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I- UTREDNINGSUPPDRAGET OCH ARBETETS UPPLÄGGNING

Enligt direktiven har utredningens arbete inriktats på

två huvuduppgiiter, nämligen dels hur beredskapen för

kärnkraftsolyckor fungerat inom SKIs och SSIs an-

svarsområden och dels om det med hänsyn till vad som

framkommit under utredningen finns anledning att föreslå

förbättringar i beredskapen. Utredningen har också känt

sig oförhindrad att väcka förslag om andra förbättringar

som har samband med beredskapen i stort.

Då beredskapen mot kärnkraftsolyckor är uppbyggd på cen-

tral, regional och kommunal nivå omfattar utredningen

även verksamhet hos centrala myndigheter som lantbruks-

styrelsen, livsmedelsverket, socialstyrelsen och försva-

rets forskningsanstalt samt regionala och lokala myndig-

heter som länsstyrelse, landsting och polis och kommun.

Statens räddningsverk som tillkom den 1 juli i år och

som fått en viktig roll i kårnkraftsberedskapen har be-

handlats i ett särskilt avsnitt.

Enligt direktiven har utredningen att lämna en delrap-

port senast den 15 oktober 1986. Med hänsyn härtill har

utredningen begränsat sin granskning till förhållandena

under de två första månaderna efter Tjernobylhaveriet.

Reaktorsäkerhetsutredningen (SOU 1979:86, sid 206) före-

slog en särskild form för utredning och analys av all-

varligare tillbud och driftstörningar av särskilt in-

tresse från säkerhetssynpunkt. En sådan händelse skulle

kunna utredas av en självständig expertgrupp, helt
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oberoende av tillsynsmyndigheten. Förslag till vissa

riktlinjer för en sådan verksamhet har utarbetats inom

SKI men ej fastställts. I detta ärende har SKI haft

vissa underhandskontakter med statens haverikommission.

När uppdraget lämnades till chefen för statens haveri-

kommission från SKI och SSI lades utredningen upp i

stort efter de mönster en haverikommission arbetar.

Under första fasen av utredningen har verksamheten kon-

centrerats på att insamla fakta från händelsen, dvs hur

det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl drabbat Sverige

och vilka åtgärder som vidtagits av berörda myndighe-

ter. Åtskilliga företrädare för centrala, regionala och

lokala myndigheter har intervjuats. Deras berättelser

har upptagits på band. På begäran av utredningen har

SMHI lämnat en rapport om ett förvarningssystem för

radioaktiva moln sammankopplat med den ordinarie väder-

lekstjänsten. Studsviks Energiteknik AB, ASEA-ATOM AB

och FFV Aeorotech (Östersund) har ingivit beskrivningar

på förvarningssystem. Rapporten och beskrivningarna

återfinns i särskild bilaga.

Ett stort antal myndigheter och fackliga organisationer

samt företrädare för jordbruks- och fiskenäringen samt

livsmedelssektorn har avgivit yttranden. En remissamman-

ställning har upprättats. Appendix 1.

Genom tillmötesgående av IAEAs generalsekreterare Hans

Blix har utredningen beretts tillfälle att överlägga med

tjänstemän inom IAEA om beredskapsfrågor under den kon-

ferens angående Tjernobylhaveriet som hölls i Wien den

25-29 augusti detta år.

Det faktamaterial som sålunda kommit in till utredningen

redovisas under faktadelen i rapporten, varvid uppdel-

ning av materialet i stort skett efter de olika centrala

och regionala myndigheterna. Efter faktaredovisningen
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har en analys skett. Enligt internationellt mönster från

civila haveriutredningar har utredningens huvudprodukt

blivit dess rekommendationer, dvs i detta fall förslag

till förbättringar i den svenska beredskapen för olyckor

med radiologiska konsekvenser som inträffar inom eller

utanför landets gränser. En närmare redovisning för ut-

redningens sammanträden och arbetet i övrigt finns i en

särskild bilaga.

Under utredningen har informationen från myndigheterna

till allmänheten om Tjernobylolyckan och dess konsekven-

ser i olika hänseenden ägnats särskild uppmärksamhet.

Ämnet har visat sig kräva omfattande utredning och

granskning. Två studier har igångsatts för att behandla

olika frågeställningar. Utredningen avser att redovisa

informationsfrågan i en särskild rapport att läggas fram

omkring årsskiftet 1986/87.
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II. HÄNDELSEN I TJERNOBYL*

1. OLYCKSFÖRLOPP

Tjernobyls kraftstation hade vid tidpunkten för haveriet

fyra reaktorblock i drift, alla av RMBK-typ och vardera

med en elektrisk effekt på 1 000 MW. RMBK-reaktorerna

tillverkas endast i Sovjet och de har inte exporterats.

Reaktortypen skiljer sig i väsentliga avseenden från de

lättvattenreaktorer vi har i Sverige och som utgör

huvudparten av västvärldens kraftverksreaktorer. Ett

markant drag är att uranbränslestavarna är placerade i

ett väldigt grafitblock i form av en vertikal cylinder

med diametern 12 m och höjden 7 m.

Enligt sovjetisk bedömning har reaktortypen bl a förde-

larna att den inte kräver någon svårtillverkad reaktor-

tank och att man kan byta bränsle under drift. Man

erkänner emellertid att en nackdel är dess positiva ång-

blåskoefficient, som innebär att den har en tendens att

skena i vissa driftlägen och att den kräver ett kompli-

cerat kontrollsystem. Någon inneslutningsbyggnad med

samma funktion eller prestanda som västvärldens lättvat-

tenreaktorer har finns inte.

Den 25 april 1986 påbörjade reaktorblocket Tjernobyl 4

en planerad avställning inför årlig översyn. I samband

med avställningen skulle ett prov utföras för att under-

söka förutsättningarna för en förbättrad nödströmsför-

sörjnlng vid yttre nätbortfall. Liknande prov hade

genomförts i samband med tidigare reaktoravställningar.

Provet skulle utlösas från en reaktoreffekt av omkring

25 %.

• Uppgifter hintade ur SKIs och SSIs rapport frän IAEA-möte i
augusti 1986 anglende Tjernobylhaveriet.



-6-

Genom ett felgrepp vid omställningen av den automatiska

effektreglersystemet till lägre effektnivå misslyckades

man med att stabilisera effekten vid 25 %. Man övergick

då till manuell reglering av reaktorn. Por att undvika

snabbstopp och kunna genomföra provet och - vilket inte

var tillåtet enligt provprogrammet - vid behov upprepa

det, satte man medvetet och i strid mot säKerhetsföre-

skrifterna ett antal av de automatiska säkerhetssystemen

ur funktion.

Kl 01.23 på morgonen den 26 april bedömde man att man

lyckats stabilisera reaktorn men i själva verket hade

man fört in reaktorn i ett instabilt och enligt säker-

hetsföreskrifterna helt otillåtet driftläge.

Provet utlöstes några sekunder efter kl 01.23. Normalt

skulle utlösningen av provet medfört snabbstopp av reak-

torn, men snabbstoppet var, i strid med provprogram och

säkerhetsbestämmelser, blockerat för att ge möjlighet

att återupprepa provet om det inte lyckades första

gången. Efter ca 35 sekunder uppmärksammade driftsperso-

nalen att reaktoreffekten började öka och utlöste då

manuellt snabbstopp. Snabbstoppstavarna började skruvas

in i härden med sin normala hastighet. I det aktuella

fallet skulle detta innebära ca 6 sek innan stavarna

kunde börja bromsa efterökningen i väsentlig omfatt-

ning. Den faktiska effektökningen visade sig äock gå

långt snabbare. Reaktorn "skenade". Enligt ryska beräk-

ningar kan effekten under några tiondels sekunder ha

uppgått till hundra gånger den nominella, dvs 300 000

MWf Reaktorhärden övertrycktes och sprängdes sönder

inifrån. Trycket från den utströmmande ångan vräkte

undan det 1 000 ton tunga locket över reaktorn. Reaktor-

byggnaden började rasa samman. Någon eller några sekun-

der senare fullbordades förstörelsen av en andra explo-

sion som kastade glödande bränsle- och grafitfragment

liksom stoft från den pulvrisarade härden högt upp i
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luften. Det mesta materialet foil ned lokalt kring reak-

torn. Glödande härdfragment vållade ett 30-tal brandhär-

dar i den förstörda reaktorbyggnaden samt i turbin- och

hjälpsysterobyggnaden. Orsaken till den andra explosionen

är inte helt klarlagd. Varken vätgasexplosion, ångexplo-

sion eller ytterligare en kraftig effekttransient -

eller någon kombination av dessa - kan f n uteslutas.

Endast ytterligare teoretiska och experimentella studier

kan förmodligen skapa klarhet.

Brandlarm nådde brandkårerna i de närbelägna städerna

Pripiat och Tjernobyl inom fem minuter. Tre brandstyrkor

om vardera 14 man ryckte ut och var på plats inom 15-30

minuter. Bränderna bragtes under kontroll under perioden

02.10-02.30 och var helt släckta kl 05.00 på morgonen.

Då stängdes också block nr 3 av. Block nr 1 och 2 stäng-

des av efter cirka ett dygn. Omedelbart efter olyckan

j försökte man kyla ned den förstörda reaktorhärden genom

| att tillföra vatten via nödkylsystemet. Vattnet nådde

I dock inte fram till härden - rörsystemen var alltför

skadade. Man kunde således inte förhindra att en grafit-

j brand uppstod och spred sig under lördagen i den för-

' störda härden.

Under söndagen den 27 april började man täcka den brin-

nande härden med bor, dolomit, sand, lera och bly från

militärhelikoptrar. Totalt släpptes omkring 5 000 ton

ned, huvuddelen mellan den 28 april och 2 maj. Det ned-

släppta materialet fungerade som en värmesänka så att

härden kyldes ned. När man efter den 2 maj kraftigt

minskade på nedsläppen, eftersom man inte vågade belasta

byggnaden mer, började temperaturen i härden liksom ut-

släppen av radioaktivitet ånyo stiga och nådde ett nytt

maximum den 5-6 maj. Då började man kyla härden underi-

från med kväve, vilket snabbt ledde till att temperatu-

ren och utsläppen sjönk. Situationen har sedan dess

varit i stort sett stabil med sakta minskande utsläpp.
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2. KONSEKVENSER

Vid deh våldsamma explosionen spreds en stor mängd

radioaktiva ämnen dels i och på reaktor- och turbinbygg-

nader och i nära anslutning därtill/ dels via ventila-

tionssystem till andra reaktorenheter, och dels genom

ett kraftigt plymlyft och med vindar till omgivningen.

Utsläppet minsakde därefter för att efter några dagar på

grund av ökad temperatur i reaktorhärd och grafit Ska

till ett nytt maximum den 5 maj. Från den 6 maj minskade

utsläppet drastiskt på grund av "ingjutning" av resterna

av reaktorn med bly, sand etc. Med färdigingjuten

anläggning kommer ventilationsluften att filtreras och

inga utsläpp ske.

Totalt har olyckan inneburit ett utsläpp av ca 3-4 % av

härdinnehållet exklusive ädelgaser.

Räddningsarbetet organiserades ganska snart från cen-

tral nivå. Ett stort antal experter (läkare, fysiker

etc) skickades till området. Det faktiska räddningsarbe-

tet leds fortfarande av dem utanför det annars rådande

byråkratiska systemet.

Strålintensiteten vid explosionen och strax därefter var

mycket hög, 1-10 Sv/h, och gav stora stråldoser till dem

som befann sig i närheten. Totalt 203 personer togs on-,

hand för akuta strålskador. Hittills har 31 personer

avlidit. Doserna varierade upp till 16 mSv helkropps-

doser (50 % överlevnadschans efter 2-4 Sv) och många

fick betydande huddoser av betastrålning eller brännska-

dor som orsakat akut sårbildning och död. Benmargstrans-

plantation utfördes på 13 personer av vilka 7 ändå avled

inom 1-3 veckor efte transplantationen på grund av

skador på hud och mag-tarmkanal. Benmargstransplantation

som behandlingsmetod har därefter ifrågasatts. Den kan

möjligen vara framgångsrik om strålskadad benmärg är den
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primära risken fSr död. Några interna skador p§ grund av

inandad aktivitet liar ej diagnostiserats eller förvän-

tats.

Konsekvenserna för befolkningen i närområdet bedömdes 26

april inte vara akuta. Befolkningen förbjöds dock vistas

utomhus. Den närliggande (några få km) staden Pripyat

undgick den radioaktiva plymen i början. Men på grund av

det fortsatta utsläppet med lägre plymlyft och andra

väderförhållanden, dock ej regn, ökade strålningsinten-

siteten. Jodtabletter började delas ut från sent den 26

april. Under de närmaste dagarna därefter fram till 5

maj evakuerades alla människor, husdjur och all boskap

inom 30 km, totalt 135 000 människor. Evakueringen

skedde med hjälp av militär. Evakueringen skedde utan

panik och spontan evakuering förekom ej.

Evakuering genomfördes vid beräknad dos i intervallet

250-750 mSv, varav den nedre gränsen anger när evakue-

ring normalt kan börja bli aktuell och den övre gränsen

innebär obligatorisk evakuering. I England anges motsva-

rande intervall till 100-500 (1 000) mSv. I Sverige

anses att evakuering inte är aktuell under 10 mSv och

mycket motiverad över 100 mSv.

Genom evakueringen kom helkroppsdosen hos flertalet av

de evakuerade att understiga 250 mSv. För de 24 000,

exklusive Pripyat, som bodde inom 15 km avstånd från den

havererade reaktorn är dock medeldeosen 450 mSv. För

Pripyats innevånare blev på grund av den snabba evakue-

ringen medeldosen läc>re, ca 320 mSv. Interndosen orsakad

av inhalation beräknas vara mindre än interndosen orsa-

kad av livsmedel, framför allt mjölk.

Under de första åren kommer aktiviteten att flytta sig

genom s k resuspension (dammning), vilken är olika i

olika marker. Återflyttning till de evakuerade områdena
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kommer därför att ske i etapper beroende på kontamine-

ringsnivå och aktivitetens stabilitet i mark. Den första

återflyttningen kommer dock ej att ske förrän den have-

rerade reaktorn är helt ingjuten (oktober 1986). Pripyat

förväntas att aldrig kunna bebos igen. För att kunna

använda marken för jordbruksändamål planeras särskilda

jordbrukstekniska åtgärder (ändrad specialitet, fixering

av aktivitet, dekontaminering, reducera dammbildning,

skördetekniska åtgärder, särskild konstgödsel för att

minska upptag i växter etc). Dekontaminering av mark,

hus och material har skett i stora områden. Den har

varit effektiv och underlättats av att det inte regnade

på flera veckor. Jord ned till 10 cm har tagits bort och

förvaras som avfall. En del avfall förvaras i avfalls-

lager, flytande avfall i tankar. Teknik och effekt av

dekontaminering skall diskuteras i internationella

symposier.
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III- RISKBILD

1. RISKER FRÅN KÄRNKRAFT

För beredskapsplaneringen är det självfallet av största

vikt att kontinuerligt Dedöma risksituationen inom kärn-

kraften. Före Tjernobylolyckan har den gängse bilden i

stort varit följande.

Ett haveri i en reaktor kan medföra omfattande och lång-

variga skador på människor, djur och miljö.

Stora ansträngningar har därför gjorts för att förebygga

allvarliga reaktorhaverier.

Höga krav ställs på material och kvalitetskontroll,

reaktorn skall ha goda självreglerande egenskaper och

vara försedd med dubblerade säkerhetssystem som förhind-

rar att driftstörningar utvecklas till naverier. Därut-

över placeras reaktorn i en inneslutningsbyggnad med

funktionen att förhindra aktivitetsspridning om ett

haveri trots allt skulle inträffa. Utbildning och trä-

ning av driftpersonal tillmäts stor betydelse.

I Sverige har under senare år stora ansträngningar

gjorts för att ytterligare förbättra inneslutningsfunk-

tionen. Ett exempel är att kärnkraftverket i Barsebäck

försetts med ett system för filtrerad tryckavlastning

klar 1985.

Det nuvarande säkerhetssystemet i svenska kärnkraftverk

har starkt influerats av erfarenheterna från haveriet

vid Three Mile Island nära Harrisburg, USA. Genom detta

haveri stod det klart att allvarliga reaktorhaverier
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inte kan uteslutas och att haveriförloppen kan bli okon-

trollerbara. Enligt den s k Kemenykommissionens rapport

stannade emellertid huvuddelen av det radioaktiva ämnet

i inneslutningen trots allvarliga skador på anläggning-

en. Enligt rapporten fick utsläppen försumbar inverkan

på människors fysiska hälsa.

2. KONSEKVENSER AV UTSLÄPP

Beträffande konsekvenserna av utsläpp och allmänna

skyddsåtgärder har föredragande departementschefen i

huvudsak framhållit följande i prop. 1980/81:90 bilaga 2

sid 5 angående riktlinjer för energipolitiken.

Omfattande radioaktiva utsläpp kan förväntas vid en s k

härdsmälta i ett svenskt kärnkraftverk i samband med ett

reaktorhaveri. En viss fördröjning - några timmar - upp

till över ett dygn - står dock till förfogande innan

härden hunnit smälta. Vid ett utsläpp sprids de radioak-

tiva ämnena i huvudsak som rök från en skorsten; partik-

lar som sjunker mot marken samtidigt som de förflyttades

i vindriktningen. Utspridning i atmosfären innebär dels

förtunning, dels en ytterligare fördröjning. Väderbe-

tingelserna är av avgörande betydelse för konsekvensen

av ett utsläpp såsom nederbörd, vindstyrka, vindriktning

och temperaturfördelning mellan olika skikt i atmosfä-

ren. Strålningen från de radioaktiva ämnena kan nå

människan genom moln- eller markbestrålning, inandning

eller genom näringskedjan.

De viktigaste strålverkningarna utgör dels skador av

akut typ - strålsjuka, lunginflammation och nedsatt

sköldkörtelfunktion, fosterskador, dels s k sena skador,

dvs cancer eller ärftliga skador. Riskerna för foster-

skador anses vara störst under fosterveckor 8-15. Vad
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gäller cancerriskerna anses att cancer kan framkallas

redan vid låga doser utan något tröskelvärde under

vilket sannolikheten är noll. Risken för ärftliga

skador, dvs genetiska skador på könsceller, anses också

öka med ökande stråldos.

3. BEREDSKAP MOT UTSLÄPP

Som framhålles senare och särskilt under avsnittet

Strålskyddsinstitutet kom den svenska kärnkraftberedska-

pen att koncentreras till olyckor vid kärnkraftverk och

därigenom till kärnkraftslänen.

I detta sammanhang önskar utredningen erinra om följan-

| de. I reaktorsäkerhetsutredningens betänkande (SOU

1979:86, sid 21), som bl a låg till grund för prop.

I 1980/81:90 angående riktlinjer för energipolitiken,

| framhölls följande beträffande möjliga skadeverkningar

j vid olyckor.

i "Det mest troliga efter svårt haveri med brott på inne-

slutningen är skadeverknignar med några hundra akut

strålskadade och så småningom några hundra cancerfall

årligen under några årtionden. Till detta kommer en

radioaktiv markbeläggning på kanske tusentals kvadrat-

kilomeer.

Man kan emellertid också tänka sig extremt omfattande

skadeverkningar om utsläppen från ett allvarligt haveri

förs med vinden till ett tättbefolkat område och faller

ned där t ex i samband med regn. Då kan skadorna omfatta

tusentals döda och strålskadade. En annan form av

extremt stora konsekvenser skulle vara att utsläppen i

stället för att falla ned inom ett begränsat område förs

långt bort med vinden och sprids ut över stora områden.
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Detta kan qe en liten ökning i den individuella cancer-

risken. Den drabbade befolkningen kan emellertid vara

mycket stor och antalet fall av cancer kan öka med sam-

manlagt tusentals fall om året under några årtionden

framöver."

I SSIs rappc-t (Effektivare beredskap 1979:80) tas upp

ett tänkbart händelseförlopp där omfattande radioaktiva

ämnen från ett havererat kärnkraftverk förflyttar sig

långa sträckor och kommer att kontaminera stora områ-

den. Reaktorhaveriet i Tjernobyl kan sägas bekräfta vad

som sagts i nämnda utredningar.

Fråga uppkommer då om detta förhållande skall påverka

den framtida planeringen för svensk kärnkraftsbered-

skap. Visserligen kan göras gällande att sannolikheten

för att en Tjernobylhandelse skall upprepas är så liten

att man helt kan bortse från den i den framtida bered-

skapsplaneringen. Framför allt kan då åberopas att vind-

riktningen vid tillfället var ovanlig, att det radioak-

tiva molnet sköts upp på hög höjd och att molnen genom

en ovanlig skiktbildning i atmosfären hölls intakt och

transporterades långa sträckor innan regn utlöste kon-

centrerat nedfall över Sverige. Å andra sidan visar

erfarenheten från skilda områden där mycket höga krav

måste ställas på säkerheten, exempelvis inom det inter-

nationella passagerarflyget eller vid uppskjutning av

rymdraketer, att olyckor inte helt kan undvikas. Det har

också i olika sammanhang besannats att kombinationsmöj-

ligheter av oförutsedda faktorer som leder fram till en

olycka förefaller nästan helt obegränsade.

För svenskt vidkommande visar bilagda karta att ett

stort antal kärnkraftreaktorer finns på närmare avstånd

än den havererade vid Tjernobyl.
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Vid reaktorhaveriet kunde Sverige som första land utan-

för Sovjet snabbt fastställa olyckan och platsen för

denna.

I och för sig framstår det som positivt från säkerhets-

synpunkt att internationella atomenergiorganet IAEA

efter de i höst framlagda konventionerna på området får

en utvidgad roll i informationsutbyte och planering

beträffande beredskapssystem för radiologiska olyckor.

Förutom detta är det vidare angeläget att man vidmakt-

håller och utvidgar det internationella kontaktnät som

byggts upp inom SKI och SSI med ledande befattningshava-

re i skilda kärnkraftländer. Genom bl a informella tele-

fonsamtal kunde analysverksaraheten i Sverige relativt

snabba komma fram till riskbilden vid reaktorhaveriet.

Genom ett sådant kontaktnät bör bl a möjligheter finnas

till ett mera vidgat informations- och erfarenhetsutbyte

och en mera fördjupad kunskap om säkehetsstandarden hos

olika kärnkraftverk utomlands.

Eventuellt kan här finnas en ytterligare möjlighet vid

sidan av konventionens underrättelseregler om inträffad

olycka att omedelbart få en direkt information från

befattningshavare i drabbat land.

Skall emellertid konventionens regler om underrättelse

om kärnkraftsolycka eller ett mera informellt underrät-

telsesystem tjänstemän emellan bli meningsfullt förut-

sätter det hög kärnkraftsberedskap. Med hänsyn härtill

och till vad tidigare sagts om risken för ett upprepande

av Tjernobylhandelsen anser utredningen att den framtida

beredskapen även måste innefatta konsekvenser av en

reaktorolycka utomlands. En sådan beredskap blir också

långsiktig och måste vidmakthållas även efter det kärn-

kraften för svenskt vidkommande avvecklats.
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IV. LAGSTIFTNING

1. FÖRFATTNINGAR AV INTRESSE

Hanteringen av kärnbränslen och annat radioaktivt mate-

rial innefattar risker som främst består i att radioak-

tiva ämnen kan frigöras och komma ut i omgivningen.

Spridningen av radioaktiva ämnen kan orsaka strålnings-

skador på människan och över huvudtaget skador på det

ekologiska systemet i miljön. Lagregler, som syftar till

att skydda mot sådana skador återfinns i skilda författ-

ningar .

I fråga om verksamheten på kärnenetgiområdet gäller

sålunda bestämmelser som ger samhället möjligheter till

kontroll och tillsyn över verksamheten. För innehavet

och driften av kärnteknisk anläggning och för olika for-

mer av befattning med kärnämne och kärnavfall gäller

bestämmelser i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

(kärntekniklagen) jämte till denna anknytande författ-

ningar. Lagen är utformad som en tillståndslag och in-

riktad på att tillgodose kraven på säkerhet. Vid sidan

om denna regleras skyddet mot joniserande strålning vid

kärnteknisk verksamhet av strålskyddslagen (1958:110,

ändrad senast 1984:4). Denna är utformad som en till-

ståndslag.

Genom de villkor som uppställs vid tillståndsgivningen

fastställs ansvaret för anläggningens innehavare för

organisation av beredskap mot olyckor inom området för

den kärntekniska verksamheten. Nämnda två författningar

ger däremot inte myndighet befogenhet att vidta alla de

särskilda åtgärder som kan behöva tillgripas för att

skydda allmänheten i Händelse av en inträffad atom-

olycka. Ej heller finns här några bestämmelser om
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skyldighet för myndighet att planera för erforderlig

beredskap till allmänhetens skydd mot en dylik kata-

strofartad händelse. Lagregler härom ges i en särskild

författning, lagen (1960:331, ändrad senast 1983:230) om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m m (atom-

skyddslagen). Denna lag är den som tillvinner sig störst

intresse i förevarande sammanhang.

Vidare gäller för verksamheten på kärnenergiområdet reg-

ler för bl a skadeståndsansvar för inträffad olycka samt

föreskrifter i lagstiftning som gränsar till den hit-

tills nämnda.

Den följande redogörelsen för innehållet i gällande för-

fattningar avser i huvudsak förutnämnda tre lagar. I

övrigt har den begränsats till en presentation av några

författningar som nar anknytning till verksamheten på

kärnteknikområdet.

2. KÄRNTEKNIKLAGEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN

2.1 Kärntekniklagen

Kärntekniklagen, som gäller fr o m den 1 februari 1984

och har ersatt atomenergilagen (1956:306), föreskriver

att kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådant sätt

att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser

uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte

att förhindra spridning av kärnvapen (3 §). Tyngdpunkten

i lagen är säkerhetskravet, och lagstiftningeris huvud-

syfte är att ta tillvara säkerheten i alla led i kärn-

bränslets hantering och att verksamheten skall kunna

drivas så långt möjligt riskfritt. Säkerheten vid verk-

samheten skall (4 §) upprätthållas genom att åtgärder

vidtas som krävs för att dels förebygga fel i eller
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felaktig funktion hos utrustning, felaktiqt handlande

eller annat som kan leda till en radiologisk olycka,

dels Förhindra olovlig befattning med kärnämne eller

kärnavfall.

Lagen uppställer krav på tillstånd av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer (5 §). Med sådan

verksamhet avses bl a uppförande, innehav eller drift av

kärnteknisk anläggning. Med kärnteknisk anläggning avses

bl a anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkrafts-

reaktor) och forskningsreaktor. Tillståndsgivningen

beträffande rätten att uppföra, inneha och driva kärn-

kraftreaktor och forskningsreaktor har regeringen ej

överlåtit åt myndighet. Däremot har, såsom framgår av

det föJjande, regeringen gett bemyndigande åt statens

kärnkraftinspektion (SKI) och statens strålskyddsinsti-

tut (SSI) att meddela tillstånd beträffande kärnämnen

och kärnavfall i smärre mängder. För att en kärnkrafts-

reaktor första gången skall få tillföras kärnämne så att

en självunderhållande kärnreaktion kan ske krävs sär-

skilt tillstånd av regeringen (6 S).

Då ett tillstånd meddelas eller under ett tillstånds

giltighetstid får uppställas sådana villkor som behövs

med hänsyn till säkerheten (8 S). Några villkor är inte

preciserade i lagen. Regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer ges därjämte bemyndigande att i

fråga om vissa anordningar meddela föreskrifter om

provning, kontroll och besiktning (9 §). Vidare läggs på

den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet vissa

allmänna skyldigheter, bl a att svara för att åtgärder

vidtas för att upprätthålla säkerheten (10 §). Ansvaret

för säkerheten ligger sålunda både på staten och på

kraftindustrin.
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Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan

återkallas (15 §). Återkallelse får beslutas av den som

meddela't tillståndet och endast under särskilda i lagen

närmare angivna villkor.

I syfte att skapa öppenhet kring och insyn i arbetet för

kärnsäkerhet har i kärntekniklagen intagits bestämmelser

om skyldighet för tillståndshavare att ge lokal säker-

hetsnämnd insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid

anläggningen (19 §). Insynen skall göra det möjligt för

nämnden att inhämta information om detta arbete och

ställa samman material för att informera allmänheten

härom (20 §).

2. 2 Kärnteknikförordningen

Kontroll och tillsyn över kärnteknisk verksamhet utövas

av SKI och SSI. SKI:s tillsyn avser enligt förordningen

(1984:14, senast ändrad 1985:629) om kärnteknisk verk-

samhet efterlevnaden av frågor som regleras enligt kärn-

tekniklagen samt av villkor och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen. SSI:s tillsyn avser frågor

som regleras med stöd av strålskyddslagen, dvs frågor om

skydd mot joniserande strålning. Frågor om tillstånd

enligt kärntekniklagen avgörs av regeringen men också i

vissa fall av SKI och SSI. Fråga om ansvarsfördelningen

mellan SKI och SSI samt samordningen av säkerhets- och

strålskyddsintressena avhandlas längre fram i detta

avsnitt.

Enligt förordningen (1974:427 omtryckt 1985:882, senast

ändrad 1986:601) med instruktion för statens kärnkraft-

inspektion har SKI att vid övervakningen av säkerheten

vid kärnteknisk verksamhet bl a att följa utvecklingen i

fråga om säkerhetsfrågor på kärnenergiområdet, att utre-

da frågor om att ta initiativ till åtgärder för att höja
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säkerheten vid kärntekniska anläggningarna och att ta

initiativ till forskning som rör säkerhet.

2.3 Strålskyddslagen

Strålskyddslagen tillvaratar, såsom nämnts, skyddsin-

tressen vid verksamhet på kärnenergiområdet. Medan kärn-

tekniklagen är inriktad på att ta tillvara säkerheten

vid verksamheten reglerar strålskyddslagen frågor om

skydd mot joniserande strålning vid radiologiskt arbete.

Skyddet avser såväl anställda som är sysselsatta i

radiologiskt arbete som utomstående och regleringen om-

fattar i princip alla strålkällor som alstrar joniseran-

de strålning och som används i radiologiskt arbete.

For att bedriva dylikt arbete krävs enligt 2 § i lagen

tillstånd av myndighet som regeringen bestämmer (strål—

skyddsmyndigheten). Med radiologiskt arbete avses bl a

arbete med radioaktivt ämne och arbete vid kärnteknisk

anläggning. Ett undantag från tillståndsplikten gäller

för vad som omfattas av ett tillstånd som meddelats

enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. Härför kravs

inget ytterligare tillstånd enligt strålskyddslagen så-

vida inte annat föreskrivits i tillståndet.

Då tillstånd meddelas enligt strålskyddslagen skall

strålskyddsmyndigheten stadga ' de villkor och övriga

föreskrifter som behövs från strålskyddssynpunkt (5 §).

Under tillståndstiden får myndigheten meddela eller

ändra föreskrifter som är påkallade för strålskyddet.

När tillstånd har beviljats enligt kärntekniklagen får

strålskyddsmyndigheten meddela de särskilda föreskrifter

som, utöver de för sådant tillstånd gällande villkoren,

behövs för strålskyddet. Avser tillståndet kärnteknisk

anläggning, skall dock frågan om föreskrift, som angår
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annat än den normala driften eller som kan i avsevärd

mån påverka utformningen av eller driften vid anlägg-

ningen underställas regeringens prövning (5 §). I 6-9 §§

ges ytterligare regler angående tillståndsplikten. Här

föreskrivs bl a i fråga om kärnteknisk verksamhet att

ändringar med avseende på förhållande varom strålskydds-

myndigheten meddelat föreskrift inte får vidtas utan

strålskyddsmyndighetens medgivande. I vissa fall avgör

strålskyddsmyndigheten frågor om tillstånd enligt kärn-

tekniklagen efter hörande av SKI. Enligt 7 § får strål-

skyddsmyndigheten återkalla tillstånd om föreskrift som

avser strålskyddet inte iakttagits eller om det annars

är påkallat från strålskyddssynpunkt.

Tillsynen över efterlevnaden av strålskyddslagen och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag ut-

övas av strålskyddsmyndigheten och tillsynsmän (14§).

Tillsynsmännens rättigheter och befogenheter regleras

närmare i 15-17 §§ strålskyddslaqen.

2.4 Strålskyddsförordningen

Enligt strålskyddsförordningen (1958:652, ändrad senast

1982:930) är SSI strålskyddsmyndighet. SSI har i 7 § be-

myndigats att meddela närmare föreskrifter rörande till-

lämpningen av strålskyddslagen.

SSI hiir enligt sin instruktion (J976:48, senast ändrad

1985:875) att skaffa sig noggrann kännedom om de risker

som är förenade med strålning och med uppmärksamhet,

följa utvecklingen inom de biologiska strålningsverk-

ningarnas och strålningsfysikens områden. Institutet

skall na ett centralt samordnande ansvar för målinriktad

strålskyddsforskninq och bedriva målinriktat forskninys-

och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet. Vidare

skall institutet beakta internationella normer på strål-
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skyddsområdet. Det ankommer på institutet att vara sam-

ordnande organ för olika strålsJcyddsintressen i landet

och däcvid samverka med myndigheter och sammanslutningar

som sysslar med strålskyddsfrågor.

Såsom framgår av den föregående redogörelsen har både

SKI och SSI en roll såsom tillsynsorgan i fråga om kärn-

teknisk verksamhet. SKI och SSI svarar var för sig

självständigt för sin tillsyn inom sitt kompetensområde,

och vid prövning av tillstånd till kärnteknisk verksam-

het prövar var och en frågorna inom sitt ansvarsområde.

I de fall då beslut om tillstånd skall fattas av rege-

ringen avger SSI yttrande över sin prövning i ärendet

till SKI, varefter SKI överlämnar såväl sitt eget som

SSI:s yttrande till regeringen.

En klar ansvarsfördelning föreligger inte mellan SKI och

SSI, eftersom frågor om strålskydd och kärnsäkerhet inte

alltid kan skiljas. Detta kan leda till en viss över-

lappning mellan myndigheternas ansvarsområden och be-

slut. Ett behov av samordning i samtliga led inom kärn-

bränslehanteringen föreligger därför, såväl vid gransk-

ningen av underlaget för en anläggnings utformning som

vid åtgärder som måste genomföras under anläggningens

drift. Ett nära samarbete förekommer också mellan SKI

och SSI, och samarbetet främjas ytterligare av att

cheferna i myndigheterna sitter i varandras styrelser.

Enligt förarbetena till kärntekniklagen (prop. 1983/

84:60 s. 55) behöver inte en överlappning vara till

nackdel och får accepteras med hänsyn till lagstiftning-

ens utformning och karaktär.

SSI:s ansvar för viss beredskapsplanering i fråga om

skyddsåtgärder mot atomolyckor redovisas i följande av-

snitt.

Slutligen skall nämnas att en av regeringen tillsatt

utredning om översyn av strålskyddslagstiftningen i
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december 1985 avlämnat ett betänkande (1985:58) med för-

slag till ny strålskyddslag. Förslaget undergår nu

remissbehandling. Här föreslås bl a att SSI i större ut-

sträckning skall inrikta sin verksamhet på övergripande

frågor, såsom att ange gränsvärden.

3. ATOMSKYDDSLAGEN

Bestämmelser om beredskapsåtgärder utanför ett kärnk-

raftverk har väsentligen tagits in i den förut nämnda

atomskyddslagen. Redan här skall emellertid nämnas att

regeringen för behandling vid höstriksdagen 1986 fram-

lagt en proposition med förslag till en ny lag, rädd-

ningstjänstlagen (prop. 1985/86:170). För denna redogörs

längre fram i detta avsnitt.

Atomskyddslagen behandlar de skyddsåtgärder vid olyckor

i atomanläggningar som krävs för att minska konsekven-

serna utanför ett kärnkraftverk av en eventuell olycks-

händelse och tar närmast sikte på driftstörningar i

stationära atomanläggningar, belägna inom riket. Den

närmare regleringen i lagen av beredskapen sker också

med hänsyn till denna begränsning av lagens tillämpliq-

hetsområde. Lagen skall kunna utnyttjas så snart radio-

aktiva ämnen sprids eller en överhängande fara förelig-

ger för sådan spridning från en kärnanläggning i sådan

mängd att särskilda åtgärder ' påkallas för att skydda

allmänheten.

Enligt lagen läggs huvudansvaret för att erforderliga

åtgärder vidtas till skydd för allmänheten mot skadlLq

strålning på länsstyrelsen. Det ankommer på regeringen

att bestämma län, i vilka vissa förberedande åtgärder

skall vidtas (2 §). Länsstyrelse i sådant län skall upp-

rätta en organisationsplan för nödiga skyddsåtgärder,
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det gäller åtqärder utanför kärnkraftverk. Vidare skall

länsstyrelsen utse en befattningshavare som får besluta

L länsstyrelsens ställe i beslut som inte utan olägenhet

kan avvaktas. I 3 § stadgas skyldighet för anläggnings-

innehavare att slå larm vid olycka i en anläggning.

Angelägenheten att vid en atomolycka kunna snabbt och

effektivt utföra kontrollmätningar och andra undersök-

ningar i syfte att utröna radioaktivitetens spridning

efter en olycka tillgodoses i 4 § i lagen. Här stadgas

att erforderliga undersökningar får, utan hinder av att

intrång därigenom sker i enskilds rätt, utföras efter

förordnande av länsstyrelsen eller på uppdrag av anläqg-

ningsinnehavaren. 5 § i lagen reglerar närmare de åtgär-

der länsstyrelsen är befogad vidta vid en olycka. Befo-

genheterna omfattar bl a rätt att påbjuda evakuering,

avspärrning och utegångsförbud samt förordna om in-

skränkningar i vatten- och livsmedelsförsörjningen.

Vidare innehåller 6 § en befogenhet för länsstyrelsen

att förordna om tjänsteplikt för personer i åldern 18-65

år samt om tillhandahållande av vissa förnödenheter. I

9 § föreskrivs att kommunen är skyldig att lämna läns-

styrelsen bistånd för beredskapsåtgärder som avses i

lagen. Regeringen har också bemyndigande att meddela

föreskrifter om kommunernas bistånd vid planering av

skyddsåtgärder enligt lagen.

Atomskyddslagen föregicks av ett omfattande utrednings-

arbete som redovisats i betänkandet (SoU 1959:38) Bered-

skap mot atomenergiolyckor m "m. Här diskuterades bl a

konsekvenserna för omgivningen av en olycka i en atoman-

läggning. En bedömning gjordes härvid om de risker som

hänförde sig till strålningen från det radioaktiva mol-

net och till den radioaktiva markbeläqgningen. Utred-

ningen framförde den meningen att vid länsstyrelsens

utarbetande av beredskansplan länsstyrelsen borde efter-

sträva en realistisk bedömning av riskerna, så att orga-

nisationen inte dimensionerades med sikte på sådana
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svåra och avlägsna verkningar av en olycka som visserli-

gen teoretiskt lät sig tänkas men som i praktiken var i

det närmaste uteslutna.

Atomskyddslagen behandlar såsom nämnts närmast frågan om

olycka i en atomanläggning här i riket. När det gäller

svåra olyckor där allmänheten kan bli utsatt för hälso-

farlig strålning - och här avses bl a en olycka i en

utomlands belägen atomanläggning - ankommer det enligt

13 § i lagen på regeringen eller myndighet som regering-

en bestämmer att meddela förordnanden och föreskrifter

som nämnts i lagens 4-6 §§, dvs att meddela föreskrifter

om kontrollmätninqar, att påbjuda evakuering, inskränk-

ningar i vatten- och livsmedelsförsörjningen och ordna

liknande åtgärder samt att reglera frågor om tjänste-

plikt. Regeringen skall vidare meddela behövliga förord-

nanden och föreskrifter om beredskap mot sådana olyckor.

I 13 § har vidare meddelats befogenhet för regeringen

att bestämma att en länsstyrelses åligganden enligt

lagen skall fullgöras av länsstyrelsen i annat län.

Dessutom ges regeringen bemyndigande att i stället för

länsstyrelsen meddela förordnanden enligt 4-6 §§. Rege-

ringen kan alltså i fall som avses i 13 § själv ta på

sig ansvaret eller lägga det på länsstyrelsen eller

annan myndighet.

Fråga om att genom lagstiftningsåtgärder söka skapa all-

mänheten ett skydd för olyckor i bl a utländska kärn-

kraftverk togs upp i det förut nämnda betänkandet SoO

1959s38. Bland annat behandlades det tänkta fallet att

en olycka inträffat i en reaktor i annat land och att

detta fått sådana återverkningar i Sverige att särskilda

åtgärder måste tillgripas i fråga om livsmedelsförsörj-

ning och annat. En svårighet ansågs vara att man into

kunde försäkra sig om anläggningsinnehavarnas medverkan,

en brist som måste bli kännbar i län, där man p g a när-
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heten till en utländsk anläqgning skulle behöva upprätta

en organisationsplan. Utan anläggningshavarnas medverkan

skulle-mail inte efter en olycka kunna göra en någorlunda

tillförlitlig prognos över dess förlopp och verkningar,

och ej heller förfoga över anläggninqshavarnas resurser

för kontrollmätningar. En utväg att lösa frågan vore

enligt betänkandet internordiska överenskommelser om

ömsesidigt bistånd vid atomolyckor. En lagreglering bor-

de komma till stånd tämligen snart sedan erforderliga

överenskommelser träffats med grannländerna. Skulle en

olycka inträffa som finge verkningar på svenskt område

skulle regeringen med stöd av ett särskilt i lagförsla-

get intaget bemyndigande föranstalta om erforderliga

åtgärder .

I den till grund för atomskyddslagen liggande proposi-

tionen (Prop 1960:139) anförde departementschefen att de

i våra grannländer befintliga atomreaktorerna innebar

ungefär samma risker för vissa delar av vårt land som de

inom landet beläqna reaktorerna och att i stort sett

samma åtgärder erfordrades för att begränsa skadeverk-

ningarna av olyckor i båda fallen. En likartad reglering

av fallen krävde emellertid överenskommelser mellan

berörda länder. Det fanns anledning tro, att sådana

överenskommelser skulle kunna kcmraa till stånd utan

längre tidsutdräkt. En olycka i utomlands belägen atom-

anläggning torde knappast kunna medföra annat än lokalt

begränsade skadeverkningar. Däremot kunde radioaktiv

beläggning i samband med utomlands bedrivna kärnvapen-

prov tänkas medföra en viss strålfara i stora delar av

vårt land. I detta fall föreföll det i gengäld osanno-

likt att faran skulle uppstå så hastigt att ögonblickli-

ga åtgärder blev påkallade. Katastrofskyddet borde

utformas med beaktande av dessa skillnader mellan olika

nödsituationer. Lagen borde sålunda utformas i första

hand med sikte på att bemästra olyckor vid atomanläqq-

ningarna inom landet med länsstyrelsen som utövare av
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ledninqen. Vid andra slag av atomolyckor borde motsva-

rande befogenheter att ingripa tillkomma regeringen

eller 'myndighet som regeringen bestämmer. Det borde

också ankomma på regeringen att, så snart detta är

möjligt, meddela behövliga föreskrifter om beredskap mot

sådana atomolyckor.

Övervägandena i denna fråga ledde till den förut redovi-

sade bestämmelsen i 13 § atomskyddslagen.

Ett Nordiskt samarbete om bistånd i samband med

strålningsolyckor har den 17 oktober 1963 träffats

mellan Sverige, Danmark, finland och Norge samt det

internationella atomenergiorganet. Avtalet, som fast-

ställer villkoren för en stats bistånd vid en olycka

förbunden med skada av radioaktiv strålning, har under-

tecknats av Sverige den 17 oktober 1963 och trätt i

kraft den 19 juni 1964.

4. ATOMSKYDDSF0R0RDNINGEN

Förordningen (1981:540) om skyddsåtgärder vid olyckor i

atomanläggningar m m ger närmare föreskrifter om atom-

skyddslaqens tillämpning. Organisationsplaner skall

sålunda efter samråd med SSI upprättas av länsstyrelsen

i Malmöhus län för kärnkraftverket i Barsebäck, av läns-

styrelsen i Uppsala län för kärnkraftverket i Forsmark,

av länsstyrelsen i Hallands län för kärnkraftverket i

Ringhals och av länsstyrelsen i Kalmar län för kärn-

kraftverket i Simpevarp (2 §). För forskningsreaktorn i

Studsvik skall en beredskapsplan upprättas av länssty-

relsen i Södermanlands län enligt föreskrifter som

meddelas av SSI (13 §). Vidare ges föreskrifter om inne-

hållet i de organisationsplaner som skall gälla för
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kärnkraftverken. Härvid har fastställts en närmare

angiven inre beredskapszon och en zon för strålningsmat-

ning (indikeringszon). Anvisningar ges om vad planerna

skall innehålla i fråga om alarmering, information till

allmänheten, utdelning av jodtabletter, utrymning,

strålningsmätning och andra frågor av betydelse för

beredskapen. Kommuner åläggs att inom den inre bered-

skapszonen biträda länsstyrelsen vid beredskapsplane-

ringen och att till länsstyrelsens förfogande ställa

personal och materiel i mätningsarbetet.. Berörda lands-

ting skall biträda länsstyrelsen vid planeringen såvitt

gäller sjukvård. Inom de förut nämnda kärnkraftslänen

skall länsstyrelserna organisera en personalberedskap

för åliggandena enligt atomskyddslagen. Den i 3 § i

lagen ålagda underrättelseskyldigheten för en atoman-

läggnings innehavare skall enligt förordningen närmare

regleras av SSI efter samråd med SKI. Slutligen bemyndi-

gas SSI att utfärda de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställighet av 1960 års lag (15 §). Det är

således SSI som har ansvaret för att erforderliga före-

skrifter föreligger för den beredskapslanering och de

åtgärder som 1960 års lag förutser.

Strålskyddsinstitutet har enligt sin förut nämnda in-

struktion fram till den 1 juli 1986 haft att samordna

beredskapsplaneringen i fråga om skyddsåtgärder mot

atomolyckor och därvid vara rådgivande organ till läns-

styrelserna. Uppgiften att organisera och administrera

utbildning och övning av personal i beredskapsorganisa-

tionen för kärnkraftsolyckor har ankommit på statens

brandnämnd enligt dess instruktion (1974:408).
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5. ÄNDRINGAR I BEREDSKAPSLAGSTIFTNINGEN

Frågor 'Som hör ihop med beredskapen mot olyckor i kärn-

kraftverk togs upp i en proposition 1980/81:90 bilaga 2

och riktlinjer för beredskapen fastställdes av riksdagen

år 1981. Förslagen i propositionen utgick i huvudsak

från en av SSI avgiven rapport "Effektivare beredskap"

och remissyttranden över rapporten. Härvid behandlades

frågor om huvudinriktningen av den framtida beredskapen

och ansvarsförhållandena för verksamheten vid en olycka

samt om de praktiska åtgärder som borde vidtagas för att

effektivisera beredskapen. Vidare behandlades frågan om

åtgärder för att säkerställa en samordning och uppfölj-

ning av verkställda åtgärder.

Riksdagsbehandlingen ledde bl a till vissa tillägg till

bestämmelserna i atomskyddslagen, vilka omfattas av den

tidigare redogörelsen, samt vissa ändringar i den in-

struktion som gäller för SSI.

Från den 1 juli 1986 har samordningen av beredskapspla-

neringen mot kärnkraftsolyckor förts över från SSI till

en nyinrättad central myndighet, statens räddnings-

verk, som ersätter civilförsvarsstyrelsen och statens

brandnämnd. Räddningsverket skall vara central, myndighet

för befolkningsskyddet och räddningstjänsten i fred

(prop. 1984/85:161, FöU 12, rskr 389). Räddningsverkets

nämnda uppgift framgår av dess instruktion (1986:424).

Enligt denna åligger det bl a'verket att samordna sam-

hällets verksamhet inom befolkningsskyddet och rädd-

ningstjänsten, att bevaka riskutveckling, att verka för

att räddningstjänstens organisation och materielanskaff-

ning utvecklas, att samordna beredskapsplanläggningen

mot kärnkraftsolyckor och att planera och genomföra

utbildning och övning av beredskapsorganisationen för

kärnkraftsolyckor. Funktionen att vara rådgivanda i

strålskyddsfråqor vid beredskapsplaneringen och i en
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olyckssituation har bibehållits vid SSI. Enligt proposi-

tionen fördelas det närmare ansvaret för beredskapen mot

kärnkraftsolyckor mellan räddningsverket och SSI på så

sätt att till räddningsverket förs ansvaret för plane-

ring och uppbyggnad av telesamband och alarmering,

information till allmänheten, övningar och utbildning,

utrymningsplanering samt samordning av freds- och krigs-

beredskapen. Till SSI förs ansvaret för strålskyddsbe-

dömningar, indikeringen, beredskapens geografiska ut-

sträckning, larmkriterier, internationell uppföljning

samt forskning och studier i frågor som avser strål-

skydd. Räddningsverket har inte fått någon operativ roll

i samband med en olycka. SSI behåller sin uppgift att i

samverkan med SKI svara för en sammanhållande och rådgi-

vande funktion i en olyckssituation. - Det skall

emellertid anmärkas att fördelninqen av ansvaret för

beredskapen alltjämt är föremål för överväganden.

I den förut nämnda propositionen (1985/86:170) med för-

slag till räddningstjänstlag, vilken proposition kommer

att behandlas under höstriksdagen 1986, regleras statens

och kommunernas ansvar för samhällets räddningstjänst.

Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som skall

göras vid olyckshändelser och överhängande fara för

olyckshändelser för att hindra eller begränsa skador på

människor eller egendom eller i miljö (2 §). Lagförsla-

get innehåller också bestämmelser om olycks- och skade-

förebyggande åtgärder. Särskilt föreskrivs att rädd-

ningstjänsten skall planeras och organiseras så att

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och

genomföras på ett effektivt sätt.

I förslaget till räddningstjänstlag har föreskrifterna i

atomskyddslagen inarbetats utan några större sakliga

ändringar. Detta innebär att det även i fortsättningen

skall vara länsstyrelsen som svarar för räddningstjäns-

ten om radioaktiva ämnen släpps ut från en kärnteknisk
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anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder

krävs för att skydda allmänheten eller det föreligger

fara för att sådant utsläpp (28 §). Länsstyrelsens

ansvar har emellertid inte - såsom gäller enligt atom-

skyddslagen - begränsats till utsläpp från anläggningar

inom landet. Förslaget innefattar också ett ansvar för

utsläpp från anläggningar utom landet som innebär ett

hot mot allmänheten i Sverige. Då fråga är om räddnings-

insatser som är omfattande - det gäller exempelvis ett

utsläpp som hotar flera län eller ett behov om en sam-

ordning av kommunal räddningstjänst med statlig

räddningstjänst - ges regeringen möjlighet att föreskri-

va eller i ett särskilt fall bestämma att ansvaret skall

tas över av en länsstyrelse eller någon annan statlig

myndighet (33 §). Denna paragraf motsvarar väsentligen

13 § i atomskyddslagen. Utrymme ges också i förslaget

för regeringen att själv ta över ansvaret för räddnings-

tjänsten. Liksom enligt atomskyddslagen är kommunerna

skyldiga att medverka vid beredskapsåtgärder. Trots den

föreslagna utvidgningen av länsstyrelsernas ansvar till

att också omfatta planering mot utsläpp från anläggning-

ar utom landet har skyldigheten för kommunerna begrän-

sats även fortsättningsvis till befarade utsläpp från

anläggningarna inom landet (29 §). Vid varje räddnings-

insats skall det finnas en räddningsledare (31 §). Rädd-

ningsledare är den som ansvarig myndighet utsett (32 §).

Föreskrifterna i atomskyddslagen i övrigt har också utan

någon väsentlig ändring i sak- inarbetats i lagförsla-

get. Sålunda finns i lagförslaget föreskrift om skyldig-

het för anläggningsinnehavarna att slå larm vid en

olycka - en skyldighet som utvidgats att avse även andra

anläggningar än kärntekniska anläggningar (38 §) - om

befogenhet för räddningsledare att påbjuda avspärrning

och utrymning, att använda, föra bort eller förstöra

egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt (45 §)

samt om rätt för räddningsledare att anmoda personer att
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fullgöra tjänsteplikt (44 §). I fråga om alarmering

föreskrivs skyldighet för koramuner och statliga myndig-

heter som svarar för räddningstjänst att tillse att det

finns anordningar för alarmering av räddningsorganen (30

§). Med alarmering avses enligt förslaget möjligheten

för allmänheten att larma räddningsorganen och möjlighet

att kalla räddningsorganen till utryckning. Departe-

mentschefen framhåller i propositionen vikten av att

räddningsorganet larmas så tidigt som möjligt och att

det därför finns väl funqerande anordninqar som ständigt

kan ta emot larm och att den som tagit emot larmet

snabbt kan vidarebefordra det till räddningsorganet.

Räddningstjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 janu-

ari 1987, då atomskyddslagen upphävs.

6. ANNAN LAGSTIFTNING AV INTRESSE

I anslutning till redogörelsen för innehållet i bered-

skapslagstiftning skall blott nämnas kungörelsen

(1961:457) om ersättning p g a medverkan i skyddsarbete

vid olyckor i atomanläggningar m m. Till samma ämnesom-

råde hör lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell

skada.

Ansvarigheten för skador som uppkommer i samband med

driften av atomanläggningar regleras i atomansvarighets-

lagen (1968:45). Lagen bygger på två internationella

konventioner, 1960 års Pariskonvention och 1963 års

tilläggskonvention till Pariskonventionen. Båda dessa

konventioner har ändrats genom tillläggsprotokoll år

1964. Dessutom har de reviderats genom två ändringspro-

tokoll .
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Pariskonventionen reglerar den civilrättsliga ansvarig-

heten för innehavaren av atomanläggningen. Genom till-

läggskonventionen införs ett system med supplerande

ersättning av statsmedel vid mycket stora olyckor.

Riksdagen har godkänt ändringsprotokollen i december

1982 och antagit de ändringar i atomansvarighetslagen

som behövs för att Sverige skall kunna tillträda proto-

kollen (prop. 1981/82:163). Regeringen har den 27

januari 1983 beslutat ratificera protokollen.

Till atomansvarighetslagen är knutna förordningen

(1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetsla-

gen (1968:45), kungörelsen (1968:439) om ersättning av

statsmedel vid vissa atomolyckor och kungörelsen

(1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atom-

olyckor.

Vidare kan här nämnas några författningar som har an-

knytning till verksamheten på kärnteknikområdet.

Byggnadslagen (1974:385, omtryckt 1981:873) som innehål-

ler bestämmelser om tillkomst och lokalisering av atom-

kraftanläggning samt om nybyggnadsförbud inom område i

närheten av sådan anläggning.

Miljöskyddslagen (1969:387) och vattenlagen (1983:291)

med bestämmelser om tillkomst och lokalisering av kärn-

teknisk anläggning.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) som generellt reglerar

skyddet mot Joniserande strålning vid radiologiskt arbe-

te och ger bestämmelser om bl a arbetsmiljöns beskaffen-

het och skyddsföreskrifter avseende tekniska anordninqar

och farliga ämnen.
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Brandlagen (1974:80), som ger bl a allmänna bestämmelser

om skyldighet att vidta de åtgärder som behovs för att

förebygga och bekämpa brand. Lagen är däremot enligt 1 §

andra stycket inte tillämplig på åtgärder som avses i

atomskyddslagen.

Lagen (1942:335, omtryckt 1978:163) om särskilda skydds-

åtgärder för vissa kraftanläggningar m m.
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V- NUVARANDE BEREDSKAPSORGANISATION

1. BAKGRUND

1 .1 Förutsättningar

Beredskapsplanläggningen i händelse av olyckor i kärn-

kraftverk hade tidigare en lägre ambitionsnivå än i

dag. Större olhckor kunde visserligen inte uteslutas på

fysikaliska grunder, men antogs myckst osannolika. I

1960 års proposition sades uttryckligen att beredskaps-

organisationen inte skulle "dimensioneras med sikte på

sådana svåra och avlägsna verkningar av en olycka som

visserligen teoretiskt låter sig tänkas men som i prak-

tiken är i det närmaste uteslutna". Detta avgjorde den

dåvarande beredskapens omfattning och inriktning.

I rapporten "Effektivare beredskap" sammanfattad i rege-

ringens prop. 1980/81:90 om riktlinjer för energipoliti-

ken, redovisade statens strålskyddsinstitut (SSI9 sina

slutsatser av en översyn av den dåvarande beredskaps-

planläggningen och dess syfte samt påpekade brister och

förslag till förbättringar. Även med ett begränsat syfte

borde man enligt SSIs uppfattning ställa högre krav på

beredskapsorganisationen än vad man gjorde 1960. Samhäl-

lets ambitioner till skydd av"medborgarna har avsevärt

ökat, bättre tekniska metoder finns tillgängliga och

tjugo års erfarenhet av beredskapsplanläggning med

svenska beredskapsövningar och erfarenheter från andra

länder utgjorde enligt SSI goda skäl för en förbättring

av beredskapen.

Efter remissbehandling av rapporten beslöt riksdagen att

samhällets beredskap mot olyckor i kärnkraftverk skulle
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utökas. Statsmakterna har bl a beslutat (prop.

1980/81:90 bil 2, JoU 1980/81:24, rskr 1980/81:274) att

en inre* beredskapszon skall avgränsas kring varje kraft-

station. Inom denna zon skall en detaljerad åtgärdspla-

nering genomföras, så att t ex en snabb utrymning kan

ske efter beslut från fall till fall. Allmänheten i den

inre beredskapszonen skall få särskild information om de

viktigaste åtgärderna vid en olycka. Ett larmsystem

skall byggas upp och förhandsutdelning av jodtabletter

skall ske inom denna zon.

Beredskapsplanläggningen skall vara särskilt inriktad på

åtgärder inom den inre beredskapszonen, bl a alarmering,

information till allmänheten, utdelning av jodtableter,

utrymning och strålningsmätning.

Även utanför detta område i en yttre indikeringszon

skall resurser som har betydelse för skyddsåtgärder

särskilt mätutredning användas i den utsträckning som

bedöms lämpligt.

Länsstyrelsen i det län som har kärnkraftverk eller

annan atomanläggning skall enligt lagen (1969:331) om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar tn m (atom-

skyddslagen) ansvara för åtgärder till allmänhetens

skydd i händelse av olycka i atomanläggning. Länsstyrel-

sen åläggs i lagen att bl a upprätta en beredskapslan

över de åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda

allmänheten mot radioaktiva ämnen i händelse av en

olycka.

Föreskrifter för att kunna verkställa åtgärder enligt

atomskyddslagen skall enligt regeringens förordning om

skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m m (SFS

1981:540) § 15 meddelas av SSI.
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I lagen finns tjänstepliktbestäramelser for arbete med

skyddsåtgärder. Numera bedöms dessa bestämmelser ha

begränsat användningsområde.

Lagen reglerar också de skyddsåtgärder som kan vidtas,

nämligen:

inomhusvistelse

- avspärrning

utrymning.

Dessutom finns bestämmnelser som medger restriktioner i

livsmedelsproduktionen. Bestämmelserna ger bl a möjlig-

het att reglera sådd, skörd och fiske inom riskområde,

liksom djurhållning.

Vissa brott mot lagen är straffsanktionerade.

Det finns även möjlighet att tillgripa handräckning för

att genomföra skyddsåtgärderna.

Ansvaret för att genomföra utrymningar ligger hos

polisen.

1.2 Ändrade ansvarsförhållanden genom tillkomsten

av statens räddningsverk

Ansvaret för att på central nivå samordna och följa upp

de beredskapshöjande åtgärder aom införts i kärnkraft-

länens beredskap sedan 1981 har tidigare åvilat SSI.

Genom tillkomsten av SRV 1 juli 1986 har SSIs totalan-

svar på central nivå delats upp så att ansvaret för

kärnkraftlänens planering och uppbyggnad av telesamband

och alarmering, information till allmänheten, övningar

och utbildning, utrymnipgsplanering samt samordning av

freds- och krigsberedskapen numera överförs till SRV.
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SSI skall däremot fortfarande ansvara för strålskyddsbe-

dömningar, indikeringen, beredskapens geografiska ut-

sträckrting, larmkriterier, internationell uppföljning

samt forskning och studier i frågor som avser strål-

skydd. SSI behåller sin uppgift att i samverkan med SKI

svara för en sammanhållande, rådgivande funktion i en

olyckssituation. SRV har inte någon operativ roll i sam-

band med en olycka.

2. OMRÅDEN FÖR PLANLÄGGNIG - INRE BEREDSKAPSZONEN

Regeringen har i en förordning om skyddsåtgärder vid

olyckor i atomanläggningar m m (SFS 1981:540) föreskri-

vit att kärnkraftverken i Barsebäck, Forsmark, Ringhals

och Simpevarp skall omges av en inre beredskapszon och

en zon för strålskyddsmätning (indikeringszon). Den inre

beredskapszonen till 50 km från kärnkraftverket.

Beredskapsplaneringen skall vara särskilt inriktad på

åtgärder inom den inre beredskapszonen - bl a alarme-

ring, information till allmänheten, utdelning av jod-

tabletter, utrymning coh strålningsmätning. Även utanför

detta område skall resurser som har betydelse för

skyddsåtgärderna användas i den utsträckning som bedoms

lämplig. Civilförsvarsplaneringen för större tätorter

skall kunna bidra till att samhällets alla resurser blir

effektivt utnyttjade i beredskåpen.

Enligt nämnda förordning skall kommunerna inom den inre

beredskapszonen biträda länsstyrelsen vid beredskaps-

planläggningen och lämna uppgifter om befolkningsförhål-

landen och andra förhållanden i kommunen av betydelse

för planläggningen.
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3. BEREDSKAPSORGANISATION

Vid de rfyra kärnkraftsanläggningarna och vid forsknings-

stationen i Studsvik finns en särskild beredskapsorgani-

sation .

Beredskapsorganisationen svarar för all verksamhet inom

anläggningens område när en olycka med radioaktiva ämnen

har inträffat, vidtar exempelvis åtgärder för att åter-

föra en reaktor till säkert tillstånd.

Länsstyrelsen ansvarar för planläggningen av den yttre

beredskapen liksom för att åtgärder vidtas i samband med

olyckor och tillbud. För att genomföra åtgärderna anli-

tas samhällets ordinarie räddningsorgan (brandförsvar,

polis, sjöräddningen m fl) samt olika kommunala och

landstingskommunala organ.

Vissa av de planlagda åtgärderna vidtas automatiskt vid

larm från kärnkraftverket (beslutet har fattats av läns-

styrelsen redan i förväg och har inarbetats i planen).

Länsstyrelserna i de län som har kärnkraftverk kan få

ansvar för vissa skyddsåtgärder även i närbelägna län.

Regeringen kan också i stället för länsstyrelsen meddela

förordnanden och föreskrifter.

Statens strålskdydsinstitut (SSI) skall i en olyckssitu-

ation svara för en sammanhållen, rådgivande funktion

gentemot länsstyrelsen. Det innebär att olika fackmyn-

digheters råd till länsstyrelsen om skyddsåtgärder för

allmänheten skall kunna erhållas i en sammanvägd form

från ett håll. SSI organiserar för detta ändamål en s k

analysgrupp som är tillgänglig senast inom någon eller

några timmar efter ett larm. I denna ingår förutom

strålskyddsexperter från SSI, experter på reaktortekno-

logi från statens kärnkraftinspektion (SKI), meteorolog

från SMHI samt expert på räddningstjänst från statens
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räddningsverk (SRV). Till analysgruppen kan sedan ytter-

ligare expertis knytas vid behov.

SSIs huvuduppgift är att göra strålskyddsbedömningar mot

bakgrund av en kvalificerad analys av tillgängliga

strålningsdata. SSI skall även ange inriktningen av

fortsatta strålningsmätningar.

SKIs huvuduppgift i analysgruppen är att bedöma risken

för kommande utsläpp av radioaktiva ämnen. SKI har en

central roll som ansvarig kärnteknisk myndighet förutom

en rådgivande uppgift inom analysgruppen. Detta gäller

särskilt i händelse av en kärnkraftsolycka inom landet,

men även vid sådan olycka utanför landet. Vid en kärn-

kraftsolycka inom Sverige skall SKIs personal, som

skickas till berörd anläggning, kunna fatta de beslut

som behövs för att uppnå största möjliga säkerhet i

driften vid anläggningen. SKI kan således ge dispenser

så att anläqgningsinnehavaren, som även i en haverisitu-

ation har ansvaret för att vidta åtgärder för anlägg-

ningens säkerhet, kan vidta dessa även om de inte kan

göras inom normalt drifttillstånd. Vid en kärnkrafts-

olycka i utlandet har SKI ansvar för att avgöra om den

inträffade händelsen påvekar bedömningen av säkerheten

vid de svenska kärnkraftsanläggningarna. Vid behov

ställer SKI nya krav på säkerhetshöjande åtgärder,

vilket även kan innefatta krav på omedelbar avstängning

av en eller flera svenska kärnkraftsanläggningar.

Närbelägna sjukhus till kärnkraftsanläggningen ingår i

beredskapen.

Ansvaret för att vidta skyddsåtgärder som kan komma att

fordras vid en olycka i en kärnkraftsanläggning fördelas

mellan olika organ i huvudsak enligt följande figur V:1.
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VI- LARM VID FORSMARKSVERKET

FAKTADEL

1 . ALLMÄN ORIENTERING

Forsmarksverket är beläget vid Bottenvikskusten i norra

Uppland. Det är förläggningsplats för tre kärnkraftaq-

gregat av kokartyp. De har samtliga producerats av ASEA-

ATOM. Den elektriska nettoeffekten är för Porsmark 1 och

2 970 MW och för Porsmark 3 1 060 MW. Kraftverket ägs

av Forsmarksverkets Kraftgrupp AB. Statens Vattenfalls-

verk är ansvarig driftorganisation. Det sista aggrega-

tet, Forsmark 3, kopplades in på elnätet i mars 1985.

De två aggregatan Porsmark 1 och 2 är lokaliserade in-

till varandra, medan det tredje aggregatet, Forsmark 3,

är beläget ca 500 m NNV om block 1 och 2. Inom området

finns en hamn belägen ute på en pirliknande anläggning.

På förläggningsplatsen är ett lager för förvaring av

medelaktivt avfall, SFR, under konstruktion och arbets-

plats för ca 250 personer.

2. GÄLLANDE BEREDSKAPSPLAN

2.1 Larrokriterier

Från beredskspssynpunkt kan kraftverket och dess närmas-

te omgivning indelas i tre olika områden:

1. Kraftverksområdef. som begränsas av områdesskyddet.
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2. Den inre beredskapszonen, som begränsas utåt av

radien 20 km från kraftverket.

3. Den yttre indikeringszonen, ett område utanför den

inre beredskapszonen som begränsas av en radie 50 km

från kraftverket.

Inom kraftverksområdet är Forsmarksverket ansvarigt för

all verksamhet vid haveri. För detta ändamål har verket

en beredskapsorganisation med särskild personal, som är

utrustad, utbildad och övad. I första hand ansvarar

verket för att drifttekniska åtgärder vidtas så att, om

möjligt, följderna av ett haveri begränsas och att det

finns erforderliga resurser för skydds- och räddningsåt-

qärder inom anläggningen för befintlig personal.

Utanför områdesskyddet ansvarar länsstyrelsen helt för

att vidta de åtgärder som erfordras för att skydda all-

mänheten mot effekterna av ett radioaktivt utsläpp.

Forsmarksverkets beredskapsplan omfattar en rad olika

tekniska händelser, s k onormala händelser, som kan in-

verka på kraftverkets drift och/eller medföra ett reak-

torhaveri med radioaktivt utsläpp som följd. De onormala

händelserna kan indelas i tre grupper:

a) Reaktorhaveri eller annan händelse som medför att

omgivningen kan komma att påverkas.

b) Brand, ras, översvämning, oljeutsläpp eller annan

händelse som påverkar kraftverkets drift och medför

mycket stor uppmärksamhet från massmedia och allmän-

het.

c) Hotsituation eller incident som påverkar kraftver-

kets drift eller medför att myndigheter kan komma

att kopplas in.
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Om en onormal händelse inträffat åligger det kraftver-

kets ledning att bedöma den omedelbara Stqärden. För

larmning av Länsalarmeringscentralen (LAC) för vidarebe-

fordran till länsstyrelserna och centrala myndigheter

har tre händelsenivåer definierats.

A. UPPLYSNING

I situationer som inte kräver skyddsåtgärder för allmän-

heten eller omfattande förberedelser för att höja läns-

styrelsens insatsberedskap, men som kan medföra att

information till massmedia efterfrågas, ger kärnkraft-

verket upplysning till länsstyrelsen

B. HÖJD BERRDSKAP

När en händelse har inträffat vid kärnkraftverket som

har eller kan få betydelse för reaktorsäkerheten, men

där ingen omedelbar fara för radioaktiva utsläpp bedöms

föreligga, bedömer länsstyrelsen efter samråd med främst

SKI och kärnkraftverket vilka beredskapshöjande åtgärder

som kan vara motiverade. Allmänheten larmas inte automa-

tiskt med larmsignaler. Information ges via massmedia

enligt länsstyrelsens bedömning.

C. HAVERILARM

När ett reaktorhaveri, eller annan allvarlig onormal

händelse, inträffat eller befaras komma att inträffa,

som kan medföra stort utsläpp av radioaktiva ämnen, kan

särskilda åtgärder till skydd för allmänheten komma att

påkallas. Kraftverkets såväl som länsstyrelsens bered-

skapsorganisation trädar omedelbart i verksamhet. De

kriterier som gäller för utlysning av haverilarm har

fastställts av SSI.
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Allmänheten inom ca 12 km avstånd från kraftverket var-

nas genom larmsignaler på alarmeringsnäten. Larmet

utlöses av kraftstationens personal. Befolkningen inom

övriga områden varnas, om så bedöms nödvändigt, genom

polisens patruller och genom meddelande i radions pro-

gram 3.

Vid haverilarm kan inomhusvistelse, evakuering, utdel-

ning av jodtabletter eller andra åtgärder bli nödvän-

diga.

2.2 Beredskapsorganisation

Om en onormal händelse inträffar vid kraftverket som

medför antingen höjd beredskap eller haverilarm, lämnar

en del av kraftverkspersonalen sina ordinarie arbetsupp-

gifter och ingår i en beredskapsorganisation, vilken

leds av chefen för Forsmarksverket. Denne blir då områ-

desledare och ansvarig chef för hela verksamheten.

Anläggningsledaren ansvarar för det tekniska arbetet i

det drabbade kraftverksblocket. Strålskyddsledaren,

vanligen den radiologiska föreståndaren, leder mätning-

arna av radioaktivitet och vidtar strålskyddsåtgärder.

Dessutom finns en rad personer med tekniska arbetsupp-

gifter och ansvar i samband med evakuering m m.

Beredskapsorganisationen är placerad i kommandocentralen

(KC), som är särskilt utrustad'för ändamålet. I angrän-

sande utrymmen till KC finns en teknisk stödcentral med

utrustning för att avläsa väsentliga parametrar från de

olika kraftaggregaten och för direkt kommunikation med

kontrollrummen. I KC finns omfattande utrustning för

kommunikation med yttre myndigheter såsom SKI, SSI och

länsstyrelsen. Porsmarksverkets informationsansvarige är

också placerad i KC för att ha direkt tillgång till in-

formation.
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Vid evakuering gäller att all personal vid kraftverket

som inte är engagerad direkt i reaktordriften kan utrym-

mas. En minimibemanning är definierad för varje kraft-

verksaggregat, nämligen en skiftingenjör, två operatörer

och två stationstekniker. Operatörerna utgörs av en

turbinoperatör och en elektriker.

2.3 Evakuering

Personal från Forsmarksverket har i samarbete med läns-

styrelsen i Uppsala och polisen i Tierp planerat och

utrustat en uppsamlingsplats för evakuerad personal och

allmänhet i Norrskedika. Här finns installerat en ram-

monitor för mätning av personkontaminering, en rad hand-

burna mätinstrument och utrustning för dekontaminering,

bl a av personbilar.

Samtliga som anländer till uppsamlingsplatsen i Norrske-

dika skall, efter avsökning, registreras av personal

från polisen i Tierp. Kontaminerade klädespersedlar om-

händertas för dekontaminering och skyddskläder i form av

overaller och skoskydd utdelas.

Om de utrymda människorna inte kan återvända till sina

bostäder har man planerat flera uppsamlingsplatser i

Uppsala. Strålskadade eller personer som av annan anled-

ning har behov av medicinsk vård skall transporteras

till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

2.4 Beredskapsövningar

Beredskapsplanerna vid Forsmarksverket har vid ett fler-

tal tillfällen övats vid fingerade haverier. Samtliga

övningar har omfattat de centrala personerna i bered-

skapsorganisationen samt någon del av den övriga perso-
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nalen. Förutsättningen har varit en onormal händelse i

något av de egna blocken som eventuellt medfört mindre

utsläpp' av radioaktivitet, t ex i form av brusten ång-

ledning. Evakuering har vid dessa tillfällen övats för

ett mindre antal personer vid verket, upp till hundra

personer. Övningarna har också varit begränsade i tiden,

maximalt en hel dag, vanligen en halv.

3. HÄNDELSEFÖRLOPPBT DEN 28 APRIL 1986

Ungefär kl 07.00, måndagen den 28 april 1986, gav en

rammonitor på Forsmark 1 signal om förhöjd aktivitet hos

en person som passerade ut ur anläggningen. Personen

hade några minuter tidigare gått in i anläggningen för

ett kort ärende. Mätning visade att personen hade akti-

vitet på sina skor. Efter detta gjordes omgående försök

att spåra källan till aktiviteten genom att mäta bakåt

in i kraftverksbygganden. Mellan kl 07.00 och 08.00

fastnade ytterligare flera personer i rammonitorerna och

sökandet efter en aktivitetskälla inne i blocken inten-

sifierades. Någon källa kunde emellertid inte lokalise-

ras. Analys av strykprover från skor innehöll nuklider

typiska för reaktorvatten, varför aktiviteten måste

komma från en reaktor. Kontrollrumspersonalen i de olika

blocken fick då order om att söka orsaker till aktivi-

tetsutsläpp. Något onormalt framkom emellertid inte:

någonstans. Kl 09.30 hölls ordinarie produktionssamman-

träde. Normal produktion rapporterades från samtliga tre

block. Anmärkningsvärd var emellertid den höga aktivi-

tetensnivån utanför blocken: 10-60 kBq/n.2 uppmättes på

marken utanför block 1 och 2. Gränsen för gult skyddsom-

råde är 40 kBq/m2. I samband med sammanträdet beslöts

att stoppa all icke nödvändiq inpassage till stationsom-

rådet, samt att ytterligare kontroller och mätningar

skulle utföras. SSI informerades. Kl 10.30 upprättades
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vägspärr ca 2 km från Forsmark samtidigt som chefen för

Forsmarksverket beslutade att utfärda larm om höjd

beredskap. LAC i Uppsala informerades. Som en följd

därav bemannades beredskapsorganisationen och lednings-

funktionen överflyttades till KC. Lokalradion informera-

de i P3 om händelseförloppet i Forsmark. Kl 11.00 togs

beslut om att evakuera all Forsmarkspersonal med undan-

tag av nödvändig drift- och beredskapspersonal. Uppsam-

1ingsstationen i Norrskedika bemannades. SKI, Vatten-

falls ledninq i Råcksta, länsstyrelsen, Östhammars

kommun och lokalradion informerades. Samtliga transpor-

ter till Forsmark dirigerades om. Klockan 12.05 gav

chefen för Forsmarksverket information direkt i radions

program 3. Mätresultat från markbelägqning i Forsmarks

omgivning visade 10-15 ggr förhöjning mot normala

värden. Aktivitetsnivån varierade men fanns i alla

vädersträck runt stationen. Kontakter togs med TVO i

Finland, Ringhals och Barsebäck för att erhålla uppgift

om eventuell aktivitetsförhöjning även utanför Fors-

marksverket. Kl 13.10 erhöll man en rapport från TVO om

ca 50 % förhöjning av aktivitetsnivån där. Kl 13.45

arrangerades en presskonferens i Forsmark för radio och

TV. Kl 14.00 ges en presskonferens för övriga massme-

dia. Potentiella spridningsvägar från blocken hade vid

det laget undersökts men inget onormalt hade kunnat kon-

stateras. Strykprover från skorstenen visade värden som

i samtliga tre block låg långt under aktivitetsvärdena

utanför blocken. Kl 15.30 hade tillräckligt med informa-

tion erhållits om förhöjd aktivitet även på andra

platser, vilket medförde att Forsmarksverket kunde ute-

slutas som utsläppskälla. Områdesledaren beordrade åter-

qång till normala arbetsförhållanden kl 15.30. Berörda

myndigheter/ledninqsorganisatioenr informerades. Åtgär-

der vidtogs för att även i fortsättningen hålla kraft-

blocken "rena", trots att omgivningen var nedsmutsad med

radioaktivitet.

Den mätning och analysverksamhet som påbörjats fortsatte

även senare.
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4. INSATSER FÖR MÄTNING AV AKTIVITBT

4.1 Teorier

När rapporterna om förhöjd aktivitet började strömma in

till ledningen vid Forsmarksverket påbörjades en under-

sökning om källan till aktiviteten. Efter en timma, kl

08.00, kunde man konstatera att ingen förhöjd aktivitet

fanns i något utrymme i något av blocken. En undersök-

ning påbörjades då med syfte att hitta orsak till ett

utsläpp antingen från något av blocken eller från någon

annan aktivitetskälla inom området.

Följande möjligheter övervägdes:

1. Onormal händelse inom reaktorerna som inte uppmärk-

sammats.

2. Transport till Forsmarksverket med dåligt förpackat

radioaktivt material.

3. Läckage från behållare med radioaktivt material,

förorsakat av ett häftigt regn under helgen.

4. Mindre brand i avfallsbehållare som resulterat i

aktivitetsutsläpp.

5. Läckage från en transport med använt kärnbränsle

till transportfartyget Sigyh.

6. Utsläpp av jonbytarmassor från någon av reaktorerna.

Av alternativen bedömdes det första som mindre sanno-

likt, eftersom man inte haft någon indikation på onor-

mala förhållanden. 0 v ri g a alternativ måste emellertid

kvarstå i det fortsatta arbetet.
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4.2 Inre sökning

De första åtgärderna inne i blocken var att manuellt

söka efter spillfläckar och dylikt som kunnat sprida

aktivitet. Något onormalt kunde dock inte noteras. I

kontrollrummet gjordes en översyn av de viktiga reaktor-

parametrarna tryck, temperatur och kylning. Remsor sedan

veckor tillbaka kontrollerades med avseende på para-

metrarna samt aktivitetsvärden för reaktorvatten och

skorstensluft. Inga fel kunde upptäckas. Nya prov från

reaktorvattnet togs, vilket visade att aktivitetsnivån i

reaktorvattnet var betydligt lägre än den som noterats

utanför byggnaden. Som en sista kontrollåtgärd gjordes

strykprov från samtliga tre skorstenar. Inte heller

dessa visade några avvikelser som kunde förklara den

stora aktivitetsmängden utanför bygqnaden.

4.3 Yttre sökning

Ansvarig för sammanställning av mätvärden från den yttre

sökningen var strålskyddsledaren, vilken befann sig i

KC. En moniteringsledare ledde arbetet med att ta fram

mätvärden från omgivningen.

Strålskyddspersonal från block 1 och 2 ingick i mätgrup-

perna. Två mätserier gjordes inom den inre skyddszonen.

Man kunde konstatera en något högre aktivitet i vind-

riktningen och en något avtagande aktivitet tvärs mot

vindriktningen. Vidare ökade aktiviteten norrut och inåt

landet medan det minskade något söderut.

Rapporterna om mätvärden lämnades till en början till

strålskyddsledaren i KC via radio. Då detta kommunika-

tionssystem visade sig inte fungera tillfredsställande

övergick man till att personligen infinna sig vid KC för

att avlämna mätresultat.



-52-

De mätinstrument som användes gav mätresultat i counts/

sec, dvs råvärden, vilka behöver räknas om till strål-

dos. Det framkom att mottagarna av mätresultaten i

slutänden inte kunde förstå och jämföra de olika

mätvärdena innan de omräknats samt att omräkningen

medförde en tidsförlust.

Sammanfattningsvis gjordes mätningar söderut till Norr-

skedika, västerut till Gimo och Österbybruk och österut

till norra sidan på Gräsö och norrut upp till länsgrän-

sen.

Brandkåren i Östhammar gjorde också en del avläsningar

med sina instrument, dels 1-21 och dels penndosimetrar.

Strålnivån var emellertid för låg för att ge några ut-

slag på dessa instrument. De värden som inrapporterades

från brandkåren kunde därför inte användas. Penndosime-

trar innebar ytterligare en osäkerhetsfaktor eftersom

laddningsförhållanden respektive nollnivån från föregå-

ende mätning var oklar.

På förmiddagen meddelade Forsmarksverkets kemiavdelning

att isotopfördelningen i strykproverna visade att ut-

släppet kom från en reaktor och kunde vara maximalt 40

tim gammalt. Detta innebar att teorier om utsläpp från

avfallsbehållare eller avfallstransporter kunde uteslu-

tas som orsak till utsläppet. Samma förhållande gällde

för jonbytarmassor. Strykproverna från skorstenen utför-

des för att säkerställa att inte grövre partiklar följt

mtd luftströmmen ut utan att detekteras i mätanordning-

arna. Att detta inte var fallet kunde verifieras.

Av de teorier man arbetat efter för att fastställa

orsak till utsläppet fanns alltså ingen trovärdig som

kunde stödjas av aktuella mätresultat. Strax efter kl

12.00 inkom uppgifter från Studsviksanläggningen i

Södermanland att förhöjda värden hade uppmätts ävon
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där. Senare inkom även sådan uppgift från TVO i

Finland. Detta uppfattades som en bekräftelse på att

Forsmarksverket inte orsakat aktivitetsförhöjningen.

Kraftverksledningen beslöt emellertid fortsätta mätning-

arna tills bekräftelse på reaktorutsläpp utomlands

erhållits. Även efter detta fortsatte mätningarna men då

inte för att konstatera eller utesluta utsläppskällan

utan för att kartlägga aktivitetsnivån i omgivningen.

5. BESLUT OM HÖJD BEREDSKAP

5.1 Evakueringen av personal

De mätresultat som erhållits från omgivningarna under

den tidigare förmiddagen indikerade att aktivitetsnivån

minst motsvarande -^\iit. område fanns överallt runt kraft-

verket. Orsaken till aktivitetsförhöjningen var då

okänd. I normala fall får personal vid kraftverket inte

vistas inom s Jc gult område utan att extra skyddsåtgär-

der vidtas som t ex extra skoskydd. Det var också helt

oklart hur situationen på verket skulle komma att ut-

vecklas. Trots att man redan då gjort sådana kontroller

som visade att orsaken med stor sannolikhet inte var ett

reaktorhaveri, beslutade chefen för Porsmarksverket att

utlysa larm om höjd beredskap. I Forsmarks beredskaps-

plan finns den aktuella situationen inte förberedd. Dock

finns som en gardering en punkt' om att när förhöjd akti-

vitet noteras vid områdesskyddet skall det vara indika-

tion för att inta läge höjd beredskap.

Klockan 11.00 informerades LAC i Uppsala om att läge

höjd beredskap intagits. Samtidigt organiserades bered-

skapsorganisationen och arbetet överflyttades till KC.

Beslutet om höjd beredskap meddelades till personalen i

form av larm: Omedelbar fara, strålning! Larmet följdes
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av att områdesledaren gav en muntlig information via

högtalaranläggningarna om att all perswnaj som inte är

nödvändig för driften av reaktorerna skall evakueras.

Ifrån förberedda uppsamlingsställen gick personalen i

grupp till sina personbilar. Man beslöt, att inte avvakta

bussar utan använda egna personbilar oc.'i uppmana förarna

att ta så många passagerare som möjligt.

Evakueringen uppgavs ha gått lugnt och utan problem.

Nästan hela personalen kunde åka med personbilar till

Norrskedika. Endast fem personer fick vänta på bussar.

Förutom det ordinarie larmet bilburna högtalaranlägg-

ningar för larm inom bostadsområdet, i iiiotestsjön och i

hamnen. Efteråt har det framkommit att larmet nått samt-

liga anställda utom fem personer. I v»rkets sjukstuga

där ingen högtalaranläggning fanns nådcius tjänstgörande

sjuksköterska inte av larmet utan blev kvar på statio-

nen. Samma sak gällde i ett särskilt rökrum i en av de

yttre barackerna där övriga ::yra inte n<*ndes av larmet.

Vid tiden för beslut om evakuering var uppsamlingssta-

tionen i Norrskedika inte förberedd. Strålskyddspersonal

från F 3 beordrades dit för att ställa upp ramutrustning

och avsökningsutrustning s.imt dekontamineringsutrust-

ning. Den vägspärr som upprättats 3 km från kraftverket

bröts inte omedelbart vid beslutet om evakuering.

Detta medförde att köbildning omedelbart uppstod vid

vägspärren och att transporterna ut ur verket försenades

med ca 20 min. När vägvisare vid väg 76 utplacerats och

den radiologiska utrustningen installerats i Norrskedika

bröts vägspärren och bilarna kunde fortsätta till upp-

samlingsplatsen .

I samband med väntan vid vägspärren lämnade en del av

pesonalen sina bilar för samtal och för att "sträcka på
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benen". Några sp< eif I la instruktioner om hui man skall

uppträda i samband in.jd tillfälliga avbrott i bil eller

bussresa i samband med evakuering had<; inte delgivits

personalen tidigare.

Driften av upps.imlingsstationen i Norrskedika skall

skötas av länsstyrelsen i Uppsala. En första åtgärd vid

de evakuerades ankomst är registrering. Det har då

ansetts önskvärt att skilja personal från Forsmarksver-

ket och' allmänhet åt. Vid de evakuerades ankomst till

Norrskedika fanns ingen polis på plats för registre-

ring. Köbildning uppstod därför vid ingången till upp-

samlingshuset. Efter ca en timme beslöt personal från

Forsmarksverket att påbörja avsökning innan registering

skett. Efter ytterligare en timme anlände polisen och

registreringen påbörjades. Personalen från Forsmarksver-

ket hade tillgång till 1 st rammonitor för helkroppsav-

sökning samt 6-7 handburna instrument för avsökning av

klädespersedlar och bilar. Ett flertal personer hade

kontaminering på skorna och fick därför deponera dem och

ta på sig skoskydd t stället. Antalet skoskydd räckte

inte till för att täcka behovet.

Det uppstod missnöje i kön för avsökning. Det resultera-

de i att ledninqspesonal från Forsmarksverket beslöt

del.a upp kön i grupper om 50 och låta dem vänta i de

bussar som anlänt från Forsmarksverket. Därefter kunde

avsökningen ske i grupper om 50.

Den enda kommunikationsmöjligheten mellan uppsamlings-

stationen och Forsmarksverket var en telefon i övre

våningen som dock inte alltid var bemannad. De som köade

för avsökning fick därför ingen information om händelse-

förloppet på Forsmarksverket annat än via enstaka bil-

radioapparater. Missnöje uttalades om att man fick stå

utan kunskap både om vad som hände på verket och den

allmänna händelseutvecklingen.
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Förtärinq av något slag var inte förbetedd. Från evaku-

eringens början kl 11.00, dvs före lunchrast, och till

dess slut kl 15.30 hade den personal som samlats inte

tillgång till vare sig mat eller dryck. Vid tretiden på

eftermiddagen ingav Forsmarksverket en beställning till

en närbelägen affär om matvaror för utspisning av de

väntande. Evakueringen avlystes dock innan det blev

aktuellt att transportera matvarorna till uppsamlings-

platsen.

Sammanlagt evakuerades knappt 800 personer från Pors-

marksverket. Av dessa hann man göra avsökning på ca 300

personer innan evakueringen avbröts.

Evakuering har övats i samband med haveriövningar. Det

har då gällt ca 100 personer. Ingen erfarenhet fanns för

att ta emot ett så stort antal som 800 personer.

5.2 Information till personalen

De förhöjda aktivitetsvärdena i omgivningen till Fors-

marksverket diskuterades på verkets lednings- och pro-

duktionssammanträde kl 09.30 på måndagen. Närvarande vid

detta sammanträde var den informationsansvarige vid

Forsmarksverket. Omedelbart efter sammanträdet ordnade

denne att det via växeln lästes upp ett meddelande till

hela personalen om att det pågick mätning av aktivitet i

verkets omgivning. Detta var den första information som

lämnades till personalen vid Forsmarksverket.

I samband med att larm om höjd beredskap - omedelbar

strålningsfara - utlöstes, gav chefen för Forsmarksver-

ket muntlig information via högtalarsystemet till perso-

nalen och beordrade evakuering.
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Under eftermiddagen befann sig större delen av persona-

len på uppsamlingsstationen i Norrskedika. Som nämnts

tidigase var kommunikationerna mellan Forsmarksverket

och Norrskedika synnerligen svåra, och i praktiken gick

ingen information ut från Forsmarksverket till uppsam-

lingsplatsen .

Vid personalens ankomst till verket nästa arbetsdag

fanns ett informationsblad med upplysningar om vad som

hade hänt dagen innan och vad detta resulterat i. Där-

efter har ytterligare fem extra informationsblad i form

av personaltidningen på verket, Kuriren, utgivits. Där

har man från ledningens sida och från strålskyddsmätarna

givit löpande information om resultaten av mätningarna.

6. BEDÖMNING AV REAKTORDRIFTEN

Vid samtliga kontroller var alla tekniska reaktorpara-

metrar vid alla tre blocken helt normala. Kontrollerna

som gjordes bedömdes vara så omfattande och tillförlit-

liga att någon ändring i driften, som avställning eller

nedgång till lägre effektnivå vid blocken, inte var på-

kallad. Samtliga block arbetade vid nära 100 % effekt

vid tillfället.

Inte någon person från kontrollrumspersonal till högsta

ledning på Forsmarksverket ifrågasatte att reaktorerna

skulle fortsätta att drivas i det aktuella driftläget.

Ändå bedömdes det som ytterligare angeläget att alla

ansträngningar gjordes för att ta reda på orsaken till

aktivitetsutsläppet. Order utgick också från driftsled-

ningen att vid minsta lilla indikation om att någon av

parametrarna avvek från det normala skulle driftläget

omprövas. Detta blev emellertid aldrig aktuellt.
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7. ARBETET I KOMMANDEOCENTRAr.EN (KC)

I sambind med att chefen för Forsmarksverket utlyste

larm om förhöjd beredskap bemannades också beredskapsor-

ganisationen och verksamheten överflyttades till KC.

Samtliga personer som ingick i beredskapsorganisationen

anlände till KC. Parallellt med KC fanns även den

tekniska stödcentralen där särskild teknisk personal

befann sig. I KC finns även telefonväxel. Större delen

av telefonledningar och radioledningar utgår från KC.

Inga separata telefoner finns till enskilda tjänstemän.

Bemanningen av och det fortsatta arbetet i KC fungerade

utan problem. Observatörer i KC har angivit att samtliga

inblandade arbetade metodiskt och lugnt. Det enda stör-

ningsmoment som noterades var att ljudnivån i KC blev

något hög. Denna observation har också gjorts tidigare i

samband med övningar.

Kommunikationen mellan kontrollrummet och KC ägde i

första hand rum mellan kontrollrummet och den tekniska

stödcentralen. Förbindelserna fungerade utan svårighe-

ter.

Radioförbindelserna mellan den personal som utförde mät-

ningar i området utanför kraftverket och KC bedömdes

inte effektiva. Personerna förflyttade sig i stället

till KC och avlämnade personliga rapporter till strål-

skyddsledaren där.
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8. SAMVERKAN MED ÖVRIGA MYNDIGHETER

Statens^ strålskyddsinstitut (SSI) informerades om de

förhöjda aktivitetsnivåerna i samband med ledningsmötet

kl 09.30 på morgonen. Länsstyrelsen och statens kärn-

kraftinspektion (SKI) informerades i samband med att

larm om förhöjd beredskap utgick kl 11.00.

I inledningsskedet hade chefen för Porsmarksverket själv

samtal dels med personal på länsstyrelsen, dels med SKIs

generaldirektör.

Två tjänstemän vid SKI, varav den ene var ansvarig reak-

torinspektör för Forsmarksverket, hade planerat ett

besök vid Forsmarksverket denna dag. Då de anlände vid

11.30-tiden hade personalen redan evakuerats och man

gick då till KC. Åtgärder som ev skulle vidtagas beträf-

fande reaktorerna kunde därför diskuteras med verkets

personal på plats. En av SKI-inspektörerna ordnade en

ständigt öppen telefonledning till SKI och via denna

kunde information överlämnas till SKI om läget i Fors-

mark. På grund av det osäkra läget beträffande orsaken

till aktivitetsutsläppet hade man på SKI i Stockholm

förberett ett beslut om avställning av Forsmarksverket.

Detta hade SKI meddelat dels statens vattenfallsverk i

Råcksta och dels chefen för Forsmarksverket. Den infor-

mation som kom in från andra orter om höga aktivitets-

mängder även långt utanför Forsmarksverket, gjorde

emellertid att man från SKIs sida ändrade sin bedömning

till att aktiviteten härrörde från annan anläggning än

Forsmarksverket och tog tillbaka sitt varsel om avställ-

ningsbeslut.

Under eftermiddagen väntade chefen för Forsmarksverket

på ett officiellt besked från myndigheterna om att man

nu funnit det klarlagt att utsläppspunkten inte var

Forsmarksverket och att man därför kunde avlysa alla
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beredskapsåtqärder. Något sådant besked kom emellertid

inte.

Efter det akuta skedet, då normala förhållanden åter-

trätt i Forsmarksverket, har verket bistått både läns-

styrelser och SSI med fortsatta omfattande analyser av

markprover och andra prover i omgivningen.

9. SAMVERKAN MED PRESS, RADIO OCH TV

Under händelseförloppet har Forsmarksverket hållit en

entydig linje beträffande information till press, radio

och TV. Utgångspunkten har varit att all information

skall ges omgående och utan restriktion till massmedia.

Redan strax före kl 10.00 tog informationsansvarige på

Forsmarksverket kontakt med Upplands lokalradio och

informerade om den förhöjda aktiviteten. Efter det att

larm om höjd beredskap utlysts kontaktade chefen för

Forsmarksverket lokalradion och gav den tillgängliga

informationen. Vid tolvtiden gav Sveriges Fadio en

direkt intervju i program 3 med chefen för Forsniarksver -

ket. Kl 13.45 höll man en presskonferens med anställda

vid Sveriges Radio och kl 14.00 en presskonferens med

tidningar .

Massmedias intresse för situationen vid Porsmarksverket

var mycket stort från allra första början och detta in-

tresse fortsatte i flera veckor. Massmedias resurser att

rycka ut till händelsecentra av detta slag är oerhört

stora. Snabbtransport till platsen kan t ex ske m-;d flyq

eller helikopter. I beredskapsplaneringen förutsätts att

press, radio och TV skall få sin information från läns-

styrelsen. I "verkligheten" uppsökte man omedelbart

Forsmarksverket i stället. Informatörerna vid Forsmarks
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verket bedömde emellertid att samverkan med massmedia

gått mycket smidigt. Tider för presskonferenser har

respekterats och direktiv i form av förbjudet tillträde

till vissa områden där man får vistas har respekterats.

Det övervägdes från verkets ledning om pressrepresentan-

ter över huvudtaget kunde komma till verket p g a den

förhöjda aktiviteten. Aktivitetsnivån bedömdes emeller-

tid vara oskadlig. I bakgrunden fanns också hela tiden

vetskapen om att Forsmarksverket med hög sannolikhet

inte var ansvarig för utsläppet.

I detta fall bedömdes det alltså lämpligt att journalis-

terna kom direkt till Forsmarksverket för att erhålla

sin information. I en annan situation där utsläpp ägt

rum måste ett annat informationscentrum formas.
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ANALYSDEL

10. FORSMARKSVERKETS BEREDSKAPSPLAN

Händelsen den 28 april 1986 medförde ett mycket realis-

tiskt test på Forsmarksverkets beredskapsplan. Utred-

ringen har funnit att beredskapsplanen i allt väsentligt

fungerade väl och att nödvändiga åtgärder vidtogs lugnt

och metodiskt.

På ett antal punkter har emellertid utredningen noterat

att förbättringar i beredskapsplaneringen kan göras.

Utredningen har också funnit att Forsmarksverket självt

påbörjat en utvärdering av händelseförloppet i syfte att

åtgärda de brister som noterades. Utredningen anser att

en sådan utvärdering är mycket väsentlig samt att dis-

kussioner med länsstyrelsen i Uppsala län och polisen i

Tierp inleds för att ta tillvara de erfarenheter som

vunnits ur beredskapstestet den 28 april.

I det följande uppehåller sig utredningen vid några

delar av händelseförloppet som är av särskilt intresse.

1 1 . FORSMARKSVERKETS MÄTINSATSER

Efter larmet om förhöjd radioaktivitet inledde verket en

omfattande undersökning för att utröna orsaken till ut-

släppet. Eftersom larmet hade gått på Forsmark 1 påbör-

jades undersökningen där, men snart kom hela Forsmarks-

verket att omfattas av undersökningar. Forsmarksverkets

ledning utgick i sin planering ifrån att utsläppet
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härrörde från Forsmarksverket. Stora insatser gjordes

för att klargöra om någon händelse inträffat i något av

de tre,reaktoraggregaten som kunde vara orsak till ett

radioaktivt utsläpp. Dessutom undersöktes andra tänkbara

utsläppsvägar som t ex utsläpp från avfallslager eller

transportolyckor. Utredningen har funnit att Forsmarks-

verkets ledning qjort de insatser som erfordras för att

undersöka varje tänkbar utsläppskälla inom verket samt

att eliminera ett reaktorfel såsom utsläppsorsak.

En omfattande tnätinsats av strålningsnivån utanför

kraftverksbyggnaderna gjordes. Utredningen anser att

uppgiften var svår med tanke på nedfallets vidsträckta

utbredning. Mätningen utomhus var dock förknippad med

vissa problem; ej fungerande radiokommunikation,

mätvärden från olika instrument som ej enkelt kunde jäm-

föras utan omräkning.

Utredningen anser att Forsmarksverket bör göra en över-

syn av den tekniska utrustning som använts för omgiv-

ningsmätningar för att avhjälpa de brister som notera-

des. Utredningen vill också betona vikten av att omgiv-

ningsmätningar övas regelbundet, i samband med andra

haveriövningar.

12. BEDÖMNING AV REAKTORDRIFTEN

Inte vid något tillfälle framkom tecken till felfunktion

eller missöden hos reaktorerna. Driftledningen bedömde

därför att ingen ändring i aggregatens drift behövde

göras. Man bedömde att en avställning av reaktorerna

skulle inte ha inneburit ett säkrare driftläge eftersom

inga data talade för någon felfunktion. Detta var också

bedömningen av de reaktorinspektörer från SKI som befann

sig vid Fosmarksverket.
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Utredningen anser att Forsmarksverkets driftledning och

övrig personal handlat riktigt, dels i samband med

undersökningen om ev utsläppskälla, dels i samband med

bedömningen av reaktordriften.

13. BESLUT OM EVAKUERING

Under förmiddagen hade allt mer samstämmiga rapporter

kommit in om klart förhöjda aktivitetsvärden, framför

allt utanför byggnaderna i Porsmarksverket. Vid denna

tidpunkt fanns ingen kunskap om orsaken till aktivitets-

förhöjningarna. Driftledningen fann därför för gott att

utlysa höjd beredskap och evakuera all personal som inte

behövdes för reaktorernas drift.

Vid tillfällen, då det bedöms nödvändigt att personal

evakueras är det nödvändigt att ha en kontroll över att

samtlig personal vid verket erhåller denna information.

Så var inte fallet vid Porsmarksverket. Utredningen

anser därför att Forsmarksverket bör införa en rutin for

snabb kontroll av att samtliga personer inom området som

evakuerats har lämnat området.

En evakuering ut ur ett kraftverk som är drabbat av

luftburen radioaktivitet måste gå snabbt. Vägspärren

3 km väster om kraftverket förhindrade utrymning.

Inga hinder får finnas för resa ut ur kraftverksområ-

det.

Det är också angeläget att den personal som utryms har

klara förhållningsinstruktioner vid utrymningen.Utred-

ningen anser att instruktionen till personalen vid

evakuering bör ses över och kompletteras.

Överhuvud är det angeläget att kontarnineringsprobl»-

matiken ägnas uppmärksamhet. SSI bör i samarbete mod
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Forsmarksverket initiera en utredning på området och

bl. a undersöka gränsvärdet för dekontamineringsinsatsor.

TV;le- och radiosambanden med utrymningsstationen måste

kraftigt förbättras. Utredningen anser att kommunika-

tionsfrågan bör utredas vidare av Forsmarksverket och

1änsstyrelsen i Uppsala i samarbete i syfte att avsevärt

förbättra både telefon- och radiokommunikation.

I efterhand kan sägas att beslutet att evakuera var fel-

aktigt eftersom Forsmarksverket inte orsakat utsläppet.

Synpunkter har också framförts att evakuering och fort-

satt reaktordrift var två motsägande åtgärder.

Utredningen har emellertid förståelse för att evakuering

av personalen beordrades. I det osäkra läge som förelåg

under förmiddagen den 28 april var evakuering en metod

att försätta personalen i säkerhet samt att få arbetsro

för den personal, bl a strålskyddspersonal, som utförde

aktivitetsmätningar och analyserade ev utsläppsvägar.

Kl 13.00 var det så gott som helt klart att något radio-

aktivt utsläpp vid Forsmarksverket inte hade ägt rum.

Evakueringen avbröts trots detta inte förrän efter kl

15.00. Forsmarksverkets driftledning fortsatte sina kon-

troll- och mätprogram vid verket men avvaktade hela

tiden ett meddelande från behörig beredskapsmyndighet om

att Forsmarksverket inte förorsakat aktivitetsutsläppet

och att den förhöjda beredskapen i Forsmarksverket

skulle kunna avbrytas liksom evakueringen. Något sådant

officiellt meddelande kom aldrig. Chefen för Forsmarks-

verket fick därför själv ge order om att avbryta den

förhöjda beredskapen och evakueringen under eftermidda-

q<jn. Utredningen delar driftledningens bedömning att ett

sådant meddelande skulle ha lämnats i första hand från

länsstyrelsen i Uppsala i egenskap av operativt ansvarig

b.» redskapsmyndighet.
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VII- STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION

FAKTADEL

1. MYNDIGHETSUPPGIFTER FÖR STATENS KÄRNKRAFT-

INSPEKTIC-N

Statens Kärnkraft inspektion är central förvaltningsmyn-

dighet för frågor som faller under lagen om kärnteknisk

verksamhet. I insi ruktionen för statens kärnkraftinspek-

tion (SFS 1974:427 omtryckt 1985:882, senast ändrad

1986:601) har regi-ringen angivit att det åligger inspek-

tionen att

följa utvecklingen på kärnenergiområdet särskilt be-

träffande säkerhetsfrågor,

utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för

att höja säkerheten hos kärntekniska anläggningar,

pröva vissa frågor, framför allt beträffande innehav

av begränsade mängder kärnämne, eller om befrielse

från tillstånd enligt lagen,

utöva tillsyn enligt lagen,

fullgöra uppgifter enligt förordningen med förordnan-

den enligt atomansvarighetslagen,

- handha sådana uppgifter med avseende på kontroll av

kärnämne och kärnteknisk utrustninq som följer av

Sveriges internationella åtagaden eller i övrigt är

påkallade från allmän synpunkt,
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pröva behovet av och att initiera forskning och ut-

veckling rörande säkerheten vid kärntekniska anlägy-

nincjar och säkerheten vid transport av kärnämne eller

kärnavfall, i den mån sådana uppgifter inte ankommer

på någon annan myndighet,

aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och in-

formation om de arbeten på kärnsäkerhetsområdet som

bedrivs i landet.

Ansvaret för att kärnenergianläggningar drivs på ett

säkert satt åvilar anläggningsinnehavaren. Denne redovi-

sar till SKI anläggningens utformning och framför allt

säkerhetssystemens utformning i detalj. SKI granskar

detta och tar ställning till om säkerhetssystemens ut-

formning, driftorganisationens uppbyggnad, personaleos

utbildning, reservsystem m ra uppfyller villkoren for

säker drift. Det system SOITI skall gälla för den enskilda

anläggningen fastställs i s k säkerhetstekniska före-

skrifter. Avvikelser från dessa föreskrifter får däref-

ter inte ske utan SKls särskilda medgivande. Motsvarande

arbetsprinciper gäller för kärnkraftinspektionens övriga

huvudområden, avfallshantering och kontroll av kärnäm-

nens fredliga användning.

Kärnämne är radioaktivt material och all hantering av

kärnämne är därför också föremål för strålskyddslagen.

Behörig myndighet för strålskyddslagen är statens strÅl-

skyddsinstitut (SSI). SSI utfärdar de föreskrifter som

är påkallade från strålskyddssynpunkt. I många ärende:i

finns därför behov av att samordna SKls och SSJs verk-

samhet och så sker i form av samråd. Framför allt gäller

detta frågor som rör ämnesområdet kärnavfall.
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2. KÄRNKRAFTINSPEKTIONBNS ORGANISATION

OCH BEKX5ENHET

2.1 SKIs organisation

Kärnkraftinspektionen leds av en styrelse med sju leda-

möter. Inspektionens chef, generaldirektören, är också

ledamot av styrelsen och dess ordförande.

Inom inspektionen finns två huvudenheter, en för tillsyn

och en för utredning. Dessutom finns en administrativ

enhet och ett informationssekretariat. Under huvudenhe-

ten för tillsyn finns separata enheter för varje lokali-

seringsort för kärnkraftverk, dvs on för Barsebäck, en

för Forsmark, en för Oskarshamn, en för Ringhals och

dessutom en enhet för tillsyn av övriga anläggningar och

s k materialhantering, vilken omfattar tillsyn av kärn-

ämnens fredliga användning. Under huvudenheten för till-

syn faller de frågor som rör kärntekniska anläggningars

ordinarie drift, finheterna utgör den främsta kontaktytan

mot anläggningarna. Beslut som rör verkens normala drift

samt tillfälliga dispenser meddelas av huvudenheten för

tillsyn. Begäran om mer varaktiga förändringar i *_ ex

säkerhetssystem inges också till huvudenheten för till-

syn men före beslut behandlas dessa ärenden av utred-

ningsenheten .

Under huvudenheten för utredning finns en enhet för

reaktorteknik, en kärnavf allsen*het, en enhet för system-

och tillförlitlighetsanalys, en enhet för hållfasthet

och material, en enhet för människa-maskinfrågor och en

forskningsenhet. Enheten utreder och beslutar om säker-

hetssystem för nya anläggningar, varaktiga förändringar

i befintliga säkerhetssystem och genomför den stödjande

verksamhet som erfordras för att driva säkerhetsarbetet

framåt. Dessutom görs analyser av befintliga säkerhets-

system för att utröna om dessa behöver förändras och i
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vilken riktninq. Inom forskningsenheten genereras de

forskningsprojekt som anses vara av betydelse för ut-

vecklirigen inom kärnsäkerhetsområdet. Inom avfallsen-

heten handläggs alla frågor rörande hantering och omhän-

dertagande av avfall från kärnbränslecykeln.

Beredskapsfrågorna åvilar huvudenheten för tillsyn.

Ansvar för befintlig beredskapsorganisation åvilar

chefen för huvudenheten för tillsyn.

Chefen för huvudenheten för utredning är också general-

direktörens ställföreträdande.

2.2 SKIs befogenheter

Alla tillstånd som lämnas av regeringen enligt lagen om

kärnteknisk verksamhet är förbundna med villkor. Vissa

grundläggande villkor, såsom konstruktionsprincip för

reaktorn eller dess maximala effekt, anges i tillstån-

det. Avvikelser får inte ske utan regeringens medgivan-

de. I övrigt gäller som villkor att de ytterligare vill-

kor och föreskrifter som meddelas av SKI skall gälla för

innehavaren av tillståndet. Ett sådant villkor är att

SKI, om särskilda säkerhetsskäl föreligger, med omedel-

bar verkan kan dra in reaktorns drifttillstånd. I prak-

tiken innebär detta att SKI kan ge order om avställning

av en reaktor med omedelbar verkan.
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3. BEREDSKAPSORGANISATION

3.1 Förutsättningar för beredskapsorganisationen

SKI har sedan 1981 en beredskapsorganisation utformad

enligt de riktlinjer som angivits i regeringens proposi-

tion 1980/81:90 "Riktlinjer för energipolitiken". I

enlighet med denna proposition omfattar beredskapen

kärnkraftverken och deras drift. Beredskapsplanen omfat-

tar inte övriga kärntekniska anläggningar som ASEA-ATOMs

bränslefabrik och Studsviks Energiteknik AB forsknings-

anläggningar. Den omfattar inte heller transport av

kärnämne eller kärnavfall.

Nödvändig datorutrustning finns också i tjänsterum.

Operativa åtgärdskalendrar finns inte förberedda.

Befintliga instruktioner täcker förloppet tills bered-

skapsorganisationen initierats. Efterhand avses linjeor-

ganisationon ta över uppgifterna.

4. KARNKRAFTINSPEKTIONENS MYNDIGHETSUPPGIFTER I

SAMBAND MED KÄRNKRAFTSOLYCKA

Även i en haverisituation har anläggningsinnehavaren

ansvaret för att från säkerhetssynpunkt erforderliga åt-

gärder vidtas vid anläggningen: SKI har dock en central

roll som ansvariq kärnteknisk myndighet. SKI ha,r, med

stöd av sin instruktion, vitala uppgifter framför allt i

händelse av en kärnkraftolycka inom landet, men även vid

kärnkraftsolycka utanför landet.
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4.t Uppgifter i samband med olycka i svensk anlägg-

ning

Enligt nu gällande beredskapsorganisation skall personal

från SKI arbeta från fyra olika lokaler; behöriga reak-

torinspektörer beger sig omedelbart till den havererade

anläggningen, SKIs generaldirektör beqer sig till läns-

styrelsen i det aktuella länet och en tredje personal-

grupp från SKI beger sig till statens strålskyddsinsti-

tuts ledningscentral i Haga tingshus för samarbete med

SSI och resterande personal arbetar i analysgrupper på

SKI.

Snabb information om händelseutveckling och tekniska

parametrar är av yttersta betydelse för myndigheten vid

en haverisituation. Beslut kan behöva tas under tids-

press. De inspektörer som placeras på anläggningar: kan

erhålla en sådan omedelbar bild och skall kunna fatta no

beslut som behövs för att uppnå största möjliga säkerhet

i anläggningens drift. Avsteg från säkerhetsteknisk>i

föreskrifter kan behöva göras, likaså improvisationer

med alternativ användning av övriga drift- eller säker-

hetssystem för att uppnå högsta möjliga säkerhet i kvar-

varande drift. Den personal som finns på anläggningen

skall vidarebefordra viktig information både till huvud-

kontoret och till ledningscentralen vid Haga tings'icp

samt till länsstyrelsens Ledningscentral.

Personalen på SKIs huvudkontor skall arbeta med anal;'-.

av inkomna uppgifter. Analysen skall framför al! t. avse

vilka konsekvenser som händelserna vid anläqqni- q̂ p. /•.•* .

leda till samt också vilka konsekvenser vidtagna åtgär-

der kan ge upphov till. Dessa analyser syfta»" \:-\l -u c

vara ett stöd för de tekniska beslut rörande k"i: ni<r<-- f t -

verket som kontinuerligt behöver tas i samband n-v;J u :

haveri. Besluten kan också komma att gälla övriqr. - nk -

torer i drift i landet. Det inträffade kar, ki.i.ir.a at i
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medföra att n.Vjon, några ellf>r samtliqa övriga verk

behöver stängas omedelbart för åtgärder. I första hand
r

kan dock sådana beslut komma att beröra övriga reaktorer

som är belägna på samma förläggningsplats som den have-

rerade. Ett annat mål för analyserna är att bedöma

risken för ett radioaktivt utsläpp inom den närmaste

framtiden. I det fall ett utsläpp redan ägt rum, skall

bedömningen avse hur omfattande det kan bli och på

vilket sätt utsläppet kan begränsas. Tekniska stödanaly-

ser av detta slaq är av stor betydelse för SSIs arbete

med de radiologiska skyddsfrågorna. Länsstyrelsens

beslut om evakuering, skydd av personal, utdelning av

jodtabletter m m är beroende av att tekniska beräkningar

på utsläppens omfattning och radioaktiva innehåll utförs

korrekt och snabbt.

Ovanstående analyser och beslut är av stor betydelse för

den akuta fasen av ett reaktorhaveri. Då den akuta fasen

är överstånden, det radioaktiva utsläppet har hejdats

och reaktorn försatts i ett helt säkert tillstånd kommer

en mer genomgripande analys av händelsen att påbörjas.

Denna analys syftar till att klarlägga händelseförlopp i

samband med olycka, orsak till händelsen, de åtgärder

som vidtogs i samband med händelsen samt vilka konse-

kvenser inför framtiden man måste dra med anledning av

det inträffade. En analys av detta slag kan i vissa fall

beröra samtliga reaktorer i landet.

Därefter vidtar det långsiktiga analysarbetet vilket

syftar till att införa de säkerhetshöjande åtgärder som

måste införas för att säkerställa att en liknande hän-

delse inte kan återupprepas. För detta behövs analysar-

bete för samtliga övriga reaktorer. Trots att de reakto-

rer som finns i landet, i huvudsak är av två typer,

kokarreaktorer och tryckvattenreaktorer, föreligger en

rad skillnader mellan de enskilda aggregaten. Varje en-
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För analyser av d.;tta slag kan inspektionen behöva anli-

ta ett brett spektrum av resurser utanför SKI i form av

specialister, högskoleresurser och andra konsulter m m.

4.3 Utsläppsbegränsande åtgärder

Det reaktorhaveri som inträffade i Three Mile Island

(TMI) 1979 har på många olika sätt påverkat utvecklingen

inom kärnsäkerhet.^området även i Sverige. De rapporter

som skrivits om händelsen har noga analyserats i Sverige

både av svenska kärnkraftföretag och av SKI. Detta gav

som resultat bl a att: verksamhetsprogrammens återkomman-

de säkerhetsgranskning och utsläppsbegränsande åtgärder

introducerades. Ett exempel på det senare är arbetet med

FILTRA-projektet i Barsebäck. FILTRA är ett mycket stort

stenfilter, genom vilket övertrycksånqa från reaktorxn-

neslutningen skall kunna passera om ett reaktorhaveri

inträffar och ett tryckavlastande utsläpp måste göras.

Stenfiltret kommer då att rena utsläppsångorna från

radioaktiva ämnen såsom fissionsprodukter till 99,9 %

exklusive ädelgaser. Enligt programmet med utsläppsbe-

gränsande åtgärder vid svåra reaktorhaverier vilket

redovisats till regeringen i december 1985 skall FILTRA-

anläggningar byggs och installeras också på de övriga

kärnkraftverken före 1989. Programmet omfattar även

andra väsentliga åtgärder som förstärkt skydd för inne-

slutningarna. TMI har medfört att begreppet härdsmälta

blivit en realitet för den personal som arbetar med

reaktorsäkerhetsfrågor. Resultatet av de åtgärder som

vidtagits kommer att utvärderas inom energirådets utred-

ning om den svenska reaktorsäkerheten.

I samband med proqrammet för utsläppsbegränsande åtgär-

der bedrivs också ett arbete på s k "accident manage-

ment", vilket innebär att man utvecklar och planerar

metoder för att avbryta haveriförlopp.
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Huvudansvaret beträffande effektiva bekämpnings- och

konsekvenslindran.i" Stqärder åvilar käirikraf tindustr in .

SKI skall dock tillse att adekvata åtgärder är planera-

de, att instruktioner finns och att personalen är till-

räckligt utbildad för sina uppgifter.

Efter den akuta fasen av en mycket svår reaktorolycka

kan det bli nödvändigt att under svåra strålningsförhål-

landen genomfora byggnadstekniska åtgärder för att

skydda omgivninqen mot utläckande aktivitet från den

havererade anläqgningen. Utomlands har utvecklats

robotar och annan teknik för sådant arbete. Utredningen

förutsätter att kraft industrin och SKI äqnar dessa för-

hållanden fortlöpande uppmärksamhet.

5. TIDIGARE HAVERIOVNINGAR

SKIs personal har vid ett flertal tillfällen varit enga-

gerad i beredskapsövningar. Övninqarna har gällt finae-

rade haverier i olika svenska kärnkraftverk. Övningarna

har skett som samövningar med länsstyrelser, lokal polis

och brandkår samt SSI. Samtliga övningar har emellertid

varit avgränsade i tiden, från några timmar till en

dag. Den förutsatta händelsen har varit av allvailicj

karaktär. På grund av det säkerhetssystem som finns vid

svenska reaktorer har man emellertid inte behövt rä n-,

med omfattande radioaktiva -utsläpp förorsakade av

händelsen. Övningarna har omfattat den akuta fasen av

ett haveri. Någon uppföljning beträffande de åtqäiiifu

som behöver vidtas därefter har inte skett.

Det omfattande analysarbete som blir följden av eii

olycka i ett kärnkraftverk har alltså inte berörts i

samband med övninqarna. Det har medfört att aktuella

förteckningar över tillgänglig expertis utanför oon eyn^
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myndigheten inte har förberetts. Beredskapsorganisatio-

nen för sådant analysarbete inom myndigheten med tanke

på til.lgång till lokal, personal osv har inte heller

förberetts.

6. KÄRNKRAFTINSPEKTIONENS ÅTGÄRDER EFTER

REAKTOROLYCKAN I TJERNOBYL

6.1 Måndagen den 28 april

Kl 11.00 den 28 april 1986 erhöll generaldirektören för

SKI ett telefonsamtal från chefen för Forsmarksverket,

som meddelade att man mätt upp aktivitet runt Forsmarks-

verket. Aktiviteten uppgavs täcka hela området utanför

de tre reaktorerna och sträcka sig flera kilometer in i

omgivande terräng. Någon förklaring till markbeläggning-

en kunde man inte ge, och några fel på de egna reakto-

rerna kunde man inte upptäcka. Uppgift lämnades också om

att ett omfattande arbete pågick i Forsmarksverket för

att klargöra orsaken till utsläppet. Forsmarksverket

hade beordrat höjd beredskap och meddelat detta till

länsstyrelsen i Uppsala. Man hade också evakuerat den

personal på verket som inte behövdes för reaktorernas

drift. Generaldirektören avbröt då det pågående samman-

trädet och beslöt förbereda att, enligt gällande bered-

skapsplan, bege sig till länsstyrelsen i Uppsala.

Generaldirektören tog också en.första kontakt med ställ-

företrädande generaldirektören på SSI. SKIs informa-

tionschef fick uppdrag att meddela industridepartementet

det inträffade, vilket han gjorde kort efter kl 11.00.

Flera av inspektionens ledande tekniska tjänstemän be-

fann sig vid tillfället på sammanträde hos OKG AKTIEBO-

LAG i Simpevarp, bl a båda avdelningscheferna för huvud-

enheterna. Generaldirektören uppdrog då åt stal.I föret ra-
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dande avdelningschefen för huvudenheten för tillsyn,

vilken normalt är chef för enheten för Ringhalsverket,

att leda arbetet inom SKI efter det att generaldirektö-

ren, enligt vad han planerade, begivit sig till läns-

styrelsen i Uppsala. Denne improviserade omedelbart ett

möte med den tekniska personal som närmast fanns till-

gänglig för att tillsammans med den bedöma det inträffa-

de. Dessa var chefen för avfallsenheten och dennes

ställföreträdande samt chefen för forskningsenheten och

ställföreträdande chefen för materialhanteringsenheten,

vilken är ansvarig för säkerheten vid Studsviks forsk-

ningsanläggning. Den information som fanns tillgänglig

var ytterst knapphändig, inte mer än det som Forsmarks

kraftverksdirektör meddelat.

Chefen för enheten för Forsmarksverket och ytterligare

en tjänsteman från samma enhet hade tidigare på morgonen

begivit sig till Forsmarksverket för att delta i ett

planerat sammanträde kl 12.00. På vägen upp till Fors-

marksverket möttes de av en bilkaravan på väg från

Forsmarksverket. De drog då slutsatsen att någonting

hänt i Forsmarksverket, vilket medfört att en stor del

av personalen lämnat verket. På stickvägen från väg 76

till Forsmarksverket stoppades SKIs inspektörer av väg-

spärren. Efter att ha visat upp sin tjänstelegitimation

fick de emellertid passera in till verket. Dar hade

redan evakuering av all personal utom driftpersonalen

skett och ledningen på verket hade förflyttats ned i

kommandocentralen, KC. I ett till KC angränsande utrymme

kunde inspektörerna upprätta en fast förbindelse med

kärnkraftinspektionen. Man noterade en viss liten

svårighet i att komma fram till SKI, ca 20 telefonsigna-

ler gick fram innan växeln svarade. Via denna telefon-

förbindelse kunde personalen på SKI i Stockholm erhålla

direkt information från Forsmarksverket. Uppgifter om

markbeläggningen och dess fördelning kunde lämnas till

SKI liksom information från Forsmarks kemiavdelning att
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nedfallet härrörde från en reaktor och inte från ett

kärnvapenprov i atmosfären. Likaså fick man beskedet att

isotoperna var högst 40 timmar gamla.

Ännu mellan kl 11.30 och 11.50 fanns inga besked elier

kännedom om orsaken till markbeläggningen. Den gällande

hypotesen var att utsläppet härrörde från Forsmarksver-

ket. Osäkerheten beträffande utsläppets orsak samt den

qällande arbetshypotesen att aktiviteten härrörde någon-

stans från Forsmarksverket gjorde att SKIs generaldirek-

tör och nen grupp tjänstemän som arbetade med frågan

övervägde att beordra Forsmarksverket att stänga av

samtliga tre reaktorer. Kontakt togs därför med statens

vattenfallsverk i Råcksta för att ge dem en förvarning

om det kommande beslutet. Från elförsörjningssynpunkt

kan tre reaktorer med sammanlagd effekt av ca 3 000 MWe,

inte stängas av utan att omfattande störningar på el-

nätet uppstår. Kraftverksledningen i Råcksta påbörjade

därför förberedelser för start av oljekondenskraftverk i

bl a Stenungsund. Några minuter före kl 12.00 tog SKIs

generaldirektör kontakt med chefen för Forsmarksverket

och meddelade SKIs beslut att om inte orsaken till

aktivitetsutsläppet klargjorts inom 10 minuter skulle

SKI besluta att låta stänga av samtliga tre aggregat i

Forsmarksverket.

Under tiden hade man i ledningsgruppen på SKI beslutat

att ta kontakt med andra svenska kärntekniska anlägg-

ningar samt försvarets forskningsanstalt om förhöjd

aktivitet nade uppmätts på andra ställen än på Fors-

marksverket. Någon minut efter kl 12.00, dvs inom den

tidsrymd som givits Forsmarksverket för att klarlägga

utsläppets ursprung, kom besked från Studsvik Energitek-

nik AB att även i Studsvik hade förhöjd markaktivitet

uppmätts. Markbeläggningen var av samma storleksordning

som den i Forsmarksområdet. Inom SKI började man då

betvivla att Forsmarksverket var orsak till utsläppet. I
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det läget inkom FOA med en rapport om att deras mätsta-

tion i Stockholm kontrollerats och att en onormalt hög

luftaktsivitet påvisats. Dessa informationer medförde att

SKI kunde meddela For smaks verket att man nu inom SKI

inte ansåg det sannolikt att Forsmarksverket var skyl-

digt till aktivitetsutsläppet, eftersom förhöjda mark-

värden noterats på så vitt skilda håll och inga tecken

förelåg på några som helst skador på Forsmarksaggrega-

ten. Beslutet om att stänga Forsmarksaggregaten återtogs

därför av SKI.

Då omfattningen av markdeponeringen klarlagts och det

konstaterats att Forsmarksverket inte var skyldigt till

utsläppet beslutade generaldirektören för SKI att inte

bege sig till länsstyrelen i Uppsala. Han hade under

hand kontakt med SKIs avdelningschefer som befann sig

vid Oskarsaamnsverket och diskuterade den uppkomna

situationen med dem. Det bedömdes inte angeläget att

de skulle avbryta sin tjänsteförrättning i Simpevarp.

Utifrån SKIs och SSIs ansvarsområden bedömdes nu frågan

vara en SSI-fråga och av mindre aktuell karaktär för

SKI.

På eftermiddagen den 28 april var det ännu inte klarlagt

ifrån vilken reaktor utsläppet härrörde. SMHIs trajek-

toriberäkningar pekade dock på någon reaktor i Sovjet-

unionen, eventuellt någon av reaktorerna som är placera-

de nära Leningrad eller i Litauen. En telexförfrågat,

gjordes till svenske tekniske attachén i Moskva om något

var känt i Sovjetunionen om ett kärnkrafthaveii. Någon

sådan händelse förnekades av den tekniske attachén per

telefon och uttalandet bekräftades sedermera via tolex.

SKI har ingen förberedd ledningscentral för händelser

och arbetsinsatser av denna karaktär. Arbetet under mån-

dagen den 28 april sköttes därför från de normala tjäns-

terummen. I huvudsak användes tre tjänsterum: general-
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direktörens, informationschefens och den ställföreträ-

dande tiilsynschetens. Det arbete som utfördes var inte

förberett i någon beredskapsplan. Redan ca kl 11.30

begav sig dock en av tjänstemännen i ledningsgruppen

till SSI för att i Haga tingshus vara SKIs representant

och kunna rapportera om SSIs arbete tillbaka till SKI.

Senare på kvällen den 28 april kom besked via Sveriges

Radio om att den fjärde reaktorn i Tjernobyl hade have-

rerat. Den markbeläggning som noterats i Sverige härrör-

de således därifrån.

6.2 SKIs slutsatser

Baserat på den information som samlades under eftermid-

dagen den 28 april samt den senare informationen om att

den fjärde reaktorn i Tjernobyl hade havererat drog SKI

slutsatsen att en mycket omfattande härdskada hade skett

i en grafitreaktor. Skadan karaktäriserades som en full-

ständio härdsmälta. En stor del av den innehållna akti-

viteten antogs ha spridits först uppåt i atmosfären via

en explosion och sedan följt med vindar norrut.

Händelsens karaktär gjorde att generaldirektören styrk-

tes i sin tidigare uppfattning att frågan föll under

SSIs ansvarsområde.

6. 3 SKIs verksamhet till Haga tingshus

Fredagen den 2 maj beslutade SKIs ledning att flytta

över den operativa verksamheten avseende Tjernobylolyck-

an till SSIs ledningscentral i Haga tingshus. Man fann

att fördelarna skulle överväga att myndigheterna samver-

kade på en plats och att personal från SKI då skulle

kunna assistera SSI i dess arbete.
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6.4 SKIs fortsatta arbete

Under tisdagen den 29 april åvervände SKIs avdelnings-

chefer' från Simpevarp där man tillsammans med industri-

ministern övervarat invigningen av Centrallagret för an-

vänt kärnbränsle, CLAB.

På eftermiddagen samma dag deltog SKIs generaldirektör

och den ställföreträdande avdelningschef, som lett arbe-

tet på SKI föregående dag i energiministerns presskonfe-

rens på industridepartementet.

7. BESÖK FRÅN SOVJETUNIONENS AMBASSAD

På förmiddagen tisdagen den 29 april fick SKI ett tele-

fonsamtal från Ingenjörsvetenskapsakademien dit den

sovjetiske tekniskt-vetenskaplige attachén hade vänt sig

för att ställa vissa frågor om brandbekämpning. Frågorna

vidarebefordrades per telefon till SKI och följdes upp

med ett besök av den ryske tekniske attachén med tolk på

SKI. Attachén hade fått i uppgift från Moskva att insam-

la information om hur framför allt stora grafitbränder

kunde bekämpas. Fyra tekniska tjänstemän från SKI deltog

i mötet. Sammanlagt finns fyra liknande tidigare händel-

se; grafitbranden i Windscale-reaktorn i Storbritannien,

kabelbranden i Muhleberg i Schweiz, branden i Browns-

ferry i USA och en partiell härdsmälta i en fransk

grafitreaktor. De råd som gavs från SKI till den ryske

attachén blev därför att övriga reaktorer på platsen

borde avstängas, den havererade härden måste kylas och

inneslutas. Som kylmedel föreslogs vatten. Detta kyl-

medel nämndes trots de kylningsreaktioner som kan uppstå

vid de aktuella temperaturerna med bl a vätgasproduk-

tion. Man hänvisade också till att de tidigare händel-

serna dokumenterats och att dokumentation om dessa med

all sannolikhet fanns i Moskva.
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8. SKIs ANALYSARBETE

Då cheren för huvudenheten för utredning återvänt till

SKI påbörjades omedelbart en organiserad analysverksam-

het av händelsen i Tjernobyl. Den utredningsgrupp som

bildades leddes av avdelningschefen.

Den information som fanns i Sverige om den aktuella

kärnkraftreaktorn var mycket liten. Till största delen

beroende på att den information som finns tillgänglig i

västvärlden om de ryska reaktorerna är synnerligen

knapphändig och bristfällig. Ingen samlad information

finns. Hade motsvarande olycka gällt en reaktor i ett

västeuropeiskt eller nordamerikanskt land skulle man i

princip ha kunnat lyfta fram hela säkerhetsrapporten för

reaktorn i fråga.

Utvecklingen inom arbetsområdet kärntekniska analyser

och system bygger i stor utsträckning på internationellt

samarbete. Avdelningschefen har genom sitt deltagande i

ett stort antal internationella arbetsgrupper erhållit

ett omfattande kontaktnät. Samarbetspartners inom dessa

arbetsgrupper kunde nu kontaktas på ett mycket infor-

mellt sätt. Det lilla informationsmaterial om den ryska

reaktorn som fanns samlat framför allt på myndigheterna

NRC i Washington, GRS i Tyskland och engelska SRD kunde

via telefax utan tidsförlust överföras mellan de olika

myndigheterna. Materialet utgjordes av tidningsurklipp,

symposiepapper m m. Sammanställt gav det emellertid en

oväntat bra beskrivning av den havererade reaktorn. Ett

väsentligt bidrag till analysen utgjordes av de satel-

litbilder som togs över reaktorn. Satellitbilderna gav

information bl a om att viss verksamhet pågick på plat-

sen, den var inte helt övergiven.

En viktig frågeställning som behandlades i det initiala

skedet var om den tredje reaktorn i Tjernobyl var hotad.
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Rpaktorerna är hyggda intill varandra och vissa av

systemen är gemensamma. SKI anlitade två konsulter från

Studsvik för att göra en analys av kylningsförhållandena

vid den tredje Tjernobyl-reaktorn. Förutsättningarna var

att systemen runt omkring var skadade och att förhållan-

dena var svåra på anläggningen. Det förutsattes vidare

att radioaktiviteten på stationen gjorde det omöjligt

att reparera eller bemanna vissa system. Resultatet av

utredningen utväxlades mellan SKI och myndigheterna i

övriga länder med vilka ett intensivt samarbete hade

upprättats. Analysen visade att även med skadade system

skulle det dröja lång tid, i storleksordningen dygn,

innan den tredje reaktorn hotades allvarligt. Det bedöm-

des också att de insatser som skulle behöva göras för

att förhinda att denna reaktor också havererade skulle

kunna vidtas. Satellitbilderna visade också att viss

verksamhet fanns på anläggningen och att nödvändig kon-

troll därför skulle kunna upprätthållas över den tredje

reaktorn.

I samband med SKIs analys och med kunskap om den aktu-

ella reaktortypen har analysarbetet kunnat påvisa ett

antal faktorer som kan ha påverkat händelseförloppet i

Tjernobyl. Innan ytterligare information erhållits från

de sovjetiska myndigheterna kunde man dock inte fast-

ställa orsakssambandet till händelsen.

Sovjetunionen har vid en IAEA-konferens i augusti 1986

redogjort för de närmare omständigheterna för haveriet.

Det finns anledninq att från svensk sida aktivt medverka

i fortsatt internationell analys av haveriet för att

tillvarata all erfarenhet av händelsen.
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9. SAMVERKAN MED STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT

9.1 Personal

Samverkan med SSI är förutsedd i gällande beredskapsplan

för haverier vid svenska kärnkraftverk. Syftet är att ge

SSI den tekniska information som behövs för att bedöma

riskerna för utsläpp, utsläppens storlek och varaktig-

het. En sådan samverkan ägde rum i det skede då SKI

gjorde beräkningar och analys om huruvida den tredje

reaktorn i Tjernobyl skulle skadas eller ej. I övrigt

samverkade SSI och SKI på ett icke-planerat sätt.

Den samverkan som nu kom till stånd var en stödjande

funktion från SKI till SSI framför allt beträffande per-

sonal. Kraven på SSIs organisation de första veckorna

efter Tjernobyl-händelsen var mycket stora. Kravet om

information till massmedia, andra myndigheter och fram-

för allt till allmänheten var långt större än vad som

tidigare förutsetts. Tolv personer ur SKIs ordinarie

personalstyrka överflyttades helt eller delvis till SSI

för att arbeta i SSIs telefonsluss och besvara frågor

från allmänheten.

Två av de tjänstemän från SKI som arbetade hos SSI har

tidigare varit anställda på SSI och kunde därför mera

direkt bidra till SSIs arbete.

Den personal från SKI som ställde upp med "hjälparbete"

på SSI hade varierande teknisk bakgrund. De två personer

som tidigare hade arbetat som strålskyddsinspektörer på

SSI var därmed mycket väl insatta i problematiken. Av

övriga utgjordes flertalet av tekniska handläggare med

stor kunskap om tekniska system på reaktorer, forsk-

ningsanläggningar eller transporter. En tredje grupp

hade beteendevetenskaplig eller liknande bakgrund. De

två senare grupperna hade däremot ingen särskild förkun-



-86-

skap beträffande strålskyddsfrågor, förutom en intern

kurs i strålskydd som obligatorisk för SKIs personal.

Personal ur dessa grupper upplevde svårigheter att ome-

delbart göra en insats i telefonslussen och svara på

frågor från allmänheten. Endast obetydlig instruktion

gavs initialt från SSI. Under de närmaste dagarna gavs

successivt alltmer information till de personer som kom

utifrån men flera upplevde ändå den tillgängliga infor-

mation som otillräcklig för arbetsuppgiften. När nya

grupper kom till SSI för arbete i telefonslussen gjordes

en genomgång, en avlämning, från tidigare grupp. Genom-

gången hölls av en tjänsteman på SSI och täckte den

senaste utvecklingen och de senaste resultaten i SSIs

mätningar m m. Denna hölls emellertid muntligt. Under de

första dagarna fanns inget skriftligt material tillgäng-

ligt för dem som anlände efter genomgången. Efter några

dagar framställdes en PM där den senaste utvecklingen

sammanfattades. Informationen sammanställdes i pärmar

till vilka personalen i telefonslussarna hade tillgång.

Efter hand stabiliserades således procedurerna och de

som assisterade i telefonslussen kom också att uppleva

informationen som gavs som tillräcklig. Man upplevde

inga svårigheter med att besvara de allra flesta frågor-

na. De frågor som var av en mer specialistinriktad typ

kunde vidarebefordras till särskild personal på SSI.

9.2 Effekter på SKIs ordinarie arbete

Den personal från SKI som överflyttats för arbete på SSI

kunds inte genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter på

SKI. Arbetsuppgifter kom därför att bli liggande och en

viss del av verksamheten kunde inte upprätthållas. Detta

föranledde generaldirektören att göra en priorierings-

ordning den 10 maj för SKIs verksamhet. I första hand

prioriterades den löpande tillsynen. Det personella

stödet till SSI fick inte medföra att SKIs tillsyn av



-87-

kärnanläggningar försummades, t samma prioriteringsgrupp

fanns även andra arbetsuppgifter, framför allt inom pro-

grammet med konsekvenslindrande åtgärder. Ett annat lik-

nande arbetsområde är ånggeneratorbytet i Ringhals, vil-

ket följer en viss tidsplan och den måste följas av SKI

noggrant. Andra programområden kan emellertid uppskjutas

på kortare eller längre tid. Som exempel anges den åter-

kommande säkerhetsgranskning som SKI gör. En rimlig

tidsperiod som dessa arbetsuppgifter kan skjutas bedöms

vara upp till någon månad. Andra ärenden på inspektio-

nen, framför allt sådana som gäller kraftverkens drift

där en bättre driftekonomi eftersträvas, bedöms däremot

oprioriterade. Också sådana ärenden kräver stor insats

av granskningsenheten. Ändringarna bidrar emellertid

inte till att säkerheten höjs och ges därför låg priori-

tet.

Med dessa prioriteringar i verksamheten skulle perso-

nellt stöd till SSI kunna utsträckas Xänge i tiden.

10. INFORMATION FRÅN SKI

10.1 Information till personalen

Den första informationen till den egna personalen om det

inträffade i Tjernobyl gavs tisdagen den 29 april av

ställföreträdande chefen för huvudenheten för tillsyn

som då också ledde arbetet. Informationen gavs munt-

ligt. Därefter har vid två ytterligare tillfällen munt-

lig information givits till personalen av analysgruppens

chef, avdelningschefen för utredningsenheten.

Inom SKI finns inqen fastlagd rutin för information till

de anställda.
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10.2 Information till andra myndigheter

Information har kontinuerligt överlämnats till SSI i

samband med dels det gemensamma arbetet i Haga tingshus

och dels från analysarbetet på SKI.

SKI har också, i stor utsträckning, informerat säker-

hetsmyndigheter i andra länder.

10.3 Information till massmedia

Representanter från massmedia började kontakta SKI under

måndagen den 28 april. Förutom svenska tidningar, radio

och TV ringde ett stort antal reportrar från övriga

europeiska tidningar. Efter klockan fyra på eftermidda-

gen började också journalister från OSA att ringa. På

måndagen fanns emellertid mycket lite information att

förmedla från SKI. Inget var känt om vilken reaktor som

förorsakat utsläppet. Uppgifterna indikerade att utsläp-

pet kom från en reaktor belägen i ett land österut.

Någon precisering kunde inte lämnas av SKI.

På tisdagen fortsatte trycket från massmedia. Fortfaran-

de fanns mycket lite information att lämna, eftersom den

aktuella reaktorn inte är känd utanför Sovjetunionen.

Informationssituationen var mycket svår, runt om i värJ-

den angav man SKI som källa och förutsatte att SK1 v<r

betydligt mer informerad om händelsen än vad SKI i *-)'dl-

va verket var. Återhållsamheten med information t.olkjdes

från vissa håll som att SKI undanhöll information när

det i själva verket inte fanns någon information.

SKI fick ett mycket stort antal telefonsamtal under dp

första dagarna. Eftersom chefen för informationssekreta-

riatet till stor del befann sig dels i sammanträden och

dels på Haga tingshus kom ansvaret för att ge framför
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allx. massmedia och senare även allmänheten svar på

frågor i telefon att vila på informationssekretariatets

byrådirektör. Assistans gavs av och till av några andra

tjänsteman på SKI.

Redan den 30 april var det klart att de frågor som

framför allt allmänheten ställde var "SSI-frågor". Den

1 maj t o m påföljande helg var SKIs växel stängd. Via

den automatiska telefonsvararen hänvisades alla samtal

med frågor om Tjernobylolyckan hänvisades till SSI där

en telefonsluss hade öppnats. Från och med då anslöt in-

formationssekretariatet på SKI samt ett antal övriga

tjänstemän till SSI för att medverka i deras telefon-

sluss.

Några pressmeddelanden har inte lämnats från SKI till

pressen. Däremot har framför allt avdelningschefen för

utredningsenheten och den reaktorinspektör som ledde

arbetet på SKI den 28 april deltagit i presskonferenser,

TV- och radio-intervjuer.
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ÄNALYSDEL

1 . SKIs BEDÖMNING AV AKTIVITETEN RUNT PORSMARK

SKI erhöll några minuter före kl 11.00 den 28 april upp-

gift om relativt hög markbeläggning på och utanför

Forsmarksområdet. Några minuter över kl 12.00, efter

kontakter dels med Forsmarksverket, dels med Studsviks-

anläggningen och senare även med SSI och FOA i Stockholm

stod det klart att utsläppet inte kunde härröra från

Forsmarksverket. Med tanke på den knappa information som

förelåg och det faktum att en motsvarande utsläppssitua-

tion tidigare inte- förberetts i beredskapssammanhang,

bedömer utredningen att den aktuella händelsen hantera-

des på ett tillfredsställande sätt av SKI.

SKIs första misstankar riktades mot att Forsmarksverket

var orsak till utsläppet. Dels upptäcktes aktiviteten

vid en passage inne i verket, dels fanns aktivitet

spridd på marken utanför reaktorerna. Misstankarna rik-

tades i första hand mot F3-aggregatet, eftersom man där

under en tid noterat problem med ett antal skadade

bränsleelement som givit mindre "aktivitetspuffar" i

mätsystemet. Under sådana omständigheter får det bedömas

som helt riktigt att misstankarna till en början rikta-

des mot Forsmarksverket. Först i andra hand bör misstan-

karna riktas mot annat håll, t ex ett kärnkraftverk som

ligger långt borta. Den skada som skulle kunna uppstå om

säkerhetsmyndigheten i första hand riktade sina misstan-

kar gentemot avlägset liggande länder skulle kunna bli

ödesdiger om det, efter analys, visade sig att ett

inhemskt kärnkraftverk varit orsak till utsläppet.
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2. BBSLaT OM AVSTÅLLNING AV FORSMARKSVERKET

Ett beslut om att avstänga ett kärnkraftaggregat p g a

en inträffad händelse skall alltid fattas om övervak-

ningsuppgifter talar för att något allvarligt inträf-

fat. I detta fall fanns inga sådana uppgifter. Samtliga

undersökningar i de tre aggregaten visade på normal

driftsituation. Ledningen på Forsmarksverket hade därför

gjort bedömningen att inte ingripa i någon reaktors

drift. Samma bedömning gjordes av de SKI-inspektörer som

fanns på Forsmarksverket. Någon tvekan förelåg aldrig

där. För SKIs ledning i Stockholm blev emellertid situa-

tionen efter ca 1 timme alltför osäker. Generaldirektö-

ren beslutade då att samtliga reaktoraggregat skulle

stängas av om inte orsaken till utsläppet kunde fast-

ställas inom 10 minuter.

Det är tydligt att situationen uppfattades på mycket

olika sätt i Forsmark och på SKI. På grundval av sin

förtrogenhet med anläggningarna och den samlade informa-

tionen från många observationer var man på verket för

sin del övertygad om att något aktivitetsutsläpp inte

pågick från reaktorerna. Misstankarna riktades i stället

mot andra tänkbara källor, som t ex radioaktiva ämnen

under förvar eller under transport. En avställning av

reaktorerna föreföll verket ej motiverad och skulle

utgöra en i det aktuella läget bekymmersam belastning på

personal och organisation.

Under den korta period då osäkerhet rådde fick man på

SKI mycket begränsad information från Forsmark och

leddes av denna till uppfattningen att någon reaktor

spelade en avgörande roll i hotbilden och att därför

reaktorerna borde ställas av, om källan till aktiviteten

inte snabbt kunde identifieras. Det inträffade illustre-

rar svårigheten att från en anläggning snabbt förmedla

en komplicerad situationsbeskrivning till centralt
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placerade beslutsfattare. Det finns anledning att beakta

detta vid utformning av beslutregler för haverisituatio-

ner. Utredningen anser att frågan om kriterier för av-

ställning av reaktorer i krissituationer behöver provas

ingående med anledning av att en snabb avställning,

speciellt om det gäller flera reaktorer på en kraftsta-

tion, under vissa omständigheter kan ha en negativ

inverkan på säkerheten.

Det förvarnade beslutet återtogs dock inom angiven

tidsfrist och efter det att förhöjda aktivitetsvärden

också meddelats från Studsviksanläggningen.

3. SKIs PERSONALSITUATION DEN 28 APRIL 1986

I och med att det framstod som helt klart under efter-

middagen att utsläppet härrörde från en reaktor utanför

landets gränser, bedömde Si;is generaldirektör att ären-

det främst var en fråga för SSI. Man fann därför inget

behov av att hemkalla de båda avdelningscheferna eller

någon annan personal som vid tillfället var på tjänste-

resa. En allvarlig reaktorhändelse är emellertid alltid

en angelägenhet för SKI. Utvecklingen för de övriga tre

reaktorerna i Tjernobyl kom att bli en mycket viktig

fråga under månadsskiftet april/maj, liksom även <vn

analys av vilka övriga slutsatser som kan dras av der.

inträffade med tanke på de svenska reaktorerna.

SKIs analysarbete startade under tisdagen den 29 april.

Om chefen för utredningsenheten hemkallats hdde detta

arbete kunnat uppstartas knappt ett dygn tidigare. I då-

läget hade det otvivelaktigt varit en fördel för å&;;

analysgrupp som senare bildades om dess arbete kunnat

organiseras redan den 28 april. I efterhand kan do..-\

konstateras att analysgruppens verksamhet inte påverkats
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av att arbetet påbörjades den 29 i stället för den 28

som den tidigaste tidpunkten.

Med tanke på att SKI under eftermiddagen den 28 april

stod inför en komplicerad analyssituation för att fast-

lägga hotbilden beträffande en till konstruktion m m

bristfälligt dokumenterad kärnkraftsanläggning hade det

enligt utredningens mening varit välbetänkt om S?is

tekniska ledning snarast hade sammankallats.

4. SKIs ANALYSARBETE

Arbetet inom analysgruppen var mycket framgångsrikt.

Trots total avsaknad på samlad information om den drab-

bade reaktorn kunde man, genom informella kontakter och

informellt sökande av teknisk information, inom en kort

tid åstadkomma en väl sammanhållen bild av den haverera-

de reaktorn. Viktiga slutsatser kunde dras, i första

hand med tanke på reaktor 3 i Tjernobyl men även beträf-

fande de svenska reaktorerna. Det stod snabbt klart att

inga åtgärder behövde vidtas omedelbart med tanke på de

svenska reaktorernas drift. Därtill var de tekniska

skillnaderna i reaktorernas uppbyggnad och drift allför

stora.

Analysgruppens arbete har genomförts på ett mycket in-

formellt sätt. Tack vare de personliga kontakter som

byggts upp, kunde ett informellt samarbete etableras

dels inom Europa, dels över Atlanten till OSA. De

personliga kontakterna gjorde också att svårigheter med

tanke på tidsskillnader, helger m m kunde överbryggas.

Händelsen visar betydelsen av att ett internationellt

samarbete vidmakthålls inom kärnenergiområdet. Utred-

ningen vill betona vikten av att ett internationellt

samarbete avseende reaktorsäkerhet även fortsättningsvis

upprätthålls på en hög nivå.
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Det utförda analysarbetet var inte förberett i nu

gällande beredskapsorganisation. Utredningen anser att

SKIs analysarbete bör få en organisatorisk plats i en

framtida beredskapsorganisation. Utredningen anser också

att den samlokalisering av SSIs och SKIs analysinsatser

som nu vidtogs visar på behovet av en betydligt närmare

samverkan i en framtida beredskapsorganisation än vad

som är planerat i nu gällande beredskapsplan.

5. SKIS BEREDSKAPSPLANERING INKLUSIVE

PERSONALPLANERING

5.1 Förutsättningar

SKIs beredskapsorqanisation är helt inriktad att tillgo-

dose de insatser som erfordras vid en svensk reaktor-

olycka. Planlagd beredskap finns både för händelser som

förorsakar radioaktivt utsläpp och som inte förorsakar

radioaktivt utsläpp. Beredskapsplanen omfattar däremot

inte övriga kärntekniska anläggningar som t ex ASEA-

ATOMs bränslefabrik och Studsviks forskningsanläggning-

ar. Den omfattar inte heller transporter av kärnämne och

kärnavfall. Inte heller finns någon planlagd beredskap

för händelser som inträffar utanför rikets gränser. Den

sista begränsningen förklaras till en del av att bered-

skapslagstiftningen avser olyckcr som händer inom

landet. Avseende undantaget för övriga kärntekniska

anläggningar och transporter gäller att de bedömts vara

mindre betydelsefulla från beredskapssynpunkt. Utred-

ningen finner emellertid att det bör ingå i SKIs uppgif-

ter att, inom myndigheten, upprätthålla beredskap även

för olyckor inom övriga kärntekniska anläggningar och

vid transporter, då det ordinarie tillsynsansvaret om-

fattar också dessa anläggningar. Detta ansluter också

till intentionen i den konvention om tidig förvarning

som framlagts på IAEAs styrelsemöte i septembe 1986.
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I regerinqens proposition om ny räddningstjänstlag

(1985/86:170) upptas räddningstjänst vid utsläpp av

radioaktiva ämnen såsom en angelägenhet för statlig

räddningstjänst. Härvid nämns radioaktivt utsläpp från

en kärnteknisk anläggning. Ingen inskränkning görs

avseende typ av anläggning eller om den är svensk eller

ej. I lagförslaget omnämns också skyldigheten för inne-

havaren enligt lagen om kärnteknisk verksamhet att vidta

erforderliga säkerhetsåtgärder.

Utredningen finner därmed att de lagstiftningsmässiga

förutsättningarna för beredskapsplaneringens omfattning

förändrats, och att samtliga kärntekniska anläggningar

ingår i förslaget. SKI har därför att omarbeta sina

beredskapsplaner så att beredskap finns för olyckor i

samtliga kärntekniska anläggningar och vid transporter

av kärnämne. SSI har en beredskapsorganisation för

transportolyckor. Utredningen anser därför att SKI och

SSI bör samråda med syfte att utforma en beredskapspla-

nering för samtliga transporter som faller under de båda

myndigheternas ansvarsområden.

5.2 Befogenhetfördelning enligt gällande

beredskapsplan

Vid haveri i svensk reaktor skall SKIs generaldirektör

bege sig till länsstyrelsen i det aktuella länet, ansva-

riga reaktor inspektörer skall bege sig till det havere-

rade kraftverket och viss annan personal skall bege sig

till Haga tingshus för samverkan med SSI.

Detta innebär att SKIs personal kommer att återfinnas på

fyra lokaler; länsstyrelser, kraftverk, Haga tingshus

och SKI. Vid framför allt en situation med hot om radio-

aktivt utsläpp kan snabba beslut bli nödvändiga. I

beredskapsplanen är befogenhetsfördelningen oklar mellan
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de olika delarna av beredskapsorganisationen. Visserli-

gen anges att generaldirektörens befogenheter helt över-

går till den person som först anländer till SKI. Detta

gäller emellertid endast intill det att överordnad

anlänt, så småningom förutsätts SKIs linjeorganisation

vara i funktion. Detta antas också ge en omfördelning av

ansvar och befogenheter.

Utredningen anser att ansvars- och befogenhetsfördel-

ningen vid en beredskapssituation måste utredas av SKI

och fastställas. Särskilt väsentligt är detta med tanke

på att SKI kommer att verka från flera olika platser och

vid olika tidpunkter. Tjernobylhändelsen pekar på nöd-

vändigheten av att beslutsfunktionen är helt klarlagd.

Tjernobylhändelsen har visat att en svensk reaktorolycka

skulle bli en nationell angelägenhet. Utredningen anser

därför att i en framtida beredskapsorganisation, gene-

raldirektören bör vara tillstädes i den egna organisa-

tionen för att där leda SKIs beredskapsarbete.

Utredningen har vidare funnit att den initiala fasen vid

en larmsituation är av mycket stor betydelse. Det är

väsentligt att beslut om beredskapsåtgärder kan tas

mycket snabbt. Utredningen anser därför att en sådan

beslutskapacitet bör återspeglas i den framtida bered-

skapsorganisationen.

5. 3 SKIs beredskapsorganisation

Den befintliga beredskapsorganisationen utnyttjades till

ringa eller ingen del vid det aktuella tillfället.

Den beredskapsverksamhet som bedrevs inom inspektionen

de första dagarna var helt improviserad. Situationen

kunde hanteras tack vare tillgång till kompetent perso-

nal med lång erfarenhet.
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Som nämnts tidigare var vid den aktuella tidpunkten en

betydande del av SKIs personal på tjänsteresa dels till

Oskarshamnsverket och dels till Porsmarksverket. Samtlig

personal fanns emellertid inom ett inställelseavstånd av

ca 2 tim, den inställningstid som anses tillräcklig

enligt gällande beredskapsplan. Det inträffade pekar

emellertid på väsentligheten av att SKI tillser att

ledande personal med långtgående befogenheter ständigt

finns att tillgå. Utredningen anser att sådana övervä-

ganden bör göras då SKIs verksamhet planeras.

5.4 Kommunikationsteknik

I den aktuella situationen utnyttjades i allt väsentligt

det ordinarie telesambandet över växeln. Svårigheter

uppstod att etablera samband dels med SKIs personal vid

Forsmark, dels med SSI. Viss del av svårigheterna kan

antas härröra från dålig kännedom hos personalen beträf-

fande tillgång till ej katalogtagna telefonnummer, fram-

för allt till SSI. Vidare är SKI ansluten till försva-

rets telenät, vilket kan utnyttjas i vissa situationer.

Detta var inte heller känt för personalen. Dessa möjlig-

heter till teleförbindelser är inte upptagna i SKIs

beredskapsplan. Utredningen anser att SKI skyndsamt bör

införa detta i beredskapsplanen och ge personalen ut-

bildning i dess användning.

SKIs telefax kom att utnyttjas flitigt. Det stora infor-

mationsutbyte som förelåg mellan andra länders myndighe-

ter och SKI möjliggjordes mycket tack vare en väl funge-

rande telef axf.pparat. Den befintliga telexutrustningen

utnyttjades också, men i mindre grad, då den är betyd-

ligt mer tidskrävande att hantera och kräver en viss

grundutbildning för användning. Utredningen anser att en

förstärkning av telesambandet bör göras. Inför framtiden

kan två telefaxapparater komma att behövas. En som är
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reserverad för utgående telefaxmeddelanden och en som är

reserverad för inkommande meddelanden. Vidare behöver en

översyn av växelkapaciteten göras och en planläggning av

användning av alternativa telefonförbindelser.

5.5 Ledningslokaler

Under måndagen den 28 april användes enbart befintliga

tjänsterum för arbetet. Avsaknaden av ledningslokal gör

att det interna sambandet blir spritt och någon "kraft-

samling" blir svår att etablera. Situationen blir också

svår att överblicka för den enskilde.

Utredningen anser att SKI behöver en fast och ändamåls-

enlig lokal för ledningsfunktionen i en kommande bered-

skapsorganisation. Här skall nödvändig dokumentation

samlas och installation göras för att samla teleförbin-

delserna. Vidare skall förberedelser göras för att om-

flytta telex- och telef axutrustnino-:.!. Terminaler för

anslutning till myndighetens och ev kraftbolagens dator-

utrustning skall finnas i ledningslokalen.

6. SAMVERKAN MELLAN SKI OCH SSI

Redan under måndagen den 28 april överflyttades en

tjänsteman från SKI till SSI för att fungera som infor-

mationsavlämnare från SSI till SKI och vice versa. Efter

några dagar beslöt man emellertid att överflytta hela

SKIs analysarbete till Haga tingshus. Denna åtgärd med-

förde i praktiken att SKIs och SSIs beredskapsorganisa-

tioner sammanslogs vid den aktuella händelsen. Stora

fördelar kunde vinnas med detta arrangemang. SSI har en

sambandscentral förberedd i Haga tingshus. Den nödvändi-

ga samverkan mellan SKI och SSI underlättades också.
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Den inträffade händelsen var emellertid framför allt av

strålskyddskaraktär och insatserna kom i högre utsträck-

ning alltmer ju tiden gick att vara av radiologisk

karaktär. I en tänkt svensk haverisituation, där ett

svenskt kraftverk är inblandat, bedöms emellertid nuva-

rande lokaler inom SSI inte kunna fylla SKIs behov.

Betydligt större insatser kommer då att krävas från

SKI. Vid Haga tingshus är f n ett rum avdelat till SKI.

För en svensk haverisituation skulle denna lokal inte

räcka till. Utredningen anser att i den framtida bered-

skapsplanen bör samverkan mellan SKI och SSI ytterligare

förstärkas såväl på det organisatoriska som det lokal-

mässiga planet.

7. SKIs INFORMATIONSVERKSAMHET

Belastningen på SKIs informationssekretariat var de

första dagarna efter den 28 mycket stark. Sekretariatet

har inte dimensionerats för att klara en liknande an-

stormning från massmedia. I den aktuella situationen

borde informationssidan ha förstärkts.

För SKI var den externa informationsanstormningen av

tillfällig natur. Det blev relativt snart klart att

större delen av de frågor som ställdes var av "SSI-

karaktär". Inkommande telefonsamtal hänvisades därför

till SSIs telefonsluss. Denna' åtgärd bedöms som helt

adekvat i den gällande situationen.

Kraven på SSI, särskilt med tanke på information till

allmänheten, blev oerhört stora. Den egna personalen var

helt otillräcklig. De första dagarna ställde därför ett

flertal av SKIs tjänstemän upp framför allt för att

assistera i SSIs telefonsluss. Engagemanget från SKIs

sida varade upp till tre veckor.
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Utredningen anser att i samband med en händelse som den

inträffade blir det nödvändigt att vissa av de dagliga

arbetsuppgifterna måste ställas åt sidan. En viss del av

det arbete som bedrivs på en myndighet är också av en så

långsiktig karaktär att det kan skjutas på längre eller

kortare tid, utan att någon skada sker. Det är emeller-

tid väsentligt att inte så stora resurser avsätts för

information till allmänheten att väsentligt säkerhetsar-

bete måste ställas åt sidan. Utredningen stöder den

arbetsprioritering SKIs generaldirektör gjorde efter ca

2 veckor. Tack vare denna kunde fortsatt assistans ges

till SSI, samtidigt som SKIs tillsynsarbete inte åsido-

sattes.
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VIII. STATENS STRÄLSKYDDSINSTITUT

FAKTADEL

1 . MYNDIGHETSUPPGIFTER FÖR STATENS STRÅLSKYDDS-

INSTITUT

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) är central förvalt-

ningsmyndighet för ärenden som faller under strålskydds-

lagen. Detta innebär för SSI skyldighet att utöva sådan

tillsynsverksamhet att tillräckliga skyddsåtgärder vid-

tas mot joniserande och icke-joniserande strålning.

I Sverige är förekomsten av radioaktiva ämnen särskilt

stor i kärntekniska anläggningar, och framför allt

kärnkraftverkens reaktoraggregat. SSI ansvarar för att

åtgärder vidtas till skydd dels för den personal som

arbetar i kärnteknisk verksamhet, dels for allmänheten

och omgivningen runt en kärnteknisk anläggning.

För arbete med joniserande strålning krävs tillstånd

enligt strålskyddslagen. För varje tillstånd utfärdar

SSI föreskrifter. Föreskrifterna kan gälla gränser för

personalstråldoser, arbetsplatsers utformning, appara-

ters konstruktion m m.

Regeringen har i sin instruktion till Strålskyddsinsti-

tutet (SFS 1976:48, senast ändrad 1985:875) särskilt

framhållit att SSI skall

skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är för-

enade med strålning och med uppmärksamhet följa

utvecklingen inom de biologiska strålningsverkningar-

nas och strålningsfysikens område.
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ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad

strålskyddsforskning,

bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete

inom strålskyddsområdet,

- beakta internationella normer p& strålskyddsområdet,

vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen

i landet och därvid samverka med myndigheter och

sammanslutningar som arbetar med strålskyddsfrågor,

till samrådsnämnder för kärnavfallsfrågor redovisa

sin planerade forskningsverksamhet angående kärnav-

fallshantering och avveckling av kärntekniska anlägg-

ningar, i den mån verksamheten inte är ett led i

beredning av ärenden som institutet har att avqöra,

samt resultaten av denna forskningsverksamhet,

sprida upplysning om faror och olägenheter som kan

orsakas av strålning.

Fram till och med 1 juli 1986 omfattade SSIs ansvar

också att "samordna beredskapsplaneringen i frågor om

skyddsåtgärder mot atomolyckor och däivid vara rådgivan-

de organ till länsstyrelserna". I och med att Statens

Räddningsverk inrättats fr o m den 1 juli 1986 har sam-

ordningsuppgiften övergått till detta verk. Uppgifter.

att samordna beredskapsplaneringen har därför också från

detta datum tagits ut ur SSIs instruktion. SSI hatr dock

kvar sin uppgift att vara rådgivande organ till länssty-

relserna samt att bedöma och ge råd om strålningsrisker

och skyddsåtgärder i händelse av en olycka med stiålning

eller radioaktiva ämnen.

SSI bedriver central och normbildande verksamhet föi

registrering och uppmätning av joniserande strålning.
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SSIs dosimetrilaboratorIUB är också riksprovplats för de

radiometriska storheterna.

1 .2 St rålskyddsinstitutets organisation

SSI leds av en styrelse med högst 10 ledamöter. SSIs

chef, generaldirektören, är ledamot av styrelsen samt

dess ordförande.

SSI är organiserat i fyra huvudenheter. En huvudenhet

för allmän tillsyn, en för tillsyn inom kärnenergiområ-

det, en för forskning och utveckling och en för adminis-

tration. Strålskycldsf rågor inom sjukvård, industri,

gruvor m m sorterar under huvudenheten för allmän till-

syn. Alla strålskyddsfrågor inom kärnteknisk verksamhet

sorterar under kärnenergienheten.

Till SSI är knutna två nämnder: en forskningsnämnd för

forskningsplanering och en samrådsnämnd för rådgivning

och samråd inom kärnavf ailsområdet. Före 1 juli 1986

fanns även en rådgivande nämnd för frågor om beredskapen

mot atomolyckor (BNA).

2. BEREDSKAPSORGANISATION

2.1 SSIs roll i nuvarande beredskapsorganisation

Enligt nuvarande beredskapsplan är SSIs huvuduppgift att

ge råd till länsstyrelsen i det drabbade länet med avse-

ende på åtgärder för strålskydd. Råden bör inriktas på

såväl akuta åtgärder som de långsiktiga åtgärderna efter

ett utsläpp av radioaktiva ämnen. Detta innebär för 3SI

att:

Bedöma befarade eller verkliga konsekvenser för

omgivningen.
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Bedöna behovet av och ge råd om:

* larmning av allmänheten (utöver grundplaneringen)

* utdelning av jodtabletter

* utrymning av allmänheten från kontaminerade eller

hotade områden samt ev förbud att beträda sådan

mark,

* restriktioner i fråga om användning av jordbruks-

mark, djur, livsmedel och tillträde till kontamine-

rat område,

* återflyttning till områden som tidigare utrymts.

Bedöma behovet av och ge råd om omgivningsmätningar,

utöver de mätningar av joniserande strålning och

radioaktiva ämnen som sker enligt länsstyrelsens

beredskapsplaner,

Både inledningsvis och efter hand informera bl a

jordbruks- och industridepartementen om olyckan, dess

konsekvenser och de åtgärder som vidtagits eller av-

ses vidtagas för att bemästra olyckan.

SSI har alltså både en rådgivande och en operativ funk-

tion. SSIs operativa uppgifter vid en kärnkraftolycka är

således att tillse att mätningar kommer till stånd för

att bedöma strålningsnivån i området runt kärn-

kraftverket. SSI svarar också for att dessa mätvärden

analyseras samt att utreda och bedöma strålningsriskerna

på kort och lång sikt. Information om risker och skydds-

åtgärder skall ges snabbt, korrekt och begripligt.

Länsstyrelsen i det drabbade länet ansvarar för att vid-

ta lämpliga skyddsåtgärder enligt tidigare genomförd
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beredskapsplanering. I länsstyrelsers beredskapsorgani-

sation ingår bl a personal som utrustats och utbildats

för a_^ göra strålningsmätningar. SSI ansvarar för att

ange inriktningen av mätningarna och för analys av

erhållna mätvärden. SSI har också ett samordnande ansvar

för att tillräckliga resurser finns inom landet för att

genomföra nödvändiga mätningar och analyser.

2.2 SSIs beredskapsorganisation vid kärnkrafts-

tolyckor

SSIs beredskapsorganisation finns fastlagd och dokumen-

terad i en beredskapsplan. Denna beredskapsplan är,

enligt givna förutsättningar (kap 3), uppbyggd mot en

inträffad olycka vid ett svenskt kärnkraftverk. Härvid

har man antagit att konsekvenserna av olyckan i huvudsak

drabbar det län inom vilket kärnkraftverket är beläget.

För att klara sina uppgifter har SSIs beredskapsorgani-

sation indelats i tre huvudfunktioner:

a) SSIs representation vid länsstyrelsen.

Denna grupp består av SSIs generaldirektör, hans med-

hjälpare och i regel SSIs informationschef. Dessa beger

sig vid haverilarm till aktuell länsstyrelse för att

där, i samverkan med landshövdingen och räddningsled-

ningens stabschef, ge råd till länsstyrelsen om skydds-

åtgärder och räddningsverksamhet.

b) SSIs representation vid kärnkraftverket.

En strålskyddsexpert beger sig till det aktuella kärn-

kraftverket efter beslut av SSIs ledning, för att där

vara SSIs kontaktperson och representant i kraftverkets

tekniska stödcentral. Samverkan skall ske med lednings-
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centralens expertis och överföra information till och

från SSIs olika grupper.

c) Analysgruppen vid Haga

Analysgruppen är ett brett sammansatt expertorgan med

förutom personal från SSI, en representant från vardera

statens kärnkraftinspektion, civilförsvaret och SMHI.

Analysgruppens uppgifter är att:

analysera och bearbeta matvärden avseende joniserande

strålning i och omkring kärnkraftverket samt att ini-

tiera nya mätningar

göra konsekvensbedömningar

- ge råd om möjliga skyddsåtgärder och deras effekter.

Verksamheten skall utgöra underlag för generaldirektö-

rens direkta råd till räddningsledningen vid länsstyrel-

sen. Analysgruppen består av en ledningsgrupp, en prog-

nos- och lägesdetalj, en sambandsdetalj, en informa-

tionsdetalj och ett kansli. (Fig. VIII:1.)

Ledningsgruppens chef skall med hjälp av rådgivare och

experter från andra myndigheter sammanställa och utforma

de råd som från strålskyddssynpunkt skall utgöra under-

lag för räddningsledningens agerande. Ledningsgruppens

chef är tillika analysgruppchef och skall leda och sam-

ordna arbetet vid analysgruppen.

Inom prognos- och lägesdetaljen skall inkomna mätresul-

tat, väderleksuppgifter och uppgifter om det radioaktiva

utsläppet sammanställas och prognoser om doser genoinfö-

ras. Sambandsdetaljen skall svara för att tillräckliga

och fungerande sambandsmedel finns. Man skall dessuror

föra aktualitetstablåer och svara för arkivering av med-

delanden. Informationsdetaljen skall, framför allt genom

samverkan med övriga enheter i analysgruppen sarct me.<
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Analysgruppen

Ledningsgrupp

Chef (tillika analysgruppchef) 1
Rådgivare 1
Strålskyddsexpertex (varav en 3
biträdande analysgruppchef)

SKl-expert 1
Civilförsvarsexpert 1

Prognos- och lägesdetalj

Chef (dosberäknare) 1
Dosberäknare 2
Daphneopperatör 2
Kartoperatör 1
Meteorolog 1

Informatlonsdetalj

Chef
Assistenter

Sambandsdetalj

Chef
Sanbandsass
Reglstrator
Reglstratorass
Växeltelefo-

nister

Kansli

Chef (tillika säker-
hetschef)

Kansllass (tillika
transportensvarIg)

Vaktmästare
Ekonomipersonal
(ABAB-vakter 7)

1

1

1
1
4 (11

Fig. VIII:I Organisationsplan SSIs analysgrupp
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länsstyrelsens informationsavdelning, svara för intern

information inom myndigheten och information till mass-

media och allmänhet. Härvid anges att då det gäller det

akuta läget skall massmedia hänvisas till länsstyrelsens

informationavdelning. Kansliet skall svara för bl a

säkerhetstjänst och administrativ service vid analys-

gruppen samt personalplanering.

Analysgruppen bemannas enligt planen med 27 personer,

varav 3 från andra myndigheter. Personal för två skift-

lag finns planlagt.

2.3 SSIs uppgifter vid andra olyckor med radiolo-

giska konsekvenser

SSI är även ansvarig myndighet för vissa typer av radio-

aktiva transporter. I SSIs beredskapsplan ingår därför

också beredskap för olyckor med radioaktivt material

under transport.

SSI hade åren 1983 och 1986 anledning att planera och

operativt ansvara för åtgärder för omhändertagande av en

störtad satellit med kärnreaktor eller andra strålkällor

ombord. De planerade åtgärderna omfattade mätinsatser

för lokalisering av reaktorf raginent samt råd till

drabbad länsstyrelse om åtgärder. I samband med en sådan

händelse kan flera län bli berörda. Ett liknande ageran-

de har förutsetts för strålningsolycka med annat

ursprung, t ex en kärnkraftsolycka utomlands.

Särskilda planer för åtgärder i samband med sprängning

av kärnvapen finns inte genomförda.

Analysgruppens sammansättning kommer att modifieras för

de specifika behov som uppstår vid olika typer av

olyckor med radiologiska konsekvenser. Beredskapsplanen
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förutses också kunna ändras beroende på olika omständig-

heter runt olyckan eller med anledning av särskilda in-

struktioner eller befogenheter som meddelas av regering-

en för varje sådant tillfälle.

2.4 Beredskapsnämnden mot atomolyckor (BNA)

Beredskapsnämnden mot atomolyckor (BNA) var fram till 1

juli 1986 en rådgivande nämnd till SSI, främst för pla-

nering av beredskapen mot en kärnkraftolycka, men även

för råd om åtgärder på längre sikt vid en inträffad

olycka. Nämnden upphörde då statens räddningsverk (SRV)

tillkom, eftersom ansvaret för beredskapsplanering för

kärnkraftolyckor överfördes till denna myndighet. Avsik-

ten var att det vid SRV skulle inrättas en ny nämnd med

motsvarande funktion. Detta har emellertid ännu inte

genomförts.

3. SSIs ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV REAKTOROLYCKAN I

TJERNOBYL

3.1 Åtgärder den 28 april

Omkring kl 10 måndagen den 28 april 1986 meddelade Fors-

marksverket till SSI att man noterat förhöjda aktivi-

tetsnivåer utanför verket. Den handläggare som mottog

samtalet informerade chefen för kärnenergienheten, vida-

re beslöt denna avvakta ytterligare information från

Forsmarksverket. Dennf. kom ca 1 timme senare, varpå

kärnenergienheten sammankallades och kontakt togs med

SKI. SKI, som hade erhållit samma information från

Forsmarksverket, såg allvarligt på situationen. Omkring

kl 12.00 informerade SKI SSI om att man övervägde att

begära avställning av Forsmarksverket. Omkring kl 12.20

meddelade emellertid SKI att förhöjda aktiviteter inrap-
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porterats även från Studsviksområdet, varför man na

tagit tillbaka förvarningen om avställning av Forsmarks-

verket.

LAC i Uppsala inrapporterade larm om höjd beredskap vid

Forsmarksverket kl 11.54. Kontakt med länsstyrelsen i

Uppsala hölls omkring kl 12.00. I det initiala skedet

bedömde SSI att inte sända någon representant till

länsstyrelsen i Uppsala. Redan före kl 12.30, delvis

baserat på uppgifterna från Studsvik, stod det tämligen

klart att utsläppet inte härrörde från Forsmarksverke';.

Ställföreträdande generaldirektören beslöt redan ki

11.30 att hemkalla all personal som befann sig på

tjänsteresa, var tjänstledig eller hade semester. Chefen

för kärnenergienheten, som nu också agerade ställföre-

trädande generaldirektör, är utsedd till chef för SS.Ts

analysgrupp i gällande beredskapsplan. Denne utsåg

enligt planen en ersättare, som i praktiken kom att

agera som s k operativ chef enligt en äldre organisa-

tionsform för analysgruppen. Denne fick i uppgift att

vidta alla åtgärder som behövdes för att sätta igång den

verksamhet som bedömdes nödvändig för att få en uppfatt-

ning om nedfallets omfattning och strålningens intensi-

tet. Den ordinarie analysgruppschefen ansvarade för

beslut om verksamhetens inriktning på något längre sikt,

dess mål och resurser.

Ett meddelande om den förhöjda aktiviteten överlämnades

till Försvarets Forskningsanstalt (FOA), strktion 215,

strax efter kl 12.00. Mottagaren initierade då att hin

och en annan av FOAs främsta experter på stråJ ni nasmat--

ningar lämnade sin verksamhet på FOA och åkte till S3T.

för att assistera där. Inom FOA finns en kontinupr : •o

verksamhet med att mäta aktivitet i luftfilter. Sfteis;-.

luftfiltren i Stockholms bytts ut samma dags morciin,
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bealöt man att omedelbart genomföra mätning av dessa.

Omkring kl 12.45 var analyserna genomförda och visade

stora njängder radioaktivitet. Från nuklidsammansättning-

en kunde man avgöra att aktiviteten kom från en kärnre-

aktor. FOA har, enligt en överenskommelse med SMHI, möj-

lighet att från sin datoranläggning erhålla trajektori-

beräkningar av luftströmmar. Kl 13.05 var trajektoren

klar för Stockholmsluften och man drog slutsatsen att

aktiviteten sannolikt transporterats från området kring

Estland-tLettland-Riga. Denna information vidarebefordra-

des till SSIs analysgrupp efter några minuter.

Genom kontakt med Strålsäkerhetsinstitutet i Helsingfors

erhöll SSI information om att förhöjda strålningsnivåer

på marken även uppmätts i Finland.

De erhållna resultaten rapporterades av SSI till läns-

styrelsen i Uppsala samt, något senare, till energimi-

nistern.

Genom FOAs försorg initierades luftmätningar med flyg-

vapnets lansenplan. Luftprover togs framför allt på ca

300 m höjd, men även på högre höjd (upp till 12 000 m)

över Östersjön och nära den sovjetiska territorialgrän-

sen. Analys av luftproverna visade att aktiviteten var

högst norrut, ca 40 ggr högre i höjd med Norrtälje an

Gotland. Resultaten av flygmätningen överlämnades till

SSI strax efter kl 22.00. Denna typ av luftprovtagningar

utfördes sedan dagligen under oa 2 veckors tid, för att

ge en tidig indikation på ev nya utsläpp.

Kl 15.35 ansåg SSI att det stod helt klart att utsläppet

inte härrörde från Forsmarksverket. Man beslöt då att

rekommendera att beredskapsåtgärderna i Forsmark fick

avlysas.
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Under eftermiddagen inrapporterade försvarsdirektören på

Gotland att kustartilleriet där uppmätt ett högt värde

med ett av deras instrument 1-11 och 1-21. Den avlästa

strålningsintentisteten uppgick till "15 milliröntgen

per timme". På grund av att de använda instrumenten är

osäkra vid låga strålningsnivåer fanns möjligheten av en

felavläsning. SSI beslöt emellertid att, med hjälp av

FOA, göra en undersökning på platsen. Genom FOAs försorg

rekvirerades en helikopter och en mätpatrull från FOA

sändes ut för att kontrollera uppgiften. Kontrollmätning

med en gammamätare visade emellertid 20 mikroröntgen per

timma, dvs samma strålningsnivå som i Stockholm. Det

instrument som kustartilleriet först använt kontrol-

lerades och det befanns ge för högt utslag, troligen

p g a felaktigt inställt nolläge. Länsstyrelsen på

Gotland ordnade samtidigt att mjölkprover sändes till

SSI för analys.

I samband med en kontakt mellan SSI och länsstyrelsen i

Malmöhus län beslöts att länsstyrelsen t v skulle svara

för att all trafik från Polen och övriga öststater via

Trelleborg och Ystad skulle kontrollmätas i samband med

tullkontroll.

Täta byten av luftfilter vid FOAs mätstation vid Teknis-

ka Högskolan visade under eftermiddagen svagt stigande

aktivitetsvärden. Detta föranledde SSI att besluta om en

åtgärdsnivå på 25 milliröntgen per timme (0,25 mS/h)

utomhus. Vid strålningsvärden- över denna skulle man

rekommendera inomhusvistelse t v. Denna rekommendation

behövde emellertid aldrig verkställas.

Redan vid lunchtid började intresset från framför allt

svenska massmedia att bli påtagligt på SSI. Längre fram

på dagen kom många förfrågningar även från europeiska

och amerikanska nyhetsbolag. Antalet inkommande samtal

blev stort redan den dagen. SSI beslöt att
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i detta läge låta myndigheten vara bemannad hela dyqnet,

samt hålla sin telefonväxel öppen.

3.2 Fortsatta åtgärder 29 april - 1 maj

Fortsatta mätningar på FOAs luftfilter i Stockholm indi-

kerade att radioaktiviteten avtog. Mätningar med hand-

burna instrument som gjorts på regnvattenpölar norr om

Stockholm visade betydligt högre värden än i övrigt i

omgivningarna. Uppgifter erhölls från SMHIs meteorologer

på Arlanda om regn i Uppsala-Gävleområdet. SSI och FOA

genomförde tillsammans en bilresa den 29 april för att

utföra mätningar på sträckan Stockholm-Uppsala-GäVle-

Västerås-Stockholm. Resultatet av matningarna visade att

nederbörden medfört hög markbeläggning inom triangeln

Uppsala-Gävle-Västerås. Man kunde vidare anta att södra

norrlandskusten norr om Gävle också fått hög belägg-

ning. SSI beslöt då uppdra åt FOA att genom mätningar

från helikopter analysera det aktuella området närmare

samt ev även längre norrut. Mätningarna genomfördes den

30 april och visade förhöjda värden även i Hudiksvall.

Den 30 april qenomfördes också mätning med handinstru-

ment i flygplan på låg höjd över sträckan Stockholm-

Luleå-Karlshamn-Stockholm.

Den 29 april fanns uppgifter om strålningsnivåer från

SSIa gammastationer. Samtliga stationer i östra och

norra Sverige visade på förhöjd strålningsnivå. Några av

stationerna i norra Sverige visade en tiofaldig förhöj-

ning. Värden från stationerna gav en grov bild av ned-

fallet över Sverige. (Fig. VIII:2.)

Den 29 april hade SSI erhållit en grov bild av nedfallet

över större delen av Sverige. Det stod klart att området

som begränsas av Uppsala, Västerås, Gävle fått det högs-

ta nedfallet. Det stod vidare klart att förhöjda värdan
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även förelåg längre norrut längs Norrlandskusten. Det

mest väsentliga för SSI var att inte på något ställe

hade sådana aktivietetsnivåer uppmätts, som gav anled-

ning till beslut om skyddsåtgärder, t ex i form av inom-

husvistelse eller evakuering.

Det stod klart för SSIs ledning att nedfallets omfatt-

ning och utbredning behövde undersökas närmare. Företa-

get Sveriges Geologiska AB, SGAB, som tidigare genomfört

uranprospekteringar i norra Sverige, erbjSd att ställa

dels sin utrustning, dels sin personal till SSIs

förfogande. Mätningarna, som påbörjades den 2 maj,

genomfördes på ca 150 m flyghöjd.

Den 30 april på Valborgsmässoafton hade SSI en rad in-

formella kontakter med andra centrala myndigheter.

Vid kontakt med socialstyrelsen den 30 april diskutera-

des bl a behovet av jodtabletter. Båda myndigheterna var

dock överens om att det f n inte var motiverat att

rekommendera intag av jodtabletter.

Efter en första kontakt mellan SSI och statens livsme-

delsverk beslöt livsmedelsverket den 30 april att införa

ett tillfälligt importförbud på grönsaker, potatis, kött

och fisk från Sovjetunionen och övriga öststater.

Kärnkraftverken, Studsvik, universitetsinstitutioner

m fl, engagerades i att analysera gräsprover m m. FOA

genomförde ett antal spektralanalyser av radioaktiva

ämnen på marken på olika platser i landet, för att

erhålla en mer noggrann bild av markbeläggningens sam-

mansättning.

Det ordinarie programmet för mätningar av ett mjölkprov

per kvartal från vardera fem mejerier, utökades till ett

prov per dag från samtliga mejerier i Sverige. Prover
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fr&n 11 mejerier sparades för senare strontiumanalyser.

Under någon av de första dagarna gjordes en snabbanalys

av strontium-90. Några mjölkprover sändes till Studsvik

Energiteknik AB för konventionell strontiumanalys.

SSI genomförde analys av prover på mjölk och bete från

ett tjugotal gårdar på Gotland, där korna hade gått ute

under molnpassagen. Under helgen togs några vattenprover

från grävda brunnar i Stockhoms- och Uppsalaområdet för

analys. Ett luftprov togs och analyserades med avseende

på såväl gamma- som alfastrålande radionuklider. Prov på

löv analyserades bl a med avseende på strontium-90.

Miljölaboratoriet begärde också in bröstmjölk från Karo-

linska sjukhuset i Stockholm, Uppsala, Kungsängen och

Nacka.

Samtidigt fick SSI via UD ett stort antal prover på bl a

livsmedel från de svenska ambassaderna i Moskva och

Warszawa för analys. Flera sådana sändningar kom även

under maj och i början av juni och mätningar av dessa

utfördes av Studsvik Energiteknik AB.

All tillgänglig personal på SSIs miljölaboratorium och

kemienhet arbetade övertid under kvällar och helger de

första veckorna.

Efter helgen begärde SSI vattenprover via miljö- och

hälsoskyddsnämndernas försorg från ett tiotal grävda

brunnar och ungefär lika många små vattenverk som använ-

da ytvatten som vattentäkt. Under några veckor fick SSI

hjälp av Studsvik Energiteknik AB med gammaspektrome-

triska analyser av vattenproverna.

Den 29 april påbörjade SSIs miljölaboratorium mätning av

jod-131 i sköldkörteln, till att börja med på SSIs per-

sonal, senare även på personer som ätit stora mängder av

t ex nässlor eller varit på besök i utsatta områden.
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t ex i Öststaterna. Resultaten visade på mätbara vär-

den. Mätningar på samma personer upprepades flera gånger

under maj. Liknande mätningar gjordes på flera andra

håll i landet.

SSI införde för analysgruppen en ny utökad organisation

i tvåskift, och började ge ut pressinformation och hålla

presskonferenser regelbundet.

3.3 Verksamheten den 2 maj

SSI hade nu erhållit tillräcklig information om den höga

markbeläggningen, framför allt av isotopen jod-131. Om

mjölkkorna tilläts gå ute på bete ute skulle deras mjölk

komma att innehålla så mycket jod-131 att den från

strålskyddssynpunkt blev otjänlig som människoföda. SSI

beslöt därför utfärda en rekommendation om att mjölkkor

inte skulle släppas ut på bete förrän mätningar på gräs

visat tillräckligt låga värden. SSI fastställde gräns-

värdet 10 kBq/m^ markyta alternativt 3 kBq/m^ gräs.

Gränserna sattes för att motsvara en sköldkörteldos på

högst 50 mSv till ett litet barn (1 år). Till underlag

för beräkningarna användes en nykommen rapport från

engelska National Radiological Protection Board (NRPB

Emergency Data Handbook, NRPD-R 182, mars 1986).

Efter diskussion med statens livsmedelsverk (SLV)

utfärdade SSI rekommendationer för åtgärdsnivåer för

livsmedel. Som "grundnorm" angav SSI att de radioaktiva

ämnena i 1 kg importerat livsmedel högst fick ge en

stråldos (effektiv dosekvivalent) på 1 mSv. Skälet till

att ha lägre riktvärden för inhemska livsmedel är att

konsumtionen av dessa är väsentligt högre. Dessa fast-

ställdes sedan av SLV enligt följande:
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För importerade livsmedels

För jod-131: 5 kBq/kg

För ces'ium-IS?: 10 kBq/kg.

För inhemska livsmedel:

För jod-131: 2 kBq/kg

För cesium-137: 1 kBq/kg.

Det angavs i SSIs rekommendationer att dessa värden tro-

ligen skulle komma att ändras senare. I det telexmed-

delande som utgavs från SSI till livsmedelsverket be-

nämns värdena som gränsvärden. Livsmedelsverket utfär-

dade därför bestämmelser om gransvärden för jod- resp

cesiuminnehåll i livsmedel.

SSI hade nu erhållit kunskap om att reqnvatten innehöll

stora mängder radioaktivitet. Man utfärdade därför en

rekommendation att inte dricka regnvatten samt inte

heller äta grönsaker som växt ute de senaste dagarna,

t ex nässlor, persilja m m.

En stor mängd mätvärden strömmade in till SSI utifrån.

Mätvärden kom från kärnkraftverk, andra kärntekniska

anläggningar, universitet och högskolor samt miljö- och

hälsoskyddskontor. SSI gjorde då bedömningen att i sin

utvärdering av mätvärden prioritera dem som framtagits

av laboratorier med erfarenhet att utföra sådana mät-

ningar .

Den stora volymen mätvärden medförde bl a att trycket på

analysgruppen hårdnade och SSIs organisation utökades

ytterligare. Till detta bidrog också i hög grad den in-

formationsverksamhet som hade initierats av SSI där all-

mänheten erbjudits ta kontakt med SSI för att få svar p'l

sina frågor. En del av den ordinarie personalen avsatc.es

till sådan informationsverksamhet. Svårigheter uppstod

även att följa upp de beslut som SSI tog och nya rutiner
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infördes därför. Kostnaderna för olika åtgärder diskute-

rades med regeringen, vilken beviljade extra medel bl a

för extra personal från andra myndigheter och utökad

telefonservice för allmänheten.

3.4 Verksamheten den 3 maj 1986

Inom SSIs analysgrupp ansåg man nu att en relativt god

bild av riskläget förelåg. Strålningsnivåerna inom de

mest drabbade områdena var kända. Någon risk för akuta

strålskador förelåg inte. Man bedömde vidare att strål-

nivåerna låg på så låg nivå att ingen anledning att vid-

ta några särskilda skyddsåtgärder förelåg. Ytterligare

mätinsatser i de högst drabbade områdena bedömdes inte

vara motiverade då ytterligare uppgifter inte skulle

ha givit några ändrade ställningstaganden.

Den prognos - och lägesdetalj - som enligt SSIs bered-

skapsplan skulle hantera mätningar och dosberäkningar i

analysgruppen tillsattes inte enligt beredskapsplanen.

För att hantera mätfrågorna bildades i stället en s k

mätgrupp på tre personer som fick i uppdrag att genom-

föra analys av alla inkommande mätvärden och som skulle

styra mätinsatserna. Denna grupp bildades utanför den

plan som fanns för att hantera dessa frågor i händelse

av en kärnkraftsolycka i Sverige. Direktiv gavs till

gruppen från olika håll, utan att dess chef hade möjlig-

het att till fullo prioritera uppgifterna. Den ene av de

två som enligt beredskapsplanen skulle ha varit chef för

prognos- och lägesdetaljen fick i stället i uppgift att

vara rådgivare till analysgruppschefen.

SSI hade tidigare skapat ett datorprogram avsett att

analysera mätvärden från närområdet runt ett svenskt

kärnkraftverk vid en kärnkraftolycka i Sverige. Detta

dataprogram visade sig vara svårt att använda i den

aktuella situationen. Emellertid hade nyligen ett nytt
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databashanterinqssystem installerats med vilket SSI

kunde skapa nya rutiner för att registrera och bearbeta

de mätvärden som strömmade in.

Beräkningarna om stråldoser gjordes av generaldirektören

själv med hjälp av SSIs förre forskningschef och med

viss assistans från FOA. På detta sätt kom dosberäkning-

arna att utföras utanför den planlagda beredskapsorgani-

sationen. Dokumentationen av dosberäkningarna blev också

ofullständig och försenad.

3.5 Verksamheten den 4 maj

Mätvärden från Malmöhus, Kristianstads och Hallands län

visade att markaktiviteten i dessa län nu låg under

fastställt gränsvärde. SSI beslutade därför att "fri-

klassa" dessa län. Friklassningen baserades på 10-15

vegetationsprover per län. Alla prover analyserades för

såväl jod (1-131) som cesium (Cs-137).

Trots stora insatser från utomstående laboratorier hopa-

des proverna på SSIs miljölaboratorium och kemienhet och

extra pesonal anställdes för hjälp med rutinmätningarna

från den 13 maj. På grund av den pågående ombyggnaden av

laboratorierna försvårades arbetet i synnerhet med ana-

lyserna av strontium-90 och plutonium. Från början av

maj skickades rutinmässigt datablad med mätresultat till

andra berörda myndigheter och organisationer direkt från

miljölaboratoriet.

3.6 Verksamheten den 5-11 maj 1986

SSI utfärdade den 5 maj en rekommendation till statens

livsmedelsverk om att svensk konsumtionsmjölk inte borde

innehålla mer än 2 kBq jod-131 per liter. Rekommendatio-

nen formulerades som ett gränsvärde.
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SSI övervägde också på begäran från SLV om EGs ännu inte

fastställda men diskuterade och eventuellt kommande

gränsvärden skulle tillämpas även i Sverige. EG hade

olika gränsvärden för grönsaker och mjölkprodukter.

Gränserna uttrycktes i total aktivitet (Bq/kg) och var

dessutom kopplade till en tidtabell med ytterligare

halvering av gränsvärdena två gånger med tio dagars

mellanrum. SSI beslöt dock att rekommendera SLV att från

strålskyddssynpunkt behålla riktvärdet 2 kBq/kg jod-131

för mjölk. Detta riktvärde användes både i Norge och

Finland (och rekommenderades senare av WHO). SSI ansåg

att EGs föreslagna gräns på 0,5 kBq/kg var för låg.

SSI beslöt vidare att rekommendera arbetarskyddsstyrel-

sen (ASS) att som gräns för bestrålning under yrkesutöv-

ning vid arbete med luftfilter, lövinsamling, grävarbe-

ten m m ange doshastigheten 0,02 mSv/h (2 mR/h) på 1 m

avstånd. Om strålningen översteg detta värde måste

restriktioner vidtas.

På uppdrag av SSI genomförde Studsvik Energiteknik AB

mätningar på upptagen mängd radioaktiv jod i sköldkör-

teln på ca 30 personer på Gotland. Detta uppdrag genom-

fördes efter initiativ av försvarsdirektören på

Gotland. Mätningarna visade ett upptag på i medeltal ca

0,5 kBq jod-131. Upptaget var något högre än i andra

delar av landet.

SSI beslöt också om en försöksverksamhet för att under-

söka förekomst av radioaktiva ämnen i mjölk från utebe-

tande kor. Ett antal fcrsöksgårdar i Skåne och Öland ut-

sågs. Tio mejerier i områdena skulle sända dagliga

mjölkprover till SSI för analys och från ytterligare ca

30 mejerier skulle prover tas varannan dag. Resultatet

från två av mejerierna redovisas i figur VIII:3.
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Stickprovsmätningar på bröstmjölk från ammande mammor

norr om Stockholm gjordes i början av maj dels av POA

och delte av SSI. Resultatet av mätningarna gav inte upp-

hov till några särskilda åtgärder (analysmedelvärde för

1-131 150 Bq/1). Lika låga eller lägre värden rapporte-

rades från andra delar av landet.

Inom SSI diskuterades nya åtgärdsnivåer för radioaktivi-

tet i livsmedel.

Den 8-9 maj kunde en ny forhöjning av markluftaktivite-

ten detekteras av SSIs gammastationer och vid FOAs luft-

filteranalyser. För landet som helhet var denna dock

mycket svagare än 28-29 april och föranledde inte några

särskilda åtgärder mer än att noggranna mätningar av

utsläppets sammansättning gjordes.

Den 9 maj hölls ett extra möte med Beredskapsnämnden mot

Atomolyckor (BNA) utökad med representanter från social-

styrelsen, lantbruksstyrelsen, livsmedelsverket samt

radiofysiska institutionen vid Göteborgs universitet.

BNA diskuterade den uppkomna situationen, vilka åtgärder

som var mest angelägna och vilka erfarenheter man kunde

dra. Bland annat dryftades fodertillgång för mjölkkor,

resurser för kontroll av livsmedel, skyddsåtgärder om

ett hundra gånger så stort utsläpp skulle drabba

Sverige, samt vikten av samlad information. BNA tog upp

förslag till överväganden om förbättringar av telekommu-

nikationer mellan berörda instanser diskuterades, samt

bättre instrument till indikeringsorganisationen och

kommande forskningsprojekt.

Informationstrycket på SSI hade varit mycket högt fr o m

den 28 april. SSIs personal var uttröttad. Det tvåskift

som införts upplevdes som mycket arbetsamt av persona-

len. För att ge personalen behövlig vila beslöt SSI att

stänga sin telefonväxel under veckoslutet i samband med
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Kristi Himmelsfärds dag. SSI antog vidare att behovet av

information inte var lika stort längre. SSI erhöll emel-

lertid thård kritik i massmedia efteråt för detta beslut.

SSI övervägde att genom en annons i dagspressen informe-

ra svenska folket. Man avstod dock därför att informa-

tionen skulle hinna bli inaktuell under pressläggnings-

tiden. Kostnaden skulle dessutom uppgå till ca 600 000

kr och det var tveksamt hur många som verkligen skulle

nås genom en tidningsannons.

3.7 Verksamheten den 12-18 maj 1986

Den 15 maj rekommenderade SSI att inte använda rötslam

från reningsverk till jordförbättring om totalaktivite-

ten översteg 4 kBq/kg våtsubstans alternativt 20 kBq/ka

torrsubstans. Då det vid reningsverk sker en koncentra-

tion av vattenföroreningar bedömdes det nödvändigt att

kontrollera halten radioaktiva ämnen i slammet analogt

med kontrollen av luftfilter och andra koncentrations-

processer.

Arbetet med friklassningar fortsatte varje dag. Från den

4 maj fram till den 18 maj kunde sammanlagt 15 län fri-

klassas samt större delen av Kalmar län. Friklassningar-

na är närmare redovisade i Fig. VIII:4.

Den 16 maj påbörjade miljölaboratoriet helkroppsmätning-

ar av Cs-137 som komplement till sköldkörtelmätningarna.

3.8 Verksamheten den 19-25 maj 1986

Denna vecka genomförde SSI en förändring i sina arbets-

former. Ett nytt forum med s k ledningsgruppmöten inför-
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des av den operative chefen och hade representanter från

institutets ledning och övriga gruppchefer. Under dessa

möten ftattades beslut i frågor om riktvärden, åtaganden

med större kostnader och andra viktiga frågor. Mötesfor-

men infördes till följd av ändringarna i beredskapsorga-

nisationen. Tidigare hade den operative chefen erfarit

svårigheter med att upprätthålla adekvata kontakter med

verksledning och övriga verksamhetsgrenar. D& nu inrät-

tade ledningsgruppmötena skulle bli ett samverkande

forum.

SSI hade i början av maj utarbetat information till an-

ställda inom sjukvården. Informationen distribuerades

via socialstyrelsen. Den tidigare informationen komplet-

terades nu med ytterligare information som även nu via

socialstyrelsen distribuerades till ca 800 vårdcentra-

ler.

Mätning av rötslamsprover från avloppsreningsverken i

värst drabbade kommuner började planeras.

3.9 Verksamheten den 26 maj - 1 juni

Undersökningar som genomförts i lantbruksuniversitetets

och lantbruksstyrelsens regi har visat att betande

kreatur klart föredrar färskt gräs och lämnar fjolårs-

förnan kvar. Tio provgårdar med 5-10 djur per besättning

i icke friklassade områden val-des ut. Dessa kor ska".le

släppas ut på bete och kontrollmätningar skulle qe:iom-

föras direkt på mjölken i stället för att göra mat-ningar

på gräset och beräkna halterna i mjölken. Försöket b".av

grund till en ny friklassningsmetod för de områden som

inte var friklassade i slutet av maj och börjaci.j i-i Ham-

pas den 12 juni.
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SSIs organisation var fortfarande mycket hårt pressad.

Begäran från olika håll om SSIs medverkan på informa-

tionsmöten medförde att SSIs ledning beslutade att SSI i

fortsättningen skulle medverka- vid informationsmöten på

myndigheter och liknande organisationer, däremot inte på

intresseföreningar och studieförbund.

Den 30 maj arrangerade SSI ett möte med representanter

från svenska samernas riksförbund, statens livsmedels-

verk, lantbruksstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitets

renförsöksavdelning, statens veterinärmedicinska

anstalt, försvarets forskningsanstalt avd 4 samt länsve-

terinären li Östersund för att diskutera frågor om ren-

näringens problem.

Från och med slutet av maj initierade SSI nya forsk-

ningsprojekt med anledning av det inträffade. Exempel på

frågeställningar var bostädernas skyddsverkan mot strål-

ning från nedfall på marken samt risken för resuspen-

sion, dvs återföring av markdeponerade radioaktiva ämnen

till luften.

4. SSIs SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER

En av SSIs huvuduppgifter är att vara rådgivande organ i

radiologiska frågor till andra centrala myndigheter som

statens kärnkraftinspektion, lantbruksstyrelsen, statens

livsmedelsverk, socialstyrelen, naturvårdsverket, arbe-

tarskyddsstyrelsen, SMHI och statens räddningsverk. På

regional nivå fungerar SSI framför allt som rådgivande

organ till länsstyrelserna, i första hand i kärnkraftlä-

nen. Vidare har SSI kontakt med en rad intresseorganisa-

tioner såsom Sveriges mejeriers riksförbund, jägarför-

bundet m fl samt med personalorganisationer.
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Efter Tjernobylolyckan och det radioaktiva nedfallet

över Sverige, kom SSIs roll som specialistmyndighet att

få stor betydelse. Samverkan ägde rum på en rad olika

sätt och påbörjades också vid olika tidpunkter. Telekom-

munikationer spelade en stor roll. Nedan ges en kort

beskrivning av SSIs samarbete med de viktigaste centrala

myndigheterna.

4.1 Samverkan med ätatens kärnkraftinspektion (SKI)

SKI och SSI har i beredskaosplanerna för svensk kärn-

kraftolycka planerad samverkan. SKI har gentemot SSI en

rådgivande roll och är representerad i SSIs analysgrupps

ledningsgrupp.

1 samband med Tjernobylhändelsen sände SKI över en

representant till SSI den 28 april. Samverkan utvidgades

under de närmast följande dagarna. Bland annat inkalla-

des några tjänstemän från SKI under Valborgsmassohelgen

för att hjälpa till med SSIs informationsverksamhet. Den

2 maj beslöt SKI att överflytta hela sin analytiska

verksamhet till Haga tingshus. På så sätt kom de båda

organisationernas beredskapsinsatser att fungera som

en enhet. SKIs analysarbete syftade till att utröna

olyckans orsak, dess art och omfattning, samt bedöma

risken för nya utsläpp, ev från övriga reaktorer i

Tjernobyl.

Även under de första veckorna i maj utgjorde SKIs perso-

nal ett betydande stöd för SSI, framför allt i dess in-

formationsverksamhet. Dessa personella insatser måste

därefter trappas ned då det dagliga tillsynsarbetet på

SKI över de svenska kärntekniska anläggningarna i annat

fall skulle ha blivit eftersatt.
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4. 2 Försvarets Forskningsanstalt (FOA)

Sektion 215 vid FOA var fram till 1983 organisatoriskt

knuten till SSI. En betydande del av SSIs dåvarande mät-

verksamhet var förlagd till denna sektion. 1983 genom-

fördes en omorganisation, vilken innebar att sektionen

återfördes till Försvarets Forskningsanstalt,

FOA engagerades redan första dagen för att genomföra

mätningar samt utvärdera dessa. FOA hade också möjlighet

att utnyttja försvarets resurser för att utföra luft-

provtagning och mätningar med flyg och från helikopter.

FOA överflyttade en arbetsgrupp till SSI för rådgivning,

tolkning av mätdata och dosberäkningar. FOA genomförde

vidare ett omfattande (nätprogram, bl a in situ-mätningar

p.l mark och luf tf iltermätninqar .

4.3 Samverkan med Statens Livsmedelsverk (SLV)

Samverkan mellan SSI och SLV startade 30 april- En

representant från SLV begav sig till SSI för att på

plats få del av information och planera för vidare sam-

verkan. Under det allra första skedet, vilket inträffade

under helg, gjorde SSIs uttalanden vilka formellt hörde

under SLVs ansvarsområde. Detta gällde uttalanden om

konsumtion av regnvatten, persilja, murklor m m. SLV har

senare uttalat sin förståelse för att detta gjordes utan

formellt samråd i det initiala skedet, och även godtagit

rekommendationerna som sina egna. Vidare har SSI och SLV

samverkat för att fastställa åtgärdsnivåer för radioak-

tiva ämnen i livsmedel. Detta har gällt både inhemska

och importerade livsmedel.

Efter det akuta skedet har SSI och SLV tillsammans orga-

niserat ett omfattande program för analys av livsmedel.

För analyserna har en rad laboratorier engagerats.
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4. 4 Samverkan med LantbruksstyrelK'Ti (L3S.I

Samverkan med lantbruksstyrelsen påbörjades i mitten av

maj då cesiumproblematiken började ta överhand över jod-

problemen. I det initiala skedet hade brtläqjninqen roe ti

jod varit det allra största problemet. Allt sfcersoiii

joden sönderföll kom den kvarstående cesiumbeläggninq^n

att dominera bilden. LBS har i samarbete med SSI qivu:

anvisningar om provtagning, vallskörd, praktiska åtgär-

der vid sinande fodertillgång samt omhändertagande av

kontaminerad gröda och hantering och ev destruktion av

mjölk.

Sveriges lantbruksuniversitet har bistått LBS med sax-

kunskap beträffande jordbrukets radioekologi.

4.5 Samverkan med Arbetarskyddsstyreisen

Samverkan mellan SSI och arbetarskyddsstyrelssn '\r föc

utsedd även i ordinarie verksamhet. I s; abinu med i*;;.

torolyckan i Tjernobyl har arbetarskyddsstyrelsen ut

givit anvisningar om skyddsutrustning under visst arbeui?

som lantbruks- och trädgårdsarbete, arbete i rer.in*Jt-.-

verk, gatsopning eller annat utomhusarbete.

4.6 Samverkan med Socialstyrelsen

Samverkan med socialstyrelsen har tidigare framför ??

gällt distribution och lagerhållning av -|oJfcabict.: . '

Efter Tjernobylolyckan beslöt SSI och Socialstyrelser;

samråd om en rekommendation till allmännet^fi at;, in

ta jodtabletter. Vidare var de båda niyndiqhi;ts.ri'ia b' >»

ens om att några särskilda åtgärder med tanke .. "• .:".•

skilt utsatta i de mest drabbade områdena xm.:: vai b.c

gade.
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Socialstyrelsen ansvarade för att den information som

framtagits inom SSI till alla sjukvårdshuvudmän, vård-

centraler m m vidarebefordrades.

4.7 Samverkan med civilförsvarsstyrelsen/statens

räddningsverk

Civilförsvarsstyrelsen, efter 1 juli statens räddnings-

verk, bidrog under en lång period efter reaktorolyckan

vid Tjernobyl med personalförstärkning till SSI, sär-

skilt inom informations-, sambands- och kanslidetaljer-

na .

4.8 Samverken med statens naturvårdsverk

Statens naturvårdsverk kan vid behov ge dispens från

gällande fridlysnings- och jakttidsbestämmelser, så att

viltprover, utöver trafikdödat vilt, kan samlas in för

mätning av radioaktivitetsinnehåll. Sådan insamling har

bedrivits med hjälp av svenska jägareförbundet och har

skett för livsmedelsverkets räkning. Utvärdering av mät-

data har skett hos SSI.

Efter reaktorolyckan i Tjernobyl har naturvårdsverket

fortlöpande fått information från statens livsmedelsverk

och SSI beträffande aktivitetskoncentrationen i berörda

djurarter.

Naturvårdsverket har givit svenska kommunförbundet an-

visningar för omhändertagande av kontaminerat rötslam.

SSI har beslutat om en åtgärdsgräns vilken gäller för

rötslammets användning som jordförbättringsmedel. Om

denna åtgärdsgräns överskrids måste rötslammet omhänder-

tas som avfall och läggas i särskilda upplag.
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4.9 Samverkan med flygvapnet, marinen och

kustbevakningen

Flygvapnet, marinen och kustbevakningen ställde flyg-

plan, fartyg och helikoptrar med besättning till förfo-

gande för gammamätningar och luftprovtagningar, vilka

genomfördes av FOA.

4.10 Samverkan med Generaltullstyrelsen

Efter Tjernobylolyckan har generaltullstyrelsen efter

samråd med SSI ombesörjt viss sanering av fordon vid

tullstationerna. Det har ingått i verkets uppgifter att

avgöra om ett parti livsmedel fått importeras eller

exporteras. Vidare har man granskat transportdokument

och tullhandlingar samt givit information till

transportörer.

4.11 Samverkan med transportmyndigheter

Sjöfartsverket med dess enheter för landtransporter av

farligt gods samt luftfartsverket har vidarebefordrat

information, rekommendationer osv från SSI till sina av-

nämare .

4.12 Samverkan med Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut

Samverkan med SMHI, framför allt dess regionala enhet på

Arlanda, är förutsedd i gällande beredskapsplan. SMHIs

trajektoriberäkningar till FOA gav efter Tjernobylolyck-

an snabbt besked om varifrån utsläppet härstammade. SMHI

gav också fortlöpande väderprognoser om vindar från

olycksområdet. SMHI hade i första skedet en person sta-
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tionerad pS SSI. Senare bidrog SMHI med väderuppgifter

och assistans vid dosberäkningar.

4.13 Samverkan med länsstyrelserna

En omfattande samverkan med länsstyrelserna är förutsedd

i nuvarande beredskapsplan. SSI skall därvid ge råd till

berörd länsstyrelse om räddnings- och skyddsåtgärder.

Sådana råd har emellertid inte varit aktuella p g a att

strålningsnivåerna i Sverige efter Tjernobylolyckan

inte varit så höga att de motiverade räddningsinsatser.

Länsstyrelsen har nu verkat som förmedlare av informa-

tion från SSI. Periodvis har vissa länsstyrelser haft

representanter stationerade på SSI, vilka aktivt delta-

git i arbetet på SSI.

Initialt försvårades samverkan mellan länsstyrelserna

och SI bland annat p g a svårigheter att få telefonkon-

takt. Svårigheter uppstod även vid vidarebefordran av

SSIs information då länsstyrelserna många gånger fick

kännedom om SSIs beslut m m via massmedia.

Vissa länsstyrelser hade periodvis representanter

stationerade på SSI. Annan personal från länsstyrelserna

placerades på SSI för att hjälpa till med informationen

till allmänheten. Se vidare Appendix 1 om remissvar.

4.14 Samverkan med regeringen

SSIs generaldirektör informerade kontinuerligt regering-

en om läget. En samordningsgrupp inom regeringskansliet

mellan jordbruks-, industri- och utrikesdepartementen

samt energi- och miljövårdsministeriet följde händelse-

förloppet. Regeringen tillsatte också en samordnings-

grupp mellan statens naturvårdsverk, statens strål-

skyddsinstitut, lantbruksstyrelsen och socialstyrelsen.
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Regeringen beviljade extra medel för att bl a SSIs ut-

ökade verksamhet. Regeringen utlovade ocksä ekonomisk

ersättning till jordbrukare och vissa andts drabbade

grupper. Reg.; r i nqtn hade ett stort antal kontakter med

andra landets regeringar och med internationella organi-

sationer som IflRA och WHO.

5. SSIs INTERNATIONELLA SAMVERKAN

SSI kontaktade strålskyddsmyndigheterna i Finland och

Danmark den 28 april. Motsvarande kontakt med strål-

skyddsmyndighriten i. Norge togs den 30 april.

Världshälsootganisationen (WHO) tillsatte i början av

maj en utredningsgrupp för att jämföra effekter av ned-

fallet i de olika drabbade länderna. Som svenska repre-

sentanter utsågs SSIs förre chef, professor Bo Lindell

och meteorologen Christer Persson från SMHI. SSI infor-

merade fr o in den 3 maj kontinuerligt till WHO om hän-

delseförloppet .

SSI har alltmedan den 29 april rapporterat om nedfallet

och dess konsekvenser till internationella atomenergior-

ganet (IAEA) i. Wien samt till OECDs expertorgan i kärn-

energifrågor, NEA, i Paris.

6. SSIs PERSONALBEHOV EFTER TJERNOBYLOLYCKAN

Stommen i SSIs beredskapsorganisation utgörs av analys-

gruppen. Dess 27 befattningar, viJka är planerade för

kärnkraftolyckor i Sverige, visade sig vara otillräckli-

ga och utökades successivt allt efter behov. I stort

sett alla tillgängliga handläggare inom myndigheten

fick arbetsuppgifter i anslutning till Tjernobylolyckan
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oavsett om de formellt ingick i analysgruppens organisa-

tion eller ej.

Cirka 2 veckor efter den 28 april började flera tjänste-

män känna sig utarbetade. Det blev då också allt svårare

att klara bemanningen med egen personal. Det blev därför

nödvändigt att som förstärkning låna in personal från

andra myndigheter. Personal från SKI hade redan tidigare

engagerats, men omfattningen måste nu minskas för att

inte SKIs normala tillsynsverksamhet skulle eftersät-

tas. SSI framställde då en förfrågan till länsstyrelser-

na i kärnkraftlänen, det blivande räddningsverket samt

vissa andra myndigheter för att om möjligt få låna per-

sonal till informationsuppgifterna. Dessa myndigheter

bidrog också generöst med sådan personal.

7. SSIs INFORMATIONSVERKSAMHET UNDER TJERNOBYL

7.1 Information till massmedia

Från ca kl 12.00 den 28 april var intresset från mass-

media stort. SSI fick förfrågningar från såväl svenska

som utländska massmedia, press, radio och TV från Europa

men även i stor utsträckning från USA.

SSI antog redan från början den informationsstrategi som

skulle dominera under Tjernobylhändelsen. SSIs ledning

ville så snabbt som möjligt få ut så fullständig infor-

mation som möjligt och bedömde att bästa sättet att

åstadkomma detta var via massmedia. Massmedia skulle

sedan i sin tur sprida i r. formationen så att den på

kort tid nådde ett stort antal människor. Metoden kom

emellertid att innebära att massmedia fick all informa-

tion före de centrala myndigheter och länsstyrelser

vilka ofta var berörda av de beslut och rekommendationer
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som tagits. De sambandsmedel och den expeditionspersonal

som stod till förfogande vid SSI räckte inte till för

att kunna sprida informationen lika snabbt till alla

mottagare. Detta medförde stark irritation framför allt

hos regionala organ, vilka ofta, och särskilt i början

av förloppet, erhöll sin information i form av obekräf-

tade uppgifter i massmedia. Många gånger tvingades man

även agera efter sådan information.

Efter en viss tid genomfördes telexrutiner vilket med-

förde att den praktiska information som förmedlades i

pressen samtidigt gick ut till berörda organ.

Analysgruppens informationsdetalj har till uppgift att

bevaka massmedia, främst radio och TV. Någon systematisk

uppföljning av given information kom aldrig till stånd

på grund av det oförutsett höga tryck som informationa-

detaljen utsattes för.

I mitten av juni infördes ett särskilt sekretariat med 4

tjänstemän inom SSIs analysgrupp för att göra veckosam-

manställningar över verksamheten och hantera den stora

mängden brevfrågor.

Informationsfunktionen inom analysgruppen var inte

dimensionerad för att regelbundet producera rapporter

och sammanställningar över strålskyddsläget. Dessa upp-

gifter kunde inte heller lösas vid någon annan funktion

inom analysgruppen med de resursramar som var planlagda.

Rapportsammanställningar på engelska gjordes vid olika'

tillfällen allt eftersom mätvärden fanns tillgängliga.

Den första längre sammanställningen färdigställdes dea

12 maj utanför analysgruppens organisation och delvis '

konflikt med operative chefens prioriteringar.
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SSIs generaldirektör har personliqen skött en mycket

stor del av informationsinsatserna efter Tiernobylhän-

delsen. Han har haft ett omfattande och tungt engagemang

i svensk TV, riks- och lokalradio. Även övriga ledande

tjänstemän inom SSI har varit engagerade. Man har på det

sättet försökt tillförsäkra informationsmottagaren en

enhetlig information och hög kompetens på fackområdet.

Frågor från press och radio/TV var ett bekymmer för

analysgruppen, som hade två personer per skift avdelade

för denna uppgift. Det var inte alltid alla pressfrågor

kopplades till dessa och det var svårt att samordna

svaren med dem som gavs vid frågepanelen för allmänheten

eLler av någon annan tjänsteman som råkat få ett samtal

från massmedia. Denna presstjänst förstärktes efterhand

med vana informatörer utanför SSIs organisation.

7.2 Information till allmänheten

SSI erbjöd omkring den 29 april allmänheten att ringa

till myndigheten för att få svar på sina frågor. Erbju-

dandet antogs i hög grad från allmänhetens sida och

telefonförfrågningarna till SSI kom att bli omfattande.

Kraven på SSIs organisation blev mycket stora både per-

sonellt och tekniskt. Det var inte ovanligt att ett sam-

tal från en orolig person kunde ta 10-20 min i anspråk.

Samtalslängden uppskattades emellertid i medeltal till 2

min. Telefonkön till SSIs växel var någon dag som mest

uppe i 97 väntande samtal. De flesta som ringde kom för-

modligen fram till växeln men kunde inte kopplas vidare

till någon svarande. Telefonisterna kunde bara ha ett

väntande samtal till varje anknytning och många fick

därför ringa flera gånger. Belastningen uppskattades

till i medeltal 20 samtal per minut när trycket var som

störst. En särskild telefonsvararpanel inrättades vid

SSI fr o m början av maj. I denna panel tjänstgjorde
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även personal från andra myndigheter, främst SKI ooh

länsstyrelserna i kärnkraftlänen. Sex personer svarade i

panelens telefoner. Dessutom fanns en strålskyddsexpert

tillgänglig för att kunna hjälpa till med svårare

frågor. Denne hade dock ingen möjlighet att kontrollera

att samma fråga blev besvarad med samma svar. Det fanns

heller inget sätt att garantera att de som svarade inte

hade missuppfattat något i den grundinformation som

gavs. Sådana olägenheter förekom således och de som fick

svara på alla frågor hade ibland svårt att få klara be-

sked från SSI om vad de skulle svara på specifika

frågor.

I början av maj framställdes en svarspärm som fanns

tillgänglig för personal i telefonpanelen. I denna sam-

lades mätuppgifter, SSIs rekommendationer och annan

information av intresse för den personal son; svarade i

telefon.

De som svarade i telafonpanelen hade varierande bak-

grundskunskap på strålskyddsområdet. Som exempel kan

nämnas den personal från länsstyrelserna i kärnkraft-

verkslänen som ditkallats. Framför allt gällde det läns-

styrelsernas egna informatörer som fått en kort informa-

tionsutbildning i kärnkraft, haverier och dessas konse-

kvenser .

Mot mitten av maj kunde SSI notera en tydlig attitydför-

ändring hos de personer som ringde till SSI. Frågeställ-

ningarna var i stort sett oförändrade. Däremot blev frå-

gorna alltmer kvalificerade och detaljerade samt mer

strålskyddsinriktade till sin karaktär. De frågande

sökte också mer exakt information om den egna situatio-

nen, t ex strålnivån i den egna trädgården. Den största

skillnaden var dock att en stor andel av dem som ringde

visade allt större aggressioner därför att man inte

kunnat komma fram och få svar på sina frågor.
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SSI trappade successivt ned öppettiderna för telefon-

svararna från att gälla dygnet runt till normal kontors-

tid.

Flera av de som inte lyckades komma fram till SSI för

att få svar på sina frågor per telefon skrev i stället

brev till SSI i hopp om att få snabba svar. SSIs organi-

sation var emellertid inte dimensionerad för att snabbt

kunna hantera brevfrågor. Det blev en betydande efter-

släpning innan skriftliga svar kunde ges.

7. 3 SSIs informationsbroschyrer

Behovet hos allmänheten om information beträffande ned-

fallet var mycket stort, särskilt under maj. För att

bemöta detta informationsbehov lät SSI med hjälp av SSI

tjänstemän och utomstående experter framställa två bro-

schyrer som delades ut till samtliga hushåll i Uppsala,

Västmanlands och Gävleborgs län samt till hushåll i

Västernorrlands, sydvästra Västerbottens, östra Jämt-

lands och nordöstra Gävleborgs län. Broschyrerna

visade dels en karta över de områden där mest nedfall

ägt rum samt strålnivåer inom olika områden. I

broschyren försökte SSI även ge en risköversikt. Vidare

gavs en presentation av åtgärdsnivåer för jod- och

cesiumförekomst i mjölk respektive gräs samt exempel på

uppmätta värden.

I broschyrerna angavs en uppskattad livstids dos för

personer befintliga i de mest utsatta områdena. Beräk-

ningar av doser utfördes dels med uppgift om strålnivå-

erna på marken, dels utgående från strålningens art och

vidare en rad antaganden om levnadsbetingelser, t ex

antal timmars utevistelse, skärmningsfaktorer i hus

m m. Det dosvärde som angavs som maxdos för personer i

Gävleborgstrakten uppgavs till 3 mSv. Senare beräkningar

har visat att denna siffra är underskattad.
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Felaktiga förutsättningar har använts i de ursprungliga

beräkningarna. Bidragande faktor kan även ha varit att

beräkningarna utfördes under stor tidspress och hann

inte "gå på remiss" till särskilt sakkunniga inom

institutet. I dag uppskattas 50-årsdosen från extern

bestrålning för befolkningen i de mest drabbade områdena

i Gävletrakten i medeltal ligga på ca 50 mSv.

Tryckningen av framför allt den första broschyren till

Gävleborgs län genomfördes under stor tidspress. Dosin-

dikationerna i kartan överensstämde inte med förklaring-

,arna. Vidare användes flera olika storheter vid presen-

tationen av nedfallet och dess konsekvenser som uR, mSv,

Bq.

I den broschyr som utlämnades till i huvudsak Väster-

norrlands län den 4 juni är vissa av de brister som

noterats för den första broschyren åtgärdade. Fortfaran-

de anges emellertid strålnivåerna i gamla enheter,

mikroröntgen per timme.

8. SSIs MATINSATSER

8.1 Mätstrategi

Då det omfattande nedfallet över Sverige konstaterats

under måndagen den 28 april kom SSIs omedelbara insatser

att syfta till att få en bild av strålningsläget i lan-

det. Denna bild skulle ge ett snabbt svar på om särskil-

da insatser skulle behöva vidtas för skydd av befolk-

ning, såsom utrymning eller inomhusvistelse. För detta

ändamål spelade SSIs egna fasta mätstatione en betydando

roll samt också de insatser som gjordes av FOA init\alt.
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När det var klarlagt att inget område i Sverige hade

drabbats med sa omfattande nedfall att skyddsåtgärder

behövde^ vidtas, koncentrerade SSI sina insatser på att

qöra mätningar i de lägre drabbade områdena söderut, för

att kunna friklassa dessa så snart som gräsprovsaktivi-

teten sjunkit till en nivå som medger att de mjölkkor

som hölls stallade skulle kunna släppas ut på bete.

Strax efter den initiala fasen då läget i landet i stort

var känt, inleddes flygmätningar av Sveriges Geologiska

AB (SGAB). Genom dessa mätningar kunde en kartering av

markbeläggningen av cesium-137 resp -134 göras.

Samtidigt framställdes en regnkarta av SMHI. Samman-

ställning av uppgifter från SMHIs väderstationer var

emellertid tidskrävande. Markbeläggningens variation

kunde på så sätt konstateras nästan helt sammanfalla med

nederbördens fördelning.

I ett senare skede har SSI inriktat sina insatser på

långsiktiga projekt, såsom förekomst av cesium i vilt-

kött, fisk och i växtlighet. Dessa projekt genomförs av

forskningsinstitutioner på uppdrag av SSI i samarbete

med andra ansvariga myndigheter inom respektive område,

såsom livsmedelsverket och lantbruksstyrelsen.

8.2 SSIs mätinsatser

Sedan snart 30 år tillbaka har SSI ett 25-tal fasta

stationer för mätning av joniserande strålning utplace-

rade i landet. Deras lokalisering framgår av fig.

VIII:5. Stationernas detektor, en högtrycks]onkammare,

är placerad 2,5 m över marken. I denna mäts det totala

yttre strålningsbidraget för människor som vistas inom-

hus i området. Tillskott till strålningen kan på så sätt

snabbt och enkelt relateras till den normala bakgrunds-

strålningen. Mätstationerna byggdes ursprungligen för
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att ge möjlighet till studier av den ökade markstrålning

som blev en följd av nedfall från kärnvapenprov i atmo-

sfären på 50- och 60-talen. De flesta stationerna avlä-

ses manuellt en gång per vecka. Tre av stationerna

är automatiserade, vilket innebär att mätvärdet via en

telefonledning överförs till en dator på SSI. Någon

larmfunktion är emellertid inte ansluten. Stationen i

Visby stängdes i samband med ombyggnadsarbete på flyg-

fältet under hösten 1985 och var inte i drift vid tiden

för haveriet i Tjernobyl.

Efter larmet den 28 april genomfördes en avläsning av

SSIs samtliga mätstationer och resultaten fanns till-

gängliga på morgonen den 29 april. Med dessa data kunde

man få en grov uppfattning om strålningsnivån och dess

kraftiga variation över landet. Redan då stod det klart

att nedfallet var kraftigt i såväl Västernorrlands län

som i stora delar av Västerbotten. De höga nivåerna i

Gävletrakten framkom emellertid inte klart, då de

närmaste mätstationerna i Erken och Vindtjärn låg i

utkanten av det mest drabbade området.

Sektion 215 inom Försvarets Forskningsanstalt erhöll

likaså via SSI larm tidigt måndagen den 28 april. FOA

hade vid tiden för Tjernobylhaveriet 7 (numera 8) mät-

stationer uppsatta på olika platser i landet. Vid dessa

sugs markluft genom ett glasfiberfilter, som efter en

viss tid (vanligen 3 gånger per vecka) tas in och

analyseras med hjälp av högupplösande germaniumde-

tektorer. FOAs system är utformat för att upptäcka

mycket små halter radioaktiva ämnen i luften och för att

avslöja små tillskott av enskilda radioaktiva ämnen.

Genom analys av ingående ämnen kan slutsatser dras om

aktiviteten härrör från ett kärnvapenprov i atmosfären,

en reaktorolycka eller något annat. FOA-gruppen har

dessutom sedan januari 1985 tillgång till SMHIs trajek-

toriberäkningar av luftströmmar. Genom dessa beräkningar
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kan luftmassor spåras tillbaka till sin källa. FOAs

fasta mätstationer ingår som en viktig del av det

svenska systemet för kontroll av efterlevnaden av avta-

let om stopp för kärnvapenprov i atmosfären. Mätsystemet

kan däremot inte användas för att ge en snabb och enkel

uppskattning av befolkningens bestrålningsförhållanden.

FOA, sektion 215 tillhörde SSI under åren 1978-1983.

Sedan 1983 är den åter en självständig sektion inom

FOA 2.

Efter larmet från SSI kl 12.15 den 28 april analyserade

FOA ett filter som tagits ned vid Stockholmsstationen

samma dags morgon. Analys av filtrets aktivitetsinnehåil

talade tydligt för en reaktorolycka. Samma dag flyttade

personalen från FOA 215 in i SSIs lokaler vid Hacja

tingshus och deltog sedan aktivt i arbetet där. Från ocli

med den 28 april genomfördes, på initiativ av FOA, dag-

liga luftinsamlingar på hög höjd med hjälp av försvarets

lansenplan. Därvid genomfördes även fältmätningar med en

högupplösande transportabel germaniumspektrometer och en

rörlig luftfilteranlägqninq. SSI-personal genomförde

mätningar med strålskyddsinstrument i bil i trakterna

norr om Stockholm och Uppsala. Man hittade då höqa

värden i Tärnsjön i nordvästra Uppland. Detta ledde till

att FOA dagen därpå gjorde en expedition med helikopter

genom Uppland och sedan upp mot Hudiksvall för att

genomföra fältqammamätningar. Under dessa mätningar av-

slöjades Gävletrakten såsom hårdare drabbad än omgjvanie

områden.

SSI initierade också i slutet av april mätning av gräs-

prover, i första hand för att bestämma joddeoositionen

med tanke på mjölkkors förestående betning. Dessa mät-

ningar utfördes i inledningsskedet framför allt av

Studsvik Energiteknik AB, kärnkraftverken och universi-

tetsinstitutioner.
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Gamraaspektrometriska fältmätningar genomfördes i FOAs

regi även längs ett stråk från Skåne över Öland och upp

till Stockholm.

8.3 SGABs mätinsatser

Rfter de två första dagarnas mätning var det klarlagt

att nedfallet varit störst där det regnat mest och

eftersom nederbörden på många håll rapporterats som

kraftiga skurar kunde det finnas områden som fått högre

markbeläggning än andra. Det stod då klart att det var

nödvändigt att använda mer heltäckande metoder för att

kartlägga markbeläggningen. SGAB kontaktades den 30

april beträffande möjligheter att genomföra flygkarte-

ring av nedfallet med hjälp av deras fiygburna uranpros-

pekteringsutrustning. En sådan flygkartering av landet

påbörjades den 1 maj. Den stora variationen i markbe-

läggning framkom då tydligt. En noggrannare kartering

har därefter skett av de mest utsatta områdena.

SGABs detektorutrustning består av 4 natriumjodidkris-

taller. På grund av den kraftiga strålningen från marken

kunde normalt inte mer än två av detektorerna vara in-

kopplade. Registrering gjordes av markstrålningen i

energiområdet 0-800 keV. Flyghöjden var 150 m och upp-

lösningen längs flygstråken mycket hög. Vid den första

mätomgången, 1-8 maj, var avståndet mellan de öst-väst-

liga flygstråken 50 km i södra Sverige upp till i höjd

med Gävle. Norr därom användes ett stråkavstånd på 100

km. I en andra mätomgång, 9-23 maj, mättes hela Sverige

med avståndet 50 km mellan stråken. Därefter gjordes mer

detaljerade mätningar över norra Uppland till Gästrik-

land med ett avstånd på 2-4 km och över Västernorrland

till södra Västerbotten och norra Jämtland med ett

stråkavstånd på 10 km. Mätsystemet absolut kalibrerades

för cesiummätning i samarbete med FOA. Detektionsgränsen

för cesium-134 var 1-2 kBq/m2. Fig. VIII:7.
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8.4 Mätningar utförda av andra myndigheter,

institutioner och företag

En rad övriga institutioner, företag och privatpersoner

har på uppdrag av SSI eller på eget initiativ utfört en

rad mätningar. Även om dessa varit initierade i egen

regi har resultaten oftast rapporterats in till SSI.

Tillförlitliga bestämningar av strålningsnivåer, aktivi-

tetskoncentrationer och markdeponering kan endast ut-

föras av ett mycket begränsat antal laboratorier i lan-

det. Till dessa hör förutom SSI och FOA 215 även kärn-

kraftverken samt Studsvik Energiteknik AB. Vid flera

universitets- och högskoleinstitutioner finns mycket

avancerade mätinstrument och lång erfarenhet av radioak-

tivitets- och strålningsmätningar. Framför allt gäller

detta vid de radiofysiska institutionerna i Lund och

Göteborg samt vid FOA 4 i Umeå. Mätkapacitet och kunnan-

de finns likaså hos institutionen för radioekologi vid

Sveriges lantbruksuniversitet, vid fysiska institutionen

i Lund, Tandemlaboratoriet i Uppsala och vid ASEA-ATOM i

Västerås. Vissa regionsjukhus har genom sina radiofysik-

/sjukhusfysikavdelningar god mätkapacitet och hög kompe-

tens. I samband med Tjernobylhaveriet har kapaciteten

hos radiofysiska institutionen i Umeå byggts upp kraf-

tigt. Inledningsvis utnyttjade SSI främst mätresurserna

i Studsvik och på Ringhals. Efterhand utnyttjades även

övriga uppräknade institut och institutioner. I slutet

av september hade mellen 9 000 och 10 000 mätningar

utförts, varav ca 40 procent utgjordes av gräsprov. SSI

hade i egen regi analyserat drygt 1 000 prover, framför

allt från mjölk, dricksvatten och regnvatten. Mätningar

på sköldkörtlar på människor genomfördes också.

En del av de först inrapporterade mätresultaten bedömdes

inte tillräckligt tillförlitliga för att inqå i under-

laget till utvärderinq. Initialt användes stundom olämp-

liga instrument, i synnerhet sådana med för dålig käns-
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lighet. Exempel på sådant instrument är försvarets in-

strument av typ "Intensimeter 21, 1-21". En del av de

mätresultat som inrapporterats av personal utan radiolo-

gisk kompetens, t ex hälsovårdsinspektörer, brandmän,

poliser och privatpersoner kunde inte användas.

För att mätning på vegetationsprover skall kunna vara

jämförbara, måste alla prov tas på samma sätt. Initialt

förelåg en brist på klara instruktioner för provtag-

ning. Några prov omfattade enbart färskt gräs, andra

dessutom gammalt gräs och forna. Något närmare samråd

med Lantbruksstyrelsen eller lantbruksnämnderna beträf-

fande provtagning genomfördes inte.

Bearbetning av alla mätresultat måste göras med dator-

stöd. SSIs befintliga datorsystem var utformat för de

mätningar som behöver göras i samband med svensk kärn-

kraftolycka. Ett nyinstallerat databassystem möjliggjor-

de emellertid att nya datorrutiner kunde utarbetas för

lagring av mätvärden från gräs, livsmedel etc. Den ini-

tiala bristen på datorbaserade bearbetningsrutiner med-

förde att registrering och utvärdering fördröjdes.

9. ÅTGÄRDSNIVÅER OCH GRÄNSVÄRDEN

9.1 Åtgärdsnivåer för omedelbara insatser

Den 28 april på eftermiddagen beslutade SSI om att åt-

gärdsnivån 25 milliröntgen per timme skulle gälla som

gräns för rekommendation om inomhusvistelse. Vid denna

tidpunkt var luftaktiviteten över stora delar av Sverige

i stigande.

Någon skyddsrekommendation behövde aldrig utfärdas med

hänvisning till den beslutade åtgärdsnivån.
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9.2 Gränsvärden för markbeläggning

I nedfallet över Sverige dominerade initialt kortlivade

radioaktiva ämnen, främst jod-131. Andra radionuklider,

t ex cesium-137 och -134 samt strontium-90 m fl, hade

initialt mindre betydelse. För att förhindra att markbe-

läggningen vidaretransporterades till människor via

mjölk i oacceptabla kvantiteter fastställdes ett gräns-

värde för markaktiviteten av jod-131 till 10 kBq/m2

markyta, alternativt 3 kBq/m^ gräs. Gränsen sattes för

att motsvara en sköldkörteldos på högst 50 mSv till ett

1-årigtbarn. Till underlag för beräkningarna användes en

nyutkommen rapport från engelska National Radiological

Protection Board (NRPB Emergency Data Handbook, NRPB,

mars 1986).

För markbeläggning av cesium har inget gränsvärde fast-

ställts. SSI har emellertid angivit ett riktvärde om

1 000 Bq cesium-137 per m2 mark.

9.3 Friklassningar

Enligt SSIs rekommendation hölls alla mjölkkor i områden

med markbeläggning över åtgärdsnivån stallade. Vid denna

tidpunkt var det få, om ens några, besättningar ute i

Sverige. Söderut var markbeläggningen minst och tiden

var kommen för att släppa ut kerna på bete. SSI inledde

därför en provtagnings- och mäi. verksamhet för att, om

analysresultaten visade på en markbeläggning under åt-

gärdsnivån, kunna "friklassa" det aktuella länet. Förut-

sättningarna för friklassning var att 10 gräsprov av

10-15 tagna per län skulle ha en aktivitet understigande

3 kBq/m2 jod-131 och 1 kBq/m^ cesium 137 + 134. Gräspro

vet skulle tas enligt SSIs riktlinjer. Flera osäkra fak-

torer förelåg emellertid såsom fördelningen av aktivitet

mellan det färska gräset, förnan och jordytan, rörhål-
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lanilet mellan aktivitetskoncentration i gräs och mjölk.

SSI initierade därför en försöksverksamhet på ett antal

gårdar i de södra länen med utvidgad provtagning både på

gräs och mjölk. Provverksamheten i mitten av maj gav

dock inget entydigt besked om förhållandet mellan

aktiviteterna i gräs/mjölk.

De allra flesta proven från landets södra de-lar under-

steg gränsvärdena. Längre norrut visade gräsproverna så

höga värden att friklassning inte var möjlig. Gräsprov-

tagningen fortsatte dock i områden som hade någon

rimlig chans att bli föremål för friklassning. I vissa

fall krävdes upp til 3-4 provomgångar innan området

kunde bli fritt. Nederbörd och stark tillväxt av gräset

bidrog till minskningen av aktiviteten.

Ytterligare försöksverksamhet inleddes av SSI i slutet

av maj och början av juni, nu i de mest drabbade område-

na, för att försöka erhålla en god bild av aktivitets-

förhållandet gräs/mjölk.

Resultaten från de nordliga försöksgårdarna visade på en

låg cesiumhalt i mjölken. SGABs framtagna karta över

cesiumbeläggningen jämfört med resultaten från försöks-

gårdarna visade en konstant relation mellan den totala

cesiumbeläggningen per m^ och m jölkaktiviteten. Samma

försök med två besättninqar i det absolut mest belagda

området i mitten av juni gav samma resultat och medförde

att området kunde friklassas ca 2 veckor senare.

'i. 4 Åtgärdsnivåer för livsmedel

Den 2 maj utfärdade SSI tillfälliga åtqärdsnivåer för

importerade resp inhemska livsmedel. I det formella

beslutet anges åtgärdsnivåerna som gränsvärden. Eftersom

enbart jod-131 och cesiumisotoperna 134 och 137 förekom
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i heaktansvärda mängder fastställdes åtgärdsnivåerna i

förhållande till dessa isotoper. För inhemska livsmedel

angavs följande gränsvärden:

För inhemska livsmedel 2 000 Bq jod-131/kg livsmedel

1 000 Bq cesium-137 (134)/kg

livsmedel

För importerade livsmedel 5 000 Bq jod-131/kg livsmedel

10 000 Bq cesium-137 (134)/kg

livsmedel.

Det framgick inte klart av de telex där rekommendationen

meddelades till Livsmedelsverket, om värdet för cesium

gäller summan av cesium 134 och 137 eller för radionu-

kliderna var för sig.

Den 5 maj beslutade SSI att rekommendera att svensk kon-

sumtionsmjölk högst får innehålla 2 000 Bq jod-131 per

liter. Ingen förändring i gränsvärdena för cesium an-

gavs. Beslutet dokumenterades i ett telex till livsme-

delsverket. SSI påpekade i ett telex den 7 maj att Norge

och Finland har samma gräns samt att den rekommenderas

av WHO.

En anpassning övervägdes av de svenska åtgärdsnivåerna

till de gränsvärden som diskuteras inom gemensamma mark-

naden. SSI uttalade initialt att det från strålskydds-

synpunkt inte fanns någon anledning att frångå den tidi-

gare rekommendationen till livsmedelsverket. Det konsta-

terades dock att handelspolitiska skäl skulle kunna på-

verka gränssättningen. Inom EG diskuterades en nedtrapp-

ning av tillåtet innehåll i mjölk eller mjölkprodukter

av jod-131 från 500 Bq/kg till 125 Bq/kg fr o m den 26

maj. För frukt och grönsaker skulle motsvarande ned-

trappning ske men från 350 Bq/kg ned till 90 Bq/kg

fr o m den 26 maj. Den 30 maj fastställde EG aktivitets-
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gränser för cesium-134 och -137 till 370 Bq/kq mjölk och

barnmat samt till 600 Bq/kg övriga produkter.

Inom SSI pågick beräkningar beträffande mer permanenta

åtgärdsnivåer för radioaktiva ämnen i livsmedel.

Som en utgångspunkt för beräkningarna angavs att årsdo-

sen under de närmaste åren p g a livsmedelsintag inte

bör överskrida 5 mSv och på många års sikt inte över-

skrida 1 mSv för den mest utsatta gruppen. De nuklider

som förekom i beaktansvärda mängder var jod-131 samt

cesium-134 och -137. Följande omräkningsfaktorer använ-

des: För jod-131, 2x10"7 Sv/Bq, för cesium-134 och -137,

10"' Sv/Bq. Omräkningsfaktorerna är avrundade uppåt.

Beräkningarna ledde fram till att åtgärdsnivåerna för

livsmedel skulle sättas till 2 kB/kg för jod-131 och

till 0,3 kg Bq/kg för cesium-134 och -137.

Rekommendationen kom att delvis feltolkas av Livsmedels-

verket som utfärdade SSIs rekommendation som ett gräns-

värde för innehållet av cesium-137 medan SSI avsett att

båda isotoperna skulle ingå. Sammanlagt för både cesium-

-137 och -134 skulle det tillämpade riktvärdet bli ca

450 Bq/kg. Detta värde stämmer också, händelsevis, täm-

ligen väl överens med de värden som tillämpas av EG.

10. DOSBERAKNINGAR

Analysgruppens prognos- och lägesdetalj, vilken bl a

skall ansvara för beräkning av strålningsprognoser och

stråldoser till allmänheten tillsattes inte. Dosberäk-

ningarna genomfördes i stället av generaldirektören med

assistans från FOAs arbetsgrupp.
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Omkring den 1 maj angav SST den beräknade totala indi-

viddosen för all framtid till ca 3 mSv. Denna uppgift

bygger på en beräkning som gjorts i en tidigare bered-

skapsutredning "Effektivare beredskap" för en initial

exposition av 1 000 uR/h. Expositionen i Gävleområdet

uppgick initialt till ca 1 000 uR/h, vilket var känt om-

kring den 30 april. Jod-131 var den isotop som initialt

bidrog till att ge den höga stråldosen.

Nedfallet från Tjernobyl innehöll stora mängder cesium,

cesium har en betydligt längre halveringstid än jod-13 1,

ca 30 år jämfört med ca 8 dygn. På grund av den stora

skillnaden i förekomst initialt kom diskussionen då att

[ gälla framför allt bidraget från jod. I mitten av maj

hade större delen av den radioaktiva joden försvunnit

och individdosen härrörde nu framför allt från cesium.

Under slutet av maj gjordes en revidering av de tidigare

angivna doserna till befolkningen. Den tidiga uppskatt-

ningen av livstidsdosen på max 3 mSv uppgavs i informa-

tionsbroschyren till hushållen i Uppsala-Gavle-området.

Efter en ny beräkning angavs reviderade värden i samband

med en presskonferens den 6 juni. Stråldosen för 1986

uppgavs då till ca 4 mSv och årsdosen för 1987 till ca 3

mSv med förutsättning om ca 8 tim utomhusvistelse per

dygn och resten i småhus i det värst drabbade området.

I en rapport om Tjernobyl utgiven av SSI den 25 juni

uppges den sammanlagda dosen över ca 50 år till ca

50 mSv.

SSI dementerade inte formellt de första uppgifterna om

ca 3 mSv totaldos från nedfallet.

Av särskilt intresse är dosen till gravida kvinnor i de

värst drabbade områdena. Foster är särskilt känsligt för

joniserande strålning i fostervecka 8-15, då det. centra-

la nervsystemet anläggs. En bestrålning under riessa
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veckor antas öka risken för mental retardation. De mest

utsatta fostren skulle vara de som vid nedfallet befann

sig i éostervecka 8. Ett sådant foster skulle under sin

mest känsliga period, fostervecka 8-15, kunna ha erhål-

lit en sammanlagd dos om 2 mS.
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ANALYSDEL

10. LARM OM FÖRHÖJD AKTIVITET RUNT FORSMARKSVERKET

Reaktorolyckan i Tjernobyl förorsakade omfattande radio-

aktivt hedfall över Sverige och över andra europeiska

länder. Utanför Sovjetunionen rapporterades nedfallet

först av Forsmarksverket. Forsmarksverket har emellertid

ingen uppgift att bedriva kontroll av annat nedfall i

omgivningen än vad som kan orsakas från den egna reak-

torn. Sådant ansvar har emellertid SSI. SSIs mätstatio-

ner är utplacerade över landet för att kontinuerligt

registrera strålningsbakgrunden. Endast tre av statio-

nerna, Erken i Uppland, Ringhals och Landvetter utanför

Göteborg, är automatiserade, vilket innebär att mätvär-

den kan hämtas till en dator på SSI via en telefonled-

ning. En efterhandsgranskning av registreringarna vid

SSIs fasta mätstationer visar att en tydlig ökning av

utslaget erhölls redan p£ kvällen den 27 april såväl vid

Erken som vid Ölands Södra Udde och i Eksjö. Om SSI kon-

tinuerligt analyserat sina egna mätdata skulle SSI ha

avslöjat de förhöjda strålningsnivåerna ett halvt dygn

tidigare än Forsmark. Därmed skulle man också, baserat

på förhöjt utslag i flera mätstationer, ha kunnat dragit

slutsatsen att utsläppskällan • fanns utanför Sveriges

gränser.

Utredningen finner det otillfredsställande att en larm-

funktion inte kopplats till den automatiska avläsningen

av mätdata på SSI. En sådan larmfunktion skulle ha

kunnat motiveras från beredskapssynpunkt. Ett tidigare

larm och efterföljande undersökande åtgärder från SSI

hade kunnat medföra att de åtgärder som vidtogs den 28
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april med tanke på möjliaheten av ett haveri i Forsmark,

bl a evakuering av personalen, hade kunnat undvikas. En

tidigar.e upptäckt via SSIs mätstationer var lyckligtvis

inte avgörande med tanke på skyddsåtgärder för befolk-

ningen. Den förhöjning av bakgrundsstrålningen som regi-

strerades vid Erken var inte så stor att den i sig hade

motiverat extra skyddsåtgärder.

Om, å andra sidan, en förvarning givits om att en mycket

stor reaktorolycka inträffat och att en samlad luftmassa

med radioaktivitet var på väg norrut och kunde passera

Gotland och Östra Svealand, skulle, enligt SSIs general-

direktör, SSI allvarligt ha övervägt att uppmana befolk-

ningen i berörda områden att under den tid df_>t radioak-

tiva molnet passerade, stanna inomhus. Utredningen delar

generaldirektörens uppfattning därvidlag. Det är i sam-

manhanqet extra olyckligt att mätstationen på Gotland

vid tillfället var ur funktion. Av denna anledning finns

inte några mätvärden som beskriver strålningsnivåerna på

Gotland när det radioaktiva molnet från Tjernobyl passe-

rade på låg höjd.

Utredningen finner det angeläget med ett rikstäckande

system för förvarning om och registrering av radioakti-

vitet i omgivningen. Utredningen har noterat att automa-

tiseringen av SSIs mätstationer nu genomförs skyndsamt.

Utredningen finner emellertid att nuvarande omfattning

av mätstationerna inte är tillräcklig.

Utredningen anser att ett rikstäckande nät av mätstatio-

ner bör vara mer finmaskigt för att kunna ge en accepta-

bel bild av strålningsnivån och dess variation i lan-

det. Samtliga stationer bör förses med en larmnivå. Ett

sådant system skall syfta till att grovt identifiera

molnpassage och markbeläggning för att dirigera rörliga

(nätresurser till rätt område och ge underlag till

omedelbara skyddsåtgärder.
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I ett system för tidig förvarning bör antalet matplat-

ser, speciellt i landets ytterkanter vara större.

För sin kontroll om efterlevnaden av provstoppsavtalet

har FOA utplacerat sju luftfilterstationer över landet.

Dessa luftfilterstationer är utformade för att upptäcka

mycket små aktiviteter i luften. I normalfallet byts

luftfiltren ca 3 ggr per vecka och får vila några dygn i

avvaktan på att dotterprodukter från radon, som också

fastnat i filtret, skall sönderfalla och därmed inte

störa mätningarna. Analys av innehållet i luftfiltren

kan ge information om utsläppets ursprung, t ex kärnva-

pen eller reaktorolycka. FOAs markluftstationer har en

mycket hög känslighet när det gäller att avslöja till-

skott av nya radioaktiva ämnen. Systemet visar därför

tidigt om någon förändring är på gång. Om FOA stationer-

na förses med en automatisk larmnivå skulle dessa kunna

utgöra ett väsentligt bidrag till ett system för tidig

förvarning och aktivitetsanalys.

Utredningen anser också att SSI bör pröva SMHIs förslag

till förvarningssystem (se bilagedelen). Önskvärt är att

ovannämnda system integreras i ett europeiskt förvar-

ningssystem.

11. SSIs BEREDSKAPSORGANISATION

11.1 Förutsättningar för beredskapsorqanisationen

SSIs beredskapsorganisation är planerad för en svensk

kärnkraftolycka. Skyddsåtgärderna förutses bli begränsa-

de till den region i vilken kärnkraftverket ligqer. Sam-

verkan är förutsedd med andra myndigheter men framför

allt med SKI och länsstyrelserna. SKIs och SSIs analyser

ligger till grund för de råd som kommer att ges till

länsstyrelsen.
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Beredskapsplaneringen är inte utförd med tanke på radio-

aktiv beläggning från olyckor i kärnkraftverk utom-

lands, j Någon planering för en till ytan omfattande

radioaktiv markbeläggning har heller inte gjorts. Anled-

ningen härtill kan i huvudsak falla tillbaka på stats-

makternas ställningstagande till prop 1980/81:90 angå-

ende riktlinjer för energipolitiken. Därav framgår att

ett scenario av moln som gick långa sträckor från ett

havererat kärnkraftverk och utlöste koncentrerat radio-

aktivt nedfall inte framstod som realistiskt. Efter

statsmakternas beslut fick SSI sin beredskapsplanering

med tekniska och personella resurser inriktade på de

fyra kärnkraftverken och till kärnkraftslänen. Denna

upprustning av beredskapen som varit mycket omfattande

var ännu inte helt slutförd när reaktorhaveriet i

Tjernobyl inträffade.

Utredningen har sålunda funnit att den nuvarande bered-

skapsplaneringen är gjord helt i enlighet med statsmak-

ternas intentioner och givna förutsättningar.

Åren 1983 och 1986 har reaktordrivna satelliter vid fyra

tillfällen hotat att falla ned över Sverige. SSI har

vid dessa tillfällen utlöst sin beredskapsorganisation

för att snabbt lokalisera och omhänderta ev nedfallna

fragment. Lycktligtvis har den förutsedda verksamheten

inte behövt inledas. Händelserna har dock givit SSI

erfarenhet från beredskapssituationer där hotet inte ut-

gjorts av en reaktorolycka ooh har givit upphov till

modifierade beredskapslaner för denna typ av händelse.

De övningar som genomförts i genomsnitt ett par, tre

gånger per år mellan SSI och något kärnkraftslän m fl

inblandade instanser, har helt varit inriktade på att

öva och pröva länets organisation. Övningarna har inte

qivit organisationen det tryck som erfarits under

beredskapsarbetet inför störtande satelliter eller som

nu under reaktorolyckan vid Tjernobyl. Erfarenheter
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från övningarna har emellertid tagits till intäkt för

att minska analysgruppens organisation i avsikt att den

därmed ekulle kunna göras effektivare.

I och för sig har SSI varit oförhindrat att även inom

given kostnadsram planea för en beredskap mor. följderna

av en reaktorolycka utomlands. Av hänsyn till statsmak-

ternas inställning enligt förutnämnda prop. 1980/81:90

och då, såvitt utredningen kan finna, inte nåqon omstän-

dighet i form av inrapporterat tillbud eller annan in-

formation till SSI inträffat som skulle medföra att SSI

borde ändra eller utvidga statsmakternas beredskaps-

inriktning mot kärnkraftsolycka utomlands, är det för-

klarligt att SSI inte planerat för en utomalnds inträf-

fad olycka.

Utredningen finner att SSI snabbt igångsatte den sedan

tidigare planerade beredskapsorganisationen med vissa

mindre modifieringar i inledningsskedet.

Utredningens slutsats blir att analysgruppens uppgifter,

organisation och bemanning måste bli föremål för en när-

mare analys och att de förändringar som befinns bli nöd-

vändiga med anledning av utredningens förslag till ny

central beredskapsorganisation, bör genomföras skynd-

samt.

11.2 Analysgruppens funktion

SSIs huvuduppgift vid befarad eller inträffad kärn-

kraftsolycka är enligt gällande beredskapsplan att ce

nåd till länsstyrelsen i det olycksdrabbade .länet med

avseende på strålskyddet. Som framgått av tidigare av-

snitt är arbetsuppgifterna för SSIs analysgrupp i huvud-

sak att
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analysera och bearbeta mätvärden avseende joniserande

strålning i och omkring kärnkraftverket

göra konsekvensbedömningar

ge råd om möjliga skyddsåtgärder och deras effekter.

Tjernobylolyckan innebar konsekvenser för hela landet

och medförde behov av operativa åtgärder av helt annan

omfattning och med helt annan geografisk spridning än

vad som planerats. SSI och därmed analysgruppen kom där-

vid att dra ett mycket tungt lass. Särskilt gällde detta

på mätningssidan och på informationssidan.

Den stora mängden operativa uppgifter som ankom på

analysgruppen fick till konsekvens att utrymmet för att

utarbeta strategier vad gäller mätningsverksamhet, in-

formationsverksamhet, åtgärdsnivåer m m kom att begrän-

sas. Vidare gavs inte nödvändiga betingelser för att

bereda ärenden av stor vikt, exempelvis ärenden angående

åtgärdsnivåer för livsmedel.

Utredningen anser det vara väsentligt att den framtida

beredskapsorganisationen i samband med kärnkraftsolyckor

utformas aå att den oåperativa verksamheten - att mäta,

att informera m m - så långt möjligt utförs på regional

nivå. För att detta skall vara möjligt erfordras central

ledning och samordning. Detta bör vara SSIs huvuduppgift

i den framtida beredskapsorgani-sationen. För analysgrup-

pens del innebär detta bl a att uppgiften att utarbeta

riktlinjer, mätprogram, åtgärdsnivåer och strategier på

olika områden bör prioriteras. En annan väsentlig upp-

gift är att vid behov kraftsamla resurser till viss

region, exempelvis för mätningsinsatser. De analyser som

SSI gör utgör ett väsentligt underlag för denna uppgift.
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Beredskapsorganisationens analysgrupp visade sig vara

för liten och extra personal fick tillsättas på olika

positioner. SSI fick därmed använda praktiskt taget all

tillgänglig personal inom organisationen. Slutsatsen kan

dras att analysgruppen helt enkelt var underdimensione-

rad för den stora uppgiften.

Behov av samråd med olika centrala myndigheter (förutom

SKI) har förelegat. Några formella rutiner för detta

lades inte fast utan samarbetet ägde rum i form av

arbetsgrupper, vilka tillsattes efter behov. Samverkans-

behov har framför allt gällt arbetarskyddsstyrelsen,

lantbruksstyrelsen, livsmedelsverket och socialstyrel-

sen. Utredningen finner att det hade varit en stor för-

del om sådan samverkan varit planerad tidigare med tanke

på informationsöverföring, samråd i beslut m m. I den

framtida beredskapsorganisationen bör sådan samverkan

planeras till central nivå.

Den 2 maj överflyttade SKI sin analysverksamhet till

Haga tingshus. I praktiken innebar detta att SKIs och

SSIs beredskapsorganisationer för denna händelse samman-

slogs. Denna åtgärd upplevdes positivt av båda organisa-

tionerna. Utredningen finner att åtgärden var väl moti-

verad och befrämjade arbetssituationen. Utredningen har

funnit att en sådan nära samverkan bör vara styrande

även för kommande beredskapsplaner. Det står emellertid

klart för utredningen att en sådan åtgärd inte görs lika

enkelt beträffande en olycka .1 svenskt kärnkraftverk.

SKIs behov av dokumentation och datorstöd är då större.

Till detta måste hänsyn tas vid den kommande planering-

en .

FOA spelade en betydelsefull roll i arbetet inom analys-

gruppen. En arbetsgrupp från FOAs avdelning 2 överflyt-

tade redan den 28 april sin verksamhet till Haga tings-

hus. Detta gjordes trots att en sådan samverkan formellt
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sett inte var förutsedd. Enligt en skrivelse från SSIs

generaldirektör till utredningen betraktar SSI FOA-grup-

pen som en viktig beredskapsresurs och som en viktig

kontaktlänkt till andra delar av forsvaret. För framti-

den är det därför nödvändigt att FOAs roll i beredskaps-

organisationen definieras klarare än vad som nu är

fallet. Den mätresurs och kompetens som FOA-gruppen

representerar är utomordentligt väsentlig i beredskaps-

sammanhang. Alternativ till ett fortsatt FOA-engagemang

är att SSI självt bygger upp motsvarande kompetens- och

mätresurser. Utredningen anser att ett fortsatt samarbe-

te mellan SSI och FOA är den bästa lösningen för framti-

den. Samarbetet måste emellertid regleras i avtal. Av

detta följer också att FOA bör medverka i beredskapspla-

ner ingen.

11.3 Ledningsgrupp

Analysgruppen skall enligt planen ledas av en lednings-

grupp. Ordförande i denna är analysgruppchefen. I övrigt

skulle i ledningsgruppen ingå experter från SKI och

civilförsvarsstyrelsen.

Med denna sammansättnnq kunde inte ledningsgruppen

genomföra både sina strategiskt planerande och samord-

nande funktioner.

Ledningsgruppen, enligt ovan, delades därför upp i två

g rupper:

a) Analysgruppchef + rådgivare med uppgift att tänka

strategiskt

b) Operativ chef + experter med uppgift att sköta den

minutoperativa verksamheten.
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I en framtida organisation är det meningen att SSI så

långt möjligt skal) avlastas en del av de minutoperativa

uppgifterna som i stället utförs vid länsstyrelserna.

Likväl kommer SSI att behöva resurser för samordning av

mätverksamheten mellan regionerna och ge råd och

förändringar i mätprogrammen liksom kapacitet att svara

på frågor från länen.

Nackdelen med en uppdelning av ledningsgruppen, så som

skedde under Tjernobylolyckan, Sr att det lätt blir

informationsproblem mellan de två funktionerna. Sådana

problem uppstod under Tjernobylolyckan och ledde till

att man införde ett samrådsforum, en typ av

sammanträden, med den operative chefen som ordförande

och med analysgruppchefen, institutsledningen och övriga

enhetschefer ur analysgruppen närvarande. Dessa

sammanträden kallades för ledningsgruppmöten, men skall

inte sammanblandas med ledningsgruppen, enligt SSIs

plan .

För den framtida beredskapsorganisationen är det en

mycket väsentlig uppgift att en väl fungerande lednings-

funktion inrättas. SSI bör därför pröva utformningen av

dtrn ledningsfunktion som erfordras för SIS arbete.

11.4 Prognos- och lägesdetalj

Analysgruppens prognos- och lägesdetalj kom inte r.ill

stånd på planerat sätt. Den mätgrupp som bildades i

stället fick en svår arbetssituation med höga krav och

spridda direktiv. Dess chef fick inte någon möjlighet

att till fullo samordna versamheterna. Detta medförcu:

att en överblick över mätsituationen inte kunde erhållas,

förrän sent. Gruppen kunde inte arbeta rationellt ocn

fick en alltför neg arbetsbelastning. Kontakterna ned

mätlaboratorier ute i landet försvårades också.
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Utredningen anser att i den framtida beredskapsorganisa-

tionen bör organisationen för de sakområden som enligt

tidigare plan hörde till prognos- och lägesdetaljer och

de som nu behandlats av mätgruppen ses över och förbätt-

ras.

11.5 Kanslifunktion

I SSIs beredskapsorganisation finns förutsett en stabs-

funktion. Inom denna skall handlingar registreras, post

omhändertas och distribueras och allmänt administrativt

stöd till analysgruppen ges. Stabsfunktionen skall även

se till att beslut dokumenteras i vederbörlig ordning

samt att tillräckliga kansliresurser finns för att

möjliggöra en effektiv och formellt korrekt verksamhet.

Utredningen har funnit att brister i stabsfunktionen

förelegat. Rutiner har inte funnits utarbetade eller

följts beträffande dokumentation av beslut, eller opera-

tiva verksamhetsberättelser. "Loggbok" har förts, dock

med en betydande tidsfördröjning efter det akuta

skedet. Vidare har administrativt stöd bl a i form av

tillräcklig sekreterarservice saknats. En pressad

arbetssituation blir därmed än svårare, och arbetet kan

inte bedrivas på effektivt sätt. Utredningen har därför

funnit att, i framtida beredskapsplanering, de adminis-

trativa rutinerna betonas och att personalen ges möjlig-

het att tillämpa sådana rutiner..

11.6 Informationsdetaljen

Informationstrycket på SSI under Tjernobylhändelsen var

oerhört stort. Informationsdetaljen inom analysgruppen

hade inga reella förutsättningar för att klara trycket.
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Informationsfråqorna har rönt stor uppmärksamhet från

Sfimtliqa berörda instanser inom utredningsarbetet.

Utredningen har emellertid beslutat att informationsfrå-

gan är av sådan betydelse att den i sin helhet kommer

att behandlas i slutbetänkandet.

11.7 Beredning av ärenden

SSI har efter Tjernobylolyckan tagit en lång rad viktiga

beslut med stor betydele för stora grupper i samhället.

Den svåra och pressade situationen för SSI gav inte de

betingelser som är nödvändiga för att nöjaktigt bereda

ärenden av stor vikt. Avsaknaden av formella rutiner att

falla tillbaka på kan dock, på goda grunder, anses ha

bidragit till situationen. Sådana rutiner kan, i en

pressad situation, vara ett stöd då ärenden av stor vikt

bereds. Utredningen vill, i detta sammanhang, föra fram

beslut om åtgärdsnivåer framför allt i livsmedel.

Utredningen har funnit att beslut i dessa ärenden tagits

så som beskrivits ovan.

Utredningen vill därför betona vikten av att, i en

kommande beredskapsorganisation, tillräckligt utrymme

lämnas för att bereda ärenden och att rutiner för samråd

internt samt med andra myndigheter och expertorgan m m

förbereds.

11.8 Rådgivande nämnd

Det har varit en tillgång för SSI att Beredskapsnämnden

mot atomolyckor (BNA) fanns som ett rådgivande organ

till SSI. Genom den personkännedom som tidigare skapats

inom nämnden kunde man på ett informellt och smidiqt

sätt ge råd i ett operativt skede. Utredningen finner
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det därför angeläget att även den framtida beredskapsor-

qanisationen får tillgäng till en motsvarande rådgivande

nämnd. jjämfört med den tidigare BNA bör dock den veten-

skapliga kompetensen förstärkas.

12. MÄTSTRATEGI

Några dagar efter den 28 april ansåg SSI att man hade en

god uppfattning om omfattningen av nedfallet över

Sverige. Det bedömdes att inga ytterligare mätinsatser

behövdes för att avgöra om några skyddsåtgärder skulle

sättas in. Baserat på dessa mätningar bedömde man inom

SSI att strålnivåerna även i de mest drabbade områdena

var så låga att goda marginaler fanns till den minimi-

nivå, där omedelbara skyddsåtgärder skulle övervägas.

Nedfallet hade orsakat en radioaktiv markbeläggning,

vilken initialt över hela Sverige översteg de riktvärden

SSI hade beslutat beträffande bete för mjölkkor. För

lantbrukarna hade detta beslut betydande konsekvenser

med avseende på fodertillgång. I detta läge beslöt SSI

att avsätta betydande mätresurser på de områden som

antogs vara minst kontaminerade och där våren hunnit

längst, m^d avsikt att så snart som möjligt kunna genom-

föra friklassningar. Detta tillvägagångssätt stämmer

helt överens med den planering som finns angiven i

strålskyddsinstitutets utredning "Effektivare beredskap"

och som varit grund till den gällande beredskapsplane-

ringen.

Den höya beläggningen i Västernorrlands län var tidigt

känd för SSI. Ytterligare mätinsatser där bedömdes inte

nödvändiga eftersom skyddsåtgärder för befolkningen inte

var nödvändiga och det var ännu långt kvar tills mjölk-

korna skulle släppas på bete. Information om detta gavs

dock inte till länsstyrelsen i Västernorrlands län.
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Utredningen har inget att invända mot BSIs bedömning av

läget, men anser att SSI i ett tidigt skede borde ha

informerat Västernorrlands läns läsnstyrelse.

Inom utredningen har den mätstrategi som tillämpats av

SSI noga övervägts. Utredningen finner emellertid att

SSI, med tanke på de stora lokala variationerna i ned-

fallet, inte borde ha släppt det heta området i Gävle-

trakten så snabbt. Utredningen finner det motiverat att

SSI i ett tidigare skede än slutet av maj satsat på en

finmaskig kartering av Gävle-trakten. En sådan kartering

genomfördes i slutet av maj, då emellertid dosbidraget

av jod-131 sjunkit väsentligt. Detta sägs mot bakgrund

av att det inom utredningen framkommit att variationer i

strålnivån har kunnat noteras på så små områden som

någon kvadratkilometer.

I slutet av april och början av maj dominerade strål-

skyddsproblemen som härrörde från nedfallet av jod-131.

De analyser som gjordes av vegetationsprover m m gjordes

emellertid både med avseende på jod-131 och cesium-134,

-137. Det höga nedfallet av cesium var därmed känt redan

från början. Den strålskyddsmässiga betydelsen av ned-

fallet av jod var emellertid initialt betydligt större

än från cesium. Beläggning med cesium betonades därför

inte i SSIs information från början. Efter det att joden

sönderfallit blev emellertid de relativt sett höga nivå-

erna av cesium alltmer betydelsefulla. Cesiumdelen i

nedfallet var dessutom högre än väntat, vilket kan för-

klaras av reaktorolyckans förlopp. Cesiumproblemati):en

fick fullt genomslag i mätprogram etc först i mitten av

maj .

Utredningen har funnit det värdefullt att SSI låter ana-

lysera både förekomst av jod-131 och cesium ända från

början. Utredningen anser emellertid att SSI inför all-

mänheten redan från början borde ha framhållit de
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siktiga problemen med cesium som var att vänt . Det stod

även tidigt klart för SSI att problemen med ennäringen

skulletkomma att bli synnerligen betydande. tredningen

anser att det hade varit önskvärt att SSI, så snart pro-

blemet blev känt, hace tagit upp en diskussi n i frågan

med representanter för rennäringen.

Betydelsen av stroni ium-89 och -90 bedömd* s av SSI,

baserat på snabbanalys som utförts på SSI m tdata från

nedfall-av kärnvapenprov, som liten i förhå lande till

cesiumbidraget. I efterhand har konstat ;rats att

strontiums relativa betydelse i förhållande ill cesium

varit betydligt mindro efter Tjernobylolyckan än vad som

erfors efter kärnvapenproven på 60-talet. Nedfallet

efter Tjernobyl hade en, med tanke på stront uminnehål-

let, för Sverige gynnsam sammansättning. And. len stron-

tium-90 jämfört med cesiuminnehållet var låg. Vid senare

utsläpp från samma reaktor befanns andelen strontium

vara högre. Från Mellaneuropa har därför rapporterats

högre relativ halt strontium-90 än vad som kunnat fast-

ställas för Sverige.

Inom Sverige finns f n begränsade möjligheter att genom-

föra strontiumanalyser. Utredningen anser att möjlighe-

terna att utföra strontiumanalyser inom landet bör för-

bättras. Detta gäller även beträffande analyskapacitet

för plutonium och andra transurana element.

13 . GENOMFÖRT MÄTPROGRAM

Förutom från de fasta mätstationerna, har SSI erhållit

mätuppgifter inom följande mätprogram:

1. Luftfiltermätning med hjälp av flygvapnets flygplan

samt omedelbara mätinsatser med hjälp av helikopter.
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2. Flygkartering av strålningsnivåer över mark och av

cesiumdeposition.

3. Användning av gammaspektrometri i fält.

4. Analys av gräs eller andra vegetationsprover.

5. Mjölkmonitering.

6. Analys av livsmedel.

Mätprogram 2 och 3 är inte förutsedda i tidigare bered-

skapsplanering .

I det initiala skedet då ett radioaktivt moln utbreder

sig över landområden alternativt passerar landområden,

är det av stort värde att kunna genomföra snabba luft-

filtermätningar. Med hjälp av försvarets resurser kunde

FOA genomföra sådana mätningar. Särskilt den mätinsats

som genomfördes med helikopter på Gotland var av stort

värde. Om den mätuppgift som registrerats på Fårösund

varit korrekt hade det kunnat innebära att skyddsåtgär-

der måste vidtas för befolkningen, t ex rekommendation

om inomhusvistelse. Med hjälp av helikopterinsatsen

kunde den korrekta strålningsnivån mätas och onödiga åt-

gärder undvikas.

Utredningen finner det väsentligt att snabba mätinsatser

kan göras i ett akut skede. Häctill är snabba transport-

resurser nödvändiga. Det är därför väsentligt att möj-

ligheten att erhålla assistans via de olika försvars-

grenarna kvarstår även i framtiden. Om möjligt bör sådan

assistans kunna förberedas i beredskapsplanen.

SGABs flygkartering av strålningsnivåerna i landet är

utan tvekan den viktigaste enskilda mätinsats som genom-

förts efter haveriet i Tjernobyl. SGABs mätinsatser
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kunde insättas snabbt och effektivt. Vid d TI framtida

planeringen är der. helt nödvändigt att gara itera fort-

satt tillgång till tIygmatningsresurser av denna typ.

Det är väsentligt att kompetensen för flygmätningar vid-

makthålls. Helst bör denna baseras på en ordinarie mät-

verksamhet.

Användningen av gammaspektrometri i fält var mycket

värdefull framför allt i initialskedet. I Lindet finns

f n endast en kalibrerad utrustning för fältspektrome-

tri. Denna utrustning är också transportabel. I de fall

ett område behöver undersökas mer noggrant, t ex efter

larm från mätstation eller vad som kan genomföras med

flygkartering, är rörliga gammaspektcometrimätningar av

mycket stort värde. Utredningen har därför funnit att

denna typ av mätresurs bör säkerställas och förstärkas i

den framtida beredskapsplaneringen.

När det gäller mätningar på insamlade prover har SSI i

första hand utnyttjat laboratorier med vilka institutets

kärnkraftenhet haft etablerade kontakter. Det har då

gällt laboratorier som tidigare, i SSls regi, har genom-

fört jämförelsemätningar. Man har därför varit förvissad

om att dessa laboratoriers analysresultat varit pålit-

liga. Att genomföra mätningar av t ex cesiuminnehålJ. i

gräsprov, eller livsmedelsprov, är inte en uppgift som

kan genomföras av vilket laboratorium som helst bara ett

instrument finns tillgängligt. Uppgiften kräver teore-

tisk kompetens och praktisk erfarenhet för att kunna

avgöra kvaliteten på mätresultatet.

Regionalt i landet har framförts klagomål på att inte

tillräckligt antal prover tagits för analys. Det är ut-

redningens uppfattning att den omfattning av provverk-

samheten som legat till grund för friklassningar av

betesmark i stort varit tillräcklig. På regional nivå

nar det funnits ett starkt behov av att kunna informera



-1 70-

t ex enskilda lantbrukare om mindre variation ;r i strål-

ningsnivåerna. För detta hade man behövt, ett ner finmas-

kigt psovtagningsprogram.

Provtagningsprogrammet har inte heller varit, tillräck-

ligt för att motsvara andra berättigade önskemål som

allmänheten haft beträffande mera detaljerad.' analyser.

Kunskapen om vilka laboratorier som har kunn it användas

för detta har varit låg. Information om sådana laborato-

rier borde ha sänts över från SSI i ett tidigt skede,

för att analyser utöver beslutat mätprogram enkelt

skulle ha kunnat utföras..

Utredningen anser att för analys av prover från gräs,

livsmedel, luft m tn bör centrala laboratorier utnytt-

jas. Rutiner kan då utarbetas för att säkerställa att

laboratorierna kontrolleras i jämförande studier så att

de analysresultat som framställs är korrekta.

Analys av mjölk har framför allt genomförts på SSIs mil-

jölaboratorium. Cirka 1 000 mjölkprover har analyserats

från den 29 april till slutet av juli. Förutom inom SSIs

miljölaboratorium har även viss kontroll av mjölk skett

på mejerier i kärnkraftlänen med utrustning för miölk-

monitering. Detta innebär att all mjölk som hanteras vid

mejerier mätes av en detektor, vilken anger om en viss

förutbestämd koncentration av jod-131 överskrids eller

inte. Utredningen finner att båda systemen för mjölkmät-

ning behövs i ett kommande ber-edskapssystem. Monitering

av mjölk på mejerier kan ske framför allt om betryggande

avstånd till gällande åtgärdsgräns föreligger. En kom-

plettering behöver emellertid under alla omständigheter

göras med laboratorieanalys av mjölkprov. Utredningen

finner också att antalet mjölkmonitorer bör utökas i

landet. För närvarande innehas sådan utrustning endast

av mejerier i kärnkraftlän. Utrustning bör finnas åtmin-

stone på något mejeri inom samtliga regioner och kunna

mäta både jod-131 och cesium-137.
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14. RAPPORTERINGEN AV MÄTRESULTAT

Rapporteringen av mätresultat från laboratorier till

SSI var ofta svår att genomföra eftersom SSIs ordinarie

växel var upptagen av telefonförfrågningar. Vid läns-

styrelserna kände man till alternativa, ej katalogtagna,

telefonnummer till SSI, men även via dessa kunde det

vara svårt att nå fram till handläggarna på SSI. Efter-

hand utarbetades dock rutiner för detta. Telex- och

telefaxsamband användes.

Samtliga mätresultat matades in på SSIs dator. Manuell

behandling av ett stort antal mätvärden var ej genomför-

bar. Utredningen finner därför att det är väsentligt att

tillräckligt datorstöd finns på SSI för behandling av

ett stort antal analysvärden. SSI har av regeringen

begärt medel för att erhålla kraftfullare dator. Utred-

ningen anser vidare att en utredning bör initieras vad

gäller ett datorsystems möjligheter till datakommunika-

tion mellan de olika enheterna i beredskapsorganisatio-

nen såsom införts i USA och på många andra håll. Ett

sådant system skulle möjliggöra smidig överföring av

mätdata och bakgrundsinformation i form av kartunderlag,

befolkningsfördelning m m.

15. MÄTVERKSAMHET PÅ REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ

Vid en olycka i ett svenskt kärnkraftverk har länssty-

relsen i kärnkraftlänet ansvar för indikeringsverksam-

het. Efter Tjernobylolyckan kom hela detta ansvar att

vila på SSI eftersom olyckan skett utomlands. På regio-

nal nivå har det förekommit klagomål beträffande låg

mätkapacitet och långa hand1Hggningstider vid analys av

insända prover. Från regional och lokal nivå har

önskemål framförts om att en väsentligt större andel
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mätningar bör utföras i egen regi. En sa'ian ordning

kräver emellertid egen strålskyddskompetens och även

egen teknisk utrustning. Utredningen har funnit att det

på regional nivå finns strålskyddskompetens som inte

utnyttjats varken inom regionerna eller centralt av

SSI. Denna kompetens finns förutom vid kärnkraftverk

framför allt hos sjukhusfysiker och viss personal vid

universitetsinstitutioner. Utredningen finner det

väsentligt att en strålskyddskompetens på regional nivå

är baserad på en ordinarie verksamhet inom området. En

planerad regional strålskyddskompetens skulle alltså

kunna byggas upp om befintlig kompetens enligt vad som

nämnts ovan utnyttjas. Utredningen anser det emellertid

inte fruktbart att man på regional nivå i egen regi

bygger upp en ny kompetens inom strålskyddsområdet.

Beträffande genomförande av mätningar i egen regi på

regional resp lokal nivå vill utredningen framföra

följande:

De mätinsatser som erfordras efter ett radioaktivt ned-

fall är av olika slag beroende på syftet. I första hand

behövs kvalificerade mätningar av olika slag som under-

lag för de strålskyddsbedömnj.ngar som krävs. För detta

ändamål bör landets befintliga analysreaurser vid uni-

versitet, högskolor och regionsjukhus etc användas för

att genomföra gammaspektrometriska analyser såväl i fält

som på laboratorier. Utredningen finner det däremot inte

försvarbart att sådana analyser görs på lokal nivå.

De enklare mätningar med syfte att fastställa strål-

ningsnivån i omgivningen, som utfördes av personal från

miljö- och hälsoskyddskontoren m fl, visade sig vid SSIs

utvärdering av inrapportrade mätvärden under Tjernobyl-

olyckan inte vara användbara för de strålskyddsbedöm-

ningar som SSI hade ansvaret för. Dessa mätnignar utför-

des ofta på ett ospecificerat sätt och med instrument
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vi]kas mätnoggrannhet var okänd för SSI. Utedninqen

finner därför mätningar för att fastställa strålmngsni-

vån i omgivningen, som underlag för strålskyddsbedöm-

ningar, bör genomföras i reginal regi.

Den administrativa samordningen av det mätprogram som

SSI anger bör ske på regional nivå. Länsstyrelserna är

den naturliga organisationen för en sådan samordnings-

funktion. Länsstyrelsen bör även samordna de mätinsatser

som görs på lokal nivå, utöver dem som ingår i det av

SSI angivna mätprogrammet. I länsstyrelsens planläggning

bör man därvid organisatoriskt planera för att använda

sådan strålskyddskompetens som redan finns inom länet.

Om sådan kompetens inte finns kan flera länsstyrelser gå

samman om att utnyttja kompetens inom en större region.

I de fall detta inte heller visar siq möjligt, skall

länsstyrelsen ha tillgång till kompetens på SSI. Den

aktuella kompetensen bör därvid vara förplanerad för

insatser i det aktuella länet.

Den föreslagna modellen skulle innebära att varje läns-

styrelse eller grupp av länsstyrelser, i sin beredskaps-

plan organisatoriskt inkluderar en strålskyddsfunktion.

Denna funktion liksom dess strålskyddsexperter skall

godkännas av SSI.

Den regionala strålskyddsfunktionen föreslås få ansvar

för genomförande av [nätverksamhet och friklassning m m.

Denna verksamhet skall emellertid utföras enligt de

planer som fastställts centralt av SSI. SSI skall alltså

ange mätstrategi, de obligatoriska mätprogrammens om-

fattning, godkänna de laboratorier som skall användas,

besluta om riktvärden m m. SSI skall vidare godkänna den

tekniska utrustning som förutses användas på såväl lokal

som regional nivå. Normalt bör sådan utrustning vara i

kontinuerlig drift på ett forsknings- eller sjukhuslabo-

ratorium i länet. Den personal som normalt handhar ut-
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rustningen bör också vara engagerad i I r re

sationen. Vidare bör planeringen utformas så .itt den kan

fungera även i en militär beredskapssituation. De åtgär-

der som behövt vidtas med anledning av utsläppet från

Tjernobylreaktorn företer stora likheter med händelse-

forloppet efter kärnvapendetonation i Europa utanför

Sverige.

Utredningen anser att de instrument som används av det

lokala brandförsvaret, civilförsvaret m fl, Intensome-

ter 21 eller motsvarande, snarast bör bytas ut mot

moderna och känsligare strålskyddsinstrument, vilka kar.

användas i en nedfallssituation liknande den efter

Tjernobylolyckan. De nya instrumenten bör vara gradeade

i nya enheter. Självfallet bör även instrument finnas,

om möjligt samma instrument, för användning i lägen med

allvarligare och in pr omfattande nedfall.

16. DOSBERÄKNINGAR

Beräkning av förväntade värden på kollektivdo.s och/eller

individdos är i initialskedet efter ett radioaktivt ut-

släpp av största betydelse. Den del av analysgruppen som

hade detta som sitt ansvarsområde insattes inte. Dosb-1-

räkningarna gjordes i stället av generaldirektören me '

ad hoc assistans av personal, bJ a från FOA.

Utredningen finner att i framtida beredskapsplaner skall

en organisatorisk funktion finnas för att genomföra dos-

beräkningar. Det är då väsentligt att beakca att ett

sådant arbete måste göras under ändamålsenliga förhål-

landen. Den expertis som finns inom SSI måste tillvara-

tas i detta arbete. Utredningen har övervägt om orsak<vn

till att vissa delar i SSIs organisation inte utnyttja-

des i bl a dosberäkningsarbetet, berodde på den delade
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lokalisationen. Mycket stora krav måste ställas på

intern information och samordning inom en organisation

viLken har lokaler inom två olika byggnader. Utredningen

finner att vissa svårigheter skulle ha kunnat undvikas

om organisationen varit lokaliserad till en byggnad.

Adekvata dosberäkningar initialt är avgörande för de råd

som skall ges till länsstyrelse om särskilda skyddsåt-

gärder, t ex utrymning, inomhusvistelse, utdelning av

jodtabletter. Utredningen anser det därför mycket

väsentligt att organisatoriska och andra frågor relate-

rade till dosberäkningsfunktionen löses i kommande

beredskapsplaneringar.

Kollektivdosen till svenska befolkningen till följd av

haveriet i Tjernobyl uppskattades av SSI i mitten av maj

till 1 000 manSv, dvs någon tiondels tnSv per svensk i

qenomsnitt. I slutet av juni reviderade SSI sina beräk-

ningar av kollektivdosen från externstrålning till

mellan 5 000 och 10 000 manSv, dvs motsvarande i

medeltal 0,5-1 mSv per svensk. Ändringen kan synas vara

stor och har fått stort utrymme i massmedia. Från

uppgifter som framkommit inom utredningen är det troligt

att det senaste värdet är det mest korrekta. Såväl

utredningen som numera SSI anser att det var oklokt att

så tidigt som i mitten av maj offentliggöra ett exakt

värde på kollektivdosen utan att klargöra den stora

osäkerhet som låg bakom beräkningarna. Det tidiga

beräkningsresultatet skulle också ha dementerats.

1 de värst utsatta områdena i Gävletrakten beräknas

i i vstidsdosen i medeltal kunna uppgå till ca 50 mSv från

extern strålning.

Pörst när stråldosen för en individ eller för en grupp

individer beräknats kan den eventuella risk, som denna

bestrålning kan ge upphov till på kort eller lång sikt.
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uppskattas. Sådana uppskattningar har också gjorts av

SSI. SSI har då använt de internationellt accepterade

värden på den maximala risk en individ löper att dö i

strålningsinducerad cancer eller att få en allvarlig

genetisk skada, nämligen 0,002 % per mSv. Dvs, 2 fall

bland 100 000 personer, vilka var och en erhållit en

stråldos om 1 mSv.

Utredningen har inget att invända emot SSIs redovisning

av cancerrisk m m från strålning, då den helt följer

internationellt accepterade normer.

17. ÅTGÄRDSNIVÅER

17.1 Åtgärdsnivå för omedelbara skyddsåtgärder

SSI beslöt den 28 april om en åtgärdsnivå för inomhus-

vistelse om 0,25 mSv/h. Utredningen finner detta beslut

riktigt. Inomhusvistelse reducerar nämligen dosen avse-

värt och tid ges därmed för att vidta ytterligare

skyddsåtgärder som t ex utrymning om sådana bedöms nöd-

vändiga. Det blev emellertid inte aktuellt att rekommen-

dera vare sig utrymning eller inomhusvistelse.

Under utredningens gång har det klarlagts att också

detta beslut var korrekt. Inte någonstans har sådana

stråldoser uppmätts att utrymning varit befogad.

Ett särskilt problemområde gäller frågan om eventuell

inomhusvistelse för särskilda riskgrupper. Den största

risken vid bestrålning föreligger för foster under 8:e

till 15:e veckorna av havandeskapet. Under denna tid

tillväxer lijärnan och risken för hjärnskador som medför

mental retardation kan vara så hög som 40 % per Sv, dvs

0,04 procent per mSv. Den normala risken att föda ett i
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något avsepnfle skadat barn är tyvärr större än vart många

inser, ca 4 % av samtliga födslar. En stråldos på 1 mSv

skulle alltså öka denna risk med 0,1 procentenhet från

4 % till 4,1 %. Det är mycket osannolikt att något

foster ens i de värst utsatta områdena utsatts för 2 mSv

eller mer under den 8:e till 15:e graviditetsveckan.

Utredningen delar SSIs och socialstyrelsens uppfattning

att det från strålskyddssynpunkt inte fanns någon anled-

ning att evakuera gravida kvinnor ens från de mest ut-

satta områdena. Utredningen har dessutom särskilt över-

vägt frågan om de gravida kvinnorna skulle ha rekommen-

derats inomhusvistelse. Från strålskyddssynpunkt fanns

inte underlag för en sådan rekommendation. Utredningen

anser emellertid det borde övervägas om inte SSI borde

ha upplyst befolkningen i de mest utsatta områdena att

särskilda risker föreligger för foster under denna ut-

vecklingsperiod. Man nade därvid kunnat överlåta på den

enskilda individen om man önskat vidta extraordinära

skyddsåtgärder.

T området runt Tjernobylreaktorn evakuerades 135 000

människor. Som åtgärdsnivå beträffande evakuering har av

de ryska myndigheterna använts beräknade korttidsdoser

på 250-750 mSv. Vid den undre gränsen övervägs extra

skyddsåtgärder. Vid den Övre gränsen anses evakuering

vara obligatorisk. De åtgärdsnivåer som användes i

Sovjetunionen överstiger dem som rekommenderas interna-

tionellt, vilka är 100-500 mSv.

17.2 Åtgärdsnivå för bete

Rn av de första åtgärder som behöver beslutas i samband

med radioaktivt nedfall är om mjölkkor behöver ställas.

Åtgärden rekommenderas internationellt som ett enkelt

medel att undvika hög radioaktivitet i mjölk, vilket är

ett viktigt livsmedel för <?n särskilt känslig grupp,

barnen.
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SSIs rekommendtioii nar medfört att svensk konsumtions-

mjölk innehållit mycket låga aktivitetsnivåer, vilket
r

haft stort värde.

Återgång till bete för mjölkkor byggde på ett system av

friklassningar baserat på gräsprov. I mitten av juni

övergick man emellertid till att göra analys av den pro-

ducerade mjölken.

Utredningen anser att tillvägagångssättet varit helt

adekvat och att SSI handlat enligt godtagbara normer.

Utredningen anser vidare att i framtiden beredskap måste

finnas för såväl gräs- som mjölkanalyser.

17.3 Åtgärdsniva för radioaktiva ämnen i livsmedel

SSI har utfärdat rekommendationer för åtgärdsnivåer

beträffande radioaktiva ämnen i livsmedel. De första

rekommendationer som utfärdades gällde importerade och

inhemska livsmedel och angavs som preliminära. Så

småningom kom åtgärdsnivåerna att fastställas lika foz

importerade och inhemska livsmedel till 2 000 Bq/kg

jod-131 samt 300 Bq/kg for cesium. Den senare åtgärds-

nivån tolkades av Livsmedelsverket såsom gällande endast

för cesium 137.

Vid SSIs beräkningar har man valt att utnyttja omräk-

ningsfaktörer för dos-från-aktivitet utfärdade av dt; t

engelska strålskyddsinstitutet NRPB. För en vuxen indi-

vid anges faktorn för cesium-137 till 13 uSv/kBq och för

cesium-134 till 20 uSv/kBq. Dessa värden överensstämmer

med vad som anges av ICRP (Internationella strålskyrids-

kommissionen). För ett 1-årigt barn anger NRPB en omräk-

ningsfaktor på 70-80 uSv/kBq för cesium-137 resp -1J4.

NRPBs beräkningar för barn tar emellertid inte hän.ivr,

till att omsättningen av cesium är åldersberoende;
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snabbare hos barn än hos vuxna. Om man tar hänsyn till

detta (R.W. Leggett rapport ORNL/TM-8630, 1983), erhålls

betydligt lägre omräkningsfaktörer för ett&ringen än vad

som anges av NRPB, nämligen omkring 10 uSv/kBq för

cesium-137 resp cesium-134 (L. Johansson, 1986, pers.

meddelande). De omräkningsfaktörer för

dos-från-aktivitet som ligger bakom SSIs beräkningar och

förslag till åtgärdsnivåer kan således för barn vara

överskattade med 7-8 ggr och de verkliga stråldoserna

för denna grupp således vara betydligt lägre än vad som

befarats.

På kort sikt rekommenderar ICRP att man vidtar åtgärder

för att undvika doser från livsmedel som är högre än ett

riktvärde som väljs någonstans i intervallet 5-50 mSv/

år. SSI har valt att planera efter det lägsta riktvär-

det, 5 mSv per år, från alla förorenade livsmedel under

de första åren och på lång sikt en högsta genomsnittlig

årsdos på 1 mSv. Man har gjort alla beräkningar för de

ettåriga barnen. SSI beräknade att riktvärdet 5 mSv per

år uppnås för dem efter ett årligt intag av 50 000 Bq

eller i genomsnitt ca 150 Bq cesium (137 + 134) per

dag. Med förutsättningen att barn äter 0,5 kg/dag av

cesium-haltiga livsmedel medför det att koncentrationen

beräknades högst få vara 300 Bq/kg. Med tanke på att

omsättningen av cesium hos barn är större än vad SSI

använt i sina beräkningar, innebär det att stråldoserna

till barn blir mycket lägre än beräknat. I stället för

små barn kommer större barn och vuxna att få de högsta

stråldoserna av cesium-137 i mat. Med bibehållen hög

ambitionsnivå skulle riktvärdet för cesium-137 ha kunnat

sättas avsevärt högre.

Ambitionsnivån för att undvika radioaktivt livsmedel är

betydligt högre än den som gäller för att reducera

stråldoserna från t ex radondöttrar i våra bostäder. Med

tanke på de allvarliga konsekvenser som kan bli följden
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av en rekommendation om en åtgärdsnivå, vill utredningen

betona betydelsen av att åtgärdsnivåer sätts med stor
t

eftertanke.

Utredningen har funnit att åtgärdsnivån för cs-137 och

-134 i livsmedel framräknats under tidspress på SSI.

Utredningen anser dessutom att en differentierad

åtgärdsnivå kunnat diskuteras med bibehållen ambition om

låga stråldoser. För att om möjligt få en väl sammanvägd

bedömning skulle förberedande diskussioner med livsme-

delsverket och med andra intressegrupper ha hållits.

Utredningen anser att frågan är av sådan vikt att en

förnyad prövning snarast bör ske. Utredningen vill där-

för rekommendera SSI att, i samarbete med övriga berörda

parter, på nytt och fullständigt utreda frågan om

åtgärdsnivåer för cesium-137 och -134 i livsmedel.

17.4 Allmän bedömning om åtgärdsnivåer

Utredningen har under sitt arbete kommit fram till

ståndpunkten att åtgärdsnivåer utgör en mycket viktig

del i beredskapsplaneringen. Åtgärdsnivåerna och associ-

erade skyddsåtgärder bör dessutom vara förutsäqbara för

dem som drabbas. Utredningen anser därför att SSI inför

framtiden bör utarbeta åtgärdsnivåer och förslag till

åtgärdsprogram för olika förutsättningar. Åtqärdsnivåer-

na kan emellertid behöv/j ändras i det aktuella fallet.

Man kan i detta sammanhang erinra om de konsekvenser för

svenskt lantbruk som skulle ha blivit följden om nedfal-

let från Tjernobyl inträffat under juli månad. Ambi-

tionsnivån hade då sannolikt inte kunnat vara densamma.

Dessutom bör provisoriska åtgärdsnivåer för olika förut-

sättningar tas fram och ingå som en del i beredskapspla-

neringen. Syftet med dessa är att de skall kunna använ-

das dels som utgångspunkt i planeringen, dels operativt

tills en akut situation hunnit bli analyserad så att den

provisoriska åtgärdsnivån kan ersättas med en åtgärds-

nivå som anpassats med hänsyn till situationen.
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18. UTDELNING AV JODTABLETTER

Utdelning av jodtabletter har tidigare genomforts till

alla hushåll i den inre beredskapszonen. Dessutom finns

jodtabletter lagrade i indikeringszonen upp till ca 50

km från svenska kärnkraftverk. SSI och socialstyrelsen

fann i samråd att det i samband med Tjernobylolyckan

inte fanns någon anledning att dela ut jodtabletter i

Sverige. Utredningen delar denna uppfattning.

Inom utredningen har även behandlats frågan om jod-

tabletter skall distribueras till varje hushåll i

Sverige. Kostnaden för detta uppgår till 45 milj kr

enligt den be. åkning socialstyrelsen genomfört 1985.

Utredningen vill i detta sammanhang föra fram det faktum

att jodtabletter endast skyddar mot en del av de risker

en individ utsätts for i samband med radioaktiv bestrål-

ning, nämligen bestrålning av sköldkörteln. Ett effek-

tivt alternativ till att inta jodtabletter är att stanna

inomhus då det radioaktiva molnet passeras.

Om jodtabletter skall distribueras till befolkningen i

ett läge då ett radioaktivt moln innehållande jod-131

passerar landet, bör detta ske omedelbart eller före

molnets ankomst. Det är inte meningsfullt att distribu-

era jodtabletter efter molnets passage. Redan efter

några timmar är blockeringseffekten märkbart reducerad.

En central administration till hela befolkningen av jod-

tabletter är också förknippad med kontinuerlig översyn.

Driftkostnaderna för ett sådant system är betydande.

Utredningen kan inte ta definitiv ställning beträffande

frågan om jodtabletter, utan anser att SSI bör initiera

en förutsättningslös utredning om någon förändring skall

ske av nuvarande planer beträffande jodtabletter. En

sådan utredning bör genomföras i nära samarbete med

socialstyrelsen och länsstyrelserna. Ett alternativ som
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bör övervägas är därvid att ett utökat förråd finns på

landets apotek och att de hushåll som så önskar får möj-

lighet 'att inköpa jodtabletter.

19. SS Is BESLUTSFATTANDE

SSI-ledningen har agerat med stor beslutsamhet. Det har

då varit av avgörande betydelse att på ledande poster ha

personer med egen lång praktisk erfarenhet av t ex kärn-

vapentesternas omgivningsradiologiska problem. Det sedan

generationer aktiva svenska strålskyddsarbetet och

tillgången till egen bred kompetens inom området har

gjort att en situation för vilken saknades planering

ändå har kunnat hanteras på ett från strålskyddssynpunkt

i huvudsak riktigt sätt. Tack vare detta har vi undgått

det kaos som kännetecknat strålskyddsmyndigheternas

agerande i flera andra länder.
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Storheter och enheter
strålskydd
Storhet Ny enhet

Aktivitet becquerel, Be

Absorberad dos gray, Gy

Dosekvivalent sievert, Sv

Äldre enhet

1 curie (Ci)

rad

rem

inom

Omräkningsfaktorer

1 Bq = 27-10t2Ci =
1 sönderfall/s
1 Ci=37 miljarder Bq

1 Gy=100 rad=1 J/kg
1 rad=0,01 Gy

1Sv=100rem
1 rem=0,01 Sv
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IX- LÄNSSTYRELSERNA OCH ANDRA REGIONALA
OCH KOMMUNALA MYNDIGHETER

1.' BEREDSKAPSORGANISATIONEN HOS KÄRNKRAFTSLÄNEN

1.1 Ansvariga organ

Vid var och en av de fyra kärnkraftsanläggningarna Bar-

sebäck/ Ringhals, Forsmark och Oskarshamn samt vid

forskningsstationen i Studsvik finns en särskild bered-

skapsorganisation. Beredskapen omfattar åtgärder för att

förebygga och avvärja befarat haveri och begränsa konse-

kvenserna av haveri. Härav följer ansvar för skydds- och

räddningsåtgärder inom anläggningen eller des:s omedelba-

ra närhet. Beredskapsorganisationen svarar enligt det i

atomenergilagen föreskrivna tillståndet för all verksam-

het inom anläggningens område när en olycka m<;d radioak-

tiva ämnen har inträffat.

Länsstyrelsen svarar för att de i atomskyddsiagen före-

skrivna beredskapsåtgärderna utanför kärnkraftsanlägg-

ningen har planerats och att de i en haverisituation

blir genomförda. Länsstyrelsen fattar de beslut som

fordras - bl a om inskränkningar i enskilds rätt - och

delegerar verkställighet till andra organ. En del

skyddsåtgärder kan utlösas från den kärntekniska anlägg-

ningen utan ingripande av länsstyrelsen. Dessa åtgärder

genomförs av en fältorganisation som träder i funktion

omedelbart efter ett larm. Länsstyrelsen i ett län där

kärnverksamhet sker kan få ansvar för vissa skyddsåtgär-

der även i närbelägna län.

De skyddsåtgärder som kan komma att fordras vid olycka i

en kärnkraftsanläggning fördelas mellan olika organ i

huvudsak enligt följande sammanställning.
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Länsstyrelsen

Arbetsuppgit- (urval)

Beslutar om skyddsåtgärder,

t ex vistelse inomhus, utdel-

ning av jodtabletter och eva-

kuering;

Rapporterar till SSI;

Kontaktar andra organ för att

få information och ge direk-

tiv;

Skaffar väderprognosr

Underrättar massmedia;

Informerar allmänheten;

Länsalarmeringscentral Underrättar länsstyrelsen och

andra organ enligt larmplanen;

Televerkets kustradio Underrättar sjöräddningen och

kustbevakningen samt larmar

marinen och övrig sjöfart;

Polisen

Kommunala räddnings-

tjänsten

Spärrar av tillfartsvägar till

utsatta områden;

Reglerar vägtrafiken;

Larmar allmänheten genom hög-

talarbil;

Underrättar vid behov organ som

inte omfattas av larmplanen,

genomför evakuering;

Delar ut jodtabletter;

Mäter radioaktiviteten på i

förväg angivna platser samt i

övrigt enligt länsstyrelsens

direktiv;

Biträder vid evakuering;
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Arbetsuppgift (urval

Kustbevakningen Varnar sjöfarande oc i befolk-

ning på öar;

Mäter radioaktivitetlin till

s jos s;

Evakuerar boende på oar;

Hemvärnet

(endast "Ringhals)

Biträder polisen med trafik-

reglering, bl a avspärrning

av vägar;

Biträder vid utdelning av

jodtabletterr

Registrerar och utspisar eva-

kuerade personer på samlings-

plats, mäter radioaktivitet hos

dessa, visar vägen t:11 inkvar-

tering;

Försvarets helikopter-

förband, polisens

helikopterverksamhet

Deltar ev vid mätning av radio-

aktivitet, vid alarmering och

evakuering samt vid transporter

av personal och materiel.

Vid haveri gör sig närbelägna sjukhus beredda att ta

emot skadade personer. Kommunens hälsoskyddsförvaltning

och socialförvaltning kan få uppgifter i ett senare

skede efter en olycka som har medfört ett omfattande ut-

flöde av radioaktiva ämnen.

1.2 Ledningen inom länsstyrelsen

Länsstyrelsens verksamhet efter ett haveri i kärnkrafts-

anläggningen leds av landshövdingen med biträde av che-

ferna för styrelsens planeringsavdelning och -kansli,

länspolischefen, försvarsdirektören och handläggare från
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försvarsenheten. SKIs och SSIs generaldirektörer har

också att inställa sig hos länsstyrelsen.

Beredskapsuppgiften inom räddningstjänsten vid kärn-

kraftsolyckor skiljer sig väsentligt från arbetsuppgif-

terna för de flesta tjänstemän inom länsstyrelserna. En-

ligt statsmakterna bör länsstyrelserna därför också kny-

ta personal utifrån till sin beredskapsorganisation.

En särskild expertgrupp kan vid behov bildas av t ex

länsveterinären, naturvårdsdirektören, länshälsovårds-

konsulenten, sjukvårdsdirektören eller motsvarande inom

landstingskommunen samt företrädare för kustbevakningen

och kärnkraftstationen. Experter från SKI, SSI liksom

lokala strålskyddsexperter kan kallas att biträda rädd-

ningsledningen.

Beredskap föreligger för en beslutsfattare vid länssty-

relsen i de län där kärnkraftstationerna ligger. En in-

ställelsetid på högst någon timme efter larm har bedömts

rimlig med hänsyn till de risker som föreligger.

För att behovet av säkra telekommunikationer skall kunna

tillgodoses har sambandsutrustningen hos länsstyrelserna

anslutits till länsalarmcentralerna i berörda län. fasf.i

teleförbindelser finns även mellan länsstyrelserna

och kärnkraftanlaggningarna samt till SSI i Stockholm.

1.3 Beredskapszoner m m

Statsmakterna har beslutat att en inre beredskapszon

skall avgränsas kring varje kärnkraftanläggning. Inom

denna zon skall en detaljerad åtgärdsplanering genomfö-

ras, så att t ex en snabb utrymning kan ske efter beslut

från fall till fall. Allmänheten i den inre beredskaps-

zonen skall få en särskild information om de viktigaste

åtgärderna vid en olycka. Ett larmsystem skall byggas
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upp och förhandsutdelning av jodtabletter ska i 1 ske inom

denna zon.

En inre beredskapszon som når ut till minst 12 km och i

allmänhet omfattar ett område på 15 km från kärnkraft-

anläggningen har bedömts tillgodose de väsentligaste be-

hoven i dessa avseenden. Utanför den inre zonen skall en

zon för strålningsmätning - en indikeringszon - på ca

50 km från anläggningen täcka det område där skador kan

tänkas uppkomma vid en stor kärnkraftsolycka.

Beredskapsplaneringen skall vara särskilt inriktad på

åtgärder inom den inre beredskapszonen - bl a genom

alarntering, information till allmänheten, utdelning av

jodtabletter, utrymning och strålningsmätning. Även ut-

anför detta område skall resurser som har betydelse för

skyddsåtgärderna användas i den utsträckning som bedöms

lämplig. Civilförsvarsplaneringen för större tätorter

skall kunna bidra till att samhällets alla resurser blir

effektivt utnyttjade i beredskapen.

2 ÖVRIGA LAN

Någon planlagd beredskap mot olyckor i kärntekniska an-

läggningar eller mot andra radiologiska olyckor finns

inte i icke-kärnkraftslän med undantag av Södermanlands

län som har en beredskapsplan för Studsviksreaktorn.

I samtliga län ansvarar länsstyrelsen för att det finns

en plan för regional räddningstjänst med åtgärder vid

andra typer av större olyckor som stora översvämningar,

kemiska olyckor m m.

I det följande kommer en redovisning att ske av bered-

skapen och övriga åtgärder hoa de regionala och lokala

myndigheterna med anledning av Tjernobylhändelsen. Redo-
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visningen bygger på intervjuer vid besök som utredningen

gjort hos länsstyrelserna i Uppsala, Gävleborgs och Väs-

ternorrj.ands län. Ytterligare upplysningar har erhållits

genom skriftliga yttranden m m. Redovisningen är högst

översiktlig.

Från länsstyrelsen i Gävleborgs län har till utredning-

en ingivits en detaljerad redogörelse med förslag till

förbättringar i beredskapen (till särskild bilagedel).

3 UPPSALA LÄN

3.1 Länsstyrelsens resurser

Teknisk kommunikationsutrustning, räddningscentral

Länsstyrelsens räddningscentral är uppbyggd och dimen-

sionerad för operativ verksamhet i samband med kärn-

kraftolyckor. För samverkan mellan de olika enheterna i

beredskapsorganisationen finns ett särskilt telefon- och

radiokommunikationsnät.

Telex och telefax är installerade. I samband med arbetet

efter Tjernobylolyckan kom telefaxsystemet att utnyttjas

intensivt. Någon blockering av utrustningen inträffade

inte.

Personal i beredskapsstyrkan

Personalen i beredskapsstyrkan rekryteras ur länsstyrel-

sens olika enheter. Personalbehovet är väl tillcjoöosetc.

Möjlighet till arbete i skift finns, vilket ger organi-

sationen nödvändig uthållighet.

Utrustning för att utföra strålningsaktivitets-

matningar

Brandförsvaren i länet är utrustade med instrument fö v

att mäta strålningen från omgivningen. Instrumenten har

tilldelats brandkårerna genom SSIs försorg. Instrumenten
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(121) ar i första hand avsedda att mäta de höga strål-

doser som kan bli följden av en kärnvapensprängning

eller «tt relativt stort utsläpp från exenpelvis ett

närbeläget kärnkraftverk.

3.2 Länsstyrelsens verksamhet måndagen

den 28 april

Kl 11.00 erhöll länsalarmeringscentralen (LAC) i Uppsala

meddelande om att man beordrat höjd beredskap vid Fors-

marksverket. LAC försökte omedelbart att via personsöka-

re larma vakthavande beslutsfattare i länsstyrelsens be—

redskapsorganisation. Enligt beslutsfattaren fick han

ingen signal på personsökaren, möjligen beroende på att

han var i källaren vid tillfället och signaler; inte gick

fram. Telefonkontakt med denne erhölls först kl 11.16.

Fortsatta åtgärder från LACs sida vidtogs dock enligt

instruktion "Haverilarm". Sålunda larmades brandförsva-

ret i Östhammars kommun, polisen i Tierp samt Radio Upp-

land. En lista över övriga personer i länsstyrelsens

räddningsledning sändes med telefax till LAC i Västerås.

Personerna på listan larmades därifrån mellan kl 11.25

och 11.37. Kontakt togs även med LAC i Halmstad.

Länspolischefen fick från polismästaren i Uppsala,

ungefär kl 11.15, motsvarande information. Länspolische-

fen beslutade att avvakta larm från LAC, vilket kom om-

kring tio minuter senare.

Övriga tjänstemän i länsstyrelsens beredskapsorganisati-

on fick vetskap om larmet på olika sätt via radions ny-

hetssändningar eller från LAC i Västerås.

Den vakthavande beslutsfattaren vid länsstyrelsen beslöt

kl 11.34 att stoppa all vidare utlarmning då han inför-

skaffat upplysningar från Forsmark att det där förelåg
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höjd beredskap och ej haveriberedskap. Man var dock osä-

ker om varifrån utsläppet kom.

Länsstyrelsens ledningscentral bemannades kl 11.45.

Landshövdingen tjänstgjorde redan från början som rädd-

ningsledare med länspolischefen som stabschef. Lokalra-

dion fanns på plats i ledningscentralen från ca kl 12.

Enligt gällande beredskapsplan för en kärnkraftsolycka i

Forsmark' skall SKIs och SSIs generaldirektörer bege sig

till länsstyrelsen. Kontakter togs tidigt med de två

myndigheterna men dessa beslutade att avvakta händelse-

utvecklingen. Som denna kom att bli beslutade båda myn-

digheterna att inte skicka några representanter till

länsstyrelsen.

LAC fick kl 12.40 av en annan länsstyrelsetjänsteman

fråga om larmningen avslutats. När han fått klart för

sig att så var fallet meddelade han att ytterligare ett

antal personer borde larmas.

3.1 Länsstyrelsens bedömning av informationen

från Forsmarksverket

Brandförsvaret i Östhammars kommun utförde mätningar

utefter de i förväg uppgjorda slingorna redan före

kl 12. De använda instrumenten gav emellertid opålitliga

utslag vid de aktuella nivåerna.

Forsmarksverket och brandförsvaret i Östhammar meddelade

kontinuerligt sina mätvärden till länsstyrelsen i Uppsa-

la. Den likformiga aktivitetsspridningen runt kraftver-

ket förbryllade personalen, då det vid tillfället rådde

östlig vind. Driftchefen för Forsmarksverket bekräftade

dock att man i sitt analysarbete utgick från arbetshypo-

tesen att utsläppet härrörde från det egna verket, ef-
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tersom analyser visade att utsläppet kom från ett kärn-

kraftverk.

Vid 12.30-tiden meddelade SSI att SKI erhålJit upplys-

ning om förhöjd aktivitet även i Studsvik. NVigot senare

kora även besked om att FOA uppmätt förhöjda aktivitets-

värden i Stockholm samt att liknande värden även upp-

mätts i Finland. Inom länsstyrelsens räddningsledning

drog man då slutsatsen att utsläppet inte härrörde från

Forsmarksverket.

SKI hade redan vid 12-tiden kommit fram till motsvaran-

de slutsats. SKIs generaldirektör konstaterade då att

det inte längre förelåg någon anledning för honom att

bege sig till länsstyrelsen i Uppsala och detta meddela-

des också till länsstyrelsen.

Räddningsledningen omorganiserades mellan kl 14 c ._> 15.

Det stod då helt klart för räddningsledningen att den

uppmätta aktiviteten inte kom från ett utsläpp från

Forsmarksverket. Beredskapsnivån vid länsstyrelsen mins-

kades vad gäller den operativa avdelningen. Informa-

tionsavdelningen arbetade vidare och medverkade bl a i

lokalradions kvällssändning.

Länsstyrelsens räddningsledning lämnade inget meddelande

till Forsmarksverket om att den avbrutit sitt arbete.

3.4 Samverkan med SSI

Samverkan mellan länsstyrelsen, SKI och SSI är reglerad

i gällande beredskapsplan. Denna kom emellertid inte att

genomföras eftersom Forsmarksverket inte orsakat utsläp-

pet.
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Samverkan kom nu att genomföras framför allt via tele-

kommunikation. Under den första tiden, cirka en vecka

efter händelsen, sände SSI sina meddelanden på telex.

Olämplig placering medförde emellertid att meddelandena

inte kom fram till mottagande tjänsteman under helgtid.

Rutinerna för meddelandenas mottagande ändrades dock

senare.

Länsstyrelsen i Uppsala län har tillgång till SSIs ej

katalogtagna telefonnummer. Länsstyrelsen har också

tillgång till exklusiva förbindeler över försvarets

telenät. Trots att dessa möjliga teleförbindelser använ-

des uppstod efter några dagar sambandssvårigheter med

SSI.

Framför allt i inledningsskedet meddelades SSIs informa-

tion i första hand till massmedia. Detta innebar att

också länsstyrelsen fick tillgång till SSIs information

via massmedia. Först därefter kom samma information via

tele eller telefax. Detta försatte länsstyrelsen i

svårigheter då det gällde informationen till allmänhe-

ten.

3.5 Länsstyrelsens bedömning av inledningsskedet

Sammanfattningsvis har länsstyrelsen funnit att bered-

skapen den 28 april fungerat tillfredsställande. Visser-

ligen utlöstes genom LAC havepilarm i stället för höjd

beredskap. Innan detta rättats till hann brandkåren i

Östhammar enligt en instruktion för haverilarm påbörja

mätningar längs förutbestämda slingor enligt kartor, en

åtgärder som i rådande läge var viktig och som läns-

styrelsen skulle ha beordrat i vilket fall som helst.
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Endast hälften av 3.änssty relsens informationspersonal

hann larmas innan haverilarm avbröts. Detta medförde att

ytterlfgare personal måste kallas till ledningscentra-

len. Men i stort blev centralen relativt snabbt bemannad

och kom i arbete. Telekommunikationerna med Forsmark

gick oklanderligt och verksamheten där kunde kontinuer-

ligt följas upp. Även kommunikationerna med SKI och SSI

gick utmärkt. Ingen blockering av kommunikationerna upp-

stod. Två telefax hade dock behövts, en för ingående och

en för' utgående meddelanden. Från Forsmark kom en

förfrågan om hjälp med transportbussar. Denna begäran

tillgodosågs utan några problem.

3.6 Länsstyrelsens fortsatta arbete

Redan på måndag eftermiddag hade länsstyrelsen ett

starkt informationskrav både från inhemsk och utländsk

press. Efterhand som räddningsledningen avvecklade

beredskapen fick informationstjänsten byggas ut. Under

tisdagen var det relativt lugnt men på Valborgsmässo-

afton blev det en kraftig belastning på länsstyrelsens

informationsverksamhet. Anledningen härtill var förmod-

ligen att en tjänsteman från SSI i radio hade sagt att

det var farligt att dricka regnvatten. Det uppstod stor

förvirring hos allmänheten. Länsstyrelsen fick skilda

förfrågningar. Om en pojke t ex hade fått vatten i

munnen när han cyklade, skulle han då åka till Aka-

demiska sjukhuset för magpumpning; vidare om en barn-

vagn stått ute på natten kunde den användas; kunde man

använda tvättkläder som hängt ute och fått regn på sig

osv. Havande kvinnor var vidare bekymrade och efter-

hörde vilken inverkan radioaktiviteten kunde ha på

fostret. Länsläkaren måste tillkallas för att svara på

vissa frågor. Utan



-196-

biträde av denne hade länsstyrelsen inte kunnat klara av

dessa frågeställningar.

På valborgsmässoafton skulle SSIs generaldirektör hålla

presskonferens. Länsstyrelsen var då angelägen ~.tt i

förväg få reda på vad som skulle redovisas vid presskon-

ferensen. Med anledning av den förestående presskonfe-

rensen utlyste också länsstyrelsen en egen presskonfe-

rens och kunde i stort sett svara på de frågor som hade

varit uppe hos SSI.

Redan i ett tidigt skede uttryckte länsstyrelsen önske-

mål om att i god tid få del av vad som skulle sägas i

radio eller i massmedia och att SSI skulle lämna klara

myndighetsmeddelanden. Så skedde emellertid inte.

En svårighet för länsstyrelsen var också att det lämna-

des motsägande uppgifter myndigheterna emellan. Uppgif-

terna ställde till förvirring hos allmänheten och ökade

trycket på länsstyrelsens information. Exempel på för-

hållanden som föranledde mängder med frågor från all-

mänheten var när SSIs generaldirektör via massmedia sagt

att det gick utmärkt att äta murklor. Grönsaker skulle

bara sköljas. Dagen efter lämnade livsmedelsverket en

skriftlig information om att man skulle undvika alla

grönsaker, även egna odlade grönsaker. Man undrade då

hur man i en lanthandel kunde få gå ut och plocka sina

egna grönsaker och sälja i affären.

Ett annat problem i informationstjänsten utgjorde den

förbistring som rådde när det gäller gamla och nya mät-

enheter och omvandling av dessa.

I mitten av maj gled ärendena över på lantbrukets områ-

de. Länsstyrelsen inrättade då en särskild grupp som

skulle besvara frågor från allmänheten i den telefon-

sluss som var organiserad. I denna jrupp ingick repre-
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sentanter för, förutom länsstyrelsen och länsveterinä-

ren, lantbruksnämnder», jordbrukarnas organls. tioner och

mejerierna samt livsmedelsverket. Genom denna samman-

sättning kunde enligt länsstyrelsen allmänheten få

riktiga och tillfredsställande svar på sina frågor.

Lantbruksproblematiken blev allt besvärligare. Därför

tog länsstyrelsen kontakt med jordbruksministern och

hemställde att han skulle komma till Uppsala och få kon-

takt med jordbrukarna och jordbrukarnas intresseorgani-

sationer. Ett besök av jorbruksministern skedde också i

länet den 22 maj. Han besökte vid detta tillfälle ytter-

ligare två län.

Länsstyrelsen framförde också önskemål till jordbruks-

ministern att länsstyrelserna skulle få vidgade befogen-

heter i jordbruksfrågor bl a beroende på att det förelåg

en god kontakt med lantbrukarna i länet. Sådana befogen-

heter erhölls också från lantbruksstyrelsens sida vilket

innebar att lantbruksdirektören kunde gå ut med anvis-

ningar till lantbrukare i länet.

En av rekommendationerna från SSI och lantbruksstyrelsen

var av innebörden att kor skulle hållas inomhus tills

SSI friklassat aktuellt område. Om de måste gå på bete

skulle mjölken från korna kontamineras. Många tvingades

släppa ut korna på bete, mot given rekommendation, efter

fem till sex dagar in i juni. Det visade sig emellertid

omöjligt för bönderna att själva klara av att ta hand om

denna mjölk och genom avtal med mejerierna hämtades där-

för mjölken och kördes till en början ut till en tom

gödselbassäng vid Lövsta. Det blev då angeläget att göra

sig av med mjölken. Ett förslag var att den skulle töm-

mas ut i Östersjön. Länsstyrelsen fann förslaget oaccep-

tabelt. U*:an friklassning beräknades snart behov uppstå

av att sprida ca 500 ton mjölk per dag i Östersjöns

känsliga vatten. Enligt länsstyrelsens bedömning fanns
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ingen annan möjlighet än att låta marken la iiand or

mjölken geriom att dtn spreds ut ungefar som gcdsei. så

skedde också. Länsstyrelsen fick utstå mycken krit.ik för

detta i massmedia men i den här saken hade länsstyrelsen

bl a naturvårdsverket bakom sig. Till saken hor att a13

mjölk som dumpades, ca 1 200 ton, höll mycken låga

värden av radioaktiva ämnen och var helt accepttjbel för

konsumtion.

Sammanfattningsvis framstod SSI-tjänstemannens uttalan-

den i massmedia som ett stort problem för länsstyrelsen,

t framtiden, framhöll länsstyrelsen, måste det vara 3eri

ordningen, som även gäller i krigsspel och i bereds^eaf-

Icigen överhuvud, att man skiljer på intervjuer och myn-

dighetsmeddelanden. Sa fort en fråga är av den arten at>.

den far betydelse för verksamheten bör det avspegla s: .}

i ett myndighetsmeddelande, antingen det nu kommer ::r in

länsstyrelsen i 'Jppsaia län eller från SSI. Vid inter-

vjuer av den här typen är det angeläget att de inte. å.

för vetenskaplig karaktär utan ges i mer lätfcf Ht t i ,7

form.

Länsstyrelse:; har också varit bekymrad över att de ce,i

trala myndigheterna haft ytterst liten kontakt med 'le

regionala organen.

På central nivå borde man också haft medicinsk sakkun-

skap som tagit upp medicinska frågor. På regional ni-.-?

ansåg länsstyrelsen det angeläget att utnyttja lär._- i=ik.i -

ren och särskilt i inledningsskedet de första kt i • i :•••'.-:

dagarna fungerade den medicinska rådgivningen frår :?ni-

styrelsen genom länsläkaren på ett riktigt sätt.

Ett särskilt problem i dette sammanhang utgjorde ö'n:

stora efterfrågan på jodtabletter från allmänheten. Oe

hjälpte inte att länsstyrelsen upplyste om att bebc%' i-/

jodtabletter inte förelåg.
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3.6 Lokala myndigheter i Uppsala län

Larmet > från länsalarmeringscentralen till polisen i

Tierp ingick såsom höjd beredskap. Polisen kontrollring-

de'också till Forsmark och fick reda på berelskapsläget.

Polischefen i Tierp skickade på begäran från Forsmark en

polisman till upprättad vägspärr och en man till komman-

docentralen i Forsmark. Det avdelades också en polisman

till Norrskedika. Vid en förestående ändring i åtgärds-

kalendern bör enligt polismästaren en chef för utrym-

ningsstationen i Norrskedika utses och beordras till

Norrskedika för att förbereda utrymningsstationen. Två

polismän bör även delta och beordras dit.

Beträffande brandkåren i Östhammar har det framkommit att

de är angelägna om att få samöva med brandstyrkan i Fors-

mark beträffande bl a brandbekämpning. Önskemål förelig-

ger också om telefax. Frekvensplanering avseende radio-

sambandet bör genomföras mellan Östhammars och Forsmarks

brandförsvar.

3.7 Lantbruksnämnden

Lantbruksnämnden ingår inte i beredskapsplaneringen för

en kärnkraftsolycka. Däremot arbetar nämnden med andra

beredskapsfrågor som rör livsmedelsförsörjningen och har

därför ett intimt samarbete med försvarsenheten på läns-

styrelsen. Den 14 maj begärde SSI hos länsstyrelsen hjälp

med provtagning i gräs. Länsstyrelsen önskade då medver-

kan från nämnden. Det fanns tidigare planer hos SSI att

anlita brandkåren för sådan provtagning. Nämnden hade

emellertid genom sina provgårdar och personal bättre för-

utsättningar än brandkåren att klara av en sådan uppgift.

Provtagningen visade preliminärt att det fanns aktivitet

i fjolårsgräset men inte i den växande grödan. Vid denna

tid kom en rekommendation i radio från lantbruksstyrelsen

med innebörd att man skulle slå av alla slåttervallar i
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länet. Den innehöll också en anvisning om att den av-

slagna grödan skulle behandlas som kontaminerad och

skyddas» genom staket m m. Denna rekommendation väckte

stor oro bland jordbrukarna. Lantbruksdirektören ställde

sig frågande till rekommendationen mot bakgrund av att

det inte fanns någon aktivitet i den växande grödan och

rekommenderade lantbrukarna via lokalradion at avvakta

och vänta på ytterligare information innan man gick ut

och slog av gräset. Lantbruksstyrelsen vidhöll dock sin

rekommendation.

Efter en vecka var laboratorieanalyserna slutgiltigt

klara och visade att den huvudsakliga aktiviteten fanns

i fjolårsgräset och grässvålen. En huvudorsak var att

aktiviteten tvättats ned från de gröna bladdelarna av

regnet. Härefter ändrades rekommendationen och jordbru-

karna gavs anvisningar på olika metoder att komma till-

rätta med det radioaktiva nedfallet såsom plöjning och

hålla hög stubb vid slagning av grödan m m. I stort

fick de göra som de önskade. Men framförallt talade men

om varför de skulle göra på det ena eller det andra

sättet och vilka effekter oliita alternativ skulle få.

Lantbruksnämnden upplevde det som besvärande att inte

SSI och lantbruksstyrelsen hade kontakt med nämnden in-

nan de utfärdade sina rekommendationer. Skälet till

att en sådan kontakt borde tagits var att nämnden hade

ständig kontakt med jordbrukarna och visste hur do

skulle komma att reagera, så småningom fick dock lan* -

bruksnämnden befogenheter att ge anvisningar och rekom-

mendationer till jordbrukarna. Det skedde vid skilda

framträdanden i lokalradio och press samt genom två

skrivelser. Skrivelserna gick närmast ut på att visa huv

man undvek fjolårsgräs och att få jordinblandning i fod-

ret.

När det gäller frågan om att hålla korna inae till de.--.

friklassning skett tog det sin tid inom länet och
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församlingsvis. Jordbrukarna upplevde det su. -i-iteran-

de att det inte skedde fortare och at. r. mar int, -;ck

fram mera gårdsvis. Stora personella och tekn ska resur-

ser fanns inom länet på detta område m; n bl< J inte ut-

nyttjade. SSI hade en övergripande stro-.egi. . s området.

Den följdes inom länet och någon fördrö jning i. den upp-

stod inte. Skulle emellertii en liknande häi lelse åter

inträffa borde självfallet frågan lösas på et - helt an-

nat sätt. Korna skulle få gå på bete. Produk jr - mjöl-

ken - skulle kontrolleras och förmodligen sk' lie endast

en mindre mängd mjölk behöva 'oli kontami.nera< . Nu finns

sedan början av juli resurser att kontrollt "a mjölken

dagligen från alla leverantörer i Arias Uppsa aområde.

4 GÄVLEBORGS LÄN

4.1 Verksamheten vid länsstyrelsen

Måndagen den 28 april. Meddelande om ett radi••aktivt ut-

släpp nådde vid 12-tiden länsstyrelsens försv^rsdirektör

som då satt i sammanträde med sina sakomrad^schefer i

Kilafors. Försvarsdirektören bad personal på >orsvarsen-

heten ta kontakt med SMHI och tog därpå s jä Lv kontakt

med länsstyrelsen i Uppsala län. Oklarheter r°idde där om

utsläppet, särskilt som endast relativt låga värden upp-

mätts vid Forsmark. Vid 14-tiden ringde försvarsdirektö-

ren till SSI. Där meddelades att man höll på med under-

sökningar och att man skulle återkomma. Vid 16-tiden

stod det för länsstyrelsen klart att det inte rörde sig

om ett utsläpp från Forsmark.

Tjänstemän vid försvarsenheten kunde under dagen konsta-

tera att den mätutrustning som fanns i länet (civilför-

svarets och militärens) inte var lämplig. Länsstyrelsen

medverkade under dagen i ett par av lokalradions sänd-

ningar.
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Tisdagen den 29 april - fredagen den 16 maj. Den 29 ap-

ril omtalade lokalradion att förhöjda radioakt iva värden

uppmätt^ i länet. Försvarsenheter tog ny kontakt med

SSI. SSI meddelade att man analyserat mätvärden och

övervägde rekommendationer. Länsstyrelsen gick därför ut

i lokalradion vid 10-tiden och meddelade detta. Kl 11

bekräftades länsstyrelsens uppgifter av SSI.

Den 30 april öppnade länsstyrelsen en telefonsluss för

allmänhetens frågor. Slussen hölls öppen också under den

påföljande helgen. Frågorna som inledningsvis ställdes

till slussen bedömdes som relativt enkla och de tjänste-

män som svarade vidarebefordrade enligt egen utsago i

stort sett SSIs uppgifter.

Under valborgsmässoafton tog man från länsstyrelsens si-

da de första kontakterna med kommunernas miljö- och häl-

sovårdsnämnder, sjukhus och apotek. De senare kontakta-

des mot bakgrund av allmänhetens frågor om jodtablet-

ter.

Den 1 maj gav länsstyrelsen muntligen de kommuner som

hade radonmätningsutrustning i uppgift att göra upp

slingor med mätpunkter och kontinuerligt mäta utefter

dessa.

Den 4 maj påbörjade länsveterinären tagning av vegeta-

tionsprover efter SSIs anvisningar.

Vid Gävle sjukhus utfördes i en första omgång (omkr 3en

4 maj) mellan 50 och 60 sköldkörtelundersökningar. Un-

dersökningarna hade påbörjats efter en förfrågan från

SSI hos sjukhusfysikern om möjligheterna att få en pi-

lotstudie us:förd. Uppgifter i massmedia ledde till att

sjukhuset fick ta emot ett stort antal frågor från män-

niskor som ville bli undersökta. Den 4 maj tog länssty-

relsen kontakt med sjukhuset. Därefter gavs massmedia
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information om pilotstudiens syfte och uppläggning. Un-

dersökningarna fortsatte i omgångar under de kommande

veckorna och avslutades i slutet av maj.

En vecka efter händelsen fanns två telefonslussar för

allmänhetens frågor, länsstyrelsen och Gävle sjukhus.

Dessa var bemannade med fyra resp tre personer.

Den 6 maj fick lantbruksnämnden den första informationen

från lantbruksstyrelsen.

Den 7 maj lämnade länsstyrelsen information per telefax

till länets kustkommuner. Bl a vidarebefordrades ett

meddelande från SSI om undersökning av inkommande far-

tyg.

Under veckan 12-16 maj genomförde lantbruksnämnden till-

sammans med mejeriföreningarna och Gävle-Dala Lantmän

kartläggningar av behovet av grovfoderinköp och till-

gången på grovfoder.

Den 16 maj hölls ett första möte med delar av lantbruks-

nämndens arbetsgruppp. Samma dag inrättade även länsav-

delningen av LRF en krisgrupp.

Lördagen den 17 maj - midsommar. Den 18 och 19 maj med-

delades i massmedia höga halter av cesium i särskilt

Gävleborgs län.

Efter pingsthelgen (17-19 maj) öppnade länsstyrelsen på

nytt sin telefonsluss. Det gjordes då man uppfattade att

det fanns ett ackumulerat behov hos allmänheten av att

få svar på frågor av mer komplicerat slag. Dessa gällde

till stor del medicinska effekter och återverkningar på

jordbruket.
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Den 20 maj bildade lantbruksnämnden en arbetsgrupp under

ledning av lantbruksdirektören och med länsveterinären,

experten inom nämnden, representanter för mejeri- och

lantmannaföreningar samt LRF som övriga deltagare. Ett

möte med delar av gruppen hölls redan den 16 maj. Grup-

pen hade dagliga telefonsammanträden under tiden 20-31

maj. Därefter hölls möte två eller tre gånger per

vecka.

Företräd-are för SSI besökte länet och länsstyrelsen den

21 och 22 maj. Man medverkade bl a i en presskonferens

och i information till länsstyrelsepersonal och kommu-

nalpolitiker.

Den 23 maj besökte jordbruksministern länet, bl a för

att diskutera frågor om ersättning till lantbrukarna.

Lantbruksnämndens kontor hölls öppet helgerna 24-25 ;na i

och 31 maj-1 juni mellan kl 8 och 12.

Under sista veckan i maj (26 maj-1 juni) distribuerades

SSIs informationabroschyr till länets hushåll.

Mellan den 28 maj och den 2 juni friklassades nio av lä-

nets tio kommuner.

Länsstyrelsens, i detta sammanhang sj.star telefotisluss

stängdes den 13 juni. Mot slutet av dess öppethll lar.*'.••.

kom ca 20 samtal per dag, jämfört med 400 til 1 503 u.-.de.r

de mest bråda dagarna.

Den 24 juni friklassades den sista församlingen i. CävJ e

kommun och länet blev därmed i sin helhet friklassat.
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4.2 Samverkan med

Länsstyrelsen hade i stort, sett dagliga kontakter med

SSI. Länsstyrelsen fick den 30 april efter ei, förfrågan

per telex tillgång till ett direkttelefonnummer.

Under de båda första dagarna, 28 och 29 april, gick det

fortfarande att komma fram genom SSIs växel. Den 30 ap-

ril var den dock blockerad.

Inledningsvis upplevde inan från länsstyrelsens sids det

som en brist att inte på samma sätt som ra.iss^edia få di-

rekt tillgång till SSIs information. Att i,ite ha ett

eget direktnummer till SSI upplevde länsstyrelsen också

som en brist. Det nummer man fick hade också aivits till

ett antal andra myndigheter.

Ett genomgående problem för länsstyrelsens kontakter med

SSI har gällt att få fram SSIs mätvärden. Vid direktkon-

takt över telefon har det gått bra men någon kontinuer-

lig överföring har inte funnits.

Länsstyrelsen såg som sin uppgift att lämna allmänheten

och massmedia fakta, inte att i första hand lugna. För

att bättre klara denna uppgift skulle man ha behövt

tillgång till SSIs mätningsresultat. Man hade dock viss

förståelse för SSIs svårigheter att lämna ut fullständi-

ga resultat. Tillgång till mätresultat regionalt och

lokalt är en förutsättning för att undvika förtroende-

klyftor och möjliggöra för allmänheten att göra egna be-

dömningar.

Ett annat problem som framför allt lantbruksnämnden fick

(och lantbruket i stort) gällde SSIe svårigheter att gö-

ra prognoser om tidpunkt för frikiassning. Önskemål om

sådana prognoser framfördes till 3SX.
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4 . 3 Organisation och kommunikationsresurser

Länsstyrelsens larmgrupp var red-~.ii i verksamhet med upp-

gifter inför hoten om översvämningar till följd av vår-

floden. Gruppens uppgift är att vid större olyckshändel-

ser vara rådgivare till och utgöra stöd för den berörda

kommunens räddningsledning. Larmgruppen kan vid behov

överta ledningsansvaret. Den fattar då beslut och leder

räddningsarbetet i länsstyrelsens namn. Varken larm-

gruppens' funktion eller dess sammansättning är anpassad

efter den händelse som nu inträffade. Trots detta be-

handlades frågor om utsläppet vid ett antal av gruppens

möten. Larmgruppens sammanträden hölls hos länsalarme-

ringscentrålen.

Länsstyrelsen tillsatte rätt snart en samordningsgrupp.

Naturvårdsenheten och länsveterinären kom in i dess ar-

bete efter ett par, tre dagar. Länsveterinären tog ti-

digt kontakt med lantbruksnämnden. Hela samordningsgrup-

pen träffades dock först knappt två veckor efter händel-

Från länsstyrelsens sida uppfattade man gruppens uppgift

som ansvarig för samordningen med andra regionala myn-

digheter. Några behov av att ge direktiv för andra myn-

digheters agerande förelåg aldrig från länsstyrelsens

sida.

Lantbruksnämnden använde sig av-lantbrukets bloc.;organi-

sation i samband med inventeringen av tillgången på

foder hos lantbrukarna i länets norra del. Det tog över-

blockledarna mindre än ett dygn att genomföra invente-

ringen.

Länastyrelsens naturvårdsenhet anser att det arbetssätt

man normalt tillämpar och den beredskap man har mot ut-
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släpp av olika slag var väl tillämpbar på situationen

med ett radioaktivt utsläpp.

Länsstyrelsen hade kort tid före händelsen fått tre te-

lefaxanläggningar installerade som anskaffats för att

möta det kommunikationsbehov som vårflodens över-

svämningar förde med sig. De kom i drift hos kommunerna

den 21 maj och kom nu till stor nytta för informations-

spridningen.

Länsstyrelsen hade inte något i förväg iordningställt

utrymme för telefonslussen. Detta gjorde att ledningar

fick dras från jack i näraliggande kontorsrum.

SSIs meddelanden gick i stor utsträckning ut i radions

nyhetssändningar. Länsstyrelsen borde därför ha möjlig-

het till inspelning eller avlyssning av radiosändningar-

4.4 Kontakter med allmänheten

Ett antal experter på från internationell till lokal

nivå uttalade sig i massmedia, ofta i polemik med SSI.

Deras uttalanden har varit svåra att behandla för de

regionala organen. Inte heller SSI lyckades alltid

därvidlag enligt länsstyrelsens uppfattning.

Lokalradion meddelade vid endast ett tillfälle att läns-

styrelsen hade en telefonsluss för allmänhetens frågor.

Arten av frågor styrde i stor omfattning bemanningen av

länsstyrelsens telefonsluss. Från början bemannades den

av personal från försvarsenheten. Relativt snart (omkr

den 1 maj) kom naturvårdsenhetens personal in. Efter

pingst kompletterades slussen med personal från länsve-

terinären, lantbruksnämnden och landstinget.



-208-

Länsstyrelsen arrangerade två presskonferenser. Vid dan

ena (den 21 maj) medverkade SSIs generaldirektör.

Under de första dagarna medverkade tjänstemän från läns-

styrelsen i lokalradion vid ca tio olika tillfällen.

Lantbruksnämnden medverkade i ett antal informations-

träffar för lantbrukare. Lantbrukarna gick i princip man

ur huse till träffarna.

Företrädare för länsstyrelsen säger sig vara förvånade

över att den särskilda informationen för Gävle kommun

som SSI gav ut inte väckte någon frågestorm, vilket man

på länsstyrelsen hade väntat sig.

4.5 Mätningsverksamhet

Kommunerna bestämde själva på vilka platser de skulle

göra mätningar. Två eller tre kommuner (av de fyra som

hade radonmätningsutrustning) bistod med mätningar i

grannkommuner. Det dröjde dock till pingst (omkr den 18

maj) innan mätningar utförts i samtliga kommuner. Någon

samordning mellan kommunernas och FOAs mätningar i låret

har inte förekommit.

Länsstyrelsen kontaktade på ett tidigt stadium lands-

tinget för bistånd i mätningsverksamhaten. Den reaurs

landstinget kunde bidra med var isotoplaboratoriet vi1

Gävle sjukhus.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har under sommaren utväi-

derat sina erfarenheter i en omfattande rapport. .< denna

har intagits en rad förslag till förbättringar i bered-

skapen inför en eventuell kärnkraftsolycka. Som tidigare

redovisats ingår rapporten som bilaga till utredningen.

Beträffande länsstyrelsens förslag till förbättringar

hänvisas till bilagan.
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5 VÄSTERNORRLANDS LÄN

5.1 t Verksamheten vid länsstyrelsen

Måndagen den 28 aprii. Länsstyrelsens försvarsenhet fick

larm O.T, ett radioaktivt utsläpp per telefon av en jour-

nalist på Mittnytt (regional-TV). Försvarsdirektören tog

omedelbart därvid kontakt med SSI och fick meddelande om

att det radioaktiva nedfallet inte skulle komma att be-

röra länet. ?å försvarsenheten gick man igenom åtgärds-

kalendrarna för civilförsvaret och den regionala rädd-

ningstjänsten trots det lugnande beskedet. Av kalendrar-

na framgick att viss indikeringsutrustning fanns vid

kommunernas brandförsvar. Man kontaktade även den brand-

chef i länet som har att fatta beslut i länsstyrelsens

ställe vid akuta olyckshändelser för att förvarna honom

om att eventuella mätningar av radioaktivt avfall skulle

inledas.

Försvarsdirektören gick därefter på semester, något som

redan tidigare var beslutat (han återkom den 12 maj).

Under tiden stod han i kontakt med den ansvarige tjäns-

temannen på enheten via en mobiltelefon, vilken hyrdes

för ändamålet.

Tisdagen den 29 april - fredagen den 16 maj. Under tis-

dagen den 29 april upprättades vid länsstyrelsens för-

svarsenhet telefonlistor och kontakter togs med andra

r-;-gan i länet, bl a polisens sambandscentral, länsalar-

meringscentralen och lokalradion.

Onsdagen den 30 april fick länsstyrelsen det första te-

lexmeddelandet från SSI. Hos länsstyrelsens tjänstemän

växte under dagen irritationen över att man inte fått

annan information från SSI än den som spridits via mass-

media, I en kontakt under dagen med en tjänsteman på ci-

vildepartementet påtalades detta, dock utan att man
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uppfattade sig ne fått något gensvar. Försvarsenhetens

personal lyssnade därför på radions nyhetssändningar för

att skaffa sig underlag för sitt arbete.

Under onsdagen ringde ett stort antal människor till

länsstyrelsen med frågor om jodtabletter, barnens sand-

lådor m m. Under de följande dagarna ökade antalet te-

lefonfrågor från allmänheten ytterligare. Frågorna be-

svarades under de första två veckorna av personal vid

försvarsenheten. I mitten av maj organiserades en tele-

fonsluss. I den ingick personal från olika enheter inom

länsstyrelsen.

Från landstingets sida gjorde man bedömningen att hän-

delsen inte föranledde några akuta åtgärder. Det fanns

bedömde man ingen akut hälsofara som gjorde det aktuellt

att alarmera landstingets katastroforganisation.

Eftersom en stor del av allmänhetens frågor rörde upp-

mätta värden beslutade länsstyrelsen att låna ett mät-

instrument från SGAB i Luleå. Instrumentet ställdes till

kommunernas förfogande. Frågor om luftfilter och av-

loppsvatten började också ställas till länsstyrelsen.

Omkring den 7 maj mottog kommunernas miljö- och hälso-

skyddsnämnder en skrivelse från SSI (daterad den

5 maj). Den innehöll bl a information om hur mätning-

ar skulle utföras.

Den 10 maj fick länsstyrelsen anvisningar från livsme-

delsverket om provtagning av murklor, gräs och persil-

ja.

Den 14 maj fick landstingets vårdcentraler en skriftlig

information från SSI via socialstyrelsen.
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Den 15 maj insåg man från länsstyrelsens sida att läget

och de fortsatta insatserna krävde en samordnad insats.

Händelsens följder, allmänhetens frågor och kraven på

insatser från länsmyndigheternas sida gällde inte längre

primärt räddningstjänst. Kontakt med försvarsdepartemen-

tet styrkte länsstyrelsen i denna uppfattning-

En ledningsgrupp bildades därför den 15 maj. Den bestod

av tjänstemän vid länsstyrelsen (försvarsdirektören, na-

turvårdsdirektören, länsveterinären och chefen för pla—

neringskansliet), lantbruksdirektören och företrädare

för landstinget. En viktig fråga vid gruppens första

möte den 15 maj gällde förberedelser inför Svenska kom-

munförbundets länsavdelnings möte följande dag.

Ledningsgruppens medlemmar och tjänstemännen i länssty-

relsens telefonsluss för allmänheten träffades efter den

15 maj varje morgon för gemensam genomgång.

Den 16 maj hölls ett kommunförbundsmöte med representan-

ter för länets sju kommuner. Kontakterna mellan länssty-

relsen och kommunerna och kommunerna sinsemellan fort-

satte efter mötet i form av regelbundna telefonsamman-

träden. Man enades om speciella mätningsdagar och "stan-

dards" för mätningarna. Man beslutade också att strål—

skyddsläget i länet skulle kungöras i länets tidningar

en gång per vecka.

Lördagen den 17 maj - midsommar:. Den 22 maj besökte fö-

reträdare för länsstyrelsen SSI i syfte att förbättra

samarbetet och få fram mätresultat för länet. Samman-

träffandet resulterade enligt länsstyrelsens företrädare

i bättre kontakter mellan länsstyrelsen och SSI.

Den 22 maj utarbetades vid länsstyrelsen efter kontakter

med kommunerna den första annonsen om olyckan. Annonsen

publicerades följande dag i länets tidningar. Den inne-
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höll information om nedfallet och om att upplysningar

lämnades av kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor.

Enligt t länsstyrelsen ledde publiceringen till att

trycket på telefonslussen blev avsevärt mindre. Annon-

seringen fortsatte veckovis till en kostnad av 25 000

kr/vecka.

Länsstyrelsens styrelse höll ordinarie sammanträde fre-

dagen den 23 maj. SSIs ställföreträdande generaldirektör

och försvarsdirektören informerade då om läget och gjor-

da erfarenheter. Styrelsen beslutade att sända en skri-

velse till regeringen med förslag till åtgärder för en

förbättrad beredskap mot denna typ av händelser.

Skrivelsen avsändes i början av påföljande vecka. Bila-

ga.

Den 23 maj besökte även civilministern länsstyrelsen.

Denne fick bl a en föredragning om innehållet i rege-

ringsskrivelsen .

Under den följande veckan, 26 maj - 1 juni, började si-

tuationen för mjölkproducenterna framstå som prekär.

Mjölkkorna släpptes vanligen ut vid denna tid och från

lantbrukarhåll sades att det fanns foder för ytterligare

endast två dagar. I samarbete mellan myndigheter, lant-

brukarnas organisationer och foderhandlare bestämdes att

ett buffertlager motsvarande 14 dagars behov skulle byg-

gas upp.

Under veckan påbörjades också en serie offentliga infor-

mationsmöten på olika platser i länet. Vid mötena meJ-

verkade företrädare för länsstyrelsen, lantbruksnämnden,

kommuner och SSI . Fem möten med i snitt 100 deltagare

hölls. Ytterligare ett antal möten riktade till lantbru-

kare arrangerades av LRF och lantbruksnämnden. Vid tvä

möten, arrangerade av Folkkamnpanjen mot kärnkraft, med-
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verkade företrädare för länastyrelsen. Sammanlagt arran-

gerades ett tiotal möten i länet.

Den 26 maj lämnade länsstyrelsen kommunerna en första

rekommendation om slam från renhållningsverk och om

handhavande av kasserad mjölk. Rekommendationer i dessa

och liknande frågor lämnades i fyra omgångar. Den andra

rekommendationen (den 2 juni) gällde gränsaker, gräs

samt sand från gator och gatubrunnar. Rekommendationerna

arbetades fram efter diskussioner med statens natur-

vårdsverk, SSI och de kommunala miljö- och hälso-

skyddsnämnderna .

1 Omkring den 12 juni skickade lantbruksnämnden ut ett in-

formationsmaterial som utarbetats av lantbruksstyrelsen

till länets 4000 lantbrukare. Materialet innehöll rekom-

mendationer om vallskörd och betning.
i

i Inom lantbruksnämnden återstod vid midsommartid ett
i

stort antal frågor att lösa. Det gällde analyser från

provtagning och ersättning till lantbrukare vilka för-

orsakats ökade foderkostnader etc.

i 5.2 Synpunkter och förslag till förändringar

Länsstyrelsen upprättade i samband med provsprängning-

arna av kärnvapen under 1960-talet en plan som i första

hand redovisade åtgärder för mätningar av nedfall. Pla-

nen har inte reviderats varför-den enligt länsstyrelsen

torde vara mer av historiskt intresse. En plan har också

utarbetats för den händelse att en satellit skulle

störta över länet.

Länsstyrelsen har bildat en larmgrupp som i första hand

skall svara för information till allmänheten vid större

nödlägen. Larmgruppen som avses träda i omedelbart arbe-

te består av från länsstyrelsen försvarsdirektören och
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informationsansvarig vid länsstyrelsens planer ir.gakansli

samt cheferna för Lokalradion och län.salarinerjK^scentra-

len.

Def råder osäkerhet om länsstyrelsens ansvar och befo-

genheter i samband med denna typ av händelse. Centrala

direktiv saknas. Regeringen bör därför er.Iigi. länssty-

relsen utfärda direktiv om beredskapsåtfärder för även

icke kärnkraftlän.

Händelsen inträffade vid en ur den offer.tiiga förvalt-

ningens synpunkt mycket olämplig tidpunkt. Unaer de två

närmast följande veckorna inföll två helgdagar (1 maj

och Kristi Himmelfärdsdag) och ett stor*, antal tjänste-

män hade redan påbörjad eller planerad ledighet..

Länsstyrelsen tolkade den information som inledningsvis

kom från centralt håll så att länet i rit. »i var berört av

nedfallet. Detta ledde till att länsstyrelsens bered-

skapsorganisation inte sattes i 111 lan.;:-:} ing. Haäe inan

tidigare fått information om att nedfallet sk.ule få så

stora ekonomiska och andra långtgående konsekvenser

skulle beredskapsåtgärderna ha satts in med a!; kraft i

ett tidigt skede.

5.3 Samverkan med centrala myndigheter

Länsstyrelsen anser att SSI endast bör svara fur infor-

mationen till massmedia. Enligt länsstyrelse.i klarar

inte SSI av att ge information direkt till al i .nänheten.

Denna uppgift bör därför delegeras til", länsstyrelser

och kommuner. SSI måste därför lämna skriftlig informa-

tion till länsstyrelserna för vidare befordran r.ill kom-

munernas miljö- och hälsoskyddsnänuider. Ett minimikrav

härvidlag är att myndigheterna får informationer, i så

god tid att rådrum erhålls innan allmänhet ner, p.assmedia

kommer med sina frågor.
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En av de intervjuade länsstyrelsetjänstemännen uttryckte

problemet så här:

"Doserna var inte så höga och jag kunde inte i min liv-

ligaste fantasi tro att det skulle bli detta hallå som

det blev. Men sedan brakade det loss på telefon. Och då

satt man ju så att säga där och skulle svara på frågor

som man egentligen inte kunde svara på. Både lantbruks-

styrelsens veterinära enhet och livsmedelsverket, det

var ju dödstyst, totalt dödstyst. Sedan var det pressen

som kom och talade om för oss vad SSI hade sagt. Och kom

med en massa följdfrågor som alltså var väldigt svåra

att svara på."

Efter den 15 maj erhöll länsstyrelsen kopior av SSIs

pressmeddelanden. Dessa sändes per telex via polisens

sambandscentral. Länsstyrelsen vidarebefordrade medde-

landena som expressbrev till bl a de kommunala miljö-

och hälsoskyddsnämnderna. Det tog således en eller

två dagar innan informationen kom dessa till del.

Enligt länsstyrelsens uppfattning bör länsstyrelsen ha

särskilda telefonförbindelser med bl a SSI. Först den

20 maj fick länsstyrelsen tillgång till direktnummer

till SSI. Från länsstyrelsens sida vill man ha bättre

information om de mätningar som SSI svarade för i länet

och SSIs analyser av dessa.

Socialstyrelsen har av länsstyrelsen upplevts som pas-

siv. Central information till sjukvården har dock före-

kommit vid två tillfällen.

5.4 Organisation och kommunikationsresurser

Önskvärt vore att man vid länsstyrelsen, som är fallet i

kärnkraftlänen, hade en organisation (personellt, lo-

kal-, sambands- och utredningsmässigt) som snabbt kunde
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sättas in vid denna typ av händelser. I sin skrivelse

till regeringen begärde länsstyrelsen bl a medel för

telefaxptrustning. Också kommunerna borde ha sådan ut-

rustning eller åtminstone kunna låna sådan.

Länsstyrelsen tilldelades 150 000 kr av regeringen för

informationsinsatser. Medlen har i huvudsak utnyttjats

för inköp och förhyrning av telefax och viss annan sam-

bandsutrustning samt för utåtriktad och intern informa-

tion. Länsstyrelsen har sedan dessa medel förbrukats

begärt ytterligare 300 000 kr för komplettering av ut-

rustningen och fortsatt informationsverksamhet.

En organisation för att möta allmänhetens frågor i an-

slutning till en ransoneringssituation (telefonsluss)

finns vid länsstyrelsen. Denna skulle ha kunnat användas

i detta sammanhang. Problemet är att avgöra när trös-

keln ar nådd och när organisationen skall sättas igång.

Den frågan var också aktuell i samband med ett elavbrott

år 1973.

Miljö- och naturskyddsfrågorna blev aktuella i mitten av

maj. Frågorna bedömdes inte vara av akut strålskyddska-

raktär, snarare en vanlig föroreningsrisk. Det gick där-

för bra att hantera dem i den ordinarie förvaltningsor-

ganisationen.

Lantbruksnämnden utnyttjade den personal, elva personer,

som tillfälligt anställts för .uppgifter med skördeupp-

skattningen att biträda i provtagningsverksamheten.

I samband med bristen på foder fördes inom lantbruks-

nämnden en diskussion om man skulle använda lantbru -

kets beredskapsorganisation {blockorganisationen). Man

kom dock fram till att man inte skulle ha n£gon större

nytta av denna.
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5.5 Kontakter med allmänheten

Landstingets 38 vårdcentraler uppfattades av landsting-

ets företrädare som en outnyttjad resurs ifråga om in-

formationen till allmänheten. Uppfattningen delades dock

inte helt av primärvårdscheferna vilka menade att man

saknade kompetens i dessa frågor.

Lokalradion och regional-TV (Mittnytt) får cjenomgående

mycket goda omdömen av företrädarna för länaorgan och

kommuner när det gällde bevakningen av det radioaktiva

nedfallet i länet.

5.6 Mätningsverksamhet

Mätutrustning bör enligt länsstyrelsen finnas i varje

län. Men först och främst måste det finnas personal i

länet som kan hantera utrustningen och utvärdera resul-

taten.

Den mätutrustning brandförsvaren disponerar (121) är in-

te anpassad för den typ av mätningar som det var fråga

om i detta fall.

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har erfarenhe-

ter av mätningar av radon i fastigheter. Man har också

stor erfarenhet av kontakt med allmänheten.

5.7 Miljö- och hälsoskyddskontoret i Timrå

Miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) i Timrå kommun blev

i inledningsskedet tvunget att engagera sig i radioakti-

va frågor inom kommunen trots att det inte hade någon

som helst beredskap på området. Allmänheten nöjde sig ej

med SSIs information via massmedia, den ville ha någon

att diskutera sina egna förhållanden med. För att klara

detta måste kommunen skaffa sig fakta om rådande förhål-
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landen. SSI tog ej spontant kontakt med berörda kommu-

ner. Dessa blev tvungna att ta kontakt ir.ed SSI och kräva

information. MHK har viss erfarenhet från radonmätning

av hus och erfarenheter av att bedöma gränsvärden, mät-

ningar etc. MHK var därför villigt att informera allmän-

heten. För att kunna göra det behövde MHK enligt sin

egen bedömning tillgång till informationsmaterial och

information om hur MHK skulle arbeta.

Efter de,t att organisationen i länet började fungera om-

kring den 16 maj började MHK få bättre information och

få tillgång till den som SSI meddelade i aktuella strål-

skyddsfrågor. Telefonsammanträden hölls två gånger per

vecka. Telefax gjorde att MHK fick snabb information.

Från att till en början ha varit en fråga om markstrål-

ning, boskap utomhus, mjölk etc, ändrade frågorna karak-

tär. Bär, frukt, odlade produkter, jakt, vilt, fågel

blev huvudfrågorna. Livsmedelsverket övertog SSIs roll.

Stora insatser sattes in för analysverksamhet då allmän-

heten ville ha sina produkter analyserade.

Livsmedelsverket kunde emellertid inte ta emot alla pro-

ver varför MHK tvangs att prioritera de olika livsmed-

len. Det nöjde sig inte allmänheten med. Den ville ha

sina egna produkter analyserade.

Diskussioner fördes om MHK skulle skaffa sig analysre-

surser. Folkopinionen i kommunerna kräver tillgång till

mätutrustning i varje kommun. Det föranledde att de

flesta kommuner i länet 1986-08-20 beslutade inköpa ut-

rustning. Speciell mätkurs anordnades i Ljusdal

1986-08-21.
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Sammanfattningsvis har MHK i Timrå följande synpunkter

på den centrala informationen m m.

- Informationen från centralt håll har varit otillräck-

lig- i inledningsskedet.

- Informationen har ej varit konsekvent.

- SSI och SLV borde ej ha fastställt riktvärden/gräns-

värden innan man hade vetskap om uppmätta nivåer. Inled-

ningsvis nämndes nu i stället som högsta stråldos 1 mSv.

Därefter angavs av SSI värden om 3-5 mSv. Detta värde

var ej farligare än 1 mSv enligt SSI. Allmänheten

tappade tilltro till sådan information.

- Inledningsvis var kommunikationen med SSI dåligt ut-

byggd.

- Oklarhet förelåg om vilka mätningar som skulle göras.

Lokala kompletterande mätningar befanns erforderliga.

- Oklarhet förelåg om vem som skulle ha ansvaret i kom-

munen. Eftersom det handlade om hälsorisker syntes det

dock naturligt att miljö- och hälsoskyddsnämnden lokalt

arbetade med strålskyddsfrågor i kommunen.

- Efterhand uppbyggdes i länet en samverkan mellan läns-

styrelsen, kommunen, SSI och SLV som blev ovärderlig i

det lokala arbetet.

6 ANDRA LÄN MED KÄRNKRAFTBEREDSKAP

6.1 Allmänt

De tre län som förutom Uppsala län har en beredskaps-

organisation för kärnkraftsolyckor intar i flera avse-

enden en särställning. Länsstyrelserna har snabbare fått

tillgång till uppgifter från centrala myndigheter, har
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snabbt kunnat organisera sina egna verksamheter och har

varit andra myndigheter, i första hand SSI och länssty-

relser ,i grannlän, till hjälp.

6. 2 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har till utredningen lämnat

en utförlig redogörelse över åtgärder i samband med

händelsen.

Länsstyrelsen anser att man genom den beredskap som

finns mot kärnkraftolyckor vid Oskarshamnsverket hade

bred kunskap om kärnkraftfrågor som gjorde det möjligt

att hantera en mängd olika frågeställningar samt upp-

arbetade kontaktväger med andra myndigheter och organ.

Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på översyn och för-

bättringar av följande delar i kärnkraftberedskapen

- mätinstrument

- livsmedelskontroll

- information

- samband

- kärnkraftolyckor i utlandet.

Länsstyrelsen fick under måndagen den 28 april informa-

tion om händelsen. Oskarshamnsverket rapporterade resul-

tat av mätningar runt verket och analyser av dessa.

Länsstyrelsen tog kontakt med SSI den 29 april och fick

ett pressmeddelande per telex därifrån den 30 april

(lästes av länsstyrelsepersonalen först den 2 maj p g a

helg den 1 maj). Därefter har dagliga pressmeddelanden

mottagits.

Länsstyrelsen erbjöd SSI att starta den telefonservice

till allmänheten som ingår i beredskapen för en olycka i
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Oskarshamnsverket. Erbjudandet besvarades inte av SSI.

Från slutet av maj deltog personal från länsstyrelsen i

informationsverksamheten vid SSI.

Länsstyrelsens beredskap, till en början vakthavande

beslutsfattare, utökades från den 30 april till den 19

maj med fyra personer - länsveterinär, försvarsdirektör

och de två handläggarna för kärnkraftberedskap.

Länsstyrelsen organiserade provtagningsverksamhet i sam-

arbete med SSI i de tre Smålandslänen. Verksamheten kom

igång i princip omedelbart efter den 28 april.

6.3 Malmöhus län

Länsstyrelsen i Malmöhus län höjde i viss mån sin bered-

skap i samband med händelsen. Man gick dock inte så

långt att man öppnade den telefonsluss som organiserats

för händelse av en olycka i Barsebäcksverket.

Informationen till allmänheten i samband med en olycka

måste bli bättre enligt länsstyrelsens mening. Den

information den centrala myndigheten lämnade till mass-

media och i direktsändningar i radio och TV måste också

samtidigt ges till regionala och lokala organ. Samtliga

länsstyrelser bör därför bli kapabla att hantera dessa

frågor och att stödja kommunerna. Detta fordrar utbild-

ning och övning. Det fordrar' även tillgång till sam-

bandsutrustning, i första hand telefax.

Försvarsdirektören föreslår att en rikstäckande regional

mätningsberedskap organiseras. Detta skulle kunna göras

till måttliga kostnader om civilförsvarslagstiftningen

ändras så att personal kan kallas in med hänvisning till

sin civilförsvarsplikt även vid utomordentliga förhål-

landen i fredstid.
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6. 4 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har till utredniigen lämnat

en redovisning av sina synpunkter.

De positiva erfarenheterna från länsstyrelsens sida sam-

manfattas i Joljande punkter:

1. Tillgång till utbildad och övad personal Ett stort

antal av allmänhetens frågor kunde besvär is direkt.

2. Tillgång till utbyggt sambandssytem.

3. Tillgång till direkta telefonnummer till >SI.

4. Goda personkontakter med SSI och SKI.

5. Tillgång till strålskyddsexperter vid Rmghalsver-

ket.

6. Goda kontakter med LRP-organisationen i linet.

De negativa erfarenheterna sammanfattas i följande punk-

ter:

1 . De jodtabeltter som delades ut till hushallen i den

inre beredskapszonen sommaren 1983 hade som sista för-

brukningsdag enligt stämpel på förpiCkningarna

1986-04-06. Detta ledde till -ett stort antal onödiga

förfrågningar och kritik.

2. De mjölkmonitorer som finns vid länsstyrelsen kunde

inte utnyttjas p g a att utbildning av mejeripersonal

ännu inte genomförts.

3. Den utbildning av sjukvårdspersonal som länsstyrelsen

och landstinget vid upprepade tillfällen krävt har inte

genomförts trots löften från centralt hall.
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Länsstyrelsen anser att erfarenheterna av händelsen

visar att det inte är möjligt att koncentrera informa-

tionsansvaret till en myndighet. SSI har varken de per-

sonella eller tekniska sambandsresurser som krävs.

Ansvaret måste därför delegeras, åtminstone till läns-

styrelserna. Genom att delegera kan SSI frigöra resurser

för analysverksamhet, rådgivning och central informa-

tion. SSI bör också ansvara för att länsstyrelserna får

erforderlig information.

Ett delegerat informationsansvar förutsätter att läns-

styrelsernas personal utbildas. Länsstyrelserna i kärn-

kraftlänen bör svara för denna utbildning. Strålskydds-

frågor bör ingå i den ordinarie utbildningen av brandmän

och hälsoskyddsinspektörer.

För att klara informations- och samordningsuppgifterna

måste länsstyrelserna förses med sambandsresurser

(telex, telefax och särskilda telefonväxlar för allmän-

hetens frågor).

Enligt länsstyrelsens uppfattning är det inte menings-

fullt att göra detaljerade planer för utrymning annat än

i anslutning till de svenska kärnkraftverken. Det vik-

tiga är i stället att i varje län bygga upp en organisa-

tion som kan utnyttjas flexibelt med hänsyn till risk-

bilden. Denna organisation bör bygga på den vanliga

räddningstjänsten under ledning av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser att utdelning av skyddsmasker bör

vara möjlig i vissa situationer inom särskilt utsatta

områden och till personer som av olika anledningar måste

vistas utomhus under längre tid (t ex räddningstjänst-

personal och lantbrukare).

Den stora efterfrågan på jodtabletter efter händelsen

visar, enligt länsstyrelsen, på att de har en stor
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psykologisk betydelse. Frågan om lagerhållning för lan-

dets hela befolkning bör därför prövas ur ett vidare

perspektiv, där hänsyn tas även till beredskapen mot

verkningar av kärnvapen.

Statens räddningsverk (SRV) bör bli operativt ansvarig

myndighet på central nivå i samband med denna typ av

händelse. SSI bör fungera som rådgivande expertorgan åt

SRV tillsammans med bl a SKI, SoS, SMHI och SLV. Försla-

get förutsätter att SRV och de rådgivande organen vid

behov kan placeras i anslutning till varandra samt att

sambandsresurserna myndigheterna e.nellan byggs ut och

att betydande utbildningsinsatser genomförs.

6.5 Övriga län

Ett antal länsstyrelser och landsting har till utred-

ningen inkommit med redogörelser för det egna agerandet

i samband med händelsen och/eller lämnat synpunkter på

beredskapen mot kärnkraftsolyckor inom och utom landet.

I inget län, förutom de tre hårdast drabbade (Uppsala,

Gävleborg och Västernorrland) inrättades någon särskild

beredskap till följd av händelsen. Detta gäller vid

såväl länsstyrelser som landsting.

I utredningens sammanställning av remissvar återfinns i

samlad form bl a dessa organs "erfarenheter och synpunk-

ter med anledning av Tjernobylhandelsen.
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7. ALLMÄNT OM LANDSTING OCH KOMMUN

7.1 • Landsting

Inget landsting mottog något larm eller meddelande från

central nivå om händelsen. Den information landstingen

och deras tjänstemän fick i det inledande skedet kom

uteslutande från massmedia. Relativt snart tycks i fler-

talet lan kontakt ha tagits mellan länsstyrelse och

landsting. Någon spontan informationsgivning från

myndigheter på central nivå har inte förekommit. Det

enda undantaget är SSIs information till samtliga vård-

centraler som distribuerades cirka tre veckor efter

händelsen.

Inget landsting säger sig ha övervägt att dra igång sin

katastroforganisation eller motsvarande. Som grund för

detta anger man att händelsen inte betraktades som ett

akutmedicinskt problem. I några län sägs detta ha av-

gjorts efter kontakt med länsstyrelsen.

Samtliga landsting har en krigsplanläggning av sjukvår-

den. Planer finns även för vissa andra händelser, som

bedömts som sannolika inom respektive sjukvårdsenhets

upptagningsområde. De omfattar insatsberedskap i samband

med t ex kemikalieutsläpp, bränder med personskador,

flyg-, tåg- och stora trafikolyckor. I endast ett fåtal

landsting finns av denna anlednig planer för kärnkrafts-

olyckor eller olyckor med radioaktivt nedfall.

I deras egenskap av huvudmän för sjukvården fick lands-

tingen och deras lokala enheter (sjukhus, vårdcentraler

m fl) motta ett stort antal frågor från allmänheten.

Landstingen har totalt sett haft en obetydlig roll med

anledning av händelsen, såväl under det inledande skedet

som under de följande två månaderna. Ett antal landsting
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har funnit anledning att inleda översyner av sina bered-

skapsplaner för större olyckor m m. Särskilda utbild-

ningsdagar för berörd personal förbereds också inom

några landsting.

Landstingens uppgifter i samband med händelser av det

aktuella slaget har på flera håll satts i fråga. Detta

har bl a skett genom interpellationer vid landstingsmö-

ten. Ett svar på en sådan speglar ganska väl uppfatt-

ningen på ansvarigt håll inom de enskilda landstingen.

"Erfarenheterna från olyckan i Tjernobyl ger oss anled-

ning att ompröva vår uppfattning på en rad punkter.

Landstinget kommer därför att noggrant följa det utvär-

deringsarbete som sker på central nivå för att vi där-

efter skall kunna dra egna slutsatser och vidtaga erfor-

derliga kompletteringar av vår medicinska beredskap."

Från ett antail landstings sida framförs att sjukhusfysi-

kerna och sjukhusens radiofysiska utrustningar utgör

resurser som bör kunna utnyttjas bättre, t ex för mät-

ning av prover på livsmedel, gräs och rötslam.

7.2 Kommuner

Ingen kommun tycks ha uppfattat att behov av omedelbara

åtgärder från kommunens sida förelåg i händelsens inio-

dande skede.

Efterhand togs kontakter med i första hand respektive

länsstyrelse. Dessa gällde i stor utsträckning begäran

om information och uppläggning av mätningsverksamhet

Ett antal kommuner försökte i det inledande .skedet tt

kontakt med SSI.
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I kommunerna är det miljö- och hälsoskyddsnämnderna och

deras personal som i första hand har engagerats för in-

formatfon till allmänheten, mätnings- och provtagnings-

verksamhet. Inga synpunkter på denna ordning har fram-

förts. Nämnderna har ett generellt ansvar och kompetens

inom miljö- och hälsoskyddsområdena samt en organisation

som medger stor flexibilitet. Allmänt sett anser man sig

ha brist på kunskaper inom det radiologiska området och

om verkningar av strålning.

8. ANALYS

Såsom framgår av utredningen har i den svenska kärn-

kraftberedskapen inte ingått planer för en olycka utom-

lands. Beredskap har heller inte förelegat för ett

radioaktivt nedfall med verkningar för en stor del av

landet.

Enligt vad som tidigare redovisats skulle ett väl funge-

rande förvarnings- och alarmeringssystem ha medfört att

beredskapsverksamhet skulle ha kommit igång redan under

söndagskvällen den 27 april. Vetskapen om neufallet kom

nu först under måndagen och utlöste då beredskapsläge

förutom på SSI och SKI även vid vissa länsstyrelser.

Den av den höjda beredskapen i Forsmark direkt berörda

länsstyrelsen, i Uppsala län, kom snabbt i funktion.

Sambandet mellan denna och centrala och lokala myndighe-

ter samt Forsmarksverket synes också ha fungerat till-

fredsställande. Länsstyrelsen har kunnat falla tillbaka

på sin beredskapsorganisation och tekniska utrustning

för en olycka i Forsmarksverket samt att personalen

varit utbildad och övad för denna uppgift.

Under det fortsatta långdragna händelseförloppet har

länsstyrelsernas arbetssituation varit besvärlig, främst
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beroende på att beredskapsplaner for denna typ av hän-

delser saknas. Efterfrågan på uppgifter från massmedia

och allmänhetens behov av lättfattlig information har

ställt länsstyrelserna infor nya och stora krav. Under

dessa förhållanden har också det rådgivande expertor-

ganet, SSI, övertagit ledningen av den samlade bered-

skapsverksamheten, varigenom länsstyrelserna kommit på

efterkälken. SSIs råd och anvisningar till bl a läns-

styrelserna har sålunda till stor del gått direkt ut i

massmedia. I endast enstaka fall har länsstyrelserna

fått SSIs meddelanden före massmedia.

Kompetensen hos länsstyrelserna i frågor om radioaktivt

nedfall och dess verkningar har också av naturliga skäl

inte varit särskilt hög. Vissa länsstyrelser skaffade

sig ett bättre arbetsläge genom att till sina bered-

skapsorganisationer knyta experter bl a från andra

regionala myndigheter, t ex i lantbruksfrågor och

personer med strålskyddskompetens.

Avsaknaden av planer för beredskap i fall som Tjer.oobyl-

händelsen har också gjort att lokala myndigheter och

institutioner som exempelvis kommunala miljö- och hälso-

skyddskontor, sjukhus, vårdcentraler och laboratorier

varit helt oförberedda. Vissa av dessa har fått ett

stort antal förfrågningar från en orolig allmänhet och/

eller förfrågningar om uppdrag att utföra olika radiolo-

giska undersökningar m m. Trots en fullkomlig avsahnad

av inövade rutiner synes dodk beredskapsverksamheten

även på den lokala nivån ha kommit igång på ett till-

fredsställande sätt. Mätnings- och inforniationsverkscTi-

het har genomförts i samverkan med länsstyrelstt

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har dock

allmänhet känt sig alltför litet utnyttjade av läns

styrelserna.

Generellt sett har de olika organen på de regionala or.t

lokala nivåerna tvingats, och i mycket stor utsträcJtninc
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lyckats, att improvisera. Det gäller såväl de åtgärder

som vidtagits som den särskilda organisation som organen

tvingats bygga upp. De smärre brister i beredskapssyste-

met på regional och lokal nivå som har framkommit och

påpekats i tidigare avsnitt i utredningen är i allt

väsentligt hänförbara till det ovan sagda. Utredningen

anser sig inte behöva närmare uppehålla sig vid dessa

utan förutsätter att bristerna kommer att rättas till i

samband med att de berörda regionala och lokala organen

ser över sina beredskapsplaner m m.

Ett problem som dock varit särskilt framträdande är den

misstro som har uppstått hos allmänheten inför myndighe-

ternas uttalanden och agerande i vissa frågor. Misstron

kan sannolikt också förklara en del av den oro som upp-

stått bland allmänheten. Misstron hör troligen också

ihop med att kärnkrafts- och energifrågorna i dag till-

hör de mest politiskt laddade.

För den allmänna beredskapsplaneringen i landet ansluter

sig utredningen i ett senare avsnitt till de förslag som

regeringen lagt fram i sitt förlag till ny räddnings-

tjänstlag (prop. 1985/86:170). Detta innebär att läns-

styrelsernas operativa ansvar och uppgifter vid en hän-

delse av detta slag utvidgas. I en väl uppbyggd framtida

och på regional nivå uppbyggd beredskapsorganisation

finns enligt utredningens mening goda förutsättningar

att myndigheternas insatser på ett bättre sätt inger

allmänheten förtroende. I detta sammanhang kan inte nog

understrykas vikten av att det till länsstyrelsens

beredskapsorganisation knyts personal med erfarenheter

från och kompetens vad gäller befolkningsskydd, lant-

bruk, miljö, hälsovård, kosthåll, radiologiska frågor

m m.

I avsnitt XIV redovisas de förslag till förbättringar av

den regionala och lokala beredskapen som utredningen

finner nödvändiga.
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X. LANTBRUKSSTYRFLSEN

FAKTADEL

1. LANTBROKSSTYRELSENS ROLL I BEREDSKAPSPLANE-

RINGEN

Lantbruksstyrelsen har ingen egen beredskipsorganisa-

tion. Länsstyrelsen är den myndighet på det regionala

planet som vidtar alla åtgärder i samarbete med lant-

bruksnämnderna. Lantbruksstyrelsen planerar emellertid

för åtgärder inom jordbruket vid en krissituation. I

samband med regeringens energibeslut 1981 genomfördes en

utredning som syftade till att kartlägga de särskilda

problemen för jordbruket i händelse av en kärnkrafts-

olycka. Utredningen genomfördes av lantbruksstyrelsen i

samarbete med strålskyddsinstitutet, livsmedelsverket

och lantbruksuniversitetet.

Arbetet bedrevs skyndsamt. Resultatet av utredningen

blev att man pekade på ett antal punkter där åtgärder

krävdes för att planläggningen för jordbruket inför en

kärnkraftolycka skulle bli tillfredsställande.

Förslaget lämnades in till dåvarande regeringen i

oktober 1980. Resultatet av 'utredningen blev att ett

flertal forskningsprojekt påbörjades vid lantbruksuni-

versitetet. Likaså har genomförts en kartläggning av

djurförekomsten i anslutning till de svenska reaktorerna

inom 15 km radie. En översiktlig kartläggning har även

gjorts inom en radie av 30 km. Informationsbroschyrer

som lantbruksstyrelsen framställt i samarbete med SSI

har lämnats ut till alla djurägare i kärnkraftlänen,

vilka i korta drag redogör för konsekvenserna av en
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kärnkraftolycka och hur lantbrukaren skall handla. En

kompletterande faktabroschyr, bl a med <ie senaste forsk-

ningsresultaten, har också påbörjats. Händelsen i Tjer-

nobyl har emellertid medfört att detta projekt lagts åt

sidan.

Lantbruksstyrelsens uppgifter inom beredskapen är alltså

att leda planeringen, den övergripande gemensamma plane-

ringen för alla länen, dvs skapa ett underlag för bered-

skapsarbete inom länen.

Den beredskapsplanering som hittills utförts, avser i

första hand ett läge där strålningsintensiteten från

marken är betydligt högre än de värden som uppmätts

efter Tjernobylolyckan. Evakuering förutsätts vara en av

de viktigste åtgärderna i det planerade läget. Någon

beredskap för en radioaktiv markbeläggning motsvarande

den efter Tjernobylolyckan har däremot inte funnits.

2. LANTBRUKSSTYRELSENS ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV

TJERNOBYLOLYCKAN

Lantbruksstyrelsen hade sin första inledande kontakt med

SSI den 5 maj i form av ett telefonsammanträde. I detta

telefonsammanträde deltog även ett antal länsveterinä-

rer. Det konstaterades då att det huvudsakliga radiolo-

giska problemet härrörde från, isotopen jod-131. Lant-

bruksstyrelsens såväl som länsveterinärens roller förut-

sågs då komma att bli förmedlande av information dels

gentemot lantbrukarna, dels gentemot allmänheten. Där-

efter deltog lantbruksstyrelsen i ett sammanträde på SSI

den 9 maj. Fortfarande diskuterades inte cesiumproblema-

tiken. Problemen med de långlivade cesiumisotoperna blev

aktuella först närmare mitten av maj. Lantbruksstyrelsen

var då inte förberedd på de problem som cesiumbelägg-
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ningen skulle ge upphov till. Den 15 maj tillsattes en

arbetsgrupp inom lantbruksstyrelsen med representanter

från Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Mejeriers

Riksförening samt en representant från lantbruksnämnden

i Gävle. Till gruppen adjungerades en representant från

SSI och lantbruksuniversitetet för särskilda frågor.

Samarbetsgruppen utarbetade rekommendationer till lant-

brukarna i de drabbade länen med förslag till åtgärder

för att minska mängden radioaktivt cesium i jordbruks-

produkterna. Man rekommenderade att hålla djuren på

stall tills vidare och så länge grovfoder fanns. Vidare

rekommenderade man att slåttervallarna skulle slås med

lägsta möjliga stubbhöjd. Det avslagna materialet skulle

samlas och deponeras på en lämplig plats. Som extra

skydd skulle gräshögen täckas med jord alternativt in-

hägnas.

Rekommendationen väckte starkt motstånd bland lantbru-

karna och har genomförts i mycket liten utsträckning.

Den 12 juni utfärdades en ny rekommendation om vall-

skörd. Mätresultat hade då visat att markbeläqgningen av

cesium koncentrerats till växtskiktet närmast marken.

Den nya rekommendationen byggde då på alternativet att

fodervalien, då den vuxit ut, skördas med hög stubb. Det

skördade fodret skulle bli i det närmaste fritt från

cesium, medan den kvarvarande stubben samt fjolårsfornan

skulle innehålla den stora huvuddelen av nedfallet

cesium. Den kvarvarande delen skulle slås vid ett senare

tillfälle och transporteras för kompostering inom

respektive kommuns avfallshantering.

Trots att den andra rekommendationen medförde okade

tekniska svårigheter för vallskörden kom den att genom-

föras i stor utsträckning. Det vinterfoder som skördats

på detta sätt har senare analyserats för uppföljning av

innehållen radioaktivitet.



-234-

Betesförbudet medförde ökat behov av grovfoder till

lantbrukarna i tie drabbade länen. Lantmannaorganisatio-

nen organiserade distributionen av grovfoder från fram-

för allt södra och mellersta Sverige till de norra

delarna av Sverige. Organisationen lyckades distribuera

hö till de lantbrukare som så behövde innan alla län var

helt friklassade.

3. FRIKLASSNING

Strålskyddsinstitutet beslutade att rekommendera lant-

brukarna i hela landet att hålla sina mjölkproducerande

nötkreatur på stall p g a risker, för hög radioaktiv

markbeläggning. Bete under den första tiden skulle kunna

medföra ett fcr högt radioaktivt innehåll i den mjölk

som producerades. Allt eftersom tiden gick växte nytt

i gräs med låg cesiumhalt och den radioaktiva beläggninge:.

[ på det gamla gräset sköljdes delvis bort av regn. Detta

j kunde avläsas genom de särskilda gräsprover som togs

| genom SSIs försorq. Då mängden radioaktivitet i gräspro-

I verna låg under ett visst riktvärde utfärdat av SS1,
i

kunde en "friklassning" ske. Efter friklassninqen bedöir,-

\ des det inte vara någon risk att betande kor skulle pro-

ducera mjölk med för hög radioaktivitetshalt.

I samband med rekommendationen den 12 juni infördas en

ny princip för friklassning vilken byggde på analys av

mjölkprover. I och med att denna andra princip för fri-

klassning infördes kunde större områden snabbare fri-

klassas, framför allt i de norrländska länen.

Lantbruksstyrelsen har framfört åsikten att den första

metoden för att hålla nere förekomsten av radioaktiva

ämnen i den producerade mjölken är mödosam och onödigt

komplicerad. Man ifrågasätter om inte mjölkmoniteriny
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och aktivitetsanalyser av den producerade mjölken på ett

bättre sätt skulle kunna uppnå önskat syfte. Man förut-

sätter t då att den mjölk som överskrider gränsvärd-, <_

300 Bq per kilo kastas, och den som klarar gränsvärdet

kan användas.

Lantbruksstyrelsen bedömer att mjölkmonitering och

mjölkanalys skulle både bli snabbare och effektivare för

lantbrukaren. Det förutsattes dock att utrustning finns

på mejerierna och att personalen är utbildad. Sådan

mjölkmonitering kan dock endast mäta på större mjölk-

mängder, ej på mjölk från en enskild gård.

4. PROBLEM INOM SÄRSKILDA NÄRINGAR

Trädgårdsnäringen fick initialt vidkännas svårigheter.

Grönsaker m m som odlats på friland bemöttes av konsu-

menterna med köpmotstånd, då konsumenterna inte litade

på att de fastställda riktvärdena uppfyllts.

För rennäringen förväntas särskilt stora problem. Det

radioaktiva nedfallet över Norrbotten är begränsat.

Däremot kom Västerbottens och Jämtlands läns fjäll-

områden att få betydande nedfall. Nedfallet har inne-

burit att lavar och andra renbetesväxter har blivit

förorenade av det radioaktiva nedfallet, vilket i sin

tur medfört att renköttet fått, kraftigt förhöjda värden

av cesium-137 och -134.

Efter olyckan har livsmedelsverket och strålskyddainsti-

tutet låtit genomföra provtagningar på bl a renkött och

renbetesväxter. Den 5 juni 1986 beslutade livsmedelsver-

ket att ren som slaktas inom Västernorrlands, Jämtlands

och Västerbottens län t v inte skall godkännas som livs-

medel. Beslutet har senare utökats till att omfatta även

andra områden.
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5. EKONOMISK ERSÄTTNING

Regeringen beslutade den 18 juli 1986 att de jordbruks-,

trädgårds- och renskötselföretag som orsakats merkost-

nader eller inkomstbortfall p g a det radioaktiva ned-

fallet skall få ersättning. Full kompensation skall där-

vid utgå till drabbade företag. Lantbruksstyrelsen fick

regeringens uppdrag att utarbeta riktlinjer för den eko-

nomiska kompensationen. Den arbetsgrupp som tidigare

beskrivits utarbetade sådana riktlinjer.

Ekonomisk kompensation skall utgå för produkter som inte

kan försäljas p g a otillåtet höga halter av radioaktiva

ämnen, foder som inte kan användas, minskad avkastning,

merkostnader p g a försenad betessläppning, sanerings-

kostnader eller andra kostnader.

Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna i berörda lan

sk^ll handha ersättningsfrågorna. Ersättning för kasse-

rade produkter skall emellertid regleras genom respekti-

ve mejeri, kontrollslakteri och köttbesiktningsbyrå, i

enlighet med överenskommelser med respektive intresse-

förening .

6. JORDBRUKETS KRIGSORGANISATION

Jordbruket har, som en sektor.av det svenska samhället

med avgörande betydelse för folkförsörjningen, en väl

etablerad och planerad krigsorganisation. Denna krigs-

organisation inrymmer i sig på lokal nivå den s k blcoK-

organisationen.

Huvuddragen i denna organisation är att ett anta] jord-

bruk, geografiskt sammanhängande, sammanhålls i ett s ;

"block". För blocket finns en "blockledare", vilknr.
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utses bland jordbrukare som ingår i blocket. Ett antal

sådana block sammanhålls av en "överblockledare".

Under perioden med betesförbud utnyttjades denna organi-

sation regionalt av lantbruksnämnderna i flera län, bl a

Gävleborgs- och Jämtlands län, för inventering av foder-

situationen. Därvid konstaterades att organisationen var

ett utmärkt instrument för snabb faktainsamling. På ett

till två dygn fastställdes fodersituationen inom ett

helt län.

Denna information utnyttjades sedan även lokalt för

överföring och utjämning av foderresurser.
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ANALYSDEL

7. LANTBRUKSSTVRELSENS ÅTGÄRDER

Lantbruksstyrelsen kora igång relativt sent med sina

åtgärder,. Representanter från lantbruksnämnderna i

berörda län har framfört att man önskat ett tidigare

stöd från lantbruksstyrelsen. Dröjsmålet kan kanske för-

klaras av att man inte haft beredskapsorganisation som

snabbt kommit i verksamhet och insett de långsiktiga

problemen för jordbruket som skulle bli följden av de

höga markbeläggningarna av cesium-134 och -137.

Den första rekommendation som utfärdades av lantbruks-

styrelsen utarbetades med viss brådska. Tillräcklig tid

för samråd med lantbruksnämnderna och representanter

från lantbrukarna fanns inte. Rekommendationen blev där-

med inte förankrad hos dem den riktades till. Detta

framkom också tydligast genom den låga tillämpningsgra-

den. Från regionalt håll har detta beklagats eftersom

man med ett visst tidsperspektiv bedömt att den första

rekommendationen skulle ha varit den enklaste och effek-

tivaste att genomföra.

Rekommendationen om metod för. vallskörd ansågs mera

underbyggd. Trots att den innehöll ett mer komplicerat

tekniskt förfarande, kom den att tillämpas av de flesta

lantbrukarna. Härmed kunde större delen av årets vall-

foder räddas. Det har framförts åsikter om att denna

rekommendation i högre grad än den första anslöt till

iiormala jordbruksmetoder.
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Under utredningsarbetet har det inte framgått i vilken

utsträckning en rekommendation om djupplöjninq och upp-

taqsrectyner.inde åtqärder diskuterats inom lantbrukssty-

relsen. Ut i (.'dninqfn anser dock att sädana alternativ

borde ha presenterats för den enskilde lantbrukaren.

8. BEREDSKAPEN INOM JORDBRUKET

Den beredskap för det svenska jordbruket som planerades

1980 inför on ev kärnkraftolycka bedöms nu som en värde-

full qrund till f.-n beredskapsplanering. Lantbrukarna i

karnkr.if tlänen har också erhållit viss information.

Beredskapsplaneringen har emellertid varit otillräck-

lig. Den har enbart syftat på en situation där evaku-

ennq ansetts nödvändig. De åtgärder som behöver vidtas

då stora områden jordbruksmark förorenats med radio-

aktiva ämnen har inte värjt förberedda. Utredninqen

bedömer det som väsentligt att lantbruksstyrelsen fort-

sätter det planeringsarbete som påbörjades 1980 och

genomför detta för flera olika fall då det qäller för-

oreningen av radioaktiva ämnen. I detta sammanhang har

även jordbrukarna i de län som inte är kärnkraftlän att

ingå.

Utredninqen ansei vidare att lantbruksstyrelsen skr-j I ]

iii q A med representant på central nivå i en framtida

beredskapsorgan is.it i on. Vidare anser utredningen att

lantbruksstyrelsen bör närmare för egen del planera för

en liknande beredskapsorqanisation i framtiden.
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9. IITBn.DNlNG OCH INFORMATION

Avon j o r d b r u k a r n a i i cke k ä r n k r a f tlan'-ri benöver ernAi i .

i n f o r m a t i o n med t ä n k b a r a å t g ä r d e r ; i d >sn eventual} r-.v

k ä f n k r a f t o l y o k a . Ut redn ingen a n s e r a t t d e t a r b e t e -•'•„>•

inom SS1 n>ed kc.i)pLett.er-inde in fo rmat ion i . i i !

s T<jr<1biuknri' bör skyndsamt f ä r d i g s t ä l l a s . Även

v i s s u t b i l d n i n g m:h övning bör ges t i l l lar i toruka^nn .
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XI. STATENS LIVSMEDELSVERK

FAKTADEL

1 . LIVSMEDELSVERKETS MYNDIGHETSUPPGIFTER

Livsmedelslagen från 1972 syftar dels till att skydda

konsumenterna mot skadliga, smittförande eller på andra

sätt otjänliga livsmedel, dels att hjälpa konsumenterna

att bedöma och välja livsmedel ur det stora sortimen-

tet. Livsmedel i lagens bemärkelse omfattar allt en

människa intar för att äta med undantag för läkemdel.

Regeringen har förordnat statens livsmedelsverk att vara

central myndighet i livsmedelsfrågor. Livsmedelsverket

har därmed fått i uppgift att utfärda tillämpningsföre-

skrifter till laqen. Livsmedelsverket utövar också till-

syn över att livsmedlen är tjänliga.

Kontrollorganisationen inom livsmedelsfrågorna omfattar

på lokal nivå kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämn-

der. Regionalt har länsstyrelserna ett ansvar genom et.t

system med länsveterinärer ett ansvar. På central stat-

lig nivå är statens livsmedelsverk ansvarig organisa-

tionsenhet. I försvaret innehas motsvarande ansvar av

försvarets sjukvårdsstyrelse.

Tillsynen av livsmedel omfattar allt från livsmedels-

framställning, dvs beredning, distribution och fram till

den färdiga produkten. Livsmedelsverket utfärdar före-

skrifter beträffande livsmedlens innehåll av tillsatser

samt högsta tillåtna halt av främmande ämnen, t ex bly,

pesticider (bekämpningsmedelrester) eller mögelrester.
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2. LIVSMEDELSVERKETS ORGANISATION

2.1 t Normal organisation

Livsmedelsverket lyder under jordbruksdepartementet.

Chef för livsmedelsverket är generaldirektören, vilken

även ingår i verkets styrelse. Där återfinns represen-

tanter också för konsumenter, löntagarorganisationer,

handel, industri och jordbruksnäring.

Livsmedelsverket är organiserat i tre huvudavdelningar

(hygienavdelning, undersökningsavdelning och administra-

tiv avdelning) samt ett planerings- och budgetsekreta-

riat.

Den laborativa verksamheten på livsmedelsverket avser i

första hand metodutveckling, ovanliga och sällan före-

kommande analyser samt auktorisation av andra labora-

torier, vilka utför rutinanalyser som ett led i den

offentliga livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverket är lokaliserat till Uppsala.

2.2 Beredskapsorganisation

Livsmedelsverket ingår i Sveriges totalförsvarsorgaru.-

sation. Någon mer genomarbetad beredskap för den omfat-

tande verksamhet, som blir nödvändig om en stor del av

landets livsmedel förorenas, finns inte.

Efter några "incidenter" med kvicksilverförgiftade apel-

siner for ca 5 år sedan infördes telefonsvarare med hän-

visning till polismyndighet i sådana frågor. I samband

med Tjernobylhändelsen infördes under tider då växeln

var stängd telefonsvarare med uppgift om hemtelefonnum-

mer för vissa tjänstemän i organisationen.
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2.3 Radiologisk, kompetens hos livsmedelsverket

Radioaktiv nedsmutsning hos livsmedel betraktas som en

förorening. Livsmedelsverket har emellertid inte tidiga-

re' haft någon anledning att handlägga frågor rörande

livsmedel kontaminerade av radioaktivitet. Någon specia-

listkunskap inom området finns således inte inom livsme-

delsverket. Inte heller har det funnits någon teknisk

utrustning för att mäta radioaktivitet i livsmedel.

3. LIVSMEDELSVERKETS ÅTGÄRDER EFTER DEN 28 APRIL

1986

3.1 Åtgärder beträffande importerade livsmedel

Efter det att reaktorolyckan i Tjernobyl blivit känd

inom livsmedelsverket samt att den åstadkommit ett

radioaktivt nedfall över stora delar av Sverige samman-

trädde livsmedelsverket den 30 april för att diskutera

vilka åtgärder som behövde vidtagas med anledning av det

inträffade. Verket beslöt då om importförbud för alla

livsmedel som kunde vara påverkade av Tjernobylolyckan.

Förbudet gällde således import av kött, fisk, potatis

och grönsaker från Sovjetunionen samt de kringliggande

länderna Bulgarien, Polen, Tjeckoslovakien och Ungern.

Detta beslut modifierades den 5 maj på så sätt att

importförbudet skulle gälla endast för livsmedel från

Sovjetunionen, medan för övriga länder i beslutet av den

30 april skulle gälla att alla sändningar som kom från

dessa länder med kött, fisk, potatis, grönsaker, färsk

frukt och bär skulle undersökas med avseende på sitt

innehåll av radioaktivitet.

Den undersökning som föranstaltades i beslutet kunde

genomföras med hjälp av de växtinspektörer som i normala
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fall genomför stickprov på importerad frukt & grönsaker

för senare analyser av rester av pesticider m m. Från

och med denna tidpunkt fick den vanliga provtagningen

stå tillbaka för den omfattande provtagning som blev

resultatet av beslutet den 5 maj. Aktivitetsanalyserna

utfördes framför allt av radiofysiska institutionen i

Lund. Huvuddelen av livsmedelsimporten sker via hamnar i

Skåne.

Den 30 maj utvidgades beslutet om obligatoriska provtag-

ningsländer, och Italien inkluderades. Vidare infördes

anmälningsskyldighet för import av frukt och grönsaker

från vissa länder, för att ge livsmedelsverket möjlighet

att besluta om stickprovskontroll avseende radioaktivi-

teten.

3,2 Åtgärder för inhemska livsmedel

Det första beslutet om inhemska livsmedel togs av SSI

den 2 maj, då de rekommenderade svenska folket att avstå

från konsumtion av nässlor, persilja, murklor m m, vilka

haft sin växtperiod under det radioaktiva nedfallet.

Rekommendationen att avstå från att dricka regnvatten

m m härrörde också från SSI.

I mitten av maj påbörjades en mer systematisk undersök-

ning av svenska livsmedel. Undersökningarna, som delvis

genomfördes i samarbete med lantbruksuniversitetet i

Uppsala, genomfördes i den ordningsföljd som nya livsme

del "växt upp". Allt eftersom nötkreaturen släpptes på

bete genomfördes en stickprovsmässig provtagning på nöd-

slaktade djur. Provtagning initierades också på övriga

betande djur från normalslakten.

Viltet har utgjort ett särskilt problemområde. I samar-

bete med länsveterinärerna i framför allt de fyra mest
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drabbade länen genomfördes en undersökning på trafikska-

dade älgar och rådjur. En plan för provtagning av ett

visst syital djur från varje område utarbetades.

Provtagning på fisk påbörjades i slutet av juni, och

gällde i förta hand de mest drabbade länen. En omfattan-

de provtagning av fisk planerades också bli genomförd i

samarbete med fiskeristyrelsen.

Det stod tidigt klart för livsmedelsverket att renkött

skulle komma att utgöra ett särskilt stort problem.

Undersökning av renkött i Västerbotten indikerade tidigt

höga halter radioaktivitet. Ett stort upplagt provtag-

ningsprogram för renkött har lagts upp i samarbete med

strålskyddsinstitutet och lantbruksstyrelsen. Provtag-

ningen sker i lantbruksuniversitetets regi, renförsöks-

avdelningen och samernas riksförbund.

Livsmedelsverket har bedömt att provtagningen på inhems-

ka livsmedel måste fortgå i flera år framöver. För vissa

typer av livsmedel, t ex renkött och fjällfisk, kan höga

värden komma att kvarstå under lång tid.

Analyserna av det radioaktiva innehållet i de olika

livsmedlen har utförts av laboratorier som kontrakterats

av livsmedelsverket, framför allt universitetsinstitu-

tioner .

3.3 Riktvärden beträffande högsta stråldoser från

livsmedel

Livsmedelsverket har följt SSIs rekommendationer i sam-

band med beslut om högsta riktvärden beträffande radio-

aktiva ämnen i livsmedel. För en närmare genomgång av

detta hänvisas till avsnittet om SSI.
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4. LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER EFTER TJERNOBYLOLYCKAN

Livsmedelsverket har i samarbete med framför allt SSI

lantbruksuniversitetet och lantbruksstyrelsen påbörjat

ett flertal större projekt för att kartlägga radioakti-

viteten i olika livsmedel. Syftet med undersökningarna

är bl a att via en provplan få en kartläggning över

aktivitetsnivåerna särskilt i de mest drabbade länen.

5 INFORMATION

5.1 Information till allmänheten

Från och med månadsskiftet april-maj fick livsmedelsver-

ket ett stort antal telefonförfrågningar från allmänhe-

ten. Förfrågningarna besvarades av enskilda tjänstemän i

deras tjänsterum. Trots att livsmedelsverket har en

relativt stor informationsenhet fanns inte tillräckliga

resurser att möta alla frågor från allmänheten. Intres-

set för livsmedelsverkets frågor tilltog under sommaren

ju mer det stod klart att vissa några stora livsmedels-

grupper hade höga värden på radioaktiviteten.

5.2 Information till myndigheter

Livsmedelsverket har skriftligen informerat övriga

myndigheter och organisationer om sina beslut. Informa-

tionen har gått ut via telexmeddelanden. Bakom dessa

fanns alltid ett formellt skriftligt beslut.

Information om besluten har även gått till massmedia,

Snabb publicering i tidningar etc har gjort att allmän-

het och tjänstemän inom övriga myndigheter oftast fått

kännedom om beslut mycket snabbt, ibland t o m före det
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direkt ställda telexmeddelandet. Livsmedelsverket anser

att man haft god hjälp av massmedia för att föra ut sin

information.

Från och med den 16 maj började livsmedelsverket samman-

ställa sin verksamhet och sina beslut i promemorior.

Dessa ställdes till miljö- och hälsoskyddsnämnderna i

Sveriges kommuner. I dessa PM ingick även fullständig

information om aktuella mätvärden. Eftersom miljö- och

hälsoskyddsnämnderna intar en viktig funktion beträffan-

de livsmedelskontrollen och har verksamhet på det lokala

planet ansågs det väsentligt att dessa fick fullständig

information om de åtgärder och resultat som erhållits på

central nivå. Denna information till kommunerna kom

igång den 16 maj. Livsmedelsverket anser dock att man

kom igång något sent med denna information. Därefter har

liknande PM sammanställts till kommunernas miljö- och

hälsoskyddsnämnder vid fyra ytterligare tillfällen.

För information till myndigheter utomlands sammanställ-

des ett engelskspråkigt telex, där det allmänna läget i

Sverige belystes och där livsmedelsverket uttalade sin

garanti för att livsmedel som exporterades inte var kon-

taminerade med radioaktivitet. Detta telexe sändes ut i

slutet av maj med anledning av importförbud i vissa

europeiska länder av livsmedel som framställts i

Sverige.

6. LIVSMEDELSVERKETS RESURSER

6. 1 Personal

Livsmedelsverket har under senare år fått vidkännas en

personalinskränkning. Detta har bl a medfört att de

extra resurser som tidigare funnits tillgängliga för
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snabb inkallelse av personal numera saknas. Exempelvis

ersätts inte semesterledig personal. Följden har bl a

blivit ,att livsmedelsverket haft otillräcklig kapacitet

både då det gällt administrativ kontorspersonal och per-

sonal som engagerats i analysarbetet. Samma sak gäller

för informationsverksamheten.

6. 2 Teknisk utrustning

Då Tjernobylolyckan inträffade var livsmedelsverket

endast utrustat med en ordinarie växel samt telexappa-

rat. I samband med olyckan och den omfattande kommunika-

tionsverksamhet som sedan följde inhyrdes även en täle-

faxutrustning från televerket. Med telefon, telex och

telefax har livsmedelsverket kunnat ta emot och vidare-

befordra information i aktuella frågor med andra myndig-

heter .

Livsmedelsverket har inte varit utrustat med någon mät-

utrustning för analys av förekomst av radioaktiva ämnen

i livsmedel. Den mätverksamhet som påkallats av det

radioaktiva nedfallet över Sverige har genomförts vid

kontrakterade laboratorier. På livsmedelsverket har inte

heller någon kunskap funnits vare sig om effekterna av

radioaktivitet i livsmedel eller teknik för att analyse-

ra denna. Det har upplevts som en stor svårighet att man

inte haft möjlighet att åtminstone bedöma inkomna mat-

resultat samt att man inte heller haft möjlighet att

utföra några analyser på livsmedelsverket.
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7. SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER

7.1 Samverkan med SSI

De'första kontakterna med SSI inleddes vid månadsskiftet

april-maj. Tack vare personliga kontakter kunde samver-

kan redan från början bli effektiv. De allra första

dagarna efter olyckan var emellertid så intensiva att

samråd i enskilda ärenden inte hanns med. De rekommenda-

tioner om att avstå från att äta murklor, persilja m m

som SSI då utfärdade har senare antagits av livsmedels-

verket som en av deras rekommendationer då sakkunskapen

på området under denna tid framför allt låg hos SSI.

En rad projekt för undersökning av spridning av radio-

aktivitet har genomföras och kommer även framledes att

genomföras i samarbete med SSI. Arbetsfördelningen är

därmed att livsmedelsverket ansvarar för provplanering,

provtagning och analys medan SSI ansvarar för tolkning

av analysvärden och beräkning av doser.

7.2 Samverkan med andra myndigheter och organisa-

tioner

Livsmedelsverket har även samarbetat med lantbrukssty-

relsen, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Mejerier-

nas Riksförbund i mjölk- och köttproblematiken. Efter

ett inledande sammanträde hos.SSI i mitten av maj har

myndigheterna träffats regelbundet.

Samarbetet med övriga centrala myndigheter har i viss

mån försvårats av att dessa är lokaliserade i olika

delar av landet.
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8. LIVSMEDELSVERKETS SKRIVELSE TILL REGERINGEN

Med anledning av den ökade arbetsbördan för livsmedels-

verket gjorde verket i slutet av juli en framställan

till jordbruksdepartementet med anhållan om att få göra

överdrag av nästkommande budgetårs anslag med sammanlagt

1,7 milj kr. Dessutom redovisades livsmedelsverkets

direkta kostnader med anledning av kärnkraftolyckan i

Tjernobyl, vilka t o m den sista juni 1986 uppgått till

drygt 700 000 kr. De föreslagna förstärkningarna omfat-

tade framför allt inköp av mätinstrument, kompetensupp-

byggnad och kostnader för extra personal. Livsmedelsver-

ket motiverade kostnaderna med att fortsättningsvis

kommer en kontinuerlig mätverksamhet i form av överva-

kande undersökningar att bli nödvändiga. Livsmedelsver-

kets analysutrustning skulle i första hand användas för

rutinanalyser men även i kunskapsuppbyggande syfte.
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ANALYSDEL

1. LIVSMEDELSVERKETS OMEDELBARA ÅTGÄRDER

Livsmedelsverket var den centrala myndighet som, förutom

SKI och,SSI, tidigt kom igång med åtgärder efter Tjerno-

bylolyckan. Efter två dagar utfärdades importförbud på

livsmedel från öststatsländerna. Utredningen anser att

dessa åtgärder var välbetänkta och att livsmedelsverket

i övrigt, trots avsaknad av beredskapsplanering på nu

aktuellt område, kommit i verksamhet på ett tillfreds-

ställande sätt.

Det både informella och formella samarbetet med SSI har

sannolikt bidragit till att åtgärderna inom livsmedels-

området kunnat vidtas utan onödiga dröjsmål. Det aktuel-

la samarbetet initierats på personliga initiativ. Inom

utredningen bedöms det som angeläget att motsvarande

samarbete inför framtiden formaliseras.

2. LIVSMEDELSVERKETS BEREDSKAP

Livsmedelsverket har fram till nu endast haft den bered-

skap som krävs inom ramarna för totalförsvaret. Utred-

ningen anser att livsmedelsverket bör vara representerat

på central nivå i en ny beredskapsorqanisation. Därut-

över bör verket ha en viss beredskapsplanering. I en

sådan planering bör kommunikationssystem, samarbetsgrup-

per och inställelsetider vara förberett. Ansvarsfördel-

ninqen bör vara klarlagd. Utredningen finner däremot

inte behov av en i detalj utarbetad beredskapsplan.
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Med en grundplanering kan anpassning ske till den aktu-

ella situationen.

3. LIVSMEDELSVERKETS LÅNGSIKTIGA PROJEKT

Livsmedelsverket har initierat och genomför ett stort

antal större projekt för att belysa det radioaktiva

innehållet i livsmedel och även dess konsekvenser.

Arbetet sker dels i egen regi men också i stor utsträck-

ning i samarbete med SSI och övriga centrala myndighe-

ter. Utredningen finner att de åtgärder som livsmedels-

verket planerar och genomför är väl genomtänkta.

Utredningen finner det väsentligt att samtliga inblanda-

de instanser i livsmedelskontrollen engageras i det.

uppföljande arbetet. Samarbetet med länsstyrelserna och

länsveterinärerna på regional nivå blir därmed också av

stor betydelse.

Livsmedelsverket har i sina bedömningar av det radioak-

tiva innehållet i livsmedlen helt förlitat sig på de

riktvärden som framtagits inom SSI. Utredningen finner

det naturligt att förfara på detta sätt då det är

väsentligt att den centrala kompetens som finns inom SSI

tillvaratas inom övriga tillämpande arbetsområden. En

kompetens av det slag som återfinns inom SSI, som ĝ r

möjlighet att bedöma radioaktiva ämnens biologiska

inverkan, kan inte och bör inte återfinnas inom andra

myndigheter än SSI. Däremot bör viss kompetens finnas

för att analyser av koncentrationer av radioaktiva ämnen

skall kunna genomföras. Tillräcklig kompetens bör också

finnas för handhavande av eget mätinstrument.
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XII. SOCIALSTYRELSEN

FAKTADEL

1. SOCIALSTYRELSENS MYNOIGHETSUPi-V; Ä "

Socialstyrelsen är central förvaltning-•.'•.

verksamhet som ror socialtjänst, hälsc— . -

tandvård, läkemedelsförsörjning, hälsoskyr1^

psykiskt utvecklingsstörda samt frågor on e. • .. :• •_ - . -

missbruksmedelr allt i den mån det inf. s c"-' " . ••-

annan statlig myndighet att handlägga E:\C1;-.-.• r ̂  r.

(Socialstyrelsens instruktion SFS 1981:d-!3 \ srtte

ändring.)

Socialstyrelsen skall också svara för ti.-' ;,-. ̂  •.•..-.• Je-

verksamhetsområden där man är behörig mynri: g.Y ... ~-:cl -''.-

styrelsen skall vidare för statens del s\c r~. : !: .'•-:-

qripande planering, samordning och uppfölinip. ••_••' ::U-

iiivå av verksamhetsgrenarnas omfactning, in'.er< ._; • ;:s:.-

nåder och utveckling. Detta skall i .. '•<••-'.', <::!. iq

utsträckning ske i samverkan med andra sare'-.al'..•.;•'.-yic..'a.-.-

de organ.

På central nivå har socialstyrelsen vissa myrrUqret.s.'c^-

qifter inom områden där även andra myndigheter ':ar -top-

qifter. Som exempel kan nämnas att för hälsomi.'. ,b'; :.;:O-"-

iius svarar socialstyrelsen, medan för miljö': utor-hv.s

svarar naturvårdsverket. Socialstyrelsen och S£" .lar

likaså gemensamma intresseområden. Som exempel san •-'5...1-

nas miljön i radonhus samt strålskyddsf rlicjor rör •.-~ =>c-

nal på sjukhus.
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På lokal nivå svarar varje kommun för hälsoskyddet inom

sin kommun. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnd

skall Dlanera kommunens hälsoskydd, meddela de föreläg-

ganden och förbud som behövs samt utöva tillsyn över

efterlevnaden inom kommunen av hälsoskyddslagen och de

bestämmelser som är meddelade med stöd av lagen. Nämnden

skall även lämna allmänheten råd och upplysningar i

frågor som rör nämndens ansvarsområde. Länsstyrelsen ut-

gör nämndens tillsynsmyndighet på regional och social-

styrelsen på central nivå.

2. BEREDSKAPSPLANERING FÖR KÄRNKRAFTSOLYCKA

2.1 Information

Socialstyrelsen har inget, direkt ansvar för att informa-

tion förmedlas till allmänheten i händelse av en kärn-

kraftolycka. Som central myndighet i hälso- och sjuk

vårdsfrågor har styrelsen emellertid ett ansvar att

tillse att relevant information förmedlas till lands-

tingen på regional nivå och till hälso- och miljöskydds-

nämnderna på lokal nivå samt till den personal som

arbetar inom hälso- och sjukvården och hälsoskyddet. Den

information som är aktuell avser radioaktiv strålning

och hälsoeffekter.

Socialstyrelsen har givit ut eq rad informationsskrifter

inom hälso- och sjukvården, hälsoskydd och socialtjäns-

ten i beredskap och krig. Bland dessa ingår skrifter om

hur barn skall tas omhand under sådana förhållanden sant

en skrift som behandlar kärnvapenkrigets effekter på

folkhälsan och hälso- och sjukvården. Vidare har social-

styrelsen uttalat att hälso- och sjukvårdspersonal är i

behov av specialinformation i händelse av en kärnkrafts-

olycka, särskilt med tanke på de åtgärder som kan bli
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aktuella,exempelvis inorahusvistelse eller evakuering.

Socialstyrelsen har också uttalat att särskilt inom

socialtjänstens område finns ett betydande behov av

special information, eftersom många personer som är före-

mål för samhällets omsorg och sociala service av olika

skäl inte kan tillgodogöra siq information från radio

och TV.

Enligt socialstyrelsens uppfattning har SSI ett huvudan-

svar för information i samband med en kärnkraftsolycka.

Socialstyrelsen är dessutom beroende av grundläggande

och aktuell information från SSI för att själv kunna

lämna information till regionala och lokala instanser

samt till hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt om

åtgärder är påkallade.

2.2 Utdelning av jodtabletter

I beredskapsplanerna inför en kärnkraftolycka ingår att

som profylaktisk åtgärd dela ut jodtabletter till

drabbad befolkning.

Enligt gällande beredskapsplanering ingår att till samt-

liga innevånare i den inre beredskapszonen runtom ett

kärnkraftverk utdela en enhet jodtablett per person.

Inom de fyra kärnkraft länen har sammanlagt 120 000 enhe-

ter jodtabletter hittills delats ut. En enhet utgör en

tablettkarta med 10 tabi. Varje tablett innehåller 200

mg kaliumjodid. Dessutom har i den yttre zonen, indike-

ringszonen, runt kärnkraftverken, lagts upp lager med

400 000 enheter jodtabletter.

Jodtabletter är en registrerad farmacevtisk speciali-

tet. För detta läkemedel, liksom för alla andra läkeme-

del, är socialstyrelsen behörig tillsynsmyndighet. Läke-

medlet har därvid genomgått den prövning som är före-

skriven för varje läkemedel.



-256-

Socialstyrelsen har av SSI fått uppdrag att upphandla

jodtabletter för distribution och lagerhållning. Social-

styrelsen har därvid utnyttjat de befintliga förråd för

läkemedel som finns, nämligen i anslutning till apotek.

Förutom den nu föreskrivna lagerhållningen har apoteken

även haft ett eget lager jodtabletter till försäljning.

Normalt har försäljningen inte haft någon nämnvärd om-

fattning. I samband med Tjernobylolyckan såldes dock

apotekens egna lager slut på kort tid. Någon påfyllnad

av lagren från de föreskrivna beredskapslagren gjordes

emellertid inte.

Socialstyrelsen betonar att jodtabletter endast skall

intas när det finns anledning att förebygga strålskada

på sköldkörteln. Biverkningsfrekvensen är i normalfallen

låg, men allergiska reaktioner kan förekomma. Skadeverk-

ningarna från sådana reaktioner kan, om anledning till

profylaktiskt intag inte föreligger, vara betydelsefulla

eftersom någon positiv effekt inte kan påräknas då.

Förhöjd beredskap för jodtablett-tillförsel har diskute-

rats. Kostnaderna för detta har beräknats ti1! ca 45

milj kronor. Enbart substansen kaliumjodid skulle kost.i

ca 10 milj kronor. Till detta bör läggas årliga drift-

kostnader .

2.3 Utrymning

Utrymning kan enligt nuvarande beredskapsplanering bli.

aktuell som en skyddsåtgärd vid kärnkraftolycka. Social-

styrelsen anser att en beredskap bör finnas ho.<, beröra?

organ inom hälso- och sjukvården så att de kan vidta åt-

gärder för utrymning. Den uppgifts- och ansvarsfördel-

ning som därvid bör gälla mellan berörda organ bör vara

fastställd i förväg, ev i form av åtgärdslistor. Däremot

anser socialstyrelsen inte att det är nödvändigt att
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genomföra övningar för att pröva fastställda rutiner för

utrymning.

c

Socialstyrelsen har framhållit vikten av att planer

finns för att utrymma svårtransporterade individer.

Antalet sådana personer ökar f n, som följd av bl a den

överflyttning som sker av verksamheter från institu-

tionsvård till hemvård. För närvarande saknas en samlad

kunskap om omfattningen av dessa grupper. Det finns sär-

skild anledning att beakta de grupper som kan ha svårig-

het att nås av larm, t ex hörselskadade. Socialstyrelsen

konstaterar också att, i den mån utrymningsåtgärder

skall verkställas av personal i socialtjänsten, förse-

ningar kan komma att ske vid utrymningen om larm inträf-

far under icke ordinarie arbetstid.

2.4 Beredskap för att omhänderta krisdrabbade per-

soner

Att behöva lämna sitt hem efter en olycka, brådstörtat

och med endast en liten del av sina ägodelar med i

bagaget, innebär ett stort trauma för enskilda. Anpass-

ningen till att, för kortare eller längre tid, starta en

ny tillvaro i nya och ev knappa omständigheter på annan

ort innebär ytterligare påfrestningar. Den svåraste

psykiska påfrestningen kommer emellertid att utgöras av

oron för skadeverkningar från radioaktiv strålning. Oron

kommer framför allt att gälla ev påverkan på oarnen.

Socialstyrelsen anser att i den personal som biträder

vid utrymningen bör finnas kompetent personal för att

hjälpa de drabbade med tanke på psykiska krisreaktio-

ner. Insatserna för vidare bearbetning av psykiska reak-

tioner kan dessutom behövas under en längre tidsperiod.
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2.5 Sjukvårdande insatser

Socialstyrelsen har lämnat allmänna råd om hur personal

från kärnkraftverk, som blivit radioaktivt kontaminerad

eller externt bestrålad, skall tas om hand för akutvård

vid sjukhus. Råden riktas i första hand till den perso-

nal vid regionsjukhus och länssjukhus inom kärnkraftlän

som omhändertar akut sjuka patienter. Råden omfattar

åtgärder vid olika typer av strålskador, t ex extern

eller intern kontamination. Vissa råd ges beträffande

organisation av strålskadade patienter. De skyddsåtgär-

der som skall vidtas av sjukvårdande personal berörs

även.

Någon central planering av de resurser som står till

förfogande inom landets gränser för att ta hand om av

ett större antal strålskadade patienter har emellertid

inte gjorts.

3. ÅTGÄRDER EFTER TJERNOBYL

3.1 Information

Inom SSI utarbetades i början av maj en promemoria med

information till vårdpersonal om den sovjetiska kärn-

kraftsolyckan. Promemorian distribuerades genom social-

styrelsens försorg till samtliga vårdcentraler. Informa-

tionen sändes ut den 9 maj.

Informationstrycket från allmänheten har inte varit lika

högt på socialstyrelsen som på andra centrala myndighe-

ter. Däremot har representanter från enheter ino.vi

socialstyrelsens verksamhetsområde ställt frågor til x

socialstyrelsen. Framför allt har styrelsen upplevt er.

press från miljö- och hälsoskyddsnämnderna i
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rnunerna. Det var framför allt för att bemöta dessa

frågor som socialstyrelsen distribuerade ovannämnda

information den i maj.

3.2 Bedömning av hälsoeffekter p g a Tjernobyl

olyckan

SSI har, baserat på egen och internationell forskning,

kartlagt de hälsoeffekter som kan ge resultat av radio-

aktiv bestråininq. SSI gjorde även tidigt en bedömning

av höqsta årsdos inom de mest drabbade områdena.

Gravida kvinnor och barn utqör särskilda riskgrupper för

radioaktiv bestråininq. Ju yngre en människa är desto

känsligare är hon för bestrålning. Allra känsligast är

ett foster i fostervecka 8 till 15. SSI nar i sina

rekommendationer fastställt att om en gravid kvinna

under graviditeten erhåller en bestrålning uppgående

till 100 mSv eller mer bör hon rekommenderas abort. Om

stråldosen är mindre än 10 mSv är inga särskilda åtgär-

der föranledda. Om dosen är i intervallet 10-100 mSv kan

särskilda åtgärder övervägas, som t ex utrymning.

Socialstyrelsen och SSI har samrått för att diskutera ev

åtgärder för barn och gravida kvinnor som utqör särskil-

da riskgrupper för strålning. Baserat på SSIs beräkning-

ar om högsta totaldos fann socialstyrelsen ingen anled-

ning att utfärda några särskilda rekommendationer. Man

ansåq det alltså inte påkallat att utfärda rekommenda-

tion om abort eller utrymning p g a den låga stråldo-

sen .
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ANALYSDEL

1 . SOCIALSTYRELSENS ÅTGÄRDER

Socialstyrelsen är den centrala myndiqhet som fått mest

kritik 'för passivitet efter Tjernobylolyckan. Man har

från styrelsens sida förlitat sig på den befintliga

beredskapsplaneringen, vilken anger SSI som ansvarig

central myndighet. Eftersom heller inga akuta sjukvår-

dande insatser bedömdes nödvändiga ansåg man inte att

några aktiva åtgärder var befogade.

Den centrala kompetensen då det gäller radioaktiv strål-

nings påverkan på den friska individen finns hos SSI.

Det internationella strålskyddsarbetet, i vilket SSI

deltar aktivt, har kartlaqt riskerna för hälsopåverkan

vid olika bestrålningsnivåer. Rekommenderade åtgärds-

nivåer har fastställts baserade på egna erfarenheter och

det internationella samarbetet. Utredningen anser att

denna kompetens även i framtiden skall ligga kvar hos

SSI. Det har i utredningsarbetet inte framkommit orsak

att förändra denna ansvarsbild.

Ansvaret för sjukvårdande insatser som är behövliga

efter mer betydande radioaktiv' bestrålning faller inom

socialstyrelsens ansvarsområde. Eftersom besttålnings-

nivåerna efter Tjernobylolyckan, inte ens i de mest

utsatta områdena, före. vakade behov av sjukvårdande in-

satser, anser utredninqen emellertid att det inte fanns

något skäl för socialstyrelsen att agera.
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5. SOCIALSTYRELSENS INFORMATION

Lokalt ri landet på vårdcentraler och inom miljö- och

hälsoskyddsnämnderna fanns mycket tidigt starkt behov av

centralt stöd i för dem nya och svåra frågor. Även om

utredningen delar socialstyrelsens uppfattning om att

strålskyddsinstitutet innehar huvudansvaret för den

radiologiska informationen i samband med en kärnkrafts-

olycka, borde socialstyrelsen som central förvaltnings-

myndighet visa en större omsorg om de lokala myndighe-

ternas behov av information om de medicinska konsekven-

ser som det radioaktiva nedfallet kan ha medfört för den

enskilda människan. Socialstyrelsen borde därför tidiga-

re än vad som är fallet ha utgivit information till

berörda organ. Likaså bör en viss uppföljning av given

information ske.

Utredningen anser vidare att socialstyrelsen bör förbe-

reda sådan information för framtiden.

6. BEREDSKAPSPLANERING

Den beredskapsplanering som socialstyrelsen genomfört

beträffande utrymning av svårtransporterade qrupper har

i stort sett genomarbetats efter Tjernobylolyckan.,

Utredningen anser det väsentligt att socialstyrelsen

följer upp det påbörjade arbetet med en kartläggning av

omfattningen av en sådan planering. Vidare bör de

åtgärdskalenderar och planerade samband som orctalas i

utredningen genorriföras.

Utredningen anser det också väsentligt att socialstyrel-

sen genomför en cer.tral kartläggning av landets resurser

att omhänderta ett större antal akut st.rålskadade

patienter med bakgrund bl a av Tjernobylhändrlsen. Där-
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efter bör en central planering av vården av sådana

patienter qöras.

Utredningen anser att socialstyrelsen skall inqå med en

representant på central nivå i en framtida berecskapsor-

ganisation. Vidare anser utredningen att socialstyrelsen

för egen del bör planera för en liknande beredskapssi-

tuation i framtiden.

7. UPPFÖLJNING EFTER TJERNOBYLOLYCKAN

Socialstyrelsen har planerat viss uppföljning av hälso-

effekter på utsatta grupper i de värst drabbade områdena

efter Tjernobylolyckan. Utredningen anser att en sådan

uppföljninq är mycket väsentlig och stöder att den bör

genomföras. Därvid kan dels befintliga sjukvårdsregister

användas, dels, i mån av behov, särskilda undersökninqar

genomföras.
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X I I I . INTERNATIONELLA ÄTGÄRDER HED A^EDNIN6 AV
REAKTOROLYCK.AN I TJERNOBYL

1. INTERNATIONELL UTVÄRDERING AV RADIOL>GISKA

KONSEKVENSER

Flera internationella organisationer är a :tiva inom

strålskyddsområdet.

WHO har också samlat in material och utgivit åd och re-

kommendationer om Stqärder efter Tjernobylolyckan. Ett

extra expertmöte qenomfördes den 23-27 juni m -d en över-

syn av aktuella och förutsedda hälsori;ker efter

olyckan.

Det internati. ,ella atomenergiorganet i Wen (IAEA)

har bl a utgivit en rad rekommendationer beträffande

beredskapsåtqärder och skyddsåtgärder i sanaband med

olyckor med radioloqiska konsekvenser. IAKA började

omedelbart efter olyckan att insamla och cirkulera

information bland medlemsstaterna beträffande nedfallets

omfattning i de olika länderna. IAEAs styrelse höll en

extra session den 21 maj där man lade fram ett special-

program för kärnkraftsäkerhet och strålskydd och uppma-

nade IAEAs generaldirektör att förbereda förslag för

ytterligare åtgärder inom området.

Inom IAEA har två konventioner tagits fram; "Convention

on Early Warning of a Nuclear Accident" och "Convention

on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or

Radiological Emergency".

Den 25-29 augusti anordnade IAEA en konferens där repre-

sentanter från sovjetiska myndigheter och organisationer
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presenterade orsaker till och förloppet vid reaktor-

olyckan i Tj&rnobyl, olyckans radiologiska konsekvenser

samt det därpå följande räddninqsarbetet.

Förenta Nationernas vetenskapliga strålninqskommitté

UNSCEAR arbetar efter Tjernobylhaveriet med insamling av

information och förberedelse av en omfattande rapport

kring de stråldoser och förväntade lokala nch globala

effekter på människors hälsa som olyckan h;<c medfört.

Rapporten förväntas bli färdigställd under 1488. Repre-

sentanter från den internationella strålskyd iskommittén

ICRP deltar också i detta arbete.

WHO har uttalat sin avsikt att genomföra epidemiologiska

studier av konsekvenserna efter olyckan. Man ivser också

att föra fram ett globalt övervakningssystem, utfärda

råd beträffande den medicinska förberedelsen och de

medicinska åtgärderna efter en olycka samt at_ genomföra

studier som skall syfta till enhetliga kriterier för

åtgärdsnivåer mellan olika länder.

Motsvarande informationsinsamling har också genomförts

inom EG. Den 6 maj utfärdades rekommendationer beträf-

fande högsta tillåtna innehåll av radioaktiva ämnen i

livsmedel. Den 30 maj utfärdades en förordning beträf-

fande import till EG-länderna av livsmedel från andra

länder. Förordningen innehöll särskilda åt färdsnivåer

för cesium-137 och -134. Ätgärdsnivåerna finns angivna i

Tabell XIII:t.

OECDs expertorgan för reaktorsäkerhetsfråuor , CSMI,

qonomförde ett extramöte den 12 juni för att ge medlem-

marna möjlighet att utbyta information om och diskutera

de radiologiska mätinsatser som genomförts i OECD-län-

derna och konsekvenser av Tjernobylolyckan då det gäller

att uppskatta källtermer. Ett andra extramöte h'ills den

27 juni för att ytterligare behandla frågan om Tjerno-
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bylolyckans konsekvenser med tanke på i n n - tningen på

kommitténs framtida arbete.

f

Betydande uppföljningsarbete genomförs även inom OECDs

organ Nuclear Energy Agency (NEA), och då särskilt inom

kommittén för strålskydd och hälsotillstånd (Committee

on Radiation Protection and Public Health, C<PPH). Inom

organisationen kommer en sammanställning at'- qöras •iv

åtgärderna i de olika medlemsländerna. En slutrapport

planeras tii.1 början av 1987. Inom NEA är min särskilt

angelägen om att en översyn görs av aä/iandi=- åtqärasm-

våer samt att de erfarenheter som vunnits f.ån Tjer-i-

bylolyckan tas till vara i framtida st rålskycilsarbete.

En rad organisationer arbetar alltså med fråq ställning-

ar som är nära förknippade med Tjernobylolyc-.an. Härvid

kommer emellertid tre organisationer att spela nyckel-

roller, UN3CEAR, IAEA och OECD/NEA. Inom de två E P P . U U

organisationerna ser man det som en huvuduppgift att

verka för en bättre förberedelse inom bereds-.apsområdet

i framtiden.

2. INTERNATIONELLA ÅTGÄRDSREKOMMENDATIOMER

I ICRPs rekommendationer från 1977 samt i de normer som

utgivits av IAEA/WHO/ILO/NEA, 1982, anges att faststäl-

lande av åtgärdsnivåer och skyddsåtgärder, skall göras

av den behöriga nationella myndigheten. Rekommendationen

tar på så sätt hänsyn till den stora spridningen i vill-

kor som rör administration, sociala och m:1jömässiqa

förhållanden i olika länder. Denna rekommendation hade

till följd att olika åtgärdsnivåer har fastställts i

olika länder. Flera organisationer har försökt verka för

en likartad planering bland medlemsländerna och flera

rekommendationer har utfärdats på området, fiamför allt
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från IAEA (1981, 1985) och EG (1982) samt av ICRP

(1984).

De riktlinjer sotu utfärdats är i stort sett homogena

mellan organisationerna. Rekonunendationerna från ICRP

och IAEA är identiska, men skiljer sig delvis från EGs

och WHOs rekommendationer.

De internationella organisationerna har, efter Tjerno-

bylolyckan, beslutat att det framtida arbetet bör syfta

till att utarbeta internationellt godtagbara åtgärds-

och skyddsnivåer.

3. ÅTGÄRDER I OECDs MEDLEMSLÄNDER

Det radioaktiva utsläppet från Tjernobylreaktorn spreds

mycket långväga och i flera olika riktningar från reak-

torn, beroende på de meteorologiska förhållandena under

utsläppstiden. Detta har inneburit att nedfaLlet varie-

rat betydande både lokalt och på långt avstånd i olika

länder.

De åtgärder som vidtagits i olika länder visar en mycket

stor variation. Variationen i åtgärder betraktas som

betydligt större än vad som kan anses vara motiverat

på grund av variationen i nedfallet.

De internationella organisationer som har arbetat med

frågan om radiologiska konsekvenser för allmänheten

efter Tjernobylolyckan har kommit fram till slutsatsen

att de har varit små på det individuella planet. Man har

emellertid också konstaterat att kollektivdoserna i

vissa länder har varit signifikanta även om de inte

qivit upphov till betydande oro för allmänhetens hälsa.
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De åtgärder som vidtagits har varierat betydande, från

enkla råd beträffande omhändertagande av t ex grönsaker

till m<*r eller mindre kraftiga begränsningar i handeln

och användning av livsmedel. Man konstaterar att den

störa spridningen i åtgärdspanoramat har orsakat oro och

förvirring bland allmänheten, och vissa svårigheter för

de nationella myndigheterna.

I Tabell XIII:2 anges översiktligt en lista på de åtgär-

der som vidtagits i OECDs medlemsländer efter Tjernobyl-

olyckan. Tabellen är preliminär och en revision kommer

att genomföras.

4. WHO-RAPPORT OM NEDFALLET OVER EUROPA

En arbetsgrupp inom WHO har sammanställt en rapport med

uppgifter om nedfallet över 30 europeiska länder.

Uppgifterna är lämnade av behöriga myndigheter i respek-

tive land. Variationerna inom det enskilda landet är

stora, mycket beroende på vädersituationen vid den aktu-

ella tiden, framför allt beroende på var regn tvättat ut

aktivitet ur luften. Or WHO-rapporten framgår att ned-

fallet över Sverige varit ett av de högsta i Europa.

WHO har också gjort en sammanställning av de skyddsåt-

gärder som vidtagits i olika länder.
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Tabell XI11:2 Åtgärder i OECD-länder med anledning av reaktorolyckan i

Tjernobyl

Åtgärd Land Anm

Användning av vatten:

- Råd att inte dricka

regnvatten

A, SF, I, J, N, Ch,

UK, T, S

- Råd att inte använda regn- SF

vatten till kor

- Råd att inte använda regn- SF

vatten i bastu

- Råd att filtrera regnvatten J
genom kolfilter före använd-
ning

Användning av mjölk:

- Betesförbud av mjölkkor

- Restriktioner för använd-

ning av konsumtionsmjölk

- Importrestriktioner

8, DK, D, SF, I,
NL, S, CH, T

A, GR, I , S, CH

- Råd att undvika att dricka NL, CH

får- och getmjölk

- Fårost förbjuden för kon- NL, I

sumtion inom 5 veckor från

produktion

Praktiskt taget

alla länder

Rekommendationer på

regional bas

I: Ingen mjölk till barn

och gravida kvinnor
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Tabell XI11:2 Åtgärder i OECD-länder med anledning av reaktorolyckan i

Tjernobyl

Åtgärd Land Anm

Användning av grönsaker:

- Råd att inte äta färska
bladgrönsaker

A, (F), NL, S, D,

Ch

I: restriktion

(dagar-veckor)

Råd att skölja färska Flera länder

grönsaker före konsumtion

Restriktion beträffande SF (7-16/5)
användning av skogsväxande
växter och svamp

Konfiskering av alla fri- A (6/5 - ?)
landsodlade grönsaker

NL, F: Spenat, kortvarigt

Ch: För barn < 2 år,

gravida kvinnor

(13-16/5)

NL: Färsk spenat förstö-

res (4-10/5)

Förbud mot konsumtion av

bladgrönsaker

I) (? - 23/5)
I (2-17/5)

- Importrestriktioner Praktiskt taget

alla länder

Användning av kött:

- Restriktioner att saluföra NL, GR

sköldkörtlar av djur
Rekommendation t i l l
slakterier öt t försto.
sköldkörtlar från slsk
djur
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Tabell XI11:2 Åtgärder i OECO-länder med anledning av reaktorolyckan i

Tjernobyl

Land Anm

Restriktion att saluföra GB, CH
lammkött

CH: "Slakta inte
får ..."

Restriktioner att använda SF, S

fisk från små insjöar

S: Råd att inte äta fisk

från vissa områden el-

ler att begränsa kon-

sumtion

Restriktioner att försälja S

renkött

Gränsvärdet 0,3 Bq/kg är

i stor utsträckning över-

skridet i vissa områden.

Problemet kommer att bli

akut vid detta års höst-

slakt.

Andra:

- Råd att stanna inomhus

el ler at t undvika utom-

hus vi stel se

A (5/5) A: BMFGU rekommenderade

at t lek i sand, damm-

genererande akt ivi te-

ter, nära kontakt med

jord/gräsmattor/ängar

skulle undvikas. Undvik

också ev kontakt med

djur p ga ev damm i

deras päls.

- Råd att bära andningsskydd

och s^yddshandskar vid

"it ' f t f i l terbyte i stora in-

dustrilokaler

SF, S, CH SF: Råd att byta ut luft-
filter (air-conditi-
ning) tidigare än
normalt (13-26/5)
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Tabell XI11:2 Åtgärder i OECO-1änder med anledning av reaktorolyckan i

Tjernobyl

Åtgärd Land Anm

- Råd att inte ta jodtabiet- A, 0, F, S, CH
ter

- Råd att ta en engångsdos SF
med 200 mg kaliumjod vid

resa närmare än 500 km

från Tjernobyl

- Råd till turister att inte Flera länder

resa till vissa områden

Avsökning av personer och
bilar ankommande från ev
kontaminerade områden

Flera länder

Utveckling av särskild

skördemetod för att undvika

kontaminering med radio-

aktiv jord

Restriktioner i att omvand-

la rötslam som jordförbätt-

ringsmedel

Gräns: 4 kBq/kg vit-
substans
20 kBq/kg torr-
stans
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5. IAEAs KONVENTIONER OM TIDIG FORVARNING OCH

MELLANSTATLIG ASSISTANS I HÄNDELSE AV RADIOLO-

GISK OLYCKA

Under sommaren 1986 efter olyckan i Tjernobyl initiera-

des inom IAEA en intensiv internationell verksamhet för

att få till stånd konventioner om förvarning om och

mellanstatliq assistans vid en radiologisk olycka. En

internationell expertgrupp tillsattes i slutet av juli

och arbetet pågick ca 3 veckor in i augusti. I slutet av

augusti fanns textförslag till två konventioner. Konven-

tionerna har presenterats på IAEAs styrelsemöte den 25

september 1986 för undertecknande av medlemsländerna.

Arbetet med konventionerna har i mycket hög grad bedri-

vits skyndsamt. Aldrig tidigare har internationella kon-

ventioner tagits fram så snabbt och med så stor enighet

mellan medlemsstaterna.

5.1 "Convention on early notification of a nuclear

accident"

Konventionsstaterna åtar sig att informera varandra och

IAEA om en olycka inträffar som medfört ett radioak-

tivt utsläpp eller om risk finns för ett sådant

utsläpp. Skyldigheten att informera gäller om det radio-

aktiva utsläppet kan beröra ett annat land och där ge

upphov till radiologiska konsekvenser. Konventionen

omfattar alla typer av radiologiska olyckor (utom kärn-

vapensprängning) i kärnteknisk anläggning, i samband med

transport eller förvaring av kärnbränsle eller radioak-

tivt avfall, vid all hantering eller transport av radio-

isotoper för använding inom jordbruk, industri, sjukvård

eller forskning eller för kraftproduktion i satelliter.
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Informationen skall omfatta sådana uppgifter som kan

medföra att konsekvenserna av olyckan i grannlandet

begränsas, bl a olyckans art, dess tidpunkt, anläggning

eller aktivitet som medfört olyckan, trolig orsak till

olyckan, beskrivning av det radioaktiva uttläppet med

tanke på dess omfattning, innehåll, sammansättning och

utsläppshöjd, liksom strålninqsmätningar om sådana är

gjorda samt prognosen för utsläppet, gällande meteorolo-

giska läge m m.

Konventionsstaten skall upprätta en beredskap med bl a

kontaktyta där information som ges i enlighet med kon-

ventionen kan tas emot dygnet runt.

5.2 Convention on assistance in the case of nuclear

accident or radiological emergency

Konventionsstaterna förbinder sig att samarbeta mellan

varandra och med IAEA för att underlätta snabba hjälpin-

satser vid en radiologisk olycka eller annat radiolo-

giskt nödläge för att minska konsekvenserna av och för

att skydda liv, egendom och miljö från konsekvensen av

det radioaktiva utsläppet.

I konventionen anges att konventionsländerna på bilate-

ral eller multilateral nivå kan avtala om relevanta

delar av innehållet i konventionen för att underlätta

det samarbete som konventionen jsyftar till. Konventionen

reglerar också de grundläggande principer som skali

gälla för den mellanstatliga assistansen.

IAEA förväntas få en betydande roll i det internationel-

la beredskapssammanhanget med att insamla information om

vilken utrustning och kapacitet de olika länderna hat

och förmedla sådan hjälp då en konventionsstat sh

begär. IAEA har också förklarat sig villiga att ställa
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upp med att hjälpa konventionsländerna med beredskaps-

planering, att utveckla utbildningsprogram, installera

radiolagiska övervakningssystem m m.

5.3 Konventionernas värde i svensk beredskapsplane-

ring

De båda konventionerna betyder ett stort steg framåt

beträffande det internationella samarbetet då det gäller

olyckor med radiologiska konsekvenser. Det är en allmän

internationell bedömning att konventionerna kommer att

fungera på avsett sätt. Utredningen har noterat att kon-

ventionen om tidig förvarning likställer olyckor som kan

medföra radiologiska konsekvenser. Detta innebär att ett

lands beredskapssystem inte enbart kan inrikta sig på

beredskap mot en typ av olyckor, t ex i kärnkraftverk.

För svenskt vidkommande innebär detta en väsentlig

förutsättning vid planeringen av det framtida bered-

skapssystemet. Utredningen anser emellertid att ett

lands förvarningssystem inte helt kan byggas på en

internationell konvention. Förvarning om en radiologisk

olycka är alltid föremål för en myndighets i olyekslan-

det bedömning av den radiologiska betydelsen för grann-

länder. Detta medför att en viss tidsfördröjning är att

räkna med mellan olyckan och det att förvarningen ges

till andra länder. Denna tidsfördröjning kan vara av

stor betydelse när det gäller att snabbt vidta skyddsåt-

gärder för befolkningen som t ex intag av jodtabletter,

inomhusvistelse.



XIV- FÖRSLAG TILL NY BEREDSKAPSORGANISATION

1.' KRAV PÅ FRAMTIDA BEREDSKAPSORGANISATION

1.1 Utgångspunkter för förslaget beträffande bered-

skapsorganisat ion

Gällande beredskap mot kärnkraftsolyckor grundar sig på

riksdagens beslut med anledning av regeringens proposi-

tion (1980/81;90) om riktlinjer för energipolitiken.

Beredskapen och beredskapsorganisationen har utformats

med tanke på en olycka i ett svenskt kärnkraftverk och

att en sådan olycka främst medför behov av åtqärder inom

kärnkraftverket ifråga och inom ett begränsat område

runt detta. Beredskapsplanerinqen skall i princip omfat-

ta alla typer av olyckor, alltifrån sådana med mycket

obetydliga omgivningskonsekvenser till de största have-

rierna.

SSI har dessutom planerad beredskap för olyckor med

radioaktivt material under transport.

Ingen beredskap finns rör de radioioqiska konsekvenser

som kan bli föl~jdi'?n av andra händelser såsom reaktor-

olycka utomlands, olycka i annan kärnteknisk anläggning,

kärnvapensprängning rn sr..

Den konvention om tuiiq förvarning om radiologiska

olyckor som redovisat.s i av/snitt 13 undertecknades av

Sverige der. 26 seurember 1986. Konventionen, som

qenerel.lt upptar olyckor m^d radiologiska konsekvenser,

måste beaktas i sa:;band med den svenska beredskapsplane-

ringen. Denna bör sSlfies utvidgas till att omfatta alla

olyckor där radiologiska konsekvenser kan uppstå.
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Planeringen av beredskapen mot olyckor med radiologiska

konsekvenser måste göras med utgångspunkt i en bedömning

av risken för en olycka. Utredningen anser att den risk-

bild sojn legat till grund för utformningen av beredska-

pen mot en kärnkraftsolycka i ett svenskt kärnkraftverk

inte har förändrats på grund av Tjernobylolyckan.

Erfarenheterna av Tjernobylolyckan och dess konsekvener

för Sverige bör emellertid tas till vara i den fortsatta

beredskapsplaneringen för kärnkraftsolyckor i Sverige.

Inte minst gäller detta beredskapens geografiska ut-

sträckning. Utredningen anser det vara en brist att

nuvarande beredskapsplanering geografiskt endast omfat-

tar de fyra kärnkraftslänen.

1.2 Principer för utformningen av en beredskaps-

organisation

Rnligt utredningens mening bör ett antal principer ligga

till grund vid utformningen av en beredskapsorganisation

för radiologiska olyckor.

Rn första sådan princip är att i de fall en särskild

beredskapsorganisation för olyckor i kärnteknisk anlägg-

ning erfordras bör denna i så stor utsträckning som

möjligt bygga på den beredskapsorganisation som finns i

dag samt vara samordnad med organisationer för andra

olyckor och allvarliga händelser.

Vidare bör som princip gälla att ansvar och uppgifter sS

långt möjligt delegeras och decentraliseras. Myndighe-

terna på den centrala nivån bör tillhandahålla der.

expertis och kompetens som inte är möjlig att hålla på

regional nivå.

Ytterligare en princip är att så likartad orqp.riisatior.

som möjligt bör qälla för fred och krig.
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Med utgångspunkt i dessa principiella överväganden görs

i det följande en analys av organisationen för de funk-

tioner som erfordras för att erhålla en effektiv bered-

skap mot kärnkraftsolyckor. Vidare redovisas utredning-

ens förslag till förändringar i beredskapsorganisatio-

nen. Redovisningar av analys och förslag disponeras så

att först behandlas ~ystem och organisation för förvar-

ning om att att en olycka inträffat eller kan komma att

inträffa. Därefter benandlas frågan hur ansvariga myn-

digheter i beredskapsorgansiationen larmas. Slutligen

behandlas åtgärder av olika slag som behöver vidtas på

kort och lång sikt efter det att larm erhållits.

1.3 Krav på förvarninqssystem

Det första ledet i en väl fungerande beredskap mot kärn-

kraftsolyckor är att få kännedom om att en sådan olycka

inträffat eller riskerar att inträffa. Ett förvarnings-

system erfordras.

Nuvarande förvarningssystem för en olycka i ett svenskt

kärnkraftverk bygger på de system som finns för övervak-

ning av reaktordrift och skall garantera snabb informa-

tion om inträffad olycka eller hot om olycka. Även i

framtiden kommer dessa system att ge den första varning-

en om en olycka. Förvarning eller information om olyckor

i andra kärntekniska anläggningar eller om kärnämne

eller radioaktivt material under transport skall kunna

erhållas via den ordinarie • driftorganisationen vid

anläggningen respektive från transportören.

System för förvarning av händelser utomlands som leder

till radiologiska konsekvenser i Sverige måste upprät-

tas. De system av mätstationer som i dag finns såväl vid

SSI som FOA är emellertid varken avsedda för eller

utformade med syfte att fungera som förvarningssystem.

SSIs mätstationer är utformade för att ge en grov bild
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av strålningsnivån på olika platser i landet. FOAs

system är utformat för att övervaka provstoppsavtalet.

En internationell konvention om tidig förvarning vid

kärnkraftsolycka har av ett stort antal länder under-

tecknats i samband med IAEAs styrelsemöte i slutet av

september 1986. Konventionen, till vilken Sverige anslu-

tit sig, kommer att spela en betydelsefull roll i ett

förvarningssystem. De tidsfördröjningar sorr> dock kan

uppstå mellan olycka och information gör att ett mättek-

niskt övervakningssystem också måste ingå i beredskaps-

systemet.

Kännedom cm att en olycka inträffat i ett sovjetiskt

kärnkraftverk erhölls med nuvarande förvarningssystem

först ca 2 dygn efter olyckan, då redan effekterna av

olyckan i form av joniserande strålning förts in över

landets gränser. Utredningen finner detta vara

oacceptabelt. Nuvarande system för förvarning i samband

med en olycka i ett svenskt kärnkraftverk behöver därför

kompletteras i syfte att förbättra möjligheterna att

snabbt få kännedom om händelser utomlands som kan leda

till att radioaktivitet sprids över Sverige.

Ett förvarningsssystem bör skapas som kan ge förvarning

om radiologiska olyckor av olika slag; olycka i svenskt

kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning,

transport, olycka utomlands m m. Förvarningssystemet

skall ge snabb information om att något har hänt,

alternativt att ett moln med radioaktiva ämnen är på väq

in över landet.

1.4 Krav på larmsystem

Ett andra led i en väl fungerande beredskap mot kärn-

kraftsolyckor är att beredskapsorganisationen larmas

snabbt och effektivt då förvarningssystemet ger infor-
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mation om inträffad olycka eller förekomst av radioak-

tivitet i omgivningen.

Larmningen av beredskapsorganisationen enligt nuvarande

planering bygger på att larm utgår från något av kärn-

kraftverken. Larmet vidarebefordras till olika myndighe-

ter i beredskapsorganisationen, oftast via någon läns-

alarmeringscentral (LAC). Larmbehörig myndighet - bl a

kärnkraftverken och länsstyrelsen i län med kärnkraft-

verk - kan också själva informera och larma annan myn-

dighet i' beredskapsorganisationen.

Vid inträffad eller befarad radiologisk olycka i utlan-

det kan inte utformningen av ett system för larmning av

beredskapsorganisationen bygga på att larm utgår från

ett svenskt kärnkraftverk även om detta var fallet just

i samband med Tjernobylolyckan. De i tidigare avsnitt

redovisade kraven på ett förvarningssystem för radiolo-

giska olyckor utomlands innebär, att information om att

en olycka har inträffat eller riskerar att inträffa kan

erhållas på flera andra sätt. Således kan förvarning ges

enligt konventionen om förvarning om atomolyckor. SMHI

kan erhålla observationsvärden från internationella

eller nationella mätningar, SSI och FOA kan få indika-

tioner genom sina mätstationer om att en olycka inträf-

fat.

Utredningen anser det vara väsentligt att larmfunktionen

utformas så att en och samma organisation tar emot

informationen och därefter vidareförmedlar denna infor-

mation genom larm till de myndigheter som ingår i en

central beredskapsorganisation. Denna organisation måste

dels vara i funktion dygnet runt, dels ha kompetens och

resurser för uppgiften i fråga.
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1 .5 Krav på beredskapsorganisationen

Tjernobylhändelsen medförde att den planlagda bered-

skapsortganisationens tillämpbarhet testades för en

olycka i ett utländskt kärnkraftverk som medförde radio-

logiska konsekvenser i Sverige. Utredningen kan därvid

konstatera att enligt nuvarande beredskapsplanering

endast ett fåtal myndigheter har byggt upp en bered-

skapsorganisation mot kärnkraftsolyckor. På regional

nivå har som tidigare nämnts endast de fyra länen med

kärnkraftverk en beredskapsorganisation. En erfarenhet

av Tjernobylhändelsen är att vid radiologiska olyckor

kan åtqärder av olika slag och i stor omfattning behöva

vidtas också i de delar av Sverige där planlagd bered-

skap mot kärnkraftsolyckor nu inte existerar. Utredning-

en finner det vara en brist att nuvarande beredskaps-

planering geografiskt begränsas enbart till områden

närmast omkring kärnkraftverken.

Utredningen bedömer det vara angeläget att en beredskap

mot olyckor med radiologiska konsekvenser tillskapas som

kan träda i funktion oavsett vilken typ av olycka som

inträffar och vilken del av Sverige som drabbas av

olyckan. En geografiskt väl spridd beredskapsorganisa-

tion bör därför tillskapas.

Nuvarande beredskapsplanering fokuseras till länsstyrel-

sen i något av de fyra län där kärnkraftverken jigger.

Det är länsstyrelsen i länet med det havererade kärn-

kraftverket som beslutar om vilka skyddsåtgärder som er-

fordras. Centrala myndigheter har huvudsakligen rådgi-

vande funktioner. En klar uppgifts- och ansvarsfördel-

ning råder mellan den centrala och den regionala nivån.

I samband med Tjernobylhändelsen ställdes denna upp-

gifts- och ansvarsfördelning helt på ända. Centrala

myndigheter, och då särskilt SSI, spelade en betydlig?

mer framträdande roll och hade delvis andra uppgifter än
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vad som planerats. SSI kom att genomföra den landsomfat-

tande mätverksamhet som erfordrades för att dels kart-

lägga det radioaktiva nedfallet, dels genomföra fri-

klassnifigsprogrammet. SSIs beredskapsorganisation var

emellertid inte ämnad för denna uppgift. Väsentliga upp-

gifter kom också att åvila andra organ på olika n;våer

som inte över huvudtaget har några uppgifter enligt

gällande beredskapsplan. Tillämpad ansvars- och upp-

giftsfördelning innebar således en i stora stycken annan

fördelning än den som planlagts och övats. Tillämpad

ansvars- och uppgiftsfördelning fick också till följd en

mycket stor arbetsbörda på framför allt SSI, vilket med-

förde en mängd praktiska problem. Utredningen har inte

kunnat finna att den under Tjernobylhändelsen tillämpade

ansvars- och uppgiftsfördelningen är resultatet av en

genomtänkt strategi över hur en sådan fördelning lämpli-

gen utformas. Utredningen anser det vara nödvändigt att

en sådan strategi utformas i syfte att åstadkomma en

mera ändamålsenlig ansvars- och uppgiftsfördelning

mellan centrala och decentrala organ i händelse av en

olycka med radiologiska konsekvenser.

Den framtida beredskapsorganisationen bör så långt

möjligt bygga på den nuvarande beredskapsorganisation

samtidigt som erfarenheter från Tjernobylhändelsen bör

tas tillvara. En klar ansvars- och uppgiftsfördelning

mellan dels de centrala och dels mellan myndigheter på

central och regional nivå bör läggas fast.

En allvarlig radiologisk olycka- kommer att bli en natio-

nell angelägenhet. Detta kräver att en fast och samord-

nad ledning av insatserna finns, likaså att väl genom-

arbetade planer finns för beredskapsåtgärder både på

central och regional nivå. De resurser som erfordras för

en väl planerad beredskapsorganisation måste samordnas

och ledas. För detta bör de organisationer som har

huvudansvaret för vidtagna åtgärder i en beredskapssi-
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tuation svara. Samråd med de andra myndigheter och

expertorgan som kommer att ha ansvar för åtgärder i

beredskapsorganisationen erfordras.

För att erhålla en väl fungerande beredskapsorganisation

erfordras att förutsättningar skapas för en effektiv

lednings- och samordningsfunktion på central nivå.

Därvid kan nämnas behov av

ökad samordning mellan SKI och SSI

att samordningen med andra organ regleras

ändamålsenliga lokaler

en effektiv beslutsfunktion för det initiala skedet

av en beredskapsorganisation beträffande strålskydd

en effektiv organisation för utbildning och övning.

Också på regional nivå krävs en lednings- och samord-

ningsfunktion för att leda och samordna de olika åtgär-

der som erfordras.

En organisation för mätningsverksamhet erfordras på den

regionala nivån. De analyser av gräsprov, mjölk m m som

erfordras enligt de i förväg uppgjorda planerna på cen-

tral nivå skall kunna utföras på regional nivå och kom-

petens finnas för att fatta beslut om friklassningar

För att beredskapsorganisationen på regional nivå skall

kunna fungera väl krävs bl a att

ansvars- och befogenhetsfördelningen är klarlagd

ändamålsenliga lokaler finns

utbildning till och övning av den personal som skall

medverka i beredskapsorganisationen genomförs.
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2. FÖRVARNINGSSYSTEM

Ett förvarningssystem bör skapas som kan ge förvarning

om radijologiska olyckor av olika slag. Ett sådant system

kan åstadkommas på olika sätt och med olika ambitions-

nivåer. Enligt utredningens mening bör en kombination av

olika åtgärder vidtas.

Inom IAEA pågår ansträngningar att åstadkomma en inter-

nationell överenskommelse om rapporteringsskyldighet vid

inträffad atomolycka. Utredningen anser att det är ange-

läget att en sådan överenskommelse verkligen kommer i

kraft. Förutsatt att en sådan rapporteringsskyldighet

blir gällande, bedömer utredningen att UD med sin dygnet

runt öppna central för kommunikation med utlandet skulle

kunna vara en lämplig organisation att ta emot och

vidareförmedia rapporter från utlandet om inträffad

kärnkraftsolycka eller hot om sådan olycka.

Det är emellertid också angeläget att det finns ett

övervakningssystem som ger förutsättningar för en snabb

information om en inträffad olycka eller om att risk för

en olycka föreligger. Inom WMOs ram pågår diskussioner

om att försöka bygga upp ett internationellt övervak-

ningssystm kopplat till den meteorologiska observations-

tjänst som finns världen över. Till utredningen har

också framförts olika konkreta förslag till ett förbätt-

rat övervakningssystem inom landet. Förslagen omfattar

dels olika metoder för övervakning - fasta mätstationer,

flygmätning eller kombination därav - dels förslag till

lämpliga organisationer för att bedriva erforderlig mät-

verksamhet.

Utredningen tar i detta sammanhang inte ställning till

vilka metoder och vilken organisation/vilka organisatio-

ner som lämpligen används för mätningsverksamhet i för-

varningssyfte. Utgångspunkten för ett organisatoriskt
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resonemang måste vara att dessa metoder, resurser och

organisationer kan komma att förändras över tiden. För

att fortlöpande garantera att det finns ett väl funge-

rande »vervakningssystem är det däremot nödvändigt att

det finns en organisation som ansvarar för planerinq,

uppbyggnad och vidmakthållande av ett sådant system.

Detta ansvar åvilar f n SSI vad beträffar övervaknings-

system för olycka i ett svenskt kärnkraftverk. Utred-

ningen finner ingen anledning att låta någon annan orga-

nisation än SSI ansvara för att det finns ett väl funge-

rande övervakningssystem också i samband med utländska

kärnkraftolyckor. Det är därvid väsentligt att sambandet

mellan övervakningssystemet och beredskapsplaneringen i

stort uppmärksammas. Vidare finner utredningen det vara

angeläget att redan under planeringsfasen nyttja kompe-

tens som finns i de organisationer som i hög grad utför

övervakningsuppgifter.

Även om således SSI tilldelas det övergripande ansvaret

för övervakningssystem är det enligt utredningens upp-

fattning inte nödvändigt att SSI självt utför erforder-

lig övervakning. SSI bör i stället i största möjliga

utsträckning använda sig av resurser och kompetens för

mätningsverksamhet som finns inom andra organisationer,

exempelvis FOA. SSIs uppgift är främst att ställa krav

på, beställa och följa upp övervakningstjänster. Härige-

nom möjliggörs ett effektivt utnyttjande av de resurser

och den kompetens som i dag finns också inom andra orga-

nisationer inbegripet en samordning av övervakningsre-

surser för freds- och krigsändamål. Med dessa utgånqs-

punkter bör SSI ta fram förslag till hur ett övervak-

ningssystem i samband med utländska kärnkraftsolyckor

lämpligen utformas.

Utredningen föreslår att förhållandet mellan SSI och

övriga organisationer som utför övervakningsuppgifter på

uppdrag av SSI regleras i avtal och att berörda organi-

sationers medverkan ingår i en planlagd beredskap.
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3. LARMSYSTEM

Snabb och effektiv larmning av beredskapsorganisationen

är av angörande betydelse för en väl fungerande bered-

skap. Ett larmsystem kan enligt utredningens mening

utformas på i princip två olika sätt.

En möjlighet är att för kärnkraftolyckor - i likhet med

vad som gäller vid flygolyckor och sjöolyckor - ha en

särskild organisation som tar emot och vidareförmedlar

information samt larmar beredskapsorganisationer vid en

olycka. SSI skulle kunna vara denna organisation. En

sådan lösning skulle emellertid bl a förutsätta att SSI

bemannas dygnet runt, en förutsättnig som f n inte är

uppfylld. Utredningen anser inte att det är nödvändigt

från enbart larmsynpunkt att SSI höjer beredskapen så

att myndigheten är bemannad dygnet runt och förordar

således inte denna lösning.

Den andra möjligheten är att nyttja en organisation som

redan i dag har larmfunktion dygnet runt för viss typ av

olycka eller för olyckor över huvud taget. Flera organi-

sationer skulle kunna fylla denna funktion också för

olyckor av olika slag med radiologiska konsekvenser.

Efter att ha övervägt olika alternativ har utredningen

stannat för en lösning som innebär att länsalarmerings-

centralen i Stockholm svarar för uppgiften att informera

och larma beredskapsorganisationen vid en olycka av typ

utländsk kärnkraftolycka. Enligt utredningens mening har

denna organisation förutsättningar för att kunna klara

av erforderliga larmuppgifter till rimlig kostnad. I

Appendix 3 redovisas olika larmsituationer.

Pör att ständigt ha en god beredskap mot kärnkrafts-

olyckor är det inte tillräckliqt att fastställa vilken

organisation som utför larmuppgifter i samband med
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olycka. Minst lika viktigt är att en organisation ansva-

rar för fortlöpande planering, uppbyggnad och drift av

larmsystemet. Detta ansvar åvilar det nyinrättade

statensc räddningsverk. Mot bakgrund av det starka sam-

band som råder mellan förvarningssystem, larmsystem och

beredskapsplaneringen i stort vill utredningen framhålla

vikten av en samordnad planering av beredskapsorganisa-

tionens olika delsystem.

4 ORGANISATION FÖR ÅTGÄRDER EFTER LARM

4.1 Uppgifter för beredskapsorqanisationen

Tjernobylhändelsen visar tydligt vilket slags åtgärder

som olika myndigheter behöver vidta efter larm om kärn-

kraftolycka. Åtgärderna är dels sådana som behöver vid-

tas omedelbart efter larm eller åtminstone kort tid

därefter. Andra åtgärder är av •• • ra långsiktig natur.

Pr. första grupp av åtgärder syftar till att skaffa sig

information om olyckan och dess effekter. Till denna

qrupp hör uppgifter som att skaffa information om den

havererade reaktorn och om olyckans innebörd och omfatt-

ning. Hit hör också uppgiften att inom landets gränser

genom strålningsmätningar samla in data om olyckans

effekter, att analysera dessa data och att dra slutsat-

ser utifrån gjorda analyser.

En andra grupp av åtgärder innebär att vidta skyddsåt-

qärder av olika slag. Det kan således erfordras åtgärder

vid de kärntekniska anläggningarna eller räddningsinsat-

ser av skilda slag. Det kan också erfordras att restrik-

tioner vidtas och följs upp, särskilt i samband med

livsmedelshanteringen.
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En tredje grupp av åtgärder syftar till att informera om

olyckan och dess konsekvenser samt ge råd om skyddsåt-

gärder av olika slag. Mottagare av denna information och

råd äi» såväl regering/ myndigheter, massmedia som

allmänhet.

För att dessa operativa uppgifter skall kunna bedrivas

effektivt erfordras ledning och samordning. En annan

förutsättning är att åtgärderna planeras och fortlöpande

övas.

4.2 Ansvars- och uppgiftsfördelning mellan central

och regional nivå

Som utgångspunkt för ansvars- och uppgiftsfördelningen

mellan olika nivåer i beredskapsorganisationen gäller

principen att ansvar och uppgifter så långt möjligt bör

delegeras och decentraliseras. Myndigheterna på den cen-

trala nivån bör tillhandahålla expertis och kompetens

som inte är möjlig att hålla på regional och lokal

nivå.

Vid en olyckshändelse med effekter för stora delar av

landet eller för landet i dess helhet ställs stora krav

på ledning av de arbetsinsatser som erfordras liksom på

samordning av åtgärder och resurser av olika slag. På

den centrala nivån bör ankomma att svara för denna

lednings- och samordningsfunktion för åtgärder och

resurser som har landsomfattande karaktär. Denna funk-

tion är den centrala beredskapsorganisationens viktigas-

te uppgift. Det är således väsentligt att mätningsverk-

samheten i stort leds och samordnas centralt, att

strategier för informationsverksamheten utarbetas, att

rådgivningsverksamheten samordnas etc. En erfarenhet av

Tjernobylhändelsen är att denna funktion för den centra-

la nivån kom att i hög grad få stå tillbaka för mera
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operativa uppgifter som inte varit planerade, t ex att

genomföra mätprogram över hela landet samt att lämna in-

formation till allmänhet, massmedia och olika myndighe-

ter, r

Den centrala nivån har tillgång till kvalificerad exper-

tis och kompetens på en rad områden. Det är därför

naturligt att en väsentlig uppgift for denna är ar.t

analysera inkomna mätresultat, att utarbeta förslag

eller rekommendationer utifrån dessa analyser samt att

ge råd till i första hand andra myndigheter centralt och

regionalt.

På den regionala nivån ankommer självfallet att leda :"h

samordna insatser inom regionens geografiska område oer.

att fatta beslut i olika frågor. På denna nivå liksom pä

den lokala nivån finns emellertid tillgång till resurser

och kompetens som i största möjliqa ut st räck ing har

användas för att utföra operativa uppgifter av olik;.

slag, att mäta, att informera allmänheten etc. I inneva-

rande beredskapsorganisation finns sådana resurser och

sådan kompetens särskilt i län med kärnkraftverk. Dessa

resurser och denna kompetens utnyttjades dock end.äst i

mycket blygsam omfattning i samband med Tjernobylhändel -

sen. Utredningen anser detta vara en brist. Framtida

beredskapsplanering bör utformas så att regionala och

lokala organs resurser och kompetens utnyttjas i betyd-

ligt högre grad än för närvarande också i samband meti

radiologiska olyckor av olika slag med landsomfattande

konsekvenser. Härigenom skapas bättre förutsättningar

för att uppnå förtroende hos allmänheten för vidtagna

åtgärder samtidigt som centrala myndigheter ges möjlig-

het att koncentrera sina insatser till sina huvuduppgj f-

ter .
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5. CENTRAL BEREDSKAPSORGANISATION

5.1 Central beredskapsorganisations uppbyggnad
r

Nuvarande beredskapsorganisation är uppbyggd med

utgångspunkt i att kunna fungera i samband med en olycka

eller risk för olycka i något av de svenska kärnkraft-

verken. Organisationen omfattar huvudsakligen SSI och

SKI.

SSIs huvudsakliga uppgift är därvid att ge råd till

länsstyrelsen i det av olyckan drabbade länet. För att

lösa denna uppgift har SSI organiserat en analysgrupp

vars arbetsuppgifter i huvudsak är att ge råd om och

utvärdera mätningen avseende joniserande strålning i och

omkring ett kärnkraftverk, att göra konsekvensbedömning-

ar och att ge råd om möjliga skyddsåtgärder och deras

effekter. Analysgruppen bemannas med expertis och kompe-

tens som inte kan hållas regionalt och lokalt.

SKIs huvudsakliga uppgift i samband med en olycka i ett

svenskt kärnkraftverk är inriktad på att ge från kraft-

bolaget oberoende bedömningar av den tekniska situatio-

nen vid kärnkraftverket och att ge dispenser från säker-

hetstekniska föreskrifter. SKI innehar en operativ roll

gentemot kraftverket och är rådgivande organ till både

länsstyrelse och SSI.

Tjernobylhändelsen innebar en helt annan typ av händelse

än den beredskapsorganisationeh var planerad för. Helt

nya krav kom att ställas på den centrala beredskapsorga-

nisationen och denna fick utstå svåra påfrestningar.

Som framgår av tidigare avsnitt bör den centrala bered-

skapsorganisationens huvuduppgift, i samband med en

radiologisk olycka med landsomfattande konsekvenser och

behov av åtgärder vara, att på central nivå leda och
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samordna erforderliga beredskapsåtqäraer i situationer

där regionala och lokala myndigheters resurser och kom-

petens inte är tillräckliga. Organisationen skall kunna

fatta ijeslut i fråga om åtgärder, arbetsinsatser, resur-

ser m m. I ett inledande skede kan den centrala organi-

sationen behöva ta beslut om skyddsåtgärder som ingriper

på andra centrala myndigheters ansvarsområde. Den cen-

trala beredskapsorganisationen för radiologiska olyckor

bör byggas upp med utgånqspunkt i att kunna svara upp

mot denna huvuduppgift.

Tjernobylhändelsen har visat på angelägenheten av en

nära samverkan mellan SSI och SKI i samband med en

radiologisk olycka. Vid den aktuella händelsen överflyt-

tades således hela SKIs analysarbete till SSIs lokaler.

Denna åtgärd innebar i praktiken en sammanslagning av

SSIs och SKIs beredskapsorganisationer. Stora fördelar

kunde vinnas med detta arrangemang. Utredningen anser

att denna lösning bör permanentas i samband med olycka

eller risk för en olycka i en kärnteknisk anläggning

j eller annan olycka x.ed radiologiska konsekvenser. SSIs

i och SKIs resurser och kompetens kan därigenom kraftsam-

j las och tillsammans bilda en organisation för ledning

' och samordning av erforderliga åtgärder i samband med en

olycka, antingen dessa avser svensk kärnteknisk anläqq-

ning eller skyddsåtgärder över huvud taget. Den centrala

beredskapsorganisationen har också operativa uppgifter,

såsom att fatta beslut om åtgärder av olika slag eller

att utföra uppgifter som kräver tillgång till centrala

resurser och kompetens.

Det är angeläget att förutsättningar skapas för att

denna centrala beredskapsorganisation effektivt skall

klara av sina upgifter. I det följande behandlas några

sådana förutsättningar.



-293-

5.2 Ambitionsnivå för den centrala beredskapsorga-

nisationen

Vid larm om kärnkraftsolycka eller om risk för sådan,

kan förekomma behov av att vidta åtgärder omedelbart

eller med mycket kort varsel. Sådana åtgärder kan bl a

vara att fatta beslut om att stoppa reaktordriften i

något av våra kärnkraftverk eller att sätta in flyg för

mätningsinsatser i ett tidigt skede av händelsen.

Utrednimgen har kunnat konstatera att såväl SSI som SKI

i nuvarande beredskapsorgariisationer har en relativt hög

insatsberedskap. Denna garanterar emellertid inte att

åtgärder vid behov kan vidtagas omedelbart. Utredningen

har därför övervägt möjligheten att höja ambitionen så

att det i den centrala beredskapsorganisationen ständigt

finns tillgång till personal med beslutsbefogenheter att

starta upp beredskapsorganisationen och inleda viss

operativ verksamhet. Utredningen har stannat för att

föreslå att den centrala beredskapsorganisationen på

dagtid ständigt bemannas med en vakthavande beslutsfat-

tare med god kunskap om beredskapsplaneringen vid kärn-

kraftsolycka. Nattetid föreslås personal med motsvarande

befogenheter och kunskaper finnas i beredskap och med

hjälp av exempelvis personsökare jämte bärbar telefon

ständigt kunna fatta erforderliga beslut. Jämfört med

nuvarande ambitionsnivå för SSI resp SKI bedöms inte

föreslagen ambitionsnivåhöjning medföra några större

kostnader.

Den ce.itrala beredskapsorganisationen föreslås utformas

så att den kan användas vid alla typer av radiologiska

olyckor. Lokaler, teknisk utrustning m in som beredskaps-

organisationen rymmer bör också kunna nyttjas i samband

med andra slags olyckor med konsekvenser för stora delar

av Sverige.
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5.3 Bemanning av den centrala beredskapsorganisa-

tionen

Den centrala beredskapsorganisat- i '.nen bemannas huvudsak-

ligen med personal från SSI och SKI. Denna bemanning

behöver kompletteras med experter på olika ämnesområden

liksom med ett antal resurspersoner från andra myndighe-

ter centralt och regionalt.

En erfarenhet av TjernobylhändeLsen är att planering och

bemanning av SSIs beredskapsorganisation inte på långt

när räckte till för myndighetens uppgifter utan beman-

ningen fick kompletteras med experter på ett flertal

väsentliga ämnesområden. Särskilt FOAs betydelse för

möjligheten att bedöma en effektiv mätnings- och dosbe-

räkningsverksamhet bör framhållas, men även många andra

myndigheters expertis och/eller representanter erfordra-

des. För informationsverksamheten erfordrades betydande

personaltilIskött.

Dessa i samband med Tjernobylhändelsen nödvändiga till-

skott av expertis och resurser omfattas emellertid til i

stor del inte av gällande beredskapsplanering. Denna

brist bör enligt utredningens mening undanröjas.

En särskild bemannihgsfråga som utredningen uppmärksam-

mat är var i beredskapsorganisationen som SSIs och SKIs

generaldirektörers närvaro är väsentligast. Enligt nuva-

rande beredskapsplanering beger sig båda generaldirektö-

rerna till länsstyrelsen i det län där det havererade

kraftverket ligger. Vid annan radiologisk olycka, t ex

olycka i utländskt kärnkraftverk, finns inte reglerat

var respektive generaldirektör skall befinna sig. Utred-

ningen anser att en kärnkraftsolycka över huvud taqet

snabbt kan utvecklas till en olycka av nationell bety-

delse och därför ställer stora krav på generaldirektö-

rernas medverkan i den centrala beredskapsorganisatio-
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nen, liksom i kontakter med reqeringen. Utredningen vill

föreslå att SSIs och SKIs generaldirektörer fortsätt-

ningsvis i olyckssammanhang I inns tillgängliga i den

centraba beredskapsorganisationen. SSI och SKI bör

emellertid även fortsättningsvis i händelse av svensk

kärnkraftsolcka representeras vid aktuell länsstyrelse

med kvalificerad strålskyddsexpertis respektive kärntek-

nisk expertis.

5.4 Lokaler och samband för den centrala bered-

skapsorganisationen

En förutsättning för en väl fungerande beredskap är att

beredskapsorganisationen verkar i ändamålsenliga lokaler

och med stöd av ett erforderligt sambandssystem.Utred-

ningen redovisar i Appendix 2 "Samband och telekommuni-

kationer" analys och förslag beträffande samband för

beredskapsorganisationen totalt sett.

5.5 Ansvarsförhållande mellan SRV, SSI och SKI

Grundläggande förutsättningar för en god beredskap är

att beredskapen planeras och beredskapsorganisationen

byggs upp för att kunna fungera i samband med olycka

samt att personalen i organisationen erhåller utbildning

och övning. Ansvaret för dessa uppgifter låg före och

under en stor del av Tjernobylhändelsen på SSI. Sedan

1986-07-01 ligger detta ansvar i huvudsak på statens

räddningsverk (SRV).

SRV har inga operativa ledningsuppgifter i samband med

olyckor eller andra allvarliga händelser, varken kärn-

kraftsolyckor eller andra. Därmed uppstår en situation

där en myndighet, SRV, ansvarar för att samordna plane-

ringen av och ange ramarna för beredskapen mot kärn-
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kraftsolyckor, medan andra myndigheter, främst SSI och

SKI, skall vidta åtgärder med utgångspunkt i och verka

inom gällande beredskapsplan.

Utredningen ser med oro på detta förhållande som medför

risker för oklara och/eller överlappande ansvarsförhål-

landen mellan berörda myndigheter. Till följd härav blir

det nödvändigt med samråd myndigheterna emellan i snart

nog varje fråga med anknytning till radiologiska olyckor

och beredskapen mot sådana. Ett koncept till avtal

mellan SRV, SSI och SKI diskuteras f n. Utformningen av

detta bekräftar de omfattande samrådsbehoven. Vidare får

ansvarsfördelningen till följd att ytterligare en myn-

dighet måste byggas upp kompetens inom verksamhetsområ-

det.

Utredningen anser att erfarenheterna av Tjernobylhändel-

sen och våra överväganden i övrigt (där bl a ingår dat

förslag till ny räddningstjänstlag som f n ligger på

riksdagens bord) talar för en förändrad bedömning av

ansvarsfördelningen mellan de ansvariga myndigheterna på

central nivå, i första hand SRV och SSI.

Utredningen anser därför att det finns skäl att något

granska tillkomsten av SRV och vad som i samband därmed

sagts om ansvarsfördelningen ifråga om beredskapen mot

kärnkraftsolyckor .

Till grund för bildandet av SRV ligger utredningen Rädd-

ningsverket (CESAM-kommittén, Ds Fö 1984:2) och rege-

ringens proposition (1984/85:161) om ledningar n«

befolkningsskyddet och räddningstjänsten m m. Båda har

som skäl för inrättandet av ett nytt centralt verk inom

räddningstjänstens område angett möjligheterna till sam-

ordningsvinster mellan krigs- och fredstida räddnings-

tjänst och förebyggande skydd. Samordningsvinster bedöm-

des kunna göras ifråga om informations-, utbildnings-
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och övningsverksamhet, materielanskaffning, forsknings-

och utvecklingsverksamhet, samt genom administrativa

stordriftsfördelar.

i

Till grund för CESAM-kontmitténs förslag ligger även ett

principiellt ställningstagande om att ytterligare upp-

gifter, i första hand inom civilförsvarets område (t ex

ifråga om ansvaret för civilförsvarets materiel och

övningsverksamheten), bör kunna utföras av kommunerna.

Även i övrigt präglas kommitténs förslag av krav på

förenklingar sedda ur primärkommunernas perspektiv. Det

anses t ex som en stor vinst att de tre centrala myndig-

heter (statens brandnämnd, civilförsvarsstyrelsen och

sprängämnesinspektionen), med vilka de kommunala brand-

försvaren har huvuddelen av sina kontakter på central

nivå, slås samman till en myndighet.

Ifråga om ansvaret för beredskapen mot olyckor i kärn-

tekniska anläggningar följer propositionen utrednigens

förslag. CESAM-kommitténs skäl för en överföring av

samordningsansvaret från SSI till det nya verket är att

samordningen till sin största del omfattar planering och

planläggning av insatser för befolkningsskyddet i sam-

band med en olycka. Det vill säga åtgärder som gäller

information till allmänheten, alarmering av allmänheten

(genom utomhus- och telefonlarm), sambandssystem mellan

olika myndigheter och organ. Planläggning av utrymning

m m i området närmast ett olycksdrabbat kärnkraftverk. I

samtliga dessa fall såg kommittén samordningsvinster med

krigsplanläqgningen. Kommittén övervägde heller inte att

behov av insatser till följd av ett radioaktivt nedfall

skulle få de följder som Tjernobylhändelsen visat.

Kommittén övervägde inte (vilket inte heller ingick i

uppdraget) att beredskapen mot kärnkraftsolyckor borde

vidgas till att också omfatta radioaktivt nedfall till

följd av andra händelser än olyckor i svenska kärnkraft-

verk.
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Utredningen anser att det bör vara en strävan att en och

samma centrala myndighet ansvarar för planering och upp-

byggnad av beredskapen och ansvarar för att planerade

åtgärdar vidtas i händelse av en olycka. Utredningen

har tidigare föreslagit att SSI och SKI tillsammans

bildar stomme i den centrala beredskapsorganisationen

med uppgifter i samband med risk för eller vid inträffad

olycka. I konsekvens med denna strävan anser utredningen

också att en av dessa två myndigheter bör ha det samord-

nande ansvaret ifråga om beredskap mot kärnkraftsolyck-

or. Utredningen föreslår att denna uppgift förs tillbaka

till SSI och att SRVs ansvar begränsas till att vara

expertorgan vad gäller räddningstjänst.

5.6 Samordning av SSI och SKI

I tidigare avsnitt har redovisats förslag till gemensam

beredskapsorganisation för SSI och SKI. Denna bered-

skapsorganisation verkar i en lokal utformad och förbe-

redd med beaktande av SSIs och SKIs behov. För att denna

organisation skall fungera effektivt även i händelse av

en olycka i ett svenskt kärnkraftverk är det enligt ut-

redningen väsentligt att SSIs och SKIs organisationer i

dess helhet - alltså inte enbart i beredskapssammanhang

- kan verka inom samma lokaler. Utredningen vill därför

föreslå en samlokalisering av SSI och SKI och att förbe-

redelser görs för en sådan förändring.

En samlokalisering av SSI och SKI bör enligt utredning-

ens mening föranleda en förnyad prövning av behovet av

att ha kvar SSI och SKI som två separata myndigheter.

Båda myndigheterna arbetar inom kärnkraftsäkerhetsrådet

mot samma mål, med samma medel (föreskrifter och till-

syn) och i kontakt med samma "kunder" (kärnkraftindo-

strin). Tjernobylhändelsen har visat på betydelsen a\

att myndigheterna saraordnar inte bara verksamheter i

samband med inträffad olycka utan också i planerinassam-
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manhang. Utredningen vill också i detta sammanhang fram-

hålla att tillomsten av SRV innebär en förändring som

nödvändiggör åtgärder för att underlätta samordningen

mellan ,SSI, SKI och SRV.

Ett nära samarbete med SSI och SKI samt SRV förutsätts

sålunda i en väl fungerande räddningstjänst beträffande

radiologiska olyckor. Sådant samarbete torde också

underlättas om SSI och SKI ingår i en gemensam central

beredskapsorganisation och om myndigheterna slås samman.

6. REGIONAL BEREDSKAPSORGANISATION

6.1 Reginal beredskapsorganisations upbyggnad

Tjernobylhändelsen och liknande tänkbara händelser är

fall som med nuvarande raddningstjanstlasgstiftning, dvs

primärt brandlagen och atomskyddslagen, inte ger läns-

styrelserna något ledningsansvar för den regionala rädd-

ningstjänsten .

Förslaget till ny räddningstjänstlag (prop. 1985/86:

170), som skall behandlas av riksdagen i höst, innebär

bl a att en lag ersätter bestämmelser i ett antal lagar,

bl a brandlagen och atomskyddslagen, inom räddnings-

tjänstområdet. Den nya lagen föreslås träda i kraft

1987-01-01. För kärnkraftberedskapen på regional nivå

föreslås två viktiga förändringar. Begränsningen i nuva-

rande lagstiftning till radioaktiva utsläpp från svenska

kärnktekniska anläggningar upphävs och föreslås i

stället omfatta utsläpp obereonde av ursprung. Den andra

förändringen innebär att samtliga länsstyrelser, obero-

ende av om det finns kärnkraftverk i länet eller inte,

får ansvaret för ledningen av räddningstjänsten vid ett

radioaktivt utsläpp.
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Den nya lagstiftningen ger enligt utredningen länssty-

relsen de befogenheter som utredningen anser att den bör

ha vid denna typ av händelser, och som också erfarenhe-

terna 4v Tjernobylhändelsen visar på behovet av.

För att avlasta SSI bör ett antal beslutsuppgifter dele-

geras till den regionala nivån. Utredningen anser att en

sådan delegation ligger väl i linje med det ansvar som

den föreslagna nya lagstiftningen ger den regionala

nivån.

Ifråga om radioaktiva utsläpp bör därför den regionala

räddningsledningen - länsstyrelsen - besluta om åtgärder

för att skydda människor, djur och miljö. Besluten bör

så långt möjligt fattas med utgångspunkt från av SSI i

förväg fastställda åtqärdsnivåer.

För att klara behoven av snabba och kraftfulla insatser

i samband med större olyckor eller andra allvarliga

händelser krävs enligt utredningen också en regional

beredskapsorganisation utanför kärnkraftlänen. Utred-

ningen föreslår att en sådan byggs upp i samtliga län.

Beredskapsorganisationen bör inte byggas upp enbart med

tanke på eventuella radiologiska olyckor.

Den regionala beredskapsorganisationen - under ledning

av länsstyrelsen - bör byggas upp så att den på länsnivå

kan leda och samordna de organ och resurser som i övrigt

finns i länet för räddningstjänstinsatser vid olika

typer av stSrre olyckor eller.andra allvarliga hände'

ser. Utgångspunkten bör vara att den regionala organisa-

tionen kan överta ledningsansvaret i situationer där <1?~

lokala räddningstjänstorganets resurser och kompetens

bedöms vara otillräckliga eller där särskilda krav pi

samordning mellan olika räddningstjänstorgan förelig-

ger. I situationer där länsstyrelsen inte övertar cie:-

formella ledningsansvaret skall den kunna biträda den

berörda råddningsledningen.
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Den regionala beredskapsorganisationen bör också vara

den naturliga mottagaren av uppdrag som att svara för

regional räddningsledning eller annat biträde i rädd-

ningsarbete som leds av myndigheter på central nivå.

En följd av det nyss sagda men också i övrigt är att

länsstyrelsen utanför kärnkraftlänen särskilt förbereds

för uppgiften att svara för information till allmänhet,

massmedia, kommuner och andra.

För att- klara dessa uppgifter krävs att det i länssty-

relserna finns en bred kompetens. Dessutom krävs att den

är övad och har tillgång till sambandsutrustning m m.

Detta kommer att behandlas i ett senare avsnitt.

6.2 Ambitionsnivå för den regionala beredskaps-

organisationen

Den regionala beredskapsorganisationen bör klara att

leda räddnignstjänstens insatser vid samtliga typer av

större olyckor och allvarliga händelser vilka kan drabba

länet.

Länsstyrelsen bör ansvara för planläggning av de regio-

nala räddningsinsatserna eller de andra krav som kan

komma att ställas. Planläggningen bör omfatta de större

olyckor och andra allvarliga händelser som med rimlig

grad av sannolikhet kan drabba länet.

Länsstyrelsen bör ha en vakthavande beslutsfattare som

efter larm har befogenhet att fatta b-slut i länsstyrel-

sens namn och/eller bege sig till den regionala led-

ningscentralen. Utredningen anser också att den modell

med s k lokal räddningsledare, som finns i Varbergs

polisdistrikt inom ramen för Hallands läns beredskapsor-

ganisation mot kärnkraftsolyckor, också bör kunna använ-

das av andra länsstyrelser med eller utan kärnkraftverk.
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Ifråga om radioaktiva utsläpp bör enligt utredningens

mening länsstyrelsen också ansvara for ledning av mät-

ningsverksamheten i länet. Länsstyrelsen har att i

samråd med SSI ansvara för att mätningen sker av kunnig

och kompetent personal med rätt mätningsutrustning. De

viktigaste resurserna och kompetensen utanför Stock-

holmsområdet finns vid forskningsinstitutioner (som

exempelvis Studsvik och FOA 4 i Umeå) och vid de större

sjukhusens (framför allt regionsjukhusen) radiofysiska

avdelningar. Den till buds stående kompetensen kominer

dock inte att räcka till åt samtliga län, varför även

fortsättningsvis ett antal län ifråga om strålskyddex-

pertis och kvalificerad mätningsverksamhet måste kunna

utnyttja SSIs kompetens och resurser.

Det bör i samband med införandet av den regionala bered-

skapsorganisationen prövas om den kan vara gemensam med

delar av de olika samhällsorganens krigsorganisationer.

Por den del som härvidlag rör länsstyrelserna anser

utredningen att detta bör övervägas i samband med den

översyn som civildepartementet initierat rörande läns-

styrelsernas krigsorganisation.

6.3 Strukturförändringar i den regionala statsför-

valtningen .

Den statliga länsförvaltningen kommer under återstoden

av 1980-talet att genomgå stora förändringar. Läns-

styrelsens verksamhet kommer i-högre grad att inriktas

mot frågor som rör länets utveckling och framtid och där

utrymme och behov finns för regionala avvägningar.

Organisatoriskt kommer detta att medföra att vissa fri-

stående länsorgan, helt eller delvis, integreras i läns-

styrelsen samt att vissa nuvarande länsstyrelseuppgifter

överförs till andra statliga organ eller till kommuner.

Den närmast förestående förändringen i denna riktning är
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att skatteavdelningarna bryts ut ur länsstyrelserna och

bildar nya fristående länsskattemyndigheter från

1987-01-01.

r

En försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning

inleddes i Norrbottens län 1986-07-01. Försöket innebär

bl a att länsstyrelsen fullgör de uppgifter som i andra

län ankommer på länsbostadsnämnd, länsskolnämnd, lant-

bruksnämnd och fiskenämnd.

Statsmakterna har uttalat att denna försöksverksamhet

skall vara vägledande för genomförandet i övriga län.

Förberedelsearbete inför ett sådant genomförande pågår

för närvarande inom civildepartementet.

Inom länsstyrelsernas försvarsenheters verksamhetsområde

pågår eller planeras också förändringar av betydelse för

utredningens bedömningar om länsstyrelserna. Förändring-

arna gäller i första hand inom civilförsvarets område,

där kommunerna från 1987-01-01 övertar vissa uppgifter

rörande ledning och planläggning från länsstyrelserna.

På lite längre sikt kan också andra förändringar väntas,

t ex vad gäller rekrytering och utbildning.

6.4 Bemanning av beredskapsorganisationen

Utgångspunkten för bemanningen av den regionala bered-

skapsorganisationen bör vara att uppgifterna är gemen-

samma för och till gagn för länet i dess helhet. Den typ

av händelser organisationen är ägnad att mildra skade-

verkningarna av kan vara mycket allvarliga (men osanno-

lika) och kan komma att ställa mycket stora krav på hela

samhället om de inträffar. De insatser, i form av

utbildning och övning, som erfordras för att upprätthål-

la organisationens effektivitet är i förhållande till

detta liten. Myndighetsrevir eller andra administrativa
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svårigheter bör därför inte tillåtas utgöra hinder för

att länen bygger upp sin kompetensmässigt och personellt

sett bästa beredskapsorganisation.

Skatteavdelningarnas utbrytning ur länsstyrelsena medför

ett akut problem för bemanningen av de fyra kärnkraft-

länsstyrelsernas beredskapsorganisationer. Detta bör

omgående lösas genom en överenskommelse mellan berörda

myndigheter. De fyra länsstyrelser som berörs av frågan

erhåller redan i dag, inom ramen för de särskilda medel

de tilldelas för kärnkraftberedskapen, medel för perso-

nalberedska och viss kompensation för personalbortfall

på grund av utbildnings- och övningsverksamhet.

Vid vakanser i kärnkraftlänsstyrelsernas beredskapsorga-

nisationer bör personal från exempelvis lantbruksnämnder

och länsskolnämnder kunna ingå bland dem som rekryteras

och utbildas. Detta bör självfallet också ske när

befattningarna i de nya beredskapsorganisationerna skall

besättas.

Samtlig personal i den regionala beredskapsorganisatio-

nen bör utbildas i erforderlig omfattning. Statens rädd-

ningsverk bör ges i uppdrag att i samarbete med länssty-

relserna planera och genomföra denna. I utbildningen bör

ingå inslag rörande effekterna av och krav på skyddsåt-

gärder med anledning av en kärnkraftsolycka.

Särskild kompetens och erfarenhet finns vid de fyra

länsstyrelserna i kärnkraftlänen. dessa bör självfallet

utnyttjas i utbildningsverksamheten och i uppbyggnadsar-

betet i övrigt i övriga län.

För att alla som blivit utbildade skall upprätthålla

sina kunskaper och för att organisationen skall funyer̂ i

så smidigt som möjligt vid en eventuell olycka är det

nödvändigt med en viss övningsverksamhet.
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Kommunernas hälsovårdsinspektörer och besiktningsveteri-

närerna är exempel på tjänstemän som kan komina att ingå

i den regionala beredskapsorganisationens mätningsverk-

samhet. ,Utredningen anser att förutsättningarna för att

föra in moment av strålningsmätning i grundutbildningen

av ' och/eller att vidareutbildning ordnas för dessa

tjänstemannakategorier.

6.5 Ledningscentraler

Ledningscentraler liknande dem i de fyra kärnkraftlänen

bör byggas upp i samtliga län. Centralerna bör lokalise-

ras till lämplig plats, t ex vid länsstyrelsen eller vid

länsalarmeringscentralen. De bör utrustas med nödvändig

sambandsutrustning för att fungera i samband med en hän-

delse som innebär ett radioaktivt nedfall över länet,

men som självfallet även skall kunna utnyttjas för andra

ändamål och annat stöd för ledningsarbetet, t ex kartor,

beredskapsplaner, resursförteckningar och kontorshjälp-

medel .

I Appendix 2 redovisas analys och förslag till åtgärder

beträffande teleutrustning och sambandssystem.

6.6 Andra myndigheter på regional och lokal nivå

Kommunerna ansvarar genom den kommunala räddningstjäns-

ten för huvuddelen av samhällets räddningstjänst.

Statliga organ ansvarar för räddningstjänsten inom några

särskilt utpekade områden, bl a sjö-, flyg- och fjäll-

räddningstjänsterna samt för beredskapen mot kärnkrafts-

olyckor.

I sanband med vissa större olyckor eller andra allvarli-

ga händelser kan det visa sig att den berörda kommunens
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resurser är alltför små eller att räddningsarbetet

kräver mer komplexa insatser. I vissa fall kan problemen

lösas genom samarbete mellan två eller flera kommuner. I

andra fall kan det finnas behov av en regional samord-

ning. Länsstyrelsen kan då, med stöd av brandlagen,

överta ledningsansvaret för räddningsarbetet. Detta har

skett vid sju tillfällen sedan den nuvarande brandlagens

tillkomst år 1974.

Kommunerna blir i den nya räddningstjänstlagen ansvariga

för den lokala räddningstjänsten. Såsom framförts från

Östhammars brandkår är det från beredskapssynpunkt ange-

läget att det kommunala brandförsvaret nära samarbetar

med kärnkraftverkets egna brandstyrka. En sådan samver-

kan bör inkludera övningar m m för det lokala brandför-

svaret inom kärnkraftverkets område.

Att sjukhusfysikernas tjänster bör kunna tas i anspråk

för skilda uppgifter i beredskapsorganisationen har från

flera håll framhållits under utredningen. Särskilt

regionsjukhusen är en viktig resurs.

Allmänt omvittnat är också det informationstryck på

sjukhusen rörande radioaktiva frågor som snabbt instäl-

ler sig efter Tjernobylhändelsen. Skäl föreligger följ-

aktligen för landstingen att se över sin medicinska

beredskap m m.

Såsom redovisats i avsnittet om socialstyrelsen visar

erfarenheterna från räddningsarbetet av strålskadade i

Tjernobyl vilken avgörande betydelse för en framgångsrik

behandling tillgången till kompetent läkarpersonal och

rätt utrustning utgör .
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XV- SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Som redovisats tidigare har Sverige ett antal utländska

kärnkraftverk på närmare avstånd än kärnkraftverket vid

Tjernobyl. Flera är också av samma typ som den förolyck-

ade reaktorn. Företrädare för SKI och SSI har framhållit

att risk föreligger att Tjernobylhändelsen kan för

svenskt vidkommande komma att upprepas genom ett haveri

i någon av dessa utländska reaktorer.

Tjernobylhaveriet hade i väsentliga avseenden ett för-

lopp som var annorlunda än den haveribild som gäller för

reaktorer av svensk typ. Genom den extremt snabba

effekthöjningen vid haveriet - förorsakad av s k prompt

kriticitet - pulvriserades en stor del av uranbränslet.

Vid det explosiva förloppet, förstärkt av en efterföl-

jande gasexplosion, demolerades byggnaden. Den efterföl-

jande grafitbranden påverkade också aktivitetsutsläppet.

Haveriförloppet är i sina väsentligaste drag en följd av

den speciella reaktortyp som anväudes i Tjernobyl.

Haveriförloppet i Tjernobyl ändrar således inte den hit-

tillsvarande riskbilden för t ex reaktorer av svensk typ

men måste naturligtvis ligga till grund för bedömning av

risker med reaktorer av Tjernobyltyp.

I den nuvarande beredskapsplaneringen för kärnkrafts-

olyckor finns detaljplaner för utrymning av befolkningen

inom ett område ut till 12-15 km från kraftverket. Inom

denna inre beredskapszon har också jodtabletter och

särskild information utdelats till hushållen. Det finns

också en större zon, indikeringszonen, med ca 50 km

radie, inom vilken man förberett mätningar.
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När det från Tjernobyl rapporterats att befolkningen ut-

rymts till en radie av 30 km, har många frågat sig om

inte dén svenska inre beredskapszonen borde utsträckas

till 30 km.

Den svenska beredskapen förstärktes kraftigt efter TMI-

haveriet och då utsträcktes även beredskapszonen. En

internationell teknisk opinion har emellertid hävdat att

såväl själva TMI-haveriet som senare haveristudier visat

att aktlvitetsutsläppet - den s k källtermen - vid

haverier i lättvattenreaktorer är väsentligt mindre än

man tidigare räknat med. I Sverige tillkommer att man

planerar att genomföra s k utslappsbegransade åtgärder

för att minska riskpotentialen. För Barsebäcksverket har

detta redan skett genom byggandet av FILTRA-anläggning-

en. Det har mot bakgrund härav funnits förväntningar på

minskade krav på beredskapszon.

På grund av Tjernobyl torde någon reduktion av bered-

skapszonen ej längre vara aktuell. Å andra sidan måste

framhållas att ingenting har framkommit från Tjernobyl-

haveriet som ger anledning till en förändrad säkerhets-

bedömning av svenska kärnkraftverk. Enligt utredningen

föreligger ej skäl till en förändring av beredskaps-

zonen.

Tjernobylhaveriet har framstått som en enorm nationell

katastof för Sovjetunionen. Men även för Sverige har

olyckan medfört att stora områcäen drabbats av radioak-

tivt nedfall av sådan intensitet att det bedöms som ett

av de kraftigast-e nedfallen utanför Sovjet.
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Sverige har ett ogynnsamt läge för radioaktiva utsläpp

från källor utomlands. Det är ett välkänt faktum att

utsläpp* av luftföroreningar kan transporteras praktiskt

taget outspätt över långa sträckor över hav. Det gäller

speciellt under den tid av året då havet är kallare än

omgivande landytor, dvs vår och sommar. Detta var en

klart bidragande orsak till den stora omfattning Tjerno-

bylolyckan fick för svenskt vidkommande.

Faktorer av vikt vid behandling av stora förorenade ut-

släpp till atmosfären är transportvägar och utsläppet

eller det radioaktiva molnets utspädning och spridning

genom oregelbundna luftrörelser. Inte minst Tjernobyl-

olyckan har dock visat nederbördens betydelse för ned-

fallet av radioaktiva ämnen. Under den period det radio-

aktiva molnet befann sig över Sverige, rörde sig ett på

sina ställen kraftigt regn upp över landet. Regnets för-

delning blev helt avgörande för markaktiviteten av bl a

cesium och jod.

Regn är kanske den enskilda faktor som betyder mest för

konsekvener av en kärnkraftsolycka åtminstone på längre

avstånd.

Utredningen har till huvuduppgift att undersöka hur den

svenska beredskapen fungerat i anledning av Tjernobyl-

olyckan.

Av regeringens proposition 198D/81:90 angående riktlin-

jer för energipolitiken framgår att beredskapen i första

hand skulle ta sikte på olyckor vid kärnkraftverk inom

landet. Detta avspeglas också i lagstiftningen som

endast berör kärnkraftsolycka inom landet.
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Beredskapsplaneringen rörande kärnkraftsolyckor har där-

för koncentrerats till de svenska kärnkraftverken. I

detta sammanhang bör dock framhållas att hinder inte har

förelegat för SSI och SKI att verka för en god beredskap

mot följderna av en kärnkraftsolycka utomlands. Att

kärnkraftsindustrin inte varit särskilt positiv till en

sådan uppgift framgår dock av remissuttalanden till

nämnda proposition. Mot bakgrunden av vad som framkommit

i propositionen är det förklarligt att beredskapen i nu

berört hänseende inte givits prioritet. I andra länder

har som utredningen visar förelegat samma förhållanden

när det gäller beredskapen, vilket medfört att berörda

stater i Europa varit oförberedda på konsekvenserna av

Tjernobylhaveriet.

I sakens natur ligger emellertid, som Tjernobylolyckan

visat, att snabba och effektiva åtgärder kan behöva vid-

tagas när radioaktiva moln med mycket kraftig strålning

närmar sig. Exempel på sådana åtgärder kan vara råd att

stanna inomhus, intagande av jodtabletter samt vidtagan-

de av en eventuell evakuering. Under utredningen har

också framhållits från företrädare för SSI att om

vetskap förelegat beträffande omfattningen av Tjernobyl-

haveriet och att ett radioaktivt moln var på väg över

Östrsjön skulle SSI ha rått innevånare på Gotland och i

andra berörda områden att hålla sig inomhus viss tid. I

efterhand har dock SSI konstaterat att ett sådant rSd

inte behövts.

Av vad som nu sagts framgår att grunden för en effektiv

beredskap måste vara ett väl fungerande förvarnings- och

alarmeringssystem samt en beredskapsorganisation som

snabbt och effektivt kan vidta erforderliga åtgärder.

I dessa avseenden har den svenska beredskepon inte

fungerat. Skälen härför har tidigare berörts.
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När sedan alarmeringen så småningom skett har bered-

skapen i stort fungerat. Hur den fungerat hos olika myn-

digheten: har tidigare redovisats. Uppenbart är att man

framför allt inom Forsmarksverket, SSI och SKI samt

kärnkraftslänen kunnat falla tillbaka på den befintliga

beredskapsorganisationen för en svensk kärnkrafts-

olycka. Beredskapen i stort kännetecknas av att myndig-

heterna snabbt kom igång med sin analysverksamhet. De

centrala och regionala myndigheterna arbetade med stor

flexibilitet och improvisation och under stor arbetsbe-

lastning - inte minst inom informationsområdet - och med

stort engagemang från deltagande personals sida.

Forsmarksverket har visat god beredskap och följt sina

åtgärdskalendrar där dessa varit tillämpningsbara. De

brister som uppdagats vid utrymningen av Forsmarksverket

är ej av allvarlig karaktär. SKIs och SSIs analysverk-

samhet efter alarmeringen har gått snabbt och medfört

att Sverige som första land utanför Sovjet kunnat fast-

slå att ett allvarligt reaktorhaveri ägt rum i någon av

öststaterna. SKIs och SSIs senare analysverksamhet

understryker betydelsen av verkens internationella

kontaktnät. Den synnerligen hårda press som kom att vila

på dessa myndigheter hade knappast kunnat klaras av

tillfredsställande om inte myndigheterna gått samman och

opererat från en och samma lokal.

Den provtagnings- och mätverksamhet som SSI genomfört i

samarbete med andra laboratorier har inneburit särskilt

stor arbetsbelastning. Beslutet att ställa mjölkkor med-

förde en omfattande analysverksamhet som skett under

stor tidspress. Friklassning blev därigenom ett stort

problem på både central, regional och lokal nivå.

Som framgår av vad som sagts tidigare har sedan SSI

ensam - utan egentligen någon närmare planerad beredskap

på området - haft att informera samt ge råd och anvis-
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ningar till myndigheter och allmänhet i aktuella strål-

skyddsfrågor under lång tid. Chefen för SSI har härvjd

haft en* helt dominerande roll när det gäller information

till massmedia såsom press, TV och radio. Tidsåtgången

härvid och ärendenas art har medfört en hög arbetsoa-

lastning under mycket pressade förhållanden, vilket han

emellertid klarat av samtidigt som han själv aktivt del-

tagit i det omfattande operativa arbetet med dosberäk-

ningar och friklassning.

Vad nu sagts får emellertid inte undanskymma en rad

brister på central och regional nivå; brister som måste
1 avhjälpas för att uppnå en tillfredsställande bered-

skåp. Utredningen ser också som sin viktigaste uppgift

att, såsom utredningsdirektiven förutsatt, komma med

förslag till beredskapsfrämjande rekommendationer. 1

detta sammanhang förtjänar att påpekas att de bered-

! skapsplaner som här föreslås är generella till sin natur

i och att de, såvitt nu kan bedömas, bör fa en positiv

effekt på samhällets beredskap för alla typer av radio-

logiska olyckor.

Såväl vid intervjuer som i remissyttranden angående

beredskapen i Sverige i anslutning till reaktorhaveriet

i Sovjet har framhållits att det stora informationsbeho-

vet och därvid kravet på begripliga och entydiga råd och

anvisningar inte kunnat tillgodoses på ett tillfreds-

ställande sätt. Allmänhetens förtroende framför al-.t för

myndigheter på central nivå har i viss mån rubbats genom

att ärenden inte hunnit beredas med skilda facksynpunk-

ter företrädda; exempelvis har kompetensen i jordbruke-

frågor ifrågasatts. Dock bör hållas i minnet ;t\: beske-

den från myndigheterna tillkommit under beredskaps!?/; ~

och stor tidspress. Klart är att avsaknaden av i för »"ig

uppgjorda åtgärdsnivåer och information-bropcliyrei

beträffande strålskydd haft negativ verkan. Förvirringen

har också varit stor i fråga om olika mattenheter på
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stråldoser. Skilda experter med olika synpunkter ofta

avvikande från myndigheternas har givits stort utrymme i

massmecfia och ökat förvirringen.

Informationsproblematiken kommer att behandlas i sär-

skild rapport.

I detta sammanhang förtjänar särskilt framhållas den

diskussion som pågått och fortfarande pågår om de

åtgärdsriivåer för livsmedel som tillkommit genom SSIs

rekommendationer och som medfört omfattande konsekvenser

för samhället. Utredningen har bibragts den uppfattning-

en att dessa värden åsatts under stark tidspress och

utan att föregås av den grundliga, sakkunniga och omfat-

tande beredning som ett sådant ärende fordrar. På grund

härav bör de omprövas från strålskyddssynpunkt.

Åtgärdsnivåer för olika förutsättningar och situationer

bör utarbetas och publiceras. En positiv effekt av att

åtgärdsnivåer fastställts i förväg efter omfattande och

grundlig beredning torde vara att dessa blir välkända

hos allmänheten. Denna har då möjlighet att själv göra

riskuppskattningar med ledning av siffror som uppmätts

och tillkännagivits av myndigheterna. Den problematik

som under utredningen kommit fram rörande SSIs s k

lugnande kommentarer behöver måhända då ej uppstå, i

vart fall inte i sådan omfattning som efter Tjernobyl-

händelsen.

Enligt utredningens mening synes en möjlighet att bättre

komma tillrätta med flera av dessa problem vara att se

över nuvarande beredskapsorganisation. En sådan ändring

bör i så fall anknyta till nuvarande ordning och i gör-

ligaste mån medföra så ringa ändringar som möjligt i

nuvarande beredksap. Inte minst mot bakgrunden av att

beredskapen i stort fungerat tillfredsställande under

högst besvärliga förhållanden.
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Den framtida beredskapen bör omfatta ett förvarnings-

system, ett larmsystem och en beredskapsorganisation meä

en central och en regional nivå.

Såsom redovisats tidigare är det av avgörande betydelse

att förvarning sker av en reaktorolycka utomlands.

Utöver det internationella kontaktnät som redan finns är

det angeläget att fördjupa detta och utvidga det till

samtliga kärnkraftsstater. Aktuella konventioner på

området som framtagits inom IAEA kommer också att

medföra ett standardsystem för underrättelser o.n

kärnkraftsolycka staterna emellan. Denna ordning bör

dock kompletteras med ett mättekniskt förvarningssystem.

För utredningen har det varit naturligt att söka perma-

nenta de faktiska förhållanden som uppstött cjonom att

SSI och SKI i den första fasen av beredsk:\r -äsituat lor.en

gått samman och utåt. arbetat som en myndighot. I en

framtida beredskapsorganisation bör SKI och SSI verka

inom sina ansvarsområden. Till denna beredskapsorganisa-

tion bör knytas företrädare för fackmyndigheter, kraft-

industrin och intresseorganisationer för att bl a

möjliggöra att beredskapsärendena blir snabbt cch full-

ständigt beredda.

För att möjliggöra en effektiv central beredskapsorgaoi-

sation bör SKI och SSI samlokaliseraa. Pa längre •.. ii-.t

bör frågan om sammanslagning av myndigheterna aktualise-

ras.

En kärnkraftsolycka inom landet torde i regel komina ar.t

klassificeras som en nationell katastrof. Det rismsté.

som naturligt att de båda cheferna för SSI cch SK". 3:-.::•

nar kvar i den centrala beredskapsorganisaticner.. '.ii;

drabbat kärnkraftslän bör i en beredskapssituation 1

stället ersättare till dessa bege siy för att bi ~tl

länsstyrelsen. I övrigt bör samordning av ;••. vioner.s
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resurser bättre tillgodoses i fråga om strålskyddsexper-

tis samt mät- och kommunikationsutrustningar.

Ett nära samrbete med SSI och SKI samt SRV förutsätter

en väl fungerande räddningstjänst beträffande radiolo-

giska olyckor. Sådant samarbete torde också underlättas

om SSI och SKI ingår i en gemensam central beredskapsor-

ganisation. Tjernobylhaveriet visar på nödvändigheten av

att de kärn- och strålskyddstekniska myndigheterna till-

sammans planlägger nödvändig indikerings- och mätnings-

verksamhet samt erforderliga åtgärder för att skydda

människors liv och hälsa inom det radiologiska området

och i övrigt bevakar att samhällets sammanlagda resurser

kan användas på effektivaste sätt i detta sammanhang.

Det ledningsansvar som måste åvila dessa myndigheter

förutsätter hög kärn- och strålskyddsteknisk kompetens

för att snabbt kunna göra bedömning om erforderliga

insatser till människors skydd.

Den centrala beredskapsorganisationen bör ha ett rådgi-

vande organ knutet till sig med hög vetenskaplig kompe-

tens för att bl a göra konsekvensbedömningar.

Utredningen vill också ansluta sig till regeringens för-

slag till räddningstjänstlag i propositionen 1985/86:

170, som innebär att nuvarande beredskapsplanering mot

olyckor i kärntekniska anläggningar kommer att åligga

även andra län än kärnkraftslänen. Vid uppbyggnad av en

beredskapsorganistion på icke kärnkraftslän - en upp-

byggnad som inte torde behöva bli lika omfattnade som i

kärnkraftslänen - bör länsstyrelserna i dessa län kunna

bidra med kunskaper och erfarenhet beträffande utrust-

ning, utbildning och övning.

Efter den aktua fasen av en mycket svår reaktorolycka

kan det bli nödvändigt att under svåra strålningsförhål-

landen genomföra komplicerade skyddsåtgärder med avseen-
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de på den havererade anläggningen, dc-tva för att hindra

att aktivitet senare sprids från anläggningen till om-

givningen. Det bör närmast ankomma på kraftinriustrin att

inventera de personella och tekniska resurser som finns

att tillgå här i landet och utomlands för att genomfora

sådana räddningsåtgärder. Myndigheterna bör också ägna

särskild uppmärksamhet åt de problem som uppstått genom

omfattande kontaminering av materiel och markområden.

För en hög beredskap fordras goda och pålitliga telekom-

munikations- och sambandssystem. I Appendix 2 till denna

rapport redovisas förslag till lösningar på detta områ-

de.
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XVI. REKOMMENDATIONER

I anledning av Tjernobylhändelsen har följande förslag

beträffande den framtida svenska beredskapen vid kärn-

kraftsolyckor eller annan olycka med radiologiska konse-

kvenser aktualiserats.

Central beredskapsorganisation och dess sammansättning

1.

SKI och SSI bör utgöra stommen i den centrala bered-

skapsorganisationen. Därvid bör SKI och SSI ha gemensam

beredskapsorganisation med följande ändringar och till-

lägg till den nu gällande organisationen på central och

regional nivå.

a. Cheferna för SKI och SSI har ett centralt ledningsan-

svar envar inom sitt ansvarsområde. Deras skyldighet att

vid beredskapsläge inställa sig hos länsstyrelse i kärn-

kraftslän upphör. Annan företrädare för SKI och SSI bör

dock ha sådan inställelseskyldighet.

b. Det beredskapssystem med vakthavande beslutsfattare

som finns på SKI och SSI bör överses för att nå hög

beredskap och möjliggöra att erforderliga skyddsåtgärder

omedelbart kan igångsättas.

c. Por att tillförsäkra den centrala beredskapsorganisa-

tionen erforderlig bemanning av funktioner vid bered-

skapsläge såsom flyg- eller annan mobil mätning, analy-

ser eller dosberäkningar bör i förväg avtal ske med myn-

digheter, företag eller enskilda personer.
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d. Företrädare för centrala verk som lantbruksstyrelse,

livsmedelsverk, socialstyrelse och för länsstyrelse bör

ingå t den centrala beredskapsorganisationen liksom

företrädare för kärnkraftsindustrin.

2.

Den centrala beredskapsorganisationen bör ha ett råd-

givande organ knutet till sig med hög vetenskaplig kom-

petens för att bl a göra konsekvensbedömningar.

Gemensamma lokaler

3.

SKI och SSI bör ha gemensamma lokaler. För ett bered-

skapsläge bör tillräckliga utrymmen finnas för

a. sambandscentral med väl dimensionerad utrustning för

kommunikation med berörda myndigheter (även utländska)

och massmedia samt teknisk dokumentation och tillgång

till erforderliga datorsystem m m,

b. sammanträden, grupparbete och enskilt arbete,

c. presskonferens.

Planerings- och ledningsansvar

4.

I den centrala beredskapsorganisationen bör SKI och CSI

i samverkan svara för sina verksamhetsområden.

5.

Den centrala beredskapsorganisationen bör ha det centra-

la planerings- och ledningsansvaret för att tillfreds-

ställande kunna verka i bl a beredskapsläge vid olik..

typer av radiologiska olyckor i landet.
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Oppgifter

6.

Den centrala beredskapsorganisationen bör snarast införa

ett effektivt förvarnings- och alarmeringssystem som

bl a grundas på

a. kontinuerlig mätning och automatisk alarmering vid

ett tillräckligt antal strategiskt utplacerade mätsta-

tioner, '

b. hög beredskap hos mottagaren av alarmering för

vidarebefordran av denna till beredskapsorganisationen,

c. hög beredskap hos den centrala beredskapsorganisatio-

nen för snabbt beslut om flygmätning eller annan mobil

mätning. Den centrala beredskapsorganisationen bör även

pröva SMHIs förslag om ett förvarningssystem även utan-

för Sveriges gränser.

7. Den centrala beredskapsorganisationen bör i förväg ha

utarbetat och publicerat olika värden för åtgärdsni-

våer.

8. Den centrala beredskapsorganisationen bör i förväg ha

utarbetat lättillgänglig information om strålningsrisker

och olyckor i kärntekniska anläggningar, där så ej redan

skett. Information genom radio och TV bör förberedas.

Organisationen bör snarast verka för tillämpandet av

svensk standard beträffande radiologiska måttenheter

inom olycksberedskapen

9.

Den centrala beredskapsorganisationen bör utreda teknis-

ka och personella möjligheter att genomföra dekontamina-

tion av begränsade områden samt omhändertagande av kon-

taminerat materiel.
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10.

Den centrala beredskapsorganisationen bör pröva skilda

åtgärder för att förbättra telekommunikations- och sam-

bandssystem.

11.

I brådskande läge bör vakthavande beslutsfattare hos SKI

och SSI ha befogenhet att ge råd och anvisningar till

regional eller lokal räddningsorganisation.

12.

I avbidan på att länsstyrelse, livsmedelsverk eller

lantbruksstyrelse är i operativ verksamhet bör den cen-

trala beredskapsorganisationen ha befogenhet att ge råd

och anvisningar till allmänheten inom dessa myndigheters

ansvarsområden.

Andra centrala myndigheter

13.

Livsmedelsverket bör ha viss beredskap för radiologiska

olyckor.

14.

Lantbruksstyrelsen bör snarast fullföljda sin bered-

skapsplanering för åtgärder inom jordbruket vid radioak-

tiv markbeläggning.

Regional beredskapsorganisatiori

15.

Även annan länsstyrelse än länsstyrelse inom kärnkrafts-

län bör ha en beredksapsorganisation mot kärnkrafts-

olyckor och annan olycka med radiologisk konsekvens och

i erforderlig omfattning personella och tekniska resur-

ser för sådan beredskap. Denna organisation bör Sven

kunna verka vid andra typer av större olyckor.
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16.

Länsstyrelsens beredskapsorganisution bör förstärkas med

sakkunskap i strålskyddsfrågor för att kunna genomföra

erforderliga mätnigar och tillämpa om skilda åtgärdsni-

våer inkl friklassninq av områden. Denna sakkunskap bör

byggas på redan befintlig strålskyddsltompetens inom

regionen och godkännas av SSI. Sådan kompetens bör också

kunna erhållas från SSI.

Mätutrustning och konsekvenslindring

17.

Regional myndighet bör införskaffa erforderlig mätut-

rustning enligt SSIs anvisningar. Vad nu sagts bör även

gälla om kommun önskar skaffa siq sådan utrustning.

18.

Kärnkraftindustrin bör inventera och träffa överenskom-

melse om tillgång till personella och tekniska resurser

i och utom landet för att effektivt kunna lindra konse-

kvenserna av en kärnkraftolycka.

Beredskapsplanering

19.

Det samordnande ansvaret för planering, uppbyggnad samt

uppföljning av beredskapen i "dess helhet vad gäller

radiologiska olyckor, bör återgå från statens räddnings-

verk till statens strålskyddsinstitut.



APPENDIX I

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR

Sammanställningen har gjorts enligt följande indelning:

1) Centrala myndigheter och verk

2) Länsstyrelser

3) Landsting

4) Lantbruksnämnder

5} Kommunala myndigheter

6) Övriga organisationer och föreningar samt kärntek-

niska anläggningar

7) Personal och fackförbund.

Sammanställningen har gjorts enligt disposition över ut-

redningens innehåll och omfattar följande delområden i

den mån de är aktuella för och i remissvaren behandlade

av vederbörande myndighet:

Beredskapsplan

Åtgärder 04-28

Kunskapsberedskap

Tillgång till mätinstrument

Tillgång till analyslaboratorier

Samverkan med SSI och SKI

Samverkan med övriga myndigheter

Kontakter med allmänheten

Förslag till åtgärder

Ytterligare synpunkter då det gäller det egna ansvarsom-

rådet.
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I sammanställninqen har vad gäller remissvaren detalj-

redovisning endast skett om det är några speciella

erfarenheter eller förslag till åtgärder som framförs.

Vid länsstyrelser, landsting, lantbruksnämnder och kom-

muner har myndigheterna inom sina ansvarsområden jämlikt

lagstiftning likartade uppgifter över hela landet. Dessa

myndigheter behandlas därför sammanslaget inom varje om-

råde. Endast där särskilda synpunkter förs fram av någon

myndighet upptas dessa i sammanställningen.

Kärnkraftlänen (C-, H-, M- och N-län) har jämlikt atom-

skyddslagen särskilda uppgifter rörande beredskap vid en

kärnkraftsolycka inom Sverige.

1. CENTRALA MYNDIGHETER OCH VERK

Yttrande och/eller synpunkter har avgivits av följande

myndigheter och verk:

Statens naturvårdsverk (SNV), Arbetarskyddsstyrelsen

(ASS), Transportrådet (TPR), Sjöfartsverket (SjöV),

Fiskeristyrelsen, Länsstyrelsernas organisationsnämnd

(LON), Generaltullstyrelsen (GTS), Statens Vattenfalls-

verk (SV), Statens Jordbruksnämnd (JN), Skogsstyrelsen,

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Räddningsver-

ket (SRV), Luftfartsverket (Lfv), Försvarets forsknings-

anstalt (FOA) Huvudavdelning '4, Sveriges lantbruksuni-

versitet (SLU), Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Institut (SMHI).



-3-

Statens Naturvårdsverk (SNV)

Några direkta myndighetsuppgifter åligger icke verket i

vad avser joniserande strålning. Verket är dock indirekt

berört genom sin myndighetsroll i andra frågor rörande

källor, spridning och effekter av joniserad strålning,

t ex hantering av avfall och avloppsslam. Verket besit-

ter viss kompetens inom strålningsomrAdet.

Verket deltar i den radioekologiska övervakningen av

svenska kärnkraftsverks utsläpp till vatten, vilket i

regel genomförs som forskningsprojekt på uppdrag av

SSI.

Verket har viktiga uppgifter när det gäller avfallshan-

tering m m. När det gäller omhändertagande av kontamine-

rat material av olxka slag kan vid en stor olycka kvan-

titeten bli så stor att befintliga avfallsupplag inte

räcker till.

Tjernobylolyckan och dess följdverkningar visar att

beredskapen mot nedfall via luften kan behöva förbättras

såväl vad gäller forvarninqssystem som samhällets

aqerande sedan nedfall skett.

De viktigaste områdena är härvid

1) Anskaffning (vid behov) och spridning av portabel

mätutrustning

2) Utbildning i nandhavande av utrustning

3) Bättre förberedelser för omhändertagande av kontami-

nerat material

4) Bättre information till berörda myndigheter och med-

borgare .



-4-

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS)

Arbetapskyddsstyrelsen har ingen beredskapsorganisation

vad avser olycka av typ Tjernobyl. Styrelsen har efter

reaktorolyckan haft anledning till ställningstagande i

frågor om risker i arbetsmiljön til föl]d av det radio-

aktiva nedfallet främst nar det gäller

förväntad anrikning av radioaktivt material i olika

sammanhang

resultat av strålnings- och aktivitetsmätningar

- förfrågningar från yrkesinspektionen, företag,

arbetstaqare m m.

Riskbedömningarna har skett med utgångspunkt i mätnin^ c

och beräkningar av aktiviteter oh strålningsnivåer, var-

vid styrelsen haft kontakt med SSI och främst gällt

eventuella arbetsmiljörisker vid

byte av filter i ventilationsanläggningar

- arbete i reningsverk och hantering av rötslam

- lantbruks— och trädqårdsarbete

arbete med hopsopning av sand och med hopsopad sand

arbete med torv

takarbete

Transportrådet (TPR)

Transportrådets uppgift är bl a att handlägga ansökning-

ar om tillstånd för internationella vägtransporter. I

samband med olyckan beviljades snabbt tillstånd för att

möjliggöra resvägar utanför de mest drabbade områdena.

Rådet har ingen beredskapsplan men ingår i totalförsva-

ret som funktionsansvarig myndighet med uppgift för

erforderliga beredskapsåtgärder inom funktionen.
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Rådet har tidigare konstaterat att brister föreligger i

beredskapen för att hantera situationer där A-, B- eller

C-medeL- förekommer och har föreslagit att åtgärder för

ABC-beredskapen skall vidtas och att anskaffning av

material och personlig utrustning för ABC-skydd skall

qenomföras.

TPR genomför f n en studie rörande dessa frågor.

Sjöfartsverket (SjöV)

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet och har

därvid att svara för bl a säkerheten på fartyg inbegri-

pet de ombordvarandes skydd mot risker i arbetet m m.

Sjöfartsverkets strävan var att med hjälp av faktaunder-

lag och anvisninqar från SSI qå ut med relevant informa-

tion till berörda parter-

Verket tog initiativet till kontakt med SSI för att dels

klara ut hur man bäst kunde informera sjöfarten, dels om

risker att vistas inom berörda områden och dels hur man

skulle förfara vid bunkring, ombordtagning av last m m.

Svårigheter att få kontakt med SSI förefanns.

Senare erfordrades ytterligare information då oron hos

allmänhet och personal ökat. SSI gav underlag, informa-

tion/anvisningar utarbetades av SjöV.

Samarbetet mellan verket och SSI fungerade väl men kan

ytterligare utökas med hänsyn till verkets faktiska kom-

petensområde. Navigationsvarning utfärdades ej.

Fiskeristyreisen

Fiskeristyrelsen saknar beredskapsplan.
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Fiskeristyrelsens remissvar redovisar åtgärder som vid-

tagits och avses vidtagas för att rekommendera Statens

Livsmedelsverk åtgärder som kan vara aktuella beträffan-

de fisk som livsmedel.

Länsstyrelsernas orqanisationsnärond (LON)

Nämnden har med särskild skrivelse 1986-06-26 hemställt

att länsstyrelserna skall besvara ett antal frågor

rörande hur informationsverksamheten är och bör vara

ordnad vid länsstyrelserna. Svar bör lämnas senast

1986-09-01 .

Generaltullstyrelsen (GTS)

Tullverket har inga uppgifter, givna i instruktion, lag

eller förordning när det gäller skydd mot införsel av

varor och transportmedel som är kontaminerade med radio-

aktiv strålning. Dock kontrolleras varor som importeras

och som är underkastade växtskyddsinspektion eller annan

hälsokontroll även i vad avser radiologisk strålning. I

vissa lägen agerar tullverket efter bestämmelser som ut-

färdas från fall till fall.

Tullverkets kustbevakning ingår i beredskapsorganisatio-

nen för kärnkraftverken. De enheter som här berörs har

fått utbildning, övning och utrustning. Härutöver har

kustbevakningen mer allmänna uppgifter till skydd mot

radioaktiv strålning. Dessa åtgärder genomförs i nära

samråd med strålskyddsexpertis.

Gränsbevakningspersonalen har inga sådana uppgifter.

Tullverkets operativa ledningspersonal används ej heller

nämnvärt för dessa fråqor, vilket är en brist i bered-

skapsplaner ingen.
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Tullverkets erfarenheter rörande kärnkraftsolyckan är

sammanfattningvis:

informationen till generaltullstyrelsen och andra

tullmyndigheter fungerade icke tillfredsställande,

vilket bl a medförde att tullpersonal ej kunde lämna

svar på frågor från hemvändande turister rörande

risker och hur läget var i laröet (skapade irrita-

tion ) ,

när information kom från svenska myndigheter verkade

den icke samordnad,

åtgärder som riktades direkt mot svenska tullmyndig-

heter var icke anpassade till svensk tullagstiftning

och ej avfattade så att verksam kontroll kunde

genomföras, vilket även detta skapade osäkerhet och

irritation,

tullverkets operativa ledningsorgan utnyttjades ej i

den centrala ledningsorganisationen, varför de icke

kunde användas på ett optimalt sätt.

kommunikationen med foreskrivande myndigheterna var

svåra att upprätthålla,

tulltjänstemännen var osäkra och oroade över sin

egen arbetsmiljö, då de saknar sävål skyddsutrust-

ning som mätutrustning.

Erfarenheterna utmynnar i nedanstående synpunkter på

tullverkets medverkan i skyddet mot radioaktiv strål-

ning .

1) Tullverket bör ingå i det ledningsorgan som upprät-

tas vid en kärnkraftsolycka - även i beredskapsplan-

läggningen för



2) Planläggningen måste ta sikte på även regionala och

lokala myndigheter.

3 ) Ett informationssystem som inkluderar tullverkets

olika nivåer måste byggas upp, enkla termer och

begrepp skall användas.

4) Teknisk lämpligt avpassad utrustning; även enklare

mätutrustning, med enkla och lättfattliga bestämmel-

ser för mätning, anskaffas.

5) Arbetsmiljöfrågorna, där även övergripande riktlin-

jer för hur tjänstemännen skall agera i svåra situa-

tioner, måste beaktas.

6) Utbildning inom hela området måste ske.

7) Kkonomiska och därmed även personella frågor måste,

med hänsyn till tullverkets föreslagna roll, utre-

das.
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j

j frågorna.

Statens Jordbruksnämnd (JN)

Statens- jordbruksnämnd har sin huvudsakliga roll inom

totalförsvaret. Arbetet har hittills mest inriktats på

verkninqar av krig med konventionella vapen.

JN bedriver också ett visst arbete inom ABC-området.

Samarbetsformerna med andra myndigheter och organisatio-

ner har vuxit fram successivt sedan början av 1970-ta-

let. Kontakterna skedde främst med LBS och dåvarande

lantbrukshögskolan.

I slutet av 1970-talet tog JN beredskapsbyrå kontakt med

FOA för att bredda sina kunskaper inom A-området. Semi-

narier arrangerades i Jönköping med företrädare för FOA2

och FOA4.

I början av 1980-talet bildade JN en arbetsgrupp för

ABC-frågor med representanter för LBS, JN, SLV och SSI.

Denna grupp har i första hand behandlat frågor som varit

gemensamma för de tre verken, varvid LBS intresse foku-

serats på skadeverkningar av kärnkraftshaverier och SLV

har sett som sin huvuduppgift att bevaka B-stridsmedels-

1985 tog JN kontakt med lantbruksuniversitetets institu-

tion för radioekologi för att få skadeverkningarna av

A-stridsmedel ytterligare beslysta. SLU åtog sig ett

uppdrag i februari 1986. Arbetet har genom Tjernobyl-

olyckan blivit fördröjt. En första avrapportering lämna-

des dock i juni 1986.

JN har för sin planering använt skilda scenarios. Det

scenario som bedöms viktigast från planeringssynpunkt är

då atomvapenexplosioner utomlands medför att radioaktiva

moln driver in över landet. Dessa åsamkar radioaktiv

beläggning på bl a mark och gröda. Beläggningen berör
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stora geografiska områden. Det tänkta beläggningsfältet

uppvisar stora likheter med nedfallet efter Tjernobyl-

olyckan. SLU studie kan därför ge värdefullt underlag

även på andra områden än vad som från början var tänkt.

Uppdraget från Jn till SLU innehåller följande delar:

verkan på gröda

direkt verkan på djur

indirekt verkan på djur

kvarvarande aktivitet i färdigt livsmedel

verkan på människa.

SLU slutrapport beräknas bli klar hösten 1987. Frågan om

Tjernobylolyckans konsekvenser kommer att tas upp bl a

vid en delrapportering som planeras. SLU slutrapport

kommer att kompletteras på sätt som olyckan föranleder.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen konstaterar att kunskapsnivån beträffande

radioaktiva ämnens inverkan på skogsträden är

bristfällig. Beredskapen inför den aktuella olyckstypen

kan därför ej anses tillfredsställande.

Vid skogsfakulteten vid SLU finns det i dag ingen som

direkt arbetar med dessa frågor. Uppfattningen är dock

att de skador som kan uppstå på träden p g a det radio-

aktiva nedfallet är marqinella.

Det är angeläget att utröna de framtida effekterna av

den inträffade strålningen och forskningsinsatser bör

priorieras för att få fram kunskaper om exponering,

halter och lagring av radioaktiva ämnen och dessas

effekter på skogen och skogsmarken samt därmed på männi-

skor och djur.
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Skogsvårdsorganisationen bör i framtiden kunna utnyttja?

för insamling av prover av olika slag samt för informa-

tion.

Skogsstyrelsen föreslår sammanfattningsvis följande åt-

gärder :

1) Befintlig kunskap inom området sammanställs snarast.

2) Ett kontaktorgan för denna typ av frågor skapas mel-

lan olika myndigheter.

3) Forskningsinsatser initieras inom områden där kun-

skap saknas.

4) Skadeverkningarna efter Tjernobylelyckan följs upp.

5) Rutiner för provtagning och datainsamling utvecklas

för att utgöra underlag för besluc.
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Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Statens veterinärmedicinska anstalt kom i egenskap av

veterinärmedicinskt centrallaboratorium att i betydande

omfattning medverka i undersökningar med frågeställning-

en strålningsskada/cesiumhalt. SVA saknat egentlig kom-

petens och utrustning för radioaktivitetsmätningar i

stor skala.

SVAs verksamhet bedrivs i regel efter kontaker med andra

myndigheter. Dessa kontakter (bl a med SSI) var i början

tröqa, sedan gick denna verksamhet tillfredsställande.

Det material som inkommit till SVA bör kanske bevaras

för löpande undersökningar i framtiden.

Räddningsverket (SRV)

SRV har ingen egentlig plan för denna typ av olyeko. En

sådan i form av en enkel åtgärdskalender bör utarbetas

samordnat med SSI.

SSI utnyttjade ej den kontaktman som enliqt beredskaps-

planen skall finnas från Cfs (nu SRV) vid SSI men annan

personal från kärnkraftsenheten tjänstgjorde i omgångar

vid institutet. Ömsesidig information hade sanne likt

säkerställts tidigare om beredskapsplanen följts.

SRV anser att en utredning bör genomföras för samordning

av ABC-verksamheen, upprättande av en skyddscentra]

även på central nivå. Denna kan t ex utgöras av SSI som

förstärks med personal från berörda myndigheter och

organ.

SRV anser att Frivilliga flygkåren (FFK) bör kunna an-

vändas för mätning.



-13-

Luftfartsverket (Lfv)

Oljebolagens personal på Arlanda framförde farhågor om

radioaktiv beläqgning på flygplan i första hand gällande

östeuropeiska flygplan och sådana som passerat genom en

närzon.

Svårigheter att få kontakt med SSI. I samband med ett

annat ärende med Sigtuna kommun togs reaktorolyckan

upp. Kommunen hade efter kontakt med SSI erhållit mät-

instrument. Kommunen genomförde erforderliga mätningar.

SSI telex "Radioaktiv beläggnig på flygplan" (inkom till

Utv 1986-05-03) var ej tillräckligt konkret för att

utgöra underlag för information. Konkretisering kom

senare och utnyttjades för information 1986-05-15.

Lfv har följande kommentarer:

meddelanden från SSI bör betecknas med INFORMATION

resp REKOMMENDATIONER. I det senare fallet skall

sakuppgifterna vara sådana att de kan användas som

underlag för åtgärd,

i motsvarande framtida lägen måste SSI inrätta någon

form av OPERATIONSCENTRAL med KAPACITET och KOMPE-

TENS att ta om hand förfrågningar,

direktkanaler från SSI (motsv) till användare (flyg-

platser, flygbolaget etc) bör förberedas så att SSI

meddelanden i kritiska lägen snabbt kan nå ut till

frontlinjen. Därigenom minskas risken för onödig

tidsspillan, vilket ofta sker då många led är in-

blandade,

det inträffade har påvisat behovet av någon form av

åtgärdskalender ute på flygplatserna. Verket avser

dock att avvakta vad som framkommer ur SHK utredning

innan något görs i detta avseende.
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Försvarets forskningsanstalt (FOA), Huvudavdelnnq 4

Olyckan-' i Tjernobyl har haft betydelse för FOA i de

roller som anstalten har som en operativ resurs i en

krissituation, som rådgivande organ och som produktions-

och programmyndiqhet för forskning.

De verksamheter som övriga myndigheter har önskat bli

genomförda vid FOA har genomförts efter kraftiga priori-

teringar - sårbarheten vid personalbortfall var stor.

Genom lokaliseringen till Umeå blir beredskapsrollen i

Norrlandsregionen särskilt stor för bl a orientering och

vägledning av länsstyrelse och kommuner.

Samverkan med SSI fungerade i stort bra - svårigheter på

kommunikationssidan. Personal från F0A4 förstärkte tid-

vis SSI, vilket medförde ytterligare belastning i Umeå.

F0A4 anser itt mätinstrument och analysutrustning finns

eller till relativt låg kostnad kan anskaffas.

En förstärkning av beredskapsresurserna diskuteras. F0A4

har stort intresse av att aktivt medverka för att bygga

upp dessa. Uppbyggnaden kan för F0A4 del bygga på nu

befintlig kompetens och forskning. Tillförsel av medel

från det civila samhället är dock angelägen.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

(Institutionen för radioekologi)

Beredskapen borde ha varit bättre då det gäller Konse-

kvensen på livsmedel i samband med en reaktorolycka.

Nuvarande beredskaps inriktning på utrymning och utdel-

ning av jodtabletter bör balanseras mot ett nedfalls

betydelse för livsmedelssituationen.
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Tjernobylolyckan kom att kräva ett omfattande samarbete

mellan i första hrind SSI, LBS och SLV. De senare myndig-

heternas arbete syntes komma igång sent.

Svårt att finna experter som trodde på en omfattande

spridning av cesium.

Analyskapaciteten vid SLU har utökats och erfarenheter

har byggts upp hur en sådan skall organiseras.

Samarbetet med SS I och SLU har fungerat bra - gränsdrag-

ningarna mellan SSI, SLV och LBS och samarbetet mellan

dessa bör dock vidareutvecklas med hänsyn till de skilda

myndigheternas kompetenser.

Forskningsinsatser måste samordnas. Kunskapsnivån röran-

de radioaktivt nedfall måste höjas. Analyskapaciteten

och kunnandet på universiteten måste utnyttjas.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SHHI)

SMHIs skrivelse är icke något remissvar utan en särskild

sådan insänd till SSI med kopia till bl a kommunika-

tionsdepartementet, statsrådsberedningen och statsrådet

Birgitta Dahl.

SMHI har enligt SSI beredskapsplan varit representerat i

SSI analysgrupp i Haga. Underlag har härvid erhållits

från andra SMHI organ. Denna • verksamhet är nödvändig

för SSI.

SMHI redovisar i sin skrivelse - vilken senare utvecklas

ytterligare i särskild PM 1986-08-18 "Meteorologi,

Hydrologi och Oce.inoqrafi i kärnkraftsberedskaoen" bl a

att
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SMHI under en följd av år sökt göra SSI uppmärksam

på de risker som töreligqer i samband med kärn-

kraftshaverier utanför Sveriges gränser,

SMHI speciellt har sökt medel för att utveckla en

trajektoriemodelI för att kunna beräkna lufttrans-

portbanor vid en kärnkraftsolycka utomlands,

det är viktigt att transporten med vattendrag av

radioaktivt material kan beräknas.

SMHI redovisar särskilda förslag rörande

utnyttjande .iv SMHI automatstationsnat för inrapporte-

ring

24-timmarsberedsknp

t rajektor iemod^li

snridningskompetens och utbyte SSI-SMHI

utveckling av un operativ spridninqsmodell

resurser för beredskap för kärnkraftsolycka utomlands

konsekvenser för beredskapen för olycka vid svenska

kärnkraftverk.

2. LÄNSSTYRELSER

Yttrande har avgivits av länssty relsena \ D-, E-, H-,

I-, J-, M-, H-, O-, P-, S-, T-, U-r V-, X-, Y-, Z- och

BO-län. I redovisningen skiljs på "kärnkraftslän" och

"icke kärnkraftslän".

Kärnkraftslän (C-, H-, M- och N-län)

Dessa län h<ir i;u uppbyggd boredskapsorgani sat ion mot

kärnkraftsolyckor. Organisationen har utbildats och

övats ett antal qånqer (dels enskilda befattningshavare,

d(?ls i funktioner och dels som en helhet). T beredskaps-
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organisationen finns ständigt en vakthavande beslutsfat-

tare. Tillgång till strålskyddsexpertis finns vid kärn-

kraftverk och de större sjukhusen.

Sammanfattningsvis anför de berörda länsstyrelserna att

- upprättade beredskapsplaner kunde tillämpas i den

uppkomna situationen men att vissa justeringar

erfordras

kunskapsberedskapen inom länsstyrelsen var tillräck-

lig for att situationen skulle kunna hanteras

tillgången till mätinstrument måste utökas, framför

allt med instrument som är bättre än nu utnyttjade

1-21

utrustning för mjölkmonitering måste anskaffas i

större utsträckning och utbildning måste genomföras

med denna utrustning

en bättre mätstrateqi bör utformas med bl a bättre

täckning över ytan

en bättre förteckning över analyslaboratorier måste

upprättas centralt samt att hänvisningar till dessa

skall finnas

samverkan med SSI i stort har fungerat - mycket

beroende på de personkontakter som etablerats under

den gångna perioden då beredskapen byggts upp

samverkan med övriga myndigheter inom länet fungera-

de i stort bra beroende på den planering och den

övningsverksamhet som bedrivits

kontakterna med allmänheten varit omfattande men att

länsstyrelsen icke kunnat agera på sätt som varit
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önskvärt beroende på brister i informationen från

SSI

erfarenheter vunnits för att genomföra förbättringar

inom beredskapsorganisation.

Inom följande två områden riktas kritik mot verksamheten

- delegering av beslutsbefogenheter och information samt

sambandsfunktionen.

Länsstyrelserna som har ansvaret för beredskapen anser

att SSI borde delegerat informationsskyldigheten till

allmänheten till dessa. SSI hade då avlastats en stor

arbetsbörda. Detta kräver dock att länsstyrelserna

erhåller underlag för informationen från SSI innan denna

går ut i massmedia, i annat fall kommer de i efterhand.

SSI borde också mer engagerat länsstyrelserna i mätverk-

samheten och därmed även beslutsrätten rörande friklass-

ning av områden.

Nuvarande sambandsfunktion är icke dimensionerad för en

så stor belastning som situationen medförde. En utbygg-

nad/komplettering är nödvändig.

Övriga län

Länen har ingen beredskapsorganisation, dvs utbildad

personal (finns undantagsvis inom vissa länsstyrelser),

materiel, utbyqgt samband för en kärnkraftsolycka. I

vissa län har den organisation som använts vid andra

större olyckor (skogsbränder, översvämningar, gasolyck-

or, rasolyckor) utnyttjats.

I de två hårdast drabbade länen (X- och Y-län) organise-

rades snabbt "larmgrupper" (en befintlig organisation

för bl a översvämningar) samt en samordningsgrupp (X-
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län) och en ledningsgrupp (Y-län). Dessa grupper inne-

höll nödvändig expertis.

Sammanfattningsvis anför de berörda länsstyrelserna att

någon beredskapsplan eller -organisation ej finns

för denna typ av olyckor

en stomme till organisation bör finnas

kunskapsberedskap endast finns i ringa utsträckning

tillgång till mätinstrument ej finns i erforderlig

^ utan måste anskaffas för såväl länsstyrelser som

kommuner; vissa kommuner har instrument men komplet-

tering bör ske

tillgången på analyslaboratorier måste inventeras

i och delges länsstyrelserna
i
i

- samverkan med SSI gick trögt främst med hänsyn till

i bristen på kommunikationsmedel - en översyn av dessa
1 samt erforderlig anskaffning måste ske

samverkan med berörda myndigheter inom länen funge-

rade

kontakterna med allmänheten blev omfattande - tele-

fonslussar öppnades vid eft flertal länsstyrelser -

men att det underlag som erhölls från fackmyndighe-

ten, SSI, kom sent och var utformat på ett sådant

sätt att det var svårt att tyda

mätvärden bör anges enligt SI-normer.

Sammanfattningsvis föreslår länsstyrelserna följande åt-

gärder:
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1) delegering av beslut till länsstyrelserna, som har

det operativa ansvaret

2) överförandet av informationsansvaret inom länet till

länsstyrelsen

3) beredskapsplan - i stora drag - bör upprättas, kors-

etens från specialmyndigheter bör ingå

4) mätinstrument anskaffas i första hand till länssty-

relserna

5) utbildning av personal i såväl beredskapsorganisa-

tionen som inom mätområdet (mätteknik)

6) ny mer "finmaskig" mätstrategi bör utarbetas

7) rutiner och ansvarsfördelning för rapportering, in-

formation in m bör utarbetas.

Landsting

Yttrande har avgivits av landstingsförbundet samt lands-

tingen i AB-, D-, E-, F-, G-, K-, L-, M-, N-, O-, R-,

S-, T-, W-, Z-, AC- och BD-län. Sjukvårdsförvaltningen i

Göteborg har även insänt yttrande. Landstingens yttran-

den omfattar i vissa län flera handlingar.

Inom landstingens och sjukhusens katastrofplanlägqning

finns ingen egentlig planläggning för en sådan situation

som Tjernobylkatastrofen orsakade. Landstinqen i kärn--

kraftlänen, som bl a deltagit med representanter vid

övningar, har dock en viss grundläggande planering för

detta liksom Stockholms län och Örebro län. Vid Göteborg

och Bohus läns landsting har arbete påbörjats. Planer

för omhändertagande av radioaktivt kontaminerde männi-

skor finns dock upprättade inom de flesta landsting.
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Kvalificerad kompetens för att såväl mäta som analysera

frägor som rör radioaktivt nedfall och radioaktiv strål-

ning finns vid sjukhus med radiofysiska institutioner.

Denna kompetens utnyttjades dock icke i den utsträckning

som varit möjligt.

Samverkan med SS I gick trögt mest på grund av stora

svårigheter att få kontakt. Landstingen fick därför

ringa information såväl beträffande nedfall som till

vårdpersonal. Den senare informationen utarbetades av en

särskild informell medicinsk lednings- och arbetsgrupp

som upprättades inom Stockholms läns landsting.

Sjukhus- och vårdcentralernas personal fick många för-

frågningar från allmänheten och sedan underlag erhållits

kunde man i de flesta fall hjälpa till med informatio-

nen.

Sammanfattningsvis föreslår landstingen följande åtgär-

der:

1) Grundplan (åtqärdskalender) rörande kärnkraftsolyck-

or bör inarbetas i uppgjorda katastrofplaner.

2) Förteckning över strålskyddskompetensen inom landet

upprättas och personalen utnyttjas bättre vid en

olycka.

3) Anskaffning (komplettering) av kvalificerad mätut-

rustning bör ske.

4) Informationen från SSI säkerställs genom tillräcklig

kapacitet i sambandsutrustningen.

5) Informationen till allmänheten delegeras till den

regionala nivån.
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4. LANTBRUKSNÄMNDER

Yttranden/synpunkter har ingivits av Lantbruksnämnderna

i X- och Z-län.

Lantbruksnämnderna har ingen uppbyggd beredskapsorgani-

sation .

Lantbruksnämnderna har regionalt samarbetat med läns-

styrelserna. Detta arbete har varit mycket positivt,

särskilt i samband med att krisgrupper/samordningsgrup-

per organiserades med tvärfackliq sammansättning.

Den jordbruksmässiga kunskapen fanns i tillräcklig ut-

sträckning, den radiologiska saknades dock.

Lantbruksnämnderna har inga mätmöjligheter utan fick

förlita sig på utomstående organisationer, bl a kommu-

nernas miljö- och hälsovårdsnämnder, vilka därigenom

blev hårt belastade. Provtagningar (gräsprov) skedde

ofta utan att SSI tog kontakt med lantbruksnämnderna,

vilka därmed icke kunde delta i planeringen av desamma,

vilket upplevdes negativt. SSI-friklassningar kom därför

ofta abrupt, vilket upplevdes som pressande för såväl

lantbrukare som foderhandlare.

Samverkan med SSI upplevdes i övrigt positivt trots

svårigheter att nå institutet per telefon.

Såväl Studsvik som radiologiska institutionen vid Ultuna

gjorde ett utmärkt arbete och samarbetet fungerade väl.

Analyskapaciteten upplevdes trots detta som för liten.

Lantbruksnämnderna hade en god kontakt med allmänheten

men fick centralt utgiven information sent, vilket inne-

bar att man hade vissa svårigheter att besvara frågor,

framför allt sådana där det upplevdes att myndigheter
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kommit med dubbla budskap. Irritation uppstod också

gentemot massmedias sätt att förmedla information om

olyckan.

Lantbruksnämnden i Z-län har även medsänt en PM med sum-

merade erfarenheter från rennäringsenheten där man anser

att provtagningen gått för långsamt, att för få prover

togs samt att analysarbetet också tagit för lång tid. I

samma PM berörs också fisket där samma erfarenheter

qjorts.

Erfarenheter från Piskenämnden i Z-län pekar i samma

riktning.

i

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Bättre kunskap rörande radioaktivitet måste till-

föras länen.

2) Regionala (lokala) myndigheter bör deltaga i såväl

planeringen som genomförande av provtagningen.

3) En grov plan för sannolikheten av friklassningar bör

göras upp.

4) Analyskapacitet bör finnas även lokalt.

5) Informationsfrågorna måste ses över så att informa-

tionen snabbare når ned i•organisationen - massme-

dias roll i vissa fall orsak till irritation.

b) Bättre möjliqheter till kommunikation med centrala

myndiqheter - framför allt SSI.

7) Blockorganisationen bör kunna utnyttjas även för

information.
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5. KOMMUNALA MYNDIGHETER

Yttranden/synpunkter har ingivits av Stockholms kommun,

Danderyds kommun. Timrå kommun och Dorotea kommun.

Stockholms kommun

Stockholms kommun har i skrivelse till statsrådet

Birgitta Dahl erbiudit ett samarbete med staten rörande

mätning av luftburet radioaktivt stoft. Kommunen har ett

luftövervakningsnät med fem fasta och två rörliga mät-

stationer. Ett antal kommuner utanför Stockholm har

behov att utföra 1uftföroreningsmätningar. Investerings-

kostnaderna för datorbearbetning av mätvärden har dock

varit så stora att man ej byggt ut egna nätresurser. Ett

antal kommuner (Norrköping, Norrtälje, Sigtuna, Söder-

tälje och Västerås) är nu anslutna i det regionala nätet

{Stockholms nät).

I dag befintlig teknisk apparatur för registrering av

radioaktiv strålning kan utan större svårigheter redan

nu kopplas till det regionala nätet. På så sätt skulle

Stockholmsområdet få ett bevakningssystem som snabbt

skulle ge information om radioaktivt nedfall.

Frågan bör bli föremål för fortsatt diskussion.

Danderyds kommun (miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Danderyds kommun redovisar i ett sammanträdesprodokol1

1986-06-04 SSI och. SLV rekommendationer vad beträffar

livsmedel.

Sammanträdet medförde följande beslut, vilket samtidigt

kan betraktas som förslag till åtgärder, att
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till kommunförbundet och berörda myndigheter fram-

föra att miljö- och hälsoskyddsnämnderna i egenskap

av'lokalt ansvariga myndigheter för det förebyggande

hälsoskyddet och den fortlöpande kontrollen av livs-

medelshanteringen inom kommunerna i fortsättningen

måste ges bättre informationer i strålskyddsfrågor,

såväl fortlöpande som i ett akutläge,

strålskyddet på ett helt annat sätt än hitintills

måste beaktas i underlaget för den kommunala bered-

skapsplanläggningen,

i - kommunernas erfarenheter förutsätts inhämtas och in-

gå i underlaget för den utvärdering som på regering-

ens uppdrag kommer att ske,

detta nämndens beslut även skall tillsändas de kom-

muninnevånare som hos kontoret begärt upplysning i

strålskyddsfrågor .

Timrå kommun

Jämlikt gällande lastiftning har kommunerna ej ansvar

för strålningsfrågor. Kommunernas miljö- och hälsovårds-

kontor har dock fått en viktig roll i samband med

Tjernobylolyckan. Allmänheten nöjde sig ej med SSI in-

formation via massmedia - man ville ha lokal informa-

tion. Man hade en viss erfarenhet från radonmätningar i

hus och erfarenheter att kunna bedöma gränsvärden, mät-

ningar m m.

Sammanfattningsvis framför kommunen att

informationen från centralt håll har varit otill-

räcklig i inledningsskedet,

informationen ej har varit konsekvent,
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SSI och SLV ej borde ha fastställt "riktvärden/

gränsvärden" innan man vetat om uppmätta nivåer. I

början nämndes som högsta stråldos 1 mSv. Nu talar

man om 3-5 mSv, och att detta värde ej är farligare

än 1 mSv. Allmänheten tappar tilltron till denna typ

av information,

SSI och SLV ej har förstått vilken stor roll MHK har

haft. Allmänheten har "ringt ner" kontoren under

vissa tider. Flera tjänstemän i varje kommun har

heltid varit sysselsatt med strålfrågor,

vi inledningsvis hade dåligt utbyggd kommunikation

med SSI etc,

oklarhet rådde om vilka mätningar vi skulle göra

lokalt. Lokala kompletterande mätningar erfordras,

att oklarhet om vem som skall ha ansvaret i kommunen

råder. Eftersom det har handlat om hälsorisker synes

det naturliga vara att miljö- och hälsoskyddsnämnden

lokalt arbetar med uppföljning av strålskyddsfrågor

i kommunen,

en organisation efter hand byggdes upp i länet

mellan kommunen, länsstyrelsen, SSI och SLV. Den har

varit ovärderlig i vårt lokala arbete.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Direktiv bör utfärdas om beredskapsåtgärder. Vilka

roller har man centralt, regionalt, lokalt?

2) Centralt utarbetad "handbok" bör upprättas, så act

alla vet vad man skall göra när det händer.

3) Kommunikationsnätet bör ses över - telefax bör

finnas i alla kommuner.
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4) Tillgång till strålskyddsexpertis bör avdelas för

kommunerna.

5) Utbildning bör ske av handläggarna på kommunal nivå.

6) Mätutrustning bör finnas i alla kommuner. Lämplig

utrustning bör tas fram av exempelvis SSI.

7) Informationen måste vara entydig.

8) Gränsvärden/riktvärden måste noga övervägas innan de

fastställs.

9) Ansvarsfrågan mellan centrala myndigheter bör ses

över, SSI, SLV, socialstyrelsen etc.

10) Övning bör ske av den eventuellt nya organisationen

som blir resultat av vad som nu hänt.

11 ) Speciellt bör organisationen ses över på regional

och lokal nivå. Länsstyrelsen och kommunen har

blivit mycket engagerade i strålfrågan. Kommunen har

stått längst fram i "fronten" mot allmänheten. Stora

personella resurser har satts in.

Dorotea kommun

Dorotea kommun har vid sammanträde 1986-05-22 bl a fram-

fört följande:

Klagomål framförs till SSI rörande

1) tillvägagångssättet vid friklassning,

2) informationen, som kommit via massmedia, har vid

några tillfällen förbryllat genom experternas mot-

sägelser ,
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3) samordning mellan myndigheter och länsstyrelsen som

samordnare för kommuninformation har varit bristfäl-

lig.

6. ÖVRIGA ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR SAMT

KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Yttranden/synpunkter har ingivits av Svenska Mejeriernas

Riksförening U.P.A. (SMR), Trädgårdsnäringens Riksför-

bund (TRF), Svenska Jägareförbundet, Sveriges Geologiska

AB (SGAB), Konstruktionsmaterial, Universitetet i Lund,

FFV Aerotech, Tandemacceleratorlaboratoriet, OKG Aktie-

bolag, Studsvik Energi AB.

Svenska Mejeriernas Riksförening u.p.a.

SMR har hela perioden efter olyckan varit starkt engage-

rat i de problem som uppstått för jordbruket. Problemen

fokuserades kring mjölkproduktionen och inte minst fri-

klassning av betesmarker för mjölkande kor.

När olyckan inträffade i slutet av april var det barmark

i landet upp till norra Uppland. Betestillväxten hade

just kommit igång i landets södra delar medan det

material som fanns på betesmarkerna i övriga snöfria om-

råden var s k forna, dvs fjolårsgräs. Många upplevde de

första mätningarna på betesvallarna som nSgot märkliga,

då det där inte fanns något betesgräs. I detta skede och

även senare har dialogen mellan SSI och personal som

arbetat inom jordbrukssektorn i många fall varit för-

knippade med vissa svårigheter, inte minst beroende på

att man inom SSI saknar personal som haft några djupare

kunskaper om jordbruket. Det har medfört att onödigt

mycket tid fått läggas ned från såväl SSIs sida som

övriga att förstå varandra.
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I saraband med att mätresultaten visat låga värden vad

gäller i första hand Jod-131 och senare Sven Cesium-134

och -137, blev större områden friklassade. Tolkningen av

friklassningsforfarandet har hos massmedia och allmänhet

blivit att man uppfattat SSI rekommendationer som för-

bud. Då analysmöjligheter inte funnits i tillräcklig om-

fattning har detta medfört att mycket mjölk måst destru-

eras. De olika friklassningsmodellerna som tillämpats

vad gäller betesmark och slSttervallar bör ses över.

SMR engagerades i den arbetsgrupp som tillsattes av

Lantbruksstyrelsen och deltog då i utarbetandet av de

råd och rekommendationer som utfärdats till lantbrukar-

na. Ett av arbetsgruppens stora problem var att få kon-

takt med aktuella forskare inom lantbrukssektorn.

När kärnkraftsolyckan inträffade fanns inga riktvärden

eller gränsvärden för livsmedel fastställda vad gäller

innehåll av de olika nukleiderna. Senare kom det att

fastställas värden av SSI. Sedermera även av Statens

Livsmedelsverk, den myndighet som har det egentliga

ansvaret för gränsvärden vad gäller halter av radioak-

tivt material i inhemska och importerade livsmedel.

Vad gäller riktvärden för I 131 har det inte varit några

problem. Vad gäller Cesium har det varit och är fortfa-

rande förbistring om vad som egentligen gäller. I SSIs

rapport 86-10 (1986-06-25) anges som åtgärdsgräns 300

Bq/lit resp kg för mjölk och- övriqa livsmedel. Detta

värde avser summan av Cesium 134 och Cesium 137. Livsme-

del som håller över dessa nivåer bör enligt SSI inte

saluföras. 300 Bq Cs 134 + 137 motsvarar ca 190 Bq Cs

137. SLV anger i sina veckovisa PM "tillämpade riktvär-

den" 300 Bq Cs 137/kg för livsmedel. De åtgärder som bör

utföras vid ett överskridande finns ej angivet av SLV.
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För såväl livsmedelsföretagen som konsumenterna är det

av stor betydelse att man inte från myndigheterna anger

olika gränsvärden och ger olika tolkningar av de gräns-

värden/riktvärden som finns angivna. Rekommendationer

och åtgärder som följd av dessa beror på de värden som

anges och den tolkning som man gör av dessa.

Samtliga projekt som genomförs, -förts eller planeras

inom livsmedelssektorn för att följa händelseförlopp och

effekter efter olyckan måste koordineras för en ratio-

nell uppföljning och utvärdering.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Lantbruksexpertis knytes till SSI.

2) Analysutrustning vid mejeriföreningarna för att und-

vika ekonomiska förluster för samhället i form av

mjölkdestrukt ion bör finnas.

3) Tillgängliga försöksresultat och god kunskap om

vilka forskare som arbetar med ol-ka jordbruksfrågor

vid radioaktivt nedfall bör föreligga.

4) Samordning av gränsvärden/riktvärden för livsmedel

bör ske.

5) Koordinering av genomförda undersökningar inom livs-

medelssektorn sker.

Trädgårdsnäringens riksförbund

Effekterna av olyckan kan ännu ej uppskattas men många

trädgårdsföretag har mött köpmotstånd från handelns och

konsumenternas sida. Framför allt gäller detta frilands-

odlare, trots att provtagningar visat att det inte finns

någon större halt av radioaktivitet i produkterna. Prov
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på skogsbär har dock i samma områden visat på relaivt

höga värden av cesium, vilket gör konsumenterna osäkra.

Någon egentlig beredskap existerade icke. Myndigheterna

agerade, tog beslut och uttalade rekommendationer, i

många fall planlöst och på ett mycket plötsligt och

osäkert underlag. Olika experter uttalade sig ofta och

lämnade motstridiga uppgifter. Detta skapade förvirring.

Kontakterna skedde i huvudsak med SLV som hade ansvar

för provtagningarna, vilka skulle genomföras av miljö-

och hälsovårdsnämnderna. Personalen hade icke erhållit

tillräcklig information och saknade i vissa fall mätut-

rustning. I vissa delar av landet utnyttjades lantbruks-

nämndernas konsulenter.

Olyckan i Tjernobyl visar att det måste införas fasta

och snabba rutiner för provtagningen av trädgårdsproduk-

ter. Myndigheterna måste också ansvara för att informa-

tion om provtagningsresultat kommer ut i massmedia på

ett adekvat sätt. Detta kan t ex ske genom annonser i

daspressen, så att det klart framgår att det är den

ansvariga myndigheten som lämnar information.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Lämplig tidpunkt för provtagning måste väljas för de

olika produkterna.

2) Effektivare provtagningssystem erfordras.

3) Lantbruksnämndernas trädgårdskonsulenter bör kunna

utnyttjas i vissa delar av landet.

4) Lantbruksstyrelsen bör få till uppgift att tillsam-

mans med SLV dra upp riktlinjer för ett framtida

provtagningssystem.
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Svenska jägarförbundet

Svenska jägarförbundet har inte någon katastrofberedskap

avseende reaktorhaveri, vare sig inhemskt eller ut-

ländskt. Problemen för faunan i en sådan situation tycks

inte heller ha beaktats av de myndigheter och institu-

tioner som borde ha övervägt dessa förhållanden. Bland

annat finns inga eller endast ett mycket begränsat antal

mätvärden hos vilt från tiden före olyckan.

Provtagning på vilt faller egentligen mellan stolarna.

SLV tar proven på livsmedel. Endast en begränsad del av

viltjakten säljs över disk, resten används direkt i hus-

hållen.

God och nära samverkan mellan SLV, SNV och Svenska

jägarförbundet har medfört att en icke obetydlig prov-

tagning på vilt kunnat genomföras och fortlöpande genom-

förs för att få underlag för rekommendationer till

jägarna.

Jägarförbundet har i ett antal skrivelser givit direktiv

och anvisningar för jakten och fortsatt provtagning samt

i särskild skrivelse till regeringen hemställt om sär-

skilda medel för denna verksamhet.

Jägarförbundet har fått en anstormning av frågor såväl

centralt som regionalt från människor som djupt oroats

av den information och desinfofmation som givits i mass-

media angående strålningsvärden. Massmedias jakt på och

redovisning av höga becquereltal, i regel redovisade

utan någon fora av förklaring och endast jämförda med

det fastlagda riktvärdet 300 Bq/kg, har medfört en

stressituation för många människor. Denna stressituation

låter sig i många fall ej påverkas av saklig upplysning.

Sammanfattningsvis föreslås bl a följande åtgärder:
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1) En kontinuerlig provtagning vad avser radioaktivitet

i vilt genomförs framdeles på vissa viltarter så att

bakgrundsuppgifter finns tillgängliga i händelse av

t ex tillkommande radiakbelastning.

2) Förhållanden i vad avser de radioaktiva ämnenas om-

sättning i naturen i olika jordarter, liksom deras

upptagning i olika näringsväxter för vilt och ren

bör noga utredas. Detta är grundläggande för en

korrekt information.

3) Frågan om eventuell anrikning i näringskedjorna,

även bl a när det gäller tungmetaller, bör utredas.

Denna fråga faller emellertid utanför det undersök-

ningsprogram för vilt som genomförts i samråd mellan

SLV och Svenska jägarförbundet.

4) En ökad informationsberedskap för situationer av nu

aktuellt slaq borde inrättas så att inte fältet

lämnas öppet för den typ av fria spekulationer som

kännetecknat Tjernobylolyckan.

Sveriges Geologiska ÅB

Sveriges Geologiska AB har under många år t-yggt upp

betydande resurser inom områdena uranprospektering,

radon och mätning av radioaktivitet. Snabb igångsättning

när medverkan begärdes.

SGAB blev främst engagerat i flygmätningar av nedfallet

och täckte efter hand hela Sverige. Bilmätningar genom-

fördes inom Mellansverige, Bergslagen, Norrbotten och

Västernorrland.

SSI har varit uppdragsgivare. SGAB har även utfört mät-

ningar för ASSI. Mätningar erbjöds även tullverket -

dock utan reaktion därifrån.
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Kontukterna med allmänhet, massmedia, företag samt kom-

munala "ch statliga myndigheter har varit omfattande.

SGAB har ingen egentlig beredskapsorganisation för den

uppkomna situationen men kunde genom kraftfulla insatser

snabbt ställa sina resurser till förfogande. Därest SGAB

funnits med i beredskapsorganisationen hade flyg- och

bilmätningar varit igång i ett tidigare skede.

Kontakterna och samarbetet med SSI, FOA och övriga myn-

digheter har varit mycket bra om än improviserade. SGAB

har den erfarenheten att informationen till allmänheten

och ansvariga åtminstone till en början inte fungerade.

Mätinsatserna i landet kunde ha fungerat bättre om kom-

muner och civilförsvaret haft instrument som varit an-

passade till strålning i de strålningsnivåer som nedfal-

let gav upphov till. Här kunde SGAB göra en intsats

eftersom man i lager hade ett hundratal instrument av

lämplig typ.

SGAB kan utföra nedanstående verksamhet:

flyqmätningar med gammaspektrometer från avancerat

mätplan,

flygmätningar från små sportflygplan. Vid mätningar-

na används gammamätare. Instrument och flygteknik

liknande den vid civilförsvarets RADIAK-indik<?c i.-iy

men utförd med känsligare och kontinuerligt regi-

strerande instrument,

bilmätningar med gammamätare och gammaspektrometrar.

markmätningar för bestämning och kartläggning av

nedfall. Mätningarna utförs med gammamätare och

spektrometrar,
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mätningar i Eält och vid t ex renslaktplatser av

cesiumhalter i djur,

r

laboratoriemätningar för bestämningar av cesium-137,

cesium-134, jod-131, samt kalium-40, uran och

torium,

gräs och annan vegetationsprovtagning.

berédskapslager av kalibrerade gammamätare och spek-

trometrar ,

kalibrering, service och kontroll av instrument för

mätning av radioaktivitet,

utveckling av instrument och teknik för mätning av

radioaktivitet.

SGAB medsänder en särskild skrivelse "Redogörelse för

SGABs verksamhet med anledning av nedfallet från reak-

torolyckan i Tjernobyl 1986-04-26. Synpunkter på samar-

bete med myndigheter och kontakter med allmänheten samt

på en framida organisation av beredskapen. PM 1986-

0815".

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) I en framtida beredskap bör flygmätningar ingå. Kom-

petens - såväl personell som instrumenteli - finns

hos SGAB, varför man bör ingå i en framtida bered-

skapsorganisation.

2) SGAB ser gärna att man bereds möjlighet att delta i

den forskning som kommer att bedrivas för att stude-

ra hur nedfallsprodukterna uppträder i naturen.
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3) Kontaktkanaler mellan den centrala ledningen och de

myndigheter och organisationer ute i landet som har

att mäta, insamla data och informera allmänheten

måste etableras och tränas.

4) Direkta förbindelser öppnas till miljö- och hälso-

vårdskontoren och länsstyrelsernas försvarsenheter

vilket förbättrar informationen.

5) Massmedia och allmänhet som informationsmottagare

och de informationsgivande myndigheterna måste för-

beredas för att säkert och snabbt kunna qe, mottaga

och förstå informationen.

6) Möjligheter att snabbt dokumentera mätresultat måste

skapas - SGAB kartredovisning kan utnyttjas.

7) Mätinstrument och mätkapacitet bör ses över och

kartläggas.

FFV Aeorotech (Östersund)

FFV Aerotech bygger på uppdrag av vägverket (VV) ett

mätnings- och dataöverföringssystem primärt avsett art

ge information oro vägväder. Enligt VV utbyggnadsplan

kommer det 1990 att finnas ca 560 mätstationer inom

landet.

Detta informationssystem kan vara intressant från

radiakmatningssynpunkt då det är flexibelt och kan

byggas ut och då automatiskt kunna rapportera till bl a

följande intressenter:

Centrala myndigheter

Statens Haverikommission

SSI

SRV

länstyrelser, kommuner.
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FFV Aerotech föreslår ett sammanträffande mellan olika

intressenter.

Tandemacceleratorlaboratoriet

Tandemacceleratorlaboratoriet är ett nationellt forsk-

ningslaboratorium med uppdrag att driva och utföra

forskning med den tandem Van de Graaf accelerator som

laboratoriet innehar.

Laboratoriet har mycket stor kompetens såväl personell

som instrumenteli att mäta radioaktiv strålning och tog

i samband med nedfallet ett eget initiativ att sätta upp

en station för mätning av gammaspektra. Flera av perso-

nalen engagerade sig även på sin fritid i detta arbete.

Laboratoriet tog tidigt kontakt med SSI men samverkan

blev sporadisk och till en början resultatlös. SSI var

oväntat passivt rörande den mättekniska kontrollen.

Bristen på samråd med SSI och andra myndigheter innet ir

att laboratoriets planering blev ryckig, förmodligen

inte heller rationell.

Den stora variationen i Tjernobylnedfallets fördelning,

även över små avstånd, visar att ett mycket stort antal

mätningar måste göras för att en tillfredsställande

kartläggning skulle erhållas. Mätningarna måste göras

snabbt, bl a av hälsoskäl, och en viss uthållighet blir

nödvändigt.

Sammanfattningsvis föreslås i stort följande åtgärder:

1) Beredskapsplaneringen måste medge snabb mätning

under längre tid.

2) Antalet mätstationer som kan sättas in vid behov

måste kraftigt utökas.
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3) Laboratoriet samt universitet som i sin forskninq

sysslar med gammaspektroskopi kan (bör) utnyttjas

som grund för en utbyggnad av beredskapen.

4) En generellt förbättrad utbildning inom kärnfysik,

speciellt rörande mätinstrumentering, måste även be-

traktas som en lånqsiktigt beredskapshöjande åtgärd.

5) Bättre samordnad planering från SSI måste genomfö-

ras.

OKG Aktiebolag

OKG har en beredskapsorqanisation för kärnkraftsolycka.

Av denna användes under Tjernobylolyckan i huvudsak mät-

och analysresurserna. Dessa resurser användes för prov-

tagning, beredninq, matning, utvärdering och rapporte-

ring.

Under verksamheten har ca 260 prover mätts, största

delen på begäran av myndigheter (SSI, länsstyrelsen

m fl). Lördaqen den 3 ma] begärde SSI att provtagning av

gräs skulle ske i länet. Arbetets (pågick i stf-rt sett

dygnet runt under helgen) värde reducerades e.nellertid

då SSI anvisningar för provtagning och mätning inte blev

kända förrän senare.

Mätningarna kunde genomföras och analysbehovet kunde

tillgodoses qenom personalens positiva inställning (ett

stort arbete genomfördes utanför ordinarie arbetstid).

Samverkan med SSI medförde en viss besvikelse, SST

utnyttjade icke OKG eller länsstyrelsens resurser,

vilket innebar dels att de regionala resurserna ej

utnyttjades på ett effektivt sätt, dels att SSI ej kunde

avlastas vissa uppgifter.
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Samverkan med SSI lämnade en del övrigt att önska -

nedanstående synpunkter kan också ses som behov av åt-

gärder i*

1) SSI bör utnyttja de beredskapsresurser som finns vid

OKG och länsstyrelsen.

2) Delegering av ansvar för vissa åtgärder bör ske till

länsstyrelsen med vilken OKG har ett gott samarbete

(nu var ansvarsbilden vid flera tillfällen oklar).

3) SSI bör tidigt ta initiativ till verksamheten regio-

nalt.

4) Normala kontaktvägar bör användas.

5) Målsättning och direktiv för verksamheten måste vara

klara och entydiga (nu gavs ofta motsägande uppgif-

ter) .

Studsvik Energiteknik ÅB

Allmänt finns inom Studsvik kompetens och resurser för

analys av haveriförlopp och konsekvenslindrande

system (i samverkan med SKI och/eller kraftindu-

strin)

- analys av omgivningsprover" (i samverkan med bl a

SSI)

dosimetri, helkroppsmätning, strålskydd och konse-

kvensprognos

omhändertagande av aktivt avfall

undersökning av material och komponenter som är

radioaktiva.
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Studsvik har tidigare på uppdrag av SSI varit engagerat

i den nationella beredskapen mot kärnkraftsolycka. Detta

uppdrag' föreligger inte längre. Inga medel ställs därför

till förfogande för att upprätthålla kompetens eller

resurser för beredskap. Studsvik driver dock

kärntekniska anläggningar och är därför ålagd att hålla

en beredskap svarande mot denna verksamhet. Studsvik är

vidare en central resurs för SKI och SSI för forsknings-

och utredningsverksamhet. Denna verksamhet tillsammans

med uppdrag för andra kunder medför att ovannämnda

resurser finns tillgängliga. Vidmakthållande av dessa är,

beroende av den framtida uppdragssituationen.

Studsvik påbörjade på eget initiativ mätningar för de

egna anläggningarna och den närmaste omgivningen.

Kravet på mätningar medförde snart att landets alla

resurser krävdes. Studsvik erhöll då uppgifter från SSI

och SKI omfattande såväl omgivningsmätningar som analys

av haveriförlopp samt vissa FoU-projekt.

Samarbetet med SSI och SKI genomfördes förtroendefullt

och effektivt.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1 ) Studsviks kompetens såväl personellt som instrumen-

tellt bör bibehållas för den framtida beredskapen

2) SSI bör tillföras mer resurser för information till

myndigheter och allmänhet.

3) SSI bör till samverkande myndigheter i ett tidigt

stadium ge sin samlade bedömning av sitiationen.
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SOS Alarmering

SOS Alarmering har hog beredskap och kan dygnet runt

förmedla budskap och information.

Tillgången på kommunikationsmedel är god.

Samarbetet SOS Alarmering bör utökas. Undersökning före-

slås ske om inte SOS kan medverka vid inrapportering

från SSI fasta mätpunkter.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT)

Kärnkraftsolyckor är ett nyhetsstoff som snabbt sprids

utanför den lokala sfären. Intresset blir så starkt att

vanliga informationskanaler inte räcker till. Det är

därför viktigt att landets nyhetsbyrå mycket tidigt får

veta vad som hänt och därmed har möjlighet att föra ut

korrekt information till landets tidningar, radio och

TV. Så skedde icke den 28 april. Först timmar efter

larmet fick TT (via kollegor) veta att något hänt,

osäkert vad och i vilken omfattning det drabbat oss. Den

första presskonferensen i Forsmark kunde inte nås i tid

från Stockholm.

TT föreslår följande åtgärder:

1) Översyn och genomgång av planerna för informationen

så att TT får ett berättigat utrymme på ett tidigt

stadium (TT är berett medverka).

2) TT införs på länsstyrelsernas och kärnkraftverkens

larmlistor.
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7. PERSONAL OCH FACKFÖRBUND

Yttrande/synpunker har ingivits av Landsorganisationen i

Sverige (LO), Statsanställdas Förbund (SF), SACO/SR

(Sveriges Läkarförbund), Svenska Industritjänstemanna-

förbundet (SIF), Svenska Sjukhusfysikerförbundet, Sveri-

ges Veterinärförbund, Miljö- och hälsoskyddstjänsteman-

naförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveriges

Civilförsvarsförbund.

Sammanfattningsvis visar (i kortfattade yttranden) LO,

SIF, LRF och Sveriges Civilförsvarsförbund (där civil-

försvarsföreningarna i bl a Tierp och Sandviken gjorde

goda insatser) på behov av förbättringar inom informa-

tionsområdet - såväl ansvar som medverkan. Man önskar

diskutera problemen.

Statsanställdas förbund

Förbundet är kritiskt mot massmedias roll i samband med

olyckan och anför:

Massmedias ansvar i denna fråga kan mycket starkt

ifrågasättas.

Det verkar av våra erfarenheter att massmedias roll,

inte minst lokalt inom berörda områden, i första hand

har varit att skapa oro genom att hitta skiljaktigheter

i olika expertorgans information.

Denna utveckling får enligt vår uppfattning anses vara

mycket oroväckande. Olika krissituationer kommer "iven i

framtiden att uppkomma, och då krävs saklighet, ej

sensationsskapande, för att varje medborgare skall ha

rätt att själv kunna bilda sig en uppfattning otn situa-

tionen och därav kunna vidtaga erforderliga åtgärder.
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Vi anser att i utbildningen av journalister bör ingå ett

avsnitt om vad man kan avkräva en journalist för ansvar

med sin information. Är avsikten som vi nu uppfattat den

att skapa oro kan denna oro leda till att medborgarna

själva tar initiativ som kan leda till anarki.

SACO/SR-yttrandet ingivet av Sveriges Läkarförbund

Någon egentlig planering inom landstingen för en situa-

tion som denna finns inte. Visst arbete har startats

upp.

Planering från centrala myndigheter hur den kompetens

som finns inom hälso- och sjukvården skall utnyttjas

finns heller icke. I annat fall hade t ex centrallasa-

rettens avdelningar för sjukhusfysik kunnat utnyttjas

för mätningar, varvid man snabbare erhållit klarhet om

tien aktuella situationen.

Läkarförbundet framhåller också att det är angeläget att

beredskapsplanerna kompletteas med en planering för det

medicinska omhändertagandet av strålningsskadade.

Det som har medfört flest problem för hälso- och sjuk-

vården är emellertid informationen till befolkningen.

Informationen har upplevts som vilseledande och/eller

bristfällig. Detta har skapat ångest och oro för vilket

man sökt läkarhjälp. En saklig information direkt itll

vårdpersonalen hade i denna situation varit av värde.

Svenska Sjukhusfysikerförbundet

Svenska Sjukhusfysikerförbundet har i tidigare samman-

hang framfört konstruktiva förslag till en förbättring

av beredskapen. Den resurs som sjukhusfysikerna utgör

borde utnyttjas bättre i samband med bl a radiakolyckor.

SSI nar icke i samband med olyckan aktivt informerat

eller kontaktat sjukhusfysikerna (utom i något enstaka
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fall) om händelseutvecklingen, mätvärden, beslut och

beslutsunderlag trots att vetskap borde finnas om att en

oroliq'allmänhet i stor utsträckning vänt sig till sjuk-

husen. SSIs ledninq känner ju väl till kompetensen och

kunnandet.

Informationen till sjukhusfysikerna har erhållits genom

massmedia. Denna information har många gånger varit

obegriplig i brist på t ex konkreta mätresultat och

beräknade stråldoser. SSI rekommendationer har många

gånger av sjukhusfysikerna uppfattats som rena hugskott.

Information och beslutsfattande har i alltför stor om-

fattning skett centralt, vilket låser SSI personal och

försvårar planering, koordinering m m. Delegering av in-

formation och beslut bör genomföras. Detta underlättas

om länsstyrelsernas beredskapsorganisation förses med

kompetens inom skilda områden, bl a med sjukhusfysiker.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Beredskapsorganisationen decentraliseras och läns-

styrelserna utfärdar råd, rekommendationer och

fattar beslut om åtqärder.

2) Varje län har en beredskapsorganisation där sjukhus-

fysiker inqår i ledningsgruppen.

3) I al) mätverksamhet, sammanställning, bearbetning

och tolkning av mätvärden utnyttjas den lokala

expertis som finns i form av sjukhusfysiker.

4) Utbildning i mätteknik osv kan decentraliseras läns-

vis genom sjukhusfysikers försorg.

5) Varje landsting upprättar en beredskapsplan för

sjukvården.
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6) Kommunikationerna mellan SSI, länsstyrelser och

sjukvården ses över.

7) SSI anordnar en konferens med landets sjukhusfysiker

i syfte att stanardisera mätprocedurer, inventera

mätbehov, utforma utvecklings- och forskningsprogram

etc.

Sveriges veterinärförbund

Tidigare forskning har visat att utsläpp av små och

medelstora mängder radioaktivitet ger upphov till livs-

medelshygieniska problem.

Sveriges Veterinärförbund uttrycker sin förvåning över

att de myndigheter som har kompetens inom detta område

(SLV, LBS) sent upprättade kontakt med SSI. Tidigare

kontakter borde bl a resulterat i en bättre samstämmig-

het i gjorda uttalanden under den första tiden.

SSI anses ha skött sina uppgifter väl med några smärre

undantag.

LBS och SLV har icke haft en fungerande beredskap.

Veterinärmedicinsk kompetens utnyttjades inte till fullo

vare sig lokalt eller regionalt. Någon central samord-

ning skedde icke. Länsveterinärerna bör kunna utnyttjas

i en framtida beredskapsorganisation.

Brister föreligger i utbildningsverksamheten inom LBS

och SLV ansvarsområden.

Förbundet konstaterar att olika åtgärdsnivåer för akti-

vitet tillämpas i nordiska länder.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:
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1) Beredskapsplaner för kärnkraftsolyckor inom och utom

landet, som täcker hela landet, upprättas.

2) En katastrofgrupp bestående av representanter för

SSI, SKI, LBS, SLV m fl upprättas och bör av psyko-

logiska skäl lokaliseras till ett område med kraftig

beläggning.

3) Långsiktig planering för att radiobiologi ingår i

ungdomsskolans undervisning - höjer kunskapsläget

hos allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet

i

en studiekongress 1986-06-16 — 1 8 .

Yttrandet utgörs av ett uttalande som fastställdes vid

Förfrågningar om skadeläget har efter olyckan ställts

till miljö- och hälsoskyddskontoren runt om i landet.

Någon information utöver vad som förmedlades via mass-

media kunde man dock normalt icke ge. Myndigheternas in-

formation var knapphändig och kom alltför sent.

Egna mätningar och undersökningar genomfördes varigenom

lokal kunskap erhölls - den viktigaste med hänsyn till

allmänhetens frågor.

Svårigheter har hela tiden förelegat när det gäller kon-

takter med SSI såväl från allmänheten som från miljö-

och hälsoskyddskontoren.

Möjligheter att lämna yttrande över ny strålskyddslag

bör skapas.

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:

1) Miljö- och hälsoskyddsnämnden som lokalt ansvarig

myndighet för det förebyggande hälsoskyddet, livs-
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medelshanteringen m m måste ges fullständig informa-

tion i strålskyddsfrågor, såväl fortlöpande som i

ettr akutläge.

2) Miljö- och hälsoskyddsnämndens personal måste ingå

som en resurs i bl a mätnings- och informationsorga-

nisationen vid en inträffad olycka eller under

beredskap.

3) Strålskyddet bör på ett helt annat sätt än hittills

beaktas i underlaget för den kommunala beredskaps-

planen för miljö- och hälsoskydd.

4) Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundets erfa-

renheter och kunskaper förutsätts inhämtas och ingå

i underlaget för den utvärdering som avses ske.



APPENDIX 2

SAMBAND OCH TELEKOMMUNIKATIONER

1. FÖRE TJERNOBYL-HÄNDELSEN

Före händelsen i Tjernobyl hade en beredskapsorganisa-

tion byggts upp i Sverige mot det fall att ett svenskt

kärnkraftverk hade havererat. Denna beredskap uppbyggdes

med tidigare utredningar som bakgrund, t ex "Effektivare

beredskap" 1979.

I denna utredning påpekas i stort de sambandstekniska

problem som blev för handen vid Tjernobyl-haveriet.

Dock kan konstateras att problemen

"fel platser".

att säga kom på

Den sambandsstruktur som förelåg vid Tjernobyl-haveriet

kan enkelt beskrivas med följande bild:

Kärnkraftslän:
Uppsala
Halland
Kalmar
Malmöhus

Kommun
m m

Central nivå = stödjande nivå

Regional nivå = Ledande nivå

Lokal nivå" = Genoraförandenivå

1
KKV
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Härvid är att beakta att gällande beredskapsplanlaggninq

utgår från att huvuddelen av teletrafiken riktas mot/

från afctuell lsty. Dessa länsstyrelser har därvid sär-

skilda lokaler och sambansteknisk utrustning för detta

ändamål.

Sambandet är tekniskt så uppbyggt att det skall kunna

fungera vad avser operativ trafik även vid frånfall av

Televerkets nät. Härvid fyller Försvaretgs telenät en

viktig funktion.

Organisation och utrustning har tidigare provats vid

övningar och utbildning- Dessa övningar har därvid ut-

gått från en händelse i ett svenskt kärnkraftverk.

Sammanfattningsvis kan konstateras att gällande bered-

skapsplanläggning ger länsstyrelserna i de fyra kärn-

kraftslänen en central roll lednings- och kommunika-

tionsmässigt samt för information såväl till massmedia

som direkt till allmänheten. På central nivå (SSI, SKI

m fl) är sambandet anpassat för att kunna stödja aktuell

Lsty(en), samt på lokal nivå (kommuner) omfattas endast

ett fåtal av särskilda sambandsresurser.

2. HÄNDELSEN I TJERNOBYL

2.1 allmänt

Från sambandsteknisk synpunkt kom händelsen i Tjernobyl

att leda till en situation som ej var beredskapsplane-

rad. Beredskapslanerat samband utnyttjades huvudsaklig».':

ca 6 tim under den 28 april, därefter uppstod en situa-

tion där samband och kommunikationer huvudsakligen fir k

lösas med utnyttjande av s k "administrativt samband",

dvs samband för daglig rutinartad kommunikation för in-

blandade myndigheter och verk.
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2.2 Trafikvolymer

Den foku3ering mot en lsty vad avser samband och komm1; -

nikationer som beredskapsplanläggningen förutsatte kom i

stället att ske mot SSI och därvid i en omfattning som

förenklat uttryckt skulle kunna anges med x 24.

Massmedia info, vilken enligt plan avsetts ges vid

aktuell lsty, fick huvudsakligen bedrivas från SSI.

- Information till allmänheten via telefon kom att

omfatta hela landet.

Ledning av mät- och analysverksamhet kom att omfatta

hela landet.

Information till andra myndigheter på såväl regional

som lokal nivå kom att omfatta hela landet.

Samverkan med andra myndigheter på central nivå avse-

ende åtgärder och beslut fick en omfattande trafik-

volym.

- Trafiken med utländska myndigheter och institutioner

var av betydande omfattning.

Den sammantagna effekten av ovanstående ledde till en

såväl stor som långvarig överbelastning på SSI telekom-

munikationer .

2.3 Trafikvägar

Kunskapen om möjligheten att etablera samband med SSI på

sidan om vx-förbindelser hade -ringa eller ingen sprid-

ning utanför beredskapsorganisationen.

Detta medförde att andra myndigheter, t ex länsstyrelser

och kommuner, i stor utsträckning ej lyckades etablera

samband på telefon med SSI. För lsty och kommuner utan

vare sig telex eller telefax blev situationen synner-

ligen besvärande.
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2.4 Sambandsledni ng

En god ̂ kunskap om sambandsvägar samt en väl uppövad för-

måga att kontinuerligt registrera belastning på sam-

bandsnät och därvid vidtaga åtgärder av såväl teknisk

som organisatorisk art kännetecknar sambandsledning.

Sambandssituationen som den nu blev kom att ställa sam-

bandschefer inför en situation de ej övat eller utbildat

sig för. Trafikvolymen var av sådan omfattning att den

förmodligen ej går att återskapa vid övning.

Sambandschefer vid myndigheter och verk har genomgående

denna beredskapsbefattning som en sidobefattning.

2.5 Samverkanspersonal

De myndigheter och verk som för kortare eller längre tid

valde att skicna samverkanspersonal till SSI fick där-

igenom omgående sambandsmässiga "öppningar" i form av e]

katalogtagna direktnummer. Detta aktiva sökande av sam-

band och information är dock ej någon etablerad rutin

vid en huvuddel av myndigheter och verk.

2.6

Noteras kan att den från sambandssynpunkt intensivaste

perioden vid Tjernobyl-haveriet ej innehöll några andra

för samhällslivet mera omfattande störningar såsom elav-

brott, snöoväder, teleavbrott etc. Sårbarheten vid elav-

brott är betydande bland myndigheter och verk p q a av-

saknad av reservkraftagqregat. Vidare kännetecknas

nuvarande trådsar<iband över televerkets nät oftast av an-

slutning under. en AT-station. Normer för spridning av

förbindelseväqar saknas.
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3. SAMBANDSNORMRR

3.1 Grundhandlingar, instruktioner

Grundhandling för sambandstjänsten utgörs av resp. myn-

dighets beredskapsplan och där ingående sambandsavsnitt.

Dessa avsnitt har ett varierande innehåll och fyllighet

hos olika myndigheter. Vid vissa myndigheter har bered-

skapsplanens sambandskapitel ett relativt fylligt inne-

håll med beskrivning av intern organisation och uppgif-

ter för olika befattningshavare samt beskrivning av

olika nät, vari myndigheten är ansluten och därvid före-

kommande abonnentnummer inom näten. Hos andra myndighe-

ter inskränker sig avsnittet till en förteckning över

aktuella abonnentnummer.

Någon gemensam norm för utformande av sambandskapitel i

beredskapsplaner, i likhet med vad som förekommer i t ex

försvarsmakten, har ej funnits.

Ej heller återfinns någon central myndighet med uppgift

att fortlöpande uppdatera aktuella teleadresser samt

förmedla dessa ut i organisationerna. Denna uppgift

åligger f n varje enskild myndighet.

Några grundläggande instruktioner for sambandstjänsten i

likhet med "sambandsinstruktion för försvarsmakten" har

ej funnits. Detta har medfört vissa svårigheter med t ex

expeditionstjänsten.

3.2 Trådnät

Vid en granskning av i beredskapsorganisationen ingående

trådnät kan konstateras att flertalet myndigheter är i

huvudsak anslutna till televerkets nät via en (1) kabel-

förbindelse till en (1) automatstation.
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Möjligheter att enkelt selektera inkommande samtal genom

att kunna bryta ut nummergrupp ur myndighetens växel för

t ex informationspanel till allmänheten saknas i stor

utsträckning.

TELEX saknas vid några regionala samt i stor utsträck-

ning vid lokala myndigheter. Detta medför svårigheter

att på "stor bredd" gå ut med information.

TELEFAX saknas i stor utsträckning på såväl regional som

lokal nivå.

Där TELEFAX funnits genomgående i en region, t ex i

GÄVLEBORGS län, har detta framhållits som ett mycket

starkt stöd för verksamheten. Med TELEFAX i en lednings-

organisation erhålls vissa fördelar:

Kartbilder kan överföras

"Personsamtal" kan genomföras med samtidig dokumenta-

tion av vad som sagts.

Handskrivna meddelanden kan överföras, vilket väsent-

ligen ökar snabbheten i brådskande lägen.

Särskild personal för att operera utrustningen behövs

ej.

3.3 Sambandsflexibilitet

Det samband som i dag återfinns vid myndigheter och verk

utanför beredskapsorganisationen för kärnkraftolycka

kännetecknas av uppbyggnad för den rutinartade, dagliga

administrationsuppgiften.

Möjligheter att snabbt kraftsamla sambandsutrustning

till t ex en loKal för ledning av viss verksamhet saknas

i stor utsträcknong. Dessa installationsteitniska åtgär-

der är av relativt enkel natur.
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3.4 Reservkraftförsörjning

En ändamålsenlig reservkraftförsörjning skall säkerstäl-

la att såväl funktioner för verksamheten, samband,

datorstöd m m som rru1jöniässiqa funktioner, belysning,

värme, ventilation, e~) faller ifrån vid ett elavbrott.

Bristen på sådan reservkraftförsörjning är påtaglig på

alla nivåer, brister finns även hos myndigheter direkt

ingående i beredskapsorqanisationen.

Såväl SSI som SK1 skulle få svårigheter med lösande av

sina uppgifter vid elbortfall, vilket är en möjlig kon-

sekvens av ett haveri i ett svenskt kärnkraftverk.

3.5 Radionät

Radio som sambandsmede1 förekommer huvudsakligen på

regional och lokal nivå o<-h där företrädesvis för sam-

band med rörliga enheter och i vissa fall som reserv för

trådförbindelser.

Lokalradio har på den regionala nivån en stor uppgift

som informatör av allmänheten. Lokalradion har med sina

sändningsmöjligheter direkt från resp Isty räddningscen-

tral utomordentliga möjligheter att snabbt nå ut på stor

bredd inom en region.

Förmodligen är lokalradion sna'bbaste sättet att nå ut

med information även till i beredskapsorqanisation ingå-

ende personal.

Viss personal i beredskapsorganisation saknar i dag

möjligheter att följa lokalradiosändningar, t ex

fordonsburna polispatruller.
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4. SAMMANFATTNING

4.1 » Allmänt

Samband är en stödfunktion och förutsättning för LEDNING

och INFORMATION. Med ett i förväg planerat och etablerat

samband kan LEDNING och INFORMATION bedrivas enligt en i

förväg uppgjord plan och med en förberedd organisation.

Saknas detta samband helt eller delvis uppstår den

situationen att LEDNING och INFORMATION får improviseras

utifrån disponibla resurser. Denna improvisation ger

oftast en del oönskade effekter.

Dåligt personal- och organisationsutnyttjande.

Tidsförluser

Felaktigheter mot önskad delgivningsordning, vilket i

sin tur genererar merarbete och ytterligare belast-

ning av sambandet i "linjeorganisationer".

Skapar förutsättning för felaktig eller vilseledande

information !jmf "dubbla budskap").

4.2 Slutsatser

Vid Tjernobyl-händelsen formulerades en situation mot

vilken ingen beredskapsplanäggning eller andra åtgärder

var vidtagna hos myndigheterna. Befintlig planläggning

(för en annan situation) vid SSI, SKI och vid •! av

landets 24 länsstyrelser kunde" till viss del utnyttjas,.

I övrigt fick improviseras.

Den information som enligt plan skulle ges vid aktjeii

lsty till massmedia och allmänhet fick ges från S!J I

HAGA. Sambandstekniska förutsättningar för detta var

starkt begränsade. Den stödfunktion mot aktuell Isty sc.-.i

enligt plan var SSIs huvuduppgift blev i stället riktad

mot 24 st lsty.
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Sambandstekniska förutsättningar för även detta var

starkt begränsade.

Från central nivå, främst SSI, valdes att i rådande

situation förmedla INFORMATION, REKOMMENDATIONER och

BESLUT i första hand genom massmedia. Detta får ses bl a

som en effekt av avsaknad av ändamålsenligt samband.

Denna form för information innebär att allmänheten

snabbt delqes.

En troligen inte förutsedd effekt av den valda metoden

var den ytterligas belastning på sambandet som metoden

innebar, nämligen:

Central info är till sin natur sådan att den ofta

skapar lokala frågeställningar.

Den enskilde medborgaren vänder sig med sitt lokala

problem till sin lsty alt. kommunen.

Vid lsty/kommun har man ännu inte erhållit den info

som redan nått allmänheten via massmedia. Vid bästa

fall har den erhållits samtidigt som allmänheten. Den

har dock ej hunnit bli föremål för lokala övervägan-

den. Någon konkret information kan följaktligen svår-

ligen ges.

Härvid uppkommer en situation då såväl länsstyrelse,

kommun och den enskilde medborgaren var för sig

vänder sig till den centrala myndigheten med sina

lokala frågeställningar.

Med en annan vald delgivningsordning skulle sannolikt

belstningen på sambandet vid SSI kunnat väsentligen

reduceras. Detta kräver för ändamålet lämplig och rätt

dimensionerad sambandsutrustning.
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Mot bakgrund av ovan sagda finns en "naturlig" sektione-

ring av det svenska samhället. CENTRAL-REGIONAL-LOKAL

nivå. Oenna tydligen naturliga nivådelning bör kunna

utgöra en god utgångspunkt för en samhällsomfattande

sambandsstruktur att utnyttja vid händelser av en

omfattning i likhet med, eller ännu större än TJERNOBYL.

Principskiss enligt bild nedan.

IHändelserelaterad '
it ex Socialstyr. I-

I I

T

SSI/SKI
I 1
-JHändelserelaterad !

1 |

Central nivå

'Händelserelaterad I
I t ex Landsting I-

I I

T

Lsty x
24 st

n ~i
Händelserelaterad t

L.
Regional niv?;

IHändelserelaterad I
11 ex Vårdcentral I-

I |

Kommun x
x st

Lokal nivå

I
-I Händelserelatera

!

~l
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Utgående från stam-strukturen (heldragna rutor) kan

olika typer av händelser generera olika händelserelate-

rade strukturer.

Den beskrivna stamstrukturen bör ges en hög sambands-

kapacitet för samtidig trafik såväl "uppåt" som "ned-

åt". Den bör också ha god uthållighet mot störningar i

systemet. Två på varandra oberoende och valfria trafik-

vägar bör ingå. På central nivå bör eri lämplig myndighet

utses.

Stamstrukturen bör även kunna fungera i inledningen av

ett krigsfall och därvid kunna utnyttjas av resp.

myndighets krigsorganisation.

Den beskrivna strukturen skulle inledningsvis kunna

etableras i befintliga lokaler med tillskott och kom-

pletteringar av redan befintlig utrustning, främst

TELEFAX samt att installationsmässiga åtgärder vidtas

för snabb kraftsamling av ordinarie samband till avsett

utrymme.

För uppdatering av aktuella telefonadresser m m i form

av en periodiskt utkommande TELEKATALOG bör uppdrag ges

till central myndighet.

Utbildnings- och övningsverksamhet för sambandspersonal,

främst sambandschefer, bör utvecklas så att dessa övas

inte bara i att hantera planerade situationer utan

vidareutvecklas mot att hantera såväl haverier i befint-

ligt system som oplanerade situationer. Personalen bör

kunna få väyxedning ur normerande instruktioner. "Pro-

blemnivån" bör inventeras för att utröna behov av sär-

skild fackkompetens på olika nivåer.
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5. REKOMMENDATIONER

Följande rekommendationer avseende åtgärder har som mål

för sambandet som stödfunktion att inträffade händelser

av såväl foväntad som oförväntad art och omfång skal 1

kunna hanteras på ett för varje inblandad myndighet så

ändamålsenligt sätt som möjligt utan att sambandet där-

vid är gränssättande.

Rekommendationerna uppdelas enligt nedan.

(1) C>med<älba£a åtgärde£: Syftar till att nödigt kunna

hantera händelser av sådan art och omfattning som

redan är kända (typ Tjernobyl). Dessa åtgärder

begränsas av liggande ekonomiska ramar.

(2) Åtcjä£d£r_på kort_sjjtt: (1-5 år) Syltar till att ge

god säkerhet för att redan kända och inträffade hän-

delser kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

(3) Åtgä£der_på Iå£g_s_ikt: (5-10 år) Syftar till att ge

i pkt (1) och (2) angivna åtgärder en nödig utvecklings-

potential inför framtida förväntade behov.

5.1 Omedelbara åtgärder

Myndighetsvisa åtgärder enligt bil 5.1. ./5.1

5.1.1 Central nivå

Förstärkning av LEDNINGS- och INFORMATIONS-kapaciteten i

nuvarande lokaliteter för SKI och SSI. Riktlinjer för en

RÄDDNINGSTELEKATALOG (RTK) samt för grundläggande IN-

STRUKTIONER avseende sambandstjänster utarbetas.



- 1 3 -

5.1.2 Regional nivå

Län utan särskild planering mot kärnkraftsolycka

upprättar sådan planering. Därvid förberedes lämplig

lokal att kunna utgöra RÄDDNINGSCENTRAL. Telesambandet

förstärkes med TELEFAX och TELEX där sådana saknas.

5.1.3 Lokal nivå

Kommuner utan särskild planering mot kärnkraftsolycka

upprättar sådan planering.

GRUNDNORM för kommuners Tele-samband utarbetas.

5.2 Åtgärder på kort sikt

./5.2

5.2.1 Central nivå

En SAMLOKALISERING av SSI och SKI genomföres. Detta

synes från sambandssynpunkt vara den mest kostnadseffek-

tiva lösningen emedan då endast en (1) LEDNINGSCENTRAL

erfordras på central nivå. Sambandet kan därvid kraft-

samlas inför kommande behov.

5.2.2 Regional nivå

Nuvarande län utan särskild planering mot kärnkrafts-

olycka upprättar RÄDDNINGSCENTRAL. Beredskapsorganisa-

tion ges god uthållighet (månader). Nuvarande län med

särskild planering mot kärnkraftsolycka ges förbättrad

uthållighet avseende TELEFÖRBINDELSER och RESERVKRAFT-

FÖRSÖRJNING.

5.2.3 Lokal nivå

Kommuner förbereder, främst avseende installationsmässi-

ga förberedelser, upprättande av lokal LEDNINGSCENTRAL.

Sambandsutrustning enligt GRUNDNORM anskaffas.
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5.2.4 Alla nivåer

RTK ocfi grundläggande INSTRUKTIONER för sambandstjänsten

etableras i verksamheten. UTBILDNING av sambandsperso-

nal, främst sambandschefer, bör utvecklas och genom-

föras.

5.3 Åtgärder på lång sikt

Alla nivåer

DATORSTÖTT system för LEDNING och INFORMATION införes.

Fortlöpande anpassning till den TELETEKNISKA utveckling-

en genomföres med periodisk överarbetning av GRUNDNORM

samband. RESERVKRAFTFÖRSÖRJNING säkerställes.

5.4

Utredningen finner det angeläget påpeka att här rekom-

menderad uppbyggnad av stödsystem samband skall ses som

ett allmängiltigt LEDNINGS- och INFORMATIONSSYSTEM med

giltighet över hela begreppet RÄDDNINGSTJÄNST. Ävenså

bör systemet, åtminstone inledningsvis i en beredskaps-

eller krigssituation, kunna stödja resp. myndigheters

krigsorganisation.
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