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DEL I: SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 

Tsjernobyl-ulykken såtte norsk atomulykkeberedskap på 
dagsorden. I alt to offentlige utvalg og en arbeidsgruppe ble 
nedsatt for å vurdere forskjellige sider av norske 
myndigheters handtering av ulykken. Utredningsarbeidet 
resulterte i st forslag til organisasjon og måleutstyr for 
norsk beredskap ved atomulykker, publisert i NOU 1987:13 
"Tiltak mot kjernekraftulykker. Forslag til nasjonale og 
internasjonale tiltak". 

Sosialdepartementet oppnevnte 28. januar 1991 en 
interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra 
Justisdepartementet (Direktoratet for sivilt beredskap), 
Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet (Statens 
atomtilsyn), Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet og 
Sosialdepartementet. Arbeidsgruppen fikk blant annet i oppdrag 
å legge fram en plan for videre utvikling av norsk 
atomulykkeberedskap. I denne rapporten legger arbeidsgruppen 
fram et forslag til en slik viderutvikling. 

Arbeidsgruppen foretar først en oppsummering av tiltak og 
konsekvenser etter Tsjernobyl-ulykkan. Som en bakgrunn for 
arbeidsgruppens vurderinger og forslag gis det en fremstilling 
av trusselbildet og den eksisterende beredskapen ved 
atomulykker. Arbeidsgruppen legger deretter fram en plan for 
den fremtidige beredskapen ved atomulykker. Tilslutt 
redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser 
av forslag og anbefalinger. 

2. TILTAK OG KONSEKVENSER ETTER TSJERNOBYL-ULYKKEN 

Tsjernobyl-ulykken medførte betydelige konsekvenser for Norge. 
Norge er det landet i Europa, med unntak av områdene rundt 
Tsjernobyl, som fikk de mest forurensede landområdene. 
Konsekvensene av nedfallet ble store i Norge fordi landbruket 
bruker utmarksområder som beiteområde for tamrein, småfe og 
delvis for storfe. 

Det er foretatt omfattende tiltak for å redusere helsekonse-
kvensene i Norge etter Tsjernobyl-uJykken. Stråledosen og 
dermed risikoen for helseskader i befolkningen er blitt 
betydelig redusert. Den totale dosen til den norske 
befolkningen er til nå blitt halvert som følge av forskjellige 
tiltak. For de mest utsatte gruppene av befolkningen er 
reduksjonen større. Reindriftssamer i Sør- og Midt-Norge har i 
snitt kun fått 1/10 av stråledosen de ville fått uten tiltak. 

Tiltakene har vært lønnsomme for samfunnet. Blant annet har 
investering i mottiltak for småfe og storfe på oa. 200 
millioner kroner hindret kassasjon av kjøtt til ca. 1 milliard 
kroner. Viktigst er likevel at tiltakene har bidratt til å 
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redusere konsekvensene for befolkningens helsetilstand. 

Seiv med de tiltak som er gjennomført må man anta at det vil 
bli helsekonsekvenser som folge av Tsjernobyl-ulykken. 
Det blir anslått 100-500 ekstra krefttilfeller over en 50-års 
periode her i landet som følge av ulykken. Dette tilsvarer 
2-12 krefttilfeller årlig. Inntil 80 % av disse kreft-
tilfellene kan være dødelige. Det kan også oppstå noe 
genetiske skader som følge av ulykken. Man har imidlertid ikke 
kunnet påvise sikre fysiske helseskader i Norge etter ulykken, 
og statistiske/ metodologiske forhold gjør at man 
sannsynligvis heller ikke på lang sikt vil kunne påvise slike 
skader. 

Det ble i den første tiden etter ulykken registrert psykiske 
konsekvenser i befolkningen og det er antatt at ca. 1% av 
befolkningen hadde betydelige psykiske problemer som følge av 
ulykken. 

For de involverte i de utsatte næringer betyr tilliten til 
deres produkter mye. Kort tid etter ulykken var det bekymring 
for reindriftsnæringens framtid og næringsgrunnlaget for 
enkelte fjellbygder. Men tiltak for å redusere 
radioaktivitetsnivåer i jord, for og dyreprodukter og 
produsentenes egen omstillingsevne, løste mange av problemene. 

3. TRUSSELBILDET 

3.1 Generelt 

Vurdering av atomtrusselen fra anlegg, aktiviteter og kilder 
innebærer en vurdering av sannsynlighet for ulykke som 
medfører radioaktiv forurensning og konsekvenser for liv, 
helse, miljø og norske næringsinteresser. Utslippskilder som 
dominerer trusselbildet er av særlig interesse for 
beredskapen. Dette er: 

- kjernekraftverk i Russland, de Baltiske stater og i 
Øst-Europa, 

- reaktordrevne russiske fartøyer, 
- detonasjon av kjernevåpen. 

Andre kilder som styrt av satellitter, vestlige kjernekraft
verk og norske forskningsreaktorer har mindre betydning fordi 
sannsynligheten for ulykke er lavere. Utilsiktet detonasjon av 
kjernevåpen er tatt med fordi konsekvensene kan bli store hvis 
en slik ulykke først inntreffer. En beredskap som tar sikte på 
å handtere de situasjoner som dominerer trusselbildet antas 
også å kunne handtere andre situasjoner. 

De reaktorene som ligger nærmest Norge vil representere den 
største trusselen. Dette omfatter kjernekraftverket på Kola, 
ved St. Petersburg og i Ignalina i Litauen. Reaktordrevne 
ubåter representerer en trussel langs hele kysten, men 
spesielt i nord-områdene. 



8 

3.2 Kjernekraftverk 

Det tyske miljøminister!2t peker i en rapport på at alle de 16 
sovjetiske reaktorene som ble bygget før 1970 har alvorlige 
svakheter i sikkerheten. Også de som ble bygget etter 1970 
viser svakheter på sikkerhetssiden. Kjernekraftverkene på 
Kola, i Ignalina og ved St. Petersburg er derfor konstruert 
med vesentlige svakheter på sikkerhetssiden, noe som gjør at 
sannsynligheten for havari er betydelig høyere enn for 
vestlige kjernekraftverk. Disse kjernekraftverkene 
representerer derfor en betydelig potensiell forurensings-
kilde. Sannsynligheten for reaktorhavari ved Kola-kraftverket 
kan anslås til en hendelse pr. 50 år. 

I rapporten fra de tyske miljømyndighetene pekes det på at det 
er gjennomført visse sikkerhetsforbedrende tiltak på den typen 
reaktorer vi finner i Kola-kraftverket, men at de store 
forbedringene enda ikke har funnet sted. Det tyske miljø-
ministeriet stiller spørsmål ved om man overhode kan ruste opp 
disse reaktorene til et sikkerhetsnivå av vestlig standard. 

Grafittreaktorene i Ignalina og ved St. Petersburg har mange 
mangier på sikkerhetssiden og seiv om de opprustes til et 
høyere sikkerhetsnivå vil de aldri kunne nå vestlig standard. 
De lokale russiske kjernekraftmyndighetene betviler at en 
forbedring av konstruksjonen er mulig. 

På grunn av kraftbehovet i de tidligere europeiske sovjetiske 
republikker og i de andre Øst-Europeiske land er det lite 
trolig at kraftverkene vil bli tatt ut av drift i overskuelig 
framtid. For Norge betyr dette at kraftverkene vil 
representere en vedvarende stor potensiell forurensningskilde 
i framtiden. 

Avstanden mellom kjernekraftverket på Kola og den norske 
grense er ca 200 km, mens avstandene til kraftverkene i 
Ignalina og ved St. Petersburg er ca 800 km. En alvorlig 
ulykke ved et av kraftverkene kan, ved sammenfall av flere 
uheldige omstendigheter med lav sannsynlighet, medføre 
luftforurensing og nedfall av radioaktivitet som i 
gjennomsnitt i Norge er av størrelsesorden 10 ganger høyere 
enn etter Tsjernobyl-ulykken. Dette kan medføre 
luftaktiviteter på 100 - 1 000 Bq/m3 som er 10 - 100 ganger 
høyere enn det som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. 
Det radioaktivt nedfallet kan bli 1000 - 10 000 kBq/m2 i 
enkelte områder. Dette er 10 - 100 ganger høyere enn det som 
ble målt i de mest forurensede områder i Norge etter 
Tsjernobyl-ulykken 

Enda alvorligere ulykker kan ikke helt utelukkes og hvis slike 
skjer kan konsekvensene for Norge bli enda større. 

Trusselen fra Kola-kraftverket vil være størst for de 
nordligste fylkene, spesielt Finnmark. Ulykker ved kraft
verkene i Ignalina eller ved St. Petersburg kan true hele 
Norge. Konsekvensene er økt krefthyppighet og forurensing av 
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næringsmidler fra jordbruket. Reindriftsnæringen og saueavl 
som benytter utmarksbeite kan lide store tap. Dette kan få 
alvorlige konsekvenser for samisk kultur som er basert på 
reindrift. Turistnæringen vil antakelig også bli relativt 
hardt rammet. Akutte helseskader vil Vcere lite sannsynlig. 

3 . 3 Reaktordrevne ubåter 

Mens den amerikanske marine oppgir at de har hatt over 3 500 
reaktorar drift uten reaktorulykker i amerikanske ubåter, 
kjenner en til minst 5 reaktorhavarier i sovjetiske ubåter 
siden 1961, hvorav en inntraff i 1989 ca 110 nautiske mil 
nord-nordøst av Serøya i Finnmark. 

Det er anslått at mellom 50 og 100 ubåter til enhver tid 
patruljerer de nordlige havområder. Et flertall av disse vil 
være russiske. Mangel på kunnskap om russisk militær 
reaktorteknologi og sikkerhetsfilosofi for ubåtene gjer det 
vanskelig å vurdere trusselen, men både antall ubåter og 
tidligere ulykker antyder en ikke ubetydelig sannsynlighet for 
reaktorhavari. 

Ved vindretninger mot norsk territorium vil et alvorlig 
reaktorhavari i ubåt nær norsk kyst kunne gi bety-elige 
konsekvenser for kystområdene nærmest havaristen, spesielt i 
akuttfasen fra luftspredning av radioaktive jod-isotoper. 
Tiltak vil kunne redusere disse konsekvensene betraktelig. De 
langsiktige konsekvensene innenfor det samme området kan bli 
av størrelsesorden den samme som i de tyngst forurensede 
områder i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. Akutte helseskader 
unngås hvis ulykken skjer i noe avstand fra land. Hvis ulykken 
skjer tett på land eller i en norsk fjord kan både akutte 
helseskader oppstå og kreftrisikoen for den bestrålte 
befolkning vil øke fordi det vil være vanskelig å iverksette 
tiltak hurtig nok. Utslipp så nær land kan føre til 
langsiktige forurensinger som langt overgår det som ble målt 
etter Tsjernobyl-ulykken, men kun innenfor begrensede områder. 

3.4 Utilsiktet sprengning av kjernevåpen 

Seiv om utilsiktet sprengning av kjernevåpen ikke har 
inntruffet på de 46 år som slike våpen har eksistert, kan 
slike ulykker ikke helt utelukkes. 

Ustabiliteten i det tidligere Sovjet og en manglende sentral 
myndighet med kontroll over slike våpen øker trusselen. Økt 
aktivitet med forflytning av våpen på Kola og konsentrasjonen 
av slike våpen i dette området representerer en trussel 
spesielt mot våre nord-områder. 

Sprengning av kjernevåpen nær norsk grense kan få meget 
alvorlige konsekvenser for norsk område. Dette kan medføre en 
unntakstilstand som må håndteres av alle ledd som inngår i 
atomulykkeberedskapen, også de som inngår i krigsberedskapen. 
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3.5 Trusselen mot nord-områdene 

Trusselen mot de nordligste fylkene, spesielt Finnmark, er 
høyere enn for resten av landet. Dette skyldes konsentrasjon 
av atomanlegg på Kola. Her bidrar både kjernekraftverket på 
Kola og trafikken av russiske reaktordrevne militære fartøyer. 
I tillegg vil konsentrasjonen av atomvåpen i området, 
transporter av slike våpen og prøvesprengninger av kjernevåpen 
på Novaja Semlja øke risikoen. Påstandene om dumping a" 
radioaktivt materiale i Barentshavet og i Karahavet og ulike 
lagre for brukt brensel vil også påvirke trusselbildet. 

3.6 Konsekvenser for atomulykkeberedskapen 

Norsk atomulykkeberedskap må utformes med sikte på å begrense 
skader på liv, helse og norske næringsinteresser fra en ulykke 
hvor forurensingen kan være 10 ganger eller mer enn fra 
Tsjernobyl-ulykken i områder av landet . Beredskapen må bygges 
opp og være permanent fordi trusselen fra de viktigste 
potensielle forurensningskilder synes å forbli uforandret 
eller kan øke i tiden framover. 

Da Tsjernobyl-ulykken inntraff eksisterte Sovjetunionen med en 
sentral myndlghet og ledelse. Oppsplittingen av Sovjet
unionen, en manglende sentral ledelse, dårligere økonomi og 
usikre samfunnsforhold påvirker sikkerheten ved kjernekraft
verk og militære installasjoner i negativ retning. I positiv 
retning må det pekes på en større åpenhet om situasjonen ved 
kjernekraftverk i Øst-Europa. Flere tidligere sovjetiske 
republikker har kontaktet OECD/NEA og IAEA for hjelp til 
forbedring av sikkerheten ved kjernekraftverk. 

Arbeidsgruppen trekker den konklusjon at trusselen mot norsk 
område fra kjernekraftverk, militære fartøyer og 
installasjoner i det tidligere Sovjet har økt siden 
Tsjernobyl-ulykken og at dette må få konsekvenser for 
utforming av norsk atomulykkeberedskap. Arbeidsgruppen peker 
spesielt på trusselen mot de nordligste fylkene, særlig 
Finnmark. 

Tiltak i akuttfasen for å begrense stråledoser til 
befolkningen er viktige for å redusere kreftrisikoen og 
eventuelt å forhindre akutte skader dersom strålenivået er 
nøyt. I senfasen er tiltak som begrenser inntak av 
radioaktivitet via næringsmidler av vesentlig betydning for 
stråledoser og kreftrisiko. Andre næringer som f.eks 
turistnæringen og eksportnæringene kan også ha behov for 
langsiktige tiltak for å redusere skadevirkninger. 

Beredskapen må utformes med tanke på valg av riktige og 
effektive tiltak. Dette stiller krav til organisasjon, 
varslingssystem, systemer for informasjonsinnhenting, 
prognosemodeller og konsekvensvurderinger og målekapasitet for 
radioaktivitet i omgivelsrne. Det kan inntreffe ulykker der 
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det blir nødvendig .ned innemelding, utdeling av jod-tabletter 
og evakuering. Dette setter store krav til kommunikasjon 
mellom sentrale og regionale/lokale myndigheter og til de 
regionale og lokale organer som skal gjennomføre tiltakene. 

3.7 Særuttalelse fra Gussgard 

Gussgard mener at beskrivelsen av trusselbildet fra 
kjernekraftverk går for langt i å avvise de mest alvorlige 
ulykker. Norsk ulykkeberedskap må ha for øye at forurensingen 
kan bli høyere enn beskrevet. 

Det kan frigjøres en større del av radioaktivitetsinnholdet i 
reaktorkjernen enn hva som var tilfelle ved Tsjernobyl-
ulykken. Utslippet kan også være mer konsentrert. Fortynningen 
av radioaktivitet som overføres med vinden kan bli mindre enn 
det er regnet med, og utvaskingen og nedfallet ved regnvær kan 
bli større. 

Det kan etter Gussgards mening ikke utelukkes at 
konsentrasjonen av radioaktivitet på bakken og i luften kan 
bli 10 ganger høyere enn beskrevet i ulykkes-scenariene. 

4. DEN EKSISTERENDE BEREDSKAPEN VED ATOMULYKKER 

4.1 Ansvar og oppgåver 

Alle berørte departementer har ansvar for opprettholdelse og 
utvikling av atomulykkeberedskapen innenfor eget 
forvaltningsområde. Se kgl. res. 22.9.1989 (Mandat for 
Akfijonsutvalget vea atomulykker) pkt. 2.8. Dette 
ansvaret vil i hovedsak bestå i: 

- planleggingsansvar 
- ansvar for oppbygging av relevant kompetanse 
- varslingsansvar 
- målingsansvar 
- tiltaksansvar 
- samordningsansvar 
- informasjonsansvar 

Departementer som i første rekke har ansvar og oppgåver i 
atomulykkeberedskapen er Sosialdepartementet, 
Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Olje- og 
energidepartementet. Landbruksdepartementet, 
Fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet og 
Utenriksdepartementet. 

Gjennom kgl. res. av 22.9.J9 er alle departementer og 
underordnede institusjoner forpliktet til å varsle 
Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA), Statens institutt for 
strålehygiene og Utenriksdepartementet dersom de først får 
kjennskap til en atomulykke. 
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Videre har følgende institusjoner et serlig ansvar for å 
foreta vurderinger og bidra ned faglige råd og utredninger 
gjennom å være rådgiver til AVA: 

- Statens institutt for strålehygiene (SIS), 
- Norges geologiske undersøkelser (NGU), 
- Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 
- Havforskningsinstituttet (HI), 
- Norges landbrukshøgskole (NLH), 
- Institutt for energiteknikk (IFE), 
- Norsk institutt for luftforskning (NILU), 
- Det norske meteorologiske institutt (DNMI), 
- Statens institutt for folkehelse (SIFF), 
- Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). 

4.2 Samordning av ansvar og myndighet 

Den sentrale samordningsfunksjonen i dagens 
beredskapsorganisasjon er Aksjonsutvalget ved atomulykker 
(AVA), som ble opprettet i kjølvannet av Tsjernobyl-ulykken. 
Utvalget består av representanter fra Justisdepartementet, 
Forsvarsdepartementet, Utanriksdepartementet, Olje- og 
energidepartementet, Miljøverndepartementet og 
Sosialdepartementet. Assosierte medlemmer er 
Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet og 
Samferdselsdepartementet. AVA har tilknyttet relevante 
faginstitusjoner som rådgivere. 

AVA skal samordne myndighetenes rådgivning, tiltak og 
informasjonsformidling i akuttfasen av en atomulykke. Utvalget 
skal også forberede denne samordningen. Helsedirektoratet 
leder AVA på vegne av Sosialdepartementet og har sekretariat 
for utvalget. AVA øves jevnlig. 

De fleste fylkesmenn har opprettet egne beredskapsutvalg for 
atomulykker satt sammen av representanter for relevante 
myndigheter og relevant faglig kompetanse i fylket. 

4.3 Materiell, utstyr og hjelpemidler 

Det norske meteorologiske institutt (DNMI) disponerer EDB-
programmer for beregninger av luftmassebevegelser kombinert 
med modellberegninger for nedbør. Dette gir informasjon om 
Norge blir truet av radioaktive luftmasser og hvor radioaktivt 
nedfall kan tenkes å komme ved en atomulykke. 

I tillegg eier og driver AVA's rådgiveretater og andre 
institusjoner måleinstrumenter og målesystemer for måling av 
stråling og analyseutstyr for radioaktivitet. 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) opererer 20 faste 
målestasjoner for måling av radioaktivt nedfall. Fem av disse 
drives i samarbeid med den lokale radioaktivitetskontroll 
(LORAKON). NILU-stasjonene er satt sammen i varslingsnett med 
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automatisk og døgnkontinuerlig varsling av personale ved NILU. 
Halvparten av målestasjonenc befinner seg i Troms og Finnmark. 
NILU har også utstyr for måling av luftaktivitet og analyse av 
radioaktivitet i sitt fly. 

Statens institutt for strålehygiene (SIS) driver to hoyvolum 
luftfilterstasjoner for måling av radioaktivitet i luft. 
Institutt for energiteknikk (IFE) driver fire luftfilter
stasjoner som eies av Forsvaret. Disse har lavere følsomhet 
enn SIS-stasjonene. Det er ingsn luftfilterstasjon i Finnmark. 
En luftfilterstasjon er plassert ombord på hurtigrutefartøyet 
"Midnattssol". 

Sivilforsvaret har 126 Automess måleinstrumenter fordelt på 
målepatruljer spredt over Norge samt faste målepunkter og 
prosedyrer for kartlegging av radioaktivt nedfall. Forsvaret 
anskaffer også et større antall slike måleinstrumenter. 

SIS og IFE disponerer beredskapsbiler med måle- og 
analyseutstyr. 

NILU og Norges geologiske undersøkelser (NGU) har måleutstyr 
for kartlegging av nedfall ved hjelp av fly/helikopter. 

I LORAKON-systemet inngår 57 laboratorier for måling av 
radioaktivitet i matvarer. Måleutstyret kan også benyttes for 
andre typer malinger. 

Analyseutstyr for måling av transuarer finnes idag ved SIS, 
IFE, Havforskningsinstituttet og Norges landbrukshøgskole 
(NLH). Utstyr for analyser av Strontium-90 finnes ved IFE og 
ved NLH. Instrumenter for måling av eksternstråling og 
overflateforurensing eksisterer ved en rekke institusjoner. 
Forsvaret og Sivilforsvaret har faste og mobile rensestasjoner 
for overflateforurensing av mennesker. Faste målestasjoner for 
måling av intern forurensing i mennesker finnes ved SIS og IFE 
(Kjeller og Halden). 

4.4 Kompetanse og personell 

Kompetanse og personell av betydning for beredskapen ved 
atomulykker befinner seg innenfor en en rekke fagfelter som 
f.eks. fysikk, kjemi, medisin, veterinærmedisin, samfunnsfag, 
landbruksfag, strålevern og strålehygiene. 

Institusjoner som besitter sentral faglig kompetanse som er 
spesielt relevant for atomulykkeberedskapen er Statens 
institutt for strålehygiene, Institutt for energiteknikk, Det 
norske meteorologiske institutt og Statens atomtilsyn. 

I LORAKON-systemet er det kompetanse i måling og vurdering av 
radioaktivitet i næringsmidler og levende dyr. 
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4.5 Varsling 

Den som først for kjennskap til en atomulykke skal varsle AVA, 
SIS og Utenriksdepartementet. Varsling innen AVA utføres av 
AVA seiv. AVA-medlemmene er ikke døgnkontinuerlig kontaktbare. 
Ved Utenriksdepartementet og SIS er det døgnvakt. 

Ved ulykker som berører bestemte områder i Norge vil varsling 
av berørte fylkesmenn, fylkesleger og redningstjenesten ha høy 
prioritet. 

Det eksisterer ellers en rekke formelle og uformelle 
internasjonale varslingsrutiner som Norge deltar i. Se ncrmere 
om varslingsavtalene under internasjonale forhold nedenfor. 

4.6 informasjonsberedskap 

Informasjonsberedskap særlig øremerket for 
atomulykkeheredskapen består av AVA's informasjonsleder. I 
tillegg kan Regjeringens kriseinformasjonsenhet innkalles ved 
behov. De fleste fylkesmenn har tilknyttet 
informasjonsressurser i sin beredskapsorganisasjon for 
atomulykker. 

4.7 Internasjonale forhold 

Norge har sluttet seg til Konvensjonen om tidlig varsling og 
assistanse ved atomulykker og vil motta varsling om ulykker 
fra IAEA via sambandssystemet til Verdens Meteorologiske 
Organisasjon (GTS). Meldinger blir formidlet til Det norske 
meteorologiske institutt og videre til Utenriksdepartementet. 

Norge har inngått bilaterale avtaler om varsling og 
informasjon med de naboland som har kjernekraftverk i drift. 
Dette er Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Nederland og 
Storbritannia. Norge hadde også en lignende avtale med det 
tidligere Sovjetunionen. Det arbeides med at Russland skal 
overta denne avtalen. 

De nordiske land unntatt Island har en avtale om gjensidig 
assistanse ved atomuhell som medfører skadelig utslipp av 
radioaktivitet. De fem nordiske land har videre en konsortial-
avtale om et fireårig forsknings- og utredningsarbeid på 
kjernesikkerhetsområdet (NKS). 

Norge deltar i internasjonalt samarbeid gjennom OECD/NEA og 
ICRP som er relevant for atomulykkeberedskapen. 
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5. PLAN FOR VIDERE OPPBYGGING OG STYRKING AV BEREDSKAPEN VED 
ATOMULYKKER 

5.1 Innledning 

Trusselbildet gir foringer for oppbygging av beredskapen. 
En økende trussel fra kiIder i øst-Europa og ubåter langs 
norskekysten gjør at Norge må styrke sin beredskap ved 
atomulykker. Samtidig er det umulig å forutse hvilken type 
ulykke og hvor alvorlig ulykke som blir den neste. Norsk 
atomulykkeberedskap må derfor være fleksibel. 

5.2 Beredskapsorganisasjonen 

Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et faglig råd med 
relevante faginstitusjoner som medlemmer eller som 
samarbeidspartnere. Rådet, som er en vidareutvikling av det 
eksisterende Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA), skal 
kartlegge situasjonen og gi råd om nødverdige tiltak til de 
relevante myndigheter som har fullmakt til å iverksette 
tiltakene. Rådet skal informere om situasjonen og mulige 
konsekvenser for Norge. Ledelsen av rådet tillegges 
Sosialdepartementets sektor. 

Norsk handtering av atomulykker eller mistanke om slik ulykka 
vil dermed bli enhetlig gjennom at det gis samordnede råd fra 
en faglig sterk beredskapsorganisasjon. Samtidig klargjores 
ansvarsforholdene i tråd med gjeldende retningslinjer for 
krise- og katastrofehandtering. 

Arbeidsgruppen vil som følge av et forverret trusselbilde 
styrke det løpende beredskapsarbeidet,, Det faglige rådet skal 
derfor gjøres permanent og gis oppgåvor også i det løpende 
beredskapsarbeid, herunder ansvar for risikovurderinger og 
ansvar for å ta initiativ til oppbygging, samordning og 
vedlikehold av den norske atomulykkeberedskapen. 

Arbeidsgruppen anbefaler at det faglige rådet gis et 
sekretariat ved SIS bestående av 7 medarbeidere, herunder en 
informasjonsmedarbeider. Sekretariatet skal ha hovedansvar for 
den praktiske gjennomføringen av rådets oppgåver, samt sikre 
at den sentrale beredskapsorganisasjonen til enhver tid er 
kontaktbar og operativ. 

Gussaard gir en særuttalelse til arbeidsgruppens forslag der 
han foreslår at det opprettes et særskilt utvalg av det 
faglige rådet som gis en særskilt myndighet til å pålegge 
tiltak i akuttfasen av en atomulykke. 

5.3 Materiell, utstyr og hjelpemidler 

Arbeidsgruppen anbefaler at det faglige rådet gjennomfører en 
rekke utrednings- og samordningsoppgaver vedrørende materiell, 
utstyr og hjelpemidler for å styrke atomulykkeberedskapen. 
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Arbeidsgruppen anbefaler videre en begrenset nyanskaffelse 
av utstyr og hjelpemidler både i forbindelse med det faglige 
rådets sekretariat, for å dekke mangier i den eksisterende 
måleberedskapen og for å møte trusselen fra atomulykker 
spesielt i de nordligste fylker. 

Arbeidsgruppen mener at nyanskaffelsene må omfatte EDB-
systemer for informasjonsbehandling, prognoser og 
beslutningsstøtte, samt kommunikasjonsutstyr for det faglige 
rådet ved SIS. Videre må Sivilforsvarets instrumentpark og 
LORAKON-systemet utvides. LORAKON-systemet må også gjøres 
permanent. 

I forbindelse med arbeidsgruppens forslag om et regionalt 
beredskapssenter i Øst-Finnmark foreslås anskaffelse av 
analyseutstyr for radioaktivitet og en luftfilterstasjon. 

5.4 Regional og lokal beredskap 

Fylkesmannen har et sentralt ansvar for den sivile beredskap i 
eget fylke. Ved atomulykker omfatter ansvaret malinger av 
radioaktivitet, informasjon og tiltak for å redusere 
konsekvensene av ulykken. 

Fylkesmannen har ordinær beslutningsmyndighet ved atomulykker. 
Det forutsettes imidlertid at denne myndigheten i størst mulig 
grad utøves etter råd fra det faglige rådet. 

De fleste fylkesmenn har opprettet egne beredskapsgrupper for 
atomulykker. Gruppene må stå i nær kontakt med det faglige 
rådet både under det løpende beredskapsarbeid og i 
ulykkessituasjoner. Beredskapsgruppene bør ha tilknyttet en 
egen strålevernkyndig samt ha tilgang til informasjons-
medarbeidere i krisesituasjoner. 

Atomtrusselen er særlig stor i de nordligste deler av landet. 
Beredskapen i denne landsdelen bør styrkes med et regionalt 
kompetansesenter for atomulykker som plasseres i Øst-Finnmark. 
Senteret bør få to fagstillinger og noe måleutstyr. 

De lokale næringsmiddeltilsyn vil spille en sentral rolle ved 
en eventuell ny atomulykke. Beredskapen ved disse organene bør 
derfor sikres. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at de årlige 
statlige overføringene til næringsmiddeltilsynenes LORAKON-
stasjoner gjøres permanent. 

5.5 Informasjonsberedskapen 

En eventuell ny atomulykke vil skape stor etterspørsel etter 
informasjon fra presse, publikur. og myndigheter. Også rykter 
om slike ulykker vil føre med seg et informasjonsbehov. 
Etter arbeidsgruppens mening krever dette en særskilt 
informasjonsberedskap for atomulykker. 
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Informasjonsformidlingen må være mest mulig apen. 
Informasjonsressursene må legges til de organer som faktisl: 
vil oppleve den største etterspørselen etter informasjon. 
Dette er særlig sentrale helse- og landbruksmyndigheter, 
fagorganene samt regionale og lokale myndigheter. 

Arbeidsgruppen foreslår opprettet en egen informasjonsgruppe 
tilknyttet det faglige rådet. Gruppen skal ledes av rådets 
informasjonsmedarbeider. Gruppen skal bestå av 
informasjonsmedarbeidere fra relevante myndigheter og 
faginstitusjoner og skal bidra til at informasjonsformidlingen 
i akuttfasen blir samordnet. 

5.6 Varslingsrutinene 

Den som først for kunnskap om en atomulykke eller 
rykter/tilløp til en slik ulykke skal straks iverksette 
varsling av beredskapsapparatet. Dot faglige rådets 
sekretariat skal være sentral for videreformidling av varsel 
og informasjon. Sekretariatet vil ha døgnvakt. 

5.7 Internasjonale forhold 

Atomtrusselen befinner seg i hovedsak utenfor Norges grenser. 
Norge er derfor svært avhengige av gode internasjonale 
kontakter og samarbeidsformer. 

Arbeidet med å opprette avtaler om varsling og informasjon må 
fortsette. Slike avtaler bør inngås med alle land med 
kjernekraft som utgjør en potensiell trussel i forhold til 
norsk område. Det bør arbeides for bedre tilgang til 
informasjon om nukleære forhold i Russland, blant annet 
gjennom det planlagte felles norsk-russiske programmet for 
undersøkelse av påstått dumping av radioaktivt materiale i 
Barentshavet og Karahavet og gjennom andre bilaterale 
kontakter. 

Det nordiske samarbeidet er viktig for atomulykkeberedskapen 
og bør styrkes, blant annet gjennom videreføring av arbeidet i 
den nordiske kjernesikkerhetskomite (NKS). Et utvidet 
samarbeid med andre land i Norden om hurtig varsling og 
dataoverføring ved registrering av forhøyede verdier ved 
målestasjoner i ett land bør utredes av det faglige rådet. 

5.8 Kompetanse og medisinsk beredskap " 

Kompetansen som er relevant for atomulykkeberedskapen er idag 
spredt på flere miljøer. Denne kompetansen foreslås samlet og 
styrket gjennom opprettelsen av et faglig råd for atomulykker. 

Rådets sekretariat skal utføre den praktiske delen av oppgaven 
med å utvikle og vedlikeholde relevant kompetanse i 
beredskapsorganisasjonen. Det er særlig viktig å bygge opp og 
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opprettholde kompetansen i regionale og lokale institusjoner 
som har viktige oppgåver vedrørende atomulykker. 

En organisering og styrking av den medisinske beredskapen ved 
atomulykker bør utredes i samarbeid mellom det faglige rådet, 
Statens institutt for strålehygiene og Radiumhospitalet. 

6. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Arbeidsgruppen søker først og fremst å styrke beredskapen 
gjennom en mer effektiv utnyttelse av de eksisterende 
ressurser. Hovedelementet i en slik effektiviseringsprosess er 
opprettelsen av et faglig råd for atomulykker som skal 
samordne eksisterende materiell og kompetanse, samt 
vedlikeholde beredskapsapparatet, blant annet gjennom 
opplæring av relevant personell. 

Utviklingen i trusselbildet krever imidlertid at eksisterende 
ressursrammer utvides. Arbeidsgruppens anbefalinger om 
opprettelse av det faglige rådet med sekretariat og regionalt 
laboratorium i øst-Finnmark medfører således ca. 2 millioner 
kroner i økte årlige utgifter og krever ca. kr. 1,6 millioner 
i investeringer. I tillegg anbefales det anskaffeise av 
måleutstyr for ca. kr. 8,8 millioner, hvorav utstyr for 
kr. 2 millioner prioriteres. 

Dersom det faglige rådet ved atomulykker skal erstatte 
Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA), må kgl. res. av 
22.9.1989 som opprettet AVA, oppheves. Samtidig må respektive 
departementer gi nødvendige instrukser til underliggende 
fagorganer som skal delta i det faglige rådet. 

7. OPPSUMMERING AV ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG OG ANBEFALINGER 

I. Anbefalinger vedrørende organisatoriske forhold 

1. Aksjonsutvalget ved atomulykker med rådgivere erstattes av 
et faglig råd for atomulykker. Rådet settes sammen av 
relevante fagmyndigheter og organer. Rådet skal samle inn, 
systematisere og vurdere data og informasjon og gi samordnede 
råd og informasjon til myndigheter på alle nivåer i alle faser 
av en atomulykke samt under den løpende beredskapen. Samtidig 
skal rådet ha ansvar far samordnet og sentral informasjon til 
befolkning og media. Rådet skal videre ta initiativ til og 
samordne vedlikehold og oppbygging av den faglige beredskapen 
mot atomulykker. 

Gussqard foreslår et aksjonsutvalg med særskilt myndighet i 
akuttfasen av en atomulykke. Det vises til Gussgards 
særuttalelse i del VII, pkt. 3.12 nedenfor. 

2. Rådet ledes av Sosialdepartementet 
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3. Rådets sekretariat foreslås lagt til SIS. Sekretariatet 
skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av rådets 
oppgåver. 

4. Det opprettes fire nye stilUnger ved SIS, herunder en 
informasjonsmedarbeider. LORAKON-stillingene ved SIS og de 
statlige overføringene til LORAKON-stasjonene gjeres 
permanente. 

5. Det opprettes et kompetansesenter for atomulykkeberedskap i 
Øst-Finnmark. Senteret gis en forskerstilling og en 
ingeniørstilling. 

6. De nye stillingene ved SIS og ved kompetansesenteret i Øst-
Finnmark samt LORAKON-stillingene ved SIS utgjør det faglige 
råds sekretariat. 

7. Det opprettes en informasjonsgruppe bestående av 
informasjonsmedarbeidere fra relevante myndigheter og 
fagorganer. Gruppen ledes av informasjonsmedarbeideren 
ved det faglige rådets sekretariat. 

II. Anbefalinger vedrørende nyanskaffelser av utstyr og 
hjelpemidler 

1. Det faglige rådet tar initiativ til og koordinerer 
anskaffelse av EDB-systemer for informasjon, prognoser og 
beslutningsstøtte. Dette omfatter: 

-Informasjonssystem med statisk informasjon om 
atominstallasjoner og kilder, 
-Programvare for kildetermberegninger, 
-Spredningsmodeller for spredning og nedfall av 
radioaktivitet, prognoser, meteorologiske data, 
-Databasesystem for systematisering av måledata, 
-Presentasjonsverktøy for beslutningstakere. 
-Konsekvensberegninger, modeller for simulering av 
konsekvenser i næringskjedene. 

2. DSB utvider sin apparatpark av Automess måleinstrumenter 
med 350 enheter. Utbyggingen foretas i flere trinn. Av disse 
bør 50 enheter fordeles til Sivilforsvarsgrupper i Nord-Troms 
og Finnmark. 

3. Det anskaffes et stasjonært Ge-detektorsystem med 
analyseutstyr for stasjonering ved det regionale 
beredskapssenteret i Øst-Finnmark. 

'i. Det anskaffes en høyvolum luftfilterstasjon til det 
regionale beredskapssenter i Øst-Finnmark. 

5. LORAKON-systemet bygges ut med 10 stasjoner fordelt over to 
utbygningstrinn. Fem av disse stasjonene prioriteres for 
anskaffelse snarest for utplassering på Vestlandet og for en 
bedre dekning av eksisterende målebehov etter Tsjernobyl-
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ulykken i de hardest ranunede områdene. 

6. Målekapasiteten for måling av Strontium-90 økes ved at det 
anskaffes nødvendig analyseutstyr til SIS. 

III. Samordnings- og utredningsppgaver for det faglige rådet, 
oppgåver for rådgiveretatene 

Bare de samordnings- og utredningsoppgaver som arbeidsgruppen 
anser som særlig viktige er angitt. Detaljer i forbindelse med 
samordningen er ikke nevnt. 

1.Internasjonalt samarbeid og kontaktnett 

1.1 De enkelte rådgiveretater i beredskapsapparatet bor 
konsolidere internasjonalt arbeid og kontaktnett og utvide 
dette med avtaler med søsterinstitusjoner i utlandet. 

1.2 Et utvidet samarbeid med andre land i Norden om hurtig 
varsling og dataoverføring ved registrering av forhøyede 
verdier ved målestasjoner i ett land utredes. 

2.Faste målestasjoner for varsling og overvåkning av nedfall 

2.1 Samarbeidet mellom NILU og LORAKON om bruk av LORAKON-
stasjonene i NILU's overvåknings- og varslingsnett 
videreføres. 

2.2 En sammenknytning av IFE's faste målestasjoner ved de 
norske forskningsreaktorene med NILU's faste nett utredes. 

2.3 Mulige løsninger for hurtigere varsling av det faglige 
rådets sekretariatet ved registrering av forhøyede verdier ved 
en eller flere av NILU's faste målestasjoner utredes i 
samarbeid med NILU. 

2.4 Norsk tilknytning til overvåkningssystemet GERMON i regi 
av FN's miljøprogram må vurderes, herunder hvilke fordeler 
Norge kan ha av dette og om Norge kan tilby måletjenester i 
nettet. 

2.5 Det bør arbeides videre med å etablere en NILU-stasjon på 
Kola i samarbeid med russiske myndigheter. 

3.Malinger av radioaktivitet i luft 

3.1 En bedre dekning av de sørlige og sørvestlige deler av 
Norge med faste luftfilterstasjoner bør utredes. 

3.2 Etablering av stasjoner for varsling og kontinuerlig 
overvåkning av luftaktivitet med automatisk avlesning av data 
bør utredes. 
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3.3 Parken med transportable luftfilterstasjoner ber økes. Det 
faglige rådet utreder antall, plassering og behov for 
detektorutstyr. 

3.4 Metoder for preliminær analyse av luftfiltre ved lokale 
næringsmiddeltilsyn der det ikke finnes halvleder-
detektorsystemer utarbeides. 

3.5 Det faglige rådet i samarbeid med Forsvaret utreder 
muligheten for å montere utvendige luftfiltersystemer på 
forsvarets fly. 

4.Kartlegging av radioaktivt nedfall 

4.1 Et utvidet system med faste malepunkter for kartlegging av 
nedfall i norske kommuner utarbeides i samarbeid med DSB. 

4.2 Det faglige rådet undersaker muligheten for bruk av 
Forsvarets Automess-instrumenter for kartleggingsformål på 
linje med DSB's instrumenter. 

4.3 Det faglige rådet etablerer en oversikt over type og eiere 
av ulike håndinstrumenter for måling av doserate, cksposisjon 
og overflateforurensing. Samarbeidsavtaler med eiere for bruk 
av instrumenter og mannskapsressurser for kartlegging etter en 
ny ulykke bør etableres. En plan for utnyttelse av disse 
måleinstrumentene må utarbeides. 

4.4 Avtaler om bruk av institusjoners målepatruljer opprettes 
og samordnes. 

4.5 Metoder og prosedyrer for bruk av Nal-detektorsystemene 
ved LORAKON-stasjonene for søk- og kartleggingsfcwiiål i 
sammenheng med mobile målepatruljer må utarbeides. 

5.Radioaktivitet i næringsmidler 

5.1 Prosedyrer for måleprogram for vann nær oppdrettsanlegg 
avtales og utarbeides i samarbeid med fiskerinæringen. Faste 
prosedyrer for prøvetaking og måling av radioaktivitet i 
drikkevann må utarbeides. 

6.Andre utrednings- og samordningsoppgaver 

6.1 Avtaler med Forsvaret og Sivilforsvaret om mobilisering og 
bruk av faste og mobile rensestasjoner for overflate
forurensing av mennesker må utarbeides. 

6.2 Det faglige rådet i samarbeid med DNMI utreder muligheten 
for å innhente og systematisere meteorologiske data fra 
nedbjrstasjoner og synopstasjoner. 
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6.3 Avtaler mellom det faglige rådet og Forsvaret/ 
Sivilforsvaret om transport av utstyr og mannskaper bør 
etableres. 

6.4 Strålevernsmyndighetene må utarbeide sikkerhetsinstrukser 
og dosegrenser for innsatsmannskaper både for livreddende 
innsats og ved kartleggingsarbeide. 

6.5 Det opprettes samarbeidsavtaler med institusjoner som eier 
Ge-detektorer om bruk av disse for ulike måletjenester i en 
beredskapssituasjon. En felles plan og prosedyrer for 
utnyttelse av slikt måleutstyr utarbeides av det faglige 
rådet. 

IV. Andre anbefalinger 

1. Norge bar soke å opprette avtaler om varsling og 
informasjon med alle stater med kjernekraft som utgjor en 
potensiell trussel i forhold til norsk område. 

2. Den medisinske beredskap ved atomulykker utredes i 
samarbeid mellom SIS, Radiumhospitalet og det faglige rådet. 
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DEL II: ARBEIDSGRUPPENE BAKGRUNN, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE 

1 BAKGRUNN OG MANDAT 

Med bakgrunn i Tsjernobyl-ulykken oppnevnte Regjeringen i 1986 
et interdepartementalt utvalg som bl.a. skulle legge frem et 
forslag til overvakningsrutiner og beredskapsplaner i tilfelle 
lignende hendelser. Innstillingen fra utvalget forelå i 
februar 1987 som NOU 1987:13 "Tiltak mot kjernekraftulykker. 
Forslag til nasjonale og internasjonale tiltak". 

I 1990 ble status i beredskapsoppbyggingen drøftet mellom 
berørte departementer med utgangspunkt i NOU 1987:13. Det var 
enighet om å nedsette et nytt utvalg/arbeidsgruppe med leder 
fra Sosialdepartementet. I oppnevningsbrev fra 
Sosialdepartementet av 28. januar 1991 ble arbeidsgruppen gitt 
falgende mandat: 

"Arbeidsgruppen skal 

- utarbeide en statusrapport om de helsemessige konsekvenser 
av Tsjernobyl-ulykken frem til idag; 

- utarbeide en rapport om status i arbeidet og erfaringer 
med beredskapen etter Tsjernobyl-ulykken; 

- legge frem en plan for videre oppbygging og styrking av 
atomulykkeberedskapen med særlig vekt på 

- å bygge opp relevant kompetanse i berørte organer, 
- å sikre en tilfredsstillende personellsituasjon på 
området, 

- sikre en effektiv utnyttelse av allerede anskaffet 
utstyr; 

- vurdere gjeldende r-ajiordningsfunksjoner og ansvarsforhold 
innen de ulike deler av beredskapen, og foreslå eventuelle 
effektiviseringstiltak. 

Tiltakene skal vurderes ut fra det institusjonsmønster som 
finnes idag. Blant de samordningsuunksjoner som forutsettes 
vurdert, er Aksjonsutvalget ved atomulykker i fredstid. 

Dersom arbeidsgruppen kommer til at det er ønskelig å 
vurdere institusjonelle endringer, bør den fremme forslag om 
en særskilt utredning. 

Forslagene skal baseres på uendrede ressursrammer. Styrking 
og videre oppbygging av beredskapen forutsettes å skje ved 
bedre og mer effektiv bruk av de midler som allerede er til 
rådighet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser forutsettes 
utredet. 
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Arbeldsgruppens rapport forutsettes avgitt Innen 
01.12.1991." 

Arbeidsgruppen ble gitt følgende sammensetning: 

Avdelingsdirektør Thomas Mauritzen, Sosialdepartementet, leder 
Underdirektør Magnhild Bjørseth, Fiskeridepartementet 
Førstekonsulent Svein Uhnger, Direktoratet for sivilt 
beredskap/ Justisdepartementet 
Rådgiver Magne H. Røed, Miljøverndepartementet 
Veterinærinspektør Lisbeth Brynildsen, Landbruksdepartementet 
Direktør Knut Gussgard, Statens atomtilsyn/Olje- og 
energ idepartementet 

På grunn av sykdom ble avdelingsdirektør Arnt Myhrer, 
Sosialdepartementet oppnevnt som ny leder 19. november 1991. 

Arbeidsgruppens sekretærer har vært forsker Steinar Backe, 
Statens institutt for strålehygiene og førstekonsulent Geir 
Helgeland, Helsedirektoratet. 

2. ARBEIDSGRUPPENS ARBEID OG OPPNEVNTE UNDERGRUPPER 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 21. februar 1991 og har 
i alt hatt 18 møter. 

Arbeidsgruppen såtte våren 1991 i gang et større 
utredningsarbeid for å framskaffe grunnlagsmateriale for 
gruppens vurderinger og forslag. 

Ved brev av 12. mars 1991 ble Helsedirektoratet bedt om å 
utrede helsekonsekvensene etter Tsjernobyl-ulykken og 
bombeprøvene på 50- og 60-tallet. Videre ble fem undergrupper 
nedsatt for å utrede øvrige deler av arbeidsgruppens mandat. 
Gruppene hadde følgende arbeidsområder og sammensetning: 

Atomtrussel i Norqe: 

Direktør Knut Gussgard, Statens atomtilsyn, leder 
Forsker Steinar Backe, Statens institutt for strålehygiene 
Sverre Wahl, Scandpower 
Egil Stokke, Institutt for energiteknikk 

Sekretariat: 
Institutt for energiteknikk 

Den faglige beredskapen: 

Avdelingsleder Erik Anders Westerlund, Statens institutt for 
strålehygiene, leder 
Avdelingsdirektør Ole Harbitz, Statens næringsmiddeltilsyn 
Forsker Lars Føyn, Havforskningsinstituttet 
Fcrskningsleder Thor Christian Berg, Norsk institutt for 
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luftforskning 
Førstekonsulent Svein Uhnger, Direktoratet for sivilt 
beredskap 
Veterinærinspektør Lisbeth Brynildsen, Landbruksdepartementet 
Rådgiver Magne H. Røed, Miljøverndepartementet 

Sekretariat: 
Forsker Finn Ugletveit, Statens institutt for strålehygiene 

Den administrative delen av beredskapen: 

Assisterende fylkeslege Bjørn Inge Larsen, Fylkeslegen i 
Buskerud, leder 
Avdelingsdirektør Thomas Mauritzen, Sosialdepartementet 
Underdirektør Magnhild Bjørseth, Fiskeridepartementet 
Førstekonsulent Svein Uhnger, Direktoratet for sivilt 
beredskap 
Veterinærinspektør Lisbeth Brynildsen, Landbruksdepartementet 
Oberst Hans-Peter Røder, Forsvarets overkommando 
Informasjonsleder Solveig Solbakken, Sosialdepartementet 
Avdelingsdirektør Øyvind Schreiner, Statens 
forurensningstilsyn 
Avdelingsleder Erik Anders Westerlund, Statens institutt for 
strålehygiene 

Sekretariat: 
Førstekonsulent Geir Helgeland, Helsedirektoratet 

Kompetanse og personell: 

Overlege Jon Reitan, Det norske radiumhospital, leder 
Assisterende helsedirektør Anne Ålvik, Helsedirektoratet 
Forsker Per Strand, Landbruksdepartementet 
Verneleder Arne Bull, Statens institutt for strålehygiene 
Rådgiver Erling Stranden, Statens atomtilsyn 
Forsker Tor Wøhni, Statens institutt for strålehygiene 
Professor Knut Hove, Norges Landbrukshøgskole, 

Sekretariat: 
Førstekonsulent Geir Helgeland og spesiallege Einar Wibe, 
Helsedirektoratet 

Internasjonale forhold: 

Byråsjef Torbjørn Norendal, Utenriksdepartementet, leder 
Rådgiver Erling Stranden, Statens atoiutilsyn 
Forsker Per Strand, Statens institutt for strålehygiene 
Førstekonsulent Per Antonsen, Miljøverndepartementet 

Arbeidsgruppen har foretatt befaringer til Øst-Finnmark, 
Valdres, Norsk institutt for luftforskning, Institutt for 
energiteknikk og Direktoratet for sivilt beredskap. 
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I Finnmark mette arbeidsgruppen representanter for relevante 
interessegrupper, fylkesmannen, det kommunale 
næringsmiddeltilsyn i Vadsø og Sør-Varanger 
sivilforsvarskrets. 

Ved befaringen i Valdres ble arbeidsgruppen orientert om 
erfaringene med oppfølgingen etter Tsjernobyl-ulykken av 
representanter for bererte næringer. Øystre Slidre kommune, 
fylkesveterinæren, Næringsmiddeltilsynet i Valdres og 
lokalpresse. 

Arbeidsgruppen har innhentet rapporter fra berørte 
departementer og fra landets fylkesmenn om status i arbeidet 
med atomulykkeberedskapen. 
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DEL III: ANDRE UTREDNINGER 

1. UTREDNINGER I TILKNYTNING TIL TSJERNOBYL-ULYKKEN 

I tilknytning Tsjemobyl-ulykken er det oppnevnt tre 
forskjelllige utvalg: 

Helsedirektoratet oppnevnte 14. mai 1986 en rådgivende 
faggruppe ledet av professor Per Oftedal, Universitetet i 
Oslo. Gruppen avgå sin innstilling 1. oktober 1986. 
Innstillingen er trykket i NOU 1987:1 "Tsjernobylulykken". 
Gruppen fremmet i sin innstilling synspunkter og forslag i 
forbindelse med atomulykker og radioaktiv stråling. 

Sosialdepartementet oppnevnte 19. juni 1986 et utvalg for å 
vurdere informasjonsformidlingen i forbindelse med Tsjernobyl
ulykken. Utvalget som ble ledet av professor Gudmund Hernes 
(FAFO), avgå sin innstilling 21. august 1986. Utredningen er 
trykt i NOU 1986:19 "Informasjonskriser". Etter en detaljert 
gjennomgang av myndighetenes informasjonshandtering i 
forbindelse med ulykken, gir utvalget en svært kritisk 
vurdering av myndighetenes behandling av 
informasjonsspørsmålet. Utredningen viste videre at det ved 
utforming av informasjonsberedskapen i sterre grad må tas 
utgangspunket i det faktiske informasjonsbehov hos publikum, 
og ikke bare i forvaltningens egne oppfatninger av problemene. 

Regjeringen oppnevnte 27. mai 1986 et embetsmannsutvalg for å 
utarbeide en rapport om erfaringene fra kjernekraftulykken i 
Tsjernobyl og dens virkninger for Norge, samt fremme forslag 
om beredskap m.v. i tilfelle liknende ulykker i framtiden. 
Utvalget la 5. november 1986 fram sin første rapport som 
omhandlet erfaringene fra ulykken og 13. februar 1987 sin 
andre rapport med forslag til norsk beredskap, 
erstatningsordninger ved atomuhell, samt forslag til 
internasjonalt samarbeid. Utvalget foreslo blant annet 
opprettelse av et permanent aksjonsutvalg for atomulykker og 
en utbygging av varslings- og måleberedskapen. Utvalgets 
rapporter er trykket som henholdvis NOU 1986:24 "Tiltak mot 
kjernekraftulykker" og NOU 1987:13 "Tiltak mot 
kjernekraftulykker. Forslag til nasjonale og internasjonale 
tiltak". 

2. ANDRE UTREDNINGER MED BETYDNING FOR ATOMULYKKEBEREDSKAPEN 

2.1 Generell krise- og katastrofehandtering 

Regjeringen oppnevnte 31. august 1987 et statssekretærutvalg 
med representanter fra Statsministerens kontor, Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet, 
Miljøverndepartementet, Sosialdepartementet, 
Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Utvalget fikk 
i oppdrag å utarbeide et gjennomgående hovedmønster for krise-
og katastrofehåndteringen, herunder klare regler om 
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ansvarsfordelingen for selve beredskapstiltakene og 
informasjonsarbeidet. En embetsmannsgruppe med representanter 
fra de samme departementer fikk i oppdrag å utarbeide et 
forslag til Statssekretærutvalget om et slikt mønster. 

Embetsmannsgruppen avgå sin rapport 19. april 1988. I 
rapporten legges det til grunn at det politiske ansvaret for å 
handtere ulike kriser og katastrofer i fredstid må tilligge 
det enkelte departement innen sine forvaltningsområder. Den 
enkelte statsråd er ansvarlig for at det innenfor vedkommendes 
ansvarsområde er etablert et tilfredsstillende 
beredsskapsapparat, men bør seiv ikke delta i den operative 
delen av krisehåndteringen. Dette bør overlates til en på 
forhand utpekt og øvet stab med fullmakter til å iverksette 
nødvendige tiltak. Departementene kan om ønskelig etablere 
særskilte kriseutvalg som forestår den operative 
krisehåndteringen. Embetsmannsgruppen understreker betydningen 
av at beredskapsapparatet øves. 

Videre gis det i rapporten en rekke anbefalinger når det 
gjelder kriseinformasjonsarbeidet, som etter 
embetsmannsgruppens mening må styrkes. 

Embetsmannsgruppen går inn for etablering av et eget 
"krisehåndteringssenter" og eventuelt en stab hentet fra 
Direktoratet for sivilt beredskap til å betjene forskjellige 
tekniske service-funksjoner. 

2.2 Utredning om mulig dumping av radioaktivt materiale i 
Barentshavet 

En arbeidsgruppe med deltakelse fra Utenriksdepartementet, 
Fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet/Forsvarets 
overkommando, Statens atomtilsyn (SAT), Statens institutt for 
strålehygiene (SIS) og Miljøverndepartementet (leder) la 10. 
januar 1991 fram en rapport om mulig dumping av radioaktivt 
materiale i Barentshavet. Bakgrunnen for gruppens oppnevning 
var at Miljøverndepartementet hadde mottatt et kartmateriale 
som kunne indikere slik dumping. Arbeidsgruppen konkluderte 
med at det mottatte materiale ikke ga tilstrekkelig grunnlag 
for å vurdere om det har vært dumpet radioaktivt materiale i 
Barentshavet. Med grunnlag i kunnskap om daværende 
Sovjetunionens omfattende nuklære virksomhet i området, 
foreslo gruppen oppfølging fra norsk side ved direkte kontakt 
med sovjetiske myndigheter. Gruppens rapport ble presentert 
for sovjetiske miljøvernmyndigheter på et møte i Den blandede 
norsk-sovjetiske miljøvernkommisjon i januar 1991, med 
anmodning om at den ble vurdert. 

På et kommisjonsmøte i Svanvik i august 1991 ble partene enige 
om å gjennomføre felles undersøkelse av påstandene om dumping, 
på grunnlag av felles ekspertdrøftelser. 

Høsten 1991 har det kommet ny informasjon som forsterker 
indikasjonene om dumping. Denne informasjonen omfatter også 
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påstander om dumping i Karahavet øst for Novaja Zemlja. 

På et møte med Det sovjetiske miljøverndepartement i oktober 
1991 ble det foreslått at Norge skulle utarbeide et forslag 
til felles undersøkelsesprogram. Fordi Det sovjetiske 
miljøverndepartement ble nedlagt 1.10.91, er det også holdt 
møter med russiske miljøvernmyndigheter som bekrefter at de er 
interessert i å delta i en felles ekspertgruppe for å vurdere 
påstandene om mulig dumping av radioaktive stoffer i 
Barentshavet og Karahavet. Et slikt samarbeid forutsetter en 
nærmere avtale mellom de to land. Det arbeides nå for å få 
Russland til å overta Sovjets tidligere forpliktelser under 
Den blandede miljøvernkommisjon. 

Den norske ekspertgruppen som har utarbeidet et forslag til 
felles undersøkelsesprogram, har hatt representanter fra SIS, 
SAT, Institutt for energiteknikk, Havforskningsinstituttet, 
Norges landbrukshøgskole. Fylkesmannen i Finnmark, Statens 
forurensingstilsyn, Utenriksdepartementet og 
Mj1jøverndepartementet. 

2.3 Forsvarets bidrag til atomulykkeberedskapen 

Et underutvalg oppnevnt av Forsvarskommisjonen la 1. oktober 
1991 fram rapporten "Forsvar og Miljø". Underutvalget foretar 
i rapporten en kartlegging av forsvarets muligheter for miljø
innsats samt hvordan de i samarbeid med sivile instanser kan 
delta aktivt i et mer omfattende miljøarbeid. 

Utvalget peker på at Forsvaret har mange muligheter til 
miljørettede oppdrag og at utnyttelsen av disse 
muligheter samfunnsmessig sett vil kunne gi betydelige 
økonomiske og praktiske rasjonaliseringsgevinster. 

Forsvarets avdelinger er spredt over hele landet og utgjør 
således en beredskapsressurs for bistand til samfunnet under 
katastrofelignende tilstander. Ved sin tilstedeværelse i 
utøvelsen av de pålagte militæroppgaver kan avdelingene også 
løse andre oppgaver/bistandsoppgaver i sitt geografiske 
område. Forsvarets organisasjon, kommandoapparat, sambands
system, operative enheter og eget forsynings- og 
administrasjonsapparat gjør at operative enheter kan settes 
inn på kort varsel. 

Underutvalget peker på at bistand innen store nasjonale eller 
regionale overvåkningsprosjekter hvor prioritering og 
strategiutforming av Forsvarets bistandsarbeide er nødvendig, 
forutsetter at Forsvaret er med i forberedelse og 
planleggingsarbeidet, men at mindre lokale prosjekter med 
sporadiske bistandsbehov må finne praktiske samarbeids-
løsninger tilpasset den aktuelle situasjon. 

Rapporten inneholder en rekke henvisninger til måling av 
radioaktivitet og overvåkning av slik forurensing. 
Sjøforsvarets fartøyer og Luftforsvarets fly er pålagt å 
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rapportere radioaktiv forurensning, men Forsvarets måleutstyr 
for radioaktivitet er ikke nøyaktig nok. Sjøforsvarets 
fartøyer, kystvakt og marine, kan foreta innsamling av 
vannprøver i forbindelse med operative seilingsprogram. 
Enkelte flytyper kan om nødvendig gjennomføre visse 
radioaktivitetsmålinger dersom utstyret blir anskaffet av 
ansvarlig etat og tilpasset uten hinder for utøvelse av 
Forsvarets hovedoppgave for vedkommende enhet. 

Rapporten peker på at Forsvaret bør se på muligheten for å 
anskaffe utstyr for bruk i forsvarets fly og helikoptre som 
kan dekke behov for måling og kartlegging av radioaktiv 
forurensing fra enkeltobjekter som båter og kjernekraftverk 
eller forurensing over et stort område fra en ulykke av type 
Tsjernobyl. 

2.4 Den sivile beredskap 

Regjeringen nedsatte i februar 1990 en interdepartemental 
arbeidsgruppe til å vurdere forutsetninger og målsetninger for 
den sivile beredskapen (Buvik-utvalget). Arbeidsgruppen ble 
gitt mandat med følgende hovedpunkter: 

1. Utrede hvilke hovedforutsetninger som bør ligge til grunn 
for den sivile beredskap. 

2. Vurdere sivil beredskaps målsetninger og det någjeldende 
nivåmål. 

3. Utrede mulighetene til større utnyttelse av beredskaps
apparatet og Sivilforsvaret til formål i fredstid. 

Arbeidsgruppen forventes å legge fram sin rapport våren 1992. 
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DEL IV: T8JERH0BYL-DLYKKBH 

1 INNLEDNING 

Tsjernobyl-ulykken medførte betydelig nedfall av radioaktivt 
materiale over Norge i 1986. Det var spesielt sentrale områder 
av Sør-Norge, Trøndelagsfylkene og søndre del av Nordland som 
fikk mest nedfall. Nedfallet over Norge utgjorde noen prosent 
av det totale utslippet fra Tsjernobyl. 

Norge var dårlig forberedt på en slik atomulykke. Dette viste 
seg ved at det manglet organisert samordning, utstyr til å 
måle nedfallet, rutiner for organisering av malinger og 
kunnskaper om hva en slik ulykke kunne få som konsekvenser for 
Norge og hvordan informasjon skulle formidles. Den 
kartleggingen og overvåkningen som var nødvendig i forbindelse 
med nedfallet måtte organiseres fra starten av. 

Det var først og fremst de mulige helsekonsekvensene i befolk
ningen i forbindelse med det radioaktive nedfallet man prøvde 
å anslå ved beregninger av kollektive doser fra inhalasjon, 
nedfall på bakken og fra inntak av mat. 

Det er antatt at bestråling av befolkningen i forbindelse med 
radioaktivt nedfall kan medføre helsemessige konsekvenser og 
at disse avhenger av stråledosen. Dette har vært grunnlaget 
for myndighetenes reaksjon etter ulykken. Det har virt 
gjennomført tiltak for å redusere stråledosen og dermed helse
konsekvensene . 

2 HELSETILTAK OG KOSTNADER 

I Norge er det blitt satt igang en rekke tiltak for å redusere 
de negative konsekvensene etter Tsjernobyl-ulykken. Hovedmålet 
med tiltakene har vært og er fortsatt å redusere helseskadene 
til befolkningen, men det blir også foretatt tiltak for å 
redusere de økonomiske konsekvensene av nedfallet. Type tiltak 
har variert fra å drive informasjonsvirksomhet til endringer i 
landbruksproduksj onen. 

2.1 strakstiltak 

Rett etter ulykken ble en rekke tiltak vurdert. Situasjonen på 
dette tidspunktet var uoversiktlig og man satt ikke inne med 
detaljinformasjon om den radioaktive forurensning i de ulike 
deler av landet. Det var i denne første perioden tre tiltak 
som ble vurdert; ikke å slippe husdyr på beite, holde barna 
inne og å oppfordre til ikke å drikke sisternevann. Det var 
det siste tiltaket som ble satt i verk. De to andre tiltakene 
ble diskutert, men ikke gjennomført. Fordi Tsjernobyl-ulykken 
skjedde i slutten av april var dyrene de fleste steder enda 
ikke sluppet på beite. Dermed ble innholdet av jod-131 i 
f.eks. kumelk langt lavere enn det kunne ha blitt dersom 
ulykken hadde skjedd i beitesesongen. Etter akuttfasen var det 
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tiltak for å redusere inntak av radioaktivitet i naten son ble 
gjennomført. Først og frenst fordi det var fra maten den 
potensielt største delen av dosen til befolkningen kunne 
komme. 

2.2 Tiltaksgrenser 

Helsedirektoratet innførte i nai/juni 1986 tiltaksgrenser for 
de radioaktive isotopene cesium-137 og cesium-134. 
Tiltaksgrensene var 370 Bq/kg for melk og barnemat og 600 
Bq/kg for alle andre matprodukter. I november 1986 ble 
tiltaksgrensen hevet til 6000 Bq/kg for reinsdyrkjøtt og i 
juli 1987 til 6000 Bq/kg også for ferskvannsfisk og vilt. 
Tiltakene ble iverksatt i første rekke for å redusere 
stråledosen og dermed risiko for eventuelle helseskader, men 
har også hatt innvirkning på psykisk helse og på sosiale for
hold. Tiltaksgrensene tok sikte på å redusere radioaktivitet 
i næringsmidler slik at seiv om all nat en konsument inntok 
første år etter ulykken skulle være maksinalt forurenset, 
ville dosen naksimalt bli 5 mSv. 

2.3 Tiltak i matvareproduksjonen 

2.3.1 Generelt 

Tre hovedvirkemidler ble benyttet for å redusere mulig hel
serisiko: 

1) Tiltak som reduserte opptak fra jord til 
vegetasjonen (pløying, gjødsling, e t c ) . 

2) Tiltak for å redusere opptak fra f8r til dyr 
(cesiumbinder, endrede slaktetidspunkter) eller for 
å redusere aktivitetsnivået i dyrene (nedforing). 

3) Tiltak for å redusere inntaket til mennesker 
(kassasjon, kostholdsråd). 

Det er i hovedsak tre tiltaksmetoder som er blitt utviklet og 
brukt i Norge etter ulykken; nedf6ring, gjødsling av eng og 
bruk av cesiumbindere. Nedffiring går ut på at man gir dyr med 
for høyt innhold av radioaktivt cesium rent f6r i en gitt tid 
slik at radioaktiviteten i dyret kan skilles ut. Gjødsling av 
eng reduserer opptaket av radioaktivitet i fSret til dyrene. 
Bruk av cesiumbindere (bentonitt og berlinerblått) i kraftf6r, 
saltslikkestein eller vomtablett reduserer opptaket av 
radioaktivt cesium i kjøttet og melken hos dyret. 

2.3.2 Tiltak for småfe, storfe og rein 

Det var i hovedsax landbruksprodukter fra utmark som kjøtt av 
storfe, småfe, reinsdyr og melk av ku og geit som hadde 
aktivitetsnivåer ovej. tiltaksgrensene. 
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Totalt for Norge slaktes nærmere 1,2 millioner småfe hvert år. 
Antall dyr med for høyt radiaktivitetsnivå har etter 
Tsjernobyl-ulykken variert mellom 110 000 og 360 000. Resul-
tatene av malinger på levende dyr gjør det mulig å inndele 
landet i soner avhengig av om tiltak må gjeres og graden av 
disse. Etter gjennomførte tiltak er gjennomsnittlig 
aktivitetsnivå i alle områder godt under tiltaksgrensen. 
Unntaket her var i 1986 da det var nødvendig å kassere kjøtt. 
Aktivitetsnivåene for småfekjøtt var generelt høyere ved 
sanketid i 1988 enn i 1987 og i 1986, noe som skyldtes at 1988 
var et soppar. 

Noen områder i landet har også vist tildels høye aktivitets-
nivåer i storfekjøtt og melk. Den praktiske gjennomføringen av 
tiltak for storfe er betydelig enklere enn for småfe. Opplys
ninger over antall dyr som er blitt foret ned er noe mangel
full for storfe, men utfra opplysninger fra Oppland, ble det i 
1987 anslått at nærmere 45 000 storfe i hele landet var 
gjennom tiltaksprogrammet. 

Det ble tidlig klart etter Tsjernobyl-ulykken at reinsdyr var 
spesielt utsatt. Store deler av reinbestanden sør for Rana har 
etter Tsjernobyl-ulykken hatt aktivitetsnivåer høyere enn til
taksgrensen. For å unngå at reinsdyrkjøtt med aktivitetsnivåer 
høyere enn 6000 Bq/kg ble omsatt, ble flere tiltak benyttet. 
Kassasjon, endrede slaktetidspunkter og bruk av saltslikke-
stein tilsatt berlinerblått, var noen av disse tiltakene. I 
fylkene Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og 
Nordland ble det iverksatt tidlig slakting fra 1987. Nedffiring 
av dyrene ble også foretatt, men i klart mindre målestokk. 
Seiv etter tiltak som nedf6ring og tidlig slakting måtte 
reinsdyrkjøtt kasseres. Det ble i løpet av slaktesesongen 
1986/1987 kassert 546 tonn reinsdyrkjøtt. Etter 1987 har det 
vært en reduksjon i mengden reinsdyrkjøtt som må kasseres. 

2.3.3 Endringer i gårdsdriftsmetoder 

Fra og med 1987 informerte Landbruksdepartementet om hvordan 
aktivitetsnivåene kunne reduseres ved enkle tiltak som bl.a. 
ekstra pløying og gjødsling. Trolig har disse tiltakene hatt 
stor betydning for å minke aktivitetsnivåene i hjemmeforet. 
Aktivitetsnivåene i storfe og melk er dermed blitt indirekte 
redusert ved hjelp av slike tiltak. Tilgjengelige opplysninger 
og data er dessverre altfor mangelfulle til å anslå størrelsen 
på reduksjonen i aktivitetsnivåene som følge av pløying og 
gjødsling. Antagelig er den oppnådde reduksjonen av betydelig 
størrelse. 

2.4 Kostholdsråd 

For personer som har og hadde et forholdsvis høyt konsum av 
reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk ble det gitt kostholdsråd som 
blant annet anga hvor ofte en kunne spise matvarer med aktivi
tetsnivåer høyere enn tiltaksgrensene. Det er også blitt 
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informert om hvordan man kan redusere aktivitetsnivåene ved 
tilberedning av maten. 

Det er blitt gjort flere undersøkelser for å bestemme effekten 
av dette tiltaket. For tilfeldig utvalgte personer i de deiene 
av landet som har fått forholdsvis mye nedfall har man 
beregnet effekten av kostholdsråd utfra en undersøkelse i Sel 
kommune. I figur 1 er det vist prosentdelen av innbyggerne i 
Sel som har redusert inntaket av ferskvannsfisk og 
reinsdyrkjøtt. Det ble utfra denne undersøkelsen anslått at 
inntaket av radioaktivitet i snitt ble redusert med 30 000 Bq 
pr person. Det kan anslås at ca. 200 000 mennesker bor i områ
der med sammenlignbare nedfallsmengder og aktivitetsnivået i 
tilsvarende matvarer. 

Det er videre prøvd å beregne effekten blant spesielt utvalgte 
grupper i befolkningen. I en undersøkelse ble en gruppe 
personer fra Øystre Slidre, som var jegere, fjellbønder eller 
som arbeidet i reindriftsnæringen valgt ut sammen med en 
gruppe reindrifts-samer i Sør-Norge. Resultatet av 
undersøkelsen viste at mellom 50 og 60 % av reindriftssamene 
hadde redusert forbruket av visse matvarer som reinsdyrkjøtt 
og ferskvannsfisk. Av de spesielt utvalgte i øystre Slidre 
hadde 70 - 80 % redusert forbruket av ferskvannsfisk. Det er 
anslått at uten disse endringene ville inntaket av radiocesium 
ligget ca 400-700 % høyere for reindriftssamene, og ca 20-30 % 
høyere for den utvalgte gruppen fra Øystre Slidre. 

Figur 1. 

Kostholdsendringer i Sel de fire første årene etter Tsjerno-
byl-ulykken. Prosentandel av de spurte som har redusert inntak 
av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk. 
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2.5 Økonomisk gevinst ved tiltakene 

2.5.1 Kostnader 

Kostnadene etter Tsjernobyl-ulykken er i hovedsak forbundet 
med tiltak for småfe og rein. Kostnader forbundet med småfe 
var i 1986 på 135 millioner kroner, mens for årene 1987, 1988, 
1989 og 1990 var tallene henholdsvis 43 mill, 63 mill, 20 mill 
og 23 millioner kroner. Det er blitt hindret kassasjon av 
kjøtt til en verdi av mer enn 1 milliard kroner. Kostnadene 
for reindriften er for årene 1986, 1987, 1988, 1989 og 1990 
henholdsvis 28 mill, 18 mill, 13 mill, 11 mill og 9 millioner 
kroner. De samlede kostnadene for landbruket har til nå vært 
tilsammen 400 millioner kroner. Dette omfatter tiltak, 
forskning og kassasjon. I tillegg kommer kostnadene i 
forbindelse med de helseskadene som skyldes den stråledosen 
befolkningen blir utsatt for de i kommende år. 

2.5.2 Strålehygieniske retningslinjer angående 
dosereduserende tiltak 

I Norge har en med tiltak etter Tsjernobyl-ulykken søkt å 
hindre at enkeltindivider får høyere stråledoser enn 5 mSv og 
1 mSv, henholdsvis det første år og de følgende år. Dette er i 
overenstemmelse med anbefalnger fra Den internasjonale 
strålevernskommisjonen (ICRP). Dersom stråledosene til 
enkeltindivider overskrider disse grensene skal tiltak 
vurderes og gjennomføres for å redusere dosene på en slik måte 
at dette gir en netto fordel for individene. Dette betyr at 
innsparing i form av redusert helserisiko skal være større enn 
de ulemper og risiki som tiltakene representerer for de samme 
individer. Hvert tiltak skal i tillegg optimaliseres i den 
gitte situasjon slik at de gir størst mulig netto fordel for 
individene. 

I tillegg har en forsøkt å begrense hyppigheten av kreft og 
genetiske skader i befolkningen og i utsatte befolknings
grupper ved å redusere den kollektive stråledose så mye som er 
rimelig når en tar økonomiske og sosiale faktorer med i 
vurderingen. Dette hovedprinsippet for strålevern og stråle
hygiene er kalt ALARA-prinsippet (As Low As Reasonable 
Achiveable). Med den kollektive stråledose forstår vi summen 
av alle enkeltdoser tilført en befolkning eller befolknings
gruppe. ALARA-prinsippet betyr at tiltak som kan redusere 
dosen skal utføres så lenge kostnadene forbundet med reduksjon 
er mindre enn helsegevinsten en oppnår ved lavere stråledoser. 

For å kunne følge dette prinsippet er det satt en pris på den 
gevinsten man oppnår pr. spart stråledoseenhet. Prisen pr. 
spart stråledoseenhet er satt i sammenheng med landets 
bruttonasjonalprodukt. I Norden er det av de ulike lands 
strålevernsmyndigheter, på grunnlag av retningslinjer fra 
ICRP, vurdert slik at på grunn av medisinsk behandling, tapt 
arbeidsfortjeneste m.m. vil man kunne bruke opptil 
kr. 600 000,- for å redusere den kollektive stråledosen med 
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1 Sv (1 manSv). 

2.5.3 Redusert stråledose 

Ulike tiltak har medført en betydelig reduksjon i stråledosen 
og dermed risikoen for helseskader til den norske befolkning 
som følge av Tsjernobyl-nedfallet. Samlet er den totale 
stråledosen halvert som følge av tiltak. Det vises ellers til 
kapittel 3 nedenfor der den totale stråledosen for den norske 
befolkningen beregnes. 

Tiltakene som har redusert stråledosen for de spesielt utsatte 
gruppene har hatt liten betydning for reduksjon av landets 
totale stråledose og den samlede risiko for sykdom i tiden 
etter Tsjernobyl-ulykken, men tiltakene har hatt stor 
betydning for den enkeltes risiko i disse gruppene. 

Det er foretatt beregning av størrelsen på den stråledosen som 
man har redusert ved de enkelte tiltakene. Dette er gjort for 
1986, 1987 og delvis for 1988. Det er fra 1987 man har de mest 
detaljerte opplysninger om de enkelte tiltak, kostnader og 
redusert stråledose. 

Tabell 1. 

Redusert aktivitetsmengde [Bq] og stråledose [manSv], for de 
forskjellige tiltak. Prisen pr. manSv redusert er også gitt. 

Tiltak Aktivitet 
fjernet 
[Bq] 

Redusert 
stråle
dose 
[manSv] 

Pris pr. 
redusert 
manSv 
[kr] 

Tiltak i 1986 

Tiltak i 1987 
Småfe/storfe 

Reinsdyr: 
- endret slaktetid 
- kassasjon 

Kostholdsråd 

26 • 10' 

1.3 • 10» 
2.0 • 10» 

6.0 • 10' 

540 

338 

16 
25 

75 

370 000 

118 000 

94 000 
340 000 

40 

Totalt 1987 35 • 10» 454 110 000 1 

Tiltak i 1988 
| Småfe 1988 16 • 10' 200 250 01/0 | 
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Tabell 1 viser reduksjonen i aktivitetsmengde og stråledose 
for de forskjellige tiltak i 1986 og 1987 og for tiltak 
vedrørende småfe i 1988. Pris pr. manSv varierer fra 400 
kroner til 370 000 kroner. Det er kassasjon av reinsdyrkjøtt 
som gir høyest pris pr. spart manSv. Kostholdsrådene er klart 
det rimeligste tiltaket for å redusere stråledosen. For flere 
tiltak har det ikke vært mulig å beregne en verdi for nytte og 
kostnad. Det kan som eksempel på slike tiltak nevnes endring i 
driftsform som ekstra pløying og gjødsling og bruk av 
beiteområder med lavere aktivitets-nivåer i beitegras. 

3 HELSEMESSIGE KONSEKVENSER AV TSJERNOBYL-ULYKKEN 

3.1 Innledning 

Når det gjelder generell beskrivelse av hvordan ioniserende 
stråling virker på kroppens celler og hvordan dette kan 
medføre somatiske (fysiske) helseskader, henvises til NOU 
1987:1 "Tsjernobyl- ulykken", som ble fremlagt av 
Oftedalutvalget. Det nevnes her bare kort at de somatiske 
skadene som man mener kan oppstå ved de aktuelle stråledoser 
her i landet etter Tsjernobyl-nedfallet, er kreftutvikling, 
genetiske skader (skader på arvestoffet) og fosterskader. I 
disse lave doseoiirådene vil det dreie seg om stokastiske 
(tilfeldige) skader, idet de vil opptre svært sjelden og ramme 
tilfeldige personer uten at det på forhand er mulig å si hvem 
som blir rammet. 

Når det gjelder de somatiske helseskadene, er de tre viktigste 
spørsmålene: 

1) Hvor stor blir stråledosen til den norske befolkning som 
følge av Tsjernobyl-nedfallet? 

2) Kan man forvente helseskade også ved svært lave 
stråledoser, eller er det en terskelverdi som må overskrides 
før helseskade oppstår? 

3) Hvor stor er risikoen for helseskade ved en gitt 
stråledose? 

3.2 Stråledoser 

3.2.1 Generelt 

Det fundamentale ved virkningen av ioniserende stråling på 
biologisk vev er at energi blir absorbert og fører til en 
biologisk forandring i cellene. Ved å ta hensyn til en 
stråletype og -energi og organenes forskjellige 
strålefølsomhet er det mulig å etablere den totale 
helkroppsdosen til mennesker som kalles den effektive dosen 
(heretter kalt dose) og som angis i enheten Sievert (Sv). 
Denne enheten i: et mål på risikoen for helseskader i 
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forbindelse med stråling. 

Befolkningen utsettes for stråling fra tre hovedkilder etter 
Tsjernobyl-ulykken; aktivitet på bakken (ekstern), aktivitet i 
luft (inhalasjon) og aktivitet i mat (intern). For å kunne 
beregne stråledosene fra de ulike kildene over tid, er data 
blitt systematisert mhp. tid og sted. Dosene fra inhalasjon og 
doser fra ekstern og intern bestråling er beregnet. 
Doseberegningene er gjort på grunnlag av dosefaktorer gitt av 
ICRP. 

3.2.2 Befolkningen generelt 

Inhalasj onsdoser: 

Stråledoser fra inhalasjon ble beregnet på grunnlag av 
radioaktiviteten i luft den første måneden (28. april til 26. 
mai 1986). Det ble etter denne tid målt svært lave luft-
konsentrasjoner, (mindre enn 1 mBq/m3), og senere studier 
viser at oppvirvling fra bakken ikke gir noe vesentlig bidrag 
til radioaktivitet i luft. Doser på grunn av inhalasjon er 
beregnet til 0,01 mSv/individ, altså en kollektivdose på 50 
manSv for den norske befolkningen. Beregningene er basert på 
måling av luftaktivitet i Oslo-området. En viktig forutsetning 
for beregningene er at luftaktiviteten var i samme 
størrelsesorden i resten av landet. Når det gjelder doser pga. 
inhalasjon av "hot particles", dvs. små partikler med stor 
konsentrasjon av radioaktivitet, er dette ikke beregnet, siden 
det foreligger lite data på dette. 

Eksterndoser: 

Månedsdoser fra ekstern stråling som folge av nedfall etter 
Tsjernobyl-ulykken er beregnet på grunnlag av malinger av 
jordprøver tatt fra hver kommune, sammen med resultater fra 
dosimetre utplassert i enkelte strøk av landet. 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 små områder. Dette gir betydelig 
variasjon i eksterndosen seiv innenfor en kommune. De store 
variasjonene i nedfallet medfører også et bidrag til usikker-
heten i beregningen av den gjennomsnittlige eksterndosen i 
hver kommune. 

Doseraten var i gjennomsnitt ca. 3 ganger høyere i første 
måned (mai-86), sammenliknet med tolvte måned (april-87). 
Reduksjonen skyldes i første rekke fysisk nedbrytning av 
kortlivede isotoper, spesielt jod-131, samt utvasking av 
radioaktivitet til dypere jordlag. Gjennomsnittlig eksterndose 
er beregnet til 0.07 mSv det første året, og til 0.22 mSv 
etter 5 år. Den effektive halveringstiden for nedfall på 
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bakken er beregnet til 29 år med utgangspunkt mai 1987. Dette 
medfører at den gjennomsnittlige eksterndosen til befolkningen 
etter 50 år blir 1.30 mSv pr. individ. Det har til nå vært en 
meget liten vertikal transport i jorden av nedfallet. Dersom 
det blir en hurtigere transport, vil den effektive 
halveringstiden for eksterndosene bli kortere. 

Det er store geografiske variasjoner i eksterndosene. Øystre 
Slidre har landets høyestfe eksterndose. Denne er nesten 2000 
ganger høyere enn eksterndosen i de områdene som fikk det 
minste nedfallet. 

Interndoser: 

For å kunne beregne gjennomsnittlig dose til befolkningen med 
hensyn på tid og sted, har man valgt data som har tatt hensyn 
til produksjonssted, salgssted og befolkningstetthet og som 
avspeiler tiltakene som er gjort for å redusere aktivitetsni
vået i næringsmidlene som omsettes. 

Undersøkelser har vist at i gjennomsnitt bidrar melkeproduk-
ter, samt småfe-, storfe- og reinsdyrkjøtt med 60 % av det 
totale radiocesiuminntaket i befolkningen. Dosene fra inntak 
via næringsmidler var meget lave i de første to-tre månedene, 
men økte til ca. det dobbelte av dosene fra ekstern stråling i 
niende måned, (figur 2). Det er beregnet et inntak på rundt 
200-250 Bq jod-131 de første tre månedene, men radiocesium-
isotopene utgjør hovedtyngden av inntaket med mer enn 95% det 
første år etter Tsjernobyl-ulykken. 

Gjennomsnittlig interndose er beregnet til 0.11 mSv det første 
året, og til 0.50 mSv de 5 første årene. Det er usikkerhet 
forbundet med bestemmelsen av den effektive halveringstiden 
for interndosene. En antar en halveringstid på 10-20 år for 
produkter som melk og kjøtt fra utmarksbeite. Produkter fra 
intensivt jordbruk har vanligvis en halveringstid på 1 år. 
Halveringstiden kan også bli influert av tiltak som blir 
gjennomført. Den effektive halveringstiden for radiocesium i 
matvarer er beregnet ut fra data fra de første årene etter 
Tsjernobyl-ulykken til å være 4-5 år. Dette er et noe høyere 
anslag enn tidligere, og medfører at den gjennomsnittlige 
interndosen til befolkningen etter 50 år blir 0.7 mSv pr. 
individ. 

Det er også store geografiske forskjeller når det gjelder 
interndosene. I figur 2 er interndosene for Øystre Slidre, 
Bindal, Sør Varanger og for hele landet vist. I Norge er det 
Bindal kommune som har hatt de største interndosene. 
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Figur 2. 

Interndoser i ulike kommuner sammenliknet med landsgjennom
snittet. Øystre Slidre fikk mest nedfall (156 kBq/m*), mens 
Bindal kommune (nedfall: 17 kBq/m*) i Nordland er en av 
kommunene med høyest beregnet interndose. 

Totaldoseu: 

Det er flere arbeider som har beregnet total dose (etter 50 
år) som folge av Tsjernobyl-ulykken. Beregningene er avhengig 
av hvilke dosefaktorer som blir benyttet, samt antatt effektiv 
halveringstid for radiocesium både eksternt og internt. Ofte-
dal-utvalget (NOU 1987:1), beregnet dosen det forste året til 
å være 850 manSv, hvorav 100 manSv kom de forste 14 dagene. Av 
denne dosen kom anslagsvis 10% fra inhalasjon, og 45% hver fra 
ekstern og intern bestråling. 50-års dose ble anslått til 
mellom 1100-1600 manSv, dvs. i gjennomsnitt 0.3-0.4 mSv pr. 
individ. Senere undersokelser viser en noe lengre halverings
tid i matvarer og dermed en oket 50-årsdose. 

Hovedbidraget av interndosen kommer i lopet av de forste 5 
'rene (70%), mens bare 17% av eksterndosen kommer i samme 
tidsrom. Dette skyldes i hovedsak lengre halveringstiden for 
eksterndose. Det er beregnet en gjennomsnittlig individ-dose 
på 2 mSv summert over 50 år. Dette tilsvarer en kollektivdose 
på 84 00 manSv for den norske befolkningen i samme tidsrom fra 
Tsjernobyl-nedfallet. 

Måleresultatene viser ingen entydig sammenheng mellom 
nedfallet og påfolgende radioaktivitet i næringsmidler 
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innenfor et geografisk begrenset område. Dette skyldes i 
hovedsak at matvareproduksjonen skjer i andre områder enn der 
folk bor, og det er en stor grad av transport av mat. Seiv om 
nedfallet er lite i tett befolkede områder, kan dosene bli 
hoyere enn nedfallsnivået skulle tilsi pga. tilførsel av 
matvarer produsert i områder med mye radioaktiv forurensing. 
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. 

For en gjennomsnitts-nordmann utgjør strålebelastningen fra 
Tsjernobyl-nedfallet nå 2-3 % av den årlJ.ge totale 
strålebelastning, der radongass i boliger gir det absolutt 
største bidraget. Det relative bidraget fra Tsjernobyl-ulykken 
vil gradvis avta ytterligare i de kommende år. Over en 50-års 
periode vil strålebelastningen fra Tsjernobyl-ulykken utgjøre 
1 % av årlig gjennomsnittlig dose. Imidlertid vil utsatte 
grupper og personer motta betydelig mer stråling fra de 
respektive kilder enn gjennomsnittet for befolkningen. 

3.2.3 Spesielt utsatte grupper 

For å beregne stråledosebelastningen til spesielt utsatte 
befolkningsgrupper i Norge som følge av Tsjernobyl-ulykken, 
ble to grupper valgt ut i 1987. De utvalgte gruppene bestod av 
reindriftssamer fra Sør- og Midt-Norge og spesielt utvalgte 
personer fra øystre Slidre. I tillegg ble også tilfeldig 
utvalgte personer fra Oslo og Sel tatt med for å kunne ha et 
sammenlikningsgrunnlag. De to første gruppene omfattet 
personer som en antok hadde et stort konsum av næringsmidler 
med forholdsvis høyt innhold av radionuklider. De to andre 
gruppene var tilfeldig utvalgte personer fra områder med 
henholdsvis lite og mye nedfall fra Tsjernobyl-ulykken. To 
metoder, kostholdsundersøkelse og helkroppsmålinger, ble 
benyttet fur å beregne dosebelastningen til deltagerne i 
undersøkelsen. I figur 3 er inntaket av radiocesium vist for 
alle gruppene i årene etter Tsjernobyl-ulykken. 

For tilfeldig utvalgte i Sel skyldes over halvparten av innta
ket av radiocesium konsum av ferskvannsfisk og melk. I Oslo 
kom største delen av inntaket fra melk og storfekjøtt. Blant 
de spesielt utvalgte i Øystre Slidre skyldes hoveddelen av 
inntaket av radiocesium konsum av ferskvannsfisk, reinsdyr
kjøtt og melk, mens blant reindriftssamene skyldes nærmere 
90 % av inntaket av radiocesium konsum av reinsdyrkjøtt. 
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Figur 3. 

Oversikt over inntak av radiocesium via mat hos enkelte 
utsatte grupper. 

For alle gruppene som ble undersøkt kom den største 
dosebelastningen det andre året etter Tsjernobyl-ulykken. Den 
beregnede totaldosen etter 50 år er i tabell 2 angitt med og 
uten tiltak. Kostholdsråd er det viktigste tiltaket. 

Tabell 2. 

Estimert totaldose etter 50 år (i mSv), med og uten tiltak for 
spesielt utvalgte personer i øystre Slidre og rexndriftssamer. 

GRUPPE Antatt dose 
med 

kostholdsråd 

Antatt dose 
uten 

kostholdsråd 

Spesielt utvalgte 
personer 
Øystre Slidre 

Reindriftssamer 
Midt-Norge 

5-9 

20 

6-12 

100-200 
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Dersom ingen forholdsregler var tatt for å begrense inntaket 
av radiocesium ville langt flere overskride grensen. Over-
skridelsene ville dessuten være mye mer drastiske enn det som 
nå har vært tilfellet. En måtte uten tiltak vært forberedt på 
gjennomsnittlige inntak av radiocesium på 700 000 - 1 000 000 
Bq/år pr. person for reindrifts-samene de første årene etter 
ulykken. 

Første år etter Tsjernobyl-ulykken anbefalte myndighetene at 
ingen skulle ha et høyere totalinntak av radiocesium enn 
400 000 Bq og barn under to år, gravide og diegivende ikke 
over 80 000 Bq. For henholdsvis annet og senere år ble det 
anbefalt et maksimum kostinntak på 80 000 Bq/år og 40 000 
Bq/år for barn, gravide og diegivende. 

Det er i figur 4 vist hvor mange prosent av personene i de 
ulike gruppene som overstiger et inntak på 400 000 Bq og 
80 000 Bq for hvert av årene etter Tsjernobyl-ulykken. 

PROSENT AV HELE GRUPPEN 

87 88 89 90 87 88 89 87 88 89 90 

Ø.SLIDRE REINDRIFTSSAMER 

mer enn 400 IcBq Y//A mer enn 80 feSq 

Figur 4. 

Prosentvis andel av personene i hver gruppe som overskrider 
inntaksgrensene på 400 000 og 80 000 Bq/år. 

Det var en forholdsvis stor andel av personene som hadde et 
inntak over det anbefalte maksimumsinntaket. En forklaring er 
at disse personene ikke fulgte kostholdsrådene. 

Undersøkelsen viste at gjennomsnittlig stråledose til befolk
ningen var under den anbefalte maksimumsdosen på 5 mSv det 
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første året og 1 mSv de etter følgene år. Kostholdsråd bidro 
til at stråledosene til spesielt utsatte grupper av befolknin
gen ble betydelig redusert seiv om man målte enkeltdoser over 
5 mSv henholdsvis l mSv. Det var tydelig at belastningen 
varierte i befolkningen pga. varierende nedfallsmønster, 
varierende konsentrasjon av radiocesium i ulike næringsmidler 
og varierende kosthold. Mange av de undersøkte personene hadde 
endret kostholdet for å redusere inntaket av radiocesium via 
maten. 

3.3 Helseskader 

3.3.1 Innledning 

I en rapport som Helsedirektoratet har innhentet fra professor 
Oftedal ved Universitetet i Oslo, pekes det på nye teorier om 
at risikoen for helseskade pr. doseenhet ikke er den samme ved 
svært lave stråledoser som ved doser som er så høye at 
helseeffekter sikkert lar seg påvise. Blant annet kan enkelte 
forskningsresultater tyde på at risikoen for skade fra en viss 
stråledose hos en person avhenger av om vedkommende også har 
vært utsatt for stråling i nær fortid. Disse teoriene ville, 
som professor Oftedal anfører, i sin ytterste konsekvens 
medføre at man er uten vitenskapelig grunnlag for å anslå 
helsemessige konsekvenser i Norge av et nedfall som det 
Tsjernobyl-ulykken medførte. 

Det må imidlertid være mest korrekt, inntil eventuelt nye 
entydige forskningsresultater tilsier noe annet, å gjøre 
beregninger ut fra en ekstrapolering fra kjente dose- og 
risikoforhold ned til mikrodosenivå. Denne såkalte lineære 
ekstrapolering medfører at ingen stråledose anses å være for 
liten til å gi stokastisk (tilfeldig) helseskade, men at skade 
opptrer desto sjeldnere ved svært lave doser. 

Risikoen for stokastisk (tilfeldig) helseskade ved en gitt 
stråledose, har også vært gjenstand for mye debatt blant 
vitenskapsfolk. De viktigste momentene i denne debatten er 
gjengitt i Oftedalutvalgets rapport (NOU 1987:1). KiIdene for 
data som kan fortelle oss noe om faren for stråleinduserte 
helseskader, er først og fremst registrerte skader etter 
atombombe-sprengningene i Japan i 1945 og skader etter klinisk 
bruk av stråling i behandlingsøyemed. Det som mest har 
påvirket estimatene for helserisiko forbundet med radioaktiv 
stråling, er ulike vurderinger av størrelsen på stråledosene 
til befolkningen i Hiroshima og Nagasaki. Imidlertid 
presenterer ulike forskergrupper også vesentlig forskjellige 
risikofaktorer seiv om de stort sett benytter det samme 
grunnlagsmaterialet. For å sitere NOU 1987:1 (side 57): 
"Det ser ut til å medføre variasjoner i beregningene 
hvorvidt man inkluderer de japanske data eller ikke, og 
isåfall på hvilfcen måte det gjøres." 

Norge benytter anbefalinger for strålevern og strålehygiene 
fra ICRP. ICRP benytter nå en risikofaktor på 6 x IO"2 pr. Sv 
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for kreftutvikling og på 5 x IO"2 pr. Sv for å dø av 
stråleindusert kreft. Dette estimatet baserer seg vesentlig på 
data fra Hiroshima og Nagasaki, og kommisjonen uttaler i 
forbindelse med presentasjon av disse risikofaktorene i "ICRP 
Publication 60" at det i alle fall er usannsynlig at man med 
dette underestimerer risikoen. ICRP-faktorene er fortrinnsvis 
utviklet som et hjelpemiddel til å angi potensielle skader ved 
planlagt bruk av stråling. Det er med andre ord innebygget en 
sikkerhetsmargin når man beregner kreftrisiko direkte ut fra 
disse faktorene. De er tildels betydelig høyere enn det som 
fremkommer når man baserer seg på registrert hyppighet av 
stråleindusert kreft etter medisinsk bruk av stråling. 

3.3.2 Kreftrisiko fra Tsjernobyl-ulykken 

Med hensyn til muligheten for å registrere en eventuell økning 
i antall krefttilfeller etter Tsjernobyl-ulykken, så oppgis 
det fra Kreftregisteret at de fleste kreftsykdoramer har lengre 
utviklingstid enn de vel 5 år som har gått siden ulykken. For 
leukemi (blodkreft) mener man imidlertid at utviklingstiden 
kan være helt nede i 3-4 år, slik at denne sykdommen kunne 
tenkes å være en egnet "markørsykdom" for kreftutvikling som 
følge av Tsjernobyl-ulykken. 

Når det gjelder leukemi, så synes imidlertid opplysningene om 
antall tilfeller her i landet å være inkomplette av 
prosedyremessige årsaker. Dette har sammenheng med at 
diagnosen leukemi oftest ikke stilles av patolog, men av 
kliniker. Dermed blir det andre melderutiner til 
Kreftregisteret for leukemi enn for andre kreftsykdommer, og 
en del tilfeller av leukemi unnslipper dermed sentral 
registrering, økt oppmerksomhet etter ulykken kan medføre at 
antall tilfeller av leukemi nå blir tilnærmet korrekt 
rapportert, mens det før ulykken var en viss 
underrapportering. 

Kreftregisteret anfører at antall tilfeller av leukemi 
regionalt og på landsbasis er for lavt til at eventuelle 
økninger lar seg bedømme statistisk. De tallene for årlig 
registrerte tilfeller som Kreftregisteret oppgir, tyder da 
heller ikke på noen endring i leukemibildet etter 1986. Dette 
betyr ikke at man kan utelukke leukemi-tilfeller i Norge med 
helt eller delvis årsak i nedfaIlene etter Tsjernobyl-ulykken, 
men at antallet tilfeller i så fall er for lavt til å gi 
utslag i statistikkene. Det samme vil sannsynligvis være 
tilfelle med øvrige typer kreft. Krefttilfeller som måtte 
skyldes ulykken, vil under alle omstendigheter dreie seg om en 
forsvinnende liten andel av de ca. 17.000 nye krefttilfeller 
årlig her i landet. Man er derfor henvist til ad teoretisk vei 
å anslå antall krefttilfeller som følge av ulykken ut fra de 
estimerte doser og hva man mener å vite om kreftrisiko 
forbundet med stråling. 

Man kommer frem til et anslag på 100-500 krefttilfeller her i 
landet i løpet av en 50-års periode som følge av Tsjernobyl-
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ulykken. Dette tilsvarer 2-12 krefttilfeller årlig. Av disse 
kan inntil 80 % være ikke-kurable. Usikkerheten i såvel 
doseberegninger som risikofaktorer gjør altså at kreftfaren i 
Norge etter Tsjernobyl-ulykken må angis med betydelige 
usikkerhetsmarginer. Ut fra den tankegangen at all tvil skal 
komme heisen tilgode, bør man planlegge ut fra den reelle 
mulighet at nedfallet utsetter enkelte nordmenn for kreftfare. 
Dette vil man ta hensyn til fra helsemyndighetenes side i 
vurderingen av fortsatte tiltak innen landbruk og 
reindriftsnæring. 

Når det gjelder helsekonsekvenser for særlig utsatte grupper, 
er det spesielt forholdene for sørsamer som må vurderes. Dette 
på grunn av nedfallsprofilen etter Tsjernobyl-ulykken, med 
stor andel av nedfallet i tamreinens beiteområder i Midt-
Norge, og på grunn av stor andel reinsdyrkjøtt i samenes 
daglige kosthold. Samer i Sør-Norge er den gruppen her i 
landet som har fått, og kommer til å få, størst belastning av 
radiocesium. Gjennomsnittlig strålebelastning fra Tsjernobyl-
ulykken beregnes til å bli 20 mSv over en 50-års periode for 
denne befolkningsgruppen forutsatt at de følger kostholds-
rådene. Med en sørsamisk befolkning på noe over 1000 
mennesker, vil denne gjennomsnittsdosen tilsi ett tilfelle av 
kreft i denne folkegruppen i løpet av en 50-års periode på 
grunn av Tsjernobyl-ulykken. Ved denne beregningen har man 
benyttet en høy risikofaktor. Man ser at den sørsamiske 
befolkning er utsatt for en noe høyere helserisiko enn 
befolkningen forøvrig, men risikoøkningen er ikke betydelig 
forutsatt at tiltakene fortsetter. 

3.3.3 Fosterskade fra Tsjernobyl-ulykken 

Det oppgis fra Medisinsk fødselsregister at forekomsten av 
spontan-aborter økte signifikant fra 7.4 % av alle registrerte 
svangerskap året før Tsjernobyl-ulykken til 8,3 % året etter. 
Størst økning ble påvist i 2. og 3. kvartal 1986. Det 
uttrykkes fra Medisinsk fødselsregister usikkerhet om hvorvidt 
disse utslag skyldes stråleeffekt direkte, psykogene effekter 
etter ulykken, endringer i kosthold som følge av ulykken eller 
andre forhold. 

Totalt antall registrerte svangerskap sank i 3. og 4. kvartal 
samme år, mens man ikke registrerte spesielle utslag i antall 
provoserte aborter. Med hensyn til perinatale helseproblemer 
(medfødte misdannelser mv.), fant man ingen effekter som kunne 
tilskrives Tsjernobyl-ulykken. 

3.3.4 Genetisk skade fra Tsjernobyl-ulykken 

Genetiske skader er skader på kjønnsceller, og følgene av 
denne typen stråleskade vil derfor først åpenbare seg i senere 
generasjoner. På grunn av de lave stråledosene, og på grunn av 
at denne typen skader vil fordele seg over mange generasjoner, 
er det svært lite sannsynlig at eventuelle genetiske skader 
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som følge av Tsjernobyl-ulykken vil kunne påvises. Seiv ikke 
etter atombombesprengningene i Hiroshima og Nagasaki har man 
kunnet påvise stralerelatert genetisk skade hos mennesker. Det 
må imidlertid antas at stråleskade på denne måten kan 
overføres til senere generasjoner og representere en form for 
alvorlig helseskade. 

Det anslås ut fra teoretiske beregninger, med den usikkerhet 
dette medfører, antall tilfeller av alvorlig genmutasjon til å 
bli mellom 80 og 90 på landsbasis. 

3.3.5 Psykiske og sosiale følger av Tsjernobyl-ulykken 

For mange mennesker representerer Tsjernobyl-ulykken et vende
punkt r.år det gjelder opplevelse av miljøforurensing og dens 
globale karakter. Stråling kan ikke sees, luktes eller føles, 
og det ble opplevd i 1986 at det var få forholdsregler det 
enkelte menneske kan ta for å beskytte seg. Kort etter 
nedfallet ble det gjort en undersøkelse på hvordan folk i 
Norge hadde reagert på ulykken ( Weisæth L.: Reactions in 
Norway to fall-out from the Chernobyl disaster). Nesten tusen 
personer ble intervjuet blant annet om stressreaksjon og 
psykiske problemer i forbindelse med Tsjernobyl-nedfallet, og 
om hvilke forandringer dette hadde ført til i levesettet. I 
byene anga 26% at de holdt barna mer innendørs, og 6% anga 
endrede spisevaner. Rundt 20% opplevde situasjonen ubehagelig 
stressende og kvinner viste seg å være mer bekymret enn menn. 
Mellom 1% - 2% rapporterte om mareritt. Frykten for å pådra 
seg stråleskade var høy i forhold til mangel på påviselig 
sykdom. Likevel ble denne krisen sammenlignet med andre 
antatte krisesituasjoner og trusler, opplevet som mindre 
truende. Det kom også frem at befolkningen hadde liten 
forkunnskap. Det var vanskelig å vurdere den helsemessige 
betydningen av de forskjellige psykologiske reaksjonene, men 
det var mulig at ca. 1% utviklet symptomer på depresjon av 
klinisk betydning. Fordelt ut på den norske befolkning vil 
dette tilsvare ca. 40 000 personer. Disse psykiske plagene må 
klart oppfattes som et ikke ubetydelig helseproblem for de det 
rammet. 

De psykiske helseplagene har nok tildels sammenheng med den 
mistro som oppstod i deler av befolkningen med hensyn til 
myndighetenes evne til å hanskes med problemene. Det har vært 
reist kritikk mot enkelte sider ved den informasjon som gikk 
ut til befolkningen den første tiden etter ulykken. Det var 
mange aktører på banen; disse hadde svært vekslende grad av 
innsikt i tolking av radioaktivitets-målinger og var ikke 
tilstrekkelig koordinerte. 

For reindriftsutøvere og bønder i områdene med størst nedfall, 
i særlig grad sørsamer og saueeiere, fikk Tsjernobyl-ulykken 
sosiale følger. Vesentlige endringer i driftsformen 
(nedforing, endret slaktetidspunkt mv.), og også i kostvaner, 
ble nødvendig. Dette er næringer med lange tradisjoner, og man 
kan ikke se bort fra at enkelte har opplevet disse endringene 
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som så inngripende at de har felt det som et helseproblem. 
Disse psykososiale helseproblemene ville sannsynligvis vært 
sterre om ikke myndighetene hadde satt i gang tiltak med 
økonomiske kompensasjonsordninger. På denne måten har man 
bidratt til å bevare tilliten til kjøtt i omsetning og til å 
holde produsentene økonomisk skadesløse. 

I sør-samiske befolkningsgrupper var fornemmelsen av 
samekulturens undergang fremtredende, med påvirkning av 
oppdragelsesmønster m.v. Dette har ikke vært undersøkt 
systematisk, men de som hadde nær kontakt med disse 
befolkningsgrupper etter ulykken rapporterer om store 
effekter. 

Strålefobi er et begrep som er dukket opp etter Tsjernobyl-
ulykken, og kan uttrykke en slags tvangsmessig frykt for 
stråler. Man vil forvente at det vil eksistere en naturlig 
frykt for stråler i en befolkning med den kjennskap man i dag 
har til de helsemessige konsekvensene etter atombombene over 
Japan og senere prøvesprengninger. Manglende varslingstegn å 
forholde seg til og en situasjon som blir opptattet å være ute 
av kontroll, vil lett forsterke en slik frykt. Uttrykket 
strålefobi har imidlertid fått en noe uheldig overtone da den 
er blitt brukt som betegnelse på kanskje naturlig ytring om 
frykt for konsekvenser av stråling. 

3.3.6 Andre mulige helseskader 

Det er satt i gang flere andre undersøkeIser for å vurdere 
mulige konsekvenser av nedfallet. Statens institutt for 
strålehygiene har tatt initiativ til samarbeid med 
fødselsregisteret, kreftregisteret, genetisk avdeling på 
Radiumhospitalet og immunologisk laboratorium ved Rikshospi
talet. Disse arbeidene er kort beskrevet nedenfor. 

For å se på samsvar mellom gjennomsnittlig antall kromosom-
aberasjoner og stråledose er en gruppe sørsamer og utvalgte 
bønder fra Øystre Slidre undersøkt. 
Samme gruppe har også vært undersøkt med henblikk på immunde-
fekt som følge av dosebelastning etter Tsjernobyl-nedfallet. 
Disse to arbeidene er ikke avsluttet. 

I samarbeid med Medisinsk fødselsregister i Bergen har SIS 
sett på reproduksjonsmessige konsekvenser av ulykken i Norge. 
I tillegg har man sett på antall nye tilfeller av medfødte 
misdannelser som f.eks. neuralrørsdefekt hos barn født etter 
Tsjernobyl-ulykken, i forhold til mottatt intern- og 
eksterndoser. 
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4 OPPSUMMERING 

Tsjernobyl-ulykken medførte betydelige konsekvenser for Norge. 
Norge er det landet i Europa med unntak av områdene rundt 
Tsjernobyl, som fikk de sterkest forurensede landområdene. 
Konsekvensene av et nedfall blir store i Norge fordi landbru
ket bruker utmarksområder som beiteområde for tamrein, småfe 
og delvis storfe. 

Det er foretatt omfattende tiltak for å redusere helsekonse-
kvensene i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. Stråledosen og 
dermed risiko for helseskader i befolkningen er blitt 
betydelig redusert. I snitt for befolkningen er dosen til nå 
blitt halvert. For de mest utsatte gruppene av befolkningen er 
reduksjonen større. Reindriftssamer i sør- og Midt-Norge har i 
snitt kun fått 1/10 av stråledosen de ville fått uten tiltak. 

En sammenligning mellom ressurser benyttet på tiltak for å 
redusere de mulige helse-konsekvensene og de kostnadene sam
funnet ville kunne bli påført uten tiltak, med sannsynlighet 
for flere helseskader, viser at samfunnet har "tjent" på de 
tiltak som er gjennomført. Det har også vært økonomisk sett en 
fornuftig investering ved at mottiltak for småfe og storfe på 
ca. 200 mill kroner har hindret kassasjon av kjøtt til ca. 1 
milliard kroner. Samtidig er dosen til den norske befolkningen 
halvert, med dertil påfølgende færre helseskader. Dette i 
kombinasjon med overvåkning og kontroll av næringsmidler har 
trolig medført at befolkningens tiltro til norske 
næringsmidler er tilfredsstillende. Uten denne tilliten ville 
de økonomiske konsekvensene ved den potensielle salgssvikten 
for de mest forurensede landbruksprodukter vært betydelig 
større enn kostnadene av tiltakene. 

Seiv med de tiltak som er gjennomført må man anta at det vil 
bli helsekonsekvenser som følge av Tsjernobyl-ulykken. 
Man har imidlertid ikke kunnet påvise sikre fysiske 
helseskader i Norge etter ulykken, og statistiske/ 
metodologiske forhold gjør at man ŝ j.nsynligvis heller ikke på 
lang sikt vil kunne påvise slike skader. Dette gjelder såvel 
kreftutvikling som fosterskader og genetiske skader. En liten 
økning i antall spontanaborter det første året etter ulykken 
kan ha sammenheng med ulykken, seiv om dette ikke nødvendigvis 
er utslag av direkte stråleskade. 

Det blir anslått 100-500 krefttilfeller over en 50-års periode 
her i landet som følge av ulykken. Dette tilsvarer 2-12 
krefttilfeller årlig. Inntil 80 % av disse krefttilfellene kan 
være dødelige. 

Genetiske skader, det vil si skader som overføres til senere 
generasjoner, vil ikke kunne påvises, men man anslår inntil 
80-90 tilfeller i Norge som følge av Tsjernobyl-ulykken. 

Strålebelastningen fra nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken 
utgjør nå kun 2-3 % av den stråling en gjennomsnitts-nordmann 
utsettes for årlig, og vil over en 50-års periode i 
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gjennomsnitt utgjøre mindre enn 1 %. Man antar imidlertid at 
helserisikoen som folge av et nytt bidrag av ioniserende 
stråling adderes til den risiko som tidligere mottatt stråling 
representerer. På denne måten kan også relativt små 
stråledoser være med og samvirke til å gi helseskade. Dette 
understreker viktigheten av å redusere alle de strålebidrag 
som lar seg redusere. 

Tsjernobyl-ulykken har også hatt betydning for den psykiske og 
sosiale helse. Det var fra befolkningen og media en utpreget 
skepsis til myndigheter og eksperter den første tiden etter 
ulykken. Dette hadde delvis sitt utgangspunkt i den informa
sjons og troverdighetskrise man opplevde rett etter ulykken. 
Det ble i den første tiden etter ulykken registrert psykiske 
konsekvenser i befolkningen og det er antatt at ca. 1% av 
befolkningen hadde betydelige psykiske problemer som følge av 
ulykken. 

Vi vet lite om hvilken betydning de psykiske reaksjoner etter 
Tsjernobyl får for gjennomsnittsbefolkningen på lengre sikt, 
men unødig angst er trolig redusert i forbindelse med det 
tiltak og overvåkningsprogram som ble iverksatt. For de invol
verte i de utsatte næringer betyr tilliten til deres produkter 
mye. Kort tid etter ulykken var det bekymring for 
reindriftsnæringens framtid og næringsgrunnlaget for enkelte 
fjellbygder. Spesielt var opplevelsen av eventuell 
kjøttproduksjon for kassasjon etisk og mentalt uakseptabelt 
for de fleste. Men utvikling og bruk av mottiltak for å 
redusere radioaktivitetsnivaer i jord, for og dyreprodukter og 
produsentenes egen evne til omstilling løste mange problemer. 

Samlet kan man fastslå at ressursbruken for å redusere 
stråledosene har vært riktig, og på lang sikt medført bedret 
fysisk, psykisk og sosial helse for befolkningen. 
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DEL V: TRUSSELBILDET 

1. INNLEDNING 

Planleggingen av en landsomfattende beredskap mot atomulykker 
må baseres på et trusselbilde, dvs en vurdering av sann-
synlighet for uhell ved aktuelle anlegg, aktiviteter og kilder 
og mulige konsekvenser for Norge. De to parametre som bekriver 
risikoen er derfor; sannsynlighet og konsekvens. 

Små strålekilder i Norge som brukes innen medisin, industri og 
forskning har liten betydning for planlegging av beredskap, og 
slike kilder er summarisk behandlet i et eget kapittel. De 
ulike anlegg, aktiviteter og kilder er behandlet i egne 
kapitler. 

Konstruksjonen av reaktorer tar ofte utgangspunkt i prinsippet 
om at den alvorligste konstruksjonssvikt som kan inntreffe, 
såkalte "design basis accidents", ikke skal lede til fare for 
publikum. I reaktorsikkerhet er hensikten å komme fram til 
sikker konstruksjon og pålitelige driftsrutiner. De scenarier 
som beskrives for endel installasjonar går utover denne typen 
ulykker og forutsetter at flere forhold, hver med lav 
sannsynlighet, skal inntreffe. Scenariene tar utgangspunkt i 
tenkelige og forklarlige hendelsesforløp som kan lede til 
store utslipp. 

Det er ingen klar grense mellom det verst tenkelige og det 
usannsynlige hendelsesforløp som teoretisk kan r.pre 50 - 100 % 
av kildens radioaktivitet til omgivelsene. For slike ulykker 
kan en bare antyde konsekvenser siden en ikke har støtte i 
erfaringer eller beregninger. 

Analyser av tekniske forhold og driftsrutiner gir grunnlag 
for bedømming av anleggets sikkerhet. En russisk rapport fra 
1991 (IAEA) og en rapport fra det tyske miljøministeriet peker 
på den dårlige sikkerheten ved kjernekraftverk i de tidligere 
sovjetiske republikker. Oppsplittingen av Sovjetunionen, en 
manglende sentral ledelse, dårligere økonomi og usikre 
samfunnsforhold påvirker sikkerheten ved kjernekraftverk og 
militære installasjoner i negativ retning. I positiv retning 
må det pekes på en større åpenhet om situasjonen ved 
kjernekraftverk i Øst-Europa. Flere tidligere sovjetiske 
republikker har kontaktet OECD/NEA og IAEA for hjelp til 
forbedring av sikkerheten ved kjernekraftverk. 

1.1 Relativ betydning av strålekilder 

Norge er i en særstilling på flere mater: 

- Norge har ikke kjernekraftverk. Det er ca 200 km fra 
grensen til de ncrmeste kjernekraftverkene i 
Ringhals og på Kola. 
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- Norge grenser til Kola-halvøya med verdens største 
konsentrasjon av atomvåpen og atomanlegg. 

- De nordlige havområdene patruljeres av reaktordrevne 
fartøyer, en må regne med at mange har atomvåpen 
ombord. 

Den totale risiko for Norge er summen av bidrag fra alle 
potensielle utslippskilder, men de dominerende er av størst 
interesse for utforming av beredskapen. Vurderingen avhenger 
av tilgjengelig underlagsmateriale, og det er vanskelig å 
oppnå like god detaljkunnskap om militære anlegg som sivile 
anlegg. I et konservativt anslag av trusselbildet er det 
rimelig at usikkerheten blir tatt i verste mening. De største 
bidragene til atomtrusselen i Norge er: 

- kjernekraftverk i utlandet, 
- reaktordrevne fartøyer, 
- kjernevåpen, 
- satelitter, 
- norske reaktoranlegg, 
- anlegg for behandling av brukt brensel, herunder lager. 

Kjernekraftverkene i det tidligere Sovjetunionen og i Øst-
Europa, spesielt kraftverkene på Kola, i Ignalina og ved St. 
Petersburg, gir et betydelig bidrag til trusselen. Analyser av 
sikkerheten ved disse anlegg som er gitt i den russiske 
rapport fra 1991 (IAEA) tyder på at sannsynligheten for 
ulykker er 10 - 100 ganger større enn for vestlige 
kjernekraftverk. En rapport fra tyske miljømyndighetjr peker 
på alvorlige mangier i sikkerheten ved kjernekraftverk bygget 
før 1970 i de tidligere sovjetiske republikker. også de som er 
bygget etter 1970 skal ha vesentlige mangier ved sikkerheten 
sammenliknet med vestlige reaktorer. Sannsynligheten for 
utslipp av radioaktivt materiale er derfor vesentlig høyere 
for kjernekraftverkene i øst enn for vestlige kjernekraftverk. 
Den russiske analysen av sikkerheten ved Kola-1 oppgir en 
sannsynlighet for reaktor-havari på ca 0.005 per reaf-tor 
driftsår. For fire reaktorer i drift gir dette en 
sannsynlighet på en hendelse pr. 50 år. 

Vestlige kjernekraftverk er bygget med sikkerhetsinne-
slutninger og andre konsekvenslindrende systemer som i de 
aller fleste tilfeller gir sannsynligheter for alvorlige 
utslipp lik 1 hendelse pr 100 000 operasjonsår eller lavere. 

Mangel på kunnskap om tidligere russisk militær reaktor-
teknologi og sikkerhetsfilosofi for tidligere sovjetiske 
skipsreaktorer gjør det vanskelig å vurdere sannsynligheten 
for ulykker i reaktordrevne ubåter. En kjenner minst 5 
reaktorhavarier i russiske ubåter siden 1961, hvorav en 
inntraff 110 nautiske mil nord-nordøst av Sørøya i Finnmark i 
1989. I tillegg vil et betydelig antall slike ubåter 
patruljere nord-områdene til enhver tid. Både den generelle 
kunnskap om sovjetisk reaktorteknologi, antall ubåter i nord-
områdene og kjente reaktorhavarier i russiske ubåter tyder på 
et disse gir et betydelig bidrag til trusselbildet. 
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En utilsiktet sprengning av kjernevåpen har ikke forekommet i 
løpet av de 46 år slike våpen har eksistert. En må derfor anta 
at sannsynligheten for dette er liten. På grunn av konsentra
sjonen av atomvåpen på Kola nær norsk grense er det de 
nordlige landsdeler, spesielt Finnmark, sow er truet. Hvis en 
sprengning skulle skje kan konsekvensene for Finnmark bli 
svært alvorlige. 

Atomdrevne satellitter representerer ikke noe stort bidrag til 
trusselbildet fordi sannsynligheten for havari på norsk område 
er lav, den er estimert til 1 hendelse pr 5000 år. 

Reaktorene i Halden og på Kjeller gir mindre bidrag til 
trusselbildet. Dette begrunnes med at reaktorene er små, 
sikkerhetstandarden er god, erfaringen med drift av reaktorene 
viser en høy grad av stabilitet og staben tilknyttet anleggene 
er meget godt kvalifisert. Sannsynligheten for ulykke antas å 
være den samme som for vestlige kjernekraftverk. 

Anlegg for behandlig av brukt brensel og lagre representerer 
ingen stor akutt trussel mot Norge. Langsiktig utsiving av 
radioaktivtet til vassdrag gir imidlertid en økende 
forurensning av havområder. 

Brenselstransporter gir ingen betydelige bidrag til trussel
bildet. Innen Norge er det uten unntak små mengder som sendes 
med slike transporter, og faren for spredning av radioaktivt 
materiale er meget liten. Brenselstransporter i utlandet kan 
frakte flere tonn bestrålt brensel, men spredning til norsk 
område kan bare skje ved et sammentreff av mange og hver for 
seg lite sannsynlige hendelser. 

For at et uhell skal få alvorlige konsekvenser for Norge må de 
meteorologiske forhold ved luftspredning være slik a*, de 
radioaktive luftmasser kommer inn over landet. I tillegg vil 
nedbørsforholdene være av vesentlig betydning for nedfall og 
konsekvenser. 

I det følgende gis en oppsummering av vurderinger og 
konklusjoner sammen med utvalgte scenarier for verst tenkelige 
uhell. Det er lagt spesiell vekt på ulykker ved de nærmeste 
kjernekraftverk i det tidligere Sovjetunionen og havari av 
reaktordrevi. J ubåter. Scenariene gjenspeiler den spesielle 
trussel som våre nordligste fylker er utsatt for gjennom 
konsentrasjoner av anlegg og aktiviteter på Kola. 

2. SMÅ UHELL MED NORSKE STRÅLEKILDER, GRENSEOPPGANG MOT 
ATOMULYKKER 

Åpne og kapslede radioaktive kilder, akseleratorer, høyvolt-
anlegg og røntgenapparatur benyttes i medisinsk virksomhet, i 
industriell virksomhet og i annen næringsvirksomhet, i 
forskning, i undervisning og i forbrukerartikler. I henhold 
til lov og forskrifter er det eier og bruker som har ansvaret 
for strålekilder. Uhell med slike strålekilder omfattes ikke 
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av atomulykkeberedskapen, men faller inn under forvaltnings
området til statens institutt for strålehygiene som skal 
godkjenne og fare tilsyn med kilder som avgir ioniserende og 
annen helsefarlig stråling mv. Uhell med slike anlegg, 
apparatur og kilder vil derfor normalt håndteres av SIS i 
samarbeid med eier og bruker og i enkelte tilfeller med andre 
nasjonale og lokale myndigheter eller organisasjoner. 

Typisk for uhell med slike strålekilder er at de kan ha 
alvorlige konsekvenser for eier/bruker, eventuelt for 
pasienter i medisinsk virksomhet. I industriell radiograf! og 
i annen industriell virksomhet hvor konsekvensene av uhell kan 
være alvorlige, skal eier/bruker være autorisert og ha 
beredskapsutstyr. Det er en regtsl at radioaktive kilder 
normalt ikke skal være til hinder for slukking av branner, 
førstehjelp osv. Trusselen for mannskaper som settes inn for å 
begrense omfanget av skader ved uhell må generelt betegnes som 
av "Liten betydning". Slike uhell gir "ubetydelig" 
konsekvenser for befolkning eller befolkningsgrupper generelt. 

Små uhell som faller inn under SIS's forvaltningsområde 
omfatter: 

- uhell med dentaIrøntgenapparatur, 
- uhell med røntgenapparatur brukt i medisinsk 
røntgendiagnostikk og veterinærmedisinsk virksomhet, 

- uhell med røntgenapparatur, strålekilder og høyvoltanlegg 
for medisinsk terapi, 

- uhell med åpne radioaktive kilder på nukleærmedisinske 
avdelinger og isotopavdelinger, 

- uhell med kilder i undervisnings- og forsknings-
virksomhet, 

- uhell med gammaradiografikilder (fotogr. av sveiseskjøter 
osv.), 

- uhell med røntgenradiografikilder, 
- uhell med loggekilder (i oljeleting), 
- uhell med fast monterte kilder i industriell virksomhet, 
nivåvakter, tykkelsesmålere, herunder også i forbindelse 
med brann i anlegg, 

- kilder på avveier (tyveri/på aweie i posten osv) og 
uhell under ulike typer transport, 

- uhell med forbrukerartikler med radioaktive kilder, 
herunder: 

røykvarslere, klokker, kompass, selvlysende skilt, 
og instrumenter med radioaktive kilder. 

3. KJERNEKRAFT I UTLANDET 

Avstanden mellom norsk område og store kjernekraftverk i ut
landet er 200 km eller mer. Derfor må det skje et stort 
utslipp for at norsk område skal bli alvorlig berørt. Seiv med 
ugunstige meteorologiske forhold må det en hel eller delvis 
kjernesmelting tii for å frigjøre slike mengder radioaktivt 
materiale. 
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I vestlige kjernekraftverk er det en målsetting at sann-
synligheten for ukontrollert utslipp skal være mindre enn en 
hendelse per en million reaktorar. I enkelte land brukes denne 
målsetting i retningslinjer for lisensiering. For de fleste 
vestlige anlegg er frekvensen av ukontrollert utslipp beregnet 
til 1 hendelse pr. 100 000 reaktor operasjonsår eller lavere. 
I vestlige reaktorer er det bygget inn et dybdeforsvar basert 
på flere uavhengige barrierer og systemer som skal hindre 
kjernesmelting eller lindre konsekvensene. 

I Øst-Europa har utbyggingen av kjernekraft fulgt andre 
retningslinjer og har ikke vært basert på at konstruksjonen 
skal gi samme dybdeforsvar ved reaktoruhell. Dermed vil det 
kunne skje alvorlige utslipp ved et mindre antall uheldige 
sammentreff i eldre sovjetiskbygde kraftverk sammenlignet med 
kraftverk i vestlige land. 

Det er i dag tre hovedtyper reaktorer i drift i de tidligere 
sovjetiske republikker: 

- RBMK, grafittmodererte reaktorer med vannkjøling, 
- WER-440, trykkvannsreaktorer uten full 
sikkerhetsinneslutning , 

- WER-1000, trykkvannsreaktorer med sikkerhetsinn-
slutning. 

RBMK-reaktorene er av en slik konstruksjon at de kan være 
ustabile under visse driftsforhold. De har dessuten ikke full 
sikkerhetsinneslutning. Sammen med virkningene av en mulig 
grafittbrann innebærer dette at utlippet ved en ulykke kan bli 
meget stort. Utslipp fra en eksplosjon kan bli etterfulgt av 
langvarige utslipp forårsaket av grafittbrann og restvarme, 
lik det som skjedde i Tsjernobyl. Reaktorene ved St.Petersburg 
og Ignalina i Litauen er av typen RBMK, som er samme type som 
Tsj ernoby1-reaktoren. 

Kraftverket i Kola har trykkvannsreaktorer. Mens ulykken i 
Tsjernobyl ble forårsaket av en voldsom reaktivitetsøkning er 
vannmodererte og -kjølte reaktorer generelt selvregulerende i 
slike tilfeller. Det som kan skje er at resteffekten leder til 
overoppheting med påfølgende gjennomsmelting av reaktortanken. 
Det er langt mindre sannsynlig med en kritikalitetsulykke. 
De alvorligste scenarier oppstår som følge av gjennomsmelting 
og dampeksplosjon når smeiten treffer underlaget. I tillegg 
regnes det med at radioaktiviteten går uhindret til 
atmosfæren. I sine analyser finner Nuclear Energy Agency (NEA) 
at slike verste tilfeller gir utslipp som er sammenlignbare 
med Tsjernobyl. Her tar en i betraktning at de ikke har full 
sikkerhetsinneslutning mens de bare har halvparten av det 
radioaktive innhold i en gjennomsnittlig vestlig reaktor. 

Den russiske sikkerhetsrapporten som nevnes i kapittel 1 gir 
sikkerhetsanalyser for Kola-l som er av typen WER 440 og en 
RBMK-1000. Analysen antyder at sannsynlighet for reaktohavari 
er 10-100 ganger høyere enn for vestlige kraftverk. I analyser 
av sikkerheten må en også ta i betraktning andre forhold enn 
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de rent tekniske: Stabens kvalifikasjoner, driftsforhold 
generelt og kontrollorganenes innsats. 

Av vestlige reaktorer ligger Ringhals i Sverige nærmest Norge, 
i avstand ca. 200 km fra grensen og ca. 250 km fra sentrale 
østlandsområder. Alle svenske kjernekraftverk er nå utstyrt 
med avlastnings-/filtreringssystem som skal begrense utslipp 
av radioaktivt materiale til 0.1 % av kjernens innhold, edel-
gasser ikke medregnet siden de har mindre konsekvenser enn 
jod, cesium og andre fisjonsprodukter. Et uhellsforløp som 
frigjør en vesentlig del av kjernens radioaktive innhold til 
atmosfæren er meget lite sannsynlig, men ville gi et utslipp 
sammenlignbart med det en kan vente fra et totalhavari på 
Kola. 

3.1 Uhells-scenarier 

Scenariene under omfatter ulykker ved kraftverkene ved St. 
Petersburg og i Ignalina, på Kola ved Imandra sjøen og ved 
Ringhals i Sverige. Scenariene bygger på erfaringsmateriale og 
beregninger utført av myndigheter og driftsorganisasjoner i 
land med kjernekraft. 

Det understrekes at forutsigelser av lufttransport over 
avstander på 150-200 km er beheftet med betydelig usikkerhet. 
For å bedømme konsekvensene av et større utslipp må en bruke 
modellberegninger koblet med relevant erfaring. 

Kjernekraftverkene ved St. Petersburg og i Ignalina i Litauen 
er av samme typen som i Tsjernobyl og scenariene bygger derfor 
på erfaringer fra Tsjernobyl-ulykken. 

For trykk- og kokvannsreaktorer av standard type har en ikke 
samme erfaringsgrunnlaget for å bedømme konsekvensene av et 
større utslipp. Svenske myndigheters analyser av mulige uhell 
ved landets kjernekraftverk er brukt som underlag. I 
beregningene for Ringhals forutsettes det alvorligste 
ulykkesforløp som Rasmussen-rapporten (WASH-1400, 1975) 
definerer, og den mest ugunstige vaersituasjonen. Utslippet er 
meget stort og kan gå opp mot 50 % av det radioaktive innhold. 
Enda større utslipp forutsetter utslippsmekanismer som det er 
vanskelig å definere fordi de siste 50 % radioaktive isotoper 
er vanskeligere å frigjøre enn de mer lettflyktige stoffer som 
først kommer ut. Det er forskjell når det gjelder binding i 
brenselsmatrise, kjemiske reaksjoner, oppdrift i luft og 
spredningsdistanse. Forstøvet eller fordampet brensel - en 
tilstand en må forutsette for at det skal spres over større 
avstander - vil få størst betydning for kraftverkets 
nærområde. 
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3.1.1 Reaktorhavari i Ignallna eller ved St. Petersburg 

RBMK-reaktorene i Ignallna og st. Petersburg befinner seg ca. 
800 km fra norsk område som er halvparten av avstanden til 
Tsjernobyl. Reaktorene i Ignalina har en halv gang større 
varmeeffekt enn i Tsjernobyl. Sammen med kortere transportvei 
kan dette tenkes å gi 3 ganger høyere luftaktivitet over Norge 
enn Tsjernobyl-ulykken under tilsvarende meteorologiske 
forhold. Utslippet fra Tsjernobyl skjedde under ugunstige 
drifts- og værforhold. Meteorologiske forhold kan tenkes å 
bidra ytterligere med en faktor 2-3, under ugunstige 
betingelser. 

Hvis det antas at det inntreffer et havari med grafittbrann 
tilsvarende det som skjedde i Tsjernobyl og at varmeutvikling 
og utslipp ikke er under kontroll før en uke har gått, kan 
luftaktiviteten over Norge i gjennomsnitt bli av størrelses
orden 10 ganger høyere enn fra Tsjernobyl-ulykken. Over 
Østlandsområdet ble det målt luftaktiviteter på 10 Bq/m3 for 
henholdsvis cesium-137 og jod-131. Det kan ikke utelukkes at 
luftaktiviteten over sentrale deler av Sør-Norge var høyere 
enn dette. Det anslås derfor at ulykker ved kraftverkane i 
Ignalina og ved St. Petersburg kan medføre luftaktiviteter på 
100 - 1000 Bq/m3 over områder i Norge. Dette er 10 - 100 
ganger høyere enn det som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-
ulykken. 

Nedfall av radioaktivitet er spesielt knyttet til nedbør. 
Spesielt kan kraftige regnskurer og nedbørsfronter som får 
tilsig av radioaktive luftmasser, gi høy bakkeforurensing. Ved 
Tsjernobyl-ulykken var det tre kommuner som i gjennomsnitt 
fikk nedfall av cesium over 100 kBq/m2. Ulykker ved kjerne-
kraftverkene i Ignalina og ved St. Petersburg antas å kunne gi 
av størrelsesorden 10 ganger høyere nedfall av radioaktivitet. 
Det anslås derfor at bakkeforurensingen kan bli 1000 - 10 000 
kBq/m* i de mest berørte områdene. Dette er 10 - 100 ganger 
høyere enn det som ble målt i de høyest forurensede områder i 
Norge etter Tsjernobyl-ulykken. 

Nedfall rundt og over 10 000 kBq/m2 kan forekomme i begrensede 
områder i sammenheng med kraftige regnskurer og langs 
nedbørsfronter. 

Ved gitte atmosfæriske forhold kan hele Norge bli berørt av en 
ulykke. 

3.1.2 Ulykke ved kjernekraftverket på Kola. 

En alvorlig ulykke ved kjernekraftverket på Kola er en 
kjernesmelting etter tørrlegging av reaktorkjernen. Det er 
langt mindre sannsynlig med en kritikalitetsulykke slik som 
for RBMK siden tap av kjølevann i en trykkvannsreaktor normalt 
fører til at kjedereaksjonen i reaktoren stopper. 

Ved en eventuell dampeksplosjon etter gjennomsmelting kan 



58 

dampskyen stige noen hundre meter opp, saxnmenlignet med 
1000-200C m høyde ved Tsjernobyl. Dessuten er det lite brenn
bart materiale som kan bidra til å løfte radioaktivt materiale 
høyere opp i atmosfæren. 

Seiv om kjernen blottlegges og det ikke foretas noe for å 
dempe utslippene vil de avta fordi resteffekten blir mindre 
og restene av kjernen avkjøles. I Tsjernobyl bidro det opp-
rinnelige eksplosjonsutslippet med rundt 25 % av det totale, 
resten kom over lengre tid, spesielt i tidsrommet 6-10 dager 
etter ulykken. Hvis en regner at et utslipp fra Kola er 
prosentvis det samme som i Tsjernobyl, er dette et meget stort 
utslipp, og det må sammenfall av flere uheldige omstendig-
heter til for at det skal bli et så stort utslipp fra en 
trykkvannsreaktor. 

Siden en Kola-reaktor har halvparten så stort radioaktivt 
innhold vil det totale utslipp under disse forutsetninger bli 
omlag halvparten. På grunn av at skyen ikke når så høyt, vil 
også spredning under de samme meteorologiske forhold bli 
mindre utstrakt. Hvis en allikevel som et forsiktig anslag 
antar at dette kompenseres av ekstremt uheldige meteorologiske 
forhold, står en tilbake med avstandsfaktoren som bestemmende 
for forurensing i Norge. Avstand til norsk grense er omlag 1/9 
av avstand til Tsjernobyl, hvis en ved stabile luft-strømmer 
regner at fortynning er grovt regnet omvendt propor-sjonal med 
avstand kan luftforurensningen bli av orden 10 ganger det en 
hadde etter Tsjernobyl i over de mest utsatte områder. 
Imidlertid kan det tenkes at innhold i luft kan bli noe større 
i første fase siden en større del av det totale utslipp kommer 
fra den første skyen. Både luftaktiviteten og 
bakkeforurensningen i utsatte områder kan bli av samme 
størrelsesorden som angitt ovenfor for ulykker ved 
kraftverkene i Ignalina og ved St. Petersburg. De nordligste 
fylkene, spesielt Finnmark, kan bli mest berørt når de 
meteorologiske forholdene er ugunstige. 

3.1.3 Ulykke ved kjernekraftverket i Ringhals. 

Et reaktorhavari med fritt utslipp til luft er lite sannsynlig 
fordi sikkerhetsinneslutning og andre konstruksjoner/tiltak av 
sikkerhetsmessig betydning gir meget god beskyttelse mot 
utslipp. Som nevnt foran er avlastnings-/filtreringssystemet 
konstruert for å begrense utslippene fra alvorlig reaktoruhell 
til 0.1 % av radioaktivt innhold, edelgasser ikke medregnet. 

Trykkvannsreaktorene i Kola og Ringhals ligger i omlag samme 
avstand fra norsk grense, men det radioaktive innhold i en 
reaktor på Kola er ca. halvparten av en reaktor i Ringhals. 
Et reaktorhavari vil grovt sett få samme forløp i de to 
kraftverkene, men i Ringhals må det flere uheldige sammentreff 
til for at det skal komme så langt at kjernen tørrlegges. 
Under forutsetning av at utslippet begrenses til 0.1 % av 
radioaktivt innhold ventes det å bli bare noen få akuttskader 
i nærområdet. Det regnes med at under 100 km2 blir så 
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forurenset at døgnsdosen blir av orden 1 ro- ., men ved nedbør 
kan den bli noe sterre. 

Skulle det allikevel skje at alle sikkerhets- og kjølesystemer 
svikter kan det bli utslipp av samme størrelsesorden som 
postulert for Kola. Et ekstremt scenario som svenske myndig-
heter har behandlet forutsetter at opp til 50 % av radioaktivt 
innhold blir spredt til omgivelsene. 

Avstanden til norsk grense er ca 200 km, en sektor på 30 
grader fra Ringhals til norskegrensen har et areal på omlag 
10 000 km2. Antar man at vindforholdene er slik at radio
aktiviteten spres i en 30 graders sektor får en at befolkning 
på norsk område kan få første døgns doser av orden 1-10 mSv 
fra bakkeforurensning. Nedre grense for vurdering av tiltak i 
folge Den internasjonale strålevernkommisjonens (ICRP) 
retningslinjer er 5 ntSv. Luftaktivitet og bakkeforurensning 
over Østlandsområdet kan bli av samme størrelse som skissert 
ovenfor for ulykker ved kraftverkene ved St. Petersburg og i 
Ignalina. 

3.2 Konsekvenser av alvorlige ulykker 

De tre scenarier gir alle som resultat at luft- og bakke-
forurensing i Norge under ugunstige betingelser i gjennom
snitt kan bli av størrelsesorden 10 ganger høyere enn fra 
Tsjernobyl-ulykken. Dette innebærer luftaktiviteter i området 
100 - 1 000 Bq/m3, som er 10 - 100 ganger høyere enn det som 
ble målt ved Tsjernobyl-ulykken. Det anslås bakke-
forurensinger på 1000 - 10 000 kBq/m2 innenfor enkelte områder 
av landet. Dette er 10 - 100 ganger større enn det som ble 
målt for de mest forurensede områdene av Norge etter 
Tsjernobyl-ulykken. 

Den tid som står til rådighet før et eventuelt utslipp når 
Norge blir bestemt av meteorologiske forhold og avstand til 
norsk område. Ved ulykken i Tsjernobyl ble radioaktivitet 
transportert til Norge med en gjennomsnittshastighet på ca 
30 km/h. Under de samme forhold kan utslipp fra et av de 
nærmeste kraftverk nå Norge etter 4-8 timer. 

Seiv med luftaktiviteter og nedfall av størrelsesorden 10 
ganger Tsjernobyl er det lite trolig at det oppstår akutte 
helseskader. Kreftrisikoen fra inhalasjon kan øke til nivåer 
som ikke kan aksepteres. Aktuelle tiltak er opphold innendørs, 
helst i kjeller når skyen passerer, kombinert med inntak av 
jod-tabletter. Kombinasjonen kan være gunstigere enn bruk av 
evakuering, fordi evakuering av store befolkningsgrupper kan 
innebære større risiko for dødsfall, skader og psykiske 
påkjenninger fra selve evakueringen enn den risiko strålingen 
medfører. 

Etter en ulykke i Ignalina eller Leningrad er det mulighet for 
alvorlig forurensing i store deler av landet. En ulykke på 
Kola vil ramme Finnmark sterkest og i mindre grad resten av 
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Nord-Norge. En ulykke i Ringhals innebærer primært en fare for 
Østlandet. Konsekvensene av et nedfall avhenger av nedfallets 
størrelse og hvilke områder som blir berørt. Høyt nedfall over 
tettbebyggelser kan få andre konsekvenser enn nedfall over 
landbruksdistrikter hvor landbruksnæring og husdyrdrift kan 
påvirkes. 

Etter Tsjernobyl ble det i gjennomsnitt målt bakke-
forurensninger av cesium rundt 150 kBq/m2 i Øystre Slidre 
kommune i Norge. Et forurensningsnivå på 10 ganger eller mer 
vil kunne gi over 1 500 kBq/jn2 på bakken i gjennomsnitt i 
tilsvarende områder. Myndlghetene i Russland, Ukraina og 
Hvite-Russland har etter Tsjernobyl-ulykken vedtatt 
fråflytting av områder med over 1 500 Bq/m2 fordi en her ikke 
kan garantere at befolkningens livstidsdoser blir under 350 
mSv, som er grensen for 70 års livstidsdose satt av 
myndighetene i samråd med internasjonale organisasjoner. 
Intern forurensning fra matvarer er inkludert i beregningene. 
Seiv om matvare-distribusjon og tilgang er mer gunstig i 
Norge, vil en med tilsvarende grense i livstidsdose antakelig 
måtte vurdere opprenskningstiltak og midlertidig flytting av 
spesielle befolkningsgrupper som barn og gravide i begrensede 
områder med høyest forurensning av langlevede isotoper. 
Nedfall av kortlevede isotoper kan håndteres ved opphold 
innendørs. 

Hvis slike ekstremt uheldige omstendigheter inntreffer, vil 
all virksomhet knyttet til landbruk, ferskvannsfiske og 
kjøttproduserende næringer bli sterkt berørt. En må regne 
med at konsum av lokalt produserte matvarer må pålegges 
strenge restriksjoner, og det blir alvorlige økonomiske 
konsekvenser. Seiv om det ikke blir behov for fråflytting, 
kan det ta flere år før landbruk og kjøttproduksjon er 
normalisert. I den første tiden er det jod-131 sammen med 
andre kortlivede isotoper som dominerer skadebildet, senere 
er det langlivede isotoper, først og fremst cesium-134 og 
cesium-137. 

Større husdyr har omtrent samme følsomhet ovenfor stråling 
som mennesker, men dyr som beiter kan ta opp mye radioaktivt 
materiale fra vekstforurensning og kan få langt større 
doser til interne organer enn mennesker får fra inhalasjon. 
Det kan dreie seg om en faktor 10-100 større. Det kan derfor 
være nødvendig å ta dyrene inn fra beite seiv ved relativt 
moderat bakkeforurensning. Regner en grovt at inntak på beite 
gir en interndose 100 større enn fra stråling direkte fra 
bakkeforurensning, kan det bli stråleskader på husdyr allerede 
ved bakkeforurensning som tilsvarer første døgns doser av 
orden 10 mGy. For melkproduserende dyr vil forurensning av 
melk kunne ventes ved betydelig lavere bakkeforurensning. 
Jod-131 i melk står for den største umiddelbare innvirkningen 
på nsringsmiddelproduksjonen. 

Tsjernobyl-ulykken viste at sau- og reindriftsnæringen er 
sterkt utsatt for radioaktivt nedfall fordi dyrene benytter 
utmarksbeite. Dersom nedfallet øker en faktor 10, vil dette ha 
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tilsvarende sterre konsekvenser og det må forventes at konsum 
av matvarer fra disse næringene må belegges med svært tunge 
restriksjoner over flere år. Dette kan få alvorlige 
konsekvenser for samisk kultur som er nært knyttet til 
reindriftsnæringen. Konsekvensreduserende tiltak som nedforing 
osv vil bli tilsvarende mer omfattende og kostnadskrevende. 

Fiskerinæringen vil trolig slippe lettere unna konsekvensene 
fordi fortynningen i havet gjer aktivitetskonsentrasjonene 
lave. Oppdrettsnæringen vil antakelig for en stor del kunne 
opprett-holdes uten store restriksjoner forutsatt at tilgangen 
på radioaktivitetsfritt f6r kan sikres. Det er imidlertid 
usikkert i hvor stor grad markedene vil ettersperre f.eks 
norsk oppdrettsfisk i en slik situasjon seiv om produktet ikke 
er forurenset. 

En må regne med at enkelte eksportnæringer og turisme blir 
hardt rammet, seiv om det ikke skulle vise seg nedvendig med 
restriksjoner på bosetning og ferdsel. Seiv moderate nivåer av 
radioaktivitet virker skremmende, og en må forvente at 
naeringer som bygger på personlige oppfatninger hos den enkelte 
kunde kan bli sterkt skadelidende. Det gjelder etablering/-
bosetning, salg av matvarer, eksportnæringer og turisme. Det 
er viktig med nektern opplysning og at det gis et entydige 
objektivt bilde av situasjonen. Utstedelse av ulike 
sertifikater og garantier kan være en måte å motvirke 
irrasjonelle reaksjoner eller holdninger. 

En helt vesentlig forutsetning for å kunne redusere konse
kvensene av ulykker slik som beskrevet ovenfor er at Norge 
besitter et beredskapsapparat som er i stand til å vurdere 
situasjonen og gjennomføre best mulige tiltak i akuttfasen. 
Både kartleggingsarbeidet og konsekvenslindrende tiltak på 
lengre sikt stiller store krav til måleressurser og samordning 
av beredskapsaktiviteter. 

4. ULYKKER VED NORSKE REAKTORER 

Reaktoren i Halden er en forskningsreaktor med en maksimal 
varmeeffekt på 25 MWt. Sammenlignet med Tsjernobyl-reaktoren 
som var på 3200 MWt, er innholdet av brensel og radioaktivt 
materiale mindre enn 1 % . Det er normalt 4-500 kg uranoksyd i 
kjernen. 

Reaktoren på Kjeller har en varmeeffekt på 2 MWt og inneholder 
ca. 200 kg uranoksyd anriket til 3.5 % uran 235. Reaktoren 
brukes hovedsakelig til isotopproduksjon og nøytron-
eksperimenter. 

I en alvorlig ulykke ved Halden-reaktoren vil radioaktive 
gasser kunne bli presset ut gjennom sprekker i fjellet som 
omgir reaktoren. Hvis ventilene i ventilasjonssystemet gjennom 
dørene til reaktorhallen svikter fås en direkte utblåsing til 
luft. 
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En ulykke ved Jeep II på Kjeller vil gi noe radioaktivt 
utslipp til luft. Hvis stålhuset svikter vil utslippet bli 
sterre enn med et intakt hus. 

Slike ulykker ved reaktoranleggene vil gi doser til 
befolkningen i form av stråling fra en radioaktiv sky som 
driver forbi, fra opptak av jod i kroppen fra inhalasjon og 
fra radioaktiv forurenset mat, spesielt melk. Bakke-
forurensningen fra radioaktive stoffer etter uhellet vil 
avhenge av værforholdene, men kan antas å bli beskjeden. En 
ulykke ved Jeep II vil i tillegg gi doser til nærmiljøet ved 
direkte bestråling fra radioaktive gasser i stålhuset. 

Stråledosene fra slike ulykker er beskjedne og gir ikke opphav 
til akutte skader, men kun en beskjeden økning av 
kreftrisikoen for bestrålte individer. De alvorligste ulykker 
ved Halden-reaktoren kan statistisk gi totalt 1-2 
kreftdødsfall over 50 år dersom det ikke gjennomføres 
mottiltak. 

Aktuelle mottiltak er opphold innendørs og inntak av jod-
tabletter. Slike tiltak vil redusere både individdosene og 
kollektivdosen vesentlig. Generelt vil stråledosene være så 
små at det ikke blir nødvendig med evakuering. Doser i 300 
meters avstand i løpet av første døgnet rundt anlegget på 
Kjeller gir grunnlag for vurdering av opphold innendørs. I 
praksis vil dette antakelig innebære evakuering fra reaktorens 
nærområde inntil dosehastigheten har avtatt. 

Ved ulykker ved Halden-reaktoren og Jeep II kan det bli 
konsekvenser for matvareproduksjonen ved nærliggende gardsbruk 
i vindretningen. Jod-forurensning av melk og overflate-
forurensning av jordbruksprodukter er aktuelle konsekvenser. 
Konsumforbud for produkter fra gardsbruk i vindretningen er 
derfor aktuelle tiltak inntil malinger er foretatt. Dette vil 
gi reduksjon av doser til skjoldbruskkjertlen for melke-
konsumeter, spesielt barn. Restriksjonene forventes å bli av 
begrenset art både i omfang og i tid. Sammenliknet med de 
konsekvenser Tsjernobyl-ulykken har hatt for sau- og rein
driftsnæringen blir de økonomiske konsekvenser av ulykker ved 
Halden-reaktoren eller Jeep II små for matvareprodusentene. 

5. REAKTORDREVNE SKIP 

Rektordrevne skip, spesielt ubåter, gir et bidrag til atom
trusselen som det er meget vanskelig å beregne. Grunnen er de 
sparsomme opplysninger en har om sikkerhetsfilosofien i slike 
båter, antall som til enhver tid befinner seg nær Norge og 
eventuelt hvor nær norsk område de opererer. 

Mange ubåter er utstyrt med raketter eller torpedoer som fører 
kjernefysiske sprengladninger. Kombinasjonen av kjernefysiske 
våpen, rakettbrennstoff og reaktor, alt konsentrert på et lite 
område, gir grunn til en viss bekymring uansett hvilke fysiske 
og administrative forholdsregler man tar. Reaktordrevne ubåter 
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gir derfor et betydelig bidrag til atomtrussel i Norge. 

Ut fra antall kjente uhell og kunnskap om den sivile reaktor-
teknologi i de tidligere sovjetiske republikker er det grunn 
til å anta at russiske ubåter betyr mest i risikobildet. 
Teknisk standard, innstilling til sikkerhetsarbeide, opplæring 
og administrative forhold er vanskelige å kvantifisere, men er 
helt vesentlige for sikker drift. 

Det er anslått at 50 - 100 ubåter er i de nordlige havområder 
til enhver tid. Sammen med virksomheten rundt flåtebasene på 
Kola betyr det at antall reaktorer og kjernefysiske spreng-
legemer nar eller til og med innenfor norsk territorialfarvann 
er ganske stort. Ubåtenes spesielle fordel er at deres 
posisjon kan holdes hemmelig, og en må ta med i vurderingen at 
det kan være ubåter ganske nær norsk område med bosetning. Som 
basis for scenariene, er det derfor valgt et havari 35 km fra 
kysten og et havari 1 km fra kysten. 

Det forekommer også flåtebesøk av allierte reaktordrevne skip 
i norske havner. Det antas at det normale er avstengt reaktor. 
Hvis den har vært avstengt så lenge at den er nedkjølt og 
innholdet av kortlivede isotoper blitt sterkt redusert, er 
også sannsynlighet for og konsekvens av en ulykke betraktelig 
mindre enn for en reaktor i drift. Sikkerheten ved skips-
reaktorer i allierte fartøyer antas å være vesentlig høyere 
enn for russiske skipsreaktorer. 

Ubåtscenariene tar ikke detonasjon av kjernevåpen i 
betraktning. En slik hendelse ansees å være svært lite 
sannsynlig. Konsekvensene av både kjernefysisk eksplosjon og 
reaktorhavari ville imidlertid bli katastrofale under 
ugunstige værforhold. Kjernefysiske sprengladninger behandles 
i eget avsnitt. 

Totalhavari utenfor 200-mils grensen vil ikke føre til 
alvorlig forurensing av norsk fastlandsområde. Reaktorhavari 
i en ubåt i neddykket tilstand vil ikke bety noen alvorlig 
fare. 

5.1 Reaktorhavari i ubåt 35 km fra kysten 

En ubåt med en 100 MWt reaktor hvor radioaktivt innhold 
tilsvarer 600 dagers drift får totalt reaktorhavari med 
utslipp til luft i en avstand av 35 km fra kysten. Ubåt-
reaktorens effekt er omlag 1/30 av det reaktoren i Tsjernobyl 
hadde. Det forusettes en ulykke med utslipp av jod fra ubåten 
som er rundt 1/100 av første døgn i Tsjernobyl. Dette er et 
meget alvorlig hendelsesforløp. på grunn av at ulykken skjer 
nær kysten må en ta hensyn til alle radioaktive jod-isotoper 
med halveringstider fra ca. en time og oppover. 

Hvis det skal bli så store utslipp fra en ubåt må det være 
omfattende skader på reaktor og skrog og det forutsettes at 
den synker eller senkes hvis den gir kontinuerlig utslipp over 
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lengre tid. Utslippet begrenses derfor i tid til 4 timer. 

Med stabil vind 5 m/s, spredning opp til 100-200 m nøyde og 15 
grader i sidespredning vil bredden av utslippet være nærmere 
10 km i en avstand på 35 km fra kilden. Med vindretning mot 
land kan konsentrasjonen av jod i luft ved kysten bli av 
størrelsesorden 100 kBq/m3. Denne konsentrasjon er en faktor 
10 000 høyere enn det som ble målt i Norge etter Tsjernobyl, 
da viste målingene av jod-131 opptil 10 Bq/m3. Andre jod-
isotoper var ikke aktuelle fra Tsjernobyl-ulykken på grunn av 
den lange transporttiden. 

Dersom bare 1 % av det totale utslipp av jod vaskes ut med 
regn og faller ned på bakken over et landområde på 100 km2, 
gir dette en forurensning som er av orden 1 000 kBq/m2. Hvor 
stor forurensingen kan bli, avhenger av meteorologiske og 
geografiske forhold. De kortlevede jod-isotopene bidrar lite 
etter 3-4 dager, og bakkeforurensningen av jod faller gradvis 
til et nivå bestemt av jod-131. Jod-131 vil i den første uken 
bidra med omlag 100 kBq/m2, deretter vil den halveres hver 8. 
dag, hvis ikke andre effekter (avrenning osv) minsker den enda 
mer. 

Isotopsammensetningen av utslippet kan variere, men som 
eksempel på langtids forurensning tas cesium-137. Aktiviteten 
av cesium-137 i ubåtreaktorer er 8 % av jod-131. Regner en med 
at utslippet har en tilsvarende sammensetning vil det under de 
samme forutsetninger som ovenfor bli en bakkeforurensning fra 
cesium-137 av størrelsesorden 10 kBq/m2. Hvis 10 % av 
utslippet vaskes ut over et område på 100 km2, fås tilsvarende 
en bakkeforurensning av orden 100 kBq/m2. Dette tilsvarer 
forurensningen i de mest utsatte områdene av landet etter 
Tsj ernoby1-ulykken. 

Luftaktiviteten medfører stråledoser på 40-50 mSv til 
skjoldbruskkjertlen hos barn fra inhalasjon. Stråledosene og 
luftaktiviteten gir grunnlag for opphold innendørs og inntak 
av jod-tabletter for den befolkning som befinner seg i 
vindretningen. På grunn av den korte transporttiden fra 
havarist til kysten (2 timer med vlndhastighet på 5 m/s) må 
disse tiltakene iverksettes hurtigst mulig. Oppholdet 
innendørs må vare inntil skyen har passert. Bakke-
forurensingen gir lite bidrag til helkroppsdoser og avtar 
raskt som følge av jod-isotopenes korte halweringstid. 

Barn som drikker melk fra gardsbruk der husdyr beiter ute kan 
motta opptil 600 mSv til skjoldbruskkjerlten. Inntak av 
grønnsaker og frukt vil også gi doser. Øyeblikkelig stans i 
konsum av matvarer fra disse gårdene må derfor iverksettes. 
Aktiviteten fra kortlivede jod-isotoper vil være neglisjerbar 
etter 3-4 dager. Aktiviteten av jod-131 vil være avtatt til 
lave nivåer etter få uker. Dette begrenser varigheten av 
tiltak mot jod-forurensing av matvarer. 

Cesiumnivåer på 100 kBq/m2 på bakken gir langtidsvirkninger og 
krav om restriksjoner og nedforingstiltak for husdyr som 
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beiter i kontaminerte områder tilsvarende det vi kjenner etter 
Ts j ernoby1-ulykken. 

5.2 Reaktorhavari i ubåt 1 km fra land 

En ubåt som får reaktorhavari med fritt utslipp av 
radioaktivitet til luft i 1 km's avstand fra land 
representerer et uhell med ubåt nær havn eller i en fjord. 

Med vindhastighet på 5 m/s vil spredningstiden over 1 km bli 
bare 3-4 minutter. Dermed vil også alle kortlevede isotoper 
med halveringstider større enn noen minutter kunne bidra til 
strålefaren i den første fasen. I de første minuttene vil bare 
små landområder bli berørt, utslippet er begrenset til et par 
hundre meters bredde under de værforhold som er forutsatt. 
Hvordan spredningen blir videre bestemmes av både meteorologi 
og geografi og av hvor mye varmeenergi det er i utslippet. 
Under de samme forutsetninger som ovenfor kan radio
aktiviteten i luft i 1 km avstand bli av orden 10 000 kBq/m3. 
Avkjøling av luftmassene kan føre til en luftaktivitet ved 
bakken på over 10 000 kBq/m8 i større avstander enn i km, 

Luftkonsentrasjonene er så høye at det kan forekomme akutte 
stråleskader. Det eneste tiltaket som kan gjennomføres er 
opphold innendørs og inntak av jod-tabletter hurtigst mulig. 
En må allikevel anta at endel mennesker vil motta betydelige 
doser ved inhalasjon før tiltakene blir iverksatt på grunn av 
den korte transporttiden av radioaktive luftmasser til land. 
En hurtig senking av ubåten er et alternativ for å begrense 
skader på land. 

6. ANLEGG FOR BEHANDLING AV REAKTORBRENSEL 

De anlegg for reprosessering som er av størst interesse for 
det norske risikobildet er Dounreay og Sellafield i 
Storbritannia samt La Hague i Frankrike og anleggene i 
Tsjelyabinsk i sør-Ural. 

Bare en kraftig eksplosjon eller en vedholdende brann kan gi 
utslipp store nok til at norsk område blir berørt. Seiv i 
slike tilfeller er avstandene så store at det er meget lite 
sannsynlig med alvorlig forurensning av norsk område. 
Reprosesseringsanlegg er derfor ikke av betydning for akutt
beredskap . 

Utslipp fra reprosseseringsanlegg- også de som er innenfor 
tiHatte utslippsgrenser - bidrar til oppbygging av radioaktiv 
forurensning hvis de inneholder langlivede isotoper. I første 
rekke er det utslipp av cesium og plutonium til vann og som 
følger med havstrømmer som kan gi virkninger for Norge. 

Mellomlager ved kraftstasjoner bidrar ikke nevneverdig til 
atomtrussel i Norge. 
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Brukt brensel fra skipsreaktorer blir lagret en rekke steder 
på Kola. Det er en liten, men ikke helt neglisjerbar 
sannsynlighet for at uhell ved slike lagre nær norskegrensen 
kan gi forurensing i Øst-Finnmark, men det er lite trolig at 
dette vil gi alvorlige konsekvenser på kort sikt. 

Langsiktig utslipp til havet kan gi langtidsvirkninger, og 
spesielt vil da fiske i nordlige farvann bli skadelidende. 
Hvis det er lagre av avfall ved ubatbaser bare 40 km fra norsk 
grense er det fare for at norsk farvann kan bli forurenset. 
Seiv små forurensninger i f. eks. Barentshavet kan ha 
psykologisk innvirkning på eksportmarkeder for fisk. 

Det er påstått at Sovjetunionen tidligere har dumpet 
radioaktivt avfall i Barentshavet og Karahavet, og at avfallet 
ikke er tilfredsstillende innkapslet. Denne form for avfalls
handtering kan fore til alvorlig og langvarig forurensning av 
hav og havbunn. 

7. STYRT AV ATOMDREVNE SATELLITTER 

Radioisotop termoelektriske generatorer (RTG-er) brukes som 
kraftkilder i satellitter. I RTG-er blir varmeproduksjonen i 
radioaktive isotoper omdannet til elektrisk energi. Den mest 
brukte isotopen er plutonium-238 med en halveringstid på 87.7 
år. 

Atomreaktorer brukes i satellitter og romfarkoster når kraft
behovet utelukker RTG-er. En typisk reaktor med 100 kw termisk 
effekt benytter 30 - 50 kg uran-235. Anrikningsgraden av 
brenselet kan være opptil 90 %. Innholdet av radioaktivitet i 
reaktorkjernen eker med driftstiden. I tillegg vil -' nfanging 
av nøytroner fra reaktorkjernen danne radioaktive fauoffer i 
reaktorens bærende konstruksjoner. 

Atomreaktorer har i hovedsak blitt brukt av det tidligere 
Sovjetunionen i COSMOS-satellitter for overvåkning av 
havområder med radar (R0RSAT) i lave baner (200 - 300 km). 
Fram til 1988 har det vært 3 uhell ned Cosmos-satellitter. Den 
eneste styrten som resulterte i forurensing av landområder var 
da Cosmos 954 styrtet over Canada i 1978. Deler av reaktoren 
falt ned som radioaktive metallfragmenter over ut ca. 600 km 
langt og 50 km bredt belte og en del av reaktorbrenselet falt 
ned som partikler over et 100 000 km2 stort område. 

På bakgrunn av kjente uhell med satellitter og det økende 
antall oppskytninger av satellitter og romfartøyer med både 
reaktorer cg RTG-er, kan den gjennomsnittlige årlige 
sannsynlighet for styrt med påfølgende radioaktiv forurensing 
av norsk område beregnes til en hendelse pr. 5000 år. 
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7.1 Styrt av RTG med hel eller delvis pulverisering i 
atmosfæren. 

Området som forurenses når en RTG pulveriseres i atmosfæren er 
anslått til 50 000 km2. I gjennomsnitt vil en finne en 
plutoniumpartikkel med midlere diameter på 0.2 mm pr. noen 
hundre m2 . På grunn av at plutonium sender ut lite gaimna-
stråling, er den eksterne strålerisiko liten sammenliknet med 
andre radioaktive stoffer som sender ut gamma-stråling (cesium 
osv.). 

Den største strålerisiko innenfor nedfallsområdet skyldes støv 
som dannes i sammenstøtet med bakken. Doser til en person i 
nedfallsområdet skylde? inhalasjon av støv. Doser til benmarg 
og til lunger kan medføre mange krefttilfeller ved styrt i 
tett befolkede områder. 

Fragmenter fra plutonium kan forårsake hudskader fra alfa-
stråling hvis de befinner seg nær huden. Dette avhenger av 
størrelsen på fragmentene og tidsintervall for hudkontakt 
eller nær hudkontakt. Fragmenter over 1 cm3 vil være for varme 
for hudkontakt og handtering. 

Plutoniuaipartikler kan forurense overflaten av vekster. Dette 
kan ha konsekvenser for produksjon av grønnsaker, frukt osv. 
Plutonium er lite løselig i vann og rotopptaket til planter er 
uvesentlig. Jordbruksprodukter fra området bør kontrolleres. 
Husdyr på beite kan få skader fra bestråling av hud, av lunger 
gjennom inhalasjon og av fordøyelsesorganer via beite. 
Overføringen av radioaktivitet til kjøtt og melk er uvesentlig 
på grunn av den lave løseligheten f->r plutonium. Fiskeoppdrett 
vil ikke være utsatt. 

Hustak og gjenstander utendørs kan bli forurenset. Rensing av 
gjenstander som berøres/kan bli berørt av mennesker kan derfor 
bli aktuelt. 

7.2 Styrt av satellittreaktorer 

Eksternstråling fra større radioaktive fragmenter 
representerer den største trusselen. Konsekvensen av å plukke 
opp, handtere og bære radioaktive fragmenter kan være 
alvorlige hudskader eller død hvis fragmentene er sterke 
gammakilder. Skadeomfanget avhenger av styrken av 
radioaktivitet, avstand til kroppen og den tid gjenstanden 
oppbevares nær kroppen. 

Stråledosene til personer fra ekstern gamma-stråling fra 
radioaktive gjenstander i omgivelsene avhenger av styrken av 
radioaktiviteten, avstanden til person og tiden det tar før 
kilden er fjernet. Sterke strålekiIder kan i avstander opp til 
20 m over 1 måned gi stråledossr som øker kreftfaren. Ved 
avstander ned til 5 meter kan slike kilder gi akutte skader 
hvis en eksponeres over lengre tid. Radioaktive gjenstander må 
lokaliseres og fjernes så hurtig som mulig, først og fremst i 
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by og tettbebyggelser. 

Hvis det totale innholdet av radioaktivitet i en reaktor på 
100 kw spres som små partikler over et areal på 100 000 km2, 
vil dette øke dosen til befolkningen i området med opptil 10 % 
i forhold til den naturlige bakgrunnsstrålingen. Dette gir 
neglisjerbare konsekvenser. 

Radioaktiviteten i uranpartiklene er tungt løselig, men kan 
forurense overflaten av vekster. Korn, frukt og grønnsaker 
har derfor en viss sannsynlighet for å bli forurenset. Jord-
bruksprodukter eller vekstarealer i nedfallsområdet bør derfor 
kontrolleres. Rotopptak er neglisjerbart. Husdyr kan bli 
bestrålt både fra eksternstråling og fra inntak av radioaktive 
partikler, men dette vil antakelig ikke gi forurensing av 
kjøtt og melk på grunn av partiklenes tunge løselighet. 
Hustak, transportmidler og områder hvor folk ferdes bør 
gjennomsøkes med tanke på radioaktive partikler. 

Brenselsstaver fra høytemperatur reaktorer eller fra reaktorer 
med varmeskjold kan returnere til jorda intakt. Dersom 
brenselsstavene går delvis i oppløsning under sammenstøtet med 
bakken, vil edelgasser og endel mer flyktige radioaktive 
gasser som jod og cesium slippe ut i atmosfæren. Disse gassene 
kan gi stråledoser ved inhalasjon for de som oppholder seg i 
nedslagsområdet. Radioaktive fragmenter og støv vil gi 
forurensing i området rundt nedslaget. Finere støv gir 
stråledoser til lunger. 

Uansett om brenselsstavene brytes opp eller ikke vil de 
representere en sterk lokal strålekilde som kan gi betydelige 
doser til personer som oppholder seg i nærheten. I byområder 
og i tettbebyggelser kan slike kilder i løpet av kort tid gi 
betydelig doser til personer og må lokaliseres og sikres 
hurtigst mulig. Det kan bli aktuelt å evakuere områdene rundt 
slike nedslagspunkt. Slike brenselsstaver kan antas å spre seg 
over en stripe på flere hundre km. 

Reaktorer som er utstyrt med varmeskjold og bremseanordninger 
kan bringes hele ned til bakken. En slik strålekilde vil 
representere en betydelig strålerisiko hvis den faller ned i 
byområder eller i tettbebyggelser og kan gi alvorlige akutte 
skader i løpet av noen timer for de som oppholder seg nærmest. 
Området rundt nedslagspunktet må evakueres meget raskt. Dersom 
reaktoren delvis knuses mot bakken, kan radioaktive gasser som 
jod og cesium gi stråledoser gjennom inhalasjon for de som 
oppholder seg i nedslagsområdet. 

8. UHELL MED KJERNEVåPEN 

Som påpekt ovenfor under kapittel 1 er sannsynligheten for en 
utilsiktet detonasjon av kjernevåpen liten. Den største 
trusselen antas å stamme fra Kolahalvøya, da avstanden fra 
utplasserte våpen her og til norsk territorium kan dreie seg 
om bare noen titalls kilometer. På Kolahalvøya finnes det både 
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landbaserte, sjøbaserte og luftbårne kjernevåpen. Det antas at 
totalantallet er over 1000. 

Detonasjon like under, på, eller rett over jordoverflaten 
vil være de som gir de største konsekvenser med hensyn til 
radioaktivt nedfall. Dersom detonasjonshøyden er så stor at 
ildkulen fra eksplosjonen ikke når ned til bakken, vil det bli 
lite lokalt nedfall fordi fisjonsprodukter. og bomberester vil 
føres opp i stratosfæren og komme ned som globalt nedfall over 
en periode på flere år. En slik ulykke vil derfor ikke berøre 
Norge spesielt, og vil neppe kreve at tiltak iverksettes. Den 
høyden som er nødvendig for å unngå lokal nedfall vil avhenge 
av våpenets styrke, og som et eksempel kan nevne at grensen er 
ca. 900 m for en ladning på 1 Mt. 

Nedfallet er størst i medvindsretningen fra eksplosjonsstedet. 
Nedbør som vasker ut de radioaktive stoffene kan forårsake 
store lokale variasjoner i forurensningen, og steder langt fra 
detonasjonen kan bli langt sterker forurenset enn man normalt 
ville forvente. 

Scenariet nedenfor tar utgangspunkt i at en strategisk, termo
nukleær bombe med 2 Mt sprengstyrke ved et uhell eksploderer 
nær bakken på Kola-halvøya ikke langt fra grensen mot Norge. 
En slik bombe tilsvarer i sprengstyrke 100 bomber av den typen 
som ble sprengt over Hiroshima. Tabellen nedenfor viser 
akkumulert dose fra radioaktivt nedfall for noen tidsinter-
valler etter eksplosjonen i tre avstander fra eksplosjons
stedet. Beregningene forutsetter en vindstyrke på 24 km/t og 
at nedfallet kommer som tørr-deposisjon, dvs. at det ikke er 
nedbør. 

Tid etter 
eksplosjonen 

Akkumulert dose (Sv) 
Tid etter 
eksplosjonen 40 km 80 km 140 km 

3 timer 
6 timer 
10 timer 
1 døgn 
2 døgn 
2 uker 
25 år 

6 0 0 
16 3 0 
24 5 1 
34 8 2 
42 11 4 
58 15 6 
76 20 9 

Hvis vindretningen er mot Norge kan dette medføre radioaktivt 
nedfall i Finnmark. Nedfallets størrelse, akkumulert dose og 
konsekvenser av dette avhenger av avstanden mellom 
eksplosjonssted og norsk område. 

Det må understrekes at disse dosene gjelder ubeskyttede 
personer i åpent terreng, og at dosene kan reduseres 
betraktelig med enkle midler. For eksempel vil en person som 
befinner seg utendørs i bybebyggelse få doser som ligger i 
intervallet 20* - 70% av dosene i tabellen. I en vanlig 
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kjeller vil dosene reduseres til 10% av tabellverdiene, og 
et tilfluktsrom bygget i betong med 30 cm tykke vegger vil 
redusere de eksterne dosene til under 3%. 

Konsekvensene av det skisserte hendelsesforløp vil være meget 
store i det berørte området. Spesielt gjelder dette for 
eksplosjoner nær grensen mot Norge, både fordi varslingstiden 
blir meget kort og fordi strålingsdosene er store. 

I en avstand på 40 km fra eksplosjonsstedet vil ubeskyttede 
personer 3 timer etter eksplosjonen ha mottatt en stråledose 
som vil medføre døden for over halvparten av de eksponerte, og 
etter 4 timer er det lite sannsynlig at ubeskyttede personer 
vil kunne overleve. Sannsynligvis vil det være vanskelig å 
organisere en effektiv evakuering i tide, da den vil måtte 
være avsluttet før nedfallet begynner, det vil si omkring en 
time etter eksplosjonen. Det beste skadeforebyggende tiltak 
vil være å plassere befolkningen i tilfluktsrom, fortrinnsvis 
bygget i fjell. Med et effektivt fiItersystem samt rikelige 
lagre av ikke-forurenset wat og drikke, kan det være mulig å 
unngå strålingen fullstendig. Etter noen uker kan evakuering 
foretas uten at befolkningen utsettes for livstruende 
stråling. 

Området vil måtte fraflyttes for lang tid, og landbruks
produksjon innstilles. Eksempelvis vil jodforurensingen i 
Kirkenes føre til et hypotetisk aktivitetsnivå i melk på 18 
MBg/liter, det vil si 18000 ganger så høyt som tiltaksgrensen. 
Etter ca. 4 måneder vil jodnivået ha sunket tilstrekkelig for 
melkeproduksjon, men området vil fortsatt være sterkt 
forurenset av mere langlivede isotoper som cesium-137 og 
strontium-90. 

Uhell ved prøvesprengninger på det sovjetiske testfeltet på 
Novaja Semlja kan gi konsekvenser for Norge. Prøve
sprengninger er underlagt internasjonale avtaler som begrenser 
ladningenes størrelse til 150 kt og som bestemmer at 
sprengninger må foregå under jorden. Eventuelle konsekvenser 
for Norge vil seiv i verste fall bli langt mindre enn de 
forløp som ble skissert for ulykke med kjernevåpen. Lekkasjer 
fra underjordiske prøve-sprengninger kan skje som utblåsing 
ved sprengning eller langsom utsiving gjennom sprekker over 
tid. Maksimalt 15 % av aktiviteten kan slippe ut. Fra Novaja 
Semlja er det vindretning mot Finnmark ca 5 % av tiden. 
Transporttiden til Finnmark er ca. 50-60 timer. 
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9. OPPSUMMERING 

Vurdering av atomtrusselen fra anlegg, aktiviteter og kilder 
innebærer en vurdering av sannsynlighet for ulykke som 
medfører radioaktiv forurensning og konsekvenser for liv, 
helse, miljø og norske næringsinteresser. Utslippskilder som 
dominerer trusselbildet er av særlig interesse for 
beredskapen. Dette er: 

- kjernekraftverk i Russland, de Baltiske stater og i 
Øst-Europa, 

- reaktordrevne russiske fartøyer, 
- detonasjon av kjernevåpen. 

Andre kilder som styrt av satellitter, vestlige kjernekraft
verk, og norske forskningsreaktorer har mindre betydning fordi 
sannsynligheten for ulykke er lavere. Utilsiktet detonasjon av 
kjernevåpen er tatt med fordi konsekvensene kan bli store hvis 
en slik ulykke først inntreffer. En beredskap som tar sikte på 
å handtere de situasjoner som dominerer trusselbildet antas 
også å kunne handtere andre situasjoner. 

De reaktorene som ligger nærmest Norge vil representere den 
største trusselen. Dette omfatter kjernekraftverket på Kola, 
ved St. Petersburg og i Ignalina i Litauen. Reaktordrevne 
ubåter representerer en trussel langs hele kysten, men 
spesielt i nord-områdene. 

9.1 Kj ernekraftverk 

Det tyske milj©ministeriet peker i en rapport på at alle de 16 
sovjetiske reaktorene som ble bygget før 1970 har alvorlige 
svakheter i sikkerheten. Også de som ble bygget etter 1970 
viser svakheter på sikkerhetssiden. Kjernekraftverkene på 
Kola, i Ignalina og ved St. Petersburg er derfor konstruert 
med vesentlige svakheter på sikkerhetssiden noe som gjør at 
sannsynligheten for havari er betydelig høyere enn for 
vestlige kjernekraftverk. Disse kjernekraftverkene 
representerer derfor en betydelig potensiell forurensnings-
kilde. Sannsynligheten for reaktorhavari ved Kola-kraftverket 
kan anslås til en hendelse pr. 50 år. 

I rapporten fra de tyske miljømyndighetane pekes det på at det 
er gjennomført visse sikkerhetsforbedrende tiltak på den typen 
reaktorer vi finner i Kola-kraftverket, men at de store 
forbedringene enda ikke har funnet sted. Det tyske miljø-
ministeriet stiller spørsmål ved om man overhode kan ruste opp 
disse reaktorene til et sikkerhetsnivå av vestlig standard. 

Grafittreaktorene i Ignalina og ved St. Petersburg har mange 
mangier på sikkerhetssiden og seiv om de opprustes til et 
høyere sikkerhetsnivå vil de aldri kunne nå vestlig standard. 
De lokale russiske kjernekraftmyndighetene betviler at en 
forbedring av konstruksjonen er mulig. 
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På grunn av kraftbehovet i de tidligere europeiske sovjetiske 
republikker og i de andre Øst-Europeiske land er det lite 
trolig at kraftverkene vil bli tatt ut av drift i overskuelig 
framtid. Sannsynligheten for ulykker ved kraftverkene vil 
derfor være vesentlig høyere enn ved vestlige kraftverk i 
mange år framover. For Norge betyr dette at kraftverkene vil 
representere en vedvarende stor potensiell forurensingskilde i 
framtiden. 

Avstanden mellom kjernekraftverket på Kola og den norske 
grense er ca. 200 km, mens avstandene til kraftverkene i 
Ignalina og ved St. Petersburg er ca. 800 km. En alvorlig 
ulykke ved et av kraftverkene kan, ved sammenfall av flere 
uheldige omstendigheter med lav sannsynlighet, medføre 
luftforurensing og nedfall av radioaktivitet som i 
gjennomsnitt i Norge er av størrelsesorden 10 ganger høyere 
enn etter Tsjernobyl-ulykken. Dette kan medføre 
luftaktiviteter på 100 - 1 000 Bq/m3 som er 10 - 100 ganger 
høyere enn det som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. 
Det radioaktivt nedfallet kan bli 1000 - 10 000 kBq/m2 i 
enkelte områder. Dette er 10 - 100 ganger høyere enn det som 
ble målt i de mest forurensede områder i Norge etter 
Tsj ernoby1-ulykken 

Enda alvorligere ulykker kan ikke helt utelukkes og hvis slike 
skjer kan konsekvensene for Norge bli enda større. 

Trusselen fra Kola-kraftverket vil være størst for de 
nordligste fylkene, spesielt Finnmark. Ulykker ved kraft
verkene i Ignalina eller ved St. Petersburg kan true hele 
Norge. Konsekvensene er økt krefthyppighet og forurensing av 
næringsmidlar fra jordbruket. Reindriftsnæringen og saueavl 
som benytter utmarksbeite kan lide store tap. Dette kan få 
alvorlige konsekvenser for samisk kultur som er basert på 
reindrift. Turistnæringen vil antakelig også bli relativt 
hardt rammet. Akutte helseskader vil være lite sannsynlig. 

9.2 Reaktordrevne ubåter 

Mens den amerikanske marine oppgir at de har hatt over 3 500 
reaktorar drift uten reaktorulykker i amerikanske ubåter, 
kjenner en til minst 5 reaktorhavarier i sovjetiske ubåter 
siden 1961, hvorav en inntraff i 1989 ca. 110 nautiske mil 
nord-nordøst av Sørøya i Finnmark. 

De*- er anslått at mellom 50 og 100 ubåter til enhver tid 
patruljerer de nordlige havområder. Et flertall av disse vil 
være russiske. Mangel på kunnskap om russisk militær 
reaktorteknologi og sikkerhetsfilosofi for ubåtene gjør det 
vanskelig å vurdere trusselen men både antall ubåter og 
tidligere ulykker antyder en ikke ubetydelig sannsynlighet for 
reaktorhavari. 

Ved vindretninger mot norsk territorium vil et alvorlig 
reaktorhavari i ubåt nær norsk kyst kunne gi betydelige 
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konsekvenser for kystområdene nærmest havaristen, spesielt i 
akuttfasen fra luftspredning av radioaktive jod-isotoper. 
Tiltak vil kunne redusere disse konsekvensens betraktelig. De 
langsiktige konsekvensene innenfor det samme området kan bli 
av størrelsesorden den samme som i de tyngste forurensede 
områder i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. Akutte helseskader 
unngås hvis ulykken skjer i noe avstand fra land. Hvis ulykken 
skjer tett på land eller i en norsk fjord kan både akutte 
helseskader oppstå og kreftrisikoen for den bestrålte 
befolkning vil øke fordi det vil være vanskelig å iverksette 
tiltak hurtig nok. Utslipp så nær land kan føre til 
langsiktige forurensinger som langt overgår det som ble målt 
etter Tsjernobyl-ulykken, men kun innenfor begrensede områder. 

9.3 Utilsiktet sprengning av kjernevåpen 

Seiv om utilsiktet sprengning av kjernevåpen ikke har 
inntruffet på de 46 år som slike våpen har eksistert, kan 
slike ulykker ikke helt utelukkes. 

Ustabiliteten i det tidligere Sovjet og en manglende sentral 
myndighet med kontroll over slike våpen øker trusselen. Økt 
aktivitet med forflytning av våpen på Kola og konsentrasjonen 
av slike våpen i dette området representerer en trussel 
spesielt mot våre nord-områder. 

Sprengning av kjernevåpen nær norsk grense kan få meget 
alvorlige konsekvenser for norsk område. Dette kan medføre en 
unntakstilstand som må håndteres av alle ledd som inngår i 
atomulykkeberedskapen, også de som inngår i krigsberedskapen. 

9.4 Trusselen mot nord-områdene 

Trusselen mot de nordligste fylkene, spesielt Finnmark er 
høyere enn for resten av landet. Dette skyldes konsentrasjon 
av atomanlegg på Kola. Her bidrar både kjernekraftverket på 
Kola og trafikken av russiske reaktordrevne militære fartøyer. 
I tillegg vil konsentrasjonen av atomvåpen i området, 
transporter av slike våpen og prøvesprengninger av kjernevåpen 
på Novaja Semlja øke risikoen. Påstandene om dumping av 
radioaktivt materiale i Barentshavet og i Karahavet og ulike 
lagre for brukt brensel vil også påvirke trussel-bildet. 

9.5 Konsekvenser for atomulykkeberedskapen 

Norsk atomulykkeberedskap må utformes med sikte på å begrense 
skader på liv, helse og norske næringsinteresser fra en ulykke 
hvor forurensingen kan være 10 ganger eller mer enn fra 
Tsjernobyl-ulykken i områder av landet . Beredskapen må bygges 
opp og være permanent fordi trusselen fra de viktigste 
potensielle forurensningskilder synes å forbli uforandret 
eller kan øke i tiden framover. 
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Da Tsjernobyl-ulykken inntraff eksisterte Sovjetunionen med en 
sentral myndighet og ledelse. Oppsplittingen av Sovjet
unionen, en manglende sentral ledelse, dårligere økonomi og 
usikre samfunnsforhold påvirker sikkerheten ved kjernekraft
verk og militære installasjoner i negativ retning. I positiv 
retning må det pekes på en sterre åpenhet om situasjonen ved 
kjernekraftverk i Øst-Europa. Flere tidligere sovjetiske 
republikker har kontaktet OECD/NEA og IAEA for hjelp til 
forbedring av sikkerheten ved kjernekraftverk. 

Arbeidsgruppen trekker den konklusjon at trusselen mot norsk 
område fra kjernekraftverk, militære fartøyer og 
installasjoner i det tidligere Sovjet har økt siden 
Tsjernobyl-ulykken og at dette må få konsekvenser for 
utforming av norsk atomulykkeberedskap. Arbeidsgruppen peker 
spesielt på trusselen mot de nordligste fylkene, særlig 
Finnmark. 

Tiltak i akuttfasen for å begrense stråledoser til 
befolkningen er viktige for å redusere kreftrisikoen og 
eventuelt å forhindre akutte skader dersom strålenivået er 
nøyt. I senfasen er tiltak som begrenser inntak av 
radioaktivitet via næringsmidler av vesentlig betydning for 
stråledoser og kreftrisiko. Andre næringer som f.eks 
turistnæringen og eksportnæringene kan også ha behov for 
langsiktige tiltak for å redusere skadevirkninger. 

Beredskapen må utformes med tanke på valg av riktige og 
effektive tiltak. Dette stiller krav til organisasjon, 
varslingssystem, systemer for informasjonsinnhenting, 
prognosemodeller og konsekvensvurderinger og malekapasitet for 
radioaktivitet i omgivelsene. Det kan inntreffe ulykker der 
det blir nødvendig med innemelding, utdeling av jod-tabletter 
og evakuering. Dette setter store krav til kommunikasjon 
mellom sentrale og regionale/lokale myndigheter og til de 
regionale og lokale organer som skal gjennomføre tiltakene. 

9.6 Særuttaleise fra Gussgard 

Gussaard mener at beskrivelsen av trusselbildet fra 
kjernekraftverk går for langt i å avvise de mest alvorlige 
ulykker. Norsk ulykkeberedskap må ha for øye at forurensingen 
kan bli høyere enn beskrevet. 

Det kan frigjøres en større del av radioaktivitetsinnholdet i 
reaktorkjernen enn hva som var tilfelle ved Tsjernobyl-
ulykken. Utslippet kan også være mer konsentrert. Fortynningen 
av radioaktivitet som overføres med vinden kan bli mindre enn 
det er regnet med, og utvaskingen og nedfallet ved regnvær kan 
bli større. 

Det kan etter Gussgards mening ikke utelukkes at 
konsentrasjonen av radioaktivitet på bakken og i luften kan 
bli 10 ganger høyere enn beskrevet i ulykkes-scenariene. 
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DEL VI: REDEGJØRELSE FOR DEN EKSISTERENDE BEREDSKAPEN VED 
ATOMULYKKER 

1 ANSVAR OG OPPGÅVER 

1.1 Generelt 

Alle berørte departementer har ansvar for opprettholdelse og 
utvikling av atomulykkeberedskapen innenfor eget forvaltnings
område. Se kgl. res. 22.9.1989 om Aksjonsutvalget ved 
atomulykker, pkt. 2.8. Dette ansvaret vil i hovedsak bestå i: 

- planleggingsansvar, 
- ansvar for oppbygging av relevant kompetanse, 
- varslingsansvar, 
- målingsansvar, 
- tiltaksansvar, 
- samordningsansvar, 
- informasjonsansvar. 

Det vises forøvrig til rundskriv fra statsministerens kontor 
til departementene av 28.4.1989 "Krise- og 
katastrofehandtering - bedring av beredskapen". Rundskrivet 
gjelder prinsippene for departementenes generelle 
krisehandtering og vil således være relevant for 
departementenes nærmere ansvar vedrørende atomulykker. 
I rundskrivet heter det under bokstav a): 
"Ansvaret for å handtere ulike typer kriser og katastrofer i 
fredstid skal fortsatt tilligge de enkelte departementer 
innen deres forvaltningsområder." 

Gjennom kgl. res. av 22.9.89 er alle departementer og 
underordnede institusjoner forpliktet til å varsle 
Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA), Statens institutt for 
strålehygiene og Utanriksdepartementet dersom de først får 
kjennskap til en atomulykke. 

Videre har følgende institusjoner et særlig ansvar for å 
foreta vurderinger og bidra med faglige råd og utredninger 
gjennom å være rådgiver til AVA: 

- Statens institutt for strålehygiene (SIS), 
- Norges geologiske undersøkelser (NGU), 
- Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 
- Havforskningsinstituttet (HI), 
- Norges landbrukshøgskole (NLH), 
- Institutt for energiteknikk (IFE), 
- Norsk institutt for luftforskning (NILU), 
- Det norske meteorologiske institutt (DNHI), 
- Statens institutt for folkehelse (SIFF), 
- Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). 
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1.2 Sosialdepartementet/Helsedirektoratet 

Sosialdepartementet har ansvar for helsesektoren, herunder 
befolkningens helsemessige tilstand. Ansvaret er delvis 
overført til fylkeskommunen for spesialisthelsetjenestens 
vedkoirjnende og til kommunene når det gjelder 
primærhelsetjenesten. 

Sosialdepartementets ansvar for folks helse omfatter også 
miljøfaktorer som kan påvirke heisen. Radioaktivitet er en 
slik miljøfaktor. 

I Kongelig resolusjon av 22. september 1989 er 
Sosialdepartementet tillagt det administrative ansvar for 
Aksjonsutvalget ved atomulykker i fredstid (AVA). I 
resolusjonens punkt 3.4 slås det videre fast at 
Sosialdepartementets representant i utvalget skal være 
utvalgets leder. Etter utvalgets opprettelse har denne 
oppgaven vært tillagt Helsedirektoratet, som landets 
helsefaglige forvaltningsorgan, ved assisterende 
helsedirektør. Utvalgets sekretariat har som følge av dette 
ligget i Helsedirektoratet (jfr. resolusjonens punkt 5). 
Videre har informasjonslederen i Helsedirektoratet møtt fast 
i utvalget (jfr. resolusjonens punkt 6). 

Som administrativt ansvarlig for AVA, har departementet et 
hovedansvar for koordinering av aksjonsberedskapen ved 
atomulykker. Departementets ansvar for helseforhold hva 
angår forebyggelse og behandling, beredskap, generell 
informasjon, etc, pålegger imidlertid departementet viktige 
løpende oppgåver også utenom ulykkessituasjoner. 

Som ledd i sitt ansvar for forebyggelse av helseskader i 
befolkningen har Helsedirektoratet arbeidet med et system 
for utdeling av kaliumjodidtabletter til befolkningen. Slike 
tabletter kan være et viktig virkemidler for å redusere 
skader som følger av opptak av radioaktivt jod i 
skjoldbruskkjertelen. Lagre av kaliumjodidtabletter er nå 
plassert på apotek forskjellige steder i landet. 
Sivilforsvaret og tildels også politiet har fått i oppgave å 
sørge for fordeling av tablettene til befolkningen ved en 
eventuell atomulykke. 

1.2.1 Statens institutt for strålehygiene 

Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) er landets 
faginstitusjon og forvaltningsmyndighet innenfor strålevern og 
strålehygiene. SIS er rådgiver og faglig premissleverandør 
for andre etater og institusjoner som har oppgåver som 
grenser inn mot dette området. SIS er rådgiverinstitusjon 
for AVA, og har en sentral plassering med ansvar for å 
foreta strålehygieniske vurderinger på bakgrunn av 
innkommende informasjon. 

Ifølge forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, 
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apparater, materiell og stoffer som avgir ioniserende eller 
annen helsefarlig stråling, av 23. januar 1976, skal SIS 
blant annet fore tilsyn med alle anlegg, apparater, 
materiell og stoffer som frembringer helsefarlig stråling. 
Etter forskrifte r om Statens Fysiske Kontrollaboratorium (nå 
SIS) gitt ved kgl. res. av 25. september 1953 har SIS plikt 
til å gi råd og rettledning til Sosialdepartementet og 
Helsedirektoratet på alle områder som gjelder strålevern og 
strålehygiene. 

SIS vil bl.a. ha et løpende ansvar for måling, kartlegging og 
overvåkning av stråling og radioaktivitet fra anlegg og 
kilder. Dette ansvaret vil således omfatte overvåkning, 
varsling, kartlegging, konsekvensvurderinger og råd om tiltak 
i forbindelse med atomulykker. 

SIS disponerer måleutstyr og kompetanse som i en ulykkes-
situasjon vil bli brukt til måle- og kartleggingsformål for 
radioaktivitet i luft, i jord, i vann, i næringsmidler og i 
mennesker. Instituttet har en egen utrykningsbil med 
måleutstyr til kartlegging i nedfallsområder. Ved radioaktivt 
nedfall på norsk område eller mistanke om slikt nedfall kan 
SIS motta prøver til malinger av aktivitet og isotop-
sammensetning. 

Instituttet har etablert en egen beredskapsgruppe for 
vurdering av beredskapsspørsmål og som organiserer 
instituttets ressurser i beredskapssituasjonar. Instituttet 
har tidligere organisert sine interne ressurser ved 
forberedelser til satellittstyrt, havariene av undervanns-
båtene Mike og Echo II og i forbindelse med Gulf-krigen. Ved 
en eventuell ny ulykke vil SIS bygge på erfaringer fra 
Tsj ernoby1-ulykken. 

Gjennom varslingsrutinene til AVA er SIS pålagt et særlig 
ansvar for døgnkontinuerlig varsling ved melding om 
atomulykke. Dette ansvaret ivaretas av instituttets døgnvakt. 

Etter Tsjernobyl-ulykken er et flertall av landets kommunale 
næringsmiddeltilsyn utstyrt med måleutstyr for å undersøke 
radioaktivitet i næringsmidler og levende dyr, det såkalte 
LORAKON - utstyret. SIS er faglig ansvarlig for målingene, 
bearbeiding av resultatene, konsekvensanalyser, fremtidige 
prognoser og kursopplæring av personell ved 
LORAKON-stasj onene. 

1.2.2 Statens institutt for folkehelse 

Statens institutt for folkehelse er rådgiverinstitusjon for 
AVA. Av spesiell betydning for atomulykkeberedskapen har 
institusjonen spesiell kompetanse innenfor vurdering av 
radioaktivitet i drikkevann. 
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1.2.3 Fylkeslegeetaten. 

Fylkeslegene har ansvar innenfor helseberedskapsplanlegging 
for katastrofer og krig i fylket. Fylkeslegen eller 
representanter for denne er derfor en sentral medspiller i 
fylkesmannens stab ved atomulykker (se nærmere under pkt. 
2.2.4 nedenfor). Utover dette har også fylkeslegen oppgåver 
tilknyttet den kontroll av næringsmidler som må skje i 
perioden etter et radioaktivt nedfall. 

1.2.4 Kommunehelsetjenesten. 

I feige lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 
1982 nr. 66, med tillegg om miljørettet helsevern (kap. 4a) 
av 12. juni 1987 nr. 67, skal kommunen ha en helsetjeneste 
som til enhver tid har oversikt over helsetilstanden i 
kommunen og de faktorer som direkte eller inndirekte kan ha 
innvirkning på heisen. Helsetjenesten skal videre organisere 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. 

1 atomberedskapssanuienheng vil dette hovedsaklig innebære at 
kommunehelsetjenesten får et rådgivnings- og 
informasjonsansvar overfor andre kommunale myndigheter, 
media og befolkningen. Dette betyr at kommunehelsetjenesten 
får som oppgave å forklare nødvendigheten av de tiltak som 
iverksettes av landets sentrale helsemyndigheter. 

Kommunehelsetjenesten må videre kunne gi informasjon til 
befolkningen om konsekvensene av den radioaktive 
forurensningen og hvordan tiltakene kan bidra til å redusere 
disse. 

En atomulykke som rammer hele eller deler av Norge vil være 
et nasjonalt anliggende. Det vil derfor normalt ikke være 
aktuelt for helsemyndigheten på kommune- eller fylkesnivå å 
treffe særskilte tiltak for eget geografiske 
myndighetsområde uavhengig av de sentrale helsemyndighetene. 

1.3 Statens næringsmiddeltilsyn 

1.3.1 Generelt 

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) er et kollegialt 
forvaltningsorgan bestiende av embetsmenn fra 
Landbruksdepartementet, Sosialdepartementet, 
Fiskeridepartementet, Utanriksdepartementet, 
Miljøverndepartementet, Næringsder- tementet og 
Kommunaldepartementet. 

SNT fører tilsyn ned bada egenproduserte og importerte 
næringsmidlar på vegn* av Sosialdepartementet, 
Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet. 

Tilsynets myndighet og forhold til nevnte departementer er 
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regulert i kgl. res. 29. april 1988 nr.312 IV 
"Myndighetsoverføring til Statens næringsmiddeltilsyn m.v. 
Endringer og oppheving av diverse forskrifter". Resolusjonen 
gir SNT eksklusiv kompetanse til å fatte vedtak på stort 
sett hele næringsmiddelkontrollens område. 

SNT er ansvarlig for sin del av den sentrale koordineringen 
mellom samarbeidende etater/organisasjoner og for 
grenseverdier, kostholdsråd, årlige rapporter og annen 
relevant informasjon. SNT tilrår hvert år hvilke 
tiltaksgrenser som skal gjelde for næringsmidler i 
omsetning. Disse blir bekreftet årlig i Regjeringen. 
For nærmere redegjørelse for tiltaksgrenser m.m. viser 
arbeidegruppen til del IV, kap. 2 ovenfor. 

1.3.2 LORAKON-systemet 

Det er etter Tsjernobyl-ulykken bygget opp et 
landsomfattende system for radioaktivitetsmålinger i 
næringsmidler, vann, for, jord, fisk og levende dyr. Systemet 
som har fått navnet LORAKON (Lokal radioaktivitetskontroll), 
er i hovedsak tilknyttet det kommunale næringsmiddeltilsynet, 
men også reindriftskontorene og fylkesveterinærkontorene under 
Landbruksdepartementet har fått måleutstyr. Tilsammen er det 
idag 57 LORAKON-stasjoner. 

Noen av LORAKON-stasjonene i Nord-Norge har koblet 
måleapparatene til varslingsnettet til Norsk institutt for 
luftforskning. I den tiden apparatene ikke brukes til 
stasjonens egne måleoppgaver bidrar det således til en 
styrking av landets varslingsberedskap. 

Parrallelt med utplassering av LORAKON-utstyr er det 
bygget opp lokal kunnskap om radioaktivitet, 
radioaktivitetsmålinger, strålevern og strålehygiene ved de 
kommunale næringsmiddeltilsyn. Nærmere 350 personer har 
således gjennomgått opplæring ved SIS. 

Også Havforskingsinstituttet, Sentrallaboratoriet ved 
Fiskeridirektoratet og Norges landbrukshøgskole bidrar med 
malinger i LORAKON-systemet. 

Til nå er det bygget opp to regionale LORAKON-stasjoner for 
mer avanserte malinger. Disse er plassert ved SIS i Bærum og 
Havforskningsinstituttet i Bergen. 

1.4 Justisdepartementet 

1.4.1 Generelt 

Justisdepartementet er ansvarlig for Politiet, 
Lensmannsetaten, Redningstjenesten i Norge og Direktoratet for 
sivilt beredskap, som alle har oppgåver ved atomulykker. 
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I tillegg har departementet et generelt ansvar i forbindelse 
med sabotasje/terrorhandlinger, som kan være en mulig årsak 
til en atomulykke. 

1.4.2 Direktoratet for sivilt beredskap (DSB)/ Sivilforsvaret 
(SF) 

Sivilforsvaret er organisert etter og har sine oppgåver gitt 
bl.a. i: 

- Lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 
- Kgl. res. 10. oktober 1980 "Instruks om beredskap mot 

radioaktivt nedfall" 

Sivilforsvaret har i hovedsak ansvar for å hindre skade på 
sivilbefolkningen ved krigshandlinger, men kan også i den 
grad Kongen bestemmer gis tilsvarende oppgåver også i 
fredstid, jfr. sivilforvarsloven § 1. 

I innst. S. nr. 258 - 88/89 om langtidsplan for det sivile 
beredskap fremhever Stortingets justiskommite at den videre 
planleggingen av Sivilforsvarets virksomhet må ta hensyn til 
globale katastrofer i fredstid. Komiteen understreker også den 
sentrale rollen et fremtidig sivilforsvar kan spille for 
samordningen av samfunnets totale apparat for bekjempelse av 
sivile kriser og katastrofer i krig og fred. 

Etter kgl. res. 10.oktober 1980 er Direktoratet for sivilt 
beredskap pålagt et ansvar på sivil side for overordnet 
planlegging av tiltak mot radioaktivt nedfall. Dette må 
antas a omfatte et ansvar både for at en overordnet 
planlegging blir foretatt og ansvar for en samordning av den 
planleggingen som er pålagt bl.a. departementene i 
resolusjonens S 1,3.ledd. 

Etter resolusjonen er sivilforsvaret pålagt et ansvar for 
varsling av sivilbefolkningen og sivile myndigheter. 

DSB/Sivilforsvaret har som ene del av beredskapen en 
radiacvarslingstjenesta og -måletjeneste. Denne tjenesten er 
bygd opp, holdt ved like og øvet i en årrekke.Oppgåvene og 
utstyret som er anskaffet har først og frenst vært beredskaps-
/krigsrelatert. Tjenesten er desentralisert med syv 
radiacvarslingsgrupper knyttet til fylkesmennene i Hedmark, 
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland og 
Troras. 

Radiacvarslingsgruppene består av opptil 13 fagkyndige 
tjenestepliktige sivilforsvarsnannskap som kan nobiliseres i 
en ulykkessituasjon. 

De fylkesvise radiacvarslingsgruppene har tilgang på rapporter 
fra ca. 450 radiac-nålestasjoner i Sivilforsvaret spredt over 
hele landet. 120 av stasjonens er utstyrt ned følsomme 
h&ndinstrumenter (Autoness) for måling av radioaktivitet. 
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Brukerne av disse ins- .•:•....• • , et begrenset antall fast 
tilsatte og tjenestep1 . •; i-: sxvilforsvarsmannskaper, er gitt 
en minimumsopplæring. _ • ,\.forsvaret er nå igang med å måle 
bakgrunnstrålingen med «-tomess-instrumentene. 

De ovrige stasjonene disponerer utstyr som ikke er egn̂ .t til å 
registrere så lave verdier av radioaktivitet som vil være 
sannsynlige ved en atomulykke. 

Ved en ulykkessituasjon vil DSB/Sivilforsvaret sentralt, 
regionalt og lokalt, ha ansvar for å koordinere og samle 
inn informasjon fra målingene. Sammenstillinger av 
måleresultater vil i en akuttsituasjon bli formidlet til 
relevante faginstitusjoner. 

Videre vil Sivilforsvaret og politiet ha ansvar for gjennom
føring av evakuering og folkeforflytning. De samme etater har 
også påtatt seg et ansvar for utdeling av kaliumjodidtabletter 
dersom dette skulle bli nødvendig ved en eventuell atomulykke 
(se nærmere om dette under pkt. 1.2 ovenfor). 

I tre tilfeller har sovjetiske reaktordrevne satelitter kommet 
inn i atmosfæren og medført etablering av beredskap. I samråd 
med Aksjonsutvalget ved atomulykker har ansvaret her vært 
tillagt DSB/Sivilforsvaret. Den beredskapen som er blitt 
etablert har medført samarbeide og koordinering med en rekke 
departementer og fagetater. 

For nærmere avgrensning av DSB's og AVA's ansvar, se pkt. 
2.1.5 nedenfor. 

1.4.3 Fylkesmannen 

Fylkesmannen har overordnet ansvar for det sivile beredskap i 
sitt eget fylke og er sjef for fylkets sivilforsvar. 
Beredskapsansvaret omfatter også den nødvendige beredskap med 
tanke på eventuelle atomulykker. Atomulykkeberedskapen 
sorterer under fylkesmannens beredskapsavdeling. 

Fylkesmannen har ansvar for at de vurderinger og beslutninger 
som gjeres sentralt følges opp i fylket. Fylkesmannen har også 
et ansvar for å samordne statlig virksomhet i fylket. 

Oppgåvene vil blant annet vere 

- varsling og informasjon til institusjoner og befolkningen i 
fylket, 

- organisering og iverksetting av måletjenesten innen 
Sivilforsvaret, 

- iverksetting av andre tiltak for i redusere konsekvensane av 
ulykker, som f.eks. evakuering eller utdeling av kalium
jodidtabletter, 



82 

- tilbakemelding til AVA og til sentrale faginstitusjoner. 

De fylkesmenn som i sin beredskapsorganisasjon er oppsatt med 
radiacvarslingsgruppe, er under DSB's overordnede ledelse 
tillagt ansvaret for varsling av radioaktivt nedfall innen 
sitt område. Syv fylkesmenn har som tidligere nevnt idag en 
slik radiacvarslingsgruppe. 

De fylkesmenn som ikke har tilknyttet radiacvarslingsgruppe er 
gitt anledning til å knytte til seg et fagkyndig 
sivilforsvarstjenestepliktig mannskap som radiacrådgiver. 
Rådgiveren kan mobiliseres ved f.eks. en atomulykke. 7 av 
fylkesmennes har til nå skaffet seg et slikt mannskap. De 
resterende fire fylkesmenn er forutsatt å ha anskaffet en slik 
rådgiver i løpet av 1992. 

Fylkesmannen leder en samordningsgruppe for radioaktivitet og 
næringsmidler. De fleste fylkesmenn har også opprettet en egen 
beredskapsgruppe for samordning og rådgivning ved atomulykker. 
Se nærmere redegjørelse under pkt. 2.2.4 nedenfor. 

1.4.3 Redningstjenesten 

Redningstjesten er organisert i henhold til: 

- Kgl. res av 4. juli 1980 
- Organisasjonsplan for redningstjenesten 
- Retningslinjer i Stortingsmelding nr. 86 (1961-62) om 
samordning av redningstjenesten 

Justisdepartementet er ansvarlig for den administrative 
samordningen av Redningstjenesten, mens de to 
hovedredningssentralene (HRS), en for Nord-Norge og en for 
Sør-Norge, er ansvarlige for den operative samordningen 
innen hver sin landsdel. Politiet har dette ansvaret innen 
politidistriktet, og hvert politikammer utgjur, i henhold 
til organisasjonsplanen, en lokal redningssentral (LRS). 

Redningstjenesten er organisert som et samvirke mellom 
eksisterende offentlige etater, frivillige 
hjelpeorganisasjoner, merkantile virksomheter og 
privatpersoner som kan utføre redningsinnsats. 

Redningstjenesten har ansvar for å redde mennesker fra å dø 
eller skades. Søk etter radioaktiv forurensning, som ikke 
medfører død eller skade på mennesker, anses ikke å være en 
oppgave for redningstjenesten. 

Hovedredningssentralene og de lokale redningssentraler kan 
imidlertid bidra ved en atomulykke blant annet ved 
transport, søk, avsperring, sikring, evakuering og samband. 
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Hovedredningssentralene har tilgang på fagkyndig personell 
.fra sivilforsvaret for måling av stråling m.v. Beredskap og 
ansvarsforhold er prøvet i forbindelse med styrt av satelitten 
COSMOS 1900 (1988) og hovedredningssentralene og politikamrene 
har utarbeidet beredskapsplåner som vil kunne fungere ved 
senere tilfeller. Redningstjenesten er engasjert i beredskapen 
omkring de to norske reaktorene i Halden og på Kjeller. 

1.5 olje- og energidepartementet 

1.5.1 Generelt 

Olje- og energidepartementet har ansvar for atomenergi-
virksomheten som er nærmere regulert gjennom lov om 
atomenergivirksomhet av 12. mai 1972 nr. 28. 

Departementets ansvarsområde omfatter således virksomheten 
til Statens atomtilsyn (SAT) og Institutt for energiteknikk 
(IFE). SAT er direkte underlagt departementet, mens IFE er 
en selvstendig stiftelse. 

1.5.2 SAT 

SAT ble opprettet i 1973 for å være et tilsynsorgan for 
norske kjernekraftverk. Tilsynets oppgåver, sammensetning og 
myndighet er regulert i atomenergiloven, lov av 12. mai 1972 
nr. 28. 

SAT har sikkerhetsmessig og beredskapsmessig ansvar for 
IFE's atomanlegg i Halden og på Kjeller ved Lillestrøm. 

Etter at det ble klart at kjernekraft er uaktuelt i Norge, er 
imidlertid atomtilsynets viktigste rolle å være beredskaps-
organ rettet mot atomulykker i andre land. SAT's ansvar 
omfatter vurderinger av atomanlegg og av spaltbart materiale, 
f.eks. kjernebrensel. Avtalene som Norge har inngått med 
naboland om tidlig varsling av atomulykker, inneholder også 
bestemmelser om at landene skal informere om atomanlegg. SAT 
er mottaker av denne informasjonen som forutsettes brukt i 
ulykkesberedskapen. 

Ved en atomulykke er det SAT's ansvar å vurdere utslipp eller 
utslippsrisiko, vurdere spredning og overføring av radioaktive 
spaltningsprodukter samt anslå mulige konsentrasjoner av 
radioaktivitet i luften og på bakken i Norge. Her avgrenses 
fagansvaret mellom SAT og SIS. SIS er en fagmyndighet for 
strålehygieniske konsekvenser av utslipp og forurensing. 

SAT er fagorgan for Olje- og energidepartementet. I forståelse 
med departementet har det også vært arbeidet med saker som har 
vært direkte knyttet til Miljøverndepartementet, Utenriks-
departementet og andre departementer. 
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Atomtilsynet bar to faglige stillinger, i krisesituasjoner 
hvor vurdering av atomanlegg o.l. står sentralt, vil tilsynet 
knytte til seg radgivere fra Institutt for energiteknikk og 
Scandpower. 

1.5.3 Institutt for energiteknikk 

Institutt for energiteknikk (IFE) står for driften av 
reaktorene ved Kjeller og Halden. Dette omfatter bl.a. ansvar 
for overvåkning av mulige utslipp, varsling av ansvarlige 
myndigheter og etterfølgende måling av radioaktivitet. IFE har 
egne beredskapsplaner rettet mot egen virksomhet. Beredskapen 
oves jevnlig, iblant også i samarbeid med andre relevante 
organer. 

IFE har i oppfølgingen av Tsjernobyl-ulykken bistått andre 
organer og myndigheter med opplæring og malinger. 
Institusjonen besitter omfattende kompetanse og utstyr med 
relevans for atomulykkeberedskapen. 

IFE tar hand om norsk radioaktivt avfall. 

1.6 Landbruksdepartementet 

1.6.1 Generelt 

Landbruksdepartementet har ansvar for jordbruk (inkludert 
husdyrhold), hagebruk, skogbruk og tamreinsdrift. Skader 
innenfor landbruk og tamreinsdrift faller innenfor dette 
ansvaret. 

Landbruksdepartementet har ansvaret for deler av nærings
middelkontrollen. Statens næringsmiddelkontroll forvalcer på 
vegne av Landbruksdepartementet Lov om kvalitetskontroll med 
landbruksvarer av 17. juni 1932 nr. 6. Videre er all kontroll 
av slakt og ferskt kjøtt på slakteri hjemlet i Landbruks
departementets regelverk gjennom lov nr. 2 av 12. april 1957 
om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll mv. 

Det er bygget opp et systera for koordinering av arbeidet med 
den radioaktive forurensningen når det gjelder næringsmidler, 
både internt i departementet, mellom departementet og ytre 
etater, næringsmiddeltilsynet sentralt (SNT) og lokalt (KNT) i 
tillegg til andre bereirte myndigheter. Denne koordineringen 
har foregått ved hjelp av to styringsgrupper, henholdsvis i 
Landbruksdepartementet og Statens næringsmiddeltilsyn, (se 
nærmere omtale pkt. 2.2 nedenfor). 

Norges landbrukshøgskole, Norges veterinærhøgskole og 
Veterinærinstituttet er underlagt Landbruksdepartementet. 
Disse insitusjonene kan brukes som radgivere for departementet 
i en nedfallssituasjon. 
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Når det gjelder de tiltak som er satt iverk innen landbruks
sektoren etter Tsjernobyl-ulykken, viser arbeidsgruppen til 
fremstillingen under del IV, kap.2 ovenfor. 

1.6.2 Ytre etat 

I en akuttfase har Landbruksdepartementet hovedansvaret for 
administrative avgjørelser som er nødvendige med hensyn til 
de tiltak som straks settes i verk innen landbrukssektoren. 
I forbindelse med den praktiske gjennomføringen av tiltakene 
er det nødvendig å benytte seg av ytre etater både på 
veterinær-, landbruks- og reindriftssiden. 

Den praktiske utøvende kontroll innenfor departementets 
ansvarsområda utføres for det vesentlige av de kommunale 
eller de interkommunale næringsmiddeltilsyn (KNT), som er 
underlagt SNT's tilsyn. Den offentlige kjøttkontroll og den 
alminnelige næringsmiddelkontroll er samordnede kontroller, 
og vil i de fleste tilfeller være lagt til samme kommunale/-
interkommunale kontrolletat. 

Landbruksdepartementet setter opp rammebetingelsene for det 
administrative arbeidet innenfor departementets forvaltnings
område og har ansvaret for den sentrale koordineringen. 
Mesteparten av administrasjonen i forbindelse med den 
praktiske gjennomføringen av soneinndeling/måleopplegg etter 
Tsjernobyl-ulykken er delegert til fylkesveterinæretaten. 

På tilsvarende måte er mesteparten av oppfølgingen i 
forbindelse med eventuelle kompensasjonsordninger, forings-
rettledninger osv. delegert til fylkeslandbrukskontorene/-
landbrukskontorene. 

Reindriftsadministrasjonen med reindriftskontorene er under
lagt Landbruksdepartementet og har sin del av det faglige og 
administrative ansvaret angående radioaktivitet/reindrift. 

Mej.- detaljerte opplegg for arbeidet i ytre landbruks-, 
reindrifts- og veterinæretat er laget av Landbruks
departementet. Dette arbeidet består i det vesentlige av 
koordinering vedrørende soneinndeling, tiltaksordninger, 
nedforingskompensasjon, foringsveiledning etc. 

1.7 Forsvarsdepartementet 

1.7.1 Generelt 

Forsvarsdepartementet har ansvaret for Forsvaret, og for de 
bidrag Forsvaret kan yte til det sivile samfunn i krise-
situasjoner. 

Ved en atomulykke vil departementets ansvar særlig berøre de 
av forsvarsgrenene som stiller med ressurser tilpasset de 
aktuelle oppgåver som følger av AVA's råd om støtte fra 
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Forsvarets side. 

Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets overkommando å 
representere departementet i AVA. Departementet har etter 
dette ingen direkte del av organisasjonen knyttet til den 
administrative delen av atomulykkeberedskapen. 

1.7.2 Forsvaret 

Etter Kgl.res. av 10. oktober 1980 "Instruks om beredskap mot 
radioaktivt nedfall" er Forsvaret pålagt ansvar vedrørende 
planlegging av atomulykkeberedskapen på militær side, både i 
krig og fred. 

Forsvaret har et generelt ansvar for beskyttelse av eget 
materiell og mannskaper. Dette gjelder også ved atomulykker 
i fredstid. Luftforsvarets 330 skvadron med Sea King rednings-
helikoptere på Banak, Bodø, Ørland og Sola er underlagt Hoved-
redningssentralene i Nord-Norge og Sør-Norge. Sjøforsvaret er 
gjennom kgl res av 11. jan 1980 (Kystvaktens oppgåver) tillagt 
oppgaven 1 delta i redningsaksjoner i overensstemmeIse med 
gjeldende organisasjonsplan for redningstjenesten. I hht 
St.prop.nr.1 (1990-91) har Forsvaret også som oppgave å gi en 
så omfattende støtte til det sivile samfunn i fred som er 
forenlig med de øvrige oppgåver. Forsvaret deltar derfor med 
tilgjengelige ressurser i akutte situasjoner (søk/redning, 
brann, naturkatastrofer o.l) etter anmodning fra HRS/Politi. 
Forsvaret kan gi verdifulle opplysninger i en 
ulykkessituasj on. 

I forbindelse med anløp av orlogsfartøy i norske farvann, 
har Forsvaret ansvar for måling og overvåkning av eventuelle 
utslipp av radioaktivte stoffer. 

1.7.3 Forsvarets forskningsinstitutt 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) besitter en del måle
utstyr og kompetanse vedrørende radioaktivt nedfall, men har 
bare ansvar vedrørende Forsvarets personell og materiell i 
atomulykkeberedskapen. FFI er rådgiver til Aksjonsutvalget ved 
atomulykker (AVA). 

1.8 Fiskeridepartementet 

1.8.1 Generelt 

Fiskeridepartementet har ansvaret for forvaltningen av de 
levende marine ressurser, fiskeri- og havbruksnæringen og 
havne- og farvannsforvaltnin jn. To av departementets under-
liggende organer. Fiskeridirektoratet og Havforsknings-
instituttet har oppgåver i atomulykkeberedskapen. 
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1.8.2 Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet med sitt kontrollverk har blant annet 
ansvar for kvalitetskontroll av fisk. Fiskeridirektoratet 
deltar i LORAKON-systemet og i SNT's styringsgruppe for 
måling av radioaktivitet i næringsmidler. 

Etter Tsjernobyl-ulykken har Sentrallaboratoriet ved avdeling 
for kvalitetskontroll i Fiskeridirektoratet på oppdrag fra 
fiskerinæringen utført malinger av radioaktivitet i en rekke 
produkter for eksport til markeder som krever attestasjon for 
utførte analyser. Statens institutt for strålehygiene (SIS) 
har bidratt med faglig ekspertise og opplæring. 

Sentrallaboratoriet har videre utført overvåkningsmålinger 
av potensielt utsatte fiskearter, blant annet torsk fanget i 
Nordishavet og Barentshavet i forbindelse me mulige 
forurensningsepisoder. 

Laboratoriet har instrumenter som kan måle radioaktivitet i 
saltvannsfisk. Målingene kan iverksettes umiddelbart etter en 
eventuell ny ulykke, og det vil i første rekke bli tatt prøver 
av radioaktivt cesium. Målingene gir grunnlag for utskriving 
av attester for radioaktivitet. 

Malinger på fisk utføres også ved de ordinære LORAKON-
stasjonene. 

1.8.3 Havforskningsinstituttet 

Havforskningsinstituttet er rådgiver for myndighetene i marine 
miljø- og ressursspørsmål og har ansvar for overvåkning av 
radioaktivtet i marint miljø. Instituttet deltar i LORAKON-
systemet. 

Det er i den senere tid utført en rekke malinger på innsamlede 
vannprøver både i forbindelse med forurensning i Barentshavet, 
nedfall etter Tsjernobyl-ulykken og en sunken russisk ubåt 
(Komsomolet) syd for Bjørnøya. I forbindelse med den sunkne 
ubåten er det også målt på sedimentprøver. 

Instituttet har hatt et nært samarbeid med Isotoplaboratoriet 
ved Norges landbrukshøgskole, SIS og Institutt for energi
teknikk både når det gjelder kompetanseoppbygging og mest 
mulig effektiv utnyttelse av målekapasitet. 

1.9. Miljøverndepartementet 

1.9.1. Generelt 

Miljøverndepartementet har samordningsansvar for norsk 
miljøvernpolitikk. Departementet har ansvar for overvåkning av 
forurensningssituasjonen i luft, jord og vann og for å skaffe 
seg oversikt over virkningene og konsekvensene av atomulykker 
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på naturmiljøet. Departementet har ir.iidlertid ikke ansvar 
hjemlet i lov eiler forskrift for overvåkning, varsling og 
beredskapstiltak ved atomulykker. Videre har departementet 
ansvaret for det norske arbeidet innen London konvensjonen som 
bl.a. regulerer dumping av radioaktive stoffer i havet. 
Departementet har også ansvaret for det norske arbeidet under 
Den blandede norsk-sovjetiske miljøvernkommisjon der det nå 
arbeides for at Russland skal overta de tidligere sovjetiske 
forpliktelser. Med grunnlag i denne kommisjonen har 
Miljøverndepartementet engasjert seg sterkt i å få klarlagt 
holdbarheten og eventuelle konsekvenser av påstanden om 
dumping av radioaktivt materiale i Barentshavet og Karahavet, 
se også del III pkt. 2.2. foran i rapporten. 

1.9.1. Statens Forurensningstilsyn (SFT) 

Statens forurensningstilsyn har budsjett- og koordinerings
ansvar for driften av overvåkningssystemet som følger 
utviklingen av forurensningstilstanden i Norge. Dette 
omfatter også de 20 målestasjonene som er etablert for å 
registrere radioaktivt nedfall som Norsk institutt for 
luftforskning (NILU) har det operative ansvaret for etter 
avtale med SFT. SFT deltar også som fagmyndighet i arbeidet 
under Londonkonvensjonen og under Den blandede kommisjon. 

1.9.2. Direktoratet for naturforvaltning (DN) 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for å 
rapportere og koordinere måling av radioaktivitet i fisk og 
vilt i de enkelte fylker som en del av Statens næringsmiddel
tilsyn (SNT)'s overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. 
Fylkesmennenes miljøvernavdelinger har fått instruks om inn
samling av fisk og vilt for måling. Resultatene rapporteres 
til DN som igjen oppsummerer resultatet for SNT's årsrapport. 
DN følger også med i utviklingen av konsentrasjonen av 
radioaktive stoffer i jord, planter og ferskvann i områder som 
ble hardt belastet etter ulykken i Tsjernobyl. 

1.9.3. Miljøforskningsinstituttene 

De tre frittstående miljøforskningsinstituttene Norsk 
institutt for vannforskning (NIVÅ), Norsk institutt for 
naturforvaltning (NINA) og NILU får alle sin grunnbevilgning 
over Miljøverndepartementets budsjett og bidrar på ulike mater 
i atomberedskapen. 

NINA deltar bl.a. i nordisk forskningssamarbeid innen 
radioøkologi og samarbeider ned DN om arbeidet med å folge 
utviklingen av konsentrasjonen av radioaktive stoffer i jord, 
planter og ferskvann. 

NILU har som nevnt det operative ansvaret for driften av 
overvikningsstasjonene. NILU har større kompetanse innen 
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måleteknikk enn innen radiofysikk og har derfor etablert god 
faglig kontakt med Statens institutt for strålehygiene (SIS) 
og Institutt for energiteknikk (IFE). Det er også etablert 
samarbeid mellom NILO og fem LORAKON-stasjoner i Troms og 
Finnmark som går ut på å benytte LORAKON-stasjonenes 
måleutstyr i NILU's målenett når utstyret ikke benyttes til 
måling av næringsmidler. 

1.10 Utanriksdepartementet 

Utenriksdepartementet har ansvar for sending og mottaking av 
varsel om atomulykker i henhold til Konvensjonen om tidlig 
varsling (IAEA) og de bilaterale varslingsavtalene mellom 
Norge og Finland, Nederland, Polen, Storbrittania, Sverige og 
Tyskland. Utenriksdepartementet vil dessuten varsle danske 
myndigheter seiv om det ikke er noen varslingsavtale mellom 
Norge og Danmark. 

Utenriksdepartementet har ansvar for å varsle relevante norske 
organer om meldinger som mottas fra utlandet, i første omgang 
Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA) og SIS. Det er 
utarbeidet varslingsrutiner som ivaretar dette ansvaret. 

I kontortiden er departementets forskningskontor ansvarlig for 
å formidle varslingen. Resten av døgnet ivaretas oppgaven av 
tjenestegjørende sekretærvakt. 

Forskningskontoret deltar i nordisk og internasjonalt 
nukleært samarbeid som NKS, IAEA og OECD/NEA. Kontoret er også 
engasjert i den planlagte hevingen av den sunkne sovjetiske 
atomubåten "Komsomolet". 

1.11 Samferdselsdepartementet 

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvar for å 
organisere de sivile transporttjenester under bl.a. ekstra
ordinære krisesituasjoner. Et slikt ansvar må derfor også 
omfatte atomulykker som utvikler seg til en slik situasjon og 
som fordrer innsats fra den sivile transporttjeneste. 

1.12 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 

Departementet er overordnet og har ansvaret for virksomheten 
ved Det norske meteorologiske institutt (DNHI). DNHI har 
ansvar for å gi og motta meldinger om radioaktivitet gjennom 
Global Telecommunication System (GTS). Instituttet har ogsi et 
ansvar for fl bidra med verdata og trajektorieberegninger for 
transport av radioaktivitet i luft for senere bruk i 
utarbeidelse av egne og andres prognoser og konsekvensanalyser 
i en ulykkessituasjon. 
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2. SAMORDNING AV ANSVAR OG MYNDIGHET 

2.1 AVA og rådgiverfunksjonen 

2.1.1 Opprettelsen av AVA 

Etter Tsjernobyl-ulykken ble norsk atomberedskap satt på en 
prøve den ikke var forberedt på å skulle mestre. Det måtte 
utøves myndighet innenfor en rekke sektorer. De aktuelle 
myndighetene hadde ikke, eller bare i liten grad, samordnet 
sin beredskap for en slik situasjon. Dette vanskeliggjorde 
iverksettelse av koordinerte tiltak. Det fremsto også en 
rekke faginstitusjoner med kompetanse på aktuelle eller 
tilgrensende områder. Disse faginstitusjonene framsto som 
konkurrerende rådgivere for myndighetene og som informasjons-
kilder for media. Denne situasjonen medførte et behov for å: 

- samordne de råd som ble gitt fra faginstitusjonene til 
myndighetene, 

- samordne de tiltak som ble truffet av ulike myndigheter, 
- samordne den informasjon som ble gitt fra myndigheter og 
faginstitusjoner til media og befolkning. 

I denne situasjonen valgte Regjeringen å opprette "Det 
midlertidige aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid". Dette 
aksjonsutvalget besto av representanter for de departementer 
som var mest sentrale etter Tsjernobyl-ulykken. Til utvalget 
ble det knyttet en stab av rådgivere, en fra hver av de 
institusjonene som har kompetanse på atomberedskap eller 
områder med tilknytning til dette. 

Frem til høsten 1989 oppsto det flere situasjoner hvor det 
midlertidige utvalget ble aktivisert. Eksempler på dette var 
trussel om styrt av reaktordreven satelitt over norsk område 
og ulykker i reaktordrevne ubåter utenfor Norge. Regjeringen 
fant på denne bakgrunn behov for å gjøre utvalget permanent. 
Den 22. september 1989 ble Aksjonsutvalget ved atomulykker i 
fredstid opprettet som permanent utvalg ved Kongelig 
resolusjon. 

2.1.2 AVA1» sammensetning 

I AVA sitter medlemmar fra 6 departementer; 

- Forsvarsdepartementet (ved Forsvarets overkommando), 
- Justisdepartementet (ved Direktoratet for sivilt 
beredskap), 

- Miljøverndepartementet (ved Statens forurensningstilsyn), 
- 01je-og energidepartementet (ved Statens atomtilsyn), 
- Sosialdepartementet (ved Helsedirektoratet), 
- Utanriksdepartementet. 

I tillegg kan representanter for Fiskeri-, Landbruks- og 
Samferdselsdepartementet tre inn i utvalget ved behov. 
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Sosialdepartementets representant leder utvalget. AVA har et 
sekretariat i Helsedirektoratet, og Helsedirektoratets 
informasjonsleder møter fast i utvalget. Dersom behovet for 
informasjonskapasitet er stort, vil AVA innkalle Regjeringens 
kriseinformasjonsenhet for å bistå i informasjonsarbeidet. Når 
AVA har innkallt kriseinformasjonsenheten, vil denne enheten 
være underlagt AVA og AVA's informasjonsrådgiver. 

AVA's medlemmer er representanter for forvaltningen og deres 
kompetanse avspeiler dette. Seiv om noen av medlemmene kommer 
fra fagetater, har utvalget behov for spisskompetanse på mange 
av de feitene som omfattes av, eller har skjæringspunkter med 
atomberedskapen. 

AVA har derfor tilknyttet rådgivere som er representanter for 
faginstitusjonene. I aktuelle situasjoner vil AVA så raskt som 
mulig gi varsel til, og be om assistanse fra, rådgiver-
institusjonene. 

2.1.3 AVA's oppgåver i aksjonsfasen 

Ved varsel om ulykker som har gitt, eller kan gi, spredning av 
radioaktivitet har utvalget som oppgave å: 

- innhente informasjon for å klargjøre om det har vært en 
ulykke og hvilket omfang denne eventuelt har, 

- samordne informasjonen og vurdere om ulykken har fått eller 
kan få betydning for norsk område eller for heisen til 
norske borgere i inn- eller utland, 

- påse at ansvarlige myndigheter på statlig, fylkesregionalt 
og kommunalt nivå iverksetter nødvendige og koordinerte 
tiltak, 

- gi rask og samordnet informasjon til publikum, medier og 
myndigheter på alle nivåer. 

Oppgåvene følger av AVA's mandat slik dette er gitt i kgl. 
res. av 22.9.89 (se vedlegg 3). 

Den informasjonen som når AVA, og de vurderingene som utvalget 
gjør, skal løpende bringes videre til myndigheter på alle 
nivåer og til institusjonene. Dette er spesielt viktig med 
tanke på den informasjonen som gis til publikum og media. Seiv 
om AVA er gitt hovedansvar for informasjon ved en atomulykke, 
vil også berørte myndigheter og faginstitusjoner på fylkes- og 
kommunenivå motta henvendelser. Ved at det meste av 
informasjonen som gis av berørte myndigheter er samordnet 
gjennom AVA, unngår man at media fokuserer på nyanse
forskjellar i uttalelsene. Slik "ekspertstrid" fjerner 
oppmerksomheten fra det vesentlige i budskapet. 

Som AVA uttaler i sitt brev til landets fylkesmenn av 27. 
februar 1991, vil utvalget i aksjonsfasen fungere som et 
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kollegium. Her skal rådgivernes spisskompetanse på fag, 
forvaltningens niyndighet og kunnskap om informasjon virke 
sammen og gjere AVA i stand til å ivareta nødvendige hensyn 
i en ulykkessituasjon. 

2.1.4 AVA's oppgåver utenom ulykkessituasjonen 

AVA er et aksjonsorgan med sitt hovedansvar begrenset til 
ulykkessituasjoner, jfr. mandatets pkt. 2.2. 

AVA's ansvar utenom krisesituasjonene begrenser seg derfor til 
å påse at samordningen vil fungere tilfredsstillende ved en 
eventuell atomulykke. Dette inkluderer, foruten å se til at 
AVA's egen beredskap er tilfredsstillende, også å tjene som et 
forum for informasjonsutveksling, både for berørte 
departementer, myndigheter på fylkesnivå og rådgiver-
institusjonene. Gjennom sin aktivitet utenom ulykker må AVA se 
til at beredskapen opprettholdes og koordineres mellom de 
ulike sektorer. 

Ved opprettelsen av AVA ble det slått fast at AVA ikke er et 
forvaltningsorgan for stråleberedskap. Dette gjenspeiler seg 
i at AVA's medlemmer er representanter for departementer og 
er medlem av AVA ved siden av annen full stilling. Også AVA's 
to sekretærer har denne funksjonen ved siden av annen 
stilling. 

For å lese større oppgåver utenom ulykkessituasjonene som 
tilpassning av aktuelle lokaler til AVAs bruk, utarbeidelse 
av beredskapsmanual for AVA, planlegging og gjennomføring av 
sveiser, har AVA engasjert ekstern bistand. 

2.1.5 Direktoratet for sivilt beredskap(DSB) og AVA, 
avgrensning av oppgåver og ansvar 

Etter kgl. res. av 10.10.1980 er Direktoratet for sivilt 
beredskap pålagt et ansvar pi sivil side for overordnet 
planlegging under den løpande beredskapen. 

Seiv om hoveddelen av AVA's ansvar vedrører aksjonsfasen, 
pålegger mandatet også ansvar under den løpande beredskapen. 
Dette består bl.a. i et ansvar for å planlegge og forberede 
den aksjonsvirksomheten mandatet pålegger utvalget 4 utføre 
i aksjonsfasen. Detta vil bl.a. oafåtta at ansvar for å 
planlegga samordningen i aksjonsfasen. (mandatets pkt. 2.1., 
strekpunkt 1). 

Dersom en sar mandatene som isolerte regelsett, vil altså 
både DSB og AVA vara tillagt ansvar vedrørande planleggingen 
av atomulykkeberedskapen. I dan grad datta ar ansvar som ute
lukkar hverandre må AVA's ansvar gå foran dat ansvar DSB er 
tillagt, jfr. alminnelig* tolkningsprinsippar som siar at ved 
motstrid går den nyåra regel foran dan aldra regel. Datte vil 
vare tilfallet for ansvaret for planlegging av samordnings-
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funksjonen i aksjonsfasen. Her går AVA's ansvar foran DSB's. 

2.1.6 Trinnvis beredskap 

I AVA's mandat er det fastsatt at utvalget sammenkalles når 
ett av medlemmene krever det eller på anmodning fra 
representert departement. Det vil imidlertid være slik at den 
aktuelle situasjonen må avgjøre hvor store deler av AVA's 
apparat som skal aktiviseres. Det er en glidende overgang 
mellom faglige meldinger mellom søsterorganisasjonar i ulike 
land, mindre hendelser eller uregelmessigheter som overhodet 
ikke eller i ubetydelig grad gir utslipp av radioaktivitet, 
større hendelser eller uklare situasjoner som kan medføre 
målbar økning av radioaktivitet over norsk område og større 
atomulykker. 

For de aller fleste av de hendelser som det norske fagmiljøet 
og - eller AVA får kjennskap til, vil det ikke være aktuelt å 
innkalle AVA's medlemmer og rådgiverstab i sin helhet. Noen av 
disse meldingene har kun interesse for det fagmiljøet som 
mottar meIdingen. Andre kan ha en viss interesse for AVA's 
medlemmer, f.eks. fordi man forventer mediaomtale i Norge 
eller i andre land. Det er generell enighet om at fagmiljøene 
skal holde lav terskel for å melde slike hendelser til AVA. 

Etter en vurdering av situasjonen vil AVA's leder og 
sekretariat avgjøre om man skal informere AVA's øvrige 
medlemmer om hendelsen. Dersom meldingen tilsier det, vil det 
alltid bli informert til medlemmer, eventuelt til rådgivere og 
myndigheter sentralt og regionalt. Videre vil det være aktuelt 
å gi ut en pressmelding. I de fleste av disse situasjonene vil 
det allikevel ikke være nødvendig å sammenkalle AVA's 
medlemmer og rådgivere. 

Ved hendelser som er av noen betydning for norske interesser, 
eller ved melding av usikre situasjoner, vil det være aktuelt 
å innkalle AVA's medlemmer og de rådgiverne som representerer 
aktuelle fagområder for situasjonen. Hvilke rådgivere dette 
er, vil variere fra gang til gang. Rådgiverne og deres 
institusjoner er således en pool av fagkompetanse fra hvilken 
man trekker ut elementer avhengig av behovet. 

Det er imidlertid noen generell* prinsipper som må ligge til 
grunn for en slik trinnvis «Iler glidende anvendelse av AVA's 
apparat. 

- Terskelen for vidareformidling av informasjon må vere lav. 

- Terskelen for etablering av deler av eller hel* AVA-
opparatet må var* lav. Ved usikkerhet i situasjonen må 
terskelan juster** ned i forhold til dette. 

- Informasjonsbehovet ved atomulykker, «Iler situasjoner som 
kan oppfatte» som datt*, «r svært nøyt. 
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2.1.7 Rådgiverinstitusjonenes rolle 

De viktigste fag- og forskningsinstitusjonene som har 
kompetanse på områder som grenser inn mot atomberedskapen, har 
rådgivere i AVA. Ved en atomulykke vil AVA innkalle hele eller 
deler av rådgivergruppen etter behov. Disse vil som kollegium 
tilføre AVA den kompetanse som er nødvendig for å kunne 
vurdere situasjonen. Det er imidlertid ikke rådgiverne som 
personer som utgjør den viktigste kompetansekilden for AVA. 
Rådgiverne skal være et bindeledd mellom AVA og rådgiver-
institusjonene. Det er rådgiverinstitusjonene som i hovedsak 
må forberede seg på å: 

- innhente informasjon til hjelp for vurdering av 
situasjonen, 

- vurdere den tilgjengelige informasjonen ut fra et faglig 
perspektiv, 

- gi råd og veiledning ut fra situasjonen, 
- foreslå nødvendige tiltak, 
- bidra til hensiktsmessig ressursutnyttelse f.eks. hva 

angår norsk måleutstyr m.m. 

Rådgivemes viktigste funksjon er således å være et bindeledd 
mellom institusjonen og AVA. I tillegg til å bidra til at AVA 
derved får tilgang på institusjonens kompetanse og ressurser, 
vil dette også bidra til at institusjonene kan holdes best 
mulig orientert om de vurderinger, og de råd og tiltak som AVA 
initsierer. Dette vil bidra til å holde institusjonene opp
datert om hvilken informasjon som er tilgjengelig, og vil også 
bidra til at institusjonene er samordnet med AVA når de får 
henvendelser fra media og befolkning. 

2.1.8 AVA's øvelsesberedskap 

I tillegg til perioden etter Tsjernobyl-ulykken, har AVA-
systemet flere ganger vært aktivisert ved "nesten-ulykker" 
eller varsling om mulige atomulykker. Vi kan her nevne: 

- Cosmos 1900, den rsaktordrøvne sovjetrussiske satelitten 
som kunne ha styrtet over norsk område i 1988. Dette var 
den tredje i løpet av ti år. 

- De tre sovjetrussisk* ubåthavariene utanfor norskekysten 
våren og sommaren 1989. 

- De 2 "mystiske skyene" over Kola-halvøya sommeren 1990. 

AVA var også samlet for å vurder* muligheten av bruk av 
atoravåpen/spredning av annat radioaktivt material* fer Gulf-
krigan i 1991, serlig a*d tank* på mulige konsekvensar for 
nordmann i de: aktuell* området. 

Diss* situasjonane har alia medført sterra ellar aindre grad 
av testing av AVA's beredskap. 
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Hesten 1989 etablerte AVA en egen øvingsledelse for 
planlegging og gjennomfaring av øvelser for AVA. Denne har 
vært ledet av en representant for Helsedirektoratet. I øvings-
ledelsen har det blant annet vært representanter for Statens 
institutt for strålehygiene, Statens atomtilsyn og 
Direktoratet for sivilt beredskap. 

våren 1990 holdt AVA en øvelse sammen med Regjeringens 
kriseinformasjonsenhet. Denne øvelsen ble holdt i vanlige 
møteromslokaler i regjeringskvartalet. Blant annet ble 
informasjonsoppgavene trenet gjennom pressekonferanse i 
Pressesenteret i regjeringskvartalet. 

Våren 1991 ble det holdt en stabsøvelse for AVA. Målet med 
denne var blant annet å trene AVA's funksjoner i de lokalene 
hvor AVA vil utøve sin virksomhet fra. 

Høsten 1990 ble det arrangert en konferanse hvor blant annet 
representanter for fylkesmenn og fylkesleger i landets tre 
nordligste fylker sammen med AVA la grunnlaget for et nærmere 
samarbeid. AVA har også vært representert under en øvelse 
arrangert av Fylkesmannen i Finnmark. 

I regi av "Det nordiske kjemesikkerhetsprogram" ved Den 
nordiske kjernesikkerhetskomite (NKS) (1990 til 1993) arbeides 
det med å samordne atomberedskapen i de nordiske land. Her 
deltar representanter for noen av de institusjoner som er 
representert i AVA. Det er utarbeidet en felles nordisk 
beredskapsmanual som et ledd i dette samarbeidet. I 1993 
planlegges det avholdt to øvelser hvor samkjøringen av den 
nordiske atomberedskapen skal utprøves (BER-prosjektet). 

Meldinger fra Det internasjonale atomenergibyrået sendes fra 
tid til annen ut over det meteorologiske kommunikasjonsnettet 
for å teste nettets egnethet som varslingsvei ved atomulykker. 
Disse meldingene videreformidles fra Det norske meteorologiske 
institutt til Utenriksdepartementet, AVA og Statens institutt 
for strålehygiene. Det gis tilbakemelding fra Meteorologisk 
institutt på at varsel til Norge er mottatt, dekodet og 
forstått. 

2.2 Andre samordningsfunksjoner 

2.2.1 Generelt om samordning vedrørende landbruksprodukter og 
næringsmidler 

Erfaringene fra arbeidet med mottiltak etter Tsjernobyl-
ulykken har vist at landbruksmyndighetene blir sterkt 
involvert ved en slik atomulykke. Dette dreier seg blant annet 
om iverksetting av mottiltak, økonomiske kompensasjons-
ordninger og igangsetting av forskning. 

Landbruksdepartementet har hatt daglig arbeid med å redusere 
skadevirkningene på landbruksproduksjonen etter Tsjernobyl-
ulykken. Det meste av arbeidet med å redusere skadevirkningene 
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for landbruket i Norge har vært koordinert av landbruks-
myndighetene. 

I forbindelse med den sentrale koordineringen av arbeidet med 
den radioaktive forurensningen når det gjelder landbruks-
produkter har man benyttet seg av en styringsgruppe i 
Landbruksdepartementet. 

I tillegg er det opprettet en styringsgruppe under SNT. 

For at landbruksproduktene skal ha radioaktivitetsnivåer under 
tiltaksgrensene har styringsgruppene tilsammen trukket opp 
målsetningene for tiltakene og bestemt hovedtrekkene i 
opplegget. 

2.2.2 Landbruksdepartementets styringsgruppe i forbindelse 
med radioaktiv forurensning av landbruksproudkter 

På møte i Landbruksdepartementet i oktober 1986 ble det 
bestemt å opprette diverse arbeidsgrupper bl.a. en beredskaps-
gruppe som skulle følge opp arbeidet etter Tsjernobyl-ulykken 
på de områder som vedkommer landbruket. 

Beredskapsgruppen ble senere slått sammen med "Landbruks
departementets styringsgruppe i forbindelse med radioaktiv 
forurensning av landbruksprodukter". Denne gruppen er fortsatt 
aktiv og har hatt 1-2 mister i året. 

Gruppen har medlemmer fra SNT, Norges veterinærhøgskole, 
Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag. Norsk sau- og 
geitealslag, SIS, Norsk kjøtt, Kjøttbransjens landsforbund, 
NLVF, Norske melkeprodusenters landsforbund, fylkes-
veterinærene, fylkeslandbrukssjefene, Jordbruksavdelingen, 
Landbruksavdelingen og Veterinæravdelingen i Landbruks
departementet . 

Styringsgruppen er gitt i oppgave å: 

- vurdere de langsiktige konsekvensene for landbruket etter 
Tsjernobyl-ulykken, 

- fremme forslag for Landbruksdepartementet om tiltak som 
bør gjennomføres i det videre arbeid etter Tsjernobyl-
ulykken, 

- koordinere det videre arbeid etter Tsjernobyl-ulykken, 
herunder arbeidet i forskningsgruppen og beredskapsgruppen 

- fungere som kontaktorgan mellom myndighetene og de berørte 
parter. 

Formann og sekretariat ligger til Landbruksdepartementet. 



97 

2.2.3 Statens næringsmiddeltilsyns styringsgruppe for 
overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler 

Styret for næringsmiddelkontrollen (det nåværende SNT) tok i 
slutten av 1986 initiativ til opprettelsen av en sentral 
styringsgruppe for overvåkning av radioaktivitet i nærings
midler. Styringsgruppen planlegger og folger opp over-
våkningen. Den har idag mete en gang i året. Gruppen består av 
representanter fra Fiskeridirektoratet, Direktoratet for 
naturforvaltning, Landbruksdepartementet, Statens institutt 
for strålehygiene. Det lokale næringsmiddeltilsyn, Reindrifts
administrasjonen, Norske melkeprodusenters landsforbund, 
fylkesveterinæretaten, Norsk Kjøtt og A/L Gartnerhallen. 

Styringsgruppens oppgåver: 

- planlegging og oppfølgning av overvåkning av radioaktivitet 
i næringsmidler, 

- prioritere utnyttelsen av den totale analysekapasiteten i 
inneværende år og foreslå ressurstildeling til analyse
arbeidet ved LORAKON-stasjonene (økonomi og instrumenter). 

- forestå enhetlig og fyldig informasjonsopplegg overfor ytre 
etater, media og almennhet. 

Formann og sekretariat ligger til SNT. 

2.2.4 Samordningsfunksjonar under Fylkesmannens ledelse 

I hvert fylke er det etablert en koordineringsgruppe for 
overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. Gruppene er 
sammensatt av representanter for fylkeslege, fylkesveterinær, 
LORAKON-stasjonene, fylkeslandbrukskontoret, reindriftskontor 
og Fylkesmann. Koordineringsgruppene fordeler bl.a. midler til 
de lokale LORAKON-stasjonene. 

I de fleste fylker er det nå opprettet egne beredskapsgrupper 
for atomulykker. Disse er ledet av Fylkesmannen som ansvarlig 
myndighet hva angår beredskap i fylket. Opprettelsen av disse 
gruppene har i stor grad skjedd og skjer i nært samarbeid med 
AVA. 

Beredskapsgruppene har en noe ulik sammensetning, men er i 
hovedsak satt sammen av representanter for relevante 
myndigheter og faglig kompetanse. Typiske medlemmer er 
Fylkesmannens beredskapsavdeling, fylkeslegen, veterinær-
vesenet, lokale politikammer, lokalt media og lokale sykehus. 

Fylkesmannens beredskapsgruppe er i hovedsak et "mini-AVA" på 
fylkesplan og vil stort sett ha de samme oppgåver for fylket 
som AVA har for hele landet. Hovedoppgavene vil være å 
samordne tiltak og informasjon på fylkesplan. Beredskaps-
gruppens arbeid vil skje i nært samarbeid med AVA. 
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Mandatene for de enkelte beredskapsgruppene vil variere noe 
fra fylke til fylke, som en illustrasjon gjengir arbeids-
gruppen hoveddelen av mandatet til beredskapsutvalget i 
Oppland som ble opprettet i juni 1991: 

it 

Generelt 
1. Beredskapsgruppen ved atomulykker i fred - Oppland 
etableres som et permanent utvalg som kalles sammen av 
Fylkesmannen ved behov. Utvalgets medlemmer oppnevnes av 
Fylkesmannen. 

2. Aksjonsutvalget ved atomulykker i fredstid (AVA) har det 
overordnede koordineringsansvar for alle tiltak som 
iverksettes i forbindelse med en atomulykke i fredstid. 
Beredskapsgruppens arbeide må derfor skje i nær kontakt med 
AVA. 

Oppgåver 
3. Være et radgivende organ for Fylkesmannen i forbindelse med 
atomulykker i fredstid, og et forum for gjensidig informasjon 
og konsultasjon med AVA. 

Videre medvirke til: 

a. At det forberedes og opprettholdes et tilfredsstillende 
beredskap med tanke på eventuelle atomulykker i fredstid. 

b. At det innhentes løpende informasjon om inntrufne 
atomulykker og konsekvenser. 

c. At nødvendige tiltak for å beskytte liv og helse og andre 
samfunnsviktige interesser blir iverksatt i samsvar med 
direktiver og pålegg fra sentrale fagmyndigheter. At det i 
samarbeide med AVA blir iverksatt søking etter og måling av 
radioaktivitet. 

d. Samordne informasjon til publikum, privat virksomhet, media 
og statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter i 
fylket. 

.." 

2.3 Annen samordning 

Den daglige styringen av arbeidet med å redusere skade-
virkningene etter nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken og andre 
beredskapssituasjoner f.eks. mulig satelittstyrt i 1988, har 
krevet nær samordning mellom Landbruksdepartementet, SNT og 
Statens institutt for strålehygiene. 
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3. MATERIELL, UTSTYR OG HJELPEMIDLER 

3.1 Innledning 

Måleinstrumenter for måling av stråling og analyse av radio
aktivitet eies og drives av en rekke forskjellige 
institusjoner. Instrumentene er anskaffet og tilpasset 
institusjonenes oppgåver men har det felles at de ved 
samordning kan utnyttes i en beredskapssituasjon. Etter 
Tsjernobyl-ulykken ble det bygget opp landsomfattende 
målesystemer for overvåkning, varsling og kartlegging av 
radioaktivt nedfall og radioaktivtet i næringsmidler. Nedenfor 
gis en oppsummering av materiell, utstyr og hjelpemidler som 
ulike etater disponerer i dag og som må sees på som ressurser 
i beredskapssammenheng. 

3.2 Prognoseverktøy 

Norge har i dag tilgang til trajektorieberegninger som utføres 
av Meteorologisk insitutt. Disse beregningene viser luft-
massenes bevegelser fra ulykkespunkt og vil vise om Norge er 
truet av radioaktive luftmasser. I tillegg kan Meteorologisk 
institutt utføre modellberegninger for nedbør kombinert med 
luftmassenes bevegelser. Nedbør kombinert med luftmasse-
bevegelser vil gi informasjon om hvor et nedfall kan tenkes å 
inntreffe og har derfor betydning for prioritering av malinger 
og tiltak. 

3.3 Målesystemer for overvåkning og varsling 

NILU opererer i dag 10 faste ionisasjonskammerbaserte måle-
stasjoner og 5 stasjoner med scintillasjonsdetektorer (Nal-
detektorer). I tillegg drives 5 stasjoner med scintillasjons
detektorer som tilhører LORAKON-systemet i Troms og Finnmark. 
Ionisasjonskammerstasjonene gir doserate i luft og leses 
automatisk hver 6. time. Oe gir i tillegg automatisk alarm ved 
forhøyede nivåer for radioaktivt nedfall. Stasjonene med 
scintillasjonsdetektorer er under utprøving og gir informasjon 
om isotopsammensetningen i nedfallet, spesielt cesium og jod. 
Stasjonene leses automatisk. De 5 LORAKON-stasjonene benyttes 
bare som overvåkningsinstrumenter når de ikke benyttes for 
kontroll av radioaktivitet i næringsmidler. Data fra måle-
stasjonene lagres i database hos NILU. 

I tillegg til nasjonale målestasjoner har IFE faste måle-
stasjoner i tilknytning til reaktoranleggene på Kjeller og i 
Halden. 

3.4 Målesystemer for måling av radioaktivitet i luft 

Overvåknings- og varslingssystemer basert på faste måle
stasjoner av nedfall er i mindre grad følsomme for radio
aktivitet i luft. Til måling av luftaktivitet benyttes 
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stasjoner som suger luft gjennom et filter og som seinere må 
males og analyseres. 

SIS har overtatt driften av en luftfilterstasjon fra tyske 
eiere. Denne er plassert i Skibotn i Troms. I tillegg opererer 
SIS en høyvolum luftfilterstasjon ved sine lokaler på Østerås 
i Bærum. En luftfilterstasjon i Vardø drives pr. i dag av SIS, 
men skal leveres tilbake til tyske eiere i løpet av 1992. 
Filtrene fra disse stasjonene blir sendt til SIS for analyse 
en gang pr. uke. SIS har i tillegg to transportable 
luftfilterstasjoner. 

Forsvarets forskningsinstitutt eier fire luftfilterstasjoner 
som drives av IFE. Stasjonene er lokalisert i Tromsø, Værnes, 
Bergen og Kjeller. Disse stasjonene har en lavere følsomhet 
enn høyvolum-stasjonene. Filtrene males først preliminært ved 
de lokale næringsmiddeltilsyn og sendes deretter ti] IFE på 
Kjeller for nærmere analyse. 

En luftfilterstasjon er plassert ombord på hurtigrutefartøyet 
"Midnattsol". Denne luftfilterstasjon drives av IFE og 
filtrene males ved næringsmiddeltilsynet i Hammerfest før de 
sendes til IFE for nærmere analyse. 

NILU opererer et mindre fly med prøvetakingsutstyr og analyse-
utstyr med halvlederdetektor for umiddelbar analyse av 
luftfiltre ombord i flyet. Analyseutstyret er prioritert for 
dette formål. 

3.5 Målesystemer for kartlegging av radioaktivt nedfall 

Sivilforsvaret har i dag 126 måleinstrumenter av typen 
Automess for måling av doserate fra eksternstråling. Disse 
måleinstrumentene er tildelt målepatruljer innen Sivil
forsvaret og er spredd over hele landet. Det er etablert et 
system for malinger der en med faste tidsintervaller måler 
doserate på faste steder etter en veldefinert prosedyre. 
Måledata systematiseres og registreres hos DSB. 

Forsvaret har bestilt ca 280 måleinstrumenter av samme typen. 

SIS og IFE disponerer beredskapsbiler som på kort varsel kan 
rykke ut. Bilene kan utstyres med transportable målesystemer 
som ionisasjonskammerinstrumenter, transportable halvleder-
detektorsystemer for felt gamma-målinger, Nal-detektorsystemer 
osv. 

En hurtig kartlegging av større områder kan gjennomføres med 
fly/helikopter utstyrt med store Nal-detektorer med analyse-
utstyr. NILU disponerer slikt utstyr i sitt fly. NGU har 
tilsvarende utstyr, men er avhengig av å leie fly/helikopter 
for å få utført slike malinger. 

En rekke institusjoner eier Ge-detektorsystemer og Nal-
detektorsystemer for analyse av radioaktive isotoper og ulike 
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håndinstrumenter for måling doserater eller eksposisjon fra 
eksternstråling. En oppsummering av dette er gitt i vedlegg 2. 

3.6 Målesystemer for radioaktivitet i nxringsmidler 

I en senfase vil malinger i stor grad være rettet mot 
næringsmidler og eventuelle tiltak med hensyn på reduksjon av 
stråledoser. LORAKON-systemets måleutstyr vil her kunne måle 
radioaktivitet og bestemme type radioaktivt stoff ved sine 57 
stasjoner spredt ut over hele landet. LORAKON-stasjonene er 
utstyrt med Nal-detektorsystemer. Måleutstyret er meget 
fleksibelt og kan ved riktig tilpassing benyttes til en rekke 
andre måleoppgaver. 

3.7 Målesystemer for måling av alfa- og beta-emitterende 
nuklider 

Malinger av transuraner (plutonium, americium osv) er aktuelt 
spesielt med tanke på forurensninger i luft og i miljøet. 
Disse isotopene er tungt løselige og transporteres dårlig i 
næringskjeder. For slike analyse kreves spesielle kjemi-
prosedyrer og detektorer. Dette dekkes i hovedsak av SIS i 
samarbeide med LORAKON-prosjektet. I tillegg kan slike analy
ser utføres ved HI,IFE og NLH. 

Analyser av strontium-90 er spesielt aktuelt i forbindelse med 
innhold i melk. Opptak av Strontium-90 fra dyrket mark til 
nyttevekster er høyere enn for cesium. Analyser av strontium-
90 i andre jordbruksprodukter er derfor også aktuelt. 
Analysene foregår ved bruk av væskescintillasjonsdetektorer 
eller lavbakgrunns beta-detektorer. Analyseutstyr eksisterer i 
dag ved IFE og NLH. 

3.8 Måleutstyr overflateforurensing og intern forurensing av 
mennesker 

Transportable instrumenter for måling av overflateforurensing 
finne ved flere institusjoner. I tillegg kan en rekke hånd
instrumenter for doseratemålinger fra ekstern gamma-stråling 
også utstyres med detektorer for beta-målinger. Alle ditise 
instrumentene kan benyttes til feltmålinger og ved 
rensestasjoner. 

Sivilforsvaret og Forsvaret disponerer tilsammen stor 
kapasitet av faste og mobile rensestasjoner for rensing av 
radioaktivt forurensede personer (ytre forurensing). 

For malinger av intern forurensing av mennesker er det faste 
målestasjoner for helkroppsmålinger ved SIS, IFE Kjeller og 
IFE Halden. Disse måleinstrumentene er plassert i 
lavbakgrunnsrom. I tillegg har Haukeland sykehus i Bergen et 
lavbakgrunnsrom uten utstyr for helkroppsmålinger. Nal-
detektorene ved LORAKON-stasjonene benyttes for helkropps-
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malinger i felt ved bruk av såkalt Palmer-geometri. 

4. EKSISTERENDE KOMPETANSE OG PERSONELL AV BETYDNING FOR 
ATOMULYKKEBEREDSKAPEN 

4.1 Generelt 

Med kompetanse vil arbeidsgruppen i dette kapitlet forstå 
personers eller organisasjoners/institutters evner, kunnskaper 
og ferdlgheter til å mestre gitte forhold. Kompetanse kan 
bestå i en generell bred oversikt over et fagområde og dermed 
mulighet for å prioritere mellom delområder, og/eller i spiss
kompetanse som representerer den mest avanserte kompetansen 
innen et avgrenset fagfelt og som vanligvis er 
forskningsbasert. 

Kompetanse og personell av betydning for atomulykkeberedskapen 
befinner seg innen en rekke fagfelter, for eksempel fysikk, 
kjemi, medisin, veterinærmedisin, samfunnsfag, landbruksfag, 
strålevern og strålehygiene. I fremstillingen vil arbeids
gruppen legge vekt på kompetanse og personell som er direkte 
anvendelig ved en eventuell atomulykke. 

4.2 Måleteknisk kompetanse, dosimetri og strålingsfysikk 

På området måling og varsling av radioaktivitet, strålevern og 
strålehygiene er SIS den sentrale kompetanseinstitusjon. Med 
hensyn til dosimetri og måleteknikk, besitter man ved SIS 
kompetanse innen: 

- måling av ekstern gairana-stråling, 
- måling av ekstern beta-stråling, 
- kvalitativ og kvantitativ gammaanalyse fra matvarer, 

jordprøver mv., 
- analyser av luftfiltere, 
- radiokjeroiske analyser for malinger på visse nuklider som 

sender ut alfa- og betastråling (internbestråling), 
- helkroppsmålinger/organmålinger (internkontaminasjon), 
- persondosimetri, d.v.s. bruk av personbårne dosimetre for 
måling av ekstern gamma- og beta-stråling. 

SIS representerer et faglig bredt miljø med omfang og kvalitet 
som følger av de måle- og kalibreringsbehov som hittil har 
vært til stede, men er samtidig også en forvaltnings
institusjon. Virksomheten er særlig rettet mot strålevern, 
måling av doserater og aktivitetsmengder, mens dosimetriske 
evalueringer hovedsakelig er basert på tabellverk. Det drives 
noe, men begrenset, arbeide innen dosimetri som sådan. 

Institutt for energiteknikk (IF£) bositter kompetanse i 
strålevern, analyse av rutfioak i i. v vt-sl og beregni^ger sv '."-r 
modeller for raiii n>i:t.i''t r:p<î al] <-n'u or relov.int for 
måleberedskaprn. 
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Hovedtyngden av landets målekapasitet er knyttet til LORAKON-
systemet som betjener både landbruket, næringsmiddelhygienen, 
strålevernsmyndighetene og til en viss grad fiskerinæringen. 
Ved opplæring av personell ved LCRAKON-stasjonene og ved at 
SIS har det faglige ansvaret for LORAKON, har systemet måle-
teknisk kompetanse. Kompetansen ved de lokale næringsmiddel
tilsyn som betjener stasjonene, er likevel ikke tilstrekkelig 
til foreta mer kompliserte malinger, som f.eks. måling av 
strontium og plutonium. 

Isotoplaboratoriet ved NLH har spesialkompetanse for malinger 
av radioaktive nuklider i landbruks- og matproduksjonen. 

Måleteknisk kompetanse av forskjellig type finnes ved 
institusjoner innen universitets- og forskningssektoren, 
særlig ved universitetene og de vitenskapelige høyskoler. 

NILU med sitt system for varsling og måling besitter også 
måleteknisk kompetanse og varslingskompetanse. Havtorsknings-
instituttet har for sine måleaktiviteter i stor grad vært 
avhengig av måleteknisk ekspertise fra andre institusjoner. 
Sivilforsvaret har gitt opplæring til sitt mannskap som 
betjener måleutstyr, men har ikke kompetanse på vurderings-
siden ved lavere dosenivåer. Endel viktige organer som f.eks. 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt 
for vannforskning (NIVÅ), har analysert sine prøver ved andre 
laboratorier og har seiv begrenset målekompetanse. 

En rekke sykehus har nukleærmedisinske avdelingar, hvor det 
finnes noe relevant kompetanse i måleteknikk, dosemetri og 
strålingsfysikk. Mer sentralt står imidlertid de radiofysiske 
avdelinger ved regionsykehusene og ved Det norske radium
hospitalet. Hovedoppgavene for disse avdelinger er stråle-
fysikk og dosimetri i forbindelse med stråleterapi, men de har 
også tildels oppgåver inn nukleærmedisin og røntgen
diagnostikk. Oftedalutvalget (NOU 1987:1) pekte på at fysikere 
som arbeidet med slike problemer relativt lett lot seg trekke 
inn i håndteringen av problemene ved Tsjernobyl-ulykken. 

4.3 Meteorologi, oceanografi m.v. 

Det norske meteorologiske institutt har oppgåver i atom-
beredskapen. De har høy kompetanse på de nødvendige feiter, 
herunder trajektorieberegninger, og er tilknyttet 
internasjonale nettverk med varslingsfunksjoner. Kompetansen 
er generell og ikke primært betlnget av atomberedskap, og 
andre hensyn vil derfor sikre opprettholdelse. 

Ved marin forurensning kan oceanografiske kunnskaper om 
havstrømmer, marin økologi m.v. være av stor betydning. 
Kompetanse på disse felt finnes særlig ved Havforsknings-
instituttet og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. 
Dette er også kompetanse man må anta vil opprettholdes av 
andre hensyn enn mulige atomulykker. 
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4 . 4 Reaktorteknologi og atomvåpenteknologi 

Innen nukleær teknologi og reaktorsikkerhet finnes fagmiljøet 
hovedsakelig ved Institutt for energiteknikk (IFE), i noen 
grad i Statens atomtilsyn (SAT). 

De nordiske land har i en årrekke hatt et forskningssamarbeid 
om kjernekraftsikkerhet, finansiert gjennom Nordisk 
ministerråd. Statens atomtilsyn har som oppgave å delta i 
styringen av dette arbeidet, og har ansvar for å koordinere 
norsk innsats i programmet. Se nærmere under pkt. 8.3.2 
nedenfor. 

Det gis i dag ingen systematisk undervisning i reaktor
teknologi ved våre høyere læresteder, men mange av de 
deldisipJiner som inngår, er godt dekket. Den eneste reaktor-
tekniske opplæring som skjer i Norge i dag, foregår internt 
ved IFE. 

SIS har ingen kompetanseoppbyggende egenaktivitet på reaktor-
området. SIS-personale har en viss innsikt i de kortsiktige oy 
langsiktige strålehygieniske konsekvenser ved bruk av ulike 
atomvåpentyper under ulike betingelser og reaktorulykker. 

Virksomheten ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er 
begrenset med hensyn til atomvåpenteknologi. 

4.5 Annen kompetanse med relevans for atomulykkeberedskapen, 
herunder kompetanse av særlig betydning for 
tiltaksvurderinger 

Grunnlaget for beslutninger om tiltak ved atomulykker er i 
hovedsak kunnskap om konsekvensene av radioaktivitet i luft og 
det radioaktive nedfallet. Det er en rekke forskjellige 
fagfelter som har betydning for denne kunnskapen, bl.a. 
strålemedisin, strålebiologi og radioøkologi. Kompetanse innan 
slike fagfelter finnes hos rådgiverinstitusjonene til AVA samt 
ved enkelte andre forskningslnstitusjoner. 

Kunnskaper om radioaktivitet og dennes virkninger har også 
betydning for utvikling og gjennomføring av tiltak. Etter 
Tsjernobyl-ulykken er det gjennomført en rekke forsknings-
prosjekter med tanke på å bygge opp slik kunnskap. Det har i 
særlig grad vært satset på prosjekter innen landbruks
produksjon og radioøkologi. 

4.6 Annen virksomhet av betydning for kompetansesituasjonen 

Seiv i de områdene som ble hardest rammet av Tsjernobyl-
ulykken er det perioder der måleutstyret ved LORAKON-
stasjonene blir lite brukt. Dette gjelder særlig utenom 
beite- og slaktesesongen. Enkelte lokale næringsmiddeltilsyn 
har i slike perioder brukt måleutstyret til å måle radon i 
boliger. Dette har bidratt til å vedlikeholde og videreutvikle 
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den lokale kompetansen. 

5. VARSLINGSRUTINENE 

5.1 Generelt 

I tråd med ansvarsforholdene ellers vil hver enkelt sektor 
ha ansvar for varsling innen egen sektor. 

5.2 Varsling av AVA 

Ved varsel om atomulykhe gjennom internasjonale kanaler, vil 
varsel til Norge komme til Det norske meteorologiske institutt 
(DNMI) og/eller Utenriksdepartementet. Det vil også kunne gis 
varsel ira faginstitusjoner i andre nordiske land til norske 
sosterinstitusjoner som dermed får første kjennskap til en 
slik ulykke i Norge. 

Dersom det ikke kommer varsel til Norge om atomuhell i 
utlandet, vil det norske varslingsmålingsnettet, som styres 
av Norsk institutt for luftforskning, kunne registrere økning 
av radioaktivitet og således utløse alarm. 

Det er også mulighet for en rekke andre varslingsveier ved 
atomuhell, f.eks. via media. 

Etter kgl. res. 22.9.1989 om opprettelsen av AVA, har enhver 
norsk myndighet som er underlagt Regjeringens instruksjons-
myndighet og som først får kjennskap til en atomulykke plikt 
til å varsle: 

- AVA, 
- Statens institutt for strålehygiene, 
- Utenriksdepartementet. 

dersom ikke disse allerede er varslet. 

AVA, Statens institutt for strålehygiene og Utenriks
departementet varsler også hverandre. 

5.3 Varslingsrutiner innenfor AVA's apparat 

Varsling innen AVA utføres av AVA seiv. Om mulig skal 
varslingsa'.beidet foretas i samarbeid mellom AVA's leder og 
sekretariat. Dette gjelder også eventuell varsling til AVA's 
assosierte medlemmer, rådgivere og Regjeringens 
kriseinformasjonsenhet. 

Det er bestemt en fast varslingsrekkefølge innenfor AVA. Denne 
listen, som er gjengitt i "Varslingsprosedyre for AVA", 
inneholder en opplisting ev AVA's medlemmer og deres vara
medlemmer. Denne listen fungerer også som settelederliste for 
AVA. AVA's medlemmer og varamedlemmer er ikke forpliktet å 
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være kontaktbare til enhver tid. Dette betyr at man må 
forvente at ikke alle AVA's medlemmer umiddelbart er 
tilgjengelige ved en eventuell atomulykke. 

Den umiddelbare varslingsberedskapen ivaretas ved at det 
finnes døgnvakt i Utenriksdepartementet og ved Statens 
institutt for strålehygiene. Utenriksdepartementet ivaretar 
informasjonsinnhentingen i forhold til utenlandske kilder. 

Fortløpende i forbindelse med varsling til AVA's medlemmer 
varsles også de av de assosierte medlemmene som AVA's leder 
finner det rimelige å innkalle. 

AVA's rådgiverinstitusjoner skal varsles så raskt som mulig. 
Avhengig av situasjonen vil berørte institusjoner kunne bli 
varslet før alle medlemmene i AVA er kontaktet. 

AVA vil seiv varsle fylkesmenn og regionale beredskapsutvalg 
for atomulykker hos fylkesmannen der dette finnes, fylkesleger 
og redningstjenesten. Ved ulykker som berører bestemte områder 
i Norge vil dette ha høy prioritet. 

Dersom AVA's leder i samråd med informasjonsrådgiveren i AVA 
finner det nødvendig, vil Regjerirgens kriseinfonnasjonsenhet 
bli varslet. 

I den korte perioden som går mens AVA samles vil man tilstrebe 
at en av sekretærene er tilgjengelig på telefon. 

AVA's medlemmer vil seiv varsle og gi informasjon til eget 
departement, eventuelt på politisk nivå. Øvrige etater, 
institusjoner og myndigheter varsles tjenestevei innen de 
ulike sektorene. 

5.4 Forsvaret 

Forsvaret har som prinsipp at all varsling er bundet opp i 
operativt ansvar innenfor og mellom de forskjellige 
kommandonivå. Disse er i prinsippet like i krig og fred. 
Varsling og rapportering er fastlagt ved stående ordre, 
instrukser og direktiver innenfor alle forsvarsgrener, men 
har det til felles at de følger tjeneste-kommandovei. 

Varslingsprosedyren ved ulykke i fredstid vil ikke skille 
seg fra vanlig militær prosedyre. Uhell med reaktordrevne 
fartøy eller andre typer hendelser, eksempelvis uvanlige 
skyfenomener, som oppdages av Forsvarets instaMasjoner, vil 
følge normal varslings- og rapporteringsvei. 

Melding om uhell vil fra Forsvarets forskjellige avdelinger, 
stasjoner, fly og fartøy innløpe til den forsvarskommando (FK) 
som observerende enhet er underlagt. I forsvarskommandoen vil 
meldingen bli mottatt i felles operasjonsrom for behandling og 
samtidig videreformidlet til Forsvarets overkommandos 
operasjonsrom, som har ansvaret for å informere Forsvarets 
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ledelse og FD. 

Ved reaktoruhell tilsier instruks for stabsvakten/FO at SIS 
skal varsles telefonisk uansett døgntid. 

Den interne varsl ingskjede i FO har innebygget en sikker het 
for varsling av AVA's medlemmer ved at FO's medlem og 
varamedlem til AVA vil være de to første personene som blir 
varslet uansett døgntid. 

5.5 Internasjonale varslingsrutiner 

Det eksisterer en rekke varslingsavtaler, samt uformelle 
varslingsrutiner mellom Norge og utlandet. 

Norge er tilsluttet konvensjonen om tidlig varsling (IAEA). 
I tillegg er det inngått bilaterale varslingsavtaler med 
Nederland, Finland, Polen, Storbrittania, Sverige og Tyskland. 
Slik avtale ble også inngått med det tidligere Sovjetunionen, 
og det arbeides med at Russland skal overta forpliktelsene 
etter denne avtalen. 

I beredskap/krig er det klare samarbeidslinjer innen KATO på 
sivil side. DSB/Sivilforsvaret ivaretar dette samarbeidet 
når det gjelder varsling og deteksjon ved atomsprengninger. 
Også til Sverige er det etablert varslingssamarbeid. 

I fredsulykker har DSB/Sivilforsvaret et nært samarbeide med 
sivilforsvaret i de øvrige NATO-land samt Sverige. Dette 
samarbeidet har ved Tsjernobyl-ulykken og satelittstyrtene 
resultert i utveksling av varsler og erfaringer til nytte for 
landene. 

For en naermere redegjørelse for internasjonale varslings
rutiner og -avtaler viser arbeidsgruppsn til kap.7 nedenfor. 

5.6 Uformelle varslingsrutiner 

Varslingen internt i Norge har også en uformell side som er 
nedfelt i rutiner mellom norske faginstitusjoner. Et slikt 
varsel er gjerne det første som når frem og det faglig 
sikreste i en tidlig fase. Det kan også være det eneste varsel 
som sendes fordi hendelsen ikke førte til konsekvenser eller 
hadde slikt potensiale som rettferdiggjorde et varsel over 
offisielle kanaler. 

Varslingsrutinene består i utveksling av måleinformasjon og 
samarbeide mellom norske institusjoner som utfører over-
våkingsmålinger; for eksempel mellom IFE, som kontrollerer 
eventuelle utslipp fra egen virksomhet, og SIS - når det 
gjelder luftfiltermålinger. Det overvakingssystem som NILU har 
opprettet og driver er et viktig element i denne sammenheng. 
Likeledes kan uformelle diskusjoner finne sted mellom SAT og 
SIS og andre fagorgan for en nærmere vurdering av en gitt 
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situasjon. 

5.7 Annen relevant varsling 

I situasjoner der det blir aktuelt ned innemelding eller 
evakuering og befolkningen nå varsles kan dette skje gjennon 
sivilforsvarets varslingssystem. 

6. INFORMASJON 

6.1 Informasjon etter Tsjernobyl-ulykken 

Informasjonsarbeidet etter Tsjernobyl-ulykken har særlig 
konsentrert seg om radioaktivitet i næringsmidler. Hoved-
tyngden av informasjon har derfor gått ut fra landbruks-
myndighetene og næringsmiddeltilsynet og har bestått i 
produksjonsråd og kostholdsråd. Et særlig viktig element i 
informasjonsarbeidet har vært det lokale næringsmiddeltilsyn 
som gjennom LORAKON-systemet har kunnet formidle informasjon 
om de lokale forhold. 

For personer som har og hadde et forholdsvis høyt konsum av 
reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk ble det gitt kostholdsråd som 
blant annet anga hvor ofte en kunne spise matvarer med 
aktivitetsnivåer høyere enn tiltaksgrensene. Det ble også 
informert om hvordan man kan redusere aktivitetsnivåene ved 
tilberedning av maten. Informasjonen ble blant gitt gjennom 
egne brosjyrer utgitt av Helsedirektoratet. Det er gjort flere 
undersøkelser som har vist at effekten av kostholdsrådene var 
gode. 

Landbruksdepartementet har hvert år sendt ut informasjon til 
produsentene i de aKtuelle områdene i Norge (ca.30.000 
produsenter). I forbindelse med våronna er det sendt ut skriv 
med råd for plante- og husdyrproduksjon i områder som er 
forurenset med nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. Videre er det 
sendt ut informasjon om de årlige kompensasjonsordninger i 
forbindelse med nedforingstiltak. 

SIS, SNT, Landbruksdepartementet og Helsedirektoratet har 
foruten informasjon gjennom LORAKON-systemet, i hovedsak 
formidlet informasjon om konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken 
gjennom å svare på enkelthenvendeIser. Etter ulykken ble det 
også opprettet egne opplysningstelefoner. 

En rekke andre institusjoner og myndigheter har utført et 
omfattende informasjonsarbeid etter ulykken gjennom besvarelse 
av spørsmål fra publikum eller media. 

6.2 Informasjonsberedskapen 

Sentraladministrasjonens informasjonsressursar som er særlig 
rettet inn mot atomulykkeberedskap, består idag av AVA's 
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inf orntas j onsmedarbe Ider. 

For krisesituasjoner generelt er det opprettet Regjerlngens 
kriseinformasjonsenhet. Enheten har som oppgave å gi 
departementene hjelp på informasjonssiden hvis uforutsette, 
akutte situasjoner oppstår, som medfører stor pågang fra 
massemedier og publikum. Ved en atomulykke vil enheten 
således kunne styrke både AVA's informasjonskapasitet og 
informasjonssiden i det enkelte departement. 

I Oppland fylke er det opprettet en egen beredskapsgruppe som 
består av informasjonsmedarbeiderne ved en rekke institusjoner 
i fylket, bl.a. fylkesmannen. Gruppen skal settes inn i alle 
former for ulykkessituasjoner som krever store informasjons-
ressurser. En rekke andre fylkesmenn har også knyttet 
informasjonskompetanse til sin beredskapsorganisasjon for 
atomulykker. 

7. INTERNASJONALE FORHOLD 

7.l Innledning 

Tsjernobyl-ulykken har satt sterkt preg på det internasjonale 
arbeid vedrørende atomulykker. Ulykken førte til at 
internasjonale organisasjoner ble aktivisert, særlig Det 
internasjonale atomenergibyrå (IAEA) og Verdens helse
organisasjon (WHO). Også i en rekke andre internasjonale 
organisasjoner og mellom landene ellers er det utført arbeid 
som er relevant for atomulykkeberedskapen. Dette arbeidet har 
i første rekke blitt utført som en følge av Tsjernobyl-
ulykken. 

7.2 IAEA Konvensjonen om tidlig varsling av atomuhell 

Det internasjonale atomenergibyrået - IAEA - er depositar og 
sekretæriat for de mest sentrale internasjonale instrument 
for varsling og assistanse ved atomulykker; Konvensjonen om 
tidlig varsling av en atomulykke eller en radiologisk 
nødsituasjon. Begge konvensjonene er fra 1986, og de fleste 
av organisasjonens 122 medlemsland har nå sluttet seg til 
disse. Partene til konvensjonene forplikter seg til å varsle 
IAEA snarest dersom det skjer radiologiske utslipp ved et 
lands atomanlegg som kan føre til skadevirkninger utenfor 
landets grenser. IAEA har inngått et samarbeid med Verdens 
meteorologiske organisasjon om å benytte dennes sambands
system -GTS- for å sikre en rask og pålitelig varsling til 
medlemslandene. For Horges vedkommande vil et slikt varsel bli 
formidlet direkte fra Heterologisk institutt til Utenriks-
departementet som vil iverksette de prosedyrer som er avtalt 
innenfor Aksjonsutvalget for Atomulykker. Dette systemet øves 
jevnlig med bruk av prøvevarsler. 
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7.3 Bilaterale varslings- og informasjonsavtaler. 

Norge har for å oppnå raskere varsling og høyne vårt 
kunnskapsnivå inngått bilaterale varslings- og informasjons
avtaler med de av våre naboland som har kjernekraft i drift. 
Det er Sverige, Finland, det tidligere Sovjetunionen, Polen, 
Tyskland, Nederland og Storbrittania. Varslingsdelen bygger på 
IA&7"s konvensjon om tidlig varsling og oppretter direkte 
forbindelse mellom norske og de respektive lands myndigheter. 
Informasjonsdelen gir oss opplysninger om sivilt atomanlegg i 
vår umiddelbare nærhet og er viktig for vårt beredskapsarbeid. 
Informasjonsdelen forvaltes av Statens atomtilsyn som i liten 
grad har hatt ressurser til å gjennomgå det mottatte 
materiale. 

7.4 Nordisk samarbeid. 

7.4.1 Bistand 

Allerede i 1963 inngikk de nordiske land, unntatt Island, en 
avtale med IAEA om gjensidig assistanse ved atomuhell som 
medfører skadelig utslipp av radioaktivitet. Det er snakk 
om i en gitt situasjon å stille kvalifisert personell og 
utstyr til disposisjon. 

7.4.2 Forskning og utvikling m.m. 

Som en videreføring av arbeidet i Nordisk kontaktorgan for 
atomenergispørsmål (NKA), ble det i desember 1989 inngått en 
konsortialavtale mellom kjernesikkerhetsmyndighetene i de fem 
nordiske land. Avtalen var å gjennomføre et fireårs nordisk 
forsknings- og utredningsarbeid på kjernesikkerhetsområdet. 
Avtalepartnerne utnevnte medlemmene av Den nordiske kjerne-
sikkerhetskomite (NKS). Denne komiteen er ansvarlig for 
sikkerhetsprogrammets gjennomføring i sin helhet. 

Utover konsortialpartnernes bidrag er det også stillet midler 
til rådighet fra i alt 9 tilleggsfinansierere. For 1991 rår 
prosjektet over ca. 8,5 mill. kroner av nordiske midler. I 
tillegg forventes det at hvert land stiller til rådighet 
"nasjonale midler" i form av f.eks. arbeidstid og reiser for 
personer ansatt hos myndighetene. Det forventes at de 
nasjonale bidrag og de nordiske midlene skal være omtrent like 
store i sum. 

Kjernesikkerhetprogrammet skal bidra til den kunnskapsmessige 
og strategiske beredskap med tanke på eventuelle problemer i 
kjernetekniske anlegg i eller nær Norden, og det skal fremme 
en systematisering og syntese av kunnskaper. Programmet er 
også ment å medvirke til å opprettholde kompetanse og å 
stimulere fortsatte nordiske kontakter på området. Disse 
målsetningene er innebygget på forskjellige vis innen de 
enkelte delprosjekter. De beredskapsaspekter som man finner 
innen de ulik. prosjektområdene vil dessuten bli utprøvet 
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gjennom felles nordiske øveIser. 

Informasjonsmedarbeidere i Norden innenfor krisehandtering av 
atomuhell har et eget forum for utveksling av erfaringer og 
kunnskaper innenfor sitt fag. 

7.4.3 Uformelt samarbeid 

Det har først og fremst på nordisk nivå utviklet seg et mindre 
formalisert samarbeid mellom strålevernmyndighetene. Den 
varsling som skal skje formelt gjennom avtaleverket vil av 
naturlige årsaker ha en høy terskel før de iverksettes. Få 
denne bakgrunn har de enkelte institutter sett behov for en 
utvidet faglig kontakt for konsultasjoner og eventuell 
verifisering av opplysninger om forhøyede verdier i de måle-
apparatene som anvendes til overvåkning av radioaktivitet. 
Dette for å være sikker på at de opplysninger en har stemmer 
overens med de øvrige nordiske land og for å bli bedre 
orientert om situasjonen. Samtidig kan en på et tidlig stadium 
gi de ansvarlige i beredskapssammenheng et varsel om at ting 
kan være under utvikling og få tatt de nødvendige forhånds-
regler i tilfelle en mer alvorlig situasjon skulle oppstå. 
Dette mer uformelle samarbeidet har i de senere år blitt 
utvidet til å omfatte institutter i Storbritania, Tyskland, 
Polen og Sveits. 

7.5 Andre former for internasjonalt samarbeid 

7.5.1 Sikkerhetskontroll 

Foruten å administrere de ovennevnte konvensjoner foretar IAEA 
også sikkerhetskontroll ved atomkraftverk for å sjekke om de 
standarder som er satt blir fulgt. Dette arbeidet er av 
betydning for Norges forebyggende beredskap da det gir 
kjennskap om verkene og under hvilke forhold de drives. 

Videre har IAEA oppnevnt flere ekspert- og arbeidskomiteer 
som løpende vurderer gjeldende retningslinjer og praksis ved 
bruk av kjerneenergi, spesielt reaktorsikkerhet. i den grad 
Norge har ekspertise stilles dette til disposisjon for IAEA. 

OECD/NEA Norge har gjennom det forskningsprosjekt som 
Institutt for energiteknikk i Halden utfører for OECD's 
komite for atomenergi et større internasjonalt engasjement 
innen kjernekraftsikkerhet. Prosjektet finansieres nesten 
utelukkende av de deltakende land og tilføres ca. 70 mill. kr. 
i utenlandske forskningsmidler årlig. Halden-prosjektet har 
hatt stor betydning for den operasjonelle sikkerheten ved 
kjernekraftverk. Det er utviklet forbedret teknikk for 
utbrenning av uranbrensel og systemer for overvåkning og 
styring av reaktorene. Siden dette er forskning i OECD-
sammenheng, ligger det her en legal begrensning i hvilke land 
som kan ta del i forskningsresultatene. NEA har også under 
utarbeidelse et opplegg for større internasjonale øvelser med 
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tanke på atomuhell i medlemslandene. Overordnet hensikt er å 
få til bedre og mer harmoniserte prosedyrer for handtering av 
større ulykker som har konsekvenser over landegrenser. NEA 
samarbeider med IAEA om opplegget. NEA har i likhet med IAEA 
nedsatt en rekke komiteer som vurderer sikkerhet ved bruk av 
kjernekraft og utarbeider anbefalinger og retningslinjer for 
medlemslandenes anvendelse av kjerneenergien. 

7.5.2 Miljøvern i Arktis 

I 1991 ble det inngått avtale om samlet strategi for miljavern 
i Arktis mellom de åtte land Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Island, USA, Canada og det tidligere Sovjetunionen. Norge er 
valgt som vertsland for miljøovervåkningsprgrammet og dets 
sekretariat (AMAP). Sentrale områder er blant annet 
forurensning med olje, med tungmetaller, sur nedbør og 
radioaktivitet. Programmet sorterer under Miljøvern
departementet. 

7.5.3 Samarbeid i nordområdene 

I 1988 ble det inngått en bilateral miljøvernavtale mellom det 
tidligere Sovjetunionen og Norge som særlig omfatter samarbeid 
i nordområdene. Arbeidet under avtalen foregikk i Den 
blandede norsk- sovjetiske miljøvernkommisjon. Det arbeides 
nå for at Russland skal overta Sovjetunionens forpliktelser 
under avtalen som partene er blitt enige om også omfatter 
radioaktiv forurensning i nordområdene. 

Finnmark fylke har opprettet et samarbeid med Murmansk fylke 
i Russland. Dette samarbeidet omfatter bl.a. gjensidige 
besøk og direkte varslingskanaler. 

Havforskningsinstituttet samarbeider med fiskeriforsknings-
instituttet i Murmansk (PINRO). På et møte i Murmansk i 
september 1990 ble hovedtrekkene i et samarbeid om miljø-
overvåkning i Barentshavet trukket opp. I dette inngår også 
spørsmålet om eventuell radioaktiv forurensning i 
Barentshavet. 

7.5.4 Samarbeid me11on Russland, Hvite-Russland, Ukraina og 
Norge etter Tsjernobyl-ulykken angående forskning og 
tiltak 

Det pågår et samarbeid mellom forskere og landbruksmyndigheter 
i Russland, Hvite-Russland, Ukraina og Norge når det gjelder 
forskning og tiltak i forbindelse med den radioaktive 
forurensingen etter Tsjernobyl-ulykken 

Forskningssamarbeidet gjelder blant annet overføring av 
radioaktivitet fra jord til planter og det radioaktive 
nedfallets tilstandsformer i jord og tilgjengelighet for 
planter. 
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Tiltakssamarbeldet går blant annet ut på bruk av cesiumbindere 
som et kostnadseffektivt tiltak for å redusere overferingen av 
radioaktivt cesium fra dyreprodukter til menneske. 

Landbruksmyndighetene har utvekslet erfaringer angående 
administrasjon av de iverksatte tiltakene og informasjon til 
blant annet produsenter, ytre landbruksetat og befolkningen 
ellers. 

7.5,5 Annet 

Den internasjonale komite for strålevern (ICRP) anbefaler 
felles standarder for strålenivå og grenseverdier for 
personell utsatt for stråling. Dette er et kontinuerlig 
arbeid som pågår. Norge deltar i enkelte av komiteens 
arbeidsgrupper og retter seg etter de anbefalinger om 
grenseverdier som gis av ICRP. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har samen med FN's 
Miljøprogram (UNEP) tatt initiativ til globalt overvåknings-
system av stråling - GERMON (Global Environmetal Radiaton 
Monotoring Network). Systemet er basert på et globalt 
målenett der data rapporteres til et sentralt dataanlegg som 
kan avleses av de som er tilsluttet systemet. Norge er så 
langt ikke del av dette systemet. 

Norge deltar i arbeidet i Verdens helseorganisasjon. Det 
internasjonale atomenergibyrå, FAO og andre FN-organer. 

I forbindelse med EØS-forhandlingene var det en periode 
aktuelt å inkorpore.ve strålevernsproblematikk. I de senere 
deler av EØS- forhai.d lingen har imidlertid forholdene med 
relasjon til Euratomtraktakten blitt droppet. Norge deltar 
likevel i en del prosjekter med relasjon til EF, bl.a. 
SCIENCE og ERASMUS- programmet (forskning og utdanning) og 
med observatørstatus i EF's Radiation protection programme. 
I det siste har representasjonen vært ordnet gjennom Norges 
landbruksvitenskapelige forskningsråd. 

COMETT II programmet omfatter samarbeide om teknologi-
utdanning mellom næringslivet og universitetssektoren. Norge 
deltar også forpliktende i en del andre europeiske samarbeids
former som ikke er direkte knyttet til EF, bl.a. CERN, ESA 
(European Space Agency) og EMBL (European Molecular Biology 
Laboratory i Heidelberg). Det fer sannsynlig at man ved 
inngåelse av en EØS-avtale vil delta i betydelig sterre grad i 
EF-samarbeidet på disse områder, særlig det såkalte tredje 
rammeprogram. 
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Dal VII: PLAN POR VIDERE OPPBYGGING OS STYRKING AV 
ATOMULYKKEBEREDSKAPEN 

1. GENERELT 

I rapporten fra embetsmannsgruppen for vurdering av krise- og 
katastrofehandtering s.17 slås det fast at ulike typer 
krisesituasjoner krever ulike beredskapsopplegg. Arbeids-
gruppen slutter seg til dette og vil anbefale at det opprett-
holdes et eget beredskapsopplegg for atomulykker. Det vises 
til at beredskap ved atomulykker ber være skreddersydd det 
spesielle behov for samordning av tiltak, faglig ekspertise og 
informasjon som slike situasjoner krever. 

Som beskrevet i trusselbildet (se del V ovenfor) kan atom
ulykker få tildels alvorlige konsekvenser for Norge i form av 
skade på helse, miljø og næringer. Trusselbildet peker på 
ulykker som krever større ressurser på den faglige side i form 
av hjelpemidler og måleutstyr. På denne bakgrunn anbefaler 
arbeidsgruppen nedenfor at norsk atomulykkeberedskap bygges 
videre ut og styrkes. 

2. TRUSSELBILDETS KONSEKVENSER FOR OPPBYGGING AV BEREDSKAP 

Trusselbildet gir rammene for de krav som må stilles til 
beredskapen i form av organisasjon, samordning, ansvars
fordeling, kompetanse, funksjoner, aktiviteter og hjelpe
midler. Atomulykker slik som beskrevet i scenariene kan 
karakteriseres ved faser. 

Tid Fase Aktivitet 

For ulykke Overvåkningsfasen Overvåkning, normal 
drift av beredskap. 
Referansemålinger av 
bakgrunnsstråling. 

Løpende 
risikovurderinger 

Varsling 

Tilløp til ulykke Akuttfase 

Utslippsstart Akuttfase 

Innhenting av 
informasjon, 
prognoser, malinger, 
konsekvensvurderinger, 
planlegging av akutt-
tiltak. 

Innhenting av infor
masjon, prognoser, 
malinger, konsekvens-
vurderinger, gjennom
føring av akuttiltak. 
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Tid Fase Aktivitet 

Timer etter 
utslipp 

Akuttfase Som over 

Dager etter 
Utslipp 

Kartleggingsfase Malinger, konsekvens-
vurderinger, oppheving 
av akuttiltak. 

Uker etter 
utslipp 

Kartleggingsfase/ 
sen fase 

Malinger, konsekvens-
vurderinger, tiltak i 
sen fasen. 

Måneder og år Senfase Som over 
etter utslipp 

Mottiltakene omfatter dosereduserenb.e tiltak. Valg av tiltak 
avhenger helt av situasjonen. Ulike tiltak er: 

- anbefaling om bruk av jodtabletter, 
- anbefaling om innendørs opphold , 
- opphold i tilfluktsrom, 
- evakuering av områder (kortvarig), 
- begrensning av tilgang til områder, 
- rensing av personer, 
- medisinsk behandling av bestrålte personer, 
- rensing av hus og nærmiljø, 
- sikring og fjerning av radioaktive fragmenter, 
- slukking av branner o.l., 
- restriksjoner i produksjon av matvarer, 
- beiterestriksjoner for dyr, 
- rensingstiltak rettet mot husdyr osv, 
- dyppløying av dyrket mark, 
- langvarig fråflytting av områder. 

Andre tiltak kan være informasjon til befolkningen, media 
etc, opprettelse av attestasjonsordninger for eksport-
rodukter, informasjonstiltak overfor sensitive eksportmarkeder 
og tiltak for å dempe eventuelle skadevirkninger for 
tur i stnær ingen. 

Forløpet av fasene og omfanget av aktiviteter er spesifikk for 
hver ulykke, men ulykkene kan beskrives ved en rekke hoved-
elementer som har betydning for tidsutviklingen av fasene, for 
utformingen av beredskapen og for konsekvenser. Disse er: 

- Posisjon: Geografisk posisjon der ulykken intreffer, 
eventuelt avstand til Norge. 

- Utviklingstid: Tid fra varsel om ulykke eller tilløp til 
ulykke til radioaktivitet slipper ut til omgivelsene. 

- Oafang:Mengden av radioaktivitet som slipper ut eller kan 
slippe ut til omgivelsene, nuklidesammenstning og 
kjemisk/fysisk form. 

- VariglMt : Utslippets varighet i tid. 
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- Transportmedie: Det mediet som transporterer 
radioaktiviteten; Luft, vann. 

- Meteorologi/havstrømmer: Luftmassenes bevegelser over 
ulykkesposisjon, bevegelse mot Norge, nedbør langs 
trajektoriene og over Norge. Havstrømmer mot Norge dersom 
transportmediet er vann. 

- Transporttid: Den tid det tar fra et utslipp inntreffer 
til radioaktiviteten når Norge via luft eller vann. 

- Miljøforurensning og konsentrasjonar: Hvilke deler av 
miljøet som blir forurenset, og hvilke aktivitets-
konsentrasjoner eller potensielle aktivitet-
konsentrasjoner en får i luft, vann/vassdrag/-grunnvann, 
bakkeforurensing, planter og dyr. 

- Areal: Hvor stort areal som blir forurenset. 
- Radioaktivitetens vandring i næringsveiene: Vandring til 
og i vann, vassdrag og grunnvann til drikkevannskilder, 
vandring opp i næringskjedene. 

- Bestrålingsveier og stråledosar: Reelle eller 
potensielle: 

- stråledoser fra ekstern bestråling fra sky, 
- stråledoser fra inhalasjon, 
- stråledoser fra eksternstråling fra bakken, 
- intern bestråling fra inntak av vann og næringsmidler, 
- forurensing og bestråling av hud. 

- Befolkningsgruppa: Anta11 mennesker som blir bestrålt 
eller kan bli bestrålt via bestrålingsveiene. 

- Kollektivdose og antall krefttilfeller: virkelig eller 
potensiell kollektivdose til befolkningsgrupper, hvor 
mange krefttilfeller dette kan medføre. 

- Andre konsekvensar: Andre konsekvenser i form av tapte 
verdier, eiendom, omsetning i næring osv. 

Trusselbildet viser til ulike typer ulykker som stiller ulike 
krav til beredskapsapparatet. Mulige forløp av den enkelte 
ulykke er umulig å forutsi. Det er store muligheter for 
variasjoner i de enkelte hovedelementer som er angitt over. Et 
beredskapsapparat skal kunne handtere alle typer ulykker og 
alle forløp og konsekvenser. Dette stiller krav til 
fleksibilitet i beredskapsapparatet. Et beredskapsapparat må 
blant annet kunne tilpasse seg ulike situasjoner gjennom en 
trinnvis mobilisering og nedtrapping. 

3. BEREDSKAPSORGANISASJONEN 

3.1 Innledning 

Arbeidsgruppen gir nederfor et forslag til organisering av den 
fremtidige sentrale atomulykkeberedskapen. Se imidlertid 
særutalelse fra Gussgard under pkt. 3.12. 
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3.2 Ansvarsforholdene 

Arbeidsgruppen vil gå inn for at den eksisterende ansvars-
delingen mellom departementssektorene som beskrevet i del VI 
opprettholdes. Dette inneberer at det enkelte departement vil 
ha ansvar for at beredskapen innen egen sektor er tilfreds
stillende. Ved eventuelle ulykker vil de enkelte myndigheter 
ha ansvar for at det settes i verk nødvendige tiltak innen 
eget forvaltningsområde. 

En slik ansvarsdeling nødvendiggjor imidlertid at norsk 
atomberedskap er bygget opp med samordningsfunksjoner som 
sikver koordinering av ressurser, tiltak og informasjon. 

Gussctard vil gå inn for at ansvars- og myndighetsforholdene 
kan endres ved større ulykker, se særuttalelse under pkt. 3.12 
nedenfor. 

3.3 Aksjonsutvalget ved atomulykker 

Som arbeidsgruppen redegjør for under del VI, kap. 2 ovenfor 
er det Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA) som idag har i 
oppgave å samordne den norske håndteringen av akuttfasen under 
en eventuell atomulykke. AVA skal være bindeledd mellom den 
faglige ekspertise og den politiske ledeIse, samt påse at de 
enkelte sektorers tiltak og informasjon blir samordnet. 

Arbeidsgruppen har registrert en viss uklarhet om AVA's 
myndighet i ulykkessituasjoner. Det legges likevel til grunn 
at AVA ikke har myndighet utover den myndighet som samlet sett 
representeres av de deltakende departementer. AVA skal utøve 
sin samordningsfunksjon gjennom å være et forum for drøftelse 
og informasjonsutveksling mellom relevante departementer og 
myndigheter. Samtidig skal AVA gi samordnede råd til 
myndigheter med operative funksjoner i akuttfasen av en 
atomulykke. AVA er derfor ' hovedsak et samordnende 
rådgiverorgan med oppgåver i akuttfasen av en atomulykke. 
AVA har i mindre grad oppgåver under den løpende beredskap. 

3.4 Samordning av rådgivningsressursene - videreutvikling av 
sr-iordningsf uriks jonen 

Kunnskap om situasjonen vil være avgjørende dersom norske 
myndigheter skal kunne gi korrekt informasjon og eventuelt 
kunne sette i verk tilstrekkelige og riktige tiltak ved en 
fremtidig atomulykke. Det er særlig viktig å få oversikt over 
eventuell radioaktivitet som har nådd eller kan nå norsk 
område. Det er videre viktig med faglig rådgivning om tiltak 
som kan motvirke eventuelle konsekvenser på norsk område. 
Eksempler på myndigheter som vil ha behov for hurtig 
rådgivning om tiltak er fylkesmenn og politi. 

Det vil ofte oppstå usikre situasjoner eller situasjoner med 
meget liten radioaktivitet der det ikke er behov for å sette i 
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verk tiltak, men hvor det likevel er viktig å gi rask og 
korrekt informasjon til befolkning og myndigheter. I slike 
situasjoner er den faglige overvåkning og vurdering både 
nødvendig og tilstrekkelig til å avklare situasjonen og til å 
gi den nødvendige informasjon. 

Under Tsjernobyl-ulykken hadde fagorganene vanskelig for 
samordne sin virksomhet. Det var særlig informasjonen til 
befolkningen og en effektiv utnyttelse av landets samlede 
ressurser som led under dette. Også øvelser i Aksjonsutvalget 
ved atomulykker har vist at rådgiverinstitusjonene er for 
dårlig samordnet. 

Norge har begrensede ressurser til å sette inn i beredskapen 
mot atomulykker. Det er derfor avgjørende at relevante 
faginstitusjoner går sammen om en mest mulig effektiv 
utnyttelse av eksisterende materiell og kompetanse. Samtidig 
er myndighetene avhengige av en sentral rådgiverfunksjon som 
gir samordnede råd og informasjon. 

Arbeidsgruppen anbefaler en styrking og samordning av 
rådgivningsfunksjonen ved atomulykker. Dette bør skje ved en 
utvikling av den nåværende beredskapsorganisasjon der 
hovedvekten i større grad legges på faglig kartlegging, 
vurdering, rådgivning og informasjon. 

I denne sammenheng vises det til vedlegg 1 der det gis en kort 
redegjørelse for svensk atomulykkeberedskap. Den svenske 
beredskap, som er bygget opp etter et meget omfattende 
utredningsarbeid, inneholder ikke noe aksjonsutvalg ved 
atomulykker for samordning av tiltak. Den svenske beredskaps
organisasjonen er derimot bygget opp rundt en sterk faglig 
enhet som ^amordner kartlegging av situasjonen, gir råd om 
tiltak til relevante myndigheter og har ansvar for sentral 
informasjon til media, befolkning og myndigheter. 

Arbeidsgruppen vil således anbefale at det nåværende 
, ksjonsutvalget ved atomulykker videreutvikles til en santral 
faglig rådgiverfunksjon, et faglig råd ved atomulykker. Det 
foreslås videre at de fleste av AVA's nåværende medlemmer går 
inn i dst faglige rådet og bidrar til den faglige vurdering, 
rådgivning og informasjon, se pkt. 3.5 nedenfor. 

Ved en eventuell atomulykke skal det faglige rådet ha i 
oppgave å innhente og bearbeide informasjon og måledata, 
utarbeide oversikter og prognoser samt gi råd om tiltak m.v. 
til de utøvende myndighetene. I tillegg til oppgåver i 
aksjonsfasen foreslår arbeidsgruppen at det faglige rådet skal 
ha et sentralt ansvar i det løpende beredskapsarbeid, herunder 
skal rådet ta initiativ til og samordne oppbygging, 
vedlikehold og koordinering av beredskapsorganisasjonen og 
materiell. Rådet bør også holde løpende oversikt over det 
aktuelle trusselbildet. 

Ved å gi det faglige rådet oppgåver utenom ulykkessituasjonene 
sikres det en stadig samordning og vedlikehold av atomulykke-
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beredskapen. Dette vil etter arbeidsgruppens vurdering gi en 
mer effektiv utnyttelse av relevante ressurser og bidra til at 
beredskapsorganisjonen er forberedt ved eventuelle nye 
ulykker. 

Den praktiske delen av rådets arbeidet bor utføres av et eget 
og permanent faglig sekretariat. Dermed sikres kontiniutet og 
tilgjengelighet i beredskapsapparatet. 

Se nasrmere om rådets og sekretariatets oppgåver i punkt 3.7 
nedenfor. Se også særuttalelse fra Gussgard under pkt. 3.12 
nedenfor der det foreslås at et utvalg av rådet skal gis en 
særskilt myndighet til å påleoge tiltak i akuttfasen etter en 
atomulykke. 

Det er viktig både i normal,- akutt- og senfasen at kontakten 
blir god til de departementer og institusjoner som i betydelig 
grad blir berørt av en atomulykke. Dette vil være en forut
setning for en effektiv samordning av tiltak og informasjon. I 
tillegg vil det gi det faglige rådet en "kanal" til 
beslutningstakerne. Det er naturlig at Sosialdepartementet, 
som leder av rådet (se pkt. 3.6 nedenfor), knytter for-
bindelser til andre aktuelle departementer (f.eks. Fiskeri
departementet, Justis-departementet, Landbruksdepartementet, 
Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet). 

Arbeidsgruppen tilrår at hvert departement peker ut en 
kontaktperson på høyt nivå, i en bestemt avdeling, som kan 
skaffe til veie fullmakter til å iverksette de tiltak i en 
akuttfase av en atomulykke som anbefalingene fra det faglige 
rådet tilsier. Kontaktpersonene bør møtes rutinemessig, minst 
en gang i året, blant annet for å holde seg orientert om 
trusselbildet. 

3.5 Sammensetning av det faglige rådet 

I det faglige rådet er det behov for et tverrfaglig samarbeide 
med spisskompetanse innen strålehygiene, strålingsmedisin, 
kjernereaktorer og spaltbart materiale, meteorologi, 
landbruksproduksjon, næringsmiddelhygiene m.v. og beredskap, 
samt deltakelse fra myndigheter med relevante operative 
oppgåver. De fleste av de nåværende medlemmene i AVA har latt 
seg representere med underliggende organer som besitter slik 
relevant kompetanse eller har slike oppgåver. Dette gjelder: 

- Direktoratet for sivilt beredskap/Sivilforsvaret (DSB/SF), 
- Forsvarets overkommando (FO), 
- Helsedirektoratet (Hdir), 
- Statens atomtilsyn (SAT), 
- Statens -:orurensningstilsyn (SFT), 

Alle disse organer kan bidra til arbeidet i det faglige rådet 
og bør derfor delta som medlemmer av rådet. Organene skal 
delta i kraft av at de besitter faglig kompetanse og/eller 
andre ressurser som er viktige for utførelsen av det faglige 
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rådets oppgåver. 

Direktoratet for sivilt beredskap/Sivilforsvaret (DSB/SF) kan 
således bidra med generell beredskapskompetanse, måleutstyr, 
personellressurser og operative oppgåver. DSB/SF kan også 
bidra med innøvde kommandolinjer til Fylkesmannens 
beredskapsavdeling. 

i'orsvaret/FO besitter store ressurser i form av transport-
midler og mannskap og kan bidra med viktig informasjon. 

Helsedirektoratet kan bidra til at det faglige rådet kan sette 
sine vurderinger inn i en bredere helsemessig sammenheng. 

Statens atomtilsyn har som oppgave å vurdere tilstanden til 
det anlegget som er rammet av ulykken og muligheter for 
utslipp og spredning av radioaktivitet. 

Statens forurensingstilsyn (SFT) har ansvaret for 
målestasjonene for automatisk varsling av nedfall av 
radioaktivitet, deltar som fagmyndighet i Londonkommisjonen om 
dumping og har beredskapskompetanse på oljevernsiden. SFT har 
også sekretariatsansvar for det arktiske overvåkingsprogrammet 
(AMAP), som blant annet omfatter radioaktivitet. 

Arbeidsgruppen vil videre foreslå at de fleste av det 
nåværende AVA's rådgivere går inn som medlemmer av det faglige 
rådet. Dette gjelder følgende institusjoner: 

- Statens institutt for strålehygiene (SIS), 
- Norges geologiske undersøkelser (NGU), 
- Forsvarets forskningsinsitutt (FFI), 
- Havforskningsinstituttet (HI), 
- Norges landbrukshøgskole (NLH), 
- Det norske meteorologiske institutt (DNMI), 
- Statens institutt for folkehelse (SIFF), 
- Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). 

Organisasjoner som er relevante for beredskapen, men som ikke 
er underordnet Regjeringens alminnelige instruksjonsmyndighet 
må tilknyttes direkte til rådet gjennom særskilte avtaler. 
Blant de nåværende AVA-rådgivere omfatter dette Norsk 
institutt for luftforskning og Institutt for Energiteknikk. 

Arbeidsgruppen foreslår forøvrig at Kystdirektoratet føres opp 
som deltaker i det faglige rådet. For å treffe beslutninger og 
minske skadene ved en eventuell atomulykke vil det kunne ha 
betydning for myndighetene å ha tilgjengelig informasjon om 
forhold på sjøen og i havnene. Kystdirektoratet besitter 
kunnskap om slike forhold og har til enhver tid fartøyer og 
personell som kan foreta observasjoner langs kysten. 
Direktoratet er underlagt Fiskeridepartementet. 

Det foreslås videre at Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
under Miljøverndepartementet tas med i rådet. DN har bl.a. 
kompetanse på opptak av radioaktive stoffer i planter, dyr og 
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ferskvannsfisk og har derfor en sentral rolle særlig i 
overvåkningsfasen og i senfasen ved en atomulykke. 

Arbeidsgruppen foreslår også at en representant fra Norges 
veterinærhøyskole/Statens veterinære laboratorier blir med i 
det faglige rådet. 

Det forutsettes forøvrig at behovet for tilknytning av 
ytterligere faginstitusjoner vurderes løpende og eventuelt tas 
opp med de respektive departementer. 

Det faglige rådet med tilhørende sekretariat har etter 
arbeidsgruppens forslag funksjoner som dekker alle faser i 
arbeidet med atomulykker i fredstid. Rådet er satt sammen av 
institusjoner som har kompetanse innenfor alle de ulike faser 
av beredskapen. Etter arbeidsgruppens vurdering vil det i 
akuttfasen ved store ulykker være særlig behov for en kjerne 
av rådgivere for å få til en effektiv rådgivning. 

Etter arbeidsgruppens vurdering er det særlig SIS, DSB, DNMI 
og SAT og de sentrale helsemyndigheter som leder av det 
faglige rådet som blir sentrale rådgivere i en akuttfase. I 
tillegg vil eksperter fra IFE og NILU være viktige rådgivere i 
en akuttsituasjon. Det forutsettes at det utarbeides klare 
regler og rutiner for samarbeidet mellom ledelse, sekretariat 
og sentrale rådgivere i en akuttfase etter den modellen som 
arbeidsgruppen foreslår 

Gussgard vil for sin del foreslå en noe annen sammensetning og 
organisering ved større ulykker. Se nærmere i Gussgards 
særuttalse under pkt. 3.12 nedenfor. 

3.6 Ledelse og sekretariat 

Det er naturlig at 1edelsen av det faglige rådet ligger i en 
sektor som har et hovedansvar ved en eventuell atomulykke. Det 
er to "fagområder" som vil dominere i en slik situasjon. Det 
ferste er helse. Atomulykker opptar oss i hovedsak på grunn av 
effekten på menneskers helse. Det er dette som ligger til 
grunn for de fleste av de vurderinger som gjøres, uavhengig av 
sektor, og som bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes. 
Også ved "nesten-ulykker", overdimensjonerte meldinger og 
falske meldinger er det den psykiske helse som påvirkes. 

Atomulykkeberedskap krever planlegging, samordning, 
operasjonsdyktighet og evne til å sette ut i livet tiltak som 
iverksettes. Det andre "fagområdet" er derfor beredskap. 
Kompetanse innen beredskap på sivil side besittes særlig av 
Just i sdepartementets sektor. 

Ledelsen av rådet kan derfor tenkes lagt både til 
Justisdepartementets og Sosialdepartementets sektor. 

Det vises til at Justisdepartementet har ansvaret for 
Direktoratet for sivilt beredskap/Sivilforsvaret som har bred 
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kompetanse innen beredskap. Direktoratet for sivilt beredskap 
har videre gode forbindelseslinjer til den fylkesvise 
beredskap gjennom sitt overordningsforhold til fylkesmannens 
beredskapsavde1ing. 

Helsehensyn har imidlertid en så dominerende plass i 
atomulykkeberedskapen at ledelsesfunksjonens plassering bør 
bestemmes av dette hensyn. Videre vil strålehygieniske 
vurderinger stå sentralt i det faglige rådets arbeid. 

Det anbefales derfor at ledelsesfunksjonen og det 
administrative ansvaret for rådet tillegges Sosial
departementets sektor og at sekretariatsoppgaven legges til 
Statens institutt for strålehygiene (SIS). Det vises i denne 
forbindelse til at SIS besitter den største delen av den 
strålehygieniske kompetansen i Norge. 

Sekretariat bør ha i oppgave å tilrettelegge for virksomheten 
til det faglige rådet. Sekretariatet skal i samarbeid med 
medlemmene av rådet ha ansvar for den praktiske gjennom-
føringen av oppgåvene under pkt. 3.7 nedenfor. 

Det er viktig at sekretariatet ikke blir belastet med andre 
forvaltningsoppgåver ved SIS. Det anbefales derfor at 
sekretariatet utgjør en særskilt enhet ved SIS, med en egen 
ledelsesfunksjon direkte underlagt instituttets direktør. 

Sekretariatet bør omfatte de stillingene som allerede er 
etablert og som i dag betjener LORAKON-systemet. Dette vil gi 
en rasjonaliseringsgevinst ved at LORAKON-stillingene i 
tillegg til å opprettholde LORAKON-systemet også kan bidra til 
sekretariatets øvrige arbeid. Det vises også til at LORAKON-
systemet er en viktig del av den totale beredskapen og at 
systemet således må integreres i beredskapsorganisasjonen. 

Dersom det faglige rådet skal fylle sin funksjon som 
koordinator, initiativtaker og vedlikeholder av den norske 
beredskapen mot atomulykker, må rådet ha et sekretariat med 
tilstrekkelige ressurser til å løse rådets oppgåver i praksis. 
Samtidig må sekretariatet kunne sikre at rådet til enhver tid 
er operativt slik at det kan gis raske råd i akuttsituasjoner. 
Døgnkontinuerlig tilgjengelighet krever nødvendigvis ekstra 
ressurser. 

Sekretariatet bør derfor tilføres 4 fagstillinger i tillegg 
til LORAKON-stillingene, herunder en informasjonsmedarbeider 
til informasjonsoppgaver under den løpende beredskap og til å 
lede informasjonsgruppen som anbefales opprettet i punkt 6.8 
nedenfor. 

I en akuttsituasjon forutsettes det at sekretariatet øker sin 
bemanning ved å mobilisere andre medarbeidere ved SIS. En slik 
mobilisering bør etter arbeidsgruppens oppfatning både 
planlegges og øves på forhand. 
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Sekretariatet vil ha en sentral plassering i varslingssystemet 
som beskrives nedenfor i kapittel 7. 

3.7 Nærmere om det faglige rådets oppgåver 

3.7.1 Oppgåver i det løpende beredskapsarbeid 

Det faglige rådet skal ta initiativ for å få bygget opp, 
koordinert og vedlikeholdt den faglige beredskapen mot 
atomulykker. Dette må etter arbeidsgruppens oppfatning føre 
til at følgende oppgåver blir fulgt opp: 

- etablering av organisasjon og administrasjon av 
den faglige del av norsk atomulykkesberedskap, 
herunder beskrivelse av faginstitusjonenes 
oppgåver og ansvar, 

- etablering og vedlikehold av prognoseverktøy og 
måleprosedyrer for ulike typer uhell, 

- effektiv utnyttelse av landets samlede 
måleressurser, 

- oppbygging og vedlikehold av måleutstyr og 
målesystemer tilpasset måleprosedyrene, 

- oppbygging og vedlikehold av verktøy for 
innsamling, bearbeiding cg systematisering av 
prognoser og måledata, 

- oppbygging og vedlikehold av beslutnings- og 
presentasjonsverktøy for vurdering av 
konsekvenser og anbefaling av tiltak ved 
atomulykker, 

- løpende oversikt over potensielle 
ulykkeskilder og deres sikkerhetsmessige tilstand, 
herunder oppbygging og vedlikehold av 
informasjonskanaler og infonnasjonsdatabaser for 
atominstallasjoner og - aktiviteter, 

- etablering og vedlikehold av det faglige 
samarbeidet mellom alle faginstitusjoner som 
inngår i beredskapsarbeidet, også fagmedisinske 
samarbeidspartnere, 

- bistand til samarbeidende institusjoner i 
forbindelse med deres oppgåver, 

- vedlikehold og heving av den faglige kompetanse i 
rådgiveretater vedrørende strålevern og 
strålehygiene for atomberedskapsformål, kilder til 
og konsekvenser av ulykker og målemetoder og 
systemer for datainnsamling og bearbeiding av 
data, 

- kvalitetssikringstiltak for den faglige del av 
beredskapen, herunder opprettholdelse av den 
faglige kompetansen i beredskapsapparatet 
og vedlikehold av kompetansen i LORAKON-
systemet, 

- gjennomføring av øvelser. 

Det faglige rådet bør gis i oppgave å rådgi departementer og 
andre myndigheter også i normalsituasjoner. Det vil særlig 
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gjelde innkjøp av utstyr og oppbygning av kompetanse. Samtidig 
bør rådet ha ansvar for å holde løpende oversikt over 
beredskapen og påpeke eventuelle mangier overfor den 
ansvarlige myndighet. Dette innbærer blant annet å utarbeide 
langsiktige planer for nyanskaffelser og fornyelser med 
prioriteringer for en tilfredstillende dekning av behovet for 
malinger. 

Det faglige rådet bør videre påse at det gis informasjon til 
publikum og personer/organer som har særskilte oppgåver i 
beredskapen mot atomulykker. Det kan her tenkes generelle 
brosjyrer som distribueres til befolkningen eller f.eks. kurs 
for relevant personell. 

3.7.2 Særlig om løpende risikovurderinger 

Radioaktivitet som trussel mot norsk område er blitt et stadig 
mer aktuelt tema. Særlig er dette forsterket av økende 
informasjon om russiske kilder. Det vises blant annet til 
stadig flere opplysninger om trusselbildet i nord-områdene. 

Denne situasjonen skaper også et økt behov hos myndigheter og 
befolkning for stadig å kunne få vurdert ny informasjon samt 
til enhver tid ha et mest mulig oppdatert trusselbildet. 

Det bør derfor være en oppgave for det faglige rådet å sørge 
for at myndighetene gis en løpende risikovurdering. Dette kan 
enten gis som svar på konkrete spørsmål fra myndighetene seiv 
eller ved jevnlige rapporter om eventuelle endringer i det 
rådende trusselbildet. 

Det faglige rådet med tilhørende sekretariat på SIS, vil 
således kunne bli et permanent, tverrfaglig kompetansesenter 
som ulike grener av forvaltningen kan benytte til vurdering av 
ulike former for trussel knyttet til nukleær virksomhet. 

3.7.3 Oppgåver i akuttfasen 

I akuttfasen skal rådet sørge for en best mulig overvåkning av 
situasjonen, innhente, bearbeide og vurdere data og gi 
informasjon, vurderinger og råd til myndighetene, herunder 

- innhente/motta opplysninger om type ulykke, 
lokalisering, omfang, meteorologiske 
forhold, ulykkeskildens tilstand og egenskaper, 
iverksette varsling, 

- vurdere forholdene for norske statsborgere i det 
området der uhellet har skjedd, gi de utøvende 
myndighetene råd om tiltak, 

- utarbeide prognoser for konsekvenser for Norge, 
gi myndighetene informasjon om mulige 
aktivitetsnivåer og stråledoser og råd om mulige 
tiltak i Norge, 

- iverksette malinger, kartlegging av 



125 

forurensing i Norge, utarbeide oversikter over 
radioaktivitetsnivåer, stråledoser til den norske 
befolkning og konsekvenser, gi myndighetene 
råd om øyeblikkelige tiltak, korrigere prognoser 
utfra malinger, 

- iverksette malinger for kartlegging av 
konsekvenser på lengre sikt, gi råd om oppfølgende 
tiltak. 

Hovedformålet med datainnhenting, bearbeidelse og vurderinger 
er å skaffe til veie underlag fra relevante fagmiljø - også 
fra utenlandske kontakter - for analyser av en ulykkes-
situasjon. Denne funksjon omfatter også oversikter, prognoser 
etc. som utarbeides og oversendes til myndighetene. Malinger 
av radioaktivitet kan utgjere en vesentlig del av 
informasjonsflommen og underlaget for vurderinger i rådet. 

Det forutsettes at de enkelte deltakerne i rådet fremskaffer, 
eventuelt bearbeider og vurderer underlagsinformasjon fra sine 
respektive fagmiljø. Den vil så bli samordnet av rådet. 

Rådet forutsettes å utøve den overordnede styring og 
samordning av måleressursene som besittes av de deltakende 
insitusjoner. Den enkelte faginstitusjon bør imidlertid stå 
for detaljstyringen av sine egne malinger og rapportere 
oversiktsresultater til rådet for innpassing i totalbildet. 

De vurderinger, råd, prognoser etc. som myndighetene vil motta 
fra den faglige delen av beredskapen begrenser seg til forhold 
knyttet til helsekonsekvenser, som f.eks. forurensning av 
miljø, matvarer og mennesker. Dette gjenspeiler seg i 
forslaget til sammensetningen av det faglige rådet. Det er opp 
til de utøvende myndighetene å vurdere de strålehygieniske 
forhold ved en krisesituasjon i sammenheng med økonomiske og 
sosiale sider og andre helserisiki. 

I ulykkessituasjoner bør rådet få tilknyttet en gruppe 
informasjonsmedarbeidere fra de deltakende faginstitusjoner, 
se pkt. 6.8 nedenfor. Videre bør endel tekniske 
støttefunksjoner ivaretas av Direktoratet for sivil beredskap. 

I en krisesituasjon vil det bli aktuelt med mobilisering av 
ytterligere samarbeidspartnere som besitter relevant utstyr og 
kompetanse. Dette bør forberedes gjennom samarbeid i 
normalsituasjoner. Slike samarbeidspartnere kan bl.a. være 
universiteter og helsefysiske avdelinger ved sykehus. 

3.7.4 Oppgåver i senfasen. 

Det kan fortsatt være behov for faglig koordinert rådgivning 
fra det faglige rådet etter at akuttfasen er over og de me r 
langsiktige tiltakene skal iverksettes. For eksempel kan det 
være nødvendig med omfattende malinger av radioaktivitet som 
underlag for strålehygienske, ernæringsmessige og 
landbruksmessige vurderinger og som bakgrunn for tiltak og 
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garantier for andre utsatte næringer. Planmessige malinger i 
områder med nøyt nedfall med tanke på konsekvensvurderingar i 
forbindelse med spørsmål og råd om opprensingsaksjoner kan 
også være aktuelt. Rådet vil henvende seg til de enkelte 
fagdepartementer med sine koordinerte råd eller sammenkalle 
relevante myndigheter til konferanser der tiltakene kan 
samordnes mellom de enkelte sektorene. Eksempler på tiltak som 
anbefales i senfasen kan være restriksjoner i produksjon av 
matvarer og rensingstiltak rettet mot husdyr. 

3.8 Fleksibel utnyttelse av det faglige råd og hjelpemidler 

3.8.1 Innledning 

Både av samordnings- og informasjonshensyn bør alle 
rådgiveretater informeres om en situasjon uavhengig av 
størrelse eller om det faktisk er inntruffet en ulykke eller 
ikke. 

I forbindelse med en ulykke, tilløp til en ulykke og overgang 
til senfasen etter en ulykke er det behov for å trappe opp 
eller ned beredskapen avhengig av situasjonen. Dette kalles 
trinnvis beredskap. Lederen for det faglige rådet bør i samråd 
med rådets sekretariat bestemme beredskapsnivå i en aktuell 
situasjon. 

Den trinnvise beredskapen kan iHustreres ved tre typer 
beredskapsnivåer: 

1. Informasjonsberedskap 
2. Delvis beredskap 
3. Full beredskap 

3.8.2 Informas jonsberedskap 

Informasjonsberedskap innebærer informasjon til alle deler av 
beredskapsapparatet om en situasjon som enten representerer en 
lav sannsynlighet for konsekvens for Norge eller en situasjon 
hvor en ulykke er under utvikling, men hvor utfallet fremdeles 
er uklart. Rådets sekretariat iverksetter informasjons
innhenting gjennom rådgiveretatenes informasjonskanaler og 
offisielle kanaler. Alle deler av beredskapsapparatet 
informeres fortløpende om situasjonen. Media informeres om 
utviklingen i situasjonen. Informasjonsberedskapen kan trappes 
opp til begrenset eller full beredskap eller avsluttes dersom 
situasjonen avklares. Det vises forøvrig til kap. 6 nedenfor 
der Arbeidsgruppen gir nærmere anbefalinger for 
informasjonsformidlingen. 
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3.8.3 Begrenset beredskap 

Begrenset beredskap inntreffer når situasjonen synes å utvikle 
seg mot en ulykke &om kan ha konsekvenser for Norge eller hvor 
konsekvensene er begrenset til visse samfunnsinteresser. De 
medlemmer av det faglige rådet som er nødvendige for å 
behandle situasjonen varsles og mobiliseres. Hele 
bereskapsapparatet informeres og holdes lopende orientert om 
utviklingen. Begrenset beredskap kan trappes opp til full 
beredskap dersom situasjonen tilsier det eller kan trappes ned 
til informasjonsberedskap når situasjonen synes å gå mot 
avklaring. 

3.8.4 Ful1 beredskap 

Full beredskap inntreffer når det er fare for forurensing av 
norsk område av større omfang. Alle nødvendige deler av 
beredskapsapparatet varsles og mobiliseres i henhold til 
retningslinjer for beredskapsorganisasjonen. I kartleggings-
og senfasen av en ulykke trappes beredskapen ned til begrenset 
beredskap og informasjonsberedskap etter behov. 

3.8.5 Trinnvis beredskap og fleksibel utnyttelse av ustyr 

1 forbindelse med beredskapsnivåene vil en situasjonsbestemt 
og fasebestemt utnyttelse av rådgiveretater gi den mest 
hensiktsmessige utnyttelse av beredskapsressursene. Prinsippet 
må være at det er type ulykke og situasjon som bestemmer 
hvilke rådgiveretater som til enhver tid skal mobiliseres. 
Følgende retningslinjer bør vurderes: 

- Rådets sekretariat og informasjonsenhet (se pkt. 6.8 
nedenfor) og SIS som ansvarlig for helsemessige 
konsekvenser mobiliseres alltid. Rådets ledelse 
informeres. 

- De etater som har sentrale oppgåver i forbindelse med 
informasjonsinnhenting og prognoser mobiliseres, 

- De etater som har ansvar for overvåkning og malinger i en 
aktuell situasjon mobiliseres, 

- LORAKON-systemet mobiliseres dersom næringsmidler trues, 

- De organisasjoner og institusjoner som representerer 
truede næringsinteresser mobiliseres. 

I forbindelse med samordning av bruk av ressurser vil 
måleutstyr og hjelpemidler som eies av en etat eller 
organisasjon måtte brukes til ulike formål også utenfor denne 
etats eller organisasjons normale virkefelt og faginteresser. 
F.eks vil måleutstyret til LORAKON-stasjonene benyttes ved 
satellittstyrt for søk etter radioaktive fragmenter seiv 
om ikke næringsmidler er truet. 
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Ressurser i en landsdel som ikke er truet eller utsatt for 
radioaktiv forurensning må også kunne utnyttes i den del av 
landet som er forurenset eller trues av forurensning. Dette må 
være en del av den fleksibilitet og samordnede utnyttelse av 
ressurser som det faglige rådet ber kunne utnytte. 

3.9 Institusjonenes egen beredskap 

Medlemmene av rådet vil ha ansvar og oppgåver i henhold til de 
fagfelter og den ekspertise de besitter. Dette betyr at 
medlemmene må foreta disposisjoner når det angår: 

- intern beredskapsorganisasjon og ansvarsfordelig, 

- egen kompetanse, oppbygging og sikring, 

- avsette nødvendige økonomiske midler, 

- kvalitetssikre egne beredskapstjenester, 

- sikre kontakten med sine samarbeidspartnere. 

3.10 Lokaler og beredskapsmanualer. 

For å kunne fungere tilfredstillende i en akutt situasjon har 
det faglige rådet behov for tilfredstillende operasjonslokaler 
med hensiktsmessige hjelpemidler til disposisjon. I og med at 
rådets sekretariat er foreslått lagt til SIS finner 
arbeidsgruppen det naturlig at operasjonslokalene legges til 
SIS. Dette vil sikre drift og vedlikehold av 
kommunikasjonsutstyr og hjelpemidler som en del av oppgåvene 
til sekretariat. I tillegg vil en slik lokalisering ved SIS 
sikre det faglige rådet tilgang på SIS sine personalressurser 
og måleutstyr i en akuttsituasjon, i kartleggingsfasen og i 
senfasen. 

Opprettelsen og vedlikehold av operasjonslokaler med 
kommunikasjonsutstyr og hjelpemidler kan vanskelig leses 
innenfor eksisterende ressursrammer ved SIS og institusjonen 
ber tilferes ressurser for detta formål i forbindelse med 
allokering av ressurser for opprettelsen av det faglige 
sekretariat. Behovet for kommunikasjonsutstyr og hjelpemidler 
er omtalt nedenfor i kapittel 4. 

For å kunne handtere atomulykker på en best mulig måte må det 
utarbeides beredskapsmanualer. Disse manualene må kunne brukes 
til å initiere tiltak og som hjelpemiddel for aktiviteter 
innenfor beredskapsorganisasjonen. Spesielt må 
beredskapsmanualene inneholde retningslinjer om tiltak i form 
av intervensjonsnivåer for ulike typer ulykker og scenarier. 
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3.11 Oppsummering 

Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et faglig råd med 
relevante faginstitusjoner som medlemmer eller som 
samarbeidspartnere. Rådet, som er en videreutvikling av det 
eksisterende Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA), skal 
kartlegge situasjonen og gi råd om nødvendige tiltak til de 
relevante myndigheter som har fullmakt til å iverksette 
tiltakene. Rådet skal informere om situasjonen og mulige 
konsekvenser for Norge. 

Norsk handtering av atomulykker eller mistanke om slik ulykke 
vil dermed bli enhetlig gjennom at det gis samordnede råd fra 
en faglig sterk beredskapsorganisasjon. Samtidig klargjeres 
ansvarsforholdene i tråd med gjeldende retningslinjer for 
krise- og katastrofehandtering. 

Arbeidsgruppen vil som følge av et forverret trusselbilde 
styrke det løpende beredskapsarbeidet. Det faglige rådet skal 
derfor gjeres permanent og gis oppgåver også i det løpende 
beredskapsarbeid, herunder ansvar for risikovurderinger og 
ansvar for å ta initiativ til oppbygging, samordning og 
vedlikehold av den norske atomulykkeberedskapen. 

Arbeidsgruppen anbefaler at det faglige rådet gis et 
sekretariat ved SIS bestående av 7 medarbeidere. Sekretariatet 
skal ha hovedansvar for den praktiske gjennomføringen av 
rådets oppgåver, samt sikre at den sentrale beredskaps
organisasjonen til enhver tid er kontaktbar og operativ. 

3.12 Gussgards særuttalelse 

Gussgard mener at beredskapsorganisasjonen, slik den er 
foreslått av utvalgets flertall, er for vag og utflytende. 
Spesielt gjeldtr dette for samordningsfunksjonen i akuttfasen 
ved en stor atomulykke hvor det er nødvendig med øyeblikkelig 
mottiltak. 

Gussgard mener at det er nødvendig å ha et lite aksjonsutvalg 
som kalles sammen og iverksetter og samordner strakstiltak ved 
store atomulykker. Et slikt aksjonsutvalg ser han som en 
videreføring av AVAs funksjon i akuttfasen ved en stor ulykke. 

Gussgard foreslår et aksjonsutvalg bestående av følgende av 
Faglig Råds medlemmer: 

i. Faglig råds leder (med vararepresentant) 
2. Direktør ved SAT (med vararepresentant) 
3. Direktør ved SIS (med vararepresentant) 
4. Fagsekreteriat (SIS) (hjemmevakt er 

vararepresentant) 
5. Representant fra UD (sekretærvakt er 

vararepresentant) 
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Aksjonsutvalgets medlemner skal varsles ved alle meldinger om 
atomulykker. Utvalget kalles inn hvis et medlem krever det. 

Aksjonsutvalget må gis myndighet til å iverksette nødvendige 
strakstiltak, som: 

- forbud mot opphold utendørs, 
- evakuering, 
- utdeling av jod-tabletter, 
- forbud mot bruk av matvarer eller drikkevann som kan 
være forurenset, 

- påbud om å fjerne eller sikre radioaktivt materiale 
eller spaltbart materiale (atomsubstans), 

- påbud om å stenge (sikre) atomreaktor, 
- påbud om å flytte, fjerne eller senke atomdrevet skip. 

I den utstrekning aksjonsutvalgets organer 
(Sosialdepartementet, SAT, SIS) idag ikke har hjemmel for 
slike påbud må hjemmel skaffes, eventuelt ved lov eller 
lovendring. 

4. MATERIELL, UTSTYR OG HJELPEMIDLER. 

4.1 Innledning 

Gjennomgangen av de ulike faser i en atomulykke gir grunnlag 
for en mer detaljert vurdering av behov for materiell, utstyr 
og hjelpemidler i et beredskapsapparat. 

4.1.1 Overvåkningsfasen/Varsling 

Trusselbildet og ulike erfaringer fra ulykker viser at Norge 
må bygge opp og vedlikeholde overvåkningssystemer for 
potensielle forurensningskilder. Når det gjelder reaktor-
anlegg og kjernekraftverk, er det viktig å ha løpende 
informasjon om tilstand og driftsforhold for å kunne vurdere 
trusselen fortløpende. Formelle og uformelle avtaler om 
informasjonsutveksling er her et nødvendig hjelpemiddel. 
Ulykker med reaktordrevne fartøyer og styrt av sateHitter 
viser også at det er nødvendig med avtaler om og tilgang til 
andre typer observasjoner i overvåkningsøyemed, spesielt via 
kanaler i Forsvaret. 

En kan ikke alltid stole på at en ulykke blir varslet 
umiddelbart. Det er derfor viktig å ha målesystemer som kan gi 
varsling om radioaktiv forurensning så tidlig som mulig. De 
største trusler mot Norge kommer fra atominstallasjoner på 
Kola, reaktordrevne fartøyer langs kysten og fra kjernekraft-
verkene ved Ignalina og St. Petersburg. Forurensning av 
miljøet via luft er her viktigst og overvåkningssystemene må 
derfor rettes inn mot dette. De nordligste fylker er spesielt 
utsatt fra atominstallasjoner på Kola, reaktordrevne fartøyer 
og atomvåpen. 
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Viktige oppgåver i observasjonsfasen vil være å vurdere små 
uhell og utslipp og rykter om ulykker. Næri lger som fiskeri
næringen, turistnæringen og næringsmiddelproduksjon er 
følsomme for slike situasjoner. Norge bør derfor ha over-
våkningssystemer og informasjonssystemer som kan avklare slike 
situasjoner og dempe irrasjonelle reaksjoner både i Norge og 
hos handelspartnere i utlandet. Det å kunne påvise og 
garantere at det ikke er fare forbundet med en situasjon er av 
stor betydning. 

Tiltakene og muligheten for å begrense skader på helse, miljø 
og næringer avhenger av hurtig varsling ved ulykker eller ved 
tilløp til ulykker. Internasjonale og bilaterale avtaler om 
varsling er her et nødvendig hjelpemiddel særlig i forbindelse 
med ulykker ved kjernekraftverk. Malesystemer som benyttes for 
overvåkning må også kunne gi varsling og er således en del av 
varslingssystemet. Tilknytning til andre lands malesystmer kan 
være av stor betydning for tidlig varsling. 

En viktig forutsetning for hurtig aktivisering av beredskaps
organisasjonen er gode nasjonale varslingsrutiner. Dette 
gjelder både de sentrale beredskapsorganer og de regionale og 
lokale beredskapsorganisasjoner. 

Viktig informasjon i ethvert varsel er type ulykke, posisjon 
og omfanget av et eventuelt utslipp av radioaktivitet. I 
forbindelse med tilløp til ulykke er også informasjon om 
situasjon og forventet utvikling av betydning. 

4.1.2 Akuttfasen 

Akuttfasen inntrer når varsel om ulykke eller tilløp til 
ulykke mottas. Det arbeidet en beredskapsorganisasjon må 
utføre i denne fasen er informasjonsinnhenting, utarbeide 
prognoser, malinger, konsekvensvurderinger, planlegging og 
gjennomføring av akuttiltak. 

Innhenting av informasjon omfatter type ulykke, posisjon, 
situasjon og mulige videre forløp. Beredskapsorganisasonen må 
i denne fasen ha tilgang til slik informasjon og kan benytte 
informasjonskanaler og avtaler om utveksling av informasjon 
som angitt under overvåkningsfasen. Det vil være av stor 
betydning om informasjon om kjernekraftinstallasjoner, 
satellitter og fartøyer som representerer en trussel mot Norge 
er innhentet og systematisert under overvåkningsfasen. Dette 
vil gi en langt hurtigere informasjonstilgang enn om slik 
informasjon må samles inn etter varsling. 

Prognoser omfatter beregninger av utslippsmengde, luftmasse-
bevegelser med radioaktivitetskonsentrasjoner og prognoser for 
nedbør. Prognoser må basere seg på foreliggende informasjon om 
type ulykke og omfang. Prognosene bør gjennomføres fortløpende 
under akuttfasen. Hensikten er å avdekke om et utslipp vil 
ramme Norge, hvilke aktivitetskonsentrasjoner som er aktuelle 
og hvilke områder av landet som kan bli mest berørt. 
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Prognosene har betydning for vurdering av mulige konsekvenser 
for Norge og derfor for valg, planlegging og gjennomføring av 
akuttiltak. I denne fasen er derfor et databasert prognose-
verktøy et nødvendig hjelpemiddel for beredskaps
organisasjonen. 

I akuttfasen er det behov for en rekke forskjellige typer 
malinger. Malinger av luftaktivitet nærmest mulig kilden vil 
gi informasjon om utslipp har intruffet. Etter et utslipp, vil 
slike malinger gi det beste grunnlaget for kunnskap om 
omfanget og sammensetning av utslipp, for prognoser, for 
vurdering av konsekvenser og gjennomføring av tiltak. 
Instrumenter for luftprøver og analyseutstyr for isotopsammen-
setning og aktivitetskonsentrasjoner i luft er nødvendige for 
dette formål. Luftaktivitet har betydning både for ekstern
straling fra passerende sky og stråledoser fra inhalasjon av 
radioaktivitet. 

For satellittstyrt vil det være behov for måleprosedyrer og 
utstyr til søking etter radioaktive fragmenter og partikler. 
Utstyr og prosedyrer for sikring og fjerning av radioaktive 
kiIder inngår her. 

Malinger av nedfall både med tanke på forurensingsnivå, 
isotopsammensetning og doserater fra eksternstraling er viktig 
for konsekvensvurderinger og for vurdering av hvor lenge 
eventuelle tiltak skal opprettholdes og når de skal oppheves. 
Dette krever målesystemer, prosedyrer og måleinstrumenter for 
prøvetaking, analyse av isotopsammensetning og stråletyper, 
for aktivitetskonsentrasjoner og for måling av eksternstråle-
nivåer. Eksisterende målesystemer for overvåkning og varsling 
inngår her. 

Målesystemer for kontroll av næringsmidler spesielt melk og 
grønnsaker dyrket på frimark må være tilgjengelig i akutt
fasen. 

Under akuttfasen vil alle deler av beredskapsorganisasjonen ha 
stor nytte av et beslutningsstøttesystem. Et slikt system må 
kunne presentere kartinformasjon med overlagret demografisk 
informasjon, prognoser for luftaktivitet og nedfallsnivåer 
samt oversikt og systematisering av alle malinger som er 
utført for kartleggingsformål. En integrering mellom ulike 
datasystemer vil være et meget godt hjelpemiddel både for 
konsekvensvurderinger, rådgivning og beslutning om ulike 
tiltak. 

4.1.3 Kartleggingsfasen og senfasen 

Prioritering av områder for kontroll og tiltak i nærings-
middelproduksjon, for valg av prioritering og valg av 
skadelindrende tiltak i andre næringer, prioritering og 
metodevalg for opprenskingsarbeide og vurdering av langsiktige 
konsekvenser avhenger av en god kartlegging av nedfallet etter 
en ny ulykke. Måleutstyret er det samme som under akuttfasen. 
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Næringer som f. eks turistnæringen, fiskerinæringen kan ha 
behov for måletiltak for garantier og sertifikater. Det antas 
at slike malinger kan dekkes av eksisterende utstyr innenfor 
et beredskapsapparat. 

Spesielt kan det være nødvendig å folge utviklingen og 
gjennomføre tiltak fortløpende under flere år etter en ulykke 
i en del matvareproduserende rBringer. Erfaringene fra 
Tsjernobyl-ulykken viser at behovet for en kontroll av rein-
og småfekjøtt er nødvendig og vil være nødvendig flere år 
framovei. Målesystemer (LORAKON) må derfor være tilgjengelig 
og operative. 

4.2 Informasjonskanaler 

Varsling og informasjon kan fås via internasjonale kanaler i 
hht internasjonale og bilaterale avtaler om varsling og 
informasjonsutveksling. Dette er behandlet i kapittel 8 
nedenfor. 

Den varsling som skal skje formelt gjennnom avtaleverket vil 
av naturlige årsaker ha en høy terskel før den iverksettes. På 
denne bakgrunn har enkelte institutter seiv sett behov for 
utvidet faglig kontakt for konsultasjoner og verifisering av 
situasjoner som mystiske skyer, rykter om situasjoner og 
forhøyede malinger av radioaktivitet. Dette for å være sikker 
på at de opplysninger en har stemmer overens med andre land. 
Samtidig kan en på et tidlig stadium gi de ansvarlige i en 
beredskapssammenheng et varsel om at ting kan være under 
utvikling og få tatt de nødvendige forholdsregler i tilfelle 
en mer alvorlig situasjon skulle oppstå. 

Det er først og fremst på det nordiske plan at det har 
utviklet seg et slikt uformelt samarbeid, men i den senere tid 
har dette blitt utvidet til å omfatte institutter i 
Storbritannia, Tyskland, Polen og Sveits. 

Arbeidsgruppen mener at det uformelle samarbeidet og 
informasjonsutvekslingen bør styrkes. De enkelte rådgiver-
etater i beredskapsapparatet bør konsolidere samarbeid og 
internasjonalt kontaktnett og utvide dette med avtaler med 
søsterinstitusjoner i utlandet. 

Både de offisielle avtaler om informasjonsutveksling og det 
uformelle kontaktnett bør benyttes til informasjonsinnhenting 
i overvåkningsfasen. I en informasjonsfase eller akuttfase vil 
det være behov for rask tilgang på informasjon. Det er en 
fordel om mest mulig av informasjonen allerede er tilgjengelig 
i Norge. Arbeidsgruppen mener derfor at samordning og systema
tisering av informasjon om atomanlegg og kilder er en viktig 
oppgave for det faglige rådet som foreslås i kap. 3 ovenfor. 
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4.3 Systemer for informasjon, prognoser og beslutningsstøtte 

Disse systemene omfatter folgende databaserte systemer: 

- informasjonssystem med statisk informasjon om 
atomistallasjoner og kilder, 

- programvare for beregninger av utslippsmengder, 
- spredningsmodeller for spredning og nedfall av 
radioaktivitet, prognoser, meteorologiske data, 

- databasesystem for systematisering av måledata, 
- presentasjonsverktøy for beslutningstakere. 
- konsekvensberegninger, modeller for simulering av 
konsekvenser i næringskjedene. 

Den samordnede og systematiserte informasjon om atominstalla-
sjoner og kilder bør legges inn i databaserte informasjons-
systemer. Slik informasjon hos de ulike rådgiveretater bor 
raskt kunne leses og sammenstllles av det faglige rådet i en 
akuttsituasjon. 

Behovet for beregning av radioaktivitetsinnhold i reaktor-
kjerner oppstår både ved ulykker ved kjernekraftanlegg, ved 
styrt av satellitter og for reaktordrevne fartøyer. 
Arbeidsgruppen anbefaler at et slikt program for kildeterm-
beregninger gjøres tilgjengelig for den faglige beredskapen. 

Norge disponerer i dag ikke spredningsmodeller for 
kortdistanse (< 100 km), mellomdistanse (100 - 500 km) og 
langdistanse (> 500 km) luftspredning av radioaktive stoffer. 
Slike modeller kombinert med våt- og tørrdeposisjon gir viktig 
informasjon tidlig i akuttfasen om mulige aktivitets-
konsentrasjoner i luft og nedfall. Slik informasjon kan 
benyttes for planlegging og gjennomføring av konsekvens-
lindrende tiltak og prioriteringer i måle- og kartleggings
arbeidet. Kortdistansemodeller vil dekke prognosebehovene ved 
ulykker på eller nær norsk område. Mellom- og langdistanse-
raodeller vil kunne dekke progncsebehov i forbindelse med 
ulykker ved de store kjernekraftverk som i henhold til 
trusselbildet kan gi alvorlige konsekvenser i Norge. 

Arbeidsgruppen anbefaler at det igangsettes arbeid med å 
anskaffe kortdistansemodeller for luftspredning og nedfall med 
tanke på ulykker i og nær norsk område. 

Meteorologisk institutt har igangsatt arbeidet med å anskaffe 
sprednings-modeller for mellom- og langdistansespredning 
kombinert med våt- og tørrdeposisjon. Arbeidsgruppen anbefaler 
at slike prognoseverktøy anskaffes og kombineres med modeller 
fo'_ kildetermberegninger. 

Ved atomulykker vil det være behov for registrering og 
bearbeiding av store mengder måledata. Disse data må kunne 
systematiseres mhp tid, sted, målemetode, prøvetype og 
måledata og resultater må kunne presenteres på en enkel måte 
slik at de gir oversikt over situasjonen. 
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I en akuttfase og kartleggingsfase må måledata via 
rådgiveretatenes systemer til enhver tid være tilgjengelig 
samlet og systematisert for det faglige rådet. Dette krever 
samordning av de enkelte etaters systemer. Arbeidsgruppen 
anbefaler at en slik samordning blir utredet i regi av det 
faglige rådet. 

I forbindelse med konsekvensvurderinger og spørsmål om tiltak 
er et støtteverktøy med simultan informasjon om luftstrømmer 
med radioaktivitetskonsentrasjoner, geografisk informasjon, 
måledata, trafikk, befolkningstetthet, konsekvensberegninger 
osv et viktig system for beslutningsstøtte både for de som 
skal gi råd om tiltak og de som skal ta beslufcninger. Et slikt 
system må utvikles spesielt for atomberedskapsrormål og må 
basere seg på kartinformasjon som basis med muligheter for å 
overlagre annen type informasjon. Arbeidsgruppen anbefaler at 
det blir igangsatt arbeid med å bygge opp et slikt system. 

Konsekvensanalyser foretas på bakgrunn av prognoser eller 
måledata. Konsekvensberegningene omfatter bruk av 
intervensjonsnivåer og tiltaksgrenser for akutttiltak som 
evakuering, opphold innendørs og inntak av jodtabletter samt 
kost/nytte beregninger for saneringstiltak i senfasen. 

Modeller for konsekvenser i næringskjedene er et viktig 
verktøy for akutte tiltak ved forurensing av matvarer og for 
planlegging av langsiktige kontrolltiltak og restriksjoner. 

Arbeidsgruppen anbefaler at det tas initiativ til å utarbeide 
dataverktøy for konsekvensberegninger og for konsekvenser i 
næringskjeder i samarbeid med strålevernsmyndigheter og 
myndigheter som representerer disse næringsinteresser. 

Alle de nevnte systemer for informasjon, prognoser og 
beslutningsstøtte bør knyttet sammen for å gi mest mulig 
effektivitet i beredskapsarbeidet. Arbeidsgruppen mener at 
dette er en samordningsoppgave for det faglige rådets 
sekretariat. 

4.4 Overvåknings- varslings- og måleutstyr 

4.4.1 Målesystemer for overvåkning og varsling 

Arbeidsgruppen anbefaler et videre utvidet samarbeid om bruk 
av LORAKON-stasjonene i NILU's overvåknings- og varslingsnett 
og en videreføring av det arbeidet som pågår for at LORAKON-
stasjonene skal gi doserateinformasjon, varsling og automatisk 
alarm. I en akuttfase vil tilgangen til spektralinformasjon 
fra stasjonene være begrenset på grunn av systemets lave 
energioppløsning og mengden forskjellige kortlevede nuklider i 
et friskt nedfall. 

Antall målestasjoner i Troms og Finnmark synes å gi en god 
dekning av denne utsatte landsdel. I de sørlige og vestlige 
deler av landet er målenettet for tynt utbygd i forhold til 
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befolkningstetthet og i forhold til de fremherskende vind-
retninger. Arbeidsgruppen anbefaler en nærmere utredning av 
utvidelser av stasjonsnettet i disse områdene. Samtlige faste 
målestasjoner for overvåkning og varsling kan også brukes for 
kontinuerlig oppfølging av tidsforløpet av nedfall i 
akuttfasen og i senfasen. 

Det kan ta opptil en time fra en alarm fra en stasjon til 
varslet går videre til beredskapsorganisasjonen. Arbeids
gruppen anbefaler at NILU sammen med et fagsekretariatet og 
Meteorologisk institutt vurderer mulige løsninger for 
hurtigere varsling til fagsekretariat slik at dette kan starte 
nødvendige forberedelser på et tidligere tidspunkt enn ellers 
mulig. 

I våre nordiske naboland opereres faste målestasjoner for 
overvåkning og varsling av radioaktivt nedfall. I dag forgår 
det et samarbeid mellom NILU og svenske strålevernsmyndigheter 
om utveksling av data fra de to lands målestasjoner. Arbeids
gruppen mener at et utvidet samarbeid med andre land i Norden 
om hurtig varsling og dataoverføring til andre land 
beredskapsorganisasjoner ved registrering av forhøyede verdier 
i ett land bør vurderes og utredes nærmere. 

Muligheten for å kunne etablere en målestasjon på Kola i 
samarbeid med russiske myndigheter er under vurdering. 
Arbeidsgruppen mener at en slik stasjon i NILU-systemet vil 
styrke beredskapen mot ulykker ved reaktorene på Kola og en 
bør derfor forsøke å få etablert en slik stasjon. 

Norge har tidligere fått spørsmål om deltakelse i et globalt 
overvåkningssystem for stråling - GERMON (Global Environmental 
Radiation Monitoring Network) - i regi av FN's miljøprogram 
(UNEF). Systemet er basert på et globalt stasjonsnett for 
måling som rapporteres til et sentralt dataanlegg. De land som 
er tilsluttet systemet kan lese data fra dette data-anlegget. 
Arbeidsgruppen anbefaler at det faglige rådet vurderer 
muligheten for om Norge bør tilslutte seg dette nettet, om 
Norge kan ha fordeler av dette og om Norge kan tilby 
måletjenester til nettet. 

I tillegg til nasjonale målestasjoner har IFE faste 
målestasjoner i tilknytning til reaktoranleggene på Kjeller og 
i Halden. Arbeidsgruppen mener at dissse målestasjonene må 
sees på som en del av beredskapsapparaturen og at det faglige 
rådet og spesielt IFE og NILU bør vurdere en samordning slik 
at data fra disse stasjonene kan bidra til et landsomfattende 
nett for overvåkning og varsling. 

4.4.2 Målesystemer for måling av radioaktivitet i luft 

NILU's eksisterende overvåknings- og varslingssystemer basert 
på faste målestasjoner av nedfall er i mindre grad følsomme 
for radioaktivitet i luft. Til måling av luftaktivitet 
benyttes stasjoner som suger luft gjennom et filter og som 
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seinere må males og analyseres. Nuklidespesifikke analyser 
krever halvlederdetektorer (Ge-detektorer). Luftfilter-
stasjonene har hay følsomhet men relativt lang responstid og 
kan ikke gi varsling slik de er utstyrt i dag. Brukt sammen 
med halvlederdetektorer kan de fungere som overvåknings-
instrumenter for lave konsentrasjoner av radioaktivitet i luft 
og bidrar til avklaring av slike situasjoner. Tidsoppløsningen 
for luftfilterstasjoner avhenger av radioaktivitetsmengdene i 
lufta, av det luftvolum som suges gjennom filtrene pr tids-
enhet og av tilgjengeligheten av analyseutstyr. For en høy-
volums luftfilterstasjon med lett tilgjengelig analyseutstyr 
kan tidsoppløsningen komme ned i 1-2 timer. Slike stasjoner 
kan derfor benyttes i en akuttfase for overvåkning av luft-
aktivitet over tid og kan gi datagrunnlag for å iverksette 
tiltak som opphold innendørs og inntak av jodtabletter. 
Utover dette kan st.asjonene kun benyttes til etterhånds 
konsekvensvurderinger fra inhalasjon av radioaktivitet og 
eksternstråling fra passerende sky. 

Etter nedlegging av luftfilterstasjonen i Vard» vil det ikke 
eksistere slikt måleutstyr i Finnmark. På grunn av trusselen 
fra installasjoner på Kola og trafikken av reaktordrevne 
fartøyer i nordområdene mener arbeidsgruppen at anskaffelse av 
en høyvolum luftfilterstasjon i Finnmark må prioriteres. 
Stasjonen bør legges til det foreslåtte regionale 
bereskapssenteret i Øst-Finnmark. Arbeidsgruppen har i avsnitt 
4.4.6 anbefalt at dette beredskapssenteret får analyseutstyr 
basert på et Ge-detektorsystem. Dette vil sikre lett tilgang 
på analyser av luftfiltre. 

Arbeidsgruppen peker videre på at de sørlige og sørvestlige 
deler av Norge er dårlig dekket med luftfilterstasjoner. 
Behovet for en bedre dekning bør utredes av det faglige rådet 

Arbeidsgruppen mener at det bør legges vekt på driftsrutiner 
og samkjøring av data fra luftfilterstasjonene. Det bør 
utvikles metoder for preliminære analyser av filtre lokalt ved 
næringsmiddeltilsynene der det ikke eksisterer halvleder
detektorer nær stasjonen. Slike preliminære analyser bør sikte 
mot å følge utviklingen av total luftaktivitet i en akutt 
situasjon. 

I forbindelse med ulykker er det ønskelig å måle utslipp av 
radioaktivitet til luft så nær utslippskilden som mulig. Det 
har tidligere i forbindelse med havari av reaktordrevne ubåter 
vist seg å være behov for å bringe måleutstyr for luft
aktivitet til havaristed. SIS har i dag to transportable luft-
filterstasjoner. Som for de faste stasjonene, kreves 
halvlederdetektorer for analyse av nuklidesammensetning i en 
akutt situasjon. Arbeidsgruppen mener at parken med 
transportable luftfilterstasjoner på sikt bør økes og at 
anta11 og plassering bør utredes av det faglige rådet. 

Malinger med luftfiltere direkte fra fly nær et ulykkespunkt 
gir verdifull informasjon om et utslipp har Inntruffet og 
størrelsen på utslippet. Det er i praksis to typer systemer 
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som er aktuelle, enten et system med analysemulighet direkte 
eller et utvendig montert filtersystem med enkel mulighet for 
skifte av filter og etterhånds analyse. Forsvaret er den 
eneste institusjon som raskt kan bringe et slikt måleutstyr 
til et havaristed. Arbeidsgrupper! anbefaler at det vurderes 
eventuelle løsninger i samarbeid med Forsvaret. NILU's fly gir 
et viktig bidrag til beredskapen og arbeidsgruppen anbefaler 
at denne mulighet for luftfilterprøver og analyse holdes 
operativt. Et problem knyttet til dette flybårne utstyret er 
at det kan ta noe tid før det rekker fram til et havaristed 
langt fra Kjeller. 

Det er ønskelig med en hurtigere varsling av radioaktivitet i 
luft enn det som i dag er mulig med eksisterende luftfilter-
stasjoner. Samtidig er det behov for en mer kontinuerlig 
overvåkning av den totale luftaktiviteten i en akuttfase med 
automatisk overføring av måledata til beredskaps
organisasjonen. Måleutstyr for dette formål baserer seg på 
luftfiltere som kontinuerlig leses av med Nal-detektorer. 
Arbeidsgruppen tar ikke stilling til valg av system og løsning 
men mener at dette bør utredes av det faglige rådet. 

4.4.3 Målesystemer for kartlegging av radioaktivt nedfall 

NILU's faste målestasjoner bidrar til kartlegging av nedfall 
og oppfølging over tid i akuttfasen og i seinfasen som angitt 
overfor. 

For kartlegging av nedfall i Norge mener arbeidsgruppen at et 
system med faste målepunkter og malinger etter veldefinerte 
prosedyrar er den beste metoden. Det faglige rådet bør i 
samarbeid med DSB utvide dette systemet til å omfatte flere 
målepunkter i kommunene i Norge. En rutinemessig kartlegging 
før en ny ulykke inntreffer vil gi verdifull informasjon for 
vurdering av nytt nedfall. Tidsintervaller for malinger bør 
legges opp slik at dette dekker alle årstider og nedbørs-
forhold. I en akuttfase og kartleggingsfase bør det faglige 
rådet kunne samordne slike malinger med prioritering av 
områder, mens DSB står for detaljstyringen. Data fra målingene 
samles og systematiseres av DSB og skal være hurtig 
tilgjengelig for det faglige rådet. 

Arbeidsgruppen innser at antall måleinstrumenter hos Sivil
forsvaret kan være for lite til å gjennomføre en detaljert 
kartlegging i landets samtlige kommuner på kort tid i en 
akutt- og kartleggingsfase. Arbeidsgruppen går derfor inn for 
at DSB øker antall måleinstrumenter for dette formålet. Sivil
forsvaret har seiv foreslått totalt 350 nye enheter med en 
flertrinns utbygningsfase. Av disse bør 50 enheter fordeles 
til sivilforsvarsgrupper i Troms og Finnmark. 

Forsvaret har bestilt et større antall måleinstrumenter av 
samme typen. En del av disse vil antakelig brukes som 
elektroniske dosimetre for innsatsmannskaper. Dette må 
betraktes som en prioritert oppgave, men arbeidsgruppen 
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påpeker likevel muligheten for et samarbeid med forsvarsgrener 
om kartleggingsoppgaver etter samme prosedyrer som Sivil
forsvaret benytter. 

En rekke institusjoner eier ulike håndinstrumenter for måling 
av doserater eller eksposisjon fra eksternstråling. Arbeids-
gruppen anbefaler at det faglige rådet oppretter en komplett 
oversikt over slike instrumenter i Norge og at det opprettes 
samarbeidsavtaler om bruk av instrumenter og mannskaps
ressursar i på forhand oppsatte måleteara. Det må her påregnes 
noe arbeid med kalibrering og kvalitetskontroll av disse 
instrumentene. 

En del institusjoner har målepatruljer oppsatt med biler. 
Disse ber på samme måte inngå i de totale ressurser det 
faglige rådet disponerer i en akutt- og kartleggingsfase. 
Ressursene må samordnes og bruken må planlegges. 

I tillegg til bruk av måleinstrumentet Automess, kan Nal-
detektorer ved LORAKON-stasjonene benyttes for 
kartleggingsarbeid dersom stasjoner kan frigjøres for dette 
bruk. Dette vil kreve metode- og prosedyreutvikling og bar 
utredes i sammenheng med antall mobile målepatruljer. 

En hurtig kartlegging av større områder kan gjennomføres med 
fly/helikopter utstyrt med store Mal-detektorer med analyse-
utstyr. NILU disponerer slikt utstyr i sitt fly. NGU har slikt 
utstyr, men er avhengig av å leie fly/helikopter for å få 
utfort slike malinger. Arbeidsgruppen peker på nødvendigheten 
av å opprettholde disse ressurser og at det utvikles felles 
måleprosedyrer slik at malinger gir samsvarende resultater. 

I forbindelse med kartleggingsoppgaver blir det behov for 
prøvetaking og analyse av jord, jordprofiler og vekster nær 
faste målepunkter for å relatere doseratemålinger til 
forurensingsnivå og nuklidesammensetning. Vanligvis vil slike 
preiver bli sendt til laboratorier som disponerer Ge-detektorer 
og analyseutstyr. Arbeidsgruppen peker på behovet for metode-
og prosedyreutvikling for slik prøvetaking og analyse. I 
senfasen vil endel slike prøver kunne analyseres ved 
næringsmiddeltilsynene. 

Etter satellittstyrt vil søk etter radioaktive fragmenter være 
en prioritert oppgave. Flysøk og søk til fots med Nal-
detektorer og håndinstrumenter er aktuelt. Arbeidsgruppen 
mener at det utstyret som allerede er nevnt og som vil bli 
omtalt under, er tilstrekkelig for dette formål. Utvikling av 
spesielle metoder og prosedyrer er nødvendig. Søk etter 
radioaktive fragmenter med Nal-detektorer og håndinstrumenter 
har vært forberedt tidligere i forbindelse med styrt av Cosmos 
1900. Søk etter fragmenter av plutonium er problematisk og må 
utredes av beredskapsorganisasjonen. Luftaktivitet kan males 
med luftfilterinstrumenter som angitt over. Behov i 
forbindelse med sikring og fjerning av radioaktive fragmenter 
er behandlet senere. 
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4.4.4 Målesystemer for radioaktivitet i vann 

I en nedfallssituasjon vil det være nødvendig med kontroller 
av radioaktivitet i drikkevann. Arbeidsgruppen peker også her 
på behovet for faste prosedyrer for prøvetaking og analyser, 
og målebehovet kan dekkes uten ekstra instrumentering spesielt 
til dette formål. 

Radioaktivitet i hawann gir liten mulighet for varsling på 
grunn av fortynningen. Et systematisk måleprogram for vann nær 
oppdrettsanlegg kan være nyttig for fiskerinæringen, men 
kontroll av fiskeproduktene vil alltid være den viktigste 
metoden. Vann kan enten analyseres med Nal-detektorer på 
næringsmiddeltilsynet eller i laboratorier med Ge-detektorer 
dersom unormale radioaktivitetsnivaer oppdages. Arbeidsgruppen 
foreslår at prosedyrer for prøvetaking og analyse samordnes 
med fiskerinæringen og Havforskingsinstituttet. 

4.4.5 Målesystemer for radioaktivitet i næringsmidler 

Malinger av radioaktivitet i næringsmidler foregår ved de 
lokale næringsmiddelkontroller i det såkalte LORAKON-systemet 
og i noen andre laboratorier knyttet til enkelte nærings-
interessers virksomhet. I en akuttfase er malinger av radio
aktivt jod i melk og overflatekontaminasjon av næringsmidler 
av størst interesse. Kompleksiteten i spektrene gjør at det 
blir nødvendig med endel malinger ved hjelp av Ge-detektorer 
for å kartlegge nuklidesammensetning og for å utarbeide 
korreksjonsfaktorer for LORAKON-stasjonene som benytter Nal-
detektorer. I senfasen vil forurensing av matvarer være 
dominert av langlevede isotoper som cesium som i dag males med 
LORAKON-instrumenter. Jod kan også males med dette systemet. 

LORAKON-systemet er godt samordnet og drevet. Arbeidsgruppen 
mener at det er behov for en samordning av dette systemet og 
andre laboratorier med tanke på oppgåvefordeling og optimal 
utnyttelse av ressurser i en akutt- og kartleggingsfase. 
LORAKON-stasjonene vil i tillegg til malinger av næringsmidler 
få en rekke andre oppgåver i forbindelse med analyse av andre 
typer prøver, søk etter radioaktive fragmenter ved styrt av 
satellitt, helkroppsmålinger, malinger av jod i skjoldbrusk
kjertelen osv. 

Arbeidsgruppen mener at LORAKON-systemet må opprettholdes ved 
at de statlige overføringer til dette systemet gjøres 
permanent. Den ekspertise som ved SIS er utviklet gjennom 
metode- og prosedyreutvikling må derfor også gjøres permanent, 
se også punkt 5.3 nedenfor. 

Konsekvensene for landbruksproduksjonen i Norge etter 
Tsjernobyl-ulykken ble av lengre varighet enn tidligere 
antatt. Økt måling av radioaktivitet på levende dyr istedet 
for kjøttmålinger har krevet en flytting av måleinstrumenter i 
slaktesesongen fra områder med lite nedfall til områder med 
mye nedfall. Det er derfor behov for en bedre dekning med 
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måleinstrumenter i de hardest rammende områder etter 
Tsjernobyl-ulykken. Slitasje på måleinstrumenter gir behov for 
reserveinstrumenter på SIS. Arbeidsgruppen mener derfor at 
antall LORAKON-stasjoner totalt bør økes med 10 stasjoner 
fordelt over to utbygningsfaser. Arbeidsgruppen anbefaler at 5 
av disse stasjonene prioriteres for anskaffelse snarest for 
utplasseing på Vestlandet og bedre dekning av eksisterande 
målebehov etter Tsjernobyl-ulykken. 

4.4.6 Behovet for halvlederdetektorer 

En rekke måleaktiviteter i akuttfasen og i kartleggingsfasen 
krever høyoppløselige Ge-detektorer med analyseutstyr på grunn 
av komplekse strålespektre fra mange kortlevede isotoper. 
Dette omfatter både luftfiltermålinger, feltmålingei av 
ekstern gamma-stråling fra bakken, malinger av ulike prøver av 
jord, gress og vekster og endel malinger på matvarer. Dette 
krever både transportable og stasjonære instrumenter av denne 
typen. Arbeidsgruppen bemerker i tillegg at det ikke 
eksisterer slikt detektorutstyr nord for Trondheim. 

For en optimal utnyttelse av rådgiveretatenes Ge-detektor-
systemer bør det utarbeides en plan og felles prosedyrer for 
malinger. I tillegg mener arbeidsgruppen at det må gjøres 
avtaler med andre institusjoner med slikt utstyr, som 
universiteter og høyskoler, om malinger av prøver i en akutt 
situasjon. 

Arbeidsgruppen foreslår en oppbygging av et regionalt 
beredskapssenter i Nord-Norge (se punkt 5.2 nedenfor). Dette 
senteret bør utstyres med et stasjonært Ge-detektorsystem for 
å dekke behovet i de nordligste fylkene for slikt måleutstyr. 

Arbeidsgruppen anbefaler at beredskapsorganisasjonen utreder 
behovet for flere regionale beredskapssentre med stasjonære 
Ge-detektorer i Norge. Fire slike sentre bør kunne dekke 
landet. Dette medfører kortere transport av prøver og en økt 
målekapasitet i en akutt situasjon. Måleutstyret kan brukes 
som supplement til LORAKON-stasjonene og kan benyttes for en 
rekke måleformål i overvåkningsfasen. 

4.4.7 Målesystemer for måling av alfa- og beta-emitterende 
nuklider 

Arbeidsgruppen mener at behovet for malinger av transuraner 
(plutonium, americium osv) er dekket ved instrumentering ved 
SIS, HI, IFE og NLH. 

Arbeidsgruppen mener at målekapasiteten for analyse av 
strontium-90 bør økes ved at den regionale LORAKON-stasjon ved 
SIS får instrumenter for slike analyser. 
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4.4.8 Måleutstyr for overflateforurensing og intern 
forurensing av mennesker 

Transportable instrumenter for måling av overflateforurensing 
eksisterer ved flere institusjoner. I tillegg kan en rekke 
håndinstrumenter for doseratemålinger fra ekstern gamma-
stråling også utstyres med detektorer for beta-målinger. Alle 
disse instrumentene kan benyttes til feltmålinger ved 
rensestasjoner. Beredskapsorganisasjonen bør ha en oversikt 
over hvor utstyret befinner seg, type utstyr og anvendelses-
områder og en plan for bruk av disse i en akutt situasjon. 

Arbeidsgruppen anser behovet for helkroppsmalinger godt dekket 
men bemerker at det ikke eksisterer fast laboratorieutstyr på 
Vestlandet, de nordlige deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. 
Beredskapsorganisasjonen bor derfor vurdere behovet for fast 
måleutstyr for helkroppsmalinger på Vestlandet og i Nord-
Norge. Dette gir muligheter for bedre kalibrering av 
feltmålinger og eker kapasiteten. I tillegg kan slike 
målestasjoner dekke behovet for rutinemessig oppfølging av 
utsatte deler av befolkningen, blant annet samer. 

Malinger av radioaktivitet i skjoldbruskkjertelen med hensyn 
på jod kan være aktuelt i de senere deler av akuttfasen og i 
kartleggingsfasen. Til dette brukes Nal-detektorer med 
analyseutstyr. Måleapparaturen ved LORAKON-stasjonene egner 
seg for dette. Arbeidsgruppen anser at behovet for malinger av 
utsatte grupper i lokalbefolkningen derved er godt dekket. 

Sivilforsvaret og Forsvaret disponerer tilsammen stor 
kapasitet av faste og mobile rensestasjoner for rensing av 
radioaktivt forurensede personer (ytre forurensing). 
Mobilisering av disse i en aktuell situasjon er et spørsmål om 
avtaler og samordning. 

4.5 Andre hjelpemidler 

4.5.1 Meteorologiske data 

Når radioaktivt nedfall er et faktum, er meteorologiske data 
viktig informasjon for konsekvensvurderinger og prioritering 
av malinger. Nedfallet i nedbørsrike områder må ventes å være 
vesentlig høyere enn i nedbørsfattige. Meteorologisk institutt 
har ca 580 nedbørstasjoener i Norge (regn og snø) og ca 200 
synopstasjoner med fullt måleprogram. Data fra disse 
stasjonene vil gi verdifull informasjon i beredskapsarbeidet. 
Arbeidsgruppen anbefaler det faglige sekretariat i samarbeid 
med Meteorologisk institutt å utrede systematisering og 
innhenting av data fra disse stasjonene. Problemene med 
kommunikasjon av data må løses. 
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4.5.2 Transportbehov 

I forbindels . med ulike maleaktiviteter vil det være behov for 
transport bå .e av utstyr og av personell. Arbeidsgruppen antar 
at rådgivere;ater som DSB og Forsvaret kan stille nødvendige 
ressurser tii disposisjon for dette etter avtale med det 
faglige rådet. 

4.5.3 Utstyr for sikring og fjerning av radioaktive kilder 

I forbindelse med styrt av satellitter vil det oppstå behov 
for sikring og fjerning av radioaktive fragmenter. De 
rådgiveretater som har kompetanse i behandling av sterke 
radioaktive kilder forutsettes å utarbeide prosedyrer og ha 
utstyr for dette. 

4.5.4 Sikkerheten for innsatsmannskaper 

Strålevernsmyndighetene forutsettes å utrede dosegrenser for 
innsatsmannskaper både for livreddende innsats og ved 
kartleggingsarbeida. Sikkerhetsprosedyrer må utarbeides. 
Elektroniske dosimetre bør forefinnes og benyttes under slike 
aksjoner som sikkerhet for at dosegrensene ikke overskrides. 

4.6 Kommunikasjonssystemer og datautstyr 

Kommunikasjonssystemer omfatter telefon- og datakommunikasjon 
for varsling og utveksling av informasjon og data mellom det 
faglige rådet og rådgiveretater, myndigheter, media og 
publikum. Fagsekretariatet ved SIS skal være et knutepunkt 
både for varsling og informasjonsutveksling og det må derfor 
bygges opp et kommunikasjonssenter ved SIS for dette. 

Datautveksling og sammenstilling er en sentral oppgave bak 
konsekvensvurderinger og råd om tiltak. Rådgiveretatene 
forutsettes å stå for innsamling og systematisering av data 
innenfor egne fagområder. I en akutt situasjon må dette være 
tilgjengelig for det faglige rådet. Dette krever 
kommunikasjonsutstyr for overføring av data mellom 
rådgiveretatene og det faglige rådet. 

Arbeidet i det faglige rådet i en akuttfase vil basere seg på 
bruk av systemer for informasjon, prognoser og beslutnings-
støtte slik som beskrevet under avsnitt 4.3. foran. Dette 
krever datautstyr og presentasjonsverktøy tilgjengelig i 
beredskapslokalene ved SIS. 

Behovene for kommunikasjonsutstyr og datautstyr må utredes av 
fagsekretariatet i samråd med rådgiveretatene og tilpasses 
medlemmenes egne systemer. 

DSB har en sambandsring i Sør-Norge for iverksetting av 
varsling ved flyangrep. Denne linjeringen har idag lav 
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belastning i forhold til kapasiteten. Det faglige rådet bør i 
samarbeid med DSB vurdere muligheten for å bruke dette nettet 
for data- og telekommunikasjon i beredskapsapparatet. 

5. REGIONAL OG LOKAL BEREDSKAP 

5.i Fylkesberedskapen 

5.1.1 Organisasj on 

Som Fretheimutvalget (NOU 1987:13) anbefalte er det nå 
opprettet egne beredskapsutvalg for atomulykker i nesten alle 
fylker. Se nærmere om dette under del VI, kapittel 2 ovenfor. 

På bakgrunn av det sentrale ansvaret fylkesmannen har for 
atomulykkeberedskapen i eget fylke vil arbeidsgruppen 
anbefale at de fylkesvise beredskapsgruppene opprettholdes i 
det videre arbeid med beredskapen. Gruppene må eves jevnlig og 
stå i nær kontakt med det faglige rådet ved atomulykker. 
Fylker som idag ikke har egne beredskapsgrupper for 
atomulykker bør etter arbeidsgruppens mening organisere slike 
grupper. 

Arbeidsgruppen er positiv til at det i mange fylker er knyttet 
en egen informasjonskyndig til beredskapsgruppen. 
Fylkesmannens informasjonsoppgave ved en eventuell ny ulykke 
vil med sikkerhet bli meget omfattende (se nærmere under kap.6 
nedenfor). Fylkesmannen bør derfor forberede supplering av 
informasjonsressursene i en krisesituasjon. Arbeidsgruppen vil 
her som et eksempel vise til ordningen i Oppland fylke som det 
er redegjort for ovenfor under del VI, punkt 6.2. 

Det er etter arbeidsgruppens mening viktig at 
beredskapsutvalgene er tilknyttet en viss fagkunnskap innen 
strålevern. Det anbefales derfor at utvalg som ikke har 
tilknyttet radiacrådgiver (se punkt 1.4.2 under del VI 
ovenfor) snarest knytter til seg et slikt mannskap. 

5.1.2 Fylkesmannens ansvar 

Fylkesmannen har et sentralt ansvar for den sivile beredskapen 
i eget fylke. Dette ansvaret omfatter atomulykkeberedskap, 
både når det gjelder malinger, tiltak og informasjon. 

Vedrørende måleberedskapen har fylkesmannens 
beredskapsavdeling ansvar for organisering av sivilforsvarets 
målekapasitet. Fylkesmannens informasjonsansvar behandles 
nedenfor under pkt. 6.7.4. 

Fylkesmannens kompetanse til A fatte beslutninger ved en 
eventuell atomulykke nå etter arbeidsgruppens oppfatning 
tilsvare fylkesmannens ordinere beslutningsmyndighet. Det 
vises til at det hverken i den eksisterende 
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beredskapsorganiserlngen eller 1 den organisering som 
arbeidsgruppen anbefaler innfart finnes formelle grunnlag som 
innskrenker fylkesmannens alminnelige beslutningskompetanse. 

Arbeidsgruppen forutsetter at fylkesmannen, i den grad det er 
tid til dette, innhenter råd fra det faglige rådet. Dette er 
spesielt viktig når ulykkeskilden befinner seg i stor avstand 
fra Norge slik at meteorologiske data og vurderinger og 
beregninger som bare det faglige rådet kan utføre, er 
avgjørende for tiltaksvurderingen. 

5.2 Særlig om nordområdene 

Som det fremgår av del V ovenfor er atomtrusselen overfor 
nordområdene særskilt stor. I tråd med dette er 
måleberedskapen i dette området styrket ved utvidelse av 
NILU's varslingsnett. 

Arbeidsgruppen mener at atomulykkeberedskapen i Nord-Norge 
fortsatt må prioriteres både i et tidsperspektiv og med tyng-
den av de tiltak som treffes. Det foreslås således opprettet 
et regionalt laboratorium i Nord-Norge hvor spesielle radio-
aktivitetsmålinger kan utføres og samkjøres og som kan være et 
regionalt kompetansesenter innenfor landets atomulykke-
beredskap. 

Laboratoriet bør være en del av den sentrale beredskap og 
organisasjonsmessig ligge under Statens institutt for 
strålehygiene. Laboratoriet bør videre være en del av 
sekretariatet til faglige rådet og ha de samme oppgåver i de 
to nordiigste fylkene som sekretariatet har for hele landet. 
Laboratoriet bør ha en sentral plass i arbeidet med en løpende 
vurdering av trusselbildet i nordområdene (se nærmere under 
pkt. 3.6.2 ovenfor). 

Det regionale laboratoriet bør befinne seg sentralt i forhold 
de potensielle ulykkeskildene i nord-områdene. Arbeidsgruppen 
vil derfor foreslå at laboratoriet plasseres i Øst-Finnmark, 
enten ved næringsmiddeltilsynet i Vadsø eller i tilknytning 
til miljøsenteret på Svanhovd i Sør-Varanger kommune. 
Arbeidsgruppen er klar over at andre plasseringer kunne sikre 
laboratoriet nærhet til mer omfattende relevant kompetanse, 
men finner det avgjørende at laboratoriet i en krisesituasjon 
kan aksjonere raskt i de områdene som er mest utsatt. 

For å gi laboratoriet tilstrekkelig kompetanse vil 
arbeidsgruppen foreslå at det opprettes en forskerstilling og 
en ingeniørstilling ved laboratoriet. 

Laboratoriet må også styrkes med måleinstrumenter. Det finnes 
ikke Ge-detektor og analyseutstyr for avanserte gamma-analyser 
nord for Trondheim. Anskaffelse av slikt utstyr blir derfor 
foreslått i kapittel 4 ovenfor. I tillegg bør luftfilter-
stasjonen som anbefales anskaffet i kapittel 4 ovenfor, 
plasseres sammen med laboratoriet. 
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Som en ytterligere styrking av måleberedskapen i nord, vil 
arbeidsgruppen anbefale anskaffelse av 50 nye Automess-
instrumenter til Sivilforsvaret i Nord-Troms og Finnmark. 

5.3 Kommunal beredskap 

Erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken viser at enkelte kommunale 
organer kan spille en sentral rolle i handtering av fremtidige 
ulykker, særlig i de områdene som blir hardest rammet. Dette 
gjelder spesielt næringsmiddeltilsynet som har ansvaret for at 
det ikke omsettes helseskadelige næringsmidler. 

Næringsmiddeltilsynene som har fått utplassert LORAKON-utstyr 
er kommunalt eller interkommunalt finansiert, og mange sliter 
med meget trang økonomi. For å avhjelpe dette er det siden 
1986 fra SNT, via fylkenes koordineringsgruppere for 
overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler, overført 
statlige midler til drift av stasjonene. I 1991 utgjør dette 
1,5 mill. kroner. Denne finansieringen har til nå vært 
ekstraordinært bevilget av Regjeringen hvert år, sammen med 
det årlige vedtak om tiltaksgrenser. 

Det er arbeidsgruppens syn at disse statlige overforingene bør 
bli permanente. Dette vil sikre at de kommunale etatene kan 
opprettholde beredskapen på et tilfredsstillende nivå. 

6. INFORMASJONSBEREDSKAPEN 

6.1 Generelt 

Ved alle typer kriser eller katastrofer vil informasjon være 
en viktig og omfattende del av håndteringen av den aktuelle 
situasjonen, og det vil oppstå et stort press fra publikum og 
media. For sentrale myndigheter vil det være et særlig aisvar 
at informasjonen fra myndighetene er korrekt og at den er 
samordnet slik at man hindrer usikkerhet i befolkningen. 

Mediene spiller en viktig rolle ved krise- og katastrofe-
situasjoner. De ansvarlige myndigheter i den aktuelle 
situasjonen vil være avhengig av at mediene medvirker til å 
formidle viktige opplysninger, og at den informasjon som 
mediene presenterer, er formidlet så korrekt som mulig. 
Mediene vil søke informasjon fra alle tilgjengelige kilder. De 
ansvarlige for håndteringen av den aktuelle situasjonen må 
være forberedt på å takle pågang fra presse, og de må være 
oppdatert med de til enhver tid siste, korrekte opplysninger 
om situasjonen. Myndighetenes informasjon må også være et 
korrektiv til de mangeartete og ofte motstridende opplysninger 
som når fram til befolkningen i en krise- eller 
katastrofesituasjon. I forbindelse med aktuelle større 
miljøkriser (Tsjernobyl-ulykken, alge-"katastrofen" i 1988) 
fremsto en rekke "eksperter" som til dels skapte mer frykt enn 
situasjonen skulle tilsi. Myndighetene må på forhand bygge opp 
tillit i befolkningen slik at de opplysningene som blir gitt 
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i en krise- eller katastrofesituasjon blir trodd. 

Det er svært viktig at myndighetene ikke ensidig konsentrerer 
seg om forholdet til mediene i en krise- eller katastrofe
situasjon. Publikum vil også ha et stort behov for å få 
direkte kontakt med og informasjon fra de ansvarlige 
myndigheter. Forholdene må derfor legges til rette for dette, 
f.eks. ved å opprette egne kontakttelefoner hvor publikum kan 
henvende seg for å få den nødvendige informasjonen. 

Det er ikke alltid en ulykke/mulig ulykke i seg seiv er 
avgjørende for hvordan informasjonsarbeidet skal legges opp, 
men de forventede reaksjoner hos publikum. Seiv om fagfolkene 
seg imellom er enige om at en situasjon ikke innebærer fare, 
kan befolkningen ofte tolke situasjonen anderledes. Dermed kan 
usikkerhet, frykt og mistillit til de ansvarlige myndigheter 
oppstå. Det vil derfor være av avgjorende betydning at 
informasjonen er målrettet, konsekvent og at alle instansar 
som er berørt av ulykken koordinerer sitt informasjonsarbeid. 

6.2 Erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken 

Informasjonsarbeidet i den første fasen etter Tsjernobyl-
ulykken er utredet av Hernes-utvalget (NOU 1986:19 
"Informasjonskriser). Arbeidsgruppen vil derfor begrense seg 
til kort å referere fra noen relevante undersøkelser, samt 
trekke fram noen av utredningens hovedkonklusjoner. 

Etter ulykken var det stor etterspørsel etter informasjon fra 
myndigheter og fra helsepersonell. En undersøkelse om 
informasjonsbehovet ble utført for to målgrupper, bønder og 
helsepersonell. Undersøkelsen viste at i tillegg til en rask 
og klar og forståelig informasjon, ønsket man spesielt 
informasjon om ting som hadde direkte betydning for 
dagliglivet med utgangspunkt i praktiske råd og mottiltak. 

Gallupundersøkelser kort tid etter nedfallet gir grunn til 
ettertanke: Bare 6% av et statistisk utvalg mente å ha en god 
forståelse av informasjon gjennom massemedia, 32% forsto det 
meste, 50% forsto noe og 8% ingen ting av informasjonen. Bare 
2 % hadde god t.ltro til informasjonen, 32% rimelig bra 
tiltro, mens 38 respektive 22% hadde liten eller svært liten 
tiltro til den gitte informasjon. 

Det er blitt antatt at utgangspunktet for informasjons- og 
troverdighetskrisen som man opplevde kort tid etter ulykken 
mellom myndighetene på den ene siden og media og befolkning på 
den andre siden, var de forholdsvis bastante konklusjoner fra 
fagmyndighetene i forhold til foreliggende data. Dette ble nok 
oppfattet som urimelig forsikrende og bagatelliserende. 
Uenigheten mellom fagmyndigheter har vist seg å skyldes 
ulikheter i instrumentering, ulike målemetoder og forskjellig 
bruk av enheter. Senere har det vist seg å være rimelig godt 
samsvar mellom de ulike institusjonenes malinger. 
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Tsjernobyl-ulykken viste at informasjonsbehovet ved denne type 
ulykker ikke kan overvurderes. Radioaktivitet har ved siden av 
å være helseskadelig i seg seiv andre kvaliteter som er egnet 
til å forsterke uro i befolkningen. Den skadelige strålingen 
kan hverken sees, smakes eller luktes og befolkningen kan ikke 
på egen hand skaffe seg informasjon om situasjon. De er i stor 
grad prisgitt ekspertenes informasjon og vurderinger. 

Tsjernobyl-ulykken viste også at informasjonsformidlingen i en 
akuttfase av en atomulykke ikke kan improviseres, men må 
forberedes gjennom oppbygging av en informasjonsberedskap. 

6.3 Nærraere om behovet for en informasjonsberedskap 

Seiv om en ny ulykke med like store konsekvenser som 
Tsjernobyl-ulykken er relativt lite sannsynlig, vil 
arbeidsgruppen peke på at det til stadighet vil oppstå 
situasjoner som skaper informasjonsbehov i forhold til media 
og befolkningen. Arbeidsgruppen viser her bl.a. til de to 
"sky-episodene" over Kola. Det vises videre til en stadig 
strøm av ny informasjon om radioaktivitet i nord-områdene som 
forer med seg et behov for avklaring og informasjon fra norske 
myndigheter og faginstitusjoner. 

Meldinger om mulige radioaktive utslipp vil alltid skape et 
visst mediapress. Dette vil skje uavhengig av om ulykken er 
reell eller om ulykken faktisk representerer noen trussel mot 
norsk område. Det vil derfor stadig forekomme situasjoner der 
det oppstår et informasjonsbehov. 

Etter arbeidsgruppens mening setter dette stadig 
tilbakevendende informasjonsbehovet store krav til 
myndighetenes informasj onsberedskap. 

Som Hernes-utvalget viser må man ta utgangspunkt i det 
faktiske informasjonsbehov hos publikum når 
informasjonsberedskapen skal utformes. Dette understrekes også 
av Embetsmannsutvalget for vurdering av krise- og 
katastrofehandtering som i sin rapport "Krise- og 
katastrofehandtering - videre arbeid med bedret beredskap" 
foreslo den nå opprettede "Statens krise-informasjon". 

Seiv om beredskapen på denne måten er vesentlig styrket vil 
arbeidsgruppen fremheve behovet for en særskilt 
informasjonsberedskap for atomulykker. Det vises til de 
særtrekk ved informasjonsbehovet som påpekes ovenfor og de 
særlige krav dette behcvat setter til en 
informasjonsberedskap. 

Informasjonsberedskapen må være tilpasset de mange 
forskjellige målgruppene. Dette vil typisk være befolkningen 
generelt, utsatte næringer, spesielt utsatte områder, media og 
lokale, regionale og sentrale myndigheter. Beredskapen må også 
ivareta hensynet til våre eksportnæringer gjennom informasjon 
overfor eksportmarkeder. 
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6.4 Prinsippene for informasjonsformidlingen 

6.4.1 Innledning 

Arbeidsgruppen finner det vanskelig å gi detaljerte 
anbefalinger om hvordan informasjonsformidlingen ved 
atomulykker skal utformes. Arbeidsgruppen vil derfor nøye seg 
med å antyde noen hovedprinsipper. 

6.4.2 Åpenhet 

Tilbakeholdelse av informasjon må ikke forekomme. Ved siden av 
at dette bryter med befolkningens naturlige rett til å få 
kunnskap om forhold som har vesentlig betydning for egen 
helse, bidrar restriksjoner på informasjonsformidlingen til å 
øke usikkerheten og uroen i befolkningen. 

Arbeidsgruppen vil derfor understreke at informasjons
formidlingen vedrørende atomulykker må baseres på størst mulig 
åpenhet. Informasjon bør gis uten forsinkelse og presenteres 
på en fornuftig måte. Tidligere feil bør ikke tildekkes, men 
derimot åpent innrømmes. Det bør ikke gjøres forsøk på å 
"berolige" befolkningen, de skal tvertimot bli fortalt 
sannheten og gis råd om hvordan de skal forholde seg. 
Situasjonen må ikke bagetalliseres og mangel på data om 
situasjonen må åpent innrømmes. 

Prinsippet om åpenhet må gjelde for alle nivåer. Lokale og 
regionale myndigheter må til enhver tid på oppfordring gi den 
informasjon som er tilgjengelig og verifisert. 

Myndighetene skal være aktive i informasjonsprosessen. De må 
prøve å være i forkant ved å gi pålitelig informasjon så raskt 
som mulig. Dermed unngås også villedende og uriktig 
informasjon fra selvoppnevnte "eksperter". 

6.4.3 Samordning 

Ved en atomulykke/mulig atomulykke er det mange myndigheter 
som har ulikt ansvar å utøve. Det er også en rekke 
faginstitusjoner som har kompetanse på områder som er 
relevante ved atomulykker. På samme måten som det er viktig 
med en faglig effektiv samordningsfunksjon i akuttfasen, er 
det viktig at informasjon om måleresultater, prognoser, 
konsekvenser og myndighetenes tiltak er koordinerte. Dersom 
dette ikke skjer, vil det lett oppstå kaos i informasjons
formidlingen og det vil være bortimot umulig å rette dette opp 
igjen. Viktigheten av koordinering av informasjonen gjelder 
alle faser av en ulykke. 

I en krisesituasjon er det viktig at informasjonen spres fra 
en sentral kilde med autoritet og tillitt. 



150 

6.4.4 Tidsaspektet 

Tidsaspektet vil være viktig i alt informasjonsarbeid under 
ulykker og kriser. Informasjon må være raskt tilgjengelig, 
seiv om det alltid vil være en aweining mellom å kunne gå 
raskt ut med informasjon og kravet om absolutt korrekte og 
etterrettelige opplysninger. All erfaring fra tidligere 
ulykker viser at mediene på et tidlig tidspunkt vil forlange å 
få alle opplysninger på bordet. Det vil derfor være avgjørende 
for å skape et tillitsfullt forhold til mediene og publikum at 
det på forhand er avklart hvem som har informasjonsansvaret og 
at det tekniske apparatet i form av tilstrekkelige 
telefonlinjer, telefax og EDB-utstyr, fungerer slik at 
informasjonen kan formidles efftivt. 

6.5 Informasjon i ulykkens forskjellige faser 

6.5.1 Informasjon i varslingsfasen 

Dersom myndighetene kan komme ut med opplysninger før media 
har fått tak i saken, f.eks. via sine kontakter med andre 
lands presse, vil dette alltid være en fordel. På den måten 
vil myndighetene komme først med de riktige opplysninger og 
det vil bli lettere å handtere informasjonen senere i 
ulykkesforlepet. De første opplysningene behøver ikke være 
altomfattende, men kort inneholde de første fakta, hvilke 
forholdsregler befolkningen skal ta og redegjøre for hvordan 
myndighetene vil følge opp ulykken. Også ved mulige 
atomulykker vil det fort spre seg engstelse i befolkningen. 
Det er derfor viktig å vurdere å gi informasjon til publikum 
via media i alle saker der en får varslet forhold som ikke kan 
sies å utelukke en atomulykke. 

6.5.2 Informasjon i akuttfasen 

Behovet for informasjon i akuttfasen av en atomulykke vil være 
stort. Presset fra mediene vil være enormt, og de vil komme 
med stadig nye spørsmål. Publikum vil også ha behov for et 
sted hvor de kan henvende seg for å få svar på sine spørsmål. 
Det vil bli behov for å opprette egne kontakt-telefoner for 
publikum. 

Det er viktig at fagfolkene skjermes mot pågang fra media. Ved 
en ulykke vil mediapågangen til tider kunne bli så stor at den 
kan virke forstyrrende på selve håndteringen av situasjonen. 
Ved at en innkaller et tilstrekkelig antall med 
informasjonsmedarbeidere og disse får ansvaret for tilrette- > 
leggingen og koordineringen av informasjonsarbeidet, skjermes 
fagfolkene slik at de kan utføre sitt arbeid uten unødige 
forstyrrelser utenfra. 

Rutinene for informasjon til presse og publikum har vist seg å 
være mangelfulle og undervurdert i større krisesituasjoner. 
Ved en større atomulykke vil det alltid v<*re behov for å 
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innkalle Regjeringens kriseinformasjonsenhet, fordi behovet 
for informasjon vil vere for stort for den daglige 
beredskapen. Kriseinformasjonsenhet består av 12 erfarne 
informasjonsmedarbeidere fra ulike departement og kan hjelpe 
til med å takle henvendelsene fra media og etablere 
kontakttelefoner for publikum. 

6.6 Informasjonsrollen 

Det har vært en utbredt oppfatning at fagfolkene er de beste 
til å informere på sitt fagområde fordi de besitter den 
kunnskapen som vil være aktuell. Dette kan få utilsiktede 
virkninger fordi fagfolkene ikke alltid vil ha tilstrekkelig 
kunnskap om hvordan man skal formidle et budskap, hvilke 
konsekvenser opplysningene som blir formidlet kan få i 
befolkningen, hvilke behov folk har for informasjon og hvordan 
informasjon tolkes. Det kan derfor oppstå problemer med å 
kommunisere med publikum fordi fagfolkene informerer på 
grunnlag av sin egen kunnskap og evne til å forstå sammen-
henger og årsaksforhold og ikke ut fra det behovet mediene og 
publikum har. Det er derfor viktig at informasjons-
medarbeiderne i de aktuelle institusjoner har ansvaret for å 
legge opp informasjonsstrategien i en krise- og katastrofe
situasjon og har det løpende ansvaret for å samordne og 
koordinere informasjon til mediene og publikum. Informasjons-
medarbeiderne er de som best kjenner til hvordan mediene 
arbeider, og dette kan være avgjørende for at hendelsen dekkes 
slik at fremstillingen er hensiktsmessig og korrekt sett fra 
myndighetenes side. Når fagfolkene uttaler seg, bar det være 
et ledd i den totale informasjonsstrategien. 

Informasjonsmedarbeiderne skal også ha oversikt over hvordan 
informasjonen blir presentert gjennom mediene og hvilken 
informasjon mediene presenterer fra andre kilder, slik at 
myndighetene til en hver tid har mulighet til å justere 
feilinformasjon. 

6.7 Fordeling av informasjonsoppgaven 

6.7.1 Generelt 

Etter en eventuelt ny atomulykke eller mistanke om en slik 
ulykke vil det være faginsitusjonene og eventuelt sentrale 
helsemyndigheter som pl nasjonalt plan vil merke den største 
etterspørselen etter informasjon. 

Behovet for informasjon vil imidlertid først og fremst være 
lokalt. Befolkningen vil først og fremst være interessert i 
konsekvensene for seg og sine og vil derfor naturlig henvende 
seg til kommunale eller fylkesvise organer. 

Fordeling av oppgåver og ressurser innen 
informasjonsberedskapen må tilpasses den virkelighet den skal 
fungere i. Når informasjonsformidlingen som vist ovenfor 
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nødvendigvis må være mest mulig apen, må også oppgåver og 
ressurser legges til de organer som vil oppleve den største 
etterspørselen etter informasjon. 

Faginstitusjonene, sentrale helsemyndigheter og lokale og 
regionale myndigheter må derfor gis en fremtredende rolle i 
informasj onsberedskapen. 

Institusjonene må ha ressurser til å gi informasjon om 
situasjonen og vurderinger av mulige konsekvenser for Norge. 

6.7.2 Faglig informasjon 

Arbeidsgruppen vil anbefale at det sentrale ansvaret for 
faglig informasjon legges til det faglige rådet. Ansvaret vil 
naturlig begrenses til de forhold fagorganene har kompetanse 
til å informere om. Dette vil typisk være måleresultater og 
vurderinger av disse, prognoser, forventede helsekonsekvenser 
og råd om hvordan befolkningen og andre bør forholde seg. 

Samordning av den faglige informasjon vil dermed sikres 
gjennom en sterk faglig samordning i akuttfasen der 
informasjonsoppgaven er gjennomdrøftet og øvet på forhand (se 
nxrmere under kap.3 ovenfor). 

Den faglige samordningsfunksjonen må ha kapasitet til å gi 
ovennevnte informasjon til befolkningen, media og sentrale, 
regionale og lokale myndigheter. Spesielt viktig er det at 
lokale organer med tillitt og lokalkunnskap gis tilstrekkelig 
informasjon. 

6.7.3 informasjon om tiltak 

Informasjon om tiltak bør gis av den myndighet som beslutter 
og iverksetter tiltaket. Før informasjonen gis bør den om 
nødvendig samordnes i forhold til andre myndigheters 
informasjon. 

6.7.4 Regional- og lokal informasjonsformidling 

Fylkesmennene må ha et eget beredskapsopplegg for 
informasjonsformidlingen i en akuttfase. Ved en eventuell 
atomulykke eller mistanke om en slik ulykke må fylkesmennene 
ha tilstrekkelig med informasjonsressurser til å møte 
etterspørselen etter informasjon fra bl.a. helsevesenet, 
lokale næringsmiddelkontroller, media og befolkningen ellers. 

Fylkesmennene må være i stand til å gi informasjon så snart 
som mulig. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det faglige 
rådet så raskt som mulig gir berørte fylkesmenn informasjon om 
situasjonen og holder dem oppdatert om nye utviklinger i 
situasjonen. De forskjellige fylkesmenn vil da i hovedsak ha 
samme informasjonskilde, noe som vil bidra til å samordne den 
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informasjon som går ut til publikum i forskjej'ige fylker. 

6.8 Styrking av informasjonsberedskapen 

I en akuttsituasjon vil behovet for ressurser på 
informasjonssiden være enormt. Det vises i denne forbindelse 
til det svenske beredskapsopplegget (vedlegg 1) der den 
sentrale beredskapsorganisasjonen i akuttfasen vil ha en egen 
informasjonsenhet bestående av 25 personer. 

Arbeidsgruppen foreslår derfor at informasjonsberedskapen 
styrkes gjennom en bedre utnyttelse av de eksisterende 
informasjonsressurser og opprettelse av en egen stilling som 
informasjonsmedarbeider ved det faglige rådets sekretariet (se 
under punkt 3.6 ovenfor). 

Det faglige rådet bør knytte til seg informasjonsmedarbeidere 
fra relevante fagorganer og myndigheter. I tillegg bar rådet 
gjøre avtaler med NILU og IFE slik at disse institusjonenes 
informasjonskapasitet kan delta i en samordnet 
informasj onsberedskap. 

Under den løpende beredskapen kan denne gruppen av 
informasjonsmedarbeidere utgjøre et eget utvalg som samles og 
øves med jevne mellomrom, samt gis noe innføring i relevante 
fagområder. Utvalget bør ledes av den foreslåtte 
informasjonsmedarbeideren ved det faglige rådets sekretariat. 

I akuttfasen av en atomulykke bør deler av informasjonsgruppen 
samles på SIS for å organisere informasjonsformidlingen fra 
det faglige rådet. De av gruppera medlemmer som blir i egne 
institusjoner eller departementer bør holde god kontakt med 
informasjonsgruppen på Sis gjennom hele ulykkessituasjonen. 
Ved behov bør det faglige rådet kunne innkalle deler av 
Regjeringens kriseinformasjonsenhet. 

På denne måten vil informasjonsarbeidet både i normal-
situasjoner og i akuttsituasjoner styrkes og samordnes. 

Informasjonsfunksjonane må ha stor kapasitet til å ta imot 
henvendelser fra presse og publikum. Dette må sikres gjennom 
tilstrekkelige kommunikasjonskapasitet. 

6.9 Standard informasjonsmateriell 

I en akuttfase hvor det er viktig at avgjørelser blir tatt 
raskt og at disse blir raskt kjent, vil det være en stor hjelp 
å ha ferdig skriftlig informasjonsmateriell på forhand. 
Ferdigprodusert skriftlig materiell kan være: 

- generell informasjon om ansvar og organisasjons
oppbygging, 

- hvilke departementer/etater som er representert i 



154 

beredskapsopplegget, 
- lister med aktuelle telefonnummere som pressen evt. 
publikum kan ringe, 

- plan for markedsføring overfor publikum 
og media. 

Dette materiellet kan ligge ferdig og sendes ut raskt. 
Ferdig skrevet informasjon vil skaffe litt tid i en akuttfase 
før publikum og presse krever mer informasjon. 

Det kan også tenkes laget ferdige meldinger direkte fra 
myndighetene til befolkningen som sendes ut gjennom NRK. 

Forøvrig vil utarbeidelse av et noe mer omfattende standard 
informasjonsopplegg til bruk under den løpende beredskapen 
spare tid som idag blir brukt til å besvare 
enkelthenvendelser. Opplegget bør inneholde informasjon om 
stråling, doser og strålevern ved atomulykker. 

6.10 Særlig om viktige meldinger 

En atomulykke kan gjøre det aktuelt å iverksette meget 
drastiske tiltak som evakuering, innemelding eller anbefaling 
om inntak av kaliumjodidtabletter. Alle disse tiltakene må 
iverksettes snarest dersom de effektivt skal forhindre 
helseskader. Det er derfor avgjørende at myndighetene, straks 
beslutning om slike tiltak er fattet, uten opphold kan gå ut 
gjennom radio eller TV med de nødvendige meldingene. 

Gjennom direktiv av 1. juni 1991 reguleres utsending av 
viktige meldinger ved bruk av NRK og sivilforsvarets 
varslingssignal. Etter direktivet kan slik melding være 
aktuelt å gi bl.a. ved fare for radioaktivt nedfall i 
fredstid. Det er politimesteren som tar kontakt med NRK og som 
beordrer utløsning av varselsignalet. 

7. VARSL1NGSRUTINER 

Varslingsveiene inn i beredskapsapparatet kan være fra IAEA 
til DNMI via GTS-nettet, til rådgiveretater via egne 
informasjonskanaler, fra observasjoner eller fra målesystemer, 
fra myndigheter (fylkesmenn, departementer, politimestre, 
redningssentraler), fra media eller fra publikum. 

Hovedprinsippet for varsling må være at den som først får 
melding om en atomulykke eller tilløp eller rykter om en slik 
ulykke straks iverksetter varsling av beredskapsapparatet. For 
rådgiveretatene inneberer dette at en først varsler i egen 
etat og deretter varsler det faglige rådets sekretariat som 
disponerer en døgnkontinuerlig telefonvaktordning. For at det 
ikke skal oppstå forsinkelser, anbefaler arbeidsgruppen en lav 
terskel for varsling av det faglige råds sekretariat. Dette 
innebærer at et varsel bør videreformidles straks det mottas 
og for meldingen er bekreftet eller avkreftet. Sekretariatet 



155 

får på denne måten mulighet til å iverksette egne 
undersøkeIser om meldingens ekthet og mulighet for en 
preliminær varsling av andre deler av beredskapsapparatet. 
Dette vil være gunstig for en hurtig mobilisering i akutte 
situasjoner. 

Rådets sekretariat varsler rådets leder. I henhold til en 
trinnvis beredskap og en fleksibel situasjonsbestemt 
mobilisering av rådgiveretater, tas det da en beslutning om 
beredskapsnivå og hvilke rådgivere som skal mobiliseres. 
Arbeidsgruppen anbefaler at det faglige rådets sekretariat får 
ansvar for videre varsling og informasjon i beredskaps
apparatet. Dette omfatter varsling og informasjon til rådets 
medlemmer, fylkesmenn og andre myndigheter. Det anbefales at 
terskelen for informasjon må være lav. 

Det forutsettes at rådgiveretatene, fylkesmenn, departementer 
og andre aktuelle organer står for varsling og informasjon 
innad i egne organisasjoner. 

8. INTERNASJONALE FORHOLD 

8.1 Formaliserte varslings- og informasjonsavtaler m.m. 

Varsling kan foregå via flere kanaler. Norge har sluttet seg 
til Konvensjonen om tidlig varsling og assistanse ved 
atomulykker og vil motta varsling om ulykker fra IAEA via 
sambandssystmet til Verdens Meteorologiske Organisasjon (GTS). 
Meldinger blir formidlet til Det norske meteorologiske 
institutt og videre til Utanriksdepartementet. 

Norge har inngått bilaterale avtaler om varsling og 
informasjon med de naboland som har kjernekraftverk i drift. 
Dette er Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Nederland og 
Storbritannia. Norge hadde også en lignende avtale med det 
tidligere Sovjetunionen. Varslingsdelen bygger på IAEA's 
konvensjon om tidlig varsling og oppretter direkte forbindelse 
mellom norske og de respektive lands myndigheter. 
Informasjonsdelen gir oss opplysninger om sivile atomanlegg i 
vår umiddelbare ncrhet og er viktig for vårt beredskapsarbeid. 

De nordiske land unntatt Island har en avtale om gjensidig 
assistanse ved atomuhell som medfører skadelig utslipp av 
radioaktivitet. De fem nordiske land har videre en konsortial-
avtale om et fireårig forsknings- og utredningsarbeid på 
kjernesikkerhetsområdet (NKS). 

Norge deltar i internasjonalt samarbeid gjennom OECD/NEA og 
ICRP. 
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8.2 Konklusjon og anbefalinger 

8.2.1 Generelt 

Den internasjonale varslingen fra IAEA over GTS øves jevnlig 
med bruk av prøvevarsler og må anses som tilfredsstillende. 

Arbeidsgruppen mener at Norge, med begrensede ressurser, er 
svært avhengig av gode internasjonale kontakter og 
samarbeidsformer for å opprettholde og heve kompetanse med 
tanke på atomberedskap. Det antas at det blir viktigere og 
viktigere med et mer og mer forpliktende internasjonalt 
samarbeid innen dette felt i lys av den økende oppmerksomheten 
disse problemstillanger gis i miljødebatten. Det vises også 
til at atomtrusselen i hovedsak befinner seg utenfor Norges 
grenser. 

Norges forhold til IAEA og NEA ansees som godt ivaretatt og 
bør videreføres i sin nåværende form. Norske fagmyndigheter 
vurdere seiv i hvilken grad de ser seg tjent med å delta i 
organisasjonenes faglige aktiviteter. EF's program for 
forskning og katastrofeberedskap er av interesse for Norge. 

Norge bør gjennom IAEA-samarbeidet arbeide for en grundig 
sikkerhetsgjennomgang av reaktorene på Kola. 

8.2.2 Bilateralt samarbeid 

Norge bør søke å opprette avtaler om varsling og informasjon 
med alle stater med kjernekraft som utgjør en potensiell 
trussel i forhold til norsk område. Dette gjelder særlig 
Russland, Litauen, Ukraina og Hvite-Russland. 

Det bør særlig legges vekt på å etablere bedre faglige 
kontakter med Russland med bedre tilgang til informasjon om 
nukleære forhold, bl.a. lagring av radioaktivt avfall og 
brensel på Kola. 

Samarbeid under Den blandede norsk-russiske 
miljøvernkommisjon, har til nå vist seg å være nyttig bl.a. 
for å få etablert fruktbart samarbeid om å få vurdert 
påstanden om dumping av radioaktivt materiale i Barentshavet 
og Karahavet. Gjennomføringen av et felles norsk-russisk 
undersøkelsesprogram i disse havområder, som norske eksperter 
har utarbeidet et forslag til, er av stor betydning for Norge 
og vil kunne gi et klarere bilde av hvilke trussler fra 
radioaktiv forurensning vi eventuelt står overfor. 

I forbindelse med sammenslåing av de to tyske stater må det 
søkes en formell avklaring på om den avtalen som er inngått 
med det tidligere Vest-Tyskland også gjelder for den østlige 
delen. Avtalen med det gamle DDR ansees som opphørt. 
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8.2.3 Nordisk samarbeid 

Det nordiske samarbeidet er av stor viktighet for å 
opprettholde en tilfredsstillende atomberedskap. Dette 
samarbeidet anbefales styrket gjennom videreføring av det 
arbeid som nå gjeres i den nordiske kjernesikkerhetskomite 
(NKS) og det instituttsamarbeid som er etablert innenfor 
strålehygiene. 

Svenske strålevernsmyndigheter har fått 5 mill kroner over 2 
år for å samarbeide med de baltiske stater om sikkerheten ved 
kjernekraftverk. Svenske sikkerhetsekperter på kjernekraft har 
gjennomgått Ignalinaverket og kraftverket ved St. Petersburg 
og konkluderer at sikkerheten er lav. Norske myndigheter ber i 
samarbeid med svenske skaffe seg tilgang til disse 
vurderingene og en videre vurdering av disse kraftverkene. 

På grunn av den usikkerhet som gjer seg gjeldende vedrerende 
russisk nukleær virksomhet, ber det regionale 
beredskapssamarbeidet på Nordkalotten styrkes. Det er enskelig 
at Russland blir en del av dette, men det vil kreve sterre 
åpenhet fra deres side enn det vi har erfart hittil. 

Norge ber fortsette sin rolle som pådriver i arbeidet med å få 
til felles nordiske retningslinjer for tiltaksnivåer. Vi vil 
gjere oppmerksom på at Danmark gjennom sitt medlemskap i EF er 
bundet av dets retningslinjer. 

8.2.4 Øvelser 

Et viktig hjelpemiddel for å heyne kompetansenivået hva angår 
beredskap, er avvikling av realistiske øvelser. Øvelser ber 
skje i både nordisk og sterre internasjonal sammenheng. I 
tillegg til våre nasjonale øvelser ber norske myndigheter 
delta i andre lands evelser som f.eks observaterer. Rutinene 
som er avtalt i varslingsavtalene ber som et minimum 
gjennomgås og eves en gang årlig. 

9. KOMPETANSE OG MEDISINSK BEREDSKAP 

9.1 Generelt 

Samfunnet må ha den kompetanse som skal til for å kunne 
vurdere risiko for ulykker samt mulige hendelsesforlep og 
eventuelle konsekvenser av en gitt type ulykke. Dette er ikke 
bare knyttet til kjernekraftreaktorer, men også i hey grad til 
f.eks. atomdrevne sivile og militære farteyer, lagre av brukt 
brensel, prevesprengninger, satelitter osv. Relevant 
kompetanse for atomulykkeberedskapen er idag spredt pd flere 
miljeer, og det er derfor en viktig oppgave for det faglige 
rådet å bringe denne fagekspertisen sammen og å bidra til en 
koordinert oppbygging og vedlikehold av relevant kompetanse, 
se ncrmere kapittel 3 ovenfor. Det er særlig viktig å bygge 
opp og opprettholde kompetansen i regionale og lokale 
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institusjoner som har oppgåver vedrørende atomulykker. 

9.2 Kompetanse i beredskapsorganisasjonen 

Gjennom plassering av det faglige rådets sekretariat på SIS er 
den sentrale beredskapsorganisasjon sikret omfattende og 
relevant kompetanse. 

Det vil imidlertid være behov for å kunne opprettholde og 
videreutvikle kompetanse innenfor strålehygieniske 
beredskapsoppgåver. Det tenkes her på kunnskap om nedfallets 
sammensetning, nedfallsmekanismer, aktivitetens vandring i 
biosfæren, opptak i dyr og mennesker, sammenheng mellom 
radioaktivitetsmålinger og doser til forskjellige organ, 
effekten av diverse mottiltak m.v.. I tillegg til at slik 
kompetanse utvikles videre, vil det være behov for at 
kunnskapene formidles videre til aktuelle miljø som ledd i en 
bevisst kompetanseoppbygging innen den faglige delen ev 
beredskapen. Det er en naturlig oppgave for det faglige rådet 
å samordne en slik videreutvikling og formidling. Rådets 
sekretariat bør kunne utføre den praktiske delen av oppgaven. 

9.3 Særlig om LORAKON-systemet 

Slik erfaringene etter Tsjernobyl-ulykken viste er det 
avgjørende for vår beredskap at vi etter kort tid kan etablere 
en måling og overvåkning av næringsmidler. Det er derfor 
viktig at det sikres tilstrekkelig kompetanse ved LORAKON, 
slik at dette systemet kan opptrappes på kort varsel i en 
krisesituasjon. Som det fremgår av arbeidsgruppens 
anbefalinger i kapittel 3 ovenfor vil vedlikehold av 
kompetanse i LORAKON-systemet være en viktig oppgave for det 
faglige rådet. 

Kompetansen i LORAKON-systemet bør bl.a. sikres ved at 
måleutstyret også brukes til andre oppgåver, som f.eks. radon-
målinger. 

9.4 Medisinsk beredskap 

Medisinsk beredskap omfatter i første rekke kompetanse i 
behandling av stråleskader og organisering av slik behandling. 
Behovet for utstyr er mer beskjedent. 

Arbeidsgruppen anbefaler at den medisinske kompetansen i å 
behandle stråleskader fra atomulykker bygges opp ved Det 
norske radiumhospital i samarbeid med SIS. Disse institusjoner 
besitter tilsammen kompetanse i strålebehandling og 
strålebiologi. I samarbeid med det faglige rådet bør disse to 
institusjoner utrede hvordan den medisinske beredskapen kan 
styrkes og organiseres. Utvikling av programmer for opplæring 
i medisinsk behandling av stråleskader og manualer for dette 
vil være viktige elementer i medisinsk beredskap. 
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En reetablering av sykehusenes egetvern bør vurderes i 
forbindelse med utredning om medisinsk beredskap. Dette 
omfatter også noe måleutstyr. 

Utskifting av personale ved norske sykehus gjør det nødvendig 
å vedlikeholde kompetanse gjennom periodevise kurs og ©velser. 

9.5 Radioøkologi 

Erfaringene fra ulykken i Tsjernobyl viser at radioaktivitet 
har holdt seg lenger i norsk miljø enn først antatt. Nærings-
og mineralfattig jord i fjell- og utmarksbeiter fører til 
stort opptak av radioaktivitet i for- og beiteplanter. 
Opprettholdelse og utvikling av kunnskap om hvordan 
radioaktivitet opptrer i naturmiljøet er derfor viktig. 

Reindriftsnæringen er på mange mater en spesiell næring. Det 
er derfor behov for at noen har kompetanse om både reindrift 
og radioøkologi. 
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DEL VIII: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

1. EKSISTERENDE RESSURSRAMMER 

1.1 Generelt 

En redegjørelse for de eksisterende bevilgninger som benyttes 
til atomulykkeberedskapen vanskeliggjøres av at det i meget 
liten grad har vært opprettet stillinger eller avsatt midler 
som er øremerket for slik beredskap. For den enkelte 
institusjon vil det dessuten være vanskelig å skille mellom 
generell overvåkning og oppfølging av konkrete ulykker. For 
enkelte sentrale institusjoner i beredskapsorganisasjonen kan 
det imidlertid gis et anslag for ressursbruken. 

1.2 Ressursbruk i sentrale institusjoner 

Helsedirektoratet; 

Samlet ressursbruk for AVA's leder, sekretariat og 
informasjonsleder anslås til i underkant av ett årsverk med 
tilhørende driftsutgifter. Dette dekkes i stor grad ved 
ekstrabetalt innsats utover vanlig arbeidstid. 

LORAKON-svstemet: 

De lokale LORAKON-stasjonene mottar hvert år tilsammen 1,5 
millioner kroner øremerket til radioaktivitetsmålinger. 
Ved SNT er det øremerket en stilling og kr.100.000,- i 
driftsmidler i forbindelse med LORAKON. Disse bevilgm.^ene 
har til nå vært ekstraordinært bevilget av Regjeringen hvert 
år, sammen med det årlige vedtak om tiltaksgrenser. 

Ved Statens institutt for strålehygiene (SIS) er det øremerket 
3 stillinger og kr. 750.000,- i driftsutgifter til 
instituttets oppgåver vedrørende LORAKON-systemet. 

LORAKON-midlene, herunder stillingene ved SIS, benyttes i 
hovedsak til oppfølgningsarbeid etter Tsjernobyl-ulykken. 
Dette arbeidet blir trolig langvarig. Noe av ressursene brukes 
imidlertid til å gjøre systemet istand til å takle ulykker med 
andre krav til måleopplegg. Samtidig bidrar det Tsjernobyl- , 
rettede arbeidet til a vedlikeholde et system som er meget 
relevant for atomulykkeberedskapen. 

i 

Statens institutt for strålehygiene: 

Samlet ressursbruk vedrørende atomulykkeberedskapen anslås til 
0,7 årsverk med tilhørende driftsutgifter. I tillegg brukes 
det ca. kr. 300.000,- pr. år for å opprettholde en 
døgnkontinuerlig telefonvaktordning. 
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Direktoratet for sivilt beredskap: 

Ressursbruken i form av årsverk til atomulykkeberedskapen i 
DSB/SF omfatter opplæring av personale, måling av naturlig 
bakgrunnsstråling, informasjonsregistrering av måledata o.l. 
Dette arbeidet inngår som en del av det vanlige rutinearbeidet 
som utføres daglig og kan vanskelig kvantifiseres, men utgjør 
flere årsverk. I 1991 er det kjøpt relevant utstyr og foretatt 
vedlikehold av eksisterende utstyr 2or tilsammen kr.200.000,-. 

Statens atomtilsyn: 

.Atomtilsynet disponerer idag tre stillinger, hvorav halvparten 
av arbeidskapasiteten benyttes i atomulykkeberedskapen. I 
tillegg vil SAT i tiden fremover benytte kr.500.000,- til en 
nærmere utredning av atomtrusselen. 

Havforskingsinstituttet: 

Til overvåkning av radioaktivitet i marint miljø har 
Havforskningsinstituttet i 1991 brukt 0,2 forskerårsverk og 
ett ingeniørårsverk med tilhørende driftsmidler. I tillegg er 
det benyttet kr.360.000,- til bruk av fartøy. Tilsammen brukte 
instituttet kr. 970.000,- til atomulykkeberedskapen i 1991. 

•-iliøverndepartementets sektor: 

Over Statens forurensningstilsyns budsjett for overvåkning av 
forurensningstilstanden i Norge ble det i 1991 brukt ca. 2,1 
mill. kroner til å utvide og drive overvåkningsnettet for 
radioaktivt nedfall i Norge. Av dette gikk vel 1 mill. kroner 
til å opprette 9 nye målestasjoner i Troms og Finnmark hvorav 
5 i et samarbeid med LORAKON-stasjonene. I 1992 er driften av 
de 20 stasjonene som nå er etablert beregnet å koste ca. 1,2 
mill.kroner. 

I 1991 ble det ved Direktoratet for naturforvaltning brukt ca. 
1,3 mill. kroner på å følge opp malinger og vurderinger av 
konsentrasjonen av radioaktivitet i jord, planter, reinsdyr og 
ferskvannsfisk i områder som ble sterkt belastet etter ulykken 
i Tsjernobyl. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) 
gjennomførte mye av arbeidet, mens DN brukte ca 1/3 årsverk på 
styring av prosjekter, informasjon og rapportering til SNT. 

Landbruksdepartementet: 

Tilsammen brukte landbruksdepartementet 30 millioner kroner i 
1990 på å følge opp tiltak i områder som ble sterkt belastet 
med radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken 

I tillegg ble det i 1990 benyttet 1,5 årsverk i departementet 
til koordinering og oppfølging av radioaktivitetstiltakene 
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samt arbeid med løpende oppgåver innenfor atomulykke
beredskapen. 

2. BEDRE UTNYTTELSE AV EKSISTERENDE RESSURSER - BEHOV FOR 
YTTERLIGERE RESSURSER TIL ATOMULYKKEBEREDSKAPEN 

2.1 Trusselbildets betydning for beredskapen - behov for økte 
ressurser 

Arbeidsgruppen er gitt i mandat å gi forslag til en plan for 
den norske atomulykkeberedskapen basert på uendrede 
ressursrammer. Arbeidsgruppen vil imidlertid henvise til den 
senere tids utvikling i trusselbildet og tillate seg å komme 
med anbefalinger som innebærer ekte ressursrammer for 
atomulykkeberedskapen. 

Det vises særlig til ny kunnskap om sikkerheten ved 
kjernekraftverk i Øst-Europa, samt en mer ustabil situasjon i 
det tidligere Sovjetunionen. Disse forholdene skaper behov for 
en styrking av beredskapen mot kjernekraftulykker som ikke 
fullt ut kan dekkes inn ved bedre utnyttelse av eksisterende 
ressurser. Se nærmere om trusselbildet under del V ovenfor. 

2.2 Opprettelse av et faglig råd for atomulykker 

Under del VII, kapittel 3 ovenfor anbefaler arbeidsgruppen at 
det opprettes et faglig råd med et eget sekretariat bestående 
av 7 medarbeidere. I tillegg foreslås det i del VII, kap. 5 
opprettet to stillinger under det rådets sekretariat som skal 
stå for drift av et regionalt senter i Nord-Norge. For å dekke 
stillingsbehovet foreslås det følgende omdisponeringer: 

- Budsjettmidler tilsvarende ett årsverk med tilhørende 
driftsmidler overføres fra Helsedirektoratet til det faglige 
rådets sekretariat ved SIS. 

-0,7 stilling med tilhørende driftsmidler som idag 
brukes til atomulykkeberedskap ved SIS går inn i 
sekretariat. 

- De tre LORAKON-stillingene med tilhørende driftsmidler 
gjøres permanente og går inn i sekretariatet og bidrar til 
det generelle beredskapsarbeidet. 

Det er imidlertid behov for ytterligere 2,3 stillinger med 
tilhørende driftsmidler til rådets sekretariat ved SIS. 
Lønnsutgiftene til disse stillingene anslås til kr. 750.000,-. 
I tillegg må det beregnes kr. 300.000,- i driftsmidler til 
bl.a. kursvirksomhet og vedlikehold av utstyr. Det vises til 
at sekretariatet er tillagt omfattende oppgåver i forbindelse 
med en landsdekkende beredskap, r.oe som vil kreve utstrakt 
reisevirksomhet. Driftsutgiftene forbundet med sekretariatet 
vil derfor bli høyere enn det som er normalt for tilsvarende 
stillinger i staten. 
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Arbeidsgruppen anslår at etablering av det faglige rådets 
sekretariat ved SIS vil kreve investeringar på kr. 1.500.000,-
Dette omfatter 

- datautstyr til beslutningsstøtte, kr.300.000,-, 
- arbeidsstasjoner til rådets operasjonssentral ved SIS, 
kr. 300.000,-, 

- software til beslutningsstøtte, kr.500.000,-, 
- kommunikasjonslinjer og presentasjonsutstyr til 

i operasjonssentral, kr. 400.000,-. 

Se nærmere begrunnelse i del VII ovenfor. 

I tråd med anbefalingene ovenfor må det opprettes to 
stillinger til den regionale beredskapen i Nord-Norge. 
Stillingene sorterer under det faglige rådets sekretariat ved 
SIS, men plasseres ved det anbefalte laboratoriet i øst-
Finnmark. Inkludert lønns- og driftsmidler vil arbeidsgruppen 
anslå at de årlige utgiftene forbundet med laboratoriet blir 
ca. kr. 1.000.000,-. Dette inkluderer 

- kr. 150.000,- til reiseutgifter, 
- kr. 150.000,- til drift og vedlikehold av utstyr, 
- kr. 100.000,- til kontorhold, 
- kr. 600.000,- til lønnsutgifter for de to stillingene. 

Foruten innkjøp av måleutstyr som foreslås nedenfor under pkt. 
2.3, vil arbeidsgruppen anta at det vil påløpe 
etableringsutgifter på kr. 150.000,-. Dette omfatter 
anskaffelse av datautstyr, kommunikasjonsutstyr og annet 
kontorutstyr. 

Opprettelse av et faglig råd med sekretariat og regionalt 
laboratorium i Øst-Finnmark vil således kreve at det stilles 
til rådighet personell og materiellressurser ved SIS. 
Arbeidsgruppen har vurdert om dette kan løses gjennom 
omprioriteringer ved SIS. 

Som redegjort for i del VI ovenfor har SIS store og viktige 
oppgåver innen strålevernsarbeidet. Dette omfatter arbeid med 
å redusere den totale stråledosen til enkeltpersoner og til 
befolkningen som heinet. 

Da den totale strålebelastningen er viktig for hvilke 
helsekonsekvenser stråling medfører i det norske samfunn må de 
enkelte deiene av strålevernsarbeidet sees i sammenheng. 
Tilføring av ressurser til atomulykkeberedskapen må derfor 
etter arbeidsgruppens oppfatning ikke gå på bekostning av 
andre og like viktige tiltak innen strålevernet. Som eksempel 
vises det her til instituttets tilsyn overfor helsevesenet som 
har vist gode resultater i form av reduserte stråledoser til 
pasienter. 

Arbeidsgruppen vil anbefale at SIS tilføres nye budsjettmidler 
og stillinger øremerket for sekretariatsfunksjonen i det 
faglige rådet, herunder beredskapen i nord-områdene. Etter 
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arbeidsgruppens beregninger ovenfor vil dette innebære at SIS 
sine årlige ressursrammer må økes med kr. 2.050.000,-. I 
tillegg må det investeres kr. 1.650.000,-. 

Utgifter til øvelser i det faglige rådet foreslås dekket inn 
ved overføring av det eksisterende AVA's øvelsesbudsjettet. 

2.3 Utstyr og kompetanse 

Etter arbeidsgruppens oppfatning vil opprettelsen av et faglig 
råd med sekretariat, som løpende kan samordne aktiviteter, 
materiell og kompetanse, gi et avgjørende bidrag til en mer 
effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Blant annet vil 
rådets sekretariatet bidra til en bedre utnyttelse av 
eksisterende måleutstyr gjennom opplæring av relevant 
personell. 

I del VII, kapittel 4 ovenfor gis det enkelte forslag til 
hvordan eksisterende utstyr kan utnyttes mer effektivt. Det er 
videre pekt på visse effektiviserings- eller 
utbyggingsmuligheter som må utredes nærmere av det faglige 
rådet. 

Arbeidsgruppen anbefaler i tillegg visse nyanskaffeiser. Dette 
omfatter 350 Automess måleapparater til Sivilforsvaret, en 
luftfilterstasjon i Finnmark, en germaniumdetektor til 
kompetansesenteret i Øst-Finnmark, 10 stasjoner til LORAKON-
systemet og måleutstyr for beta-stråling (strontium-90) ved 
den regionale LORAKON-stasjonen for Østlandet. Det anbefales 
således følgende investeringer: 

- 350 Automess måleapparater: kr. 7.000.000,-
- luftfilterstasjon: kr.200.000,-
- 10 LORAKON-stasjoner: kr. 1.200.000,-
- germaniumdetektor: kr. 200.000,-
- beta-måleutstyr: kr. 200.000,-

Arbeidsgruppen vil anbefale at anskaffelse av 
germaniumdetektor, luftfilterstasjon og Automessapparater 
(ca.50) til beredskapen i Nord-Troms og Finnmark prioriteres. 
Det samme gjelder 5 nye LORAKON-stasjoner som anbefales 
prioritert i del VII, pkt. 4.4.5. 

Det resterende utstyret anskaffes trinnvis over en lengre i 
periode. De prioriterte anskaffeisene vil således ha en 
utgiftsramme på kr. 2.000.000,-. 

r 
2.4 De lokale LORAKON-stasjonene 

Arbeidsgruppen anbefaler at de årlige bevilgningene til 
LORAKON-stasjonene ved de kommunale næringsmiddeltilsyn og 
LORAKON-stillingen ved SNT gjøres permanente. Dette innebærer 
faste utgifter på ca. kr. 1.900.000,-. Det vises til 
begrunnelse i del VII, pkt. 5.3 ovenfor. 
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3. ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Arbeidsgruppen anbefaler ovenfor at Aksjonsutvalget ved 
atomulykker erstattes av et faglig råd for atomulykker. Dersom 
anbefalingen tas til følge må berørte departementer gi de 
nødvendige instrukser til unrierliggende faginstitusjoner som 
skal delta i det faglige rådet. Institusjonene må pålegges å 
delta aktivt ved løsning av rådets :>ppgaver i alle faser av en 
atomulykke og i det løpende beredskapsarbeid. Videre må 
kgl.res. av 22.9.89 som opprettet Aksjonsutvalget ved 
atomulykker, oppheves. 

En eventuell gjennomføring av arbeidsgruppens anbefalinger vil 
ikke medføre noen endring i det eksisterande 
institusjonsmønster eller myndighetsforhold. 
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VEDLEGG l: 

SVENSK ATOMOXYKKEBEREDSKAP 

1. Generelt 

Før Tsjernobyl-ulykken var svensk beredskap i hovedsak rettet 
mot egne kjernekraftverk. Etter Tsjernobyl er det lagt større 
vekt på trussel fra utenlandske kjernekraftverk, spesielt 
Ignalina og kjernekraftverket ved St. Petersburg. Svenske 
reaktoreksperter mener at sikkerheten ved disse kraftverkene 
er lav og at sannsynligheten for uhell derfor er stor. Øvelse 
Sievert ble avholdt i desember 1990 og tok utgangspunkt i en 
ulykke som gav konsekvenser for Sverige som var av størrelse 
10 ganger Tsjernobyl. Dette skal den svenske beredskapen kunne 
handtere. 

2. Organisasjon 

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har ansvar for den faglige 
beredskapen og har organisert en egen organisajon for 
handtering av akuttsituasjoner. Beredskapsorganisasjonen ledes 
av direktøren ved SSI og omfatter strålevern (SSI), 
reaktorteknologi (SKI), meteorologi (SMHI) og svensk 
redningstjeneste (SRV). 

I en akutt fase vil beredskapsorganisasjonen bestå av 
direktøren med egen stab, et vitenskapelig råd, sekretariat, 
medisinsk ekspertise, en informasjonsenhet (25 personer), en 
servicegruppe og et myndighetsråd med representanter fra andre 
myndigheter. Tilsammen vil beredskapsorganisasjonen bestå av 
75 personer ved full mobilisering. Under den løpende 
beredskapen er det satt av 3 og en halv stilling til 
beredskapsarbeidet ved SSI. 

LSnsstyrelsen har ansvar for beredskapen i sitt len. Dette 
omfatter maleberedskap og informasjonsberedskap. Hvert lSn har 
en beredskapsorganisasjon som har tilknyttet et personell med 
kompetanse i strålevern. Denne personen er gjerne hentet fra 
det lokale sykehus. 

Sverige har ikke noe sentralt samordningsorgan for nasjonale 
beslutningstakere, hverken for akuttfasen eller senfasen av en 
atomulykke. Bakgrunnen er en skepsis til for mange aktører i 
beredskapn. 

Beredskapsorganisasjonen vil i en akuttfase kommunisere 
direkte med Regjeringen og de enkelte ISnsstyrelser. 
Lansstyrelser og LSnshøvdingen har utvidede fullmakter i en 
akutt situasjon og fatter beslutninger om tiltak, malinger 
etc. etter råd fra beredskapsorganisasjonen. Regjeringen vil 
kunne overta ledelsen av aksjoner i helt spesielle nasjonale 
krisesituasj oner. 
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I senfasen vil sentrale myndigheter samordne sin virksomhet 
ad-hoc. 

3. Informasjon 

Grunntanken i informasjonsberedskapen er at behovet er lokalt. 
Befolkningen ønsker å vite om sitt bosted er berørt av 
ulykken. 

I akuttfasen vil beredskapsorganisasjonen ved SSI opprette en 
egen informasjonsenhet på 25 personer, delvis hentet utenfra 
(bl.a. uavhengige pressefolk). SSI vil dermed kunne ta ansvar 
for den sentrale informasjon til sentrale, regionale- og 
lokale myndigheter, befolkning og media. 

Lansstyrelsen skal i akuttfasen opprette egne 
opplysningssentraler. 

Mellom ulykkene satses det på å gi informasjon lensvis i 
grunnskolen og i den videregående skole. En handbok for 
informatører er til utprøving i kommuner og lan. 

4. Varsling 

36 stasjoner melder automatisk til SSI om radioaktivt nedfall. 
I tillegg driver Forsvarets Forskningsanstalt 8 
luftfilterstasjoner som avleses tre ganger i uken. 

Varsling og kommunikasjon mellom beredskapsorganisasjonen og 
lenene foregår via telefax og telex. 

5. Malinger 

Generelt har svenskene satset på direkte malinger, fremfor 
avanserte prognoseverktøy. Begrunnelsen er at modellene ikke 
kan erstatte virkeligheten. Svenskene har imidlertid modeller 
for spredning ut til 30-40 km. 

Alle kominuners helse- og miljøetat har måleapparat for måling 
av gamma-stråling og har trening i å bruke dette. Hver 7 måned 
males aktiviteten pa faste punkter i kommunen og resultatene 
meldes til lensstyrelsen. SSI har ansvar for kvalitetssikring 
og opplæring i dette måleprogrammet. Kommunene er også 
engasjert i måling av radon, noe son bidrar til vedllkehold av 
målekompetansen. 

I en krisesituasjon kan SSI gjennom lansstyrelsen sette dette 
kommunale apparatet igang ned å nåle. SSI styrer hyppigheten. 

Det finnes fem målepatruljer som kan rykke ut og måle 
nukleidespesifikt (transportable halvlederdetektorer). I 
tillegg kan det benyttes et fly med Nal-detektor, men det 
vurderes som for dyrt å opprettholde beredskapen for et slikt 
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fly. Forsvaret har utstyr for luftfiltermålinger på noen eldre 
jagerfly. 

Med en kombinasjon av store mengder enkle malinger (kommunene) 
og mer avanserte malinger i utvalgte områder regner det 
svenske beredskapsapparatet med å kunne skaffe seg et rimelig 
godt bilde av en eventuell nedfallssituasjon. 

Oe enkelte næringsmiddeltilsyn og alle meieriene har 
måleutstyr for nukleidespesifikke malinger. Svenskene satser 
på å bygge ut analyseenheter for alfa- og betastråling noen få 
steder. 

6. Ressurser 

Hvert år siden Tsjernobyl-ulykken er det brukt ca. 15 mill. på 
atomulykkeberedskapen. Ti av disse millionene betales av 
kjernekraftindustrien. 

7. Annet 

Svensk kjernekraftindustri samarbeider med de baltiske statene 
og Russland om reaktorsikkerhet. Svenske kjernekraftfolk har 
inspisert nærliggende østlige kjernekraftverk og konkludert at 
noe må gjeres raskt for å bedre sikkerheten. 

SSI har fått fem millioner over en to-årsperiode til samarbeid 
med de baltiske statene vedrørende reaktorsikkerhet. 
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VEDLEGG 2: 

STATUSOVERSIKT OVER EKSISTERENDE MÅLEUTSTYR M.V. 

1 Instrumenter for måling av radioaktivitet inndelt etter 
type utstyr 

l.l Spesialutstyr for måling av gamma-stråling 

y-l Avansert utstyr for gamma-spektroskopi basert på Ge 
halvlederdetektorer. Spektrumanalysen utføres 
ved spesielle dataprogram. Dette er vanligvis 
stasjonært utstyr for måling av prøver, men trans
portable enheter finnes. Detektor må kjøles med 
flytende nitrogen. 

y-2 Na-I detektorer og mangekanalsanalysator. 
Egner seg for enklere gamma-spektroskopi. Den mest 
benyttede modell i Norge (inngår i LORAKON) kan 
benyttes feltmessig. 

y-3 Ionisasjonskamre for kontinuerlig 
miljøovervåkning. Normalt i fast oppstilling 
og kan avleses/styres fra sentralt hold. 
Registrerer total gamma-aktivitet. 

1.2 Spesialutstyr for måling av alfa-stråling og beta-
scråling 

Spesialutstyr for måling av alfa- og beta-stråling er 
stasjonært utstyr for måling av prøver. Brukes bare på 
nuklider som ikke sender ut gamma-stråling, altså på rene beta 
eller alfa-emittere (eks. Sr-90, transuraner). Disse 
målingene krever omfattende kjemiske separasjoner og preparat-
fremstilling. 

0-1 Geigertellere - proporsjonaltellere i 
spesialutgaver for måling av prøver med små 
aktivitetsmengder. (Low-Level) 

0-2 Væskescintillasjonstellere i spesialutgave for 
måling av prøver med små aktivitetsmengder. 

0-3 Vanlige Geiger-proporsjonaltellere for måling av 
beta-prøver. 

0-4 Vanlige vcskescintillasjonstellere. 

a-l Spesialutstyr for alfa-spektroskopi basert på 
"Surface-barriers" halvleder detektor. 

a-2 Vcskescintillasjonsteller, lav bakgrunn, kan også 
brukes til alfa-målinger. 
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1.3 Håndmonitorer 

Dette er bærbart mobilt utstyr, og det finnes en rekke typer 
monitorer for måling av alfa-, beta-, og gamma-stråling. Ved 
skifte av prober kan en del typer brukes til både alfa-, beta-
og gamma-scråling og anvendes som nevnt nedenfor. 
Hovedgruppene er: 

Kontaminasi onsmålere 

der skalaen er inndelt i tellinger per sekund (CPS) og 
som ofte er utstyrt med ekstern probe. De benyttes til 
påvisning av eventuell overflateforurensning av 
personer og utstyr. 

Doseratemålere 

der skalaen er inndelt i f.eks. mSv/t eller mR/t. 
Dette er instrumenter til måling av eksternt gamma-
strålenivå over et stort aktivitetsområde. 

1.4 Annet spesialutstyr knyttet til måling av 
radioaktivitet 

Helkropssteller, WBC: 

Utstyr for å måle innholdet av radioaktivitet i mennesker 
(evt. også dyr). Normalt benyttes y-2 måleutstyr som 
omtalt tidligere. WBC finnes som spesiallaboratorier, 
men kan også utføres feltmessig. 

Luftsugere: 

Til innsamling av luftbåren aktivitet på filter for å 
bestemme aktivitetsinnhold. Finnes som faste stasjoner og 
i transportabel utforming. Aktiviteten på filteret må 
registreres av egnet instrument, y-l utstyr vil kunne 
påvise isotoper av jod og bør fortrinnsvis benyttes. 
Denne type malinger kan gjøres ekstremt følsomme. 

Flybåret utstyr: 

Utstyr (normalt y-2 utstyr) spesialutviklet for å kunne 
foreta malinger fra fly og helikopter for blant annet å 
kunne bestemme fordelingen av radioaktiv forurensning på 
bakken. Navigasjonsutstyr er nødvendig tillegg. 

l.S Nukleærmedisinsk utstyr 

Dette er utstyr som brukes ved den diagnostikk som utføres på 
et nukleærmedisinsk laboratorium. Utstyret er meget ensartet 
og består av: 

gamma-kamera. 
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Na-I detektor for opptaksmålinger, 
ionisasjonskammer (brønnformet) for aktivitetsniålinger, 
håndmonitor/kontaminasjonsmåler. 

Dette er utstyr som potensielt kan brukes til kontaminasjons-
målinger. Utstyret er stasjonært bortsett fra handmonitorer. 

2 Plasseringen av utstyr for måling av radioaktivitet 

2.1 Eiere av utstyr 

Statens institutt for strålehygiene SIS 
Næringsmiddeltilsynet LORAKON 
Direktoratet for sivilt beredskap 
(Sivilforsvaret) DSB (SF) 
Havforskningsinstituttet HI 
Universitetet i Oslo UIO 
Universitetet i Bergen UIB 
Universitetet i Trondheim UIT 
Norges landbrukshøgskole NLH 
Norges veterinærhøgskole NVH 
Norsk institutt for luftforskning NILU 
Norsk institutt for vannforskning NIVÅ 
Institutt for energiteknikk IFE 
Forsvarets forskningsinstitutt FFI 
Norges geologiske undersøkelser NGU 
Forsvaret FOR 
Radios RA 

2.2 Oversikt over utstyr hos eierne 

Y-l utstvr 

FFI 2 stk 
HI 1 ti 

IFE, Halden 1 ii 

IFE, Kjeller 4 ii 

UIO, Mineralogisk geologisk museum 2. it 

UIO, Avd. for kjernekjemi 
UIO, Syklotronlaboratoriet 5 ti 

NLH, Isotoplaboratoriet 1 •i 

NILU 1 II 

SIS 4 II 

UIB, Geologisk institutt 1 •i 

UIT, institutt for uorganisk kjemi 

i-t it 

RA, Radios 1 •i 

Y-2 utstvr: 

SIS 2 stk 
LORAKON 70 M 

HI 

i-i » 
NILU 5 It 
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RA 2 " 
FOR 4 " 

Totalt er det solgt ca. 100 enheter av den typen son brukes 1 
LORAKON. De øvrige finnes i hovedsak ved forskjellige private 
foretak, offentlige og kommunale institusjoner. 

Det finnes også i landet et ikke nærmere angitt antall av 
tilsvarende utstyr av eldre modell og enklere utforming (én-
kanalsanalysatorer). 

v-3 utstyr; 

SIS 3 stk 
NILU 10 " 
IFE, Kjeller 1 " 

fl-1 utstvr: 

SIS 1 stk 
UIO Kjernekjemi 1 " 
IFE, Kjeller 5 " 

fl-2 utstvr; 

NLH Isotoplab. 1 stk 
IFE Kjeller 1 " 

j3-3 og 0-4 utstyr finnes i ukjent antall hos de fleste brukere 
av radioaktive stoffer d.v.s. ved unlversiteter, høgskoler og 
sykehus. 

a-l utstvr: 

SIS 
UIO Kjernekjemisk 
IFE Kjeller 
HI 

?-2 utstyr; 

IFE Kjeller 
NLH Isotoplab. 

HelKroppgteller 

SIS 
IFE Kjeller 
IFE Halden 
Haukeland Sykehus (ikke i drift) 

Det finnes også mobilt utstyr som kan brukes til helkropps-
måling. (y-2). 

8 s t k 
1 ii 

4 •i 

1 •i 

1 s t k 
1 II 

1 s t k 
1 •i 

1 II 

0 H 
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Luftsuaere 

SI2 5 (2 mobile) 
IFE Kjeller 1 
IFE Halden i 
NILU (NILU senere) 
FFI 4 

NILU 1 

NGU 1 

Håndmonitorer 

SIS 20 
LORAKON 26 
DSB (SF) 126 
IFE GO 
NILU 1 

Forsvaret har et stort anta11 monitorer vesentlig beregnet på 
store doser i en krigssituasjon med bruk av atomvåpen, men har 
bestilt Automess-instrumenter som kan benyttes i 
"fredstidsuhell". 

Brukere av radioaktive stoffer ved universiteter, høgskoler 
m.v er utstyrt med monitorer. 

I tillegg finnes det ytterligere måleutstyr ved private 
bedrifter som arbeider med ioniserende stråling. SIS har 
oversikt over disse, men de er ikke tatt med i denne 
oversikten. 

3 Annet utstyr av betydning for den faglige delen av 
beredskapen 

3.1 Rensestasjoner 

Sivilforsvaret og Forsvaret disponerer tilsammen stor 
kapasitet med faste og mobile rensestasjoner for rensing av 
radioaktivt forurensete personer (ytre forurensning). 

3.2 Verneutstyr 

Sivilforsvaret og Forsvaret disponerer verneutstyr (over-
trekkstey, åndedrettsvern) for egne innsatsmannskaper. Dette 
gjelder også persondosimetre. SIS kan pi kort varsel stille 
ca. 200 filmdosimetre til disposisjon. 

3.3 Beholder* m.v. 

IFE har tilgjengelig tenger og blybeholdere for oppsamling og 
transport av radioaktive fragmenter. SIS har tenger og tre 
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speslalbeholdere. Landets avfallslager for middels og 
lavaktivt radioaktivt avfall finnes ved IFE, Kjeller. 

f 

t 
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VEDLEGG 3 

MANDAT FOR AKSJONSUTVALGET "i,J ATOMULYKKER I FREDSTID (AVA) 
Fastsatt ved kgl. res. 22.9.1989 

1. Etablering av permanent utvala. 

Aksjonsutvalget ved atomulykker i fredstid (AVA) etableres som 
et permanent utvalg. 

2. Oppgåver oa arbeidsmåte., 

2.1 Utvalget har til oppgave å 

- se til at det forberedes og opprettholdes en 
tilfredsstillende aksjonsberedskap med tanke på eventuelle 
atomulykker i fredstid, bl.a. ved å gjennomføre eveIser, 
eventuelt i samarbeid med andre organer, 
- tjene som forum for løpende gjensidig informasjon og 
konsultasjon mellom, samt gi råd til, departementer m.v. som 
er representert i utvalget, 
- innhente løpende informasjon om inntruffet atomulykke/mulig 
ulykke og dens konsekvenser, 
- påse at nødvendige tiltak for å beskytte liv og helse og 
andre viktige samfunnsinteresser blir gjennomført av 
ansvarlige myndigheter sentralt, på fylkeplan og kommunalt 
nivå, samt se til at tiltakene blir samordnet, 
- sørge for rask og samordnet informasjon til publikum, medier 
og til fylkeskommunale og kommunale myndigheter, samt statlige 
myndigheter på fylkesplan, jfr. punkt 6 nedenfor om 
informasjon. 

2.2 Ved eventuelle atomulykker gjelder utvalgets 
samordningsansvar m.v. hovedsaklig i akutt fase. 

2.3 Når en atomulykke/ mulig atomulykke blir kjent for norske 
myndigheter, forutsettes det gitt varsel øyeb.likkelig til 
aksjonsutvalgets leder - eventuelt dennes stedfortreder - og 
sekretariat. Aksjonsutvalget og rådgivere sammenkalles ellers 
i forbindelse med akutt situasjonar når et av medlemmene 
krever det, eller på anmodning fra representert departement. 
Lederen er ansvarlig for at utvalget blir innkalt. 

2.H Det skal til enhver tid foreligge klar prosedyre for 
varsling av aksjonsutvalget med rådgivere etc. og andre 
impliserte. 

2.5 I forbindelse ned aksjoner skal utvalget, dersom tiden 
tillatar det, orientere» før viktige avgjørelser treffes av 
den enkelte ansvarlige myndighet. Likeledes skal utvalget 
snarest tilstilles all relevant informasjon om situasjonen som 
berørte myndigheter får/innhenter på sine respektive områder. 

2.6 Aksjonsutvalget treffer, i den grad det er nødvendig, 
vedtak om tilråding med alminnelig flertall. Ved stemmeliknet 
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har lederen dobbeltstemme. Aksjonsledelsen sitter samlet så 
lenge den finner det nødvendig. Det vedtas permittering etter 
behov. 

2.7 Utenom akutte situasjoner mates utvalget etter behov, jfr. 
regler om innkalling under punkt 2.3. 

2.8 Hvert enkelt berørt departement/fagmyndighe': har et 
selvstendig ansvar for planlegging, forberedelse og 
gjennomføring av beredskaps- og krisetiltak på sine respektive 
områder. Utvalget skal løpende informeres om de forberedelser 
som gjøres. 

3. Utvalaets sammensetnina. 

3.1 I AVA skal følgende departementer være representert: 

- Forsvarsdepartementet 
- Justisdepartementet 
- Miljøverndepartementet 
- Olje- og energidepartementet 
- Sosialdepartementet 
- Utenriksdepartementet 

3.2 I tillegg bør følgende departementer utpeke en 
representant som kan tre inn i aksjonsutvalget hvis utvalget 
eller overordnet myndighet beslutter dette: 

- Fiskeridepartementet 
- Landbruksdepartementet 
- SamferdselsiJ^oartementet 

3.3 Det ska? u^pekes fast stedfortreder for hver av 
representantane. 

3.4 Sosialdepartementets representant leder utvalget. Det 
utpekes dessuten nestleder for utvalget. 

3.5 Representantene i utvalget oppnevnes for en periode på 4 
år. 

4. Rådaivere 

Aksjonsutvalget oppnevner en rådgivergruppe med representanter 
for forvaltning, aktuelle fagetater og forskningsmiljøer. 

5. Sekretariat 

Det etableres et sekretariat for Aksjonsutvalget i tilknytning 
til den institusjon som utvalgets leder kommer fra. De 
departementer som er representert i utvalget plikter å stille 
kontorteknisk personell til disposisjon for utvalgets 
sekretariat i akutte situasjoner og ved øveIser. Personellet 
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ber utpekes på forhand. Utvalget kan også be om å få bistand 
av annet personell fra berørte departementer og andre 
myndigheter. 

6. Informasionstieneste 

Informasjonslederen ved den institusjon som utvalgets leder 
kommer fra, møter fast i utvalget og har sammen med 
utvalgslederen et særlig ansvar for informasjonsberedskapen. 
Utvalgslederen avgjør i samråd med Sosialdepartementet 
hvorvidt og når det er behov for å be Regjeringens 
informasjonsenhet ved informasjonskriser om bistand, jfr. 
instruks for Informasjonsenheten fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 23.06.1989. Informasjonsleder i 
Sosialdepartementet er fast stedfortreder på informasjonssiden 
når den faste utvalgslederen kommer fra en annen insitusjon 
enn departementet, og skal holdes løpende orientert om alle 
forhold av betydning for informasjonsberedskapen på AVA's 
ansvarsområde. 

7. Aksionssentral 

Som aksjonssentral benyttes lokaler som stilles til 
disposisjon i Regjeringskvartalet etter nærmere avtale med 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet/ 
Forvaltningstjenesten. Pressesenteret i Regjeringskvartalet 
står til disposisjon etter behov, jfr. for øvrig punkt 6 
ovenfor. 

8. Administrativ tilhørjqhet m.v. 

Utvalget sorterer administrativt under Sosialdepartementet, og 
tar opp spørsmål av administrativ, organisatorisk og økonomisk 
karakter med dette departementet. 
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VEDLEGG 4: 

FORKORTELSER OG ENHETER BRUKT I FREMSTILLINGEN AV 
TRUSSELBILDET, DEL V I ARBEIDSGRUFPEN8 RAPPORT 

ICRP International Commission on Kadiation Protection 
RBMK Grafittmoderert vannkjalt reaktor (SUS) 
RTG Radioisotop Termoelektrisk Generator 
SDI Strategic Defense Initiative 
SKI Statens Karnkraftisnpektion (Sverige) 
SSI Statens Strålskyddsinstitut (Sverige) 
WER Trykkvannsreaktorer (SUS) 
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation. 

WASH-1400 (Rasmussen-rapporten): Amerikansk studie av 
reaktorsikkerhet i kjernekraftverk som har satt 
standard for senere analyser. 

Enheter. 

Bq Bequerel 
Gy Gray 
Sv Sievert 

1 desintegrasjon/sek. 
1 Joule/kg = 100 rad 
1 Sv = 100 rem 

Radioaktivitet 
Stråledose 
Doseekvivalent 

Mt Megatonn TNT (sprengkraft målt i mengde kjemisk 
sprengstoff) 

MWe Megawatt elektrisk effekt 
MWt Megawatt termisk effekt 

Dekadiske symboler. 

p peta I O 1 5 

T tera I O 1 2 

G giga I O 9 

I O 6 M mega 
I O 9 

I O 6 

k k i l o I O 3 

m m i l l i I O " 3 

H mikro I O " 6 

n nano I O " 9 

P piko I O " 1 2 

f femto I O " 1 5 


