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FORORD 

Formålet med dette arbeidet var å kartlegge månedlige doser i den norske be
folkningen, som følge av Tsjernobylulykken. Ved bruk av måleresultater fra 
LORAKON-systemet, omfattende jordmålinger, og melkemålinger fra IFE/KIM har 
en kunnet beregne månedsdosene på kommunenivå. 

Slike data var nødvendig for en epidemiologisk vurdering av eventuelle foster
skader som følge av ulykken. Denne rapporten inneholder en beskrivelse av 
fremgangsmåten ved beregningene, samt resultater for de første 13 månedene. 

Statens næringsmiddeltilsyn har gitt økonomisk støtte til arbeidet. 



SAMMENDRAG 

I denne rapporten er resultatene fra beregninger av månedsdoser fra ekstern 
stråling og inntak via næringsmidler, som følge av nedfallet etter Tsjernobylulyk-
ken, beregnet for hver kommune i Norge. Beregningene, som er gjort på bakgrunn 
av svært omfattende datamateriale, viser at doseraten fra ekstern stråling i gjen
nomsnitt var ca. 3 ganger høyere i første måned (mai 1986) sammenlignet med 
tolvte måned (april 1987). Dosene fra inntak via næringsmidler var meget lave i de 
første 2-3 månedene, men økte til ca det dobbelte av dosene fra ekstern stråling i 
niende måned. Den kraftige reduksjonen i doseraten fra ekstern stråling skyldes 
vesentlig fysisk decay og utvasking. Den økning man fikk i stråledosene fra inntak 
via matvarer skyldes for det første at det tar tid for radionuklider fra nedfallet å 
komme inn i vår næringskjede, og for det andre at oppbyggingen av radioaktivitet i 
kroppen tar relativt lang tid pga. den biologiske utskillingstiden for cesium. Vi 
finner ingen signifikant korrelasjon mellom aktivitetsnivå på bakken og aktivitets
nivå i kosten. Gjennomsnittlig intemdose første året etter ulykken ble beregnet til 
0.110 +. 0.006 mSv, og eksterndosen ble beregnet til 0.070 ± 0.007 mSv. 
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SUMMARY 
In this article the estimation of monthly doses from external radiation and from 
internal radiation due to ingestion of contaminated food is reported. The monthly 
doses is estimated for each municipality in Norway for the first 13 months (from 
May 1986 to June 1987). The estimation which has been elaborated from an 
extensive data material, shows that the doserate from external radiation due to the 
Chernobyl fallout were for the country as a whole three times higher in the first 
month after the accident (May 1986) compared with the twelfth month (april 
1987). The doses received from intake of radiocesium through food were small in 
the first three months, but reached almost the double of the doses from the 
external radiation the 9th month. The reduction in the dose from external radiation 
were primarily due to the physical half life of radiocesium and washout. The 
increase in the doses from radiocesium through intake of food was due to the time 
required for radiocesium to enter the food chain and the biokinetics of radiocesium 
in humans. There is no significant correlation between the ground activity levels 
and the activity levels observed in the food which is consumed in the same area. 
The average internal dose for the first year after the Chernobyl accident was 
estimated to 0.110 ± 0.006 mSv and external dose to 0.070 ± 0.007 mSv as an 
average for the whole country. 
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EVNLEDNING 

Tsjemobylulykken som fant sted den 26. april 1986 medførte at store mengder 
radioaktive stoffer ble frigjort til atmosfæren i løpet av en ti dagers periode [1]. 
Deler av utslippet ble ført til Norge med luftstrømmer, og regnvær i de kritiske 
dagene ga et omfattende radioaktivt nedfall i deler av landet. Resultatene fra de 
første målingene viste at nedfallet varierte sterkt geografisk [2] og man fant også 
betydelige variasjoner mellom aktivitetsnivåene i ulike næringsmidler. Befolkningen 
ble utsatt for stråling fra tre hovedkilder, aktivitet på bakken, aktivitet i luft og 
aktivitet i mat. 

For å kunne estimere stråledosene fra de ulike kildene over tid, ble data systemati
sert mht. tid og sted. Dosene fra inhalasjon ble funnet ubetydelige [3], og er ikke 
blitt studert videre, mens doser fra ekstern og intern T-stråling på grunn av 
radiocesium er blitt beregnet for hver måned for hver av kommunene det første 
året. På bakgrunn av beregningene kunne befolkningen deles inn i tre grupper etter 
mottatt stråledose pr. måned, dose under 0.010 mSv/mnd., dose mellom 0.010 og 
0.019 mSv/mnd., og dose over 0.020 mSv/mnd. 
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MATERIALE OG METODE 

Eksterndosen 

t forbindelse med et annet prosjekt ble det noen få dager før Tsjernobylulykken, i 
perioden mellom 22. og 26. april 1986, plassert ut bakgrunnsdosimetre i nærmere 
900 tilfeldig utvalgte boliger i det sørøstlige Norge [4,5]. Målingene ble betydelig 
affisert av nedfallet, og det viste seg at materialet kunne benyttes til å beregne 
innendørs stråledoser fra nedfallet. Resultatene fra dette prosjektet, sammen med 
resultater fra aktivitetsmålinger på jordprøver fra alle landets kommuner [2,5], 
gjorde det mulig å estimere dosene fra ekstern stråling fra nedfallet de første 12 
månedene etter ulykken for hver kommune. Pga. det tidligere nedfallet av 137Cs fra 
prøvesprengninger med kjernevåpen i 60-åra, er aktiviteten av l34Cs benyttet for å 
kvantifisere de geografiske forskjeller i nedfallsnivå. 

På grunnlag av de data man har, er midlere doser fra ekstern stråling D̂  for hver 
av de 13 første måneder etter ulykken beregnet. Det er gjort følgende forutset-
ninger i beregningene: 

1. Strålenivået er antatt proporsjonalt med nedfallsnivået av ,34Cs 

2. Forholdet 134Cs/137Cs antas å være uavhengig av geografiske forhold. 

Ekstern dose for måned i etter ulykken er gitt ved: 

D, = k • fl • F, • A , ^ • t 

Her er A I M Æ l overflateaktiviiet (gitt i kBq/m2) for '"Cs, og F, forholdet mellom 
dosenivå for måned i i forhold til første måned. I F-faktoren er dei tau med forhold 
som vertikal transport av radiocesium i jord, som følge av utvasking m.m., fysisk 
halveringstid og skjerming. Etter de 6 første månedene er fysisk halveringstid den 
dominercnde faktoren, k er en omregningsfaktor fra overflateaktiviiet av >MCs til 
doserate i luft og er beregnet til k - 10,1 nGy/h kBq1 m2 '5]. fl er omregnings-
faktorcn fra dose i luft til dose i vev, fra litteraturen: 0=0.75 Sv/Gy [6], t er anrall 
timer i en måned. Verdicne for de 13 første månedene for F, er gitt i tabell 1. 
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Tabell 1. Oversikt over forholdet F, mellom dosenivå for mined i i forhold til 
første måned. Dette forholdet er kalt F;. 

Måned F, 

Mai 1986 1.0 
Juni 1986 0.64 
Juli 1986 0.47 
August 1986 0.43 
September 1986 0.40 
Oktober 1986 0.37 
November 1986 0.36 
Desember 1986 0.34 
Januar 1987 0.33 
Februar 1987 0.33 
Mars 1987 0.32 
April 1987 0.32 
Mai 1987 0.32 

Usikkerheten i enkeltverdi i beregningene av månedsdose antas å være mindre enn 
20 % på 95 % konfidens-nivå. 

Intemdosen 

I beregningene av dosen som skyldes konsum av mat er tre matvaresorter benyttet: 
melk, storfekjøtt og småfekjøtt. Tidligere undersøkelser viser at i snitt for landet 
representerer dette nsrmere 60% av totalt inntak av radioaktivt cesium [7]. Det er 
benyttet nærmere 1800 analyser av melk og 1700 analyser av storfe og småfe. 
Prøvene av storfe og småfe er analysert i forbindelse med kontroll av nedforing og 
overvaking. Kontrollinstituttet for meieriprodukter (KIM) og Institutt for energitek
nikk (IFE) har foretatt melkeanalysene. Det er i tillegg bygget opp et lokalt 
nettverk tilknyttet næringsmiddelkontrollen kalt LOkal RAdioaklivitets KONtroll 
(LORAKON), som har hatt ansvaret for å overvake aktivitetsnivåene i næringsmid< 
ler. Statens institutt for strålehygiene har hatt del faglige ansvaret for dette 
systemet og har gjennomført en kvalitetssikring av systemet. 

Det er fra denne datamengden bcrcgnet gjennomsnittlig aktivitetsnivå for storfe og 
småfe på fylkesnivå, og melk på kommunenivå hver måned. 

0c fleste radioakfivitcfsmålingenc på de mrringsmidlcne som er blitt brukt i 
undcrsøkelsen rr foretatt ved hjelp av Nal krystall tilkoplet en mangekanalanaly-
sator. I del datamaterialet som foreligger, er måleusikkerheten varierendc siden 
forskjellige institusjoncT og etatcr har stått for målingene, men den antas å varre 
mindre enn 20% på 95% konfidcnsiniervall. For storfe og småfe antas deteksjons 
grensen å vore ca 10 Bq/kg. 
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MELK 
Prøvehyppigheten av melk har variert for de forskjellige meieriene. Det er i alt 12 
av totalt 95 meierier der man har analysert melk hver måned, mens prøvehyppig
heten varierer sterkt for de andre meieriene. Resultatene fra de 12 meieriene er 
blitt brukt til å estimere variasjonen i aktivitetsnivåene med hensyn på tid gjennom 
hele året. En oversikt over hvordan andelen (%) av aktiviteten i melk fordr'er seg 
over et år er vist i figur 1. For de meieriene der man bare har resultater for 
aktivitetsnivå i melken for noen måneder, benyttes interpolasjon av aktivitets
nivåene for månedlige beregninger. I forbindelse med dette arbeidet ble det ved 
hjelp av Norske Meierier og direkte kontakt med de lokale meieriene laget en 
database over meierier og hvilke kommuner disse meieriene leverte konsummelk til. 
Disse opplysningene gjorde det mulig å estimere et aktivitetsnivå av melk for hver 
måned i hver kommune. Totalt ble nærmere 5900 enkeltverdier for aktivitetsnivåer 
beregnet på denne måten. 
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t2 • 

10 • 
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* • 

g l — I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1_-
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månad atter ulykkan 

Figur l.Prosemvu bidrag1 de ulik* månadene til loial spnifikk radioaktivitet i melk i de forne 
13 mlnedene El gjennomsnitt av 12 meiener angitt med 95 H konfiden»ini*rvall 

KJØTT 
Salgsområdcnc for kjen (storfe, småfe) er som regel betydelig stone enn hva 
tilfellet er for meieriene» salgsområdc. Oct er derfor i utgangspunktet bcrcgnel 
gjennomsnittsvcrdier for hvert fylke med unnlak av østlondsoniråder der det også 
er latt hensyn til leveranser fra slakterier utenfor osilondsfylkene. Dei er bcnyllci 
resultater fra forskjellige underjokelscr, men bovrdvekien er lagi pi prøver fra r i 
prosjekt gjennomført av Landbruksdepartementel der 0 .1% av alt storfeslakl og 
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småfeslakt fra områdene uten tiltak ble målt, og det såkalte "matkurv" prosjektet 
[7] der uttaket av prøvene er populasjonsbasert og uttaket skjer via detaljhandelen. 
Kjøtt av småfe slaktet etter Tsjemobyluiykken kom først i stor målestokk på marke-
det 1. oktober 1986. 

BEREGNING AV INTERNDOSER 

Gjennomsnittlig konsum pr. person av melk, småfekjøtt og storfekjøtt er hentet fra 
tilgjengelige data [8], 

MATVARE INNTAK PR. MND 

melk 17.4 liter 
storfe 1.5 kg 
småfe 0.5 kg 
diverse 350 Bq/måned 

Månedlig intemdose er beregnet for en gjennomsnittsbeboer i kommunen, ut fra 
antatt matkonsum og aktivitetsnivåene i melk, småfekjøtt og storfekjøtt. I tillegg er 
det beregnet en dose for de resterende matvarene (diverse) ut fra gjennomsnittlige 
aktivitetsnivåer for landet som helhet. Det er også tatt hensyn til den aktiviteten 
som er igjen i kroppen fra tidligere måneders konsum. Det er videre i bereg-
ningene benyttet en effektiv halveringstid for 1 J 7Cs og 1 3 4Cs på 100 dager. 1 
beregningene er det antatt 100% opptak [9,10]. 

Ved beregning av interndosene er det benyttet en månedsmodeli, der inntaket av 
radiocesium beregnes som en m'nedlig dose, og hvor en tar hensyn til foregående 
måneds inntak: 

Månedlig inntak: [_, • exp((-ln 2/100) • 30) + I. = [ 

1. = inntak måned n 
I„, - inntak foregående måned 
Effektiv halveringstid = 100 dager 
cxp((ln 2/100) • 30) - 0.8123 

Dosefaktor F - 2.8 • 10* mSv/Bq/måned 

Månedlig dose: D - F l„, + 1/2 F t„ 
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RESULTATER 

Figur 2 viser ekstern og intemdosen for hver måned det første året etter Tsjernobyl 
uiykken. Tidsutviklingen er betydelig forskjellig, med stigende intemdoser for hver 
måned og synkende eksterndoser. Doseraten fra ekstemstrålingen var ca 3 ganger 
høyere den første måneden sammenlignet med tolvte måned. Dosene fra nærings-
midler var lavere enn ekstemdosene de første 2-3 månedene, men økte så til 
nærmere det dobbelte av ekstern dosen de siste månedene. Ekstemdosen avtar for 
hver måned avhengig av den fysiske halveringstiden og utvasking av de radioaktive 
isotopene, mens intemdosen øker avhengig av økende aktivitetsnivåer i matvarer 
samt effektiv halveringstid av radiocesium i mennesker. I bilag 1, tabell 1 er de 
månedlige intern og ekstemdosene de 13 første månedene etter uiykken gitt for 
hvert fylke. 
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Figur 2. Forhold mellom manedlig intern og eksterndose pa landsbasis. Tallmaterialet finnes i bilag 
1. tabell 3. 

For å bcregne den gjennomsnittlige dosen fra ekstemsiråling for den norske 
befolkning første året etter Tsjcrnobylulykkcn, er det nødvendig å ta hensyn til 
populasjonen i de forskjellige kommunene. Dette gir en effektiv doscekvivalent 
første året på 0,110 ± 0.006 mSv. I figur 3 er sammenhengen mellom dosen fra 
ekstemsiråling og fra konsum av mat gitt på fylkesnivå det første året etter 
Tsjemobylulykken. Del er ingen entydig relasjon mellom ekstern- og iniemdoscn på 
fylkesnivå. Forholdet cksiemdosc/intcmdose varierer fra 0.6 for Nord Trøndelag til 
7.6 for Troms. Denne forskjellen vises tydelig i tabell 1, bilag I. 
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Figur 3.Forhold mellom ekstern og intern dose på fylkesnivå. Dose akkumulert over de 13 første 
månedene erter ulykken. 

Det er store innbyrdes forskjeller i både ekstern- og intemdosen for fylkene. 
Maksimal ekstern dose er 66 ganger høyere enn minimumfdosen. Den høyeste 
intemdosen er nesten 14 ganger høyere enn den laveste intemdosen. 
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DISKUSJON 

Det ble i 1986 og 1987 igangsatt måleprogrammer som frembrakte en meget stor 
datamengde. I utgangspunktet er denne datamengden vanskelig å benytte direkte 
for å estimere dosene fra næringsmidler. Hovedgrunnen til dette er at målepro-
grammene ikke tok hensyn til bl.a. prøveinnsamlingsprosedyrer eller effekten av 
tiltak som myndighetene gjennomførte (kassering, tidlig slakting, kostholdsråd og 
nedforing). [11] For å kunne estimere gjennomsnittlig dose til befolkningen med 
hensyn på tid (måned), og sted (kommune), har man valgt data som har tan visse 
hensyn til produksjonen, og som avspeiler tiltakene som er gjort for å redusere 
aktivitetsnivået i næringsmidlene som omsettes. Det datamaterialet som er 
innsamlet tyder på at det ikke er noen entydig sammenheng mellom nedfallet og 
påfølgende aktivitet i næringsmidler innenfor et geografisk begrenset område (figur 
3). Dette skyldes i hovedsak at matvareproduksjonen .skjer i andre områder enn der 
folk bor, og det er en stor grad av transport av mar. Seiv om nedfallet er lite i tett 
befolkede områder, kan dosene bli høyere enn nedfallsnivået skulle tilsi pga. 
tilførsel av matvarer produsert i områder med høyt nedfallsnivå. Dette er spesielt 
tilfelle i Norge. Våre utmarksbeiter i Sør- og Midt-Norge, der det blir produsert 
sauekjøtt, geitemelk, reinsdyrkjøtt og i noen grad kumelk og storfekjøtt, er de 
områdene som har størst nedfallsmengde, men meget liten befolkningstetthet. 

Tidsutviklingen mellom ekstemdosen og intemdosen er også tydelig forskjellig etter 
Tsjemobylulykken (figur 2). Ekstemdosen når sitt maksimum i forbindelse med 
selve nedfallspenoden, mens intemdosen bygger seg opp over tid både på grunn av 
de radioøkologiske forholdene og den biologiske halveringstiden for radiocesium i 
mennesker. De høyeste dosene nåes derfor ikke før flere måneder etter selve 
nedfallspenoden. 

I det første året etter Tsjemobylulykken ble den totale dosen som skyldes konsum 
av mat beregnet til 0.110 ± 0.006 mSv. I en tidligere undersøkelse (7) der det ble 
tatt ut matvarer fra detaljomsetningen forskjellige steder i landet avhengig av 
populasjonen, ble det beregnet en dose på 0.090 +. 0.002 mSv. Det er en forskjell 
på nærmere 20% mellom disse to estimatene. Noe av forklaringen kan være 
beregningen av inntaket av radiocesium fra mcik. I den tidligere undersøkelsen er 
hovedvekten i beregningen av aktivitetsnivåene i melken lagt på 102 popula
sjonsbaserte uttak, mens i denne undersøkelsen er bcnyttet nærmere 1800 mclkea-
nalyser på meierinivå gjennom det første året. 

I beregningene av intemdosen er det for kjøttverdiene benyttet gjennomsnittsverdi-
er på fylkesnivå i motsetning til melkeverdiene som er beregnet på kommunenivå. 
Det var derfor en viss mulighet for at kjøttverdiene kunne overskygge differensi-
eringcn i melkeaktiviteter. Dersom en ser på forholdet mellom dosen fra melk og 
fra kjøtt er dette mellom 0-2 i 3/4 av kommunene, med et gjennomsnittsforhold på 
1.5. De rcstercnde kommunene har et forhold mellom 2 og 5 med et gjennom
snittsforhold på 3.5. Med andre ord, melkedosene er i nesten alle tilfeller domine-
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rende. 

I Sel kommune, som har tildels meget høye aktivitetsnivåer i ferskvannsfisk, er det 
tidligere foretatt en undersøkelse blant tilfeldig utvalgte personer angående inntaket 
av radiocesium [12]. Fra denne undersøkelsen finner en at nærmere 25% av 
inntaket av radiocesium skyldes konsum av ferskvannsfisk, mens melk bidrar med 
omlag 42%. I vår undersøkelse er det antatt at bare 4% av inntaket av radioce
sium i Sel skyldes konsum av ferskvannsfisk, mens melk bidrar med nærmere 60%. 
Gjennomsnittlig dose beregnet for befolkningen i Sel det første året etter ulykken 
på bakgrunn av kostholdsundersøkelsen foretatt i april 1987 [12] er 0.22 ± 0.02 
mSv. Dosen beregnet ut fra undersøkelsen i denne rapporten er 0.23 mSv, som er i 
godt samsvar med kostholdsundersøkelsen. Seiv om konsum av ferskvannsfisk trolig 
er underestimert, er likevel melk en av de viktigste kildene for inntak av radioce
sium. Dette tyder på at seiv i kommuner med høye aktivitetsnivåer i ferskvannsfisk, 
vil fremdeles forskjellen mellom kommunene være signifikante pga. inntaket av 
melk. Muligheten for å rubrisere en kommune i høy, middels eller lav dosegruppe 
vil derfor fortsatt være god. 

I beregningene av ekstemdosen er det hovedsakelig benyttet analyser av jordprøver 
fra alle landets kommuner. Det er i hver kommune tatt ut 4 jordprøver som er 
blandet sammen og målt. Det har vist seg senere at aktivitetsnivåene i jord varierer 
betydelig seiv innenfor 1 m z, en variasjonbredde på en faktor 5 er ikke uvanlig 
[13]. Dette vil medføre betydelig variasjon i ekstemdosen innenfor en kom une. 
De store variasjonene i nedfallet medfører også et betydelig bidrag til usikkerheten 
i estimatet av den gjennomsnittlige ekstemdosen i hver kommune. Det finnes heller 
ingen utjevningseffekter av ekstemdosen som tilfellet er for intemdosen der f.eks. 
meierier blander melk med ulike aktivitetsnivåer og gir et gjennomsnittsnivå for et 
stort salgsområde (flere kommuner). 
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BILAG 1 

Tabell 1. Oversikt over alle doser, total intern og ekstemdose,(i mSv), for hvert 
fylke de 13 første månedene etter Tsjemobyl-ulykken. 

ØSTFOLD AKERSHUS 
(mSv) (mSv) 

intern ekstern 
0.00067 0.00751 
0.00127 0.00481 
0.00229 0.00353 
0.00333 0.00323 
0.00431 0.00300 
0.00508 0.00278 
0.00549 0.00270 
0.00579 0.00255 
0.00623 0.00248 
0.00614 0.00248 
0.00624 0.00240 
0.00641 0.00240 
0.00659 0.00240 

intern ekstern 
na i 86: 0.00092 0.00588 
jun 86: 0.00182 0.00376 
jul 86: 0.00255 0.00276 
aug 86: 0.00324 0.00253 
sep 86: 0.00409 0.00235 
okt 86: 0.00503 0.00218 
nov 86: 0.00596 0.00212 
des 86: 0.00678 0.00200 
jan 87: 0.00735 0.00194 
feb 87: 0.00784 0.00194 
nar 87: 0.00827 0.00188 
apr 87: 0.00872 0.00188 
na i 87: 0.00916 0.00188 

OSLO HEDMARK 
(mSv) (mSv) 

intern ekstern 
mai 86 • 0 .00069 0.00284 
jun 86 0 .00143 0.00182 
jul 86 0 00331 0.00133 
aug 86 0 00553 0.00122 
sep 86 0 00679 0.00113 
okt 86 0 00748 0.00105 
nov 86 0 00810 0.00102 
des 86 0 00874 0.00096 
jan 87 0 00915 0.00094 
feb 87: 0 00940 0.00094 
mar 87: 0 00949 0.00091 
apr 87: 0 00953 0.00091 
nal 87: 0 00879 0.00091 

intern ekstern 
0.00073 0.01498 
0.00129 0.00959 
0.00207 0.00704 
0.00303 0.00644 
0.00399 0.00599 
0.00481 0.00554 
0.00547 0.00539 
0.00605 0.00509 
0.00639 0.00494 
0.00652 0.00494 
0.00657 0.00479 
0.00715 0.00479 
0.00756 0.00479 
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OPPLAND BUSKERUD 
(mSv) (mSv) 

intern ekstern intern ekstern 
mai 86: 0.00166 0.06798 0.00072 0.01449 
jun 86: 0.00388 0.04351 0.00153 0.00927 
jul 86: 0.00970 0.03195 0.00277 0.00681 
aug 86: 0.01626 0.02923 0.00399 0.00623 
sep 86: 0.02038 0.02719 0.00520 0.00579 
okt 86: 0.02284 0.02515 0.00640 0.00536 
nov 86: 0.02360 0.02447 0.00777 0.00521 
des 86: 0.02388 0.02311 0.00874 0.00493 
jan 87: 0.02414 0.02243 0.00986 0.00478 
feb 87: 0.02430 0.02243 0.01028 0.00478 
mar 87: 0.02422 0.02175 0.01067 0.00464 
apr 87: 0.02432 0.02175 0.01104 0.00464 
mai 87: 0.02506 0.02175 0.01155 0.00464 

VESTFOLD TELEMARK 
(mSv) (mSv) 

intern ekstern intern ekstern 
mai 86: 0.00073 0.00466 0.00080 0.00536 
jun 86: 0.00158 0.00298 0.00201 0.00343 
jul 86: 0.00286 0.00219 0.00303 0.00252 
aug 86: 0.00401 0.00201 0.00419 0.00231 
sep 86: 0.00482 0.00187 0.00502 0.00214 
okt 86: 0.00546 0.00173 0.00580 0.00198 
nov 86: 0.00615 0.00168 0.00670 0.00193 
des 86: 0.00673 0.00159 0.00771 0.00182 
jan 87: 0.00706 0.00154 0.00829 0.00177 
feb 87: 0.00742 0.00154 0.00862 0.00177 
mar 87: 0.00773 0.00149 0.00883 0.00172 
apr 87: 0.00703 0.00149 0.00914 0.00172 
mai 87: 0.00854 0.00149 0.00945 0.00172 

AUST-AGDER VEST-AGDER 
(mSv) (mSv) 

intern ekstern intern ekstern 
mai 86: 0.00557 0.00572 0.00159 0 .01633 
jun 86: 0.02007 0.00366 0.00394 0 .01045 
jul 86: 0.0245a 0.00269 0.00658 0 .00768 
aug 86: 0.01914 0.00246 0.00920 0 .00702 
sep 86: 0.01618 0.00229 0.01220 0 .00653 
okt 86: 0.01561 0.00211 0.01532 0 .00604 
nov 86: 0.02197 0.00206 0.01759 0 .00588 
dos 86: 0.01866 0.00194 0.01922 0 .00555 
jan 87: 0.01043 0.00189 0.02010 0 .00539 
fsb 87: 0.00371 0.00189 0.02005 0 .00539 
mar 87: 0.01127 0.00183 0.02111 0 .00523 
apr 87: 0.01410 0.00183 0.02179 0 .00523 
mal 87: 0.01455 0.00183 0.02231 0 .00523 
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ROGALAND 
(msv) 

HORDALAND 
(mSv) 

mai 86: 
jun 86: 
jul 86: 
aug 86: 
sep 86: 
okt 86: 
nov 86: 
des 86: 
jan 87: 
feb 87: 
mar 87: 
apr 87: 
mal 87: 

mai 86: 
jun 86: 
jul 86: 
aug 86: 
sep 86: 
okt 86: 
nov 86: 
des 86: 
jan 87: 
feb 87: 
mar 87: 
apr 87: 
mai 87: 

rna 1 86: 
jun 86: 
jul 86: 
aug 86: 
••p 86: 
okt 86: 
nov 86: 
da* 86: 
jar 87: 
fab 87: 
mar 87: 
apr 87: 
mat 87: 

intern 
0.00080 

00182 
00320 
00435 
00537 
00628 
00688 
00732 
00765 
00780 
00808 
00852 
00896 

ekstern 
0.01038 
0.00664 

00488 
00446 
00415 
00384 
00374 
00353 
00343 
00343 
00332 
00332 
00332 

SOGN OG FJORDANE 
(mSv) 

intern 
00130 
00334 
00521 
00742 
00967 
01160 

0.01328 
0.01412 

01475 
01515 
01570 
01605 
01651 

ekstern 
0.01518 

00971 
00713 
00653 
00607 
00S62 
00546 
00516 
00501 
00501 
00486 
00486 
00486 

SØR-TRØNDELAG 
(KSV) 

intern 
0.00077 

00188 
00372 
00588 
00784 
U0926 
01036 
01110 
01158 
01184 
01205 
01234 

0.01294 

akstarn 
0.02054 
0.01315 
0.00965 
0.00883 
0.00822 
0.00760 
0.00739 
0.00698 
0.00678 
0.00678 
0.00657 
0.00657 
0.00657 

intern ekstern 
0.00082 0.00653 
0.00196 0.00418 
0.00339 0.00307 
0.00498 0.00281 
0.00655 0.00261 
0.00778 0.00242 
0.00862 0.00235 
0.00892 0.00222 
0.01002 0.00216 
0.01045 0.00216 
0.01056 0.00209 
0.00965 0.C0209 
0.01110 0.00209 

HØRE OG ROMSDAL 
(mSv) 

intern ekstern 
0.00087 0.01825 
0.00229 0.01168 
0.00461 0.00858 
0.00673 0.00785 
0.00866 0.00730 
0.01055 0.00675 
0.01206 0.00657 
0.01339 0.00621 
0.01422 0.00602 
0.01476 0.00602 
0.01542 0.00584 
0.01617 0.00584 
0.01704 0.00584 

NORD-TRØNDELAG 
(mSv) 

intarn ekstern 
0.00190 0.04599 
0.00392 0.02943 
0.00567 0.02161 
0.00752 0.01977 
0.01019 0.01840 
0.01332 0.01702 
0.01484 0.01656 
0.01593 0.01564 
0.01664 0.01518 
0.01680 0.01518 
0.01696 0.01472 
0.01722 0.01472 
0.01761 0.01472 
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NORDLAND 
(mSv) 

TROMS 
(mSv) 

intern ekstern 
0.00196 0.00143 
0.00625 0.00091 
0.00789 0.00067 
0.00625 0.00061 
0.00733 0.00057 
0.00504 0.00053 
0.00616 0.00051 
0.00448 0.00049 
0.00317 0.00047 
0.00261 0.00047 
0.00341 0.00046 
0.00429 0.00046 
0.00429 0.00046 

intern ekstern 
mai 86: 0,00231 0.02068 
jun 86: 0.00486 0.01324 
jul 86: 0.00704 0.00972 
aug 86: 0.01027 0.00889 
sep 86: 0.01441 0.00827 
okt 86: 0.01711 0.00765 
nov 86: 0.01853 0.00745 
des 86: 0.01940 0.00703 
jan 87: 0.01962 0.00682 
feb 87: 0.01928 0.00682 
mar 87: 0.01892 0.00662 
apr 87: 0.01861 0.00662 
mai 87: 0.01837 0.00662 

FINNMARK 
(mSv) 

intern ekstern 
mai 86: 0 .00052 0.00101 
jun 86: 0 .00067 0.00065 
jul 86: 0 .00092 0.00048 
aug 86: 0 00116 0.00044 
sep 86: 0 00136 0.00041 
okt 86: 0 00152 0.00038 
nov 86: 0 00162 0.00037 
des 86: 0 00166 0.00034 
jan 87: 0 00167 0.00033 
feb 87: 0 00168 0.00033 
mar 87: 0 00170 0.00032 
apr 87: 0 00174 0.00032 
mai 87: 0 00180 0.00032 
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FYLKESOVERSIKT 

Tabell 2. Total intern og ekstemdose etter 13 måneder, (mai 87), på fylkesnivå, 
som vist i figur 3. I tillegg er det tatt med forholdet mellom intern og ekstern dose. 

FYLKE INTERNDOSE EKSTERNDOSE FORHOLD 
(/iSv) (MSV) int/ekst 

Østfold 126.17 32.08 3.9 
Akershus 88.43 40.99 2.2 
Oslo 71.73 15.44 4.6 
Hedmark 61.63 81.68 0.8 
Oppland 244.20 370.36 0.7 
Buskerud 90.52 79.00 1.1 
Vestfold 70.12 25.54 2.7 
Telemark 79.59 29.11 2.7 
Aust-Agder 181.31 31.19 5.8 
Vest-Agder 191.00 88.80 2.2 
Rogaland 77.03 56.43 1.4 
Hordaland 94.80 35.64 2.7 
Sogn og FJordan 144.10 82.57 1.7 
Mere og Romsdal 136.77 99.50 1.4 
Sar-Trondelag 111.56 111.97 1.0 
Nord-Trendelag 158.52 250.37 0.6 
Nordland 188.73 112.56 1.7 
Troms 58.85 7.72 7.6 
Finnmark 18.02 5.64 3.2 

GJENNOMSNITT 115 + 6 82 + 9 2.5 + 0.2 

TA1XVERDIER FOR MÅNEDUG DOSE 

Tabell 3. Landsgjennomsnitt de 13 første månedene etter Tsjemobylulykken, intern 
og ekstemdose. 

MAN ED NR. INTERN (mSV) EKSTERN (mSv) 

1 0.00133 0.01544 
2 0.00346 0.00988 
3 0.00518 0.00726 
4 0.00666 0.00664 
5 0.00812 0.00618 
6 0.00928 0.00571 
7 0.01059 0.00556 
8 0.01098 0.00535 
3 0.01096 0.00510 
10 0.01077 0.00510 
11 0.01143 0.00494 
12 0.01178 0.00494 
13 0.01223 0.00494 
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