


Statens institutt for strålehygiene 

SIS 

RAPPORT 

S C S " 

TSJERNOBYLULYKKEN, EN KATASTROFE 

ELLER EN VEKKER ? 

Johan 8a a rli 

Foredrag holdt i Det Norske Vitenskapsakademi 1 2 , ; j a n u a r 19B9 

National Institute of Radiation Hyqiene 

fl 'j t v r ndalen ? 5 

1145 østeras 

No rway 



ABSTRACT 

The Tsjernobylaccident is reviewed as to the cause, the 
«/ay it was handled locally and the consequenses from the 
realeased quantity of radioactivity. It is emphasized that 
the exposure from the released radioactivity as to the 
effective doseequivalent and the commi tted doseequivalent 
is small and compa rable with the doseequivalent from 
natural ionizing radiation near the accident and only a few 
per cent of this value at further distances. The conclusion 
is that the accident probably has been one of the greatest 
psycoloqical catastrophe in mode rn time that we so far has 
experienced and not so as to early deaths or radiation 
damage directly to individuals. 



TSJERNOBYLUlYKKEN. EN KATASTROFE ELLER EN VEKKER ? 

Av Johan Gaarli 

Statens institutt for strålehygiene 

INNLEDNTNG 

Den 2(i. april 1986 kl. 0123 skjedde en ulykke med et av de 

fire aggregatene i kjernekraftverket Tsjernobyl i USSR. 

Loka liseringen var ca. 60 km nord for Kiev i Ukrania. 

Det skulle vise seg at denne ulykken kom til å ber©re hvert 

enkelt menneske på den nordlige halvkule, og få en offentlig 

oppmerksomhet som ingen tidligere industriell ulykke. 

Hovedårsaken var at det radioaktive stevet fra ulykkesreaktoren 

spredde s*?y med vinden over hele Europa og kunne på vi se s og 

males også i USA. Kina og India. 

[ det følgende skal jeg gi et kort innblikk i selve ulykken. 

hva som skjedde, hvordan ulykken ble behandlet lokalt og 

hvordan myndigheter og befolkning i de berarte landområdene 

reagerte. V.i dere skal det omt ales hvilke reelle problemer 

ulykken skapte og stiller oss ovenfor. i lys av tilgjengelig 

kunnskap om strålevern og strålehygiene. Dette for å kunne 

bedomme konsekvensene for f ramt iden som folge av en slik ulykke. 

1. KJERNKRAFTVERKET I TSJERNOBYL 

Ulykken skjedde i en av verdens me r enn 400 k]ernekraft -

reaktorer som idag leverer over 10 Z av verdens elektrisitets

forbruk (Fig 1 og Fig. ?) I land som Frankrike produseres 

m«-i enn nalvparten av el- forbrukut med atomenergi. 

Kjernekraftverket t Ts}ernnbyl hadde t reaktorer i opper^s)<m. 

rwfi med en termisk effekt på 3200 megawatt eller ID00 

muyjwalt elektrisk. R »• aktor •» ne var lokalisert rett ovenfor 

r> vi< r and re (Fig. ~i } parvis mj med 8 d ampi urbiner i en lang hall 
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(BOO m > som hver leverte 500 megawatt til el-nettet. To 

lik ne rule reaktoraggregater var under konstruksjon like ved. 

Reaktoren»? var noe spesielle i konstruksjonen. De var utstyrt 

med gra flttmoderatorer og lettvanns kowlesystem. Uranet var 

2 /. anriket med U-235 (Fig. 4 ) . Omt rent 95 /. av fisjonsenergien 

ble overfort direkte til kjølesystemet, mens 5 7. ble absorbert 

av graffit tmodera torblokkene. Oette førte til at temperaturen 

0 
i grafitten nådde opp i ca. 700 C. En gassblanding av Helium 

og Kvelstoff ble brukt til å lede varmen fra grafitten over 

til kjølesys ternet. Det primære k jølesysternet gjennomstrommet 

reaktorkjernen fra bunnen av ( F i g . 5 ) . Reaktorkonstruksjonen 

var slik at ved lav effekt, under 20 1 av termisk effekt. 

ville reaktoren kunne gå kritisk, dersom kjølesystemet ikke 

virket til fred sstillende og kontrollstavene ikke var på plass. 

Dette var spesielt for Tsjernobylreaktortypen. 

2. uiykken. 

uiykken skjedde da en planlagt utprøving av dampturbinene ble 

utfort. Oenne prøven tok sikte på å benytte strømmen fra disse 

under den tiden turbinen brukte på å stanse. Ved en feil-

operas]on av reaktoren var denne slått av og reaktorkjernen 

full av kjølevann nær kokepunktet, da dette eksperimentet ble 

utført. Når si halvparten av kjølepumpene ble slått av. tok 

vannet til å koke og boblene forarsaket en langt mindre 

naytronabsorpsjon i reaktorblokken enn norma It. Dette førte 

til at reaktoren gikk kritisk. Oermed øket energi utv i kl i ngen 

fra f issjonsprosessene med en faktor på ca. 100. Sikkerhets-

prosedyren var blitt omgått og forsøket på å bringe inn 

kuntro 1 istavene gikk for langsomt. med det til følge at det 

ble en eksplosjon (Fig. Gl. Det ble brudd i i brenselsst a vene 

og kjølesysternet. Reaktor lokket på 1000 tonn ble slengt 

<i vgå rde s a mm po med resten av takkonstruksjonen. (Fig. ? I 

Oe imed ble holu reaktorkjernen ek sponer t til luft moa nyo 

fk *. F> 1 o 5 jone r . 
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Supe rva rme deler av grafitten s om hadde tatt fyr 

reaktorkjernen ble slengt utover og hele bygning 

Det oppstod en rekke branner, både i olje, isola 

og ellers overalt nær reaktoren og a grafitten i 

R$yk og damp steg opp til ca. tusen met er og det 

vann ned alle steder rundt reaktoren. (Fig. 6. ) 

3. DEN LOKALE BEHANDLINGEN AV ULYKKEN 

Straks ulykken skjedde gikk det alarm. Dermed ble det loka 

brannvernet alarmert og brannvernet i byene Pripjat og 

Tsjernobyl i Fig. 9) . Alt i alt befant det seg 136 operatør 

på nattskift i forbindelse med driften av reaktorblokkene 

foruten 268 konstruksjonsarbeidere i konstruksjonsområdet 

de 2 reaktorblokkene. blokk 5 og 6 til Tsjernobylkraftverk 

som var under bygning. 

Da alarmen gikk bega alle utenom personalet i de sentrale 

kontroll rommene seg til tilfluktssteder. Samtidig ble ulykken 

meddelt til de offisielle Ukrainske organene med krav om 

redningsassistanse fra forskjellige organer. Brannkorpsene fra 

P r ipja t og Tsjernobyl kom til stedet mindre enn en halv time 

etter eksplosjonen. Slokningsarbeidet ble satt i gang og tok 

først sikte pi a slukke brannene i generatorrommet og ellers. 

dernest a beskytte blokk 3 som var i full drift. Den enorme 

skaden pi blokk * . den sterke stralingen fra det radioaktive 

materialet, va rmen fra brannene og market gjorde rednings-

s11ut asjonen uhyrlig komplisert og vanskelig. 

Ingen detaljor ble gitt til mannskapane om strålevern straks 

ulykken skiedde. Ulykken ble først hehandlet som en ren 

industriell ulykke. Det ble gjort forsøk pa a pøse enorme 

mwnyilwr med kjølevann og v*r*n p.f» den ødelagtv reaktoren, mon 

dvtttr mt,-df»rle at vannet tek vf*ir*n inn mot rojktur 1 som var i 

rull drift All brann, unn tatt grafitt b rann er» i blukk t var 

ond«M km»troll klokken S 1 ørdag moro*»n Oa b 1 *» reaktor 1 

stengt av. 

, deler av 

en ble destruert. 

s jonsmaterialer 

selve reaktoren. 

fosset kjøle-



Tidlig pa mo r genen lardag 2 f> . april var en omkomme t og en 

sterkt skadd foruten 300 operatører og brannmenn med symptomer 

på stråleskade. Oisse ble sendt til hospital i Kiev og Moskva, 

203 av disse ble tatt under behandling for akutte stråleskader 

som ft&lge av helkroppsbestraling eller forbrenning --v huden av 

|J- og lavenerg etisk -*-stråling. 

t, , Redningsaksjonen 

Infrastrukturen ved kjernekraftverket, innbefattet også sivil 

redningstjeneste i byen Pripjat og Tsjernobyl. Etter et 

«yenvitnes beskrivelse ble disse satt inn på en effektiv måte. 

Ved kjernekraftverket hadde man SKALA som var hjernen, øynene 

og ørene til kjernekraftverket. Oet var dataanlegget som 

anførte alle o p p l y s m o g e n e på dataskjermen. Juri Badajew 

arbeidet her. >ian sier at alt gakk ganske enkelt for seg: Det 

var en eksplosjon i blokk 4, han var da ^0 meter fra 

reaktoren. Han visste at det ble utført eksperimenter med 

reaktoren som skulle overvåkes. Oataanlegget registrerte alle 

uvanlige forhold. Oet ble også registrert at sjefsingeniøren 

for reaktorledelsen trykket på knappen som stengte av 

reaktoren. 15 sekunder etter den første eksplosjonen, som kan 

beskrives som en f o r p u f n m g . kom det et kraftig knall og et 

par tre sekunder senere nok et sterkere knall, så ble alt 

mørkt og reaktoren sjaltet seg ut. Dermed ble et nødaggregat 

koblet inn som ga elektrisk kraft til installasjonene. 

Dette medfarte en intens anstrengelse hos personalet om 

å få reaktoren til å fungere igjen. 

Vannet tok til å strømme ned over taket og det var praktisk 

talt umulig i forstå liva dataanlegget registrerte, U U n f o r 

døl en som ble åpnet. kom det veltende tykk røyk og damp utt-n 

no«-n ', ikt i det hele tatt. 

*. 11 J k » ulykkwn ble k ]«?nl i Huskwa, ble en komm iijon e t .it> l »• • i 

i Itjwrnobyl som var på plass Lørdag ettermiddag. Opn bestod 

av forskerif og regjer mgsoppn**vn te 1 ude re og den pjtnk seg J 

lic hand le utykken, Kommi sjonen la opp en stratt* gi som tok *, i k t e 



på å lie skytte den lokale befolkningen, s lukke reaktor brannen, 

stoppi? utslipp av radioaktivt materiale til omegnen og å lukke 

den ødelagte reaktoren. Oernest dekontaminere stasjonen slik 

at anlegget kunne brukes til kraftproduksjon igjen. 

lo store arbeider ble straks satt igang. Oet ble satt igang 

konstruksjon av et va rmesk 3old mellom den ødelagte reaktoren 

og reaktor 3. (Fig. 10.1 Dette varmeskjoldet ble lagd ved hjelp 

av prefabrikerte betongblokker som ble brakt til stedet. Det 

andre arbeidet som ble satt igang var å mure igjen og lukke 

inne den odelagte reaktoren. Dette ble en viktig oppgave som 

tok 10 dager. Til det ble det benyttet helikoptere. Store 

mengder boraks, bly, sand og dolomitt ble fylt pa reaktoren. 

Alt 1 alt ble 8000 tonn dumpet på reaktoren. Arbeidet ble 

avsluttet den 6 . mai. Det ble også samtidig satt igang et 

enormt måle- og kontrollprogram for stråling og radioaktivitet. 

DFT RADIOAKTIVE UTSLIPPET 

Den totale mengden radioaktivitet i en reaktor er avhengig 

av hvor lenge reaktoren har vært 1 drift. Her var det snakk 

om t ar. 4 .10 Bq radioaktive stoffer fordelt pa elementene 

iod. tellur, cesium og andre fissions produk ter 1 reaktoren 

vai tilstede (Fig. 11). Størs tedelen ble frigitt over flere 

dager (Fig.12). Økningen skyldes oppvarming ved tildekning 

av reaktoren. 

Oe radioaktive stoffene blandet seg med luftmassen? som 

v-irierte 1 bevege 1 se re l n inger over denne tiden. (Fig. ill 

Den a tmo f i n s k e transporten ga en kompi eks nedfall på grunn 

av de varierende metorologi ske forholdene. vindforhold og 

nedbe r. Omt rent halvparten av det radioaktive utslippet 1 a 

sug ned som et teppe 1 området innanfor 10 km fra reaktoren 

(l uj ')) Reslvn spredde s*>g vide r I* utover. Lør d 49 ?B april 

v.M luflahtiviteten 1 ntrheton av den «de lagte reaktoren så 

høy .it befolkningen 1 Prip^j» og Tsjernobyl fikk beskjed om 

å ito lii*? S»IJ inni- nifij vinduene 1 uk kot NJ t r 1 um )odidtablettei 

ble delt ut for å besk ytte mot jodoppt ak og bestrål 1 rig av 

skjoldbruskkjertelen På d»?nn« t iden nådde s t r å l e n w å e t 
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10 mSv pr time dvs. ca. 100000 ganger det naturlige 

s t r å l e m v å e t i området. Radiologisk var dette en uhyre 

alvorlig situasjon med krav om drastiske strålemes s Lge 

krisetiltak ovenfor befolkningen i området. 

(i . Evakuer ingen 

Mye tydet på at redningskommis}onen benyttet seg av de 

internasjonale strålevernsanbefalingene i ulykkes situasjonen. 

(ICRP 40) Spesielt gav dette seg uttrykk i behandling av 

ulykken, vis a vis publikum (Fig. 14). Strålenivået i byen 

Pripja t og Tsjernobyl nådde m v a e r som viste at befolkningen 

ville motta doser over 250 mSv i løpet av 12 timer (Fig. 151. 

Det ble derfor bestemt å evakuere Prip;jat, en by på omkring 

45 000 innbyggere og alle innenfor området i en radius på 

30 kii. Dette ble en storstilt operasjon hvor også husdyr ble 

f rak tet bort fra området. Evakueringen av byen Pripjat ble 

avsluttet sondag 27. april og ble utfort i lopet av 12 timer 

ved bruk av 156 busser fra Kievområdet. Evakueringen ble 

foretatt til områder i Ukraina hvor det ble bygd opp 32 

landsbyer for den evakuerte befolkningen. Totalt ble det 

evakuert 116 000 mennesher. Alle evakuerte ble registrert, 

målt og kontrollert. 

Den radiologi ske beredskapen synes ikke å ha vart den første 

i aksjon da ulykken skjedde. Oette forandret seg raskt og det 

ble da straks tatt hensyn til strålefaren ug konsekvensene av 

det radioaktive utslippet. øyenvitner som deltok i rednings

arbeidet de forsto t imene beskrev hvordan den enkelte p?. grunn 

av s t ri Iweksponer ingen følte en sterk irritasjon i luftveien*» 

og sl lmhi nnvt\9. sterk node pi ne og øngstelse. Man følte en stor 

tretlhet. vanskelighot mød å bevege seg. mo i knxrne og 

deprimert. Man hadde bare et onike om S komme *»i>g vekk 

Det skullv viiu svj Jt my» av b« strålt ng en av ti «• n •» n k v 1 t v 

\kyiuici radioaktivt materiale på klørne til brann og 

reiln i ngsmannskapor Mangvl på skift vanskeliggjorde Uyt iv 

av h l J T . ? død v IMJ ?nj visle t ydo 1 ig strålesyho U H S P Die 

fraktel til K u v og f løyet til Moskva 

file:///kyiuici


Et stort måleprogram og kontroll program begynte ganske straks 

hvor man bestemte den eksterne doseraten og det radioaktive 

innhoIdet i levnetsmidler. i vann. melk osv. Grenser for 

eksponering til radioaktivitetsinnhold ble fastlagt og brukt 

til a bringe folk ut av området. Stråledosene til den enkelte 

ble også etterhvert systematisk målt. Det ble fart inn 

bl.a.vann fra omk ringliggende steder til de som skulle arbeide 

i området. Samtidig ble et enormt arbeide med å spyle veier og 

dekontaminere hus etc. satt i gang, og med beskyttelse av 

elvene mot avrenning av regnvann. Arbeidet med dekontaminering 

av området innenfor 30 km sonen pågår enda. 

De radioaktve stoffene spredde seg videre til alle europeiske 

land og et gigantisk måleprogram av stråling og radioaktive 

stoffer som nedfall på bakken, i neringsmidler. vann osv. ble 

satt i gang i alle land i Europa og også Amerika. Takket være 

de enormt fol somme ins trumentene for påvisning og måling av 

gamma- og b e t a s t r å l m g kunne konsent ras jonene av radioaktive 

stoffer fra Ts^ernobylulykken bli fastlagt. Nedfallet fordelte 

seg u]evnl og fulgte ofte nedbøren som vist i figur 1G. Oe 

enkelte landene gjennomførte omfattende malinger for 

fastleggelse av stråledosene både til den enkelte i et lokalt 

område, og til den a l m m n e l i g e mann, gjennom rna tvarer, fra 

radioaktiviteten på bakken osv. Alle disse måleresultatcne er 

s ene re blitt brukt i forbindelse med å fastlegge stråledosene 

og å vurdere eventuelle konsekvenser av Tsjernobylulykkens 

spredning av radioaktive stoffer (Fig. 1 7 ) . 

f HELSERISIKO FRA OET RADIOAKTIVE NEDFALLET 

Strå i«dosene til brann- og redningsmannskapane skyldes ekstern 

1 09 f} bestråling fra den luftbårne radioaktivitet og fra 

nedfallet foruton fra don «delagte reaktoren «amt det som ble 

(juilvl i»»«. Det t k u l U videre vise seg J t av de 203 stråle 

ik.ttidv som alltf hadde dvltJtt 1 redningsaksjonen, var 

>inv*U«hJdi>»b fra 1 trill ng v n skddor av hud un fra radioaktiv 

sluffer pi h l t m v ot) U«t var vt problem å f 1 nne skift til 

d 1 * sv De%i,ulprt shadør på nudvn. De »k idvde kunne dules .pp 1 

grupper ellar moitall sltåludose som ble Uwitemt ofte utfia 



kromosombrudd i lymfocytter f ra blodprøver. Oodsfallene 

in rit raff in nen 3 maneder I K i g . 10). 

Spa r smålet som reiste seg var hvilken reell risiko be

strål i ny en fra de radioaktive stoffene representerte. 

Striledosene som kunne hentes utfra måleresultatene ble brukt 

til dette formålet. Slike risikoestimater for helseskader i 

kvantitative f ormer har stor anvendeise. I en rekke land er 

man i ferd med å jtvi kle bruken av slike risikoestmater fra 

forskjellige virksomheter i samfunnet. Disse avhenger ikke av 

å ha etablert en akseptabel risiko, men tar sikte på en total 

livstidsrisiko, for kreft f.eks. eller andre skader med en 

viss ovre grense. Dersom risikoen er sterre enn en bestemt 

verdi, må det gjeres et eller annet for a begrense risikoen. 

Begrensningen av en slik risiko må grunne seg på at helse

messige sosiale, økonomi ske eller andre forde ler oppveier den 

risiko som det da blir gjort noe med. 

Strålevernet, strålehygienen er i stor grad utviklet på en 

slik måte ved at grunnleggende data fra forskning innenfor 

fysikk, biologi og medisin er brukt til å forutsi risiko for 

helseskader fra malinger av stråling såkalte dosedata. Det 

system av kunnskapsanvendelse som er etablert for 

strålevernet, gjør det mulig å arbeide med risiko for stråling 

og radioaktivitet på en slik kvantitativ må te. Mulighetene er 

store til å bruke et liknende system for en rekke andre 

agensar vi har med å gjøre i dag. Oette gjelder ikke minst 

våre mil]*bekymringer og f o r u r e n s m n g s p r o b l e m e r . En generell 

anvendelse av risiko vil måt te utvikles og det begynner med å 

få frem v itenskapellg data som kan brukes til en analyse av 

helserisiko f.eks både kvalitativt og kvantitativt på kort 

og lang sikt. Ønsker man å anvende r isikovurderingene til å 

forutsi risiko midf«r«r dette legale, sosiale og økonomiske 

forhold ved øn behandling av r isiko f ak torene hange andre 

ting, som å god la en risiko og informa ijon om risiko, kommer 

i n fi 5 om vlkligv o 1 «ment ør. *ltl«n den alminmrligø mann og s å 

kommw r inn i hitltuvurdøringen mød sitt iyn Mødde 1 s« av 

r i *. i ho kommv r og. så mød Ofl er vn kompi øks n ak den er inter 

disiplinar ug innøholdør øn røkkø ølømønler *ltk som, sammen-

tøtning «v vilcrt*k«pviigø dala. vfføkt av nyhetsformidling. 
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risikoopplevelser, psykologiske 

og kontroll med risiko. Alle di 

Oet har Tsjernobylulykken klart 

radioaktivitet og stråling.. 

8. Risikovurderingene 

Da Tsjernobylulykken hendte var det bare et fatall seiv blant 

fagfolk som ga en bedømmelse av situasjonen på en realistisk 

måte i de berørte land. Hovedgrunnen til dette var at man fra 

det praxtiske st rålejernsarbeidet vesentlig var opptatt av å 

bruke strålevernet i planlegging av anvendelse av stråling. 

Strålevernet har bestemte regler i denne sammenheng. Man skal 

unngå un©dig bestråling, og foranstaltninger skal tas. slik at 

bestrålingen blir holdt så lavt som det er praktisk mulig å 

holde den. Tsjernobylulykken forte til at man hadde 

radioaktive stoffer tilfart ved en ulykke og man fikk en 

bestråling som det var vanskelig å unngå, men som man måtte 

fastlegge og bedømme risikoen fra og meddele denne. Oet 

viktigste elementet var derfor å bedømme risikoen ut i fra 

malinger. Dosedata fra de radioaktive forurensningene ga 

indikasjon på at det var snakk om meget små doser. 

Stråledosene var av størrelsesorden som det naturlige 

strålemiljøet i de fleste landene (Fig.19). Særlig var dette 

tilfellet uten for grensone 30 km fra ulykkesstedet. 

Selvfølgelig forela det store usikkerheter i es tima tene av 

risiko for stråleskader i en slik forbindelse, men det 

forhindrer ikke at man kan sette et system i gang ved å 

benytte seg av de nsikoestimatene som foreligger ved en 

sammenligning med dosene fra den naturlige bestrålingen. 

I figur 20 er det gitt en oversikt over hvor mye strålingen 

gir av doser i middel til det enkelte individ xnnenfor de 

forskjellige landene sammenliknet med den naturlige 

strålingen. Vi ser da at seiv også i USSR var strale-

ekspnneringen bare noen få ganger dosene fra naturlige 

strålekilder, og at det i de aller fleste landene ba ro er 

rf* liten «kning av den naturlige stråleeksponeringen som 

v .' • forirsaket av isjernobylned fallet. 

faktorer som vedrører risiko 

sse forhold må bearbeides. 

avdekket nar det gjelder 
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Strålevernet og strålehygienen setter nytten AV stråling og 

de skader som den kan påføre sammen og veier disse mot 

hverandre. På denne bakgrunn er det lagd lovverk for strålebruk 

for eks. i Norge. Røntgenloven i Norge skriver seg helt fra 

1938. Slik er det også i and re land. Det er etablert spesielle 

ins ti tusjoner til å ivareta vernet mot stråling og 

radioaktivitet. Offentlige institusjoner for strålevern har 

eksistert de siste 50 år i de fleste industrialiserte land. 

Pa tross av disse forholdene skulle det vise seg en offentlig 

reaksjon og reaksjoner hos enkeltindivider som klart viste en 

fullstendig mangel på proposjoner mellom strålingen og 

strålevirkningene nar Tsjernobylulykken inntraf(. Slike 

forhold som f.eks. at vi lever i et strålemiljø og har alltid 

gjort det, var lite påaktet. Skulle en bedømme ulykken etter 

overskrifter i presse og med ia og henvendelser fra publikum og 

offentlige organers engas jement forøvrig, i lys av realitetene 

som forelå, er det grunn til å stille et stort sporsmålstegn 

(Fig.21 og 22). Situasjonen ble utnyttet av media som i første 

omgå ng syntes å være opptatt av å benytte seg av folks 

angstfølelse og ukunnighet for å seige sitt produkt. 

Oet skjer f.eks. en ulykke i en kjemisk fabrikk i india, 

Bopahl (Fig. 23) med utslipp av methyl isocyanat. Utslippet 

er utsatt for de samme meterologi ske forhold som transporterte 

de radioaktive stoffene fra Tsjernobyl. Det dør mellom 2.5 og 

3 tusen mennesker og ca. 40 000 påføres helseskader for 

livstid. Dette blir bare marginalt omtalt i massemedia på 

våre kanter og det til tross for at man slett ikke kan 

utelukke at utslippet her også ble ført med luftmassene og 

spredd utover store deler av den nordlige hemisfære også i 

dette tilfellPt. På dette området. når det gjelder kjemiske 

stoffer. og skadevirkninger, mangier vi både de følsomme 

må leme toflene og grunnkunnskapene for å kunne bedømme den 

risikoen som er forbundet med slike utslipp i samme grad. 

sorn det er mulig for radioaktivitet og stråling. Mens det 

for radioaktivitet er mulig å påvise for C.% og Jod 

henholdsvis 0.037 og 5 Bq svarende til 10" * og 10" g. er 

deteksjonsgrensen for k jemiske forurensninger mange millioner 

ganger storr.; Kanskje er strålevernet og strålehygienen blitt 

«å langt utviklet at vurdering og bedømme Ise .iv r i •: i «o fra 
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strå leeksponeringe r er mulig uten engasjement av det offentlige 

og den almindelige mann. Dette kan være situasjonen for 

strålebruken. 

Tsjernobylulykken avdekket klart et kunnskapsbehov om st råling 

og virkninger fra stråling og radioaktivitet, om risiko osv. 

og likeledes en brist i troverdigheten til eksperter. Slik 

som russerne uttrykkte det: vårt største problem i dag etter 

Tsjernobylulykken er ikke de reelle strålevirkningene, men 

det vi kaller "radiation fobia". Det er den engstelse og den 

usikkerhet som har bevirket en masse psykiske problemer hos 

e n s t o r b e f o l k n i n g . 

Atomkraften er bare 50 år gammel. Det er 50 år siden Otto Hahn 

og Lise Meitner oppdaget fissjonsprosessen. Utviklingen av 

a tomenergien har hele tiden tatt hensyn til strålevernet og 

vern mot spredning av radioaktivitet. Stråledosene til den 

enkelte yrkeseksponerte registreres hele ti den ved hjelp av 

persondosimetre og alt Jtslipp av radioaktivitet males, 

kontrolleres og registreres. I de enkelte land har man egne 

institusjoner som forvalter eget lovverk for dette i offentlig 

regi. Det kan klart vises at atomenergien er mer miljøvennlig 

enn noen annen energibærer i dag, men den er enda ny oy lite 

k]ent i sine deltajer. Seiv Tsjernobylulykken har vist oss at 

konsekvensene nar det gjelder forurensning er små seiv med en 

så stor kjernekreaftulykke. Som det sies av de amerikanske 

forskerne: "Utenfor 100 km sonen fra Tsjernobyl vil effektene 

avta og inntak av radioaktivitet etter Tsjernobylulykken i 

be f ol kn ingen vatre så liten at de vil umul ig kunne påvises 

seiv med de mest utviklede medisinske metoder over mange 

10 Jr fremover". 

Det er store usikkerheter forbundet med virkningene av 

stråledosen sær 1 tg ved små doser. m&n dette forhand verer ikke 

at man har el meget godt grunnlag for å kunne bedømme stråle-

effektene også tatt disse usikkerhetene i betraktning særlig 

for de doseverdier s om i dette tilfellet ligger i ri ne ri for 

variasjon** ne av den naturlig stri li ngen ser vi på neste 

figur. (Fig.24) viser denne at stråleeffektene på kort og lang 

sikt som vil kunnu bli observert etter Tsjernobylulykken vil 
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bli umerkelige. Bidraget fra ulykken utgjør totalt sett i den 

norske befolkningen en så liten del av den stråledosen vi 

mottar fra de naturlige strålekildene at effektene blir borte. 

9. KONKLUSJON 

Tsjernobylulykken forarsaket spredning av radioaktive stoffer 

over praktisk talt hele den nordlige halvkule, ødeleggelsen 

lokalt, evakuering av 116.000 mennesker, 31 døde og opprensk-

ning og dekontaminering av området innenfor 30 km sonen har 

hittil i J98fl kostet den sovjetrussiske stat 8 milliarder" 

rubier (80 milliarder k r . ) . Engstelse for stråling og usikker-

het om strålevirkninger som har gitt seg utslag i den såkalte 

"stråle fobia" er blitt et betydelig problem. Hele ulykken har 

skapt et stort psykologisk problem. Takket være de enormt føl-

somme inst rumen tene, som er utviklet for måling av stråling og 

radioaktivitet var det mulig å bes temme de radioaktive stoffene 

og hvor mye stråling som ble motta tt på de forskjellige steder 

på den nordlige halvkule fra denne ulykken. 

Sammenlignes stra leti Ilegget (stråledosen) fra Tsjernobylned-

fa H e t med den naturlige stralingen. som vi er utsatt for. 

oppdager vi at de aller fleste u ten for 30 km sonen har vært 

utsatt for en ekstra strålebelastning som utgjor bare en 

brøkdel av dosen fra den naturlige loniserende stralingen. Med 

andre ord. man ville kunne få den samme ekstra bestrålingen 

ved å forflytte seg til områder med litt større naturlig 

radloaktivitet. 

Stud ler av de biologiske virhningene av loniserende stråling 

har vist oss at ved lave doser er effektene av stråle-

virkninyene også redusert på grunn av de lave doserater og det 

er heller ikke idag v i tens kåpel ig utelukket at stråledoser nær 

uakgrunnsstrålingen kan ha en helse f rerwnende effekt (hormcsis) 

Det -synes likevel å være umu lig å angi risikoen for skadelige 

virkninger sitte» sannsynligheten for en bestemt skade fra en 

b«s t«mt bestråling innenfor dosevariasgonene av naturlig 

«tråling, i dag bare forsvinner i it IM» totale var? -s]on av 

r i * i * .i frj * umme n av alle a nd r •• årsaker. 
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Derimot er det interesant i denne s ammenheng at en liten 

nesten umerklig risiko som fordeler seg på et stort antall 

individer, kan bli uttrykt ved den kollektive dose (Fig.241. 

Teoretisk blir derfor et helt samfunn berørt og oppgåvene for 

de ansvarlige o r g a n e r er selvfølgelig a serge for at den 

totale samfunnsmessige effekten blir minst mulig eller i alle 

fall akseptabel når andre tilsvarende hensyn taes. For 

Ts^jernobylulykken er dette kommet klart frem. Vi har i Norge 

fått et inntak av radioaktive stoffer som er kommet via 

Tsjernobylulykken og som på sikt vil forårsake teoretisk sett 

20 kanskje 40 krefttiller over en 50 års periode, altså a-v 

samme størrelsesorden som den kosmiske strålingen fra 

verdensrommet forårsaker i Norge i et år. Man reduserer 

radioaktivitet i kjøttprodukter som f.eks. sau og reinsdyr for 

hundrevis av millioner kroner, samtidig utsetter vi oss seiv 

for en betydelig eksponering bl.a. fra radon i våre boliger 

som vist på figur 26. noe som klart viser at det er behov for 

å prioritere risiko fra strålepåvirkninger på en måte som 

måleresultater vi har viser. Det kreves derfor betydelig opp-

lysningsvirksomhet og kunnskapstilegnelse og det kreves 

innsats for å kunne bruke metodene for risikovurderinr;er fra 

strålemålinger til å avgjere hvilke tiltak som bør settes i 

verk. For å kunne gjøre dette er forstaelsen hos den 

alminnelig mann og spes ielt hos politikerne og samfunnsledere 

vesentlig. Ut«n å øke kunnskapsgrunnlaget vil moderne metoder 

til å beskytte oss bli tilfeldig on ikke mest mulig effektiv 

ut fra de kunnskaper vi har. 

Ts3ernobylulykken forårsaket bekymring og engestelse muligens 

uten sidestykke i en fredstid i moderne tid. I denne 

forbindeise kan kanskje Tsjernobylulykken bli betraktet som 

den største psykologiske katastrofe i histonen. men ikke som 

noen katastrofe på grinen måte. hverken ni r det gjelder toxisk 

utslipp, tidlige dødsfall eller skader som følge av dette. Oen 

viste imidlertid klart at kunnskap om stråling og 

radioaktivitet og spes ie 11 om dvt naturlige strålemiljaet vi 

luver i er noe vi ikke komme r ulrnum og som bør v*re vt av 

ho v ode lament «no i be r eit sk apen mot. .i t omu lykker i f remt iden 
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Kjernekraftverk Europa ( hver prikk 
representerer fra 1 ti l 4 reaktorer). 

(NOU 1987 : 13 ) 



FIG. 2 

KJERNEKRAFTVERK OG ELELEKTRISITETSPRQDUKSJON 

I NOEN LAND OG I VERDEN 
1 9 8 8 

ANTALL y. AV UNDER 
LAND REAKTORER EL PRODUKSJON 8YGGING 

FRANKRIKE 53 69.8 >. 10 

SVERIGE 12 45.4 '< -

SVEITZ 5 38.3 H -

ENGLAND 38 36.5 y. 4 

TYSKLAND 21 31.3 '< 4 

USSR 56 i7.o y. 28 

TOTALT I VERDEN 417 io •< 120 



Unit * 1 

Unit #3 Unit »4 
(where ihe accident occurred-

FIGURE 3 . LAYOUT OF FOUR REACTOR UNITS 
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CHERNOBYL TYPE REAKTOR 

L E T T V A N N S K J Ø L T - G R A F I T T M O D E R E R T 

1 0 0 0 MWe 

1. REAKTOR 
2. HOVED SIRKULASJONSPUMPER 
3. KJØLEVANN INN 
4. FORSTØTMING AV KJERNEN 
5. BESKYTTELSE MOT STRÅLING 
6. BRENSELS LADEMASKIN 
7. KJØLEVANN UT 
8. DAMPGENERATORER 
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I 'tøfci iSmt 1 

The Chernobyl plant suffered extensive damage during the most ser ious acc ident ever to occur at a nuclmir 
plant. 
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OAMAGE FROM THE ACCIDENT 



FIG. 11 

RADIOAKTIVITET I REAKTOREN 

TOTALT ~ 4. 701 9 BQ 

UTSLIPP 

ELEMENT HALVERINGSTID I REAKTOR PROSENT FRIGITT 

J 1 3' B.OA D 1.310** BQ 20 '< 

T £ , D 2 3.26 D 0.3210*°BQ 15 k 

cs'" 2.06 AR 0.1910ySBQ 10 H 

cs"7 30.0 AR 0.2910,SBQ 13 '< 

ANDRE FISJONSFRAGMENTER 30 '< 

TOTAL VEKT AV CS FRIGITT 32 KG 
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DAGLIGE UTSLIPP AV R A D I O A K T I V I T E T TIL A T M O S F Æ R E N 

FRA DEN HAVARERTE TSJERNOBYL REAKTOREN 

( Ikke medregne l ede lgasser ) 
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SPREDNING AV DE RADIOAKTIVE STOFFENE 
OVEH DE IO DACEIME UTSLIPPET PAGIKK 
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ICRP - 40 

PRINSIPPENE FOR STRÅLEUBtW I 

BEREDSKAPSPLANEN 

TILTAK 

A. MOTTILTAK SKAL SETTES l ¥EM( SLIK AW MKE?-

STOKASTISKE STRALEEFFWKTER UtmGåS 

B. BEGRENSNING AV RISIKO FOR IKKE-STOKASTISKE 

EFFEKTER HOS DEN ENKELTE ARBEIDSTAGER 

C. DE GENERELLE TILFELLER AV STOKASTISKE EFFEKTER 

SKAL BEGRENSES SA LANGT SOM MULIG VED A 

REDUSERE DEN KOLLEKTIVE COSEEKVIVALENT 

TSJERNOBYL: DOScGRENSE FOR EVAKUERING 250 MSV 

: DOSEGRENSE FOR 1 ARET 250 MSV 

: DOSEGRENSE FOR 2. ARET 50 MSV 
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Figure 4. AVERAGE VALUES OF THE TOTAL DEPOSITION OF IODINE-131 
FOLLOWING THE ACCIDENT 

(kBq/m3) 
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FIG. 18 

DE STRÅLESKADE KUNNE KLASSIFlSERES I GRUPPER 

ETTER STRÅLEDOSEN TIL BENMARGEN 

GRUPPE STRÅLEDOSE ANTALL DØDE 

7 800 - 2000 MGY 173 0 

2 2000 - 4000 MGY 43 1 

3 4000 - 6300 MGY 21 7 

4 8000 ~ 16000 MGY 20 19 



FIG. 13 

HIDLERE INOlVlWELlE DOSER OET FØRSTE ÅRET 

OG OVER 50 AR F'RA TSJERNOBYLNEDFALLET 

FØRSTE ARS 003E 50 ARS DOSE 

X AV 00SEN FRA •4 AV DOSEN FRA 

POPULASJON HSV NATURLIG STRÅLING HSV NATURLIG STRÅLING'. 

EVAKUERT 120 eaoo 126 126 

EUROPEISK USSR 3.3 170 6. 1 e. 1 

EUROPA UTENOM USSR 0.64 3.2 1.2 1.2 

ASIA UTENOM USSR 0.007S 0.38 0.014 0.014 

NORD AMERIKA 0.0064 0. 12 0.005 0.005 

HIOLERE NATURLIG 

STRÅLEDOSE 2 100 
i 
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one year 
ef feet î e_̂ ose_ ̂ u i va lent 

from natural sources 

W - > * r t * / » — o I> tt 

figure ( I f I . 

lUnge «ml country * *er *9* of eMei t lve dote equivalent coaaltaenti 
trom ?»>*- Chernobyl JCCldent. 
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UBEHAGELIGE TANKER / FØLELSER 

N = 998 21. HAI - 3. JUNI 1986 

NORGE SVERIGE DANMARK 

HEGET UBEHAGELIGE 20 k 38 X 36 k 

NOE UBEHAGELIGE 5 5 * 49 % 42 ?. 

IKKE l OET HELE TATT 21 X 16 'K 15 % 

UBESTEMT 4 % 1 H 6 ?. 



B.B888 
358 .fl 400.8 6BB.8 

Fiour il. Abaorbajonaapaktarat til bilirubin mad «ntyamng 
av hovadtoppan til da to lampana. 

GREEN BLUE 

•Iflwr I I . I l l u a t r a a j o n av tran tau ajon av «rant of b l i t t lya i 
«•l*«»«apa<»aJo« a M hay fetllru»lnbenaantraa)en. 



FIG. 23 

SAMMENLIKNING MELLOM KJERNEFYSISKE BOMBEPRØVER I 19S2 

TSJERNOBYL- OG BOPAHLULYKKEN 

UTSLIPP 

RAPPORTERTE 

DØDSFALL D 

SKADEDE S 

EVAKUERTE E 

KJERNE FYSISKE 

PRØVER I 1962 

CS-137 
I -131 

MENGDE LD50-DOSER 

RAPPORTERTE 

DØDSFALL D 

SKADEDE S 

EVAKUERTE E 

KJERNE FYSISKE 

PRØVER I 1962 

CS-137 
I -131 

4.510" 
3.21020 

BQ 1.3109 

2.410'°» 
0 D 
0 S 

TSJERNOBYL 1986 

CS-137 

I -131 

8.910'* 

7 . 7 H J 1 8 

BQ 2.510* 

1.310s 

31 D 

20? S 

116000 E 

BOPAHL 1984 

METHYL ISOCYANAT -3010* G 2.310S 

2346 D 

40000 S 

230000 E 

LD 5 0 DOSE SVARER TIL 50 k DØDELIGHET 



DEN KOLLEKTIVE DOSEN I NORGE 

4.2 MILL 

KILDE 1 ARET I 50 AR 

TSJERNOBYL 

KOSMISK 

INTERN 

EKSTERN 

MEDISINSK 

RADON 

12G0 MANSV 

1400 

2100 

2500 

2500 

16000 

3300 MANSV 

7300Q. 

105000 

125000 

125000 

840000 

TOTAL 25500 MANSV 1270000 MANSV 

TSJERNOBYLULYKKENS BIDRAG TIL KOLLEKTIVOOSEN I NORGE 

ETTER 1. ARET CA. 5 >. 

ETTER 50 AR CA. 0.4 '< 
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