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STRÅLDOSER FRÅN UTSLÄPP I VATTEN FRÅN OSKARSHAMNSVERKET

OCH ERFARENHETER FRÅN AKTIVITETSUNDERSÖKNINGAR I VATTEN-

RECIPIENTEN 1972 - 1980

R Boge och S Nordlinder, statens strålskydds-
institut, Stockholm

1. BAKGRUND

Oskarshamnsverket, som är Sveriges första kommersiella kärnkraft-
verk, är beläget vid Simpevarp vid Östersjökusten, 20 km nordost
om Oskarshamn. Verket består för närvarande av två aggregat med ett
tredje aggregat under uppförande. Alla aggregaten är av kokvatten-
typ och är levererade av Asea-Atom.

Aggregat nr 1 är på ca 440 MW el och togs i drift vid årsskiftet
1971/72. Den erforderliga kylvattenmängden är ca 25 mVs. Aggregat
nr 2 är på ca 570 MW el och togs i drift hösten 1974. Sammanlagt
kräver de två aggregaten en kylvattenmängd på ca 50 mVs.

Flytande avfall från läckande system, rengöring m m samlas upp i
stationen och leds till avfallsanläggningen, där vattnet renas med
hjälp av filter, jonbytare eller indunstare. Det vatten som ej kan
återanvändas samlas slutligen upp i utsläppstankar. Efter aktivi-
tetskontroll sker utsläppen på kontrollerat sätt till kylvatten-
kanalen. På så sätt erhålls en god inblandning och utspädning innan
kylvattenkanalen mynnar ut i Hamnefjärden. I Hamnefjärden sker en
ytterligare utblandning och sedimentering innan kylvattenplymen via
Hamnehålet leds ut i Östersjön.

I samband med byggandet av kärnkraftverket måste Oskarshamnsverket
ha tillstånd bl a från Söderbygdens vattendomstol för byggande i
vatten, och utsläpp av avfallsvatten till vattenrecipienten. För
aggregat nr 1 meddelade vattendomstolen 1966 följande gränser för
högsta utsläpp av radioaktiva ämnen till Hamnefjärden:

alfa-aktivitet 20 Ci/år
tritium 200 Ci/år
övrig beta/gamma-aktivitet 200 Ci/år

Vid tillkomsten av det andra aggregatet meddelade vattendomstolen
1969 följande utsläppsgränser som gäller för de båda aggregaten
tillsammans:

alfa-aktivitet 40 Ci/år
beta/gamma-aktivitet 400 Ci/år
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Tritiumutsläppen får divideras med en faktor 1000 innan aktiviteten
adderas till övrig beta/gairana-aktivitet. I domen finns även be-
stämmelser om en högsta aktivitetskoncentration i det avfallsvatten
som får släppas ut till kylvattenkanaien när man har reducerad
eller ingen kylvattenström.

I domen fastställs också bad- och fiskeförbud i Hamnefjärden samt
i ett område 300 m utanför Hamnehålet. I samband med alla utsläpp
av radioaktivt avloppsvatten från stationen skall proportionella
prov tas som dels analyseras av kraftverket och dels lämnas över
scan kontrollprov till strålskyddsinstitutet. Innan aggregaten togs
i drift var reningsanläggningarna godkända av naturvårdsverket och
strålskyddsinstitutet. De båda tillsynsmyndigheterna har även år-
ligen utarbetat kontrollprogram för de radiologiska undersökningarna
i vattenrecipienten kring Oskarshamnsverket. Enligt vattendomen
skulle aktivitetsundersökningarna ha till syfte att fastställa att
tillåtna aktivitetsgränser ej har överskridits .

2. INLEDNING

I samband med färdigställandet av aggregat nr 1 vid Oskarshamns-
verket utarbetades 1971 det första kontrollprogrammet för vatten-
recipienten, och företagna utsläpp av aktivitet till kylvatten-
kanalen rapporterades kvartalsvis till strålskyddsinstitutet och
naturvårdsverket.

Huvudmängden av den aktivitet som släpps ut från aggregaten är ak-
tiverade korrosionsprodukter, som uppstår när föroreningar (t ex
upplösta metaller från konstruktionerna) aktiveras genom neutron-
bestrålning vid passagen genom reaktorhärden. Endast i samband med
läckande bränsle kan man få ut klyvningsprodukter i reaktorvattnet.
Huvudmängden av dessa är i gasform, och de sugs av när ångan kon-
denseras i kondensorn. De släpps secian ut via skorstenen. En del
aktiveringsproduktcr förs över via stänk i ängan och återfinns i
kondensatet.

Resultaten av de radioekologiska undersökningarna är beskrivna i
naturvårdsverkets rapport SNV PM 1172: "Radioekologiska undersök-
ningar i vattenrecipienten vid Oskarshamnsverkets kärnkraftverk,
Simpevarp". Av dessa undersökningar framgår att man nu kan påvisa
radionuklider från Oskarshamnsverket i en rad prover från Hamne-
fjärden och området omkring.

Radionukliderna kan ej detekteras i vattnet, men återfinns i sedi-
ment, vegetation, evertebrater och fisk i området. Hur fördelningen
i området blir beror på radionuklidernas kemisk/fysikaliska form
när de når Hamnefjärden. De förhärskande strömmarna i området är
sydliga, och man har i en specialundersökning påvisat samma aktivi-
tetskoncentrationer i sediment 2 km norrut som 20 km söderut.
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Det visar sig att man har stora variationer från år till år;
aktiviteten i prover tagna vid samma tidpunkt och från närbelägna
platser kan skilja med en faktor 100. Den normala spridningen är
en faktor 10. Till bilden hör också att de högsta aktivitetsvärdena
fås i prov tagna inne i Hamnefjärden, där det råder både bad- och
fiskeförbud. Aktivitetshalten i fiskkött är en faktor 10 lägre för
fisk fångad på utsidan av Hamnehålet jämfört med inne i Hamnefjärden.
Sannolikt kan man ha stora variationer, t ex i fisk fångad inom
regionen, beroende på om fiskarterna är stationära eller pelagiska,
eller om de har varit inne i Hamnehålet eller ej. Något entydigt
svar på dessa frågor kan ej ges idag.

Naturvårdsverket sammanfattar i sin utvärdering av de radioekolo-
giska undersökningarna att en hel del av den utsläppta aktiviteten
binds i bottensedimenten och återfinns i närområdet. Aktiviteten i
t ex fisk och andra organismer i Hamnefjärden har passerat ett maxi-
mum och är nu på väg att stabilisera sig efter en nedgång. Detta är
vad som kan förväntas p g a den nedgång i de årligen utsläppta
aktiviteterna som har uppmätts sedan 1976.

De resulterande stråldoserna till människan i närområdet beror på
hur man utnyttjar området för rekreation och fiske. I samband
med desberäkningarna senare kommer detta att närmare diskuteras.

Eftersom kontrollprogrammen i stort sätt har varit för att kontrol-
lera att givna utsläppsgränser ej har överskridits, och att tillse
att ingen har utsatts för höga stråldoser, kan man i allmänhet
klara sig med de värden man har fått. Om man däremot vill verifiera
de modeller som används vid beräkning av sambandet utsläpp - resul-
terande stråldos måste noggrannare analyser utföras.

Vissa speciella undersökningar kring Oskarshamnsverket har bekostats
av strålskyddsinstitutets forskningsnämnd. Resultaten har använts
vid utvärderingen av aktivitetsutsläppen.

De modeller som användes vid behandlingen av utsläpp från Oskars-
hamnsverket i början av 1960-talet visar sig nu ha en betydande
grad av konservatism. I synnerhet gäller detta anrikningsfaktorerna
för fiskkött.

3. UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN TILL VATTENRECIPIENTEN

Under punkt 1 återges de gränser som har fastslagits av vattendom-
stolen för utsläpp till vattenrecipienten från Oskarshamnsverket.
Dessa gränser tillkom under 1960-talet, och sedan dess har nya
regler utarbetats rörande utsläppen frän kärnkraftstationer gällande
från 1977-08-22 (SSI FS 1977:2).

Under en övergångstid fram t o m 1980 gällde att utsläppen av
radioaktiva ämnen till luft från hela stationen ej fick resultera
i några organdosekvivalenter till kritisk grupp överstigande 0,5
millisievert. Vissa undantag fanns för bestrålning av lungor eller
sköldkörteln.
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För utsläpp till vattenrecipienten gällde under övergångstiden att
dessa ej skulle resultera i någon organdosekvivalent till kritisk
grupp överstigande 0,5 millisievert. Om vattendomstolen givit ut-
släppsgränser för vätskeformigt avfall skulle dessa gränser gälla
fram t o m utgången av 1980.

Från och med 1981 gäller de regler som anges i SSI FS 1977:2. Huvud-
innehållet är att reducera stråldoserna så långt som rimligt. I
bestämmelserna anges att målsättningen skall vara att en sådan ut-
rustning finns att utsläppen från hela stationen ej kan resultera
i individdoser i kritisk grupp överstigande 0,1 millisievert eller
en global kollektivdosekvivalent överstigande 5 mansievert per år
och gigawatt installerad elektrisk effekt. I tillägg finns ett
regelsystem rörande när anläggningsinnehavaren skall rapportera för-
höjda utsläpp till strålskyddsinstitutet.

Dessa regler var ute på en omfattande remissomgång innan di- fast-
ställdes, och förslaget behandlades även vid en "hearing" pn Karo-
linska sjukhuset. Dessa regler utgör därför en lämplig bakgrund för
bedömningen av de individ- och kollektivdoser som utsläppen under
prövotiden har givit upphov till.

I tabell I finns en sammanställning över de utsläpp man har haft
från 1972-1980, dels som total B/y-aktivittt och dels som aktivi-
teten av de individuella radionuklider som man gammaspektrometriskt
har kunnat påvisa i utsläppeprover. En mätning av den totala beta-
aktiviteten, som vanligen rapporterades under de första åren, är
inget bra mått på utsläppens omgivningskonsekvenser. Detta beror
på att man standardiserar betamätningen endast mot trn referensnuklid.
Detta kan ge stora felkällor beroende pa betaenergin hos referens-
nukliden och i de nuklider som återfinns i utsläppen.

De radionuklider som återfinns i tabell I ä'r sammanställda del.s från
de månatliga rapporterna som lämnas av Oskarshamnsverket och dels
via sammanställning av verkets interna gamniaanalyser från den tid
då endast total betaaktivitet rapporterades i rapporterna till strål-
skyddsinstitutet. 1 tabell I finns en sammanställning över utsläppen
av H-3 (tritium) till vattenrecipienten under åren 1972-1980, Som
framgår av tabellen är utsläppen per år inte särskilt höga, vilket
inte är att förvänta från en kokvattenreaVtor. Dosfaktorn för tri-
tium är mycket låg och H-3 är därför ::] speciellt intressant:
ur dossynpunkt. Detta var ett av skälen till att man i vatttndomen
tillåter att aktiviteten för tritium får divideras med 1000, innan
man jämför utsläppen med domstolens gräns för bet-i/gammaaktivitet.

I månadsrapporterna lämnas även förhållandet sedimenterbar/icke
sedimenterbar aktivitet i de prov som tas i samband med utsläppen.
Syftet är att få ett underlag f"r bedömnir.gf-n av de olika nukl idernas
sedimentationshastighet i recipienten. Kn nackdel nr att detta för-
hållande kan ändras vid kontakt med det bräckta vattnet med on annan
jonstyrka och pH. Naturvårdsverket har i sin rapport" om de radio-
logiska resultaten diskuterat problematiken med sedimenterandc
aktivitet och dess betydelse i samband med transport i näringsked-
jorna.
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I reaktorvattnet har man inte haft några större innehåll av trans-
uraner, frånsett nuklider, Np-239. Innehållet av denna nuklid antas
komna från de små föroreningar man har av uran utanpå bränslestavarna.
Np-239 sönderfaller till Pu-239, men på grund av de väldigt olika
halveringstiderna blir aktiviteten av Pu-239 helt betydelselös.
Med de mattliga bränsleläckor som man har haft under den aktuella
tiden och från vad man kan vänta sig kemiskt rörande bränslet och
transuraner bör halten i såväl reaktorvattnet som utsläppen vara
ytterst låg.

Man har dock specialanalyserat innehållet av transuraner i reaktor-
vattnet. Utsläppsvatten har analyserats med avseende på den totala
alfaaktiviteten. Vid sådana analyser kan man inte skilja på olika
nuklider, utan man får summan av naturligt förekommande nuklider
och nuklider från reaktorn. Om man antar att all alfaaktivitet i
vattenutsläppet består av den mest kritiska nukliden blir ändå dos-
bidraget försumbart jämfört med det totala dosbidraget frår. vatten-
utsläppen. I tabell I finns det totala utsläppet av alfanuklider
angivet.

En annan nuklid som ej kan påvisas vid gammaanalysen är stroncium-90
(Sr-90). Man vet att aktiviteten av Sr-90 i reaktorvattnet är låg,
och att följdaktligen utsläppen måste vara ännu lägre. Rent kemiskt
skulle man förvänta sig låga halter av Sr-90 i reaktorvattnet även
vid måttliga bränsleskador. Detta på grund av att strontium uppför
sig som ett keramiskt material och därför har en mycket låg tran-
sport genom bränslet. Utlösningen av strontium via kapslingsskador
bör därför vara låg.

Genom specialanalyser av reaktorvatten har man funnit att aktivitets-
koncentrationen av Sr-90 är lägre än för de flesta andra nuklider
som finne i utsläppen. Detta medför att även utsläppen av Sr-90 är
lägre än för de flesta nuklider man ser i utsläppet, och att dos-
bidraget från Sr-90 är obetydligt i den totala dosen från vattenut-
släppen.

Under senare år har kol-14 mer och mer uppmärksammats i samband med
kärnkraftverk. Kol-14 bildas både i bränslet och i reaktorvattnet.
Kol-14-aktiviteten i bränslet frigörs först i samband med upparbet-
ningen av bränslet. Kol-14 som bildas i reaktorvattnet avges i form
av koldioxid, kolmonoxid eller kolväten, beroende på reaktortyp.
Utsläppen från kokarreaktorer är nästan enbart till luft. Finska
och svenska undersökningar (ref 1, 2) visar att aktivitetshalten i
jonbytarmassorna från reningskretsarna är mycket låga, av storleks-
ordningen 10-40 tnCi C-14 per år. Utsläppen med avfallsvattnet är
även ännu mycket lägre och kan försummas vid dosberäkningarna. Kol-14
ger mycket låga individdoser, men på grund av sin långa halverings-
tid samt biologiska tillgänglighet kan ko]lektivdoserna bli höga.
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Av tabell I ser man att utsläppen har varit låga, jämfört med de av
vattendomstolen fastställda gränserna. Utsläppen av alfaaktivitet
från verket har varit så låga att de helt kan försummas ur strål-
skyddssynpunkt. Detta gäller även för strontium—90 och kol-14. Ut-
släppen av tritium har hela tiden legat lågt, och har ej påverkat
utsläppen vid jämförelse med vattendomstolens gränser.

Man ser också att utsläppen i stort har tenderat att öka fram till
och med 1976. Därefter har det skett en markant nedgång i utsläppen,
och var under 1978 och 1979 ca 4 Ci/år för beta/gammaaktivitet.
Detta har förorsakats av ombyggnader i avfallsstationen, med en
ytterligare rening av bl a golvdränagevatten. Även materialbyte i
kondensortuberna till titan har medfört att man har fått ned aktivi-
teten av inducerad korrosionsaktivitet. Dessa ändringar var åtgärder
som genomfördes för att Oskarshamnsverket skulle stå bättre rustad
inför de nya reglerna som skulle träda i kraft från 1981.

Resultat av kontrollmätningar av utsläppsvatten lämnas till strål-
skyddsinstitutet, som via stickprovsanalyser kontrollerar nuklid-
sammansättning och utsläpp. Resultaten av dessa analyser har be-
kräftat de utsläppsvärden som verket har rapporterat för gammas crå-
lande nuklider och tritium.

4. KONTROLLPROGRAMMET I VATTENRECIPIENTEN

I samråd med statens naturvårdsverk har strålskyddsinstitutet upp-
rättat ett kontrollprogram för vattenrecipienten. Vissa ändringar
har skett från år till år beroende på tillgänglighet av de olika
provslagen. I bilaga 1 återges "Plan beträffande 1976 års aktivi-
tetsundersökningar i vattenrecipienten vid Oskarshamnsverket".
I kontrollprogrammet återfinns även en karta med numrering och
geografisk lokalisering av de olika provtagningsplatserna. Omfatt-
ningen av kontrollprogrammet har inte varierat särskilt mycket under
åren, frånsett en utvidgning utanför Hamnefjärden och ändring av
vissa provslag beroende på bl a varmvattnets påverkan på Hamne-
fjärden.

Kontrollprogrammet är uppdelat i två delar, en månatlig provtagning
av vatten och sediment i Hamnefjärden och ett specialprogram som
löper vår och höst och där provtagningen omfattar en lång rad prov-
slag, bl a sediment, växter, bottendjur och fisk. Syftet med de
månatliga proverna är att snabbt kunna påvisa en ändring, som
eventuellt borde intensifiera de övriga undersökningarna. Sediment
tas på stationerna 2, 4 och 7 samt vatten från station 5. De analyser
som utföres är totalbeta på vattenprovet och gammaanalys med utvär-
dering av radionukliderna på sedimentproven.

I vår- och höstomgången ingår ett stort antal prover. Dessa insamlas
och prepareras av naturvårdsverket, medan mätning och utvärdering
sker på Oskarshamnsverket. Här analyseras alla proven gammaspektro-
metriskt. och en utvärdering sker av de radionuklider som kan påvisas.
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Eftersom utsläppen från Oskarshamnsverket ej har varit höga har
aktiviteten ofta legat under detekteringsgränsen, eller har osäker-
heten i mätvärdet varit stor. Detta ger motsvarande osäkerhet
senare vid dosberäkningarna. 1 vattnet har aktiviteten legat under
detekteringsgränsen.

I sediment och biota har de nuklider som svarar för den största
delen av utsläppen, främst kobolt-60, zink-65 samt cesium-134 och
137 påträffats. I enstaka prover har andra nuklider som finns i
utsläppet påträffats, t ex krom-51, mangan-54, kobolt-58 och
silver-HOm. Vissa nuklider i utsläppsvattnet har så pass kort
halveringstid, att även om de kan utgöra en icke obetydlig del av
aktiviteten i utsläppsvattnet, är det inte att förvänta att de
skall återfinnas i prover av t ex fiskkött och därför vara av in-
tresse ur dossynpunkt. Transporttiderna inom näringskedjorna är
sådana att huvudmängden av aktiviteten hinner avklinga under vägen.

Inom varje grupp av prover, t ex sediment, växter och fisk är akti-
vitetsvariationen mycket stor. Aktiviteten i prover som är tagna
vid samma tidpunkt och på närbelägna platser kan skilja med en
faktor upp till 100. En spridning med en faktor 10 är normalt. Detta
är inte underligt, då aktivitetsnivåerna är låga. och små varia-
tioner i t ex hydrologiska förhållanden, utsläppets egenskaper,
sedimentens beskaffenhet och annat kan spela en stor roll.

För fisk framgår att aktiviteten i fiskkött är en faktor 10 lägre
än i ben och gälar. I fisk fångad utanför Hamnefjärden är påvisbar
aktivitet en faktor 10 lägre än för motsvarande organ och fiskarter
inne i Hamnefjärden. Sannolikt är det av stor betydelse om fisken
har varit inne i Hamnefjärden eller om den endast har passerat
genom området. En viss aktivitetstransport ut från Hamnefjärden via
fisk kan förväntas, men detta har inte någon större betydelse ur
dossynpunkt.

Från naturvårdsverkets utvärdering av den radioekologiska transporten
av radionuklider framgår att endast ett fåtal radionuklider är på-
visbara i fiskkött utanför Hamnehålet. Detta är av intresse, då in-
tag av aktivitet via fiskkött är den dominerande exponeringsvägen
för individer i kritisk grupp. Man kan se att i huvudsak är det
endast kobolt-60, zink-65 och cesium-137 som är av intresse i fisk-
kött. Om man gör en aktivitetsbudget för Hamnefjärden och havsom-
rådet utanför, ut till en radie av 20 km, ligger nästan ill aktivi-
tet i sediment och fucus. Det är endast mycket små aktivitetsmängder
av dessa nuklider i en fiskmängd av ca 30.000 kg fiskkött.

Fucus och sediment kan vara av intresse i samband med externstrål-
ning av folk i samband med solbadning pa badstranden eller för
fiskare som hanterar fiskredskap. En svårighet är att uppskatta
vilka aktivitetsmängder som kan spolas upp p.i .stränderna eller
fastna i fiskeredskapen.

De aktivitetstnänpder som spolas upp pä badstränderna är inte speciellt
höga. För kontroll därav utför strålskyddsinstitutet mätningar en
gång per år 1 m övnr mark på badstränderna under badsäsnn^eti. Hit-
tills har ej någon ökning som kan tillskrivas utsläpp från Oskars-
hamnsverket uppmätts.
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I tabellerna II-VIII återfinns medelvärden för de olika aren för
radionuklider i sediment, växter, fucus och fisk från olika prov-
tagningsställen. Lokaliseringen av dessa framgår av kartan i bi-
laga 1. 1 några tabeller återfinns också medelvärdet i de olika
provslagen under en treårsperiod, standardavvikelsen och i hur
•unga prov under perioden som nukliden påträffades.

De medelvärden som anges i tabellerna är medelvärden av alla prov
där nukliden har påträffats, inklusive de prov där "mindre än"-värden
har angivits. Detta medför att den "sanna" medelaktiviteten bör
ligga lägre än den angivna aktiviteten. Eftersom de ovan bestämda
medelaktiviteterna per år har använts för dosberäkningarna har man
gjort en överskattning av dosen. För Cs-137 kommer en del av akti-
viteten från nedfall från kärnvapenproven, och kan påvisas i alla
fiskslag efter den svenska kusten.

När det gäller bottendjur har provmängderna i allmänhet varit mycket
små, och mätfelen därför stora. Dessa resultat har därför ej med-
tagits. Detta saknar dock betydelse från stålskyddssynpunkt, efter-
som dessa djur ej ingår som komponent i dieten. Allmänt tycks dock
aktiviteten i bottendjuren vara något högre per viktenhet än för
fisk.

Eftersom utsläppen av alfaaktivitet i form av transuraner har varit
så extremt låga, liksom utsläppen av strontium-90 samt kol-14, har
bestämning av dessa radionuklider inom kontrollprogrammet inte varit
meningsfullt. Det man skulle kunna mäta vid sådana analyser är
halten transuraner och strontium-90 från kärnvapenproven på 1960-
talet samt den naturliga halten av kol-14 från den kosmiska strål-
ningen.

Det tycks också vara så att utsläppen från Windscale till Ir-
ländska sjön nu börjar kunna spåras vid inloppet till Östersjön.
Man har här från upparbetningen av utbränt kärnbränsle stora ut-
släpp av bl a transuraner och strontium-90. Det är viktigt att be-
akta detta, så att man inte felaktigt kommer att hänföra eventuella
halter av dessa nuklider till kärnkraftverken. För närvarande är
dock dessa frågor mest av intresse ur forskningssynpunkt och inte
ur dosbelastningssynpunkt.

5. BERÄKNING AV STRÅLDOSERNA FRÄN UTSLÄPPEN SAMT EN UPPSKATTNING AV
DERAS KONSEKVENSER

På grundval av resultaten från omgivningskontrollerna har strål-
doserna till en hypotetisk kritisk grupp sa.iit kollektivdoserna
från utsläppen beräknats på ett par olika sätt.

Det finns en rad olika vägar som människan kan exponeras frän ut-
släppen till vitten från ett kärnkraftverk. De vanligaste är föl-
jande exponeringsvägar:
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o konsumtion av fisk, skaldjur och musslor

o vistelse på strand (t ex solbadning)

o hantering av fiskeredskap

o badning

De viktigaste exponeringsvägarna i Oskarshamn är fiskkonsumtion och
vistelse på strand. Lokala vanor är här i stort avgörande.

Vid beräkningarna definierar man en "kritisk grupp", d v s en grupp
människor som på grund av sin geografiska lokalisering, matvanor
• a, blir utsatta för de högsta stråldoserna. Gruppen behöver inte
vara en reell grupp; i många fall gör man beräkningarna med antagandet
att samma grupp av personer kan exponeras via olika vägar, även in-
klusive luftburna utsläpp.

Aktivitetshalterna i de olika delarna av miljön är ofta s.i laga att
de inte kan mätas. Han använder därför modeller för hur exponeringen
av kritisk grupn kan ske, genom att göra vissa antaganden om folks
mat- och levnadsvanor. Man kan därför inte visa vad varje enskild
individ får för stråldos, men genom att göra antaganden som är kon-
servativa, kan man beräkna en övre gräns för stråldosen till kritisk
grupp.

Genom att upprepa utsläppen av radionuklider till miljön år efter
år kan man få en uppbyggnad av radioaktiva ämnen i miljön. Genon
att beräkna utsläppens dosinteckning (i sievert) kan man ta hänsyn
till denna uppbyggnad. Man kan nämligen visa att dosinteckningen
för ett års utsläpp är lika med den årliga dosraten vid jämvikt i
miljön. Då utsläppen från Oskarshamnsverket inte innehåller de
mycket långlivade radioaktiva ämnena blir dosinteckningen ej så
skild från den årliga stråldosen.

Individdoserna till kritisk grupp är beräknade på två olika sätt.
1 det första fallet har de aktiviteter av olika radionuklider som
de olika åren har påvisats i sediment, växter och fiskkött använts.
Genom att använda de verkligen uppmätta aktivitetsnivåerna har man
fått en korrigering, för att radionuklidema kan omfördelas i miljön
från år till år. Vid beräkningarna har vi antagit att en person
äter 30 kg fiskkött per år av fisk som har fångats i Hair.nef järden.
Med tanke på att det är fiskeförbud i Hamnefjärden, och att aktivi-
tetshalten är lägre utanför Hamnehålet är detta konservativa anta-
ganden. Alla stråldoserna anges som viktade helkroppsd.;ser, och
dosfaktorerna är tagna ur ICRP 30 (ref 3). De viktigaste nukliderna
är kobolt-60, zink-65, cesium-134 och 137.

För externbestrålning från stranden har antagits att sediment och
växter från Hannefjärden har spolats upp på stränderna och att drt
översta skiktet innehåller 0,1 kg/m2 av sediment och 0,1 kg/m^ av
växter. Personen antas vistas 100 timmar per år på stranden. Både
antagandet om tiden för strandvistelse, och i synnerhet att man ut-
går från aktivitetsförhållanden i Hamnefjärden, gör att den resul-
terande stråldosen blir en överskattning (ref 4).
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Exponering via hantering av fiskeredskap har beräknats genom att
anta att fiskeredskapen vaser 10 kg, har stått i Hamnefjärden och
är kontaminerade med 0,1 kg sediment. HanteringstiJe-n har antagits
vara 1000 timmar per år. Stråldosen vi» bad har beräknats f->r en
person som badar 20 timmar per år i Hamnefjärden (ref 5).

Resultaten av dessa stråldosberäkningar till individer i kritisk
grupp for de olika åren och för olika exponeringsvägar finns sar-
lade i tabell IX. Man ser att stråldoserna är mycket laga, och att
exponering via intag av fiskkött ger det största dosbidrapet.

För beräkning av de resulterande stråldoserna av utsläpp från
Oskarshamnsverket har Studsvik Energiteknik AB under december l*»80
tagit fram en kompartmentmodell som inrymmer lokala hydroI»giska
förhållanden, växelverkan mellan vatten och sediment sant resul-
terande jämviktskoncentrationer i sediment och vatten. Aktiviteter.
i fisk har beräknats från anrikningsfaktorer framtagna av natur-
vårdsverket genom direkta mätningar eller från litteraturen (ref 6).

Antagandena vid beräkningarna har varit de som anges ovan, med
undantag av strandvistelse. Där har vistelsetiden a-!tapits vara
90 timmar per år,och beräkningarna är baserade på att I ~ av akti-
vitetsnivån i sedimenten finns pl stränderna. För varje radionukiid
av intresse i utsläppet har den totala dosekvi\alentint«»ckni«geu
per utsläppt aktivitetsenhet redovisats. Denna är s annans af. t av
fiskkonsumtion, strandvistelse, hantering av fiskeredskap samt had.
som också redovisas var för sig. Cenou att använda de redovisade
årsutsläppen av de olika radionukliderna (enligt tabell I) har den
viktade helkroppsdosekvivalenten beräknats för de angivna aren.
Resultaten återfinns i tabell IX.

Den viktade kollektivdosekvivalentinteckningen har också beräknats
i den ovannämnda Studsviks-rapporten rörande utsläppen frän Oskars-
hamn. Vid beräkningen har hänsyn tagits till att sediment :>ch don
aktivitet från lokalområdet förs ut i Östersjön. Kiskeristatistik
för både lokalområdet och hela Östersjön har använts. Endast iör
låglivade radionuklider har hänsyn tagits till ut transport t r'in
Östersjön. För de nuklider som återfinna i tabell I gäller wptti
endast för cesium-137. Här har det globala bidraget till kollektiv-
dosen via fiskkött beräknats.

Endast exponering via fiskkött har här medtagits vid kMlektivdos-
beräkningarna. Externdosen från t ex strandvistelse är ..ivcket läg
och berör endast en mindre del av befolkningen. För 'Anglivade
nuklider har 500 Ar använts som integrationstid. Syftet med det ra
är att begränsa de framtida individdoserna till Inga niv'ier. [)e
resulterande viktade kollektivdosinteckningarna som resulterar av
de utsläpp som anges i tabell I återfinns i tabell IX. Kollekriv-
dosen domineras he'.t av cesium-137 för är 197*). Denna dos avtar
sedan beroende på de minskade utsläppen av kl yvninp.sproduktf r. Den
totala kol lekt i vdos in teckningen för hela ciri f tperiotien fr'in .i;-i:
med 1972 till 1980 är 0,3 man Sv.



11

De modeller som har använts vid kollektivdosberäkningama är de bästa
som för tillfället är tillgängliga. Man räknar dock med att få bättre
underlag för beräkningarna, och resultaten kan uä komma att förfinas.

6. UPPSKATTNING AV KONSEKVENSERNA AV DE BERÄKNADE STRÅLDOSERNA

På grundval av de beräknade viktade kollektivdosekvivalentinteck-
ningarna för åren 1972-1980 kan väntevärdet på skada från de upp-
mätta utsläppen under dessa år beräknas. Väntevärdet (N) av antal
skadefall kan beräknas som

N = r • s

där r är riskfaktorn och s är kollektivdosekvivalenten. Genon; att
halveringstiden på de radionuklider som släpps ut normalt är korta,
med cesium-137 som den längsta, kominer de beräknade cancerfallen
att inträffa inom e.. till två generationer. Genom att alla kollek-
tivdosekvivalenterna är angivna som viktade helkroppsdosekvivalenter
kan man använda en riskfaktor (uttryckt i antal skador per man-
sievert). Genom att multiplicera denna med den totala viktade
kollektivdosekvivalentinteckningen för åren 1972-1980 fås vänte-
värdet för antal skadefall. I tabell IX återfinns för åren 1973-1980
den viktade kollektivdosekvivalentinteckningen, och för hela drift-
perioden från 1972-1980 är kollektivdosen 0,3 man Sv och det för-
väntade antalet dödliga cancerfall lika med 0,01 och det totala an-
talet cancerfall dubbelt så många. Antal fall av genetisk skada
förväntas vara lika stort som antalet cancerfall med dödlig utgång
(ref 7).

Man ser att så länge verket körs med små bränsleskador och utan
några påvisbara bidrag från transuraner, strontium-90 och kol-14
blir den resulterande viktade kollektivdosen låg. Även om man skulle
använda andra modeller för beräkning av kollektivdosekvivalenterna
skulle man få relativt små variationer, mer,t beroende på di olika
antaganden om utnyttjandet av recipienten, både lokalt, regionalt
och globalt.

Av individdosekvivalenten för kritisk grupp framgår också att risken
för de mest dcsbelastade individerna ligger på en mycket låg nivå
och ger ej anledning till oro.

Alla beräkningar som har utförts här av stråldoser och de därmed
förknippade riskerna avser människor. Motsvarande, beräkningar för
andra organismer har ej utförts. Erfarenheten tyder dock på, att om
man har skyddat människan blir även Övriga arter skyddade. Huru-
vida detta även gäller för enskilda indivi'ler är mera osäkert.
Effekterna av joniserande strålning på ekosystemen finns beskrivna
i en IAEA-rapport (ref 8). Med de mycket låga aktivitetsnivåer <;om
har kunnat uppmätas i sediment, organismer m rn utanför Oskarshamns-
verket finns inga skäl att förvänta någon effekt av de resulterande
stråldoserna på biota.
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7. SAMMANFATTNING

Utsläppen är långt under de givna gränserna. Den enda mer lång-
livade nukliden är Cs-137 från läckande bränsle. Utsläppen av
transuraner och C-14 är helt försumbara. Detta understöds av
motsvarande analyser av reaktorvatten. Effekten av ombyggnad ses.

De uppskattade straldosekvivalenterna är mycket låga. Man tår
något olika värden beroende på val av modell samt parametrar.
Oavsett detta är de låga, och tycks nu vara stabiliserade på en
mycket låg nivå.

I jämförelse med SSIs nya föreskrifter från 1981 tycks bidraget
till stråldosekvivalenten i kritisk grupp vara mycket låg och
tycks ej ge upphov till problem.

De kollektivdosekvivalenter som har beräknats för åren 1975-1980
ligger långt under den gräns som ges i SSIs nya föreskrifter. I
stort beror detta på låga utsläpp, och att man ej har C-14 och
transuraner.

De uppskattade konsekvenserna, både individrisken och det totala
antalet förväntade skadefall för hela perioden, är mycket låga.
De ligger lägre än motsvarande siffror på luftsidan.

Sammanfattningsvis har utsläppen varit mycket låga, och påverkan
på recipienten från utsläppen av radionuklider har varit försum-
bar. Med hjälp av förbättrade modeller och parametrar kommer
sannolikt de uppskattade straldosekvivalenterna att bli ännu
lägre.

1981-03-24
RB/BSN/GA
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TABELL I

ÅRLIGA UTSLÄPP AV RADIONUKLIDER MED UTSLÄPPSVATTEN FRÅN OKG
(ANGIVNA VÄRDEN I CURIE)

NUKLID 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Cr-51 0,29 2,23 0,54 0,37 0,30 0,12 0,85 0,25

Mn-54 0,20 0,21 0,26 0,30 0,04 0710 0,14

Co-58 0,04 0,26 0,26 0,30 0,32 0,28 0,15 0,16 0,07

Co-60 0,16 0,58 0,97 1,29 2,59 0,46 0,74 0,75

Zn-65 0,03 0,47 2,76 1,54 4,09 3,15 1,18 1,04 0,61

Zr-95 0,12 0,01 0,02 0,0!

Nb-95 0,15 0,02 0,04 O,Cl

Ag-110m 0,14 0,28 0,05 0,02 0,07 0,02

Sb-124 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02

1-131 0,81 1,21 0,35 0,18 0,04

Cs-134 5,37 1,88 0,55 0,25 0,J4

Cs-137 0,06 8,78 2,69 0,96 0,41 O,:/1.

La-140 0,28 0,38 0,35 0,00

Ba-140 0,02 0,11 0,08 0,04

Ce-141 0,01 0,01 0,02 0,01

Ce-144 0,03 0,02 0,02.

Total 0Y 0,1 1,3 6,2 3,1 24,4 13,1 4,4 4,3 2,7

Total a O 0 0 O 0,0007 0,002 O 0,0004 0,0004

Tritium 8 9 11 28 36 36 43 76 26



TABELL II

ÅRSMEDELVÄRDEN AV AKTIVITET I SEDIMENT FRÅN HAMNEFJÄRDEN
I PC I/G TORRVIKT

STATION NR 2 4 7
NUKLID co-60 ZN-65 cs-137 co-60 ZN-65 CS-137 CO-6Ö ZN-65 CS-137

1976

1977

1978

1979

1980

7

6

3

3

14

11

9

4

2

3

6

4

2

2

2

9

10

6

3

12

13

14

4

2

4

6

2

1

1

5

18

15

9

10

7

14

8

i

2

2

2

1

1

TABELL I I I

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I SEDIMENT FRÅN TRE STATIONER I HAMNE-

FJÄRDEN UNDER PERIODEN APRIL 1976 - MAJ 1979

NUKLID

Cr-51

Mn-54

Co-58

Co-60

Zn-65

Zr-95

Nb-95

Ag-110m

Sb-124

Cs-134

Cs-137

TORRVIKT

26

3,5

5,2

8,7

8,7

11

18

0,66

2,9

1,3

2,7

STANDARDAV,

42

8,9

3,9

12

9,4

0,52

1,0

2,3

ANTAL PROV DAR N U K L I "

DEN PÅTRÄFFATS ( to t 114)

6

13

8

104

84

]

1

4

1

19

54



TABELL IV

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I VÄXTER FRÅN HAMNEFJÄRDEN
I PC I/G TORRVIKT

NUKLID

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

MN-54

10

20

30

20

20

30

20

5

20

0,5

10

2

co-58

4

40

0 ,1

9

30

40

20

40

40

40

20

1

co-60

1

10

2

20

40

120

50

100

150

170

20

70

4

70

50

ZN-65

1

10

10

40

180

200

230

340

160

180

110

200

6

100

25

AG-IIOM

2

20

8

10

6

7

7

2

6

0,4

0,8

2

cs-134

5

3

4

0,3

2

0,1

0,5

cs-137

2

7

4

0,5

5

0,6

2

C , -'*

1



TABELL V

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I VÄXTER FRÅN HAMNEFJÄRDEN UNDER

PERIODEN 1976 - 1978

NUKLID

Mn-54

Co-58

Co-60

Zn-65

Ag-110m

Cs-134

Ca-137

TORRVIKT

19

36

90

200

7

3

3

STANDARDAV.

20

27

120

180

4

2

3

ANTAL PROV DÄR NUKLI-
DEN PÅTRÄFFATS (tot 30)

27

13

29

29

14

18

21

TABELL VI

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I FUCUS FRÅN PROVTAGNINGSSTATIONERNA
NR 11/ 12/ 13 OCH 14 I PCl/G TORRVIKT (SE KONTROLLPROGRAMMET)

NUKLID

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

höst

vår

MN-54

0 ,1

1,3
0,7

0,5

3,6

0,3

0,6

0,4

0,3

0,6

0,6

co-60

0,3

2,9

0,1

1,4

1,2

5,3

2,9

1,8

10

2,0

1,5

3,3

6,4

ZN-65

3,1

8,5

4,3

0,8

8,1

24

14

5,2

5,7

8,1

4,7

6,6

B, 9

cs-134

0,9

0,5

0,1

0,2

0,3

0,1

cs-137

0,2

1,5

1,6

0,5

0,6

0,7

0,5

0,4

0,4
1



TABELL VII

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I FISK FÅNGAD I HAMNEFJÄRDEN OCH

HAMNEHÅLET I PCl/G VÅTVIKT

NUKLID

vår
1975 ...host

vår
1976 ...host

vår
1977 ...host

vår
1978 ...host

vår
1979 ...host

1980 vår

co-60

0,1

o.i

0,1

0,05

0,05

0,06

0,07

0,04

0,03

0,04

ZN-65

0,03

0,2

1,3

2,2

1,1

4,1

0,4

1,3

2 ,1

1,0

0,7

cs-134

0,3

0,5

0 ,3

0 ,1

0,02

0,1

0,1

0,07

0,03

cs-137
0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,3

0,2

TABELL V I I I

MEDELVÄRDE AV AKTIVITET I FISKKÖTT FÅNGAD I HAMNEFJÄRDEN

UNDER PERIODEN 1976 - 1979

NUKLID

Co-58

Co-60

Zn-65

Ag-110m

Cs-134

Cs-137

TORRVIKT

0,66

0,081

1,2

0,11

0,19

0,26

STANDARDAV,

0,68

0,066

1,8

0,12

0,17

0,22

ANTAL PROV DÄR NUKL!"
DEN PÅTRÄFFATS (tot 59)

4

42

37

3

18

42



TABELL IX

VIKTAD HELKROPPSDOS TILL FÖLJD AV UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN
TILL VATTEN FRÅN OKG I USV (10~6 SV)

1975 1976 1977 1978 1979 1980
Konsumtion av 30 kg
fisk fångad i Hamne-
fjärden 5 20 20 10 20 10

Vistelse på Hamne-
fjärdens strand
100 timmar 0,6 0,6 0,8 0,4 0,2 0,2

Hantering av fiskered-
skap i Hamnefjärden
1000 timmar - 0,01 0,02 0,01 0,01 0,0?

Bad i Hamnefjärden
20 timmar 0,002 0,006 0,005 0,002 0,002 0,0:71

DOS BERÄKNAD ENLIGT REFERENSUTSLÄPP FÖR OSKARSHAMNSVERKET (REF 6)

Dos t i l l krit isk
grupp, uSv 1 10 5 2 2

Kollektiv dos, manSv 0,004 O'2 O'06 ° ' 0 2 ° ' 0 ]



STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT BILAGA 1
Fack 104 01 Stockholm 60

tel 09/24 40 80

Plan beträffande 1976 års aktivitetsundersökningar i recipienten vid
Oskarshamnsverket

Vid ett sammanträde vid Oskarshamnsverket 1976-06-03 mellan C Wikdahl,
B Persson och P Grahn, Oskarshamnsverket, P-E Schelin och U Grimas,
statens naturvårdsverk samt H Boge, statens strålskyddsinstitat, disku-
terades de undersökningar som har gjorts under 1975/1976 i Hamnefjärden.

Resultaten av specialprogrammet för högsten 1975 visar att aktiverade
korrosionsprodukter nu kan påvisas i flertalet prover från recipienten.
De uppmätta aktivitetsnivåerna ger dock inte skäl till några större
ändringar eller utvidgning av kontrollprogrammet.

Under hösten 1976 har statens naturvårdsverk genomfört en regional studie
av aktivitetsspridning avseende sediment, alger och musslor. Denna under-
sökning bekostas av forskningsmedel.

Aktivitetsutsläppen från block 1 och 2 har under första halvåret 1976
visat en påtaglig ökning, jämfört med tidigare år. I tillägg till akti-
verade korrosionsprodukter har under denna tid även ca 7 Ci Cs-134 och
Cs-137 släppts ut.

På grundval av detta har tillsynsmyndigheterna bestämt att följande
kontrollprogram skall gälla till och med 1977-06-30.

1 Provtagningsstationer

Följande provtagningsstationer skall användas (återfinns inritade p*
kartan i bil 1).

Skärsund (vid vägbanken)
Norr om Stora Holmen
Sydväst Petersburg (mitt i fjärden)
Fasta fisket (8 m djup)
Vik, syd Hamnehålets insida
Hamnehålet (mellan Kärrudden och Simpevarphammar"1,
Vik, syd Hamnehålet3 utsida
Brunn, strand och strandäng, M Nilsson, Ut-Långö
Utanför kylvattenintaget
Getbergsfjärdens mynning

2 Månatligt kontrollprogram

1 Ett månatligt vattenprov tas vid station 5 och analyseras med
avseende på total 0 samt total 0 korrigerad för K-40.

2 Sedimentprov ta3 en gång per månad vid stationerna 2, 4 och ''. v'id
provtillfället tas 3 proppar per station. Från varje propp me-.'i:ages
0-2 cm och proven homogeniseras stationsvis. Proven skall ger
y-spektrometrisk analys med utvärdering av intressanta nukli
Proven skall även analyseras med avseende på total 3.
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Så länge a-aktivitet ej kan påvisas i utsläppt avloppsvatten,
behöver bestämning av total o-aktivitet i omgivningsprover ej
utföras.

Specialprogram

1 Provtagning enligt 3»2 - 3*4 nedan skall 8ke en gång på våren och
en gång på hösten. Samma aktivitetsanalyaer skall utföras som
är angivna under punkt 2.2 ovan.

2 Växter:

Myriophyllum från station 1 och 4
Cladophora från station 4 och 6
Enteromorpha från station 4 och 6
Fucus från station 8, 11, 12 och 13

3 Bottendjur:

Cardium från station 6
Lymnea från station 6
Mytilus från station 8 och 12
Analys utföres på homogenat av skal och mjukdelar

4 Fisk:

Följande fiskar skall analyseras, i mån av tillgång

Ål Från Hamnefjärden
Mört
Cädda
Abborre.
Mört
Abborre

Från station 5

Från provfisket utanför Hamnehålet
Torsk
Analys utföres på kött, ben och gälar

4 Beaktorvattnet och avloppsvatten

Oskarshamnsverket skall fortlöpande följa aktivitetsinnehållet i
reaktorvattnet, i synnerhet beträffande sådana nuklider som kan bli
av intresse ur recipientsynpunkt.

Ur utsläppssynpunkt är det av stort intresse att man i samband med
utsläpp av aktivt avloppsvatten till kylvattenkanalen studerar även
förhållandet partikulärt bunden/löst aktivitet i det utsläppta avlopps-
vattnet. I samband med analys av det månatliga kontrollprovet av ut-
släppt avloppsvatten skall y-spektrometriak analys av vattnet samt
utvärdering av resultatet ske.

5 Insamling av material och mätning av aktivitet

De månatliga vattenproven i Hamnefjärden skall taa av Oskarshamns-
verket. Beträffande de övriga proven skall statens naturvårdsverk
insamla och i vissa fall preparera provmaterialet medan aktivitets-
analyserna och utvärderingen skall ske genom Oskarshamnsverkets för-
sorg.

Efter mätning och bearbetning av resultaten skall provmaterialet sparas
under ett år.



6 Rapportering

Analyserna av reaktorvattnet samt av de månatliga proven som tas i
recipienten skall rapporteras månadsvis i samband med redovisning-en
av utsläpp av radioaktivt avloppsvatten. Resultaten av det övriga
specialprogrammet skall rapporteras halvårsvis.

Analysresultaten sk?ll redovisas med uppgift om osäkerheten i
resultatet.

Om utsläppskontrollen av avfallsvattnet visar att de aktivitetsmär.sjder
som släpps ut I Hamnefjärden tenderar att öka kan en utvidgning av
kontrollprogrammet bli nödvändig.

Om aktiviteten i de månatliga sedimentproven från station 2, 4 eller "?
visar en tendens till ökning, skall verket ta kontakt med kontrollmyndig-
heterna.

Vad beträffar de biologiska inklusive fiskeribiologiska undersökningarna
i recipienten, kommer dessa även i framtiden att handhas av statens
naturvårdsverk.

Drottningholm 1976-10-12 Stockholm 1976-10-12

Per-Erik Schelin Ragnar Boge

1:e byråinspektör 1:e strålskyddsinspektör
Statens naturvårdsverk Statens strålskyddsinstitui



:-.~r-.- « w .
OniENTERINGSKARTA'

EXERUM



HITTILLS UTGIVNA ARBETSDOKUMENT 1981
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numer (undertitel)
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Säkerhet och skydd vid utoahusaRvindning av
högeffektlaser

Quantities and units used in radiation protection

radiation at ground level in Sweden
1978-1980

Basic concepts and assumptions behind the
ICRP recommendations

Mätstationer
Gammastrålning

Symposium on naturlig strålning
i Bombay 1981

Cancerrisker från straining

Presentation av SSI

Britt Hartmana
Bengt Kleman

Bo Lindel1

Per Einar Kjelle

Bo Lindel1

Per Einar Kjelle

Gun Astri Svedjeaark

Gunnar Bengtsson

Bo Lindell

10 Stråldoser från utsläpp i vatten frän
Oskarshamnsverket

Ragnar Boge
Sture Nordlinder


