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Vad hände vid olyckan i Tjernobyl?

Att i detalj rekonstruera olycksförloppet är idag omöj-
ligt eftersom uppgifterna från Sovjet har varit ofull-
ständiga och tidvis motstridiga. Vi känner emellertid
till några viktiga moment i haveriet, och utifrån våra
kunskaper om reaktorns uppbyggnad kan vi spekulera i vad
som utlöste dem och vilka följder de fick.

Enligt ryska uppgifter gick reaktorn vid olyckstillfället
på reduc ad effekt - 6-7% av normaleffekten på drygt
3000 megawatt värme. Man förberedde avställning för det
årliga underhållet, och var i färd med att utföra vissa,
ej närmare specificerade experiment eller prov. Da skedde
under loppet av endast 10 sekunder en sjudubbling av
reaktoreffekten, från 6-7% till 50% av normaleffekten.
Detta innebär att balansen mellan de energialstrande
karnklyvningarna och andra neutronabsorberande processer
plötsligt hade rubbats, så att kedjereaktionen gick ur
kontroll.

Vad orsakade denna okontrollerade effektstegring? Det
vet vi idag inte, men flera mekanismer är möjliga. En
egenskap som utmärker den ryska reaktorn är att karnklyv-
ningarna gynnas när kylvattnet övergår i ånga (s k posi-
tiv ångblåskoefficient). En effektökning, som leder till
upphettning och ökad ångbildning, leder alltså till
ytterligare effektökning etc. Ett sådant instabilt för-
lopp är svårt att motverka med styrstavarna, som i de
aktuella reaktorerna dessutom är tröga. Det bör här fram-
hållas att de civila reaktorerna i Väst har negativ ång-
blåskoeff icient, så att upphettning och kokning i kyl-
vattnet motverkar ytterligare effektökning. En tänkbar
utlösande orsak till den "skenande" reaktoreffekten i
Tjernobyl är plötslig tryckförlust i kylsystemet genom
rörbrott eller ventilfel. På grund av den låga begynnel-
seeffekten var ånghalten i kylkanalerna från början låg.
Tryckförlust skulle ha lett till plötslig uppkokning, med
påföljande ^ffektokning på grund av den positiva ångblås-
koeff icienten.

Vi kan inte heller utesluta felaktig manipulering av
bränslet som den utlösande händelsen. Enligt uppgift
förekom olika typer av bränslen med olika förmåga att
driva kedjereaktionen. I motsats till vad som är fallet i
lättvattenreaktorer görs bränslebyten under drift utan
att reakcorn stängs av. Tillförsel av fel bränsle kan ha
startat effektökningen, som sedan trappats upp genom den
ovan beskrivna system-egna instabiliteten.

Vilka följder fick den okontrollerade effektstegringen?
En effektökning från 200 till 1500 MW på 10 sekunder
innebär att den ånga som bildades i de från början vat-
tenfyllda kylkanalerna knappast hann ledas bort genom
ångledningarna, utan troligen sprängde tryckrören. Den
mekaniska förstörelsen, både av kylsystemet och av mode-



ratortanken, i vars lock kylkanalerna var infästa, måste
ha blivit omfattande. Överhettning av bränslet förefaller
därmed ha blivit oundviklig. Därvid har troligen vätgas
bildats vid oxidationen av zirkoniet i bränslekapslingen
och tryckrören. Redan vid normal drift är temperaturen i
grafitmoderatorn mycket hög - uppgifterna varierar mellan
550 och 700°C. Kylkanalerna håller väsentligt lägre
temperatur och kyler därför moderatorn. En överhettning i
dessa kanaler kan därför snabbt leda till antändningstem-
peratur i grafiten.

Vad som händer i grafiten är beroende av temperaturen och
den kemiska miljön, dvs förekomsten av vattenånga och
syre (luft). Med enbart ånga närvarande bildas redan vid
ca 500° en blandning av vätgas, kolmonoxid och koldi-
oxid, s k vattengas. Denna är explosiv i luft. Med luft
närvarande kan grafiten antändas vid omkring 1000°.

Enligt uppgifterna från Sovjet kulminerade olyckan i
våldsamma kemiska explosioner och brand, som alltså kan
förklaras med ovan beskrivna processer. Den icke tryck-
säkrade överdelen av reaktorbyggnaden/"inneslutningen"
rasade samman, och 30 m höga eldslågor sågs slå ut från
taket. Också taket till turbinhallen, som var belagt med
asfalt, fattade eld. Det var förmodligen när brandmännen
försökte släcka denna brand för att förhindra eldens
spridning till det tredje reaktorblocket som de erhöll
mycket höga stråldoser.

Den höga temperatur som uppstod genom grafitbranden gav
troligen upphov till ett kraftigt "plymlyft", som bidrog
till den långväga spridningen av radioaktiva ämnen. Sam-
tidigt har nedfallet i närområdet därigenom begränsats.

Den ryska grafitreaktorn - en jämförelse med lättvatten-
reaktorerna

Grafitreaktorns .(RBMK^s) uppbyggnad

Reaktorn består av en grafitcylinder, 12 m i diameter
och 7 m hög, som tjänar som moderator eller "neutron-
broms" (se bild 1 och 2). Vertikalt genom cylindern löper
ett stort antal kanaler, som innehåller bränsle, styrsta-
var eller mätutrustning. Totalt finns 1 693 bränsleka-
naler. Dessa genomströmmas nerifrån av kylvatten, som
vid passagen utmed bränslet uppnår kokning och lämnar
utloppet som en blandning av vatten och ånga. Flödet från
de många kylkanalerna sammanförs i fyra "ångsamlingslå-
dor" där ångan avskiljs från vattnet.. Den avfuktade
ångan går vidare till turbinerna, medan vattnet cir-
kuleras tillbaka till inloppet på kylkanalerna med hjälp
av huvudcirkulationspumpar. När ångan avgivit ener-
gi till turbinerna, återförs den till vattenfas i en
kondensor. Kondensatet pumpas tilloaka till ångsam-
lingslådorna som matarvatten.



Turbinerna kräver ånga med högt tryck. Därför håller cir-
kulationskretsarna, inklusive reaktorns kylkanaler, ett
tryck på 70 gånger atmosfärstrycket. I reaktorhärden är
det rör i kylkanalerna som är tryckupptagande - den utan-
för liggande moderatorvolymen är inte trycksatt. Grafit-
moderatorn är visserligen omgiven av en gastät behållare,
moderatortanken, men denna är inte konstruerad för
höga tryck.

En viss del av effektutvecklingen sker i grafitmoderatorn
genom att strålningen från bränslet där omvandlas till
värme. Grafittemperaturen blir därför mycket hög - enligt
vissa uppgifter över 700°C. Vattnet i kylkanalerna har
också till uppgift att begränsa grafittemperaturen.

Bränslestavarna, som bildar knippen i kylkanalerna, är
lika dem i våra kokarreaktorer. De består av 2% anrikad
urandioxid, kapslad i rör av zirkoniumlegering. Styrsta-
varna är, liksom i våra kokarvattenreaktorer, av borkar-
bid. Det förekommer uppgifter om att RBMK-reaktorerna
ibland också drivs med metalliskt uranbränsle, vilket
möjliggör bättre bränsleutnyttjning men kan medföra vissa
risker, då uranmetall reagerar häftigt med vatten.

Särskilda_risker_med grafit-vattensystem

Den vattenkylda grafitmodererade reaktorn är inte, som de
kommersiella lättvattenreaktorerna, självstabiliserande.
Det innebär att ökad ångbildning i kylkanalerna främjar
kedjereaktionen, så att reaktoreffekten stiger, med ännu
mer ångbildning och ytterligare effektökning som följd.
Man talar om "positiv ångkoefficient". Reaktorn blir av
detta ska] mycket svårreglerad. I Väst har man haft posi-
tiv ångkoefficient i några tungvattenreaktorer, men dessa
har lagts ner (kanadensiska Gentilly) eller har aldrig
tagits i drift (svenska Harviken) just för att styrningen
ansetts bli för svårbemästrad.

Om barriären mellan kylvattnet och grafitmoderatorn skul-
le brista, inträffar kemiska reaktioner mellan den heta
grafiten och vattenångan. Reaktionsprodukten är explosiv
"vattengas", dvs en blandning av kolmonoxid och vätgas.
Om syre får tillträde till systemet, finns risk för
antändning av grafiten och gasexplosioner. Dessa risker
påtalades redan av en engelsk studiedelegation i Sovjet
för 10 år sedan.

Också i lättvattenreaktorer finns en mekanism för vätgas-
bildning, nämligen oxidation av bränslekapslingen genom
het ånga. Den mängd metall som finns tillgänglig för sön-
derdelning av ångan är dock relativt begränsad. Vid have-
riet i tryckvattenreaktorn TMI-2 i Harrisburg 1979 bilda-
des vätgas genom denna process. Någon explosionsrisk
fanns inte så länge gasen var kvar i reaktorn, då inget
syre fanns tillgängligt. När vätgasen släpptes ut i den
luftfyllda inneslutningen, bildades knallgas som explode-



rade, dock utan att skada inneslutningen eller andra vik-
tiga säkerhetssystem. I kokarreaktorer av svensk typ nar
risken för gasexplosioner från början eliminerats genom
att reaktorinneslutningen är kvävgasfylld under drift*
För tryckvattenreaktorer med luftfylld inneslutning har
man sedan TMI-olyckan genom forskning kartlagt riskerna
för gasexplosioner och utvecklat medel att förhindra dsm.

Någon motsvarighet till grafitbränder, som främjar över-
hettningen av bränslet och bidrar till att sprida fri
gjord radioaktivitet, finns inte i lättvatte .reaktorer.
Tvärtom underlättar de stora vattenmängderna kylmng^ •
vid en eventuell härdöverhettning och bidrar till att
binda radioaktiviteten i anläggningen.

Säkerhetssystem, reaktorinneslutning

Säkerhetssystemens primära uppgift är att förhindra över-
hettning av bränslet. Sådan överhettning blir följder,-. ;.-R
kylvattenflödet blir otillräckligt, t ex på grund av
större läckor i kylkretsen eller genom att pumpar upphör
att fungera. De flesta av lättvattenreaktorernas säker-
hetssystem tycks ha motsvarigheter vid RBMK. För att
säkerställa vattentillförseln till ångsamlingslådorna, om
det ordinarie matarvattenflodet skulle avbrytas, är Tj^.i-
nobylreaktorerna utrustade med två hjälpmatarvatt*»n-
kretsar som matas från särskilda vattentankar. Där-
utöver finns s k ackumulatorer som innehåller borhal-
tigt vatten vid högt tryck och som snabbt kan tömmas i
reaktorkretsen.

Kylfunktionen är beroende av elförsörjningen till purcspc.r
och ventiler. Vid elavbrott i det yttre nätet skall
dieselaggregat trygga stationens kraftförsörjning.

Graden av övertalighet (redundans), mångfald och separa-
tion hos de ryska säkerhetssystemen är svårbedömd. Huru
vida det var brister i säkerhetssystemen eller andra om-
ständigheter som utlöste haveriet är dock av mindre in-
tresse, då haveriförloppet i huvudsak bestämdes av
faktorer som är karakteristiska för grafit-vattensystemet
(se ovan).

Möjligheten av omfattande bränsleskador, med frigörelse
av radioaktiva ämnen som följd, har gjort att kärnkraft-
verken i Väst alltid varit försedda med gastät, tryckupp-
tagande "inneslutning". Vid de svenska verken be-
står den av ca 1 m tjock, armerad betong, inklädd med
1 cm tjock stålplåt.

I äldre sovjetiska anläggningar finn» ingen inneslutning
alls. I de nyare, såsom Tjernobyl, finns en "inneslut-
ning", som är gastät men inte tryckupptagande på samma
sätt som de västerländska. Ett tryckdämpningssystem i
form av kondensationsbassänger fanns i den havererade
anläggningen. I övrigt består inneslutningarna av ett



slags modulsystem, som omsluter vissa komponenter i reak-
torkretsen. Överbyggnaden över själva reaktorn är dock
mycket klen.

Riskförhärdsmältningochonigivningsskador

I det fall att överhettning inträffar i några av kylkana-
lerna i den ryska reaktortypen, kan en återställning av
kylningen bli besvärlig. Kylvatten kan bara tillföras
underifrån, genom separata rör till de nära 1 700 brän-
slekanalerna. Fördelningen av vattnet mellan kanalerna
kan bli ett problem. (Genom den våldsamma okontrollerade
effektökning, som inledde olyckan i Tjernobyl, torde alla
möjligheter att kyla reaktorn ha satts ur spel).

I våra lättvattenreaktorer finns bränslepatronerna inuti
en gemensam, trycksatt vattenbehållare, reaktortanken.
Hela reaktorhärden fungerar därför som en enda "kylka-
nal". Om den ordinarie kylvattenförsörjningen skulle bli
otillräcklig, träder nödkylning i funktion genom ett
antal strilar över reaktorhärden. Strilarna täcker samt-
liga bränsleknippen.

Redan före TMI-olyckan stod det klart att härdnedsmält-
ning i en kraftreaktor är en möjlighet som man måste räk-
na med. De kvantitativa riskberäkningar som gjordes i USA
1974 tydde på en sannolikhet för härdsmälta av ca 1 gång
på 10 000 driftår. Det sammanlagda antalet driftår i
världen är idag 4 000, och ökar för närvarande med 400
per år. Den beräknade risken varierar starkt mellan olika
anläggningar - de svenska uppvisar stor säkerhet mot
härdsmälta. Några motsvarande beräkningar för sovjetiska
verk har aldrig redovisats.

Det som gör att kärnkraften i Väst innebär små risker för
omgivningsskador är de mycket goda möjligheterna att
också vid en härdsmälta förhindra stora radioaktiva ut-
släpp till omgivningen. Trots att en betydande del av
härden smälte i TMI-olyckan, blev utsläppen till omgiv-
ningen obetydliga. Den stråldos som erhölls vid TMI-an-
läggningens staket var ungefär densamma som vi i Sverige
erhållit på grund av den sovjetiska olyckan. Den mycket
omfattande internationella forskningen som bedrivits
sedan TMI har bekräftat att lättvattenreaktorerna har
inneboende filteregenskaper som motverkar stora utsläpp
också vid härdsmälta. Genom de ytterligare säkerhetsåt-
gärder som enligt regeringsdirektiv redan har införts vid
Barsebäcksverket och som skall införas vid övriga svenska
verk till 1989, anses riskerna för stora utsläpp i prak-
tiken vara undanröjda.
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Kärnkraftprogrammet i Sovjet

De första kärnkraftprojekten påbörjades redan i slutet av
1940-talet, och 1950 beslutades den första reaktorn för
elproduktion. Den var av typen grafitmodererad kanalkoka-
re och togs i drift 1954. Effekten var 5 MW. Reaktorn
ligger i Obninsk söder om Moskva.

Utvecklingen har sedan gått mot tre olika reaktortyper:

- tryckvattenreaktorer (PWR - W E R )

grafitmodererade reaktorer (RBMK)

natriumkylda bridreaktorer.

Den första tryckvattenreaktorn installerades på isbryta-
ren "Lenin" 1959, och den första elproducerande tryckvat-
tenreaktorn driftsattes i Novoronesh 1964. Effekten var
210 MWe. Reaktortypen har sedan utvecklats till en aggre-
gatstorlek på 440 MWe och en på 1000 MWe. Det är dessa
två reaktorer som exporteras, bl a till andra östblocks-
länder, Finland och Kuba. Utanför Sovjet finns idag 17
WER-aggregat och 22 är under byggnad.

Den grafitmodererade typen utvecklades vidare via reakto-
rer på 100 MWe, 200 MWe, 1000 MWe och slutligen 1500 MWe.
Av den senare typen finns idag ett aggregat i drift i
Ignalina, Litauen, och flera är under byggnad. Det är
världens största kärnkraftreaktorer. Drygt ett tiotal
grafitmodererade reaktorer finns idag i drift i Sovjet.
De svarar för 70% av Sovjets kärnkraftproduktion.

Den första sovjetiska bridreaktorn togs i drift 1959 i
Obninsk. Den var på 12 MWe. Den andra bridreaktorn produ-
cerar både elkraft (150 MWe) och avsaltat havsvatten (ca
130 000 ton färskvatten per dag). Den senaste bridreak-
torn finns i Beloyarsk och ger 600 MWe.

Totalt finns idag i Sovjet ett trettiotal kärnkraftreak-
torer i drift, med en kapacitet på 27 000 MWe. Under 1985
producerade de 131 TWh kärnkraftel, dvs omkring 10% av
Sovjets totala elproduktion var kärnkraft. Enligt den nya
femårsplanen (1986-1990) skall kärnkraftens andel 1990 ha
ökats till 20%. Ökningen skall i huvudsak ske med RBMK
och WER, men man avser också att aerietillverka en bri-
der på 800 MWe. Förutom på ren elproduktion satsas stort
på nukleär mottryckskraft och fjärrvärme. Renodlade vär-
mereaktorer på 500 MW är nästan driftklara i Gorki och
Voronezh.

Svåra organisatoriska missförhållanden i Sovjets kärn-
kraftprogram

I oktober 1984 nämnde vi i Nytt inom kärnkraften en arti-
kel i tidningen Izvestia, som väckt uppmärksamhet i Väst
för att den påtalade svåra missförhållanden i det sovje-
tiska kärnkraftprogrammet. Sådana missförhållanden kriti-



seras sällan offentligt, och artikeln i Izvestia tolkades
i Väst som en skarp varning till de berörda ryska organi-
sationerna. Vi återger nedan en del av informationen från
1984.

"Av (artikeln i Izvestia) framgår att närmast kaotiska
förhållanden råder vid ett av de verk som skulle tas i
drift i år, och att detta inte är något undantag. Man har
byggt efter felaktiga ritningar och i efterhand fått rät-
ta till felen. Enligt de ursprungliga ritningarna var
t ex dörrhöjden genomgående 1,60 m. Tunga maskiner, som
skulle ha placerats i sina våningsplan innan taken lades
på, var kraftigt försenade. Byggnaden blev färdig med en
mängd tomma utrymmen, där det i efterhand var mycket
svårt att göra avsedda installationer. Konstruktionsrit-
ningar har anlänt på byggarbetsplatsen i småposter, så
att man inte haft någon helhetsbild. Levererade material
har varit defekta".

Det är uppenbart att sådana förhållanden måste sätta spår
i anläggningssäkerheten.

G j.a fit reaktorer i världens kärnkraftprogram

Den havererade reaktorn i Tjernobyl utnyttjade grafit som
moderator och vatten som kylmedel.

Grafit iir en kristallin form av kol, som används i vissa
kärnreaktorer som "neutronbroms", s k moderator. Den har
ringa benägenhet att fånga in de neutroner som behövs för
att hålla igång kedjereaktionen. Grafltmodererade liksom
tungvattenmodererade reaktorer kan därför, i motsats till
lättvattenmodererade, drivas med naturligt uran som
bränsle. Överskottsneutroner kan dessutom i betydande
utsträckning bli tillgängliga för andra processer än
kärnklyvningen, t ex omvandling av icke-klyvbart uran-238
till det potentiella bombmaterialet plutonium-239. Detta
är skälet till att de ursprungliga kärnvapenmakterna,
USA, Storbritannien, Sovjet och Frankrike, tidigt använde
grafitreaktorer i sitt vapenprogram. I de tre sistnämnda
länderna fortsatte man att utveckla grafitreaktorn för
civil elproduktion - i Storbritannien och Frankrike så
småningom med boskillnad mellan det civila och det mili-
tära programmet.

Emellertid har man i Väst bedömt lättvattenreaktorn vara
överlägsen för civila tillämpningar (och samtidigt olämp-
lig för militära). Den har kommit att bli den helt domi-
nerande reaktortypen. Som sista land i Väst förbereder
England nu en omläggning av sitt civila kärnkraftprogram
till vattenreaktorer. (Vissa förhoppningar knyts dock i
somliga länder till den s k högtemperaturreaktorn, som
är grafitmodererad och heliumkyld och saknar metalliska
delar).



8

I Sovjet har man emellertid hållit fast vid och vidareut-
vecklat grafitreaktorn för elproduktion. Fördelar med
denna reaktor, som man i Sovjet tillmätt stor betydelse,
är att storleken på reaktorn inte blir begränsad av en
trycktank (se annan notis), samt att tryckrörsystemet
möjliggör bränslebyte under drift.

De västländer scm drivit civila grafitreaktorer, har inte
vågat kombinera grafitmoderering rr.ed vattenkylning. I
stället har man använt gas (koldioxid eller helium) som
kylmedel, trots vissa tekniska nackdelar (sämre kylförma-
ga, behov av ånggeneratorer). Den enda grafitmodererade,
vattenkylda reaktorn utanför Sovjet är en militär pluto-
niumproduktionsreaktor i USA, som ger elkraft som bipro-
dukt. Denna reaktor finns i ett ökenområde i staten
Washington.

Det radioaktiva nedfallet i Sverige efter Tjernobyl

Det stora utsläppet började på natten mellan den 25 och
26 april. Uppgifter tyder på att varmluftsplymen med
radioaktiva ämnen steg till mycket hög höjd (över 1 000
m). Den fördes av sydostliga vindar mot östra Skandina-
vien (bild 3). Meteorologerna räknar med att "inversion"
rådde över kontinenten under natten, dvs luften närmast
marken var kallare än högre upp. Gränsskiktet mellan
luftmassorna fungerade som en spärr, som hindrade utsläp-
pet från att falla ner över närområdet. Frampå morgonen
löstes inversionen upp, och luftturbulensen gjorde det
möjligt för radioaktiviteten att nå marken. Lokala regn
tvättade ut radioaktiva ämnen ur luften, så att nedfallet
kom att variera kraftigt. Nedfallets fördelning i Sverige
framgår av bild 4.

Efter någon dag vände vinden, och utsläppet fördes mot
sydväst. De från dossynpunkt besvärligaste ämnena, jod
och cesium, är båda lättflyktiga, och det är troligt att
dessa ämnen i stor utsträckning gav sig iväg i ett tidigt
skede av olyckan, när Skandinavien var som mest utsatt.

När det den 28 april stod klart att en betydande del av
Sverige var drabbad av radioaktivt nedfall, började Sta-
tens strålskyddsinstitut (SSI) i samråd med energiminis-
tern att överväga, vid vilken väntad stråldos man skulle
påbjuda skyddsåtgärder ("åtgärdsnivån"). Man bestämde sig
för 1 millisievert (mSv). I utredningen "Effektivare
beredskap" från 1980 hade SSI angivit 10 mSv som lägsta
gränsvärde vid en olycka i ett svenskt kärnkraftverk: 10
mSv var den lägsta nivå vid vilken gravida kvinnor skulle
rtkommenderas utrymning. Som abortindikation har i all-
mänhet angivits 100 mSv.

Den åtgärdsnivå som nu valdes, var således mycket låg.
Enligt det vedertagna sambandet mellan cancerrisk och
stråldos, som säger att 1 sievert (1 000 mSv) kan väntas
ge en cancerrisk på 2%, skulle alltså en person som ham-



nar på åtgärdsnivån öka sin cancerrisk från "normala" 30%
till 30,002%. En riskökning av denna storleksordning är
för personen i fråga givetvis helt försumbar. Det är
förklaringen till SSI:s försäkringar att också de som
råkat komma över åtgärdsnivån, exempelvis genom att mot
SSI:s rekommendation äta nässlor i icke-friklassade områ-
den, är utom all fara. Nedtoningen av den personliga
risken, i kombination med anbefallningen av åtgärder som
är mycket kännbara för vissa medborgare, har bidragit
till att SSI:s trovärdighet ifrågasatts.

Det finns emellertid en annan aspekt på strålningens ska-
deverkningar än den individuella risken, nämligen den
kollektiva eller samhälleliga. Om risken för cancer ökar
med 0,002% för en stor befolkning, innebär det för en
miljon människor 20 extra cancerfall (utspridda på upp-
emot 40 ar). Det är sådana överväganden som bestämt
åtgärdsnivån. Huruvida den är rimlig kan naturligtvis
diskuteras.

Det ämne som i början övervägde i den radioaktiva belägg-
ningen var jod-131. Detta kärnslag har en kort halve-
ringstid - 8 dygn -, varför dess strålning 6 veckor efter
olyckan bara är någon procent av den som mättes i början.
Därför har nu den mycket svagare men mera långlivade
aktiviteten från cesium börjat överväga i mätningarna.
Cesiet är en blandning av två kärnslag, Cs-134 och
Cs-137, med halveringstider på 2,3 respektive 30 år. För
närvarande är förhållandet mellan 134 och 137 0,6:1.

Cesium var ett av de ämnen som ingick i nedfallet efter
de ovanjordiska kärnvapenproven i början på 1960-talet,
och dess omsättning i ekosystemet har blivit kartlagd av
bl a Lantbruksuniversitetet och Strålskyddsinstitutet.
Detta, tillsammans med det faktum att cesium i fortsätt-
ningen helt kommer att dominera stråldoserna, gör att man
nu ganska väl kan förutsäga dosutvecklingen.

Förutom att markbeläggningar av radioaktiva ämnen ger en
direkt stråldos till dem som vistas på marken ("mark-
dos"), kan ämnena via olika näringskedjor, och i mindre
utsträckning genom inandning av damm, komma in i kroppen
och där avge sin strålning. Betesdjur kan få i sig bety-
dande mängder radioaktiva ämnen genom att de betar av
stora arealer. Kor söndrar ut både jod och cesium genom
mjölken. Bada ämnena kan alltså den vägen nå människan.
Cesium söker sig till muskelvävnaden bade hos djur och
människor, och kan därför nå människan också genom kött-
konsumtion. I Strålskyddsinstitutets dosbedömningar är de
interna doserna genom förtäring och ev. inandning medräk-
nade.

Där vegetationen var utvecklad vid tiden för nedfallet,
fångades de radioaktiva ämnena till stor del upp av väx-
ternas gröna delar. Det cesium som hamnat på marken kom-
mer så småningom att tvättas ner i jorden, varvid stråi-
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ningen i viss mån skärmas av. Växternas förmåga att ta
upp cesium med rötterna är dessutom liten, så att cesium-
halten i senare skördar blir väsentligt lägre än i den
grönska som fångat upp cesiet vid nedfallet. I djur
utsöndras cesiet inom några månader.

Allt detta gör att stråldosen från cesium kommer att
minska fortare än de fysikaliska halveringstiderna skulle
låta förmoda. En viss dosförhöjning kommer dock att
kvarstå under lång tid.

Strålskyddsinstitutets bedömning idag är att människorna
i de mest drabbade områdena i Sverige som mest får en dos
av 4 mSv under 1906 på grund av Tjernobylnedfallet. Denna
dos härrör till helt övervägande del från den direkta
markstrålningen. Uppskattningen gäller människor som vis-
tas utomhus 8 timmar per dygn, som bor i trähus med dålig
förmåga att skärma av strålningen, och som livnär sig på
normalt sätt. Av den totala årsdosen på 4 mSv härrör
1 mSv från tiden 28 april - 1 juni. - Om man antar utom-
husvistelse under bara 2 timmar per dygn och boende i
stora hus, minskar dosen för 1986 till 1,1 mSv.

Försvarets forskningsanstalt har uppskattat att "kollek-
tivdosen" från Tjernobylolyckan, dvs den sammanlagda
dosen för alla människor och för alla kommande år, i Sve-
rige blir ca 9 000 sievert.' Det betyder en medeldos
på ca 1 mSv per person. Med den tidigare angivna riskfak-
torn, 0,02 cancerfall per sievert, skulle det totala
antalet cancerfall i Sverige på grund av olyckan bli 180.

Bild 5, som tagits fram av SSI, ger en jämförelse mellan
olika dödsfallsrisker per år och per miljon människor.
Som synes ligger risken vid maximal vistelse i värst ned-
fallsdrabbade områden tio gånger lägre än den radonrisk
som föranleder åtgärder i befintliga bostäder. Den är
också ungefär 100 gånger lägre än risken med att röka
1 paket cigaretter per dag.

Den motsvarande sammanlagda dosen i USA efter TMI-olyc
kan i Harrisburg var 2,7 sievert.



a) Transport av luft som lämnade
Tjernobyl vid midnatt den 25
april

Bild 3

b) Transport av luft som lämnade
Tjernobyl vid middagstid den
26 april

c) Transport av luft som lämnade
Tjernobyl den 27 april

Linjerna tvärs över plymen anger hur långt
den hunnit efter 24, 48 och 72 timmar.
Kartorna framställda av WHO.
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Risk för dödsfall per år per miljon berörda personer på grund av strålning
jämfört med andra risker
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Risker med radioaktiv strålning - en expertuppfattning

Det har i samband med 7jernobyInedfallet över Sverige
hävdats i massmedia att riskerna med strålning i låga
doser skulle vara betydligt större än vad Strålskyddsin-
stitutet utgår ifrån i sina förordningar. Man åberopar då
vissa utländska "experter", som fått stort genomslag i
den svenska debatten. En av våra internationellt erkända
forskare i radioonkologi (läran om stralningsframkallad
cancer), docent Gunnar Walinder, som är chef för den
radioonkologiska enheten vid Stockholms universitet, gör
i nedanstående artikel ett bemötande. Hans artikel fanns
i Svenska Dagbladet under "Brännpunkt" den 7 juni. Den av
Walinder kritiserade Helen Caldicott presenterades i
massmedia i samband med att hon fått ett hedersdoktor at
vid Linköpings universitet. Efter vad vi förstått har
doktoratet förlänats inte för hennes forskarmeriter utan
för hennes roll i grundandet av organisationen "Läkare
mot kärnvapen":

"Liksom fallet var före folkomröstningen om kärn-
kraft har det efter olyckan i Tjernobyl dykt upp ett
antal personer med mycket bestämda åsikter om de
biologiska konsekvenserna av den s k joniserande
strålningen från kärnkraftverk. Några av dem är
sedan länge väl kända (Sternglass, Goffman, Tamplin,
Stewart, Nadler) andra tidigare helt okända.

Till den senare gruppen hör två damer, Rosalie Ber-
teli och Helen Caldicott, som av massmedia tnämts
till experter på biologiska effekter av strålning.
Gemensamt för de här personerna är att de generellt
dömer ut internationella sakkunniginstanser och i
synnerhet den svenska strålskyddsmyndigheten, Sta-
tens strålskyddsinstitut. (SSI), för att de försöker
lura människorna genom att framställa strålriskerna
som mycket mindre farliga än vad de i själva verket
är.

Jag har i mer än 30 år sysslat med strålskydd och
strålrisker och under de senaste drygt 20 åren stu-
derat hur och under vilka betingelser tumörer kan
bildas i bestrålade djur. Jag deltar också i utred-
ningar vid det federala National Cancer Institute
rörande konsekvenserna för den amerikanska befolk-
ningen av kärnvapenproven i USA på 1950-talet, i en
grupp inom Europakommissionen som utvärderar följ-
derna av medicinska bestrålningar, sedan 1976 i FN:s
vetenskapliga strålkommitté (UNSCEAR), som väl får
sägas vara det främsta internationella organet för
utvärdering av biologisk strålverkan, samt inom den
europeiska samarbetsorganisationen EULEP som samord-
nar forskningen i Europa rörande sena stråleffekter
i djur. Jag har därvid aldrig stött på namnen Ber-
tell och Caldicott. I de tusentals referenser som
ingår i UNSCEAR:s rapporter till FN finns de inte
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upptagna och inte heller återfinns namnen i vårt
eget referensbibliotek, som upptar strålningsbiolo-
gisk litteratur från 1953 och framåt. Men i Sverige
utnämns Rosalie Berteli och Helon Caldicott till
experter.

Låt mig ta upp några saker, som Caldicott och Ber-
tell sagt enligt radions Morgoneko (2/6) resp.
Aftonbladet den 25/5. I Morgonekot har Caldicott
intervjuats och sagt ett par självklarheter och
många felaktigheter, allt enligt den programut-
skrift, som jag fått mig tillskickad.

Inledningsvis säger hon att låga doser inte är en
garanti för att de är oskadliga på sikt. Ja, och
detta är i själva verkst grundvalen för SSI:s
riskbedömningar. SSI är härvidlag mycket försiktigt
och följer i princip - om än ined ett par skärpning-
ar - internationella rekommendationer.

Om strontiumriskerna säger Caldicott, att man inte
kan tala om låga stråldoser. Naturligtvis kan man
det. Professorn i patologi vid Sveriges lantbruks-
universitet, Agnar Nilsson, är tillsammans med ame-
rikanskan Miriam Finkel den mest kända av världens
strontiumforskare.

Nilsson har i många år i detalj studerat hur radio-
aktivt strontium framkallar bentumörer och leukemier
i djur och kunnat kartlägga hela den komplicerade
processen. Vid min egen institution har vi sedan
många år använt strontiumframkallade tumörer som
modeller för våra studier, just därför att vi så väl
känner uppkomstmekanismerna.

Men för att åstadkomma sådana tumörer fordras minst
doser som ligger mer än 200 000 gånger över dem som
vi rimligen kan utsättas för från Tjernobyl. SSI är
försiktigt eftersom vi inte vet hur det i det här
avseendet förhåller sig med människan - vi kan ju
inte gärna göra försök med människor - och eftersom
variationen i känsligheten för strontiumtumörer mås-
te bedömas som betydande i en befolkning, bör vi i
säkerhetsarbetet räkna med att även den låga strål-
dosen från Tjernobylstrontiet kan ge en tumörrisk.

Denna antas da, dos-för-dos, vara proportionell mot
den som betydligt högre stråldoser från andra källor
visat sig ge i människor. En enig, internationell
expertis anser visserligen att antagandet av en
riskproportionalitet till dosen ger en översäkerhet,
men detta är fullt godtagbart eftersom det gäller
att fastlägga högsta tillåtliga stråldoser för män-
niskor.
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Caldicotts uppfattning, att en cell plötsligt kan
förvandlas från att vara normal till en cancercell,
är förlegad. Modern tumörforskning har visat att den
process som leder till en elakartad tumör är mycket
mer komplicerad än så och sker i flera steg i en
gradvis utveckling. Däggdjursorganismen accepterar
normalt inte en så plötslig, radikal förändring utan
skulle snart ha eliminerat en sådan cell. Detta är
orsaken till att tumöruppkomsten är en så långvarig
process, att den tar flera år i anspråk.

Caldicott citerar också Albert Einstein. Men
Einsteins yttrande rörde sig om hans rädsla för
atomvapen och har inte ett skvatt med kärnkraft att
göra.

Hennes uttalande om risker med olja, kol och tobaks-
rökning är helt tokiga. En 95-procentig filtrering
av avgaserna sänker inte riskerna ens till närheten
av dem från kärnkraft. Och olyckor i samband med
användningen av s k fossila bränslen och dessas kon-
sekvenser i form av skador på människor och natur
har visat sig kunna bli väl så omfattande som de,
vilka åsamkats av olyckan i Tjernobyl.

Vi skall inte tro att cancerrisken med avfallspro-
dukterna från kol- och oljekraftverk ens vid nor-
maldrift är mindre än dem vi riskerar från kärn-
kraftverk.

Tobaksrökning är inte heller den rökandes ensak, som
antytts av Caldicott. Personer i den rökandes omgiv-
ning och då i synnerhet barnen påverkas också av
denna s k passiva rökning. Caldicott tillskriver
tobakens innehåll av polonium den tumörframkallande
verkan, men polonium är bara en av åtskilliga can-
cerframkallande substanser i tobaksröken.

Rosalie Berteils bok "No immediate danger" utnämns i
Aftonbladet till ett banbrytande arbete. Jag har
inte läst boken och har därför inga kommentarer till
den betygssättningen. Men det hon enligt tidningen
säger, är lika tokigt som Caldicotts påståenden.

Bertell framstår här som den verkliga domedagsprofe-
ten då hon talar om den ständigt ökande radioaktivi-
teten på vår jord och hur denna skall leda till att
människosläktet gar mot sin förintelse. Jag delar
hennes uppfattning att vi inte får öka den radioak-
tivitet vi kan exponeras för. (Vore vi riktigt kor-
rekta skulle vi säga att vi inte skall göra radioak-
tiviteten intensivare. Ökar den gör vi inte genom
att klyva uran eller plutonium).

Rosalie Bertell säger också att vi vid de låga
stråldoser som vi nu åsamkats genom Tjernobyl-olyc-
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kan kan få en rad anJra sjukdomar än cancer. Detta
är nonsens. Fyrtio år av intensiv radiobiologisk
forskning och studier av bestrålade befolkningar
visar entydigt att betydligt högre doser krävs för
att sådana symtom skall uppstå.

Att den ökande förekomsten t ex i vårt land av lung-
cancer, melanom och levercancer i någon högre grad
skulle vara orsakad av ökad strålning, är minst sagt
i konflikt med vad tumörforskningen har kunnat visa.
Och strålningen kan väl ändå inte vara orsaken till
att magsäcks- och livmodercancern avtagit på senare
år.

Rosalie Bertell säger att hennes arbeten (opublice-
rade?) visat att röntgentester resulterat i en ökad
frekvens leukemier. Hon nämner självfallet inte att
den största undersökning som någonsin gjorts på män-
niskor (den s k Argonne-studien, ledd av N.A. Frige-
rio) visat att antalet dödsfall i tumörsjukdomar i
den amerikanska befolkningen var klart (signifikant)
lägre i områden med högre, naturlig bakgrundsstrål-
ning än i sådana där denna strålning varit lägre.

Nu tror varken jag eller t ex UNSCEAR på strålning-
ens roll i det här sammanhanget, lika litet som när
det gäller Berteils iakttagelser och det av skäl,
som det här skulle ta för stor plats att utreda.
Fynd av dst här slaget har vanligen många orsaker.

Bertell tycks otroligt nog anse att naturlig strål-
ning av någon outredd orsak skulle vara mindre far-
lig än den människan själv kan "framställa". Detta
är ren metafysik och ett oförklarligt yttrande av
någon som gör anspråk på vetenskaplighet. Detsamma
gäller hennes fantasisiffra, att den radioaktiva
strålningen skördat 13 miljoner dödsoffer. Dödsfall
har inträffat efter höga stråldoser i Japan och
efter olyckor.

Men att uttala sig om hypotetiska lågdosrisker och
där ge siffervärden utan förklaring av beräkningsme-
tod är otillständigt och kan enbart vara avsett att
skapa rädsla och en olycksalig obalans i jämförande
riskbedömningar.

Det har ofta sagts, men tål att upprepas: massmedia
har ett stort ansvar när det gäller information till
allmänheten i riskfrågor. Det är oacceptabelt att
press, radio och TV ger så stort utrymme åt sensa-
tionsfylld skräckpropaganda genom intervjuer med
eller citat av några i vetenskapliga sammanhang helt
okända personer, som journalisten på eget bevåg
utnämner till experter samtidigt som man förbigår
eller låter ifrågasätta uttalanden av personer, som
bevisligen producerat tungt vägande arbeten t ex om
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strålningens tumörframkallande verkan i djur och
människor och som genom sina dokumenterade arbeten
vunnit internationellt erkännande. Det saknas inte
sådan sakkunskap i vårt land.

Speciellt beklagligt är det när man ifrågasätter
allvaret, kunnandet och t o m hedern hos strål-
skyddsmyndigheten. Att detta skapar en betydande oro
hos allmänheten är lätt att förstå. Journalisterna
kan inte gärna gömma sig bakom konstaterandet att de
inte är fackmän. Caldicotts och Berteils uttalanden
är tyvärr inte bara präglade av deras okunnighet i
sakfrågor."


