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1 INMLEOHINC/SAHHENOCAfi 

Oen 26. april 1966 skjedde det en alvorlig ulykke 1 reaktorenhet nr. 4 

ved kjernekraftanlegget Tsjernobyl i Ukraina. USSR. Reaktoren* kjerne 

havarerte og deler av bygningen rundt reaktoren ble edelagt. Store 

mengder radioaktive staffer ble frigjort fra kjernen. Mange av disse 

stoffene ble spredd i form av gaiser eller som sml partiklar, 

mesteparten til omradene rundt aelve anlegget. Ut til en avstand av 30 

km fra anlegget ble menna skar og husdyr evakuert. 31 mennesker er til 

ni (oktober 19861 omkommet. 

Tsjernobyl-ulykken har vart en dramatisk demonstrasjon av et stort 

reaktorhavari med tragiske konsekvenser og er det alvorligste havari 

hittil med sivile kjernekraftverk. Ulykken har imidlertid lite i bidra 

med nar det gjelder grunnlaget for vurdering av risikonivået knyttet 

til driften av store kjernekraftverk. Både forhold omkring 

Tsjernobyl-reaktorens konstruksjons- og driftsegenskaper, samt 

årsakene til ulykken og selve ulykkesforlepet tilsier dette. En slik 

ulykke er vanskelig å forestille seg i vestlige reaktorsystemer både 

tred hensyn til ulykkens karakter og konsekvenser. 

Erfaringene har gjort det klart at det kanskje viktigste spersmålet 

når kjernekraftrisiko vurderes. er om risikoen er underlagt god nok 

kontroll. Dette forutsetter at det planmessig gjennomf»res: 

kvalitetssikring i videste forstand 

kvalifisering og utdannelse av personell 

beredskap innenfor og uten-for anlegget. 

De uhell av sikkerhetsmessig betydning som tidligere har funnet sted i 

vestlige kjernekraftverk, og nå ulykken i det sovjetiske, har tydelig 

demonstrert konsekvensene av at disse forutsetningene ikke er oppfylt. 

Et fellestrekk ved samtlige uhell er den hovudrolle som operaterene 

har spilt (den menneskelige faktor). Farlige og grove feil har ikke 

bare v*rt den umiddelbare årsak til uhellene, men også spilt en 
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ivg]*r*nd* roll* (or uhoUtforlep og -utvikling. H dan »nn*n aid* *r 

d»t ogal d**wnstr*rt at dyktig pertonell kan grip* inn og stabiliser* 

•n kritnk situasjon. 

Erfaringane fr» uhell i vettlig* kj*rn*kr*ftv*rk har vist at reaktor

uhell vil ha et visst tidiforlep og utvikle eeg over fl*r* timer *ll*r 

dager. Det *r salcdes mulig i gripe inn og til en vist utstrekning 

styre forlepet iv et uhell samt treff* nedvendige mottiltak for i 

redusere omfanget av uhellet. 

Tsjernobyl-ulykken karaktoristros av neit andr* omstandigheter som 

skyldes reaktoren* konstruksjon, og driftsegenskaper (grunnlaggende 

ustabilitet i konstruksjonen) samt irsaken til selve ulykken (grove 

brudd mot sikkerhetsforskrifter). Etter den ferste spontane, 

ukontrollerbare effekt*kningen med påfelgende to eksplosjoner der 

vitale deler av reaktorens kjele- og kontrollsystemer ble satt ut av 

funksjon, hadde operaterene ingen muligheter til i gripe inn eller 

styre utviklingen. 

Tsjernobyl-ulykken har ikke gitt lzrdommer som vil få vesentlig 

betydning for eksisterende vestlige reaktorkonstruksjoner og deres 

sikkerhctsteknologi. Ulykken har heller ikke avdukket problemer som i 

vesentlig grad kan ventes å påvirke hovedlinjene i arbeidet med utvik

lingen av nye reaktorsystemer. Derimot har ulykken avdekket et klart 

behov for bedret beredskap. 

Oenne rapporten gir en beskrivelse av de tekniske forhold omkring 

Tsjernobyl-ulykken; ulykkesforlep. skadevirkninger, og forskjeller 

mellom vestlig og sovjetisk roaktorsikkerhetstankegang som har spilt 

en avgjerentie rolle for omfang og konsekvenser av ulykken. Rapporten 

gir også en vurdering av teknologiske og forskningsmessige konse-

kvenser for vestlige kjernekraftprogrammer. En betydelig del av det 

tekniske materialet om ulykken er basert på informasjon fremlagt av 

sovjetiske eksperter på metet SOT IAEA (Oet internasjonale atomenergi

byrået) arrangerte i Mien 25.-29. august 1986. 
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fiejultater fri IFEs ailinger av nedfallet fri Tsjernobyl og ••!•-

progria pi en r»kk» ulik» n»ringimidl»r «r ogii pr»«»nt»rt. 

2 ULYKKESFORLiPET 

I Tsjernobyl var 4 reaktorenhtttr i drift di ulykken skjedde, ro 

reaktorer vir undtr bygging. Hvtr tnfitt hir tn effekt pi 1000 MW» 

(3200 MWthl. Det er to turbinar i 500 HM» pr reaktor. 

Reaktoren» er av en l»ttv»nnskj»lt grafittmoderart type sam bar» 

bygges i Sovjetunionen. Elleve liknende reaktorer som Tsjernobyl - i 

sterrelse - er i drift andre steder i Sovjet, bl.a. 4 i Leningrad. 

To reaktorer bygges gjerne sammen i en blokk, med endel felles 

anleggssystemer. Tsjernobyl 3 og 4 var bygget sammen pi denne miten. 

Ulykken skjedde med reaktor nr. 4, som hadde vart i drift siden 

begymielsen av 1984. Et forenklet diagram av en Tsjernobyl-reaktor er 

vist i fig.1. Reaktoren består av en grafittblokk med ca. 1700 

vertikale kanaler med trykkmr av zirkonium. I kanalene er 

brenselselementene plassert. Disse kjeles med vann. Vannet som pumpes 

gjennom kanalene blir brakt til koking. I en dampseparator skilles 

dampen ut og ledes inn pi turbinen. 

Den 25. april 1986 skulle Tsjernobyl-4 stoppes for rutinemessig 

vedlikehold. Far avstengningen skulle det gjennomftres et eksperiment 

med den ene av de to turbogeneratorene. Hensikten med eksperimentet 

var i teste muligheten for å utnytte tregheten i rotoren pi 

turbogeneratoren til a opprettholde anleggets strømforsyning en viss 

tid etter at damptilforselen var brutt. 

Lignende forsak hadde vart utfert tidligere. Eksperimentalprogrammet 

denne gang var imidlertid dårlig forberedt og det var ikke sikkerhets-

klarert. En elektroingeniør som ikke var kjent med reaktoranlegget var 

satt til å lede eksperimentet og kontrollromspersanalet. 
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Ikke bar* vir tkipcriMntalprogriMMt dårlig forberedt, nen det forut

sett* at rtaktorens n«dk)*l*tytt*m «kull* i»tt*> ut av funksjon under 

hal* testperioden. 

Fordi sikkerheten under d*tt* aksoerimentet Ikke hådd* fitt nedvendig 

oppm«rksomn*t var heller ikk* driftstaben forberedt og klar over 

mulige farer. I tillegg avvek driftstaben fra k^treprogranmet og 

skapte derved krisesituasjonen. 

Kl. 01.00 den 25. april begynt* nedkjvringen av reaktoren fra 3200 

MNth. Kl. 13.OS ble den ene turbogeneratoren stoppet. Effekten var da 

1600 MWth. 

Kl. K.00 ble reaktorens nedkjelejystem koblet ut. Effektreduksjonen 

skulle nå fortsette, men pga. kraftbehov på det eksterne el-nett ble 

den videre nedkjering utsatt. Ferst kl. 23.10 kunne man fortsette. 

Selve eksperimentet skulle utføres ved en effekt pi 700-1000 MWth. Ved 

nedkjeringen skal det automatiske kontrollsystemet kobles ut når 

effekten kommer under en fastsatt grense. Under utferelsen av denne 

operasjonen klarte ikke operaterene å eliminere ubalansen mellom 

manuell og automatisk regulering fort nok. med det resultat at 

effekten falt til 30 MWth. 

Ferst kl. 01.00 den 26. april klarte operaterene å stabilisere 

reaktoren på 200 MWth. På grunn av reaktorkjernens fysiske tilstand 

var det nå ikke mulig å eke reaktoreffekten ytterligere. 

Av driftsinstruksen for reaktoren fremgår det at det alltid skal være 

minst 30 kontrollstaver inne i kjernen. For å nå de 200 MWth hadde 

imidlertid operaterene overskredet dette krav og trukket flere staver 

ut enn tillått. 

På tross av dette ble det likevel bestemt å gjennomfare eksperimentet. 
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Kl. 01.22.30 var det t-l kontrollitaver inn* i kjernen, dvs. langt 

farre ann dat absolutt* aunimuM toa ar spesifisert i dnftt-

raglaaiantat. 

Kl. 01.23 lyntat lmidlertid raaktoran I vara al stabil at eksperi

mentet kunna starta. 

Kl. 01.23.04 stangta operaterene for damptilfarialan til turbo-

ganaratoran og forseket startet. Pl grunn av raduaart damplavaranta 

begynte ni damptrykket i tystamat «akta i aka. Raaktoran var pl datta 

tidspunkt i an tilstand dar en forholdsvis litan endring i affekten 

villa bety en betydelig akning i dampvolumet. noe som pi grunn av 

reaktorens innebygda fysiske egenskaper (positiv void koeffisient) 

ville fare til sterk akning i reaktoreffekten. 

Kort etter starten av eksperimentet observerte operatarene en 

tiltagende akning i effekten og reaktorstoppknappen ble trykket inn. 

Dette skjedde kl. 01.23.40. Fordi nesten aile kontrollstavene var 

kjert helt ut au reaktorkjernen var innkjaringshastigheten for stavene 

(40 cm/sek.) for lav til at det var mulig I stoppe den raske 

effektakningen som nå var i ferd med i skje. Reaktoren var i en 

tilstand helt ute av kontroll. Økning i effekt og dermed trykk farte 

til nedsatt vannsirkulasjon gjennom brenselskanalene og til en intens 

koking og dampformasjon. 

I lepet av * sekunder steg reaktorens effekt til 300.000 MWth. Denne 

spontane ukontrollerbare effektakning farte til en fullstendig pulver

isering av selve brenselet og brudd på zirkoniumkapslingen rundt 

brenselet. Blandingen av pulverisert brensel og vanndamp i kjale-

kanalene resulterte i en dampeksplosjon som «dela brenselskanaler, 

reaktoren og deler av bygningen. Oamp og høy temperatur forårsaket 

damp-zirkomum- og damp-grafittreaksjoner som dannet en blanding av 

hydrogen- og karbonmonoksydgass. 

Fordi reaktorsystemet nå la åpent etter den første eksplosjonen, ble 

denne gassblandingen tilført oksygen og det resulterte i en ny og 
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kraftigare eksplosjon fa sekunder attar dan ferst*. »*»ultetet av 

eksplosjonen var dat rana fyrvarkari av gladanda partiklar og 

bastandeler fra raaktoran «om bla apradd ovar ttarra oaradar. og 

brannflamaar si haye tom 3D m ovar dan adalagta reaktoroygningen. 

Grafitten i reaktoren! kjerne tok ogta fyr. 

Redmngsinnsatsen bla straks konsantrart mad to umiddalbar* mtl for 

*y*. nemlig a redusere/stoppa utslipp av radioaktiva produktar og 1 

kjele reaktorkjernen. 

Ved hjelp av helikoptera bla toppan av reaktoren begravet i mar* ann 

5000 tonn sand, bly. leire 09 bor 09 den 6. mai var utslippane 

si og si oppturt. 

3 BE6RENSENDE TILTAK - SKADEVIRKNIN6ER 

Natten mellom 25. og 2B. april var det totalt 176 personer tilstede 

ved de 4 reaktoranleggene i Tsjernobyl. I tillegg var 266 

byggearbeidere pi nattskift ved Tsjernobyl 5 og 6. Av rundt 300 

personer som ble lagt inn pi sykehus hadde 203 personer symptomer pi 

akutt strileskade og ble tatt under medisinsk behandling. Til ni 

er 31 av disse omkommet. Alle tilherte kraftverkets egen stab 

Idriftspersonell, brannmannskap). Ingen utenfor kraftverksanlegget har 

fått akutte stråleskader (grensen for akutte skader ligger pi ca. 1 Sv 

(too rem). I feige sovjetiske kilder (oktober 19861 er det ni bare et 

fatall av de stråleskadde som fremdeles ligger pi sykehus 111 

personer). 

Sandag 27. april ble 45.000 mennesker evakuert fra byen Pripyat. se 

fig. 2. Oer kunne man om formiddagen samme dag registrere et 

betydelig strilingsnivå pi gatene (2-6 mSv pr. time). Evakueringen 

startet kl. U.00 og var avsluttet innen 3 timer. Husdyr ble ogsi 

evakuert. Pripyat ligger nar Tsjernobyl, de nzrmeste husene bare 1 en 

avstand av 3 km. I byen bodde i alt vesentlig byggearbeidere og 

driftspersonell ved kraftverket. I lepet av de n*rmeste pifalgende 

dager ble andre befolkningsgrupper ut til en avstand av 30 km fra 
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anlegget evakuert. Totalt 155.000 menneiker ble evakuert fra denne 

•onen. 

Ingen av de evakuerte har fltt akutte stråleskader. De fleste 

individdoser har vart lavere enn 290 mSv. aelv oe> enkeltpersonar i de 

mest forurentede områdene kan ha fitt ttriledoter pi 300-400 mSv eller 

heyere. Doser til skjoldbruskkjertelen fra inhalatjon (og muligvis 

inntak av foruranset mati er beregnet i hovedsak i ligge under 300 

mSv, seiv om barn kan ha fitt doser til tkjoldbruakkjertelen pi hele 

2500 mSv. 

Omfanget av de sikalte sen-effektene, i hovedsak kreft og genetiske 

skader, kan bare bli bedemt pi basis av kollektivdosevurderinger. 

Informasjonen fra Sovjetunionen pi dette omridet er forelepig og 

usikker. Fra den informasjon som er tilgjengelig kan det utledes at i 

de neste TO år, blant de 135.000 evakuerte, kan det forventes en 

maksimal ekning pi rundt 0.6Z av spontan hyppighet av kreft. For 

resten av befolkningen i de fleste områder av den europeiske del av 

Sovjetunionen forventes ekningen maksimalt å ligge rundt 0.15Z. Oen 

faktiske ekningen forventes i ligge betydelig lavere, rundt 0.03Z. 

Antallet genetiske skader forventes i utgjere 20-40Z av ekningen i 

antallet krefttilfeller. Det foreligger i eyeblikket ingen 

opplysninger om eventuelle konsekvenser i form av fosterskader etter 

bestråling av gravide i den befolkningsgruppen som befant seg innenfor 

30 km-sonen. 

Når det gjelder helsemessige konsekvenser av Tsjernobyl-ulykken i land 

utenom Sovjetunionen så er det for tidlig å kunne si noe bestemt om 

f.eks. mulig åket krefthyppighet. På basis av tilgjengelig informasjon 

har bl.a. en ekspertgruppe innen 0EC0-NEA forelepig konkludert med at 

det blir vanskelig, for ikke a si umulig, å kunne påvise en målbar 

ekning i krefthyppigheten som feige av ulykken i de nxrmeste 30-50 år. 

Dosebidraget fra nedfallet er lite i forhold til den stråling vi ut

settes for fra naturens side. Beregninger tilsier at dosen i gjennom

snitt blir ca. 10Z av årsdosen fra naturlig bakgrunnsstråling. 
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Uh*U*t har f*rt til oafttttnd* forurtntning av o«giv*ls*n«. All* d* 

radioaktiv* l»otop*r so* produ**r*t i br*n«*l*t. inklud*rt plutoniuai, 

•r blitt plviit. 0*nn* forur*ntning*n. torn n»dv«ndiggj«r *kttr*m* 

inntat>*r bid* for kontroll og fjerning. k*rakt*ri««r»r i dag d*l*r av 

anleggsområdet og d*t omkringliggend* o*irid*t ut til *n avstand av 30 

km. Ca. halvpartar av d*t radioaktiv* matarialat som bl* frigjort bl* 

avsatt innanfor d*nn* jonar, og all mark, vegetasjon, bygningar og 

vannkilder her *r b*r*rt. I tillegg ar det pivist betydelig* 

forurensningsmvier i viss* omrlJer utenfor 30 km-sonen, helt ut til 

en avstand av 60 km fra den *d*lagt* reaktoren. 

Fer opprenskingsarbeidet innenfor 30 km-sonen for alvor kommer igang, 

mi den «delagte reaktoren dekkes fullstendig til, se fig. 3 oo *. 

Dette arbeidet samt opprensking av naromridet for radioaktiv 

forurensning er ni pi det narmeste fullfvrt. I de områder av 30 

km-sonen der konsentrasjonen av radioaktive stoffer er svart h*y, blir 

bl.a. plaststoffer snreytet pi bakken for S binde radioaktiviteten, og 

for i hindre ytterligere spredning, f.eks. opptak i planter. Andre 

tiltak vil bl.a. besti i fjerning og lagring av det «verste laget med 

sterkt forurenset jord, opprensking av skogsområdar eller 

iverksettelse av skogbrann-forebyggende tiltak slik at skogbrann ikke 

skal bidra til spredning i luften av aktiviteter pa trarne. Oessuten 

rensking av vann og vassdrag. Formålet er a bringe området tilbake 

til dyrkbar status si raskt som mulig, dvs. i lepet av en 5-7 års 

periode. 

I oktober 1986 ble Tsjernobyl-1 startet opp igjen. Etter planen skal 

også aggregat nr. 2 settes i drift i nar framtid. 

4 SIKKE8HET VED SOVJETISKE 06 VESTLIGE REAKT0RER 

Et kjernekraftverk består av et stort antall ulike komponenter og 

systemer som dekker et bredt spektrum av funksjoner. Som i andre 

komplekse tekniske anlegg vil det også i kjernekraftverk jevnlig 

inntreffe feil og feilfunksjoner av ulike slag. Feilene kan oppstå 

hvor som helst i anlegget pga en rekke ulike årsaker som f.eks. 
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konstruksjons- og produksjonsfeil, dårlig v*dlik*nold. brann, jord

skjelv og sabotatj*. Et hovedprinsipp vad utforaungan av «Ilk* anlegg 

•r derfor at via** »*il ikal kunna inntraffa utan at datt* rir 

kona*kv*nc*r tor viktig* *yat**>funki)on*r. Prinupptt kan betegnos «oa 

*mnabygg*t toleranse-. 

Et grur.tlagganda priniipp når d*t gjelder oppbyggingen av d*n totala 

sikk*rh*tsfunki]on*n i da k]*rn*kraftv*rk to*> ar byggat t da vestlig* 

og avrig* land innan OECO. ar at aikk*rh*t ikk* bara tkal baro på 

funktjonsdyktign*t*n av d* takniika slkkerhettsyateaMr al*n*. ann vara 

'byggat inn" i i*lv* konstruksjonen av raaktoran og anlegget 

forevng. Dett* s«k*j oppnådd gjennom konstruksjontmisig* l*>mng*r. 

kvalitetskontroll og utpraving og inspeksjon undar drift. En tlik måta 

1 bygg* inn sikkerhetsmetsige krav ug funksjonar pi batagnas gjerne 

for "sikkerhet i dybd*n~. Han makkar også om ulik* "barrierar" mot 

unell. Et alvorlig uhall «om kan lad* til kjernetmelting og eventuelt 

utslipp, krever siledes *n samtidig svikt i *n rekke uavhengige 

sifckerhetssysterner. 

Sikkerhetstiltakene kan deles i havanforebyggende og konsekvens-

begrensende tiltak De havariforabyggende tiltak skal pr imart hindre 

at feil oppstår, samt hindre at. eventuelle feil utvikler seg videre 

slik at kjernen mister kjeling. Administrativt og teknisk betinger 

dette bl.a. krav til utdannelse og trening av personell, prosedyrer 

for drift og vedlikehald av anlegget, og konstruerte 

sikkerhetssystemer som f.eks. nedkjelesystemer og uavhengigige 

avstengningssystemer for reaktoren. Oe konsekvensbegrensende tiltak-

/systemer skal forsinke og redusere utslipp av radioaktive stoffer til 

omgivelsene hvis store uhell likevel finner sted. Systemere består av 

en kraftig, gasstett bygning rundt reaktoren Ireaktorinneslutningenl, 

se fig. 5. samt forskjellige systemer for å redusere trykk og 

temperaturbelastninger på denne ved uhell. For å kunne holde de 

vadioaktive stoffene bedre tilbake, anvendes sprinklings-, filter- og 

kjelesystemer. Inneslutningen kan skades ved f.eks. gjennomsmelting av 

brensel, gasseksplosjoner og dampeksplosjoner. Dette definerer i sin 

tur de dimensjonerande krav til inneslutningen. 
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Ott ar da enkelte lands ayndigheter toa beatemMr Bvilra tikkerneti-

kritener reaktorane ikal til'redsstille. Oette gjeres noraaIt vad I 

besteaM dan verste situasjon «liar until tom tnlaggat itil kunna 

klara utan konsekvensar for oagivelsene. Dttta varierar noa fr* l i m 

til land. aen nar i d* vestlige land Hittil vart definert soa et 

momentant tverrbrudd pi at av de starste daap- og vannrarene soa er 

forbundet med raaktortanken. For dimensjonering av tikkerhettlyateaer 

legges det ogsi til grunn andre typer uhell aed tilsvarande konse-

kvenser. Oisse uhell utgjer tilsaaaen de sikalte 'diaensjonerende 

uhell* I Design Basis Accidents. DBA). 

I Sovjetunionen og de est-europeiske land har man tidligare basert seg 

pi en annen sikkerhetstankegang. Et uhall mad tap av kjalevann som kan 

lede til kjernesmelting. har vart snsett soa utenkelig, og det har 

derfor heller ikke vart bygget noen raaktorinneslutmng i vanlig 

vestlig forstand rundt reaktorane. Bygging av inneslutmng ved de 

nyere sovjetiske trykkvannsreaktorene (PWR) er imidlertid *n klar 

erkjennelse av nedvendigheten av konsekvensreduserende tiltak, slik 

dette ble demonstrert ved uhellet i Three Mile Island-reaktoren i 

i USA 1979. 

Oet er imidlertid bare et fitall av de nyeste sovjetiske PWR-anleggene 

som har en sikkerhetsteknisk utrustning sammenlignbar med vestlige 

konstruksjonar, f.eks. sekundar reaktorinneslutning (Novo-Voronezh 51. 

Sovjetiske PW5-anlegg er i stedet utstyrt med en primar inneslutmng. 

en sikkerhetskuppel ("safety dome"I bygget over drivverket for 

kontrollstavene og dekkplaten for reaktortrykktanken. For reaktorene 

av Tsjernobyl-typen (LWGR) er det i stedet for on gasstett betong- og 

stålinneslutning bygget et system av mindre sikkerhetsrom omkring 

reaktoi?n. Dette systemet omslutter deler av primarsystemet. Oe fire 

PWR-anl,.ggene pi Kola-halveya er uten sikkerhetsbeholdere. 

Når det gjelder spersmilet om hvilken tankegang eller sikkerhets-

filosofi som hittil har vart mest effektiv, gir Tsjernobyl-ulykken 

grunnlag for visse konklusjoner. For konsekvensbildets del har 

fravaret av reaktorinneslutning vart helt avgjerande. For de 

omstendigheter som ledet til selve ulykken synes manglende kvall-
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fisering av personell og grov* brudd aot sikkerhetiforsknften» I he 

vart seewirkende årsaksforhold. 

1 nvilken grad fråveret av en offentlig og plgiende debatt oa reaktor-

sikkerhet og uheJl«komekvenier «Ilk vi kjenner den her i vett har 

natt innflytelse pl sovjetisk reaktorsikkerhetstenkning er :audlertid 

vanskelig i Oedemme. 

« TEKNOLOCISKE OS F0RSKNIN6SHESSISE KONSEKVENSEE FOR VESTLI6E 

KJERNEKRAFTFROERAMHER 

I vestlige land er det utfert en rekke analyser og utredninger for I 

klarlegge hvilke konsekvenser Tsjernobyl-ulykken eventuelt kan ha for 

driften av vestlige reaktorer og for den videre utvikling av nye 

reaktorsystemer. Slike vurderinger er ogsi gjort innenfor 0EC3/NEA av 

komiteen for sikkerhet ved nukleare anlegg (CSNI). 

Basert på brede og grundige redegjerelser fra sovjetisk side har man 

nå god innsikt i Tsjernobyl-reaktorens konstruksjons- og 

driftsegenskaper, årsakene til ulykken samt selve ulykkesforlepot. Med 

denne innsikten kan det konstateres at en tilsvarende ulykke med et 

sammenlifnbart omfang mi bedemmes som ekstremt lite sannsynlig i 

kjeinekriftverk av vestlig type. 

Oe vestlige lettvannsreaktorene har innebygget en h«y grad av selv-

stabilisering som gjer det umulig i få en slik voldsom og rask 

effektekning som tilfellet var i Tsjernobyl. Desruten er kontroll- og 

avstengningssystemene for reaktoreffekten utformet på en måte som i 

praksis gjer det umulig for operatorene å begå så farlige og grove 

feil som tilfellet var forut for selve ulykken i Tsjernobyl. 

På bakgrunn av nevnte forhold kan det konkludi res med at Tsjernobyl-

ulykken ikke har gitt lardommer som vil få vesentlig betydning for 

eksisterende vestlige reaktorkonstruksjoner og deres sikkerhets-

teknologi. Det kan imidlertid ventes en fornyet vurdering av 

konstruksjonskriteriene for vestlige sikkerhetsbeholdere, og muligens 
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sener» enkelte «odiUkasjoner »v disse for i nkr* deres integritet 

under ekstrem belastningar. Ulykken her heller ikke tvdekket 

problemer so» i vesentlig grad kan ventes i pivirke hovedlinjene i 

arbeidet m d utvikling av nye reaktorsysteaer. 

Tsjernobyl-ulykken har demonstrert at den totale sikkerheten bastemnet 

bide av anleggets tekniske egenskaper og av kvaliteten ved den dnfts-

og sikkerhetsorganisasjon som skal operere anlegget. I vestlige land 

legges det allerfde stor vekt pi dette samspillet mellom mennesker og 

teknologi, men det er rom for forbedringer. Det kan derfor ventes 

fortsatt innsats pi utvikling av bedre menneske/maskin-kommunikasjons-

systemer. blant annet ved bruk av avansert informasjonsteknologi. 

Oette er et omride som Institutt for energiteknikk gjennom en irrekke 

har drevet en omfattande utviklingiinnsats pi gjennom det inter

nasjonale Haldenprosjektet, "OECD Halden Reactor Project". 

Tsjernobyl-ulykken har ogsi demonstrert nedvendigheten av i eke det 

internasjonale samarbeidet om sikkerhet ved nukleare anlegg, og inter

nasjonale handlingsprogrammor er ni i ferd med i avtegne seg bide i 

regi av IAEA og OECD/NEA. Viktige momenter i dette utvidete 

samarbeidet er avtaler om varsling og assistanse i tilfelle av uhell, 

og sikkerhetsnormer for nukleare anlegg. 

s HALIMGER AV DET RADIOAKTIVE NEDFALLET 

Om morgenen måndag 28. april viste IFEs kontinuerlige målestasjon for 

radioaktivitet i luft pi Kjeller en svak ekning fra 08.00-tiden og en 

sterkere ekning fra 10.00-tiden, se f ia. 6. Straks denne ekningen 

ble observert, såtte Instituttet igang pravetaking og malinger for i 

kartlegge isotopsammensetning og mengder av denne radioaktiviteten. 

Statens Institutt for strilehygiene (SIS) kontaktet Instituttet samme 

dag og ba om at IFE fortsatte sine malinger og at SIS ble holdt 

lepende underrettet om vire resultater. IFE fikk også telefonisk 

henvendelse fra Statens Strilskyddslnstitut i Stockholm med spersmil 

om vi hadde registrert ekning i luftradioaktiviteten. 



11 

Vad alden av IFEa interne kontrollprograra pt Kjellar og 1 Halden, toa 

bl.a. omfattar kontroll av radioaktivt jod i luft. f ia- T. drivar IFE 

at program fer registrering av radioaktivt nadfall pa landtbaaia pi 

oppdrag for Forsvarata forakningainatitutt IFFI). I datt* programmet 

inngår bl.a. luftfilterstasjonar pi Kjellar, i Bergan, Stjarda." og 

Tromte. se fia. «*. Fravetakingan vad diaaa stasjonane ble straka 

intensivert, og rullingane kunna i dagane som fulgte gi myndigheteoe 

utfyllende opplysninger om nedfallet fra Tsjernobyl over Norga. IFE 

tok ogsi praver av nedfallet i bl.a. nedber og pi gresa. 

Luftfilterstasjonene viste at det dan 28. og 29. april var omtrent 

like stor luftkonsentrasjon av cesium-137 pi Kjeller som i Stjerdal, 

ca. 2.7 Bq/m , fig. 9. Deretter falt konsentrasjonen kraftig ved alle 

stasjoner for i stige noe igjen ca. en uke sanere. Da var heyeste 

registrerte verdier pi Kjellar, i Bergen og i Stjardal henholdsvis 

0.07, 0.0G og 0.0* Bq/m . I Tromse steg ikke konsentrasjonen i luft 

fer 30. april og var 0.003 - 0.004 Bq/m fram til 6. mai da den sank. 

Oe områdene som fikk nedbar samtidig som det var haye konsentrasjoner 

av radioaktive stoffer i luft, er de som er blitt hardest rammet. 

I lepet av ferste halvdel av mai ble IFE også engasjert av Helsedirek

toratet til i foreta kontroll av radioaktiviteten i matvarer. Til i 

begynne med ble hovedvekten lagt pi norsk melk og importerte grenn-

saker. Dessuten gjorde Instituttet en rekke måljiger av oppdrettslaks 

fordi eksporten til bl.a. USA holdt på å stoppe opp pi grunn av impor-

tarenes frykt for radioaktivitet i laksen. Resultatet av våre analyser 

viste bare ubetydelige mengder cesium-137 i fisken og samsvarte med 

nva amerikanerne seiv fant etter egne analyser, og eksporten tok seg 

hurtig opp igjen. 

En re -':e malinger av andre fiskeslag fanget langs norskekysten viser 

at disse (inntil oktober 1986) ikke eller bare helt ubetydelig er 

rammet av nedfallet. 

Senere kom norske grennsaker inn i bildet, spesielt salat og andre 

vekster på friland fra de distriktene som normalt er tidligst ute med 
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n n » produkter. Prever av bl.a. ulit fra Tautra ao* bla plantat ut 

dan 28. april i regnvar vista innhold av j o d - m og ca»iu«-i37 ovar 

dan dagjeldende tiltaksgrense pi nhv. 1000 og 300 8q/kg. Oatta farta 

til restriksjonar pi oattetning av grannaakar fra Trøndelag an kortara 

period*. Bortsett fra plintar som fikk nadfallat dirakta pi tag. har 

radioaktivitetsinnnoldet i grannaakar og hagabar vart ubatydalig. 

Enkalta praver av mul tar og sopp I spesielt piggsoop) fri stedar «ad 

mye nedfall har hatt at innhold som var noe ovar tiltaktgrenten, man 

ikke dramatisk heyt. 

Pi et nordisk myndighets-mate i Uppsala i juni bla dat vedtatt i 

harmonisere de nordiske lands tiltaksgrenser med grensene som 

EF-landene hadde innfart for radioaktivt cesium, men med adgang for de 

enkelte land til i avvike noe. Hengden av jod-13t var pi den tiden 

blitt uten noen helsemessig betydning pga. sin korte halveringstid. 

EF-grensene var for cesium-137 • cesium-13t satt til 370 Bq/liter 

eller kg for melk og barnemat og 600 Bq/liter eller kg for all annen 

mat. Norge satte sin grense lik EF-grensen, mens Sverige beholdt sin 

grense på 300 Bq/kg for cesium-137 alene. Finland beholdt sin grense 

pi 1003 Bq/kg, også for cesium-137 alene. 

De første prevene av ferskvannsfisk ble mottatt i juni. Det viste seg 

at en rekke av disse hadde et innhold av radioaktivt cesium langt over 

tiltaksgrensen. Dette førte til restriksjoner pi salg i alle de mest 

nedfallsbelastede fylkene og et sterre preveprogram ble startet. Oe 

høyeste verdiene ble som ventet funnet i de omradene som hadde fått 

starst nedfall. "Rekordfisken" hittil pi IFE hadde nesten 35.000 

Bq/kg. 

Med unntak av nedbør og sisternevann har det i prøver av ferskvann som 

IFE har analysert, både vann fra innsjøer, elver og bekker og 

drikkevann, med få unntak ikke vart mulig å påvise radioaktive stoffer 

som stammer fra Tsjernobyl. 

Konsummelk har hele tiden holdt seg under de fastlagte grensene for 

cesium-137 <• cesium-13*, bortsett fra en kort periode i sommer da melk 

fra Valdres ble svartelistet. Gjennomsnittlig har innholdet i H-melk 
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vart 30-80 Sq/lit»r M d ekønde verdier fra» tii omkring månadsskiftet 

juli/august og deretter avtagende. Heyeste verdi registrert av IFE for 

N-melk fra Fosheim i Valdres var 320 tq/liter (som er under tiltaks-

grenaen). mens tilsvarende for Fellesmeieriet i Oslo var 110 (q/liter. 

Det er også analysert morsmelk fra en rekke steder i Norge, med 

hovedvekt på prever fra de mest nedfallsbelastede områder. Heyeste 

verdi som er funnet er på 20 Bq/liter av radioaktivt cesium totalt. I 

barnemat på glass er det til nå ikke funnet verdier over 16 Bq/kg. Så 

smi mengder radioaktivitet som dette er helt ufarlig for barn. 

Analyser av norsk ost viser at det radioaktive cesiumet går i den 

delen av melken som skal bli til brunost. I hvitoster som norvegia, 

Jarlsberg etc. er cesiuminnholdet ubetydelig, mens det i brunoster er 

målt en rekke prever med innhold over tiltaksgrensen, spesielt ost 

helt eller delvis laget av geitemelk. Bare ost med innhold under 

tiltaksgrensen blir solgt. 

IFE har gjennomført en rekke malinger av kjett fra storfe, svin og sau 

samt vilt som elg, rein, rådyr og hare. Hovedtyngden av sau- og 

reinsdyrprøvene er imidlertid analysert ved SIS. Resultatene viser at 

storfe og svin inneholder konsentrasjoner av radioaktivt cesium langt 

under tiltaksgrensen, mens sau og vilt har et innhold som avhenger av 

hvor dyret har beitet. Spesielt sau og rein har hatt konsentrasjoner 

tildels betydelig over tiltaksgrensen. 

Fram til utgangen av september 1986 var det ved IFE i alt analysert 

rundt WOO prever av matvarer og 130 prever av ferskvann. Dette 

inkluderer 520 prever av kjett og vilt, 130 prever av oppdrettslaks og 

marine produkter, 770 prever av grennsaker, frukt og bar, 1160 praver 

av ferskvannsfisk, 1500 prever av melk, 500 prever av ost ag 75 prever 

av morsmelk, barnemat, honning og diverse andre matvarer. Oet er også 

analysert råstoffer og ferdige produkter for flere norske bedrifter og 

utfert en rekke malinger av bl.a. ventilasjonsfiltre for bedrifter 

spesielt i Oslo-området. 
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Fig. 1. Kjernekraftverk av Sovjetisk type 
(LWGR-system). 



" \ 
\ 

r 
\.' — i XPripyaM 

II 
Nuclear/ 

ant sit 
JIherriobik 

) t 
^-i-v 

/Kiev 
> Reservoir 

Desna 
River 

110 km 
KIEV, 

H30km 

Fig. 2. Lokal-området rundt Tsjernobyl-anlegget. 



Fig. 3. Skjematisk i l l . av anleggene 3 og 4 
et ter ulykken. 



Fig. 4. Skjematisk ill. av Tsjernobyl 4 etter 
tildekking. 
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Fig. 5. Kjernekraftverk av vestlig type 

( PWR-system ). 



Fig. 6. Registrering av økt radioaktivitet ved IFE 
måndag 28. april 1968. 

- Diagrammet til venstre viser radioaktivitet i luft avsatt på 
glassfiberfilter. Den sterkeste økningen registreres fra 
kl. 10.00 og utover formiddagen. 

- Diagrammet til høyre viser gammastraling fra omgivelsene 
( luft, bakke ). 
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