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1. Indledning 

Statusrapporten for første halvår af 1992 indeholder sammen

fatninger fra de fire programområder: Projektledernes rede

gørelse for BER og SIK-området, og koordinatorernes oversig

ter for KAN og RAD. 

Endvidere en økonomisk oversigt over udbetalte midler i 1992, 

af hvilken også fremgår de midler, som er reserveret til ud

betaling i 1992. 
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BER 

HALVÅRSRAPPORT FOR BER-PROGRAMMET FØRSTE HALVDEL AV 1992 

Programkoordinator Erling Stranden, SAT 

1. Generelt 

BER - programmet har 6 delprosjekter: 

BER - 1: "Spredningsprognoser og omgivelseskonsekvenser" 
Prosjektleder: Ulf Tveten, IFE 

BER - 2: "Strategi og metodikk for målinger samt håndtering 
og utveksling av data for beslutningstagere". 
Prosjektleder: Janne Koivukoski, Innenriks-
ministeriet, SF 

BER - 3: "Evaluering, harmonisering av planleggingen for 
mottiltak og anvendelse av tiltaksnivåer". 
Prosjektleder: Ole Walmod-Larsen, Risø 

BER - 4: "Underlag for informasjon til publikum". 
Prosjektleder: Sven Carlsson, SSI 

BER - 5: "Nordiske beredskapsøvelser" 
Prosjektleder: Erling Stranden, SAT 

BER - 6: "Återstålande av radioaktivt kontaminerande omraden" 
Prosjektleder: Judith Melin,SSI 

2. Referansegruppen. 
Referansegruppen har følgende medlemmer: Leif Blomqvist, STUK 
(formann); Erling Stranden, SAT (koordinator); Johs Jensen, 
Civilforsvarsstyrelsen; Torbjørn Norendal, 
Utenriksdepartementet; Åke Persson, SSI; Juhani Juutilainen, 
Innenriksministeriet ; Enrico Lundin, Statens raddningsverk. 

Det er holdt løpende kontakt mellom koordinator, leder av 
referansegruppen, eksekutivsekretæren og prosjektlederne. 



BER 

li.Status for de enkelte prosiekter. 

BER-1: Spredningsprognoser og omgiveIseskonsokvenser. 
Ulf Tveten, IFE 

Prosjektet har to undeiprosjekter: b£R-ii oy btK-12. 
BER-11 er delt opp i tre underoppgaver, mens BER-12 er delt 
inn i fire. 

BER-11 

Sluttrapporten fra BER-111 ble publisert i februar 1992. 
Rapporten inneholder en oversikt over de modeller som finnes 
for beregning av spredning på lang avstand i realtid. 
Modellenes viktigste egenskaper er oppsummert, og i rapporten 
konkluderes også at en britisk og en hollandsk modell er de to 
som det ville være mest hensiktsmessig å få importert til 
Norden. Den britiske modellen har derettter blitt innkjøpt av 
både DNMI og DMI. Risø har uttrykt intensjoner om å følge opp 
den hollandske modellen. 

I januar 1992 ble en beredskapsøvelse gjennomført innen 
BER-11. Et utslipp i Nordsjøen ble postulert, meddelt de 
deltagende institusjoner, og trajektorier og konsentrasjoner 
ble deretter beregnet av deltagerne. Øvelsen ble vurdert som 
meget vellykket og lærerik. 

Under prosjektets gang har det vist seg at deloppgavene 
BER-112 (krav til modellene) og BER-113 (harmonisering av 
modellene) går over 1 hverandre, og at den mest fruktbare 
innsats vil bestå i å finne fram til den mest hensiktsmessige 
presentasjon av beregningsresultatene. De presentasjonsformer 
som nå er mest anvendt er samlet i et uformelt notat fra Risø, 
og dette notat dannet grunnlag for et prosjektmøte på Risø i 
juli. Målsetningen er å finne fram til anbefalte mater (sått) 
å presentere resultatene på, som vil sikre i størst mulig grad 
at resultatene blir forstått riktig i en beredskapssituasjon, 
og mater som gjør det enkelt å sammenligne resultater mottatt 
fra forskjellige institusjoner (e.g. de meteorologiske insti
tutter i de forskjellige nordiske land). I dette arbeidet har 
man også trukket fordel av erfaringene fra beredskapsøvelsen 
som ble gjennomført i januar. 

Arbeidet innen BER-11 blir utført i nær tilknytning til 
tilsvarende arbeid innen Fellesmarkedets forskningsprogram. 
Sammenkoblingen av RIMPUFF og RAM, for eksempel; som tidlig i 
prosjektperioden ble planlagt, og deretter funnet å ikke være 
praktisk gjennomførlig; blir i stedet gjennomført innen 
Fellesmarkedets program. Innen dette program utvikles nå et 
Emergency Response System som vil vxre fulIført innen de neste 
to år. 

Innen BER-11 har det også vært p^nlagt, helt fra første 
prosjektperioden, at Chernobyl-tidsperioden skal kjøres med 
SMHI's program RAM, basert på vx-'ata fra HIRLAM, fremskaffet 
av DMI. Denne innsatsen har blitt kraftig forsinket pga 
vanskeligheter med dataformatet ved værsenteret i England og 
med implementering av HIRLAM i England. Utførerne opplyser nå 
at disse vanskeligheter er overkommet, og at RAM-kjøringene 
snart vil utføres. 
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BER-12 

De fire underoppgaver under BER-12 omfatter respektive 
"deponering på marken", "stråling fra skyen", "terrestriske 
eksponeringsveier" og "akvatiske eksponeringsveier". 
I løpet av første halvår 1992 har man besluttet å forandre 
målsetningen med BER-12. Den opprinnelige plan var å samle 
informasjon innen hvert av de fire områdene og gi ut fire 
rapporter. Under prosjektets gang mar man funnet at det 
virkelige behov i beredskapssammenheng er å få samlet alle 
relevante opplysninger innen disse områdene i én bok eller 
datafil, der de skal presenteres på lettfattelig og lett 
tilgjengelig mate, med relevans til forskjellige typer 
beredskapssituasjoner. 

Hovedvekten innen BER-12 er derfor i første halvår 1992 lagt 
på å definere et format for en håndbok, eventuelt i form av 
datafil. Dette arbeidet utføres i nært samarbeid med SSI. Et 
prosjektmøte der håndbokens status presenteres vil avholdes 
i august 1992. 

Av andre oppgaver under BER-12 i første halvår 1992: 
Rapport fra BER 122, "stråling fra skyen", foreligger i siste 
utkast og ventes publisert tidlig på høsten 1992. Noe forbe
redende arbeid på BER-124, "akvatiske eksponeringsveier", er 
utført. Denne oppgaven sees i nær sammenheng med nasjonale 
finske innsatser, som bl a omfatter å bygge akvatiske ekspo
neringsveier inn i programmet ARANO. 
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BER 
BER-PROGRAMMET 
PROJEKTSTATUS 
03.08.1992 
Projektledare Janne Koivukoski 

STATUS OG PLANER FOR BER-2 

1. INDELNING 

Projektet har tre delprojekt: BER-21, BER-22 och BER-23. 
Inom BER-2 de två delprojekten som startades upp år 1990 
har fortsatt år 1992. Projektet BER-21 har startas under 
sommaren 1992. 

Projektet BER-21 "Dagens måtningsmetoder i Norden och in-
samling/behandling av matningsdata" utforas av Tekno Telje 
i Sverige. 

Projektet BER-22 "A system study for rapid exchange of ra
diological environmental data between the Nordic countries' 
utforas av Statens Datorcentral i Jyvaskylé {VTKK). 

Projektet BER-23 "On-line flyveopmålninger i en akut situa
tion, samarbejde mellem de nordiske lande" utforas av Info-
con i Kopenhamn. 

2. LÅGET INOM DE ENSKILDA PROJEKTEN 

2.1. BER-21 

BER-21 "Dagens mStningsmetoder i Norden och insamling/be-
handling av matningsdata" utforas av Tekno Telje. 

2.2. BER-22 

BER-22 "A system study for rapid exchange of radiological 
environmental data between the Nordic countries". 

Provdverfdring av data mellan alia Nordiska lander utom Is
land har utf&rd. Den nordiska projektgruppen har framlagt 
ett universalt dataformat (RDE-format) fdr datautvåxling.. 
Årsrapporten for 1992 ar fardig. 

For demonstrationsystemet valde projektgruppen ut databank-
modellen. Databanken ar i kontinuerligt andvandning i Jy-
vaskyia. 

Projektgruppen beslot att det slutliga systemet skall byg
gas på ett system dér varje land skall bygga sitt eget kon
taktpunkt darifrån behovliga information kan hémtas. Det 
slutliga systemet skall anvandas inom BER-5 Ovningen. 

2.3. BER-23 

BER-23 "On-line flyveopmålninger i en akut situation, sa
marbejde mellem de nordiske lande" . 

I projektet BER-23 har 1991 årsrapport inte annu blivit 
fardig. 



BER 

Funktionsbvning 3. "Provning av samarbete mellan två nor-
diska land i en flygmatningsarbete" uteblev och flyttades 
till år 1992. 

3. DOKUMENTATION 

BER-2 dokumentation består for nårvarande av fdjande rap
porter: 

1. BER-23, On-line flyveopmålinger i en akut situation, sa
marbejde mellem de nordiske lande. Rapport 1990, Bjarne N. 
Mortensen, Infocon Co, feb. 1991 

2. BER-22, A system study for rapid exchange of radiologi
cal environmental data between the Nordic countries. Final 
report 1990, Finnish state computer centre,JT33/JRJ, 
27.5.1991. 

3. BER-22, Report on BER-22 work for 1991, VTKK/Hannu Ran-
tanen 11.6.1991 

»T4JKO.RADI-9i/BER»i*92 
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Netdisk Pohjoismiincn Nordic 
kirn- ydin- nuclear 
sikerheis- rurvailisuui- ufciy 
tankning ruikimus t«carch 

BER-programmet 

BER-3-projektet 
Ole Walmod-Larsen, 
Forskningscenter Risø, 
DK-4000 Roskilde. August 12,1992 

Progress-report 1st half year 1992. 

The final comments on the BER-3.2 report: "METHODOLOGY FOR JUSTIFICA
TION AND OPTIMIZATION OF PROTECTIVE MEASURES INCLUDING A 
CASE STUDY: Protective Actions Planned for Gotland in an "EXERCISE 
SIEVERT"- Release" has by the end of the half-year been received from the 
extended forum called the "Authority Group": The working group supplied with the 
following persons from the Nordic radiation protection authorities: Jan Olof Snihs, 
SSI, Stockholm, Thorolf Bertelsen, SIS, Oslo and Hugo Simonsen, SIS, Copenhagen. 

The progress of the project work has been presented to and discussed at two occations 
within this "Authority Group" - at Risø 23-24/3 and in Oslo 7-8/5. 

A draft of the paper: "PSYCHOLOGICAL FACTORS TO BE CONSIDERED IN 
DECIDINGON INTERVENTION MEASURES" by Liisa Eranen and Anneli Salo 
has also been distributed for comments. 
The draft was a.o. sent to the BER-4 project for information. 

Collection of demographic, economic and other data necesssary for the utilization of 
theNRPB model: COCO-1 for assessing the cost of off-site consequences of accidental 
releases of radioactivity has begun in Finland and DK and it has been planned in 
Sweden. 

The discussions with "Vilstrup Research", Copenhagen, on the "Willingness to Pay"-
problem has resulted in a proposal of a pilot project. Based on an expert "Backing 
group" the utilisation of a "Delphi-technique" shall be investigated. 

A two-day's Nordic seminar "DECISION CONFERENCE" has been planned to take 
place in DK in November/December 1992. The conference is designed for those 
decision makers in the Nordic countries who will be responsible for actions such as 
evacuation or relocation in case of a major nuclear accident. Professor Simon French, 
University of Leeds, has accepted to participate as the facilitator of the conference. 

BER 
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BER-programmet 1992-07-03 

Statusrapport BER-4 första halvåret 1992. 

1. Under halvåret har tre möten ägt rum: 15 januari på Rosersberg, 16-17 mars i 
Karlstad och 20-21 maj i Oslo. 

2. Vid samtliga möten har huvuddelen av tiden ägnats åt två huvudfrågor Basfakta 
om strålning samt Joumalistkursen. 

3. Vid halvårsskiftet är status beträffande "Basfakta" sådant att tryckfärdigt manus 
föreligger på svenska. I respektive land skall översättning ske innan materialet läggs 
på diskett tillsammans med de illustrationer som finns i form av skisser. Med hänsyn 
till att ett antal detaljsynpunkter fortfarande finns på textmaterialet är en försiktig 
bedömning att "Basfakta" inte kan föreligga helt färdigt förrän i september. (Detta 
även beroende av semesterperiod.) 

4. Joumalistkursen är under detaljplanering vad avser såväl kursinnehåll som det 
praktisk» genomförandet. Besök kommer att ske vid minsten kärnenergianläggning 
och om budgeten medger kommer såväl ett svenskt som ett öststatsverk att besökas. 

5. Under mötena har diskuterats mänskliga reaktioner i krislägen. Eftersom 
informationen i en krissituation till stor del syftar till att eliminera negativa 
reaktioner bör en sammanfattning av det forskningsarbete som gjorts i detta 
avseende genomföras inom projektets ram med hög prioritet. 

6. En fortsättning på journal istseminarerna skall ske och inom BER-4 pågår planering 
av nästa seminarium som enligt projektets uppfattning bör äga rum i Finland under 
våren 1993. 

6. Det genom projektets sätt att arbeta upprättade kontaktnätet fick en naturlig 
övning i samband med Sosnovyj Bor-incidenten den 24 mars. Det visade sig att 
samtliga länder hade tillgång till i stort sätt samma information. 

''Sven Carl 
Projektledare 

Sändlista: 
Erling Stranden 
NKS sekretariat 
Samtliga projektdeltagare 
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BER 

BER-5: Nordiske beredskapsøvelser. 
Erling Stranden, SAT 

Prosjektet går i henhold til de opprinnelige planer. 

Berørte organisasjoner har fått innbydelse fra NKS til å delta 
på øvelsen, og responsen har vært positiv. Sammen med 
innbydelsen ble det sendt ut en informasjonsfolder. 

Det ble i mars avholdt et samlet prosjektmøte for hele 
prosjektgruppen. I den forbindelse var det et internt 
miniseminar om de nordiske lands beredskapsorganisasjoner. 

Det er avholdt en rekke møter innen deler av prosjektgruppen, 
blant annet for utarbeidelse av scenariene. Prosjektleder og 
nordisk koordinator har videre hatt gjevnlig kontakt med de 
nasjonale kontaktpersoner. 

Innenfor de nasjonale organisasjoner har de nasjonale 
øvingsledere drevet motivering og informasjon. 

Det er oppnevnt personer til nasjonale øvingsledelser, nordisk 
evalueringssjef og nasjonale evalueringsgrupper. 

Scenariet for akuttfasen (NORA) er nesten klart, og arbeidet 
med spilleplaner pågår, også nasjonalt. 

Rammene for scenariet i senfasen (ODIN) er klare, og scenariet 
vil være klart i løpet av høsten. 

Det er inngått kontrakter for videreutvikling av scenariene og 
med nordisk prosjektkoordinator. 
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J Melin/ 30 juli 1992 

Statusrapport for BER-6 forstå halvåret 1992 

Syfte: Utarbeta en faktabok/sammanstållning over mbjligheter och svårigheter att 
återstålla radioaktivt kontaminerade omraden. Sammanstållningen skall utmynna i 
låmpliga strategier for om, når och vilka motåtgårder som kan vidtas efter ett radioaktivt 
nedfall. Sammanstållningen ska vara riktad till beslutsfattare och utgora ett hjalp att 
optimera insatserna. 

Aktiviteter: Projekteplanen godkåndes vid ett NKS-mote under februari 1992. Ett 
arbetsmote har avhållits 16-19/3 1992 i Norge. Under motet faststålldes en prelimnår 
innehållsfdrteckning av faktaboken. Under motet framtogs ett utkast till forstå delen av 
faktaboken (Important nuclides, Deposition/retention och Dose reduction by natural 
processes). Utkastet har efter motet kompletterats av de enskilda deltagare. 

Projektledaren har deltagit i ett mote med BER-3 gruppen for att diskutera optimering av 
saneringsinsatser. Vid motet framkom att det finns gemensamma intressen och 
samordningsvinster mellan BER-3 och BER-6 betråffande kostnadsberåkningar av olika 
insatser. 

Nåsta projektmbte inom BER-6 kommer att avhållas i Danmark (10-13 augusti). Under 
detta mbte kommer ett preliminårt utkast att arbetas fram till avsntten om "Description and 
evaluation of countermeasures; Effectivity, cost and practicality (radiation safety aspects, 
resources in the society, waste)". 

Ett tredje mote kommer att planeras in under 1992 for att utarbeta ett manuskript om 
strategier for återstållande av olika typer av radioaktivt kontaminerade miljder. 

Dokumentet kommer dårefter att redigeras och editeras av en redaktionskommitee. 
Vissa kompletteringar av manuskriptets innehåll kommer sannolikt att behdva gbras 
under redigeringsarbetet. 

Ekonomi: 
Total budget for projektet: 220.000 
Disponerade medel: Projektmote i Norge 16-19/3 (10 deltagare): 71902 Dkr 

Samordningsmbte med BER-3: 1330 Dkr 
Totalt: 73302 Dkr 
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KAN(92)4 
1992-07-21 
Johan Andersson 

STATUSRAPPORT FOR KAN-PROGRAMMET 1992-01-01 -
1992-07-31 

1. INLEDNING 

Inom KAN fmns 3 projekt (KAN 1-3) dår dock KAN 1 (Avfallsfrågor i samband 
med nedlåggning av kåmtekniska anlåggningar) delats upp i 3 delprojekt med 
separata delprojekt ledare. 

KAN 1.1 Kriterier for friklassning av radioaktivt material 

KAN 1.2 Erfarenheter från rivningen av uran-renseanlegget (URA) 

KAN 1.3 Informationsbevarande 

KAN 2 Avfallshantering vid markbelåggning med radioaktivitet från 
intråffad reaktorolyckshåndelse, transport m.m. 

KAN 3 Geologiska och klimatologiska processer av betydelse for 
långtidssåkerheten hos ett slutforvar. 

Under våren 1992 har referensgruppen for KAN haft ett sammantrade 
(KAN(92)1). 

2. LÅGET INOM DE ENSKILDA PROJEKTEN 

2.1: KAN 1.1 Kriterier for friklassning av radioaktivt material 

Frojektledare for KAN 1.1 år Esko Ruokola, STUK. 

KAN-1.1 projektets overgripande mål år art utarbeta art dokument "Gu dance on 
exemptions from regulatory control of low level radioactive wastes". 

I enlighet med plan har nu utkast till de fem forstå avsnitten i rapporten skrivits. 
Underlagsmaterial for avsnitt 6 (Activity monitoring) utgdrs av ABB Atoms 
rapport, men derma har blivit forsenad. Texten redovisas i dokument KAN-
1.1(92)1 som har distribuerats till projektgruppen. Upplåggning av resterande 
avsnitt framgår också av detta dokument. 

Ett mote med projektgruppen holls i januari. I samband med NKS sommarmote 
genomfors ett mote med projektgruppen l:a september. Vid detta mote diskuteras 
rapportutkastset och planeras arbetets slutforande. 

Ett miniseminarium genomfors eventuellt under 1993. 
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2.2 KAN 1.2 Erfarenheter från rivningen av uran-renseanlegget 
(URA) 

Projektledarc for KAN 1.2 år John-Erling Lundby, IFE. 

Projektets syfte ZT att: 

- formedia praktiska och tekniska erfarenheter från rivningen av URA. 

Rivningsarbetena planeras slutforas under 1992. Ett planerat samarbete med 
Studsvik om dekontaminering har ej genomforts eftersom den budgeterade ramen 
(ca 40 000 NOK) visat sig otillråcklig. 

Den viktigaste insasten under perioden har varit en genomgång av uppnådda 
erfarenheter i syfte att ta fram slutsatser for slutrapporten. Speciel! tonvikt låggs 
på ekonomiska aspekter eftersom det har visat sig att 

- laboratorieforsok visar att dekontaminering till frilkassningsnivåer i princip 
år mqjligt men, 

- dekontaminering av denna typ av anlåggning med syftet att återanvånda stål 
inte år Idnsamt 

- tat packning av avfallet i avfallsbehållama år minst resurskravande, också 
med hånsyn till slutforvaring (mindre volym) 

Arbetet inriktas nu och under 1993 på rapportskrivning. 

2.3: KAN 1.3 Informationsbevarande 

Projektledare for KAN 1.3 år Mikael Jensen, SSI. 

Projektets syfte år att: 

- etablera en bas for en gemensam nordisk syn på de krav och 
bestammelser som bor galla for information om forvarsanlåggningar for 
radioaktivt avfall. 

Foljande aktiviteter har agt rum eller pågår: 

Underlagsmaterialet till slutrapporten år framme, och slutrapporten diskuteras 
for nårvarande. En del kapitel finns i utkast, andra skrivs. Professor Stephen 
Hora som ansvarar for redigeringen har dessutom skrivit två avsnitt: ett om 
passiva markorer, och ett om expertbedomning. Ett forstå utkast forvåntas till 
borjan av hosten. Detta kommer forst att remitteres i en mindre krets och sedan 
mot slutat av året skickas ut på en storre formeli remiss. 
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KAN 

Torsten Eng och projektledaren deltog i januari i NEA:s arbetsgrupp om intrång 
i forvar. Intrång och informationsbevarande år starkt relaterade. De frågor som 
aktualiserats av KAN-1.3 projektet, bl.a. forutsattningarna for intrång men också 
frågor om arkiv diskuteredes mycket. 

Projektledaren presenterade KAN 1.3 vid ett mote om hogaktivt avfall i Las 
Vegas i april. Bidraget publicerades i proceedings från motet. Veckan efter motet 
presenterades KAN-1.3 på National Archives i Washington. Intresset var mycket 
stort. Man forestaller sig att National Archives kommer att ha en roll for 
slutfdrvaren av USA:s omfattande civila och militara kamavfall. 

Två interna moten och ett seminarium om "Expert Judgement" genomfordes i 
slutet av maj med konsulten Stephen Hora och hans bitradare Robert Guzowski, 
båda med erfarenheter från WIPP i New Mexico, USA. Seminariet var vålbesokt, 
sarskilt SKB visade intresse for seminariet. 

Verksamheter hosten 92 

ett formellt arbetsgruppsmote i Finland planeras i slutet av 
september. Dårmed ges tillfalle att diskutera forslaget med 
berorda parter i Finland. 

Seminariet om långtidsarkiv detaljplaneras och genomfors i 
samarbete med riksarkivet 92-11-30 - 92-12-01. 

Medlemmarna i OECD/NEA:s arbetsgrupp om intrång i forvar 
får tillfalle att delta i arkivseminariet och direkt dagama efter 
delta i ett ordinarie mote i NEA:s regi. Vid motet kommer 
KAN-1.3 att ytterligare diskuteras. 

2.4 KAN 2: Avfallshantering vid markbelaggning med 
radioaktivitet från intraffad reaktorolyckshandelse, transport 

Projektledare for KAN 2 år Jukka Lehto, Helsingfors Universitet. 

Målet for KAN-2 år att 

- inventera dokumention om omhåndertagandet av stora mångder avfall 

- utvardera strategier for scenarier dar omfattande volymer 
kontaminerats. 

• utveckla och vårdera cementsolidifleringsmetoder. 

Arbetsuppgifter 1992 

Laget for de arbetsuppgifter som planerats genomforas under 1992 år foljande. 
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KAN 

1 Scenarier för avfallshantering och förvaring 
En modellolycka har utarbetats av STUK. Olyckan motsvarar ett fullständigt 
hypotetiskt fall där 10". av fissionsprodukterna och 1 % av transuranema frän en 
700 MW BWR reaktor sprids i omgivningen. Kontamineringsnivåer har beräknats 
för Cs, Sr och Pu. De beräknade kontamineringsnivåema utnyttjas sedan för att 
studera uppkomna avfallsprobelm i stadsmiljö (J. Roed, Risö), jordbruksmark (B. 
Salbu, Norges lanbrukshögskole) och skogsmiljö (T. Ikäheimonen, STUK) 

Tidigare har avfallsformer, volymer och aktivitetsinnehåll beräknats eller 
uppskattats för de tre olika studerade scenarierna. Avfallsmängderna har beräknats 
som voly, per yta för en given saneringsmetod och given marktyp, volym per yta 
från ett område med viss fordeling av marktyper, samt totala avfallsmängder 
resulterande från modellolyckan. Detta arbete har fortsatt under 1992 genom att 
studera 

- faktorer som inverkar på avfallsmängderna 

- förvaring av saneringsavfallet 

- kostnader för transport och förvaring av saneringsavfallet 

Viktiga faktorer som påverkar avfallsmängderna och typ av avfall är tid mellan 
nedfall och sanering, vilken årstid nedfallet sker och grad av sanering. 
Saneringsgraden påverkar, naturligt nog, i hög grad de resulterande 
avfallsmängderna, varför "cost-benefit" analyser måste göras. 

Tre metoder för markförvarimg av kontaminerad jord har studerats med 
avfallsmassorna lagda i rader ovanpå markytan, delvis nedgrävda och täkta i 
grunda diken. Kostnader för behandling av avfallet innan förvaring, transport av 
avfallet till förvarsplatsen samt slutförvaring håller på att beräknas för de 
viktigaste avfallstyperna. Från de urbana områdena studeras bortagen jord, 
vegetation, asfalt, betong, stoft från sopmaskiner och slam. Från jordbruksmark 
studeras bortagen jord och vegetation. Från skogsmark studeras bortagen 
vegetation, jord och skräp. De behandlingsmetoder som studeras är föruttnelse av 
vegetationen, upphuggning av träd och buskar till smådelar, förpackning av stoft, 
solidifiering av vatten och slam samt förbränning av kontaminerade träd i 
torveldade kraftverk. För urbana områden är det knappast reaslistisk att förvara 
avfallet på plats, därför beräknas transportkostnader (med lastbil) per m3 och km 
fördetta avfall. 

2 CementsoUdifiering 
De studier av cementsolidifiering av jord som genomförts av K. Brodersen (Risö) 
har inte att fortsatts under 1992 eftersom det visat sig att de behandlade jordarna 
i regel har sämre förmåga att kvarhålla radionuklider än obehandlade jordar. En 
jämförande studie av genombrott av ,37Cs och ^Sr genom barriärer av betong 
respektive inaktiv jord pågår. 

I en annan försöksserie studeras spridning/utläckage av radioaktivitet i samband 
med nedbrytning av kontaminerat organiskt material i jord. Vatten infiltreras över 
ett antal kolonner innehållande jord och jord blandat med gräs kontaminerat med 
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Cs, Sr och Eu istoper. Aktiviteten i det utrömmande vattnet kommer att följas 
några månader. Resultat frän detta arbete har betydelse för bedömningen av det 
lämpliga i att gräva (plöja) ned stora mängder kontaminerat organiskt avfall som 
resultera vid stora nedfall. 

3. Litteraturstudie 
Ltteraturstudien som har genomförts av Airo Paajanen (Helsingfors universitet) 
är nu tryckt och utgiven som NKS Rapport 1992:524. 

2.5 KAN 3: Geologiska och klimatologiska processer av betydelse 
för långtidssäkerheten hos ett slutförvar. 

Projektledare för KAN-3 är Fritz Kautsky, SKI. 

KAN-3 består av två integrerade delprojekt " Klimatologiska processer" (3.1) 
samt" Istidspåverkan på ett slutförvar" (3.2). 

Övergripande må! 

Det övergripande målet för KAN 3 är att identifiera processer alternativt 
händelser som kan påverka ett slutförvars funktion och integritet i en framtid med 
avseende på klimatförändringar. 

Följande huvudmål för KAN 3 har upprättats: 

1 Kunskapsinventering och uppföljning av den forskning som 
pågår i norden och internationellt 

2 Välja ut några konkreta väl avgränsade problem som kan tjäna 
som nyckelområden för att i ett senare skede (säkerhetsanalys) 
övertygande kunna visa att valt slutförvarskoncept 
dimensionerats för att ta hand om eventuella klimatförändringar 

3 Stödfinansiera vissa av de ovan utvalda insatsatsema med syftet 
att underlätta kontakter mellan nordiska forskare samt utnyttja 
och bredda den kompetens som finns i norden och därigenom 
även uppnå en bred samnordisk förståelse för 
problemkomplexet 

Syftet med KAN 3 är således att skaffa en överblick över de olika klimatologiska 
processer (3.1) som i framtiden kan inverka på ett slutförvars säkerhet och att 
illustrera betydelsen av några väl avgränsade problem (3.2) i detta sammanhang. 

Under året har hittills följande arbetetsuppgifter genomförts: 

3.1.0 Informationsöverföring från andra internationella och nationella program 
50 000 SEK av nordiska medel har anslagits till PAGES.(SKI Best nr 13.7 
1197/91) för anordnandet av internordisk workshop i februari 1992 med titeln 
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"Forskningsamarbete i Norden rorande klimat- och miljoforåndringar". 
(Huvudmål 1,2). Motesrapport från motet finns tillgångligt for distribution. Motet 
var av storsta betydelse for att samordna paleoklimatisk forskning i Norden. 
Slutsatser ifrån motet kommer att presenteras vid KAN 3 seminariet 5-6 Oktober, 
1992. Sammanfattning av svenska insatser inom IGBP och WCRP finns nu 
beskrivna i skrift från KVA "Swedish contributions to IGCP and WCRP", 
Documenta No 54, 1991. 

3.1.3 Forstudie om geogastransport i berg. (Huvudmål 1,2) 
Arbetet presenteras och diskuteras på seminariet i oktober. 

3.2.1 Trtdimensione.il termomekanisk distinkt elementmodellering av glaciationens 
inverkan på slutfdrvaring av kamayfall. (Huvudmål 2) 
En sammanfattningsrapport med exempel på applikationer av resultat ifrån studien 
sammanstålls for nårvarande. Studien kommer att presenteras vid KAN-3 
seminariet i oktober. 

3.2.2 Metanis, en litteraturstudie (Huvudmål 1,2). 
Arbetet och fenomenets eventuella betydelse for ett sluforvars funktion kommer 
att diskuteras vid KAN 3 seminariet i oktober. 

3.2.3 Permafrost och dess betydelse får ett får slutfbrvar (Huvudmål 1,2) 
En sista fackgranskning av rapporten har genomforts. Rapporten år nu tryckt i 
SKIs tekniska rapportserie (SKI TR 91:8). 

3.2.4 Analys av landhojningsfbrloppen inom Skandinaviska inlansisens 
nedisningsområde, baserat på en stor strandlinjedatabas. (Huvudmål 1,2,3) 
3.2.4.1 Sverige. Projektet har erhållit anslag for nastkommande budgetår av NFR. 
Finansiering sker nu helt genom anslag från NFR. Slutrapport till NFR/SKN for 
insatsema per den sista juni, 1992 framstålls fomårvarande. 

3.2.4.2 Finland Studien som planerats attpåborjas under 1991 har dock forsenats 
bla pga att finska akademin ej anslagit de forvåntade medlen. Denna forsening i 
påboijandet av studien har medfort att den urspningliga omfattningen på insatsen 
i Finland inom detta område kommer att bli lågre. Arbetet maste reduceras for 
att kunna avrapporteras i NKS/KAN 3 slutrapport i slutet av 1993. Ett forslag till 
koncentrering av insatsen till framtagande och sammanstållning av nya 
strandlinjedata (C-14 dateringar och pollenanalys) finnes. Dessa nya data skall 
sedan ingå i den nordiska strandlinjedatabasen som tas fram inom NKS/KAN 3 
samarbetet. Kostnaden år upskattad till 170 000 SEK under 1992. KAN 3 har 
reserverat detta belopp for 1992. Utredning pågår om delvis nationell finansiering 
år mqjlig for nasta år. Lagesrapport 92/06/16. 

3.2.4.3 Norge Projektet pågår och loper enligt planerna. Under våren har ett 
projektfoslag inkommit dår studien foreslås kompletteras med ta fram en ismodell 
for an beståmma teoretiskt vad landhojningen skulle bli med hånsyn till ae.i 
kunskap sonm finns om jordskorpans och manteins egenskaper. Årets anslag 
enligt årsplanen 92 avses tåcka denna utokning av projektet. 
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3.2. J Vanemområdets neoiektonik (Huvudmål 2,3) 
Två faltinsatser har utforts och insamlade data indikerar att studiens mål kan 
uppfyllas. Fortsatta insatser och analyser år dock nodvåndiga innan dagens 
indikationer kan bekraftas. Arbetet fortsatter under hela 1992. 

3.2.6 Datering av unga forkastningsrorelser (Huvudmål 1,2) 
Studien påborjades under hosten 1991 och forvåntas vara avrapporterad under 
1992. 

3.2.7 Framiagande av en tidsberoende modellering av framtida glaciationer i 
Sverige (Huvudmål 2,3) 
SXB har startat upp en studie med hjalp av G.S Boulton (Universitetet i 
Edinburgh) for att kunna forutsaga kommande glaciationers (nåsta 100 000 åren) 
påverkan på bergmassan i form av islaster samt småltvattenpåverkan. Studien 
omfattar två insatsfaser under 1992. Studien finansieras helt av SKB. Studien 
kommer mqjligen att presenteras vid KAN-3 seminariet under Oktober. 

Seminarium inom KAN 3, bosten 1992 

Ett tvådagars seminarium kommer att genomforas 1992-10-05 - 06 for att 
presentera det arbete som hittilis genomforts inom KAN 3. Syftet år att 
sinsemellan informera alia aktiva inom de olika individuella delprojekten om de 
pågående aktiviteterna i KAN 3. Forum for detta seminarium år framst aktiva 
inom KAN 3. En preliminår foredragningslista finns klar. 

Arbetsgrupp for KAN 3 

Medlemmar i arbetsgruppen år Prof Karl Anundsen (Norge), Dr Matti Eronen 
(Finland) samt Prof Jan Lundquist (Sverige). Under våren 1992 har ytterligare en 
nordisk representant knutits till arbetsgruppen nåmligen Dr Hregvidur Nordahl, 
Island. 

Projektets slutredovisning 

Målet år att samtliga delprojekt inom KAN 3 skall vara avslutade och 
delrapporterade i slutet av sommaren, 1993. Dårefter kommer arbetsgruppen att 
gemensamt samt inom respektive specialistområde sammanståila en slutrapport. 
Rapporten skall vara fardig for distribution i slutet av 1993. 

Under innevarande år och under våren 1993 kommer dock delinsatser med att 
producera bidrag till slutrapporten att påboijas. Speciellt kapitel 4.2 enligt bifogad 
forslag till disposition for KAN 3 slutrapporten kommer att krav?, resursinsatser 
samt tid. Enligt den befintliga tidplanen år målet att kapitel 4.2 kommer att 
fardigstallas i preliminår form under senvåren 1993. 

I anslutning till seminariet i oktober kommer formema for projektets avslutning 
1993 att diskuteres nårmare. En mer detaljerad plan bor finnas framme i samband 
med årsplan 93 for KAN 3. 
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PRELIMINAR BEDOMNING AV BUDGETBEHOV FOR 1993 

Några av projektledama har låmnat preliminåra uppskattningar av budget for 
1993. Dessa har nedan sammanstallts for att ge underlag till referensgruppens 
diskusion. 

Projekt 

KAN 1.1 
KAN 1.2 
KAN 1.3 
KAN2 
KAN 3. 

Beviljad Budget 
1992 
[DKK] 

230 000 
220 000 
440 000 
300 000 
495 000 

Prelim inårt 
onskad 
budget 1993 
[DKK] 

vet ej 
230 000 
149 000 

vet ej 
500 000 



RAD 
Nordisk Nordisk Pohjoismainen Nordic 
kerne- katn ydin- nuclear 
sikkerheds sakerhets- lurvjllisuus- safety 
forskning forskning tuikimus research 

RAD(92|8 
RAD-programmet 1992-08-13 

Rapport for første halvår 1992 

RAD programmet, der omhandler Radioøkologi: radioaktive stoffers opførsel i naturen, 
omfatter følgende fire projekter: 

projektleder: 
RAD-1: Uddannelse, kvalitetssikring, metodik Elis Holm 
RAD-2: Akvatisk radioøkologi Manuela Notter 
RAD-3: Jordbrugets økosystemer Per Strand 
RAD-4: Naturlige økosystemer Aino Rantavaara 

I juni afholdtes det 6. Nordiske Radioøkologi Seminar i T6rshavn, Færøerne med ca 100 
deltagere. En stor del af projektdeltagerne, projektlederne og referencegruppen deltog i 
seminaret. En væsentlig del af præsentationerne ved mødet havde tilknytning til RAD 
projekterne. Arrangementet blev støttet økonomisk af NKS midler. Der blev desuden 
uddelt 15 rejsestipendier til delvis dækning af rejseudgifterne for fortrinsvis yngre 
forskere, der præsenterede RAD projekter. Der blev præsenteret ca. 50 bidrag, og mange 
nordiske kontakter blev knyttet og genopfrisket. 

RAD-1: Redigeringsarbejdet med radioøkologi kursus kompendiet fortsætter. Arbejdet 
med en manual til Nordisk Chernobyl Data Base, der blev startet under RAD-1 i 1991, 
er afsluttet. Intercomparison arbejdet er fortsat, og data indsamlingen til RAD-1.4 (doser) 
er påbegyndt. Som en afvigelse fra programmet er der med referencegruppens accept 
givet økonomisk støtte (35.000 DKK) til radioøkologiske undersøgelser i Ural området 
med speciel henblik på afrindingen til Ob flodsystemet. Projektet er startet op med en 
prøvetagning i Ob's dræningsområde gennemført af Institute of Plant and Animal 
Ecology, Ekaterinburg. Når prøverne er kommet vel ud af Rusland forventes de analyseret 
ved nordiske institutioner. 

RAD-2: Arbejdet med kemisk-fysisk karakterisering af radionuklider, biotilgængelighed 
af cæsium i sø-sedimenter, modeludvikling for ørred og rødding og dosis fra 210Po er 
fortsat. Der er endvidere udarbejdet disposition for en slutrapportering. 

RAD-3: Arbejdet med fødekæden jord-plante-lam, økologiske halveringstider, doser fra 
landbrugsproduktion, cæsium i kvæg (storfe) og gødsling af eng er fortsat. 

RAD-4: Arbejdet med skovsystemer, transportprocesser i jord og næringskæden fra 
nedfald til rensdyr er fortsat. Arbejdet er rettet ind efter den plan for slutrapportering, der 
blev udarbejdet i 1991. En stor del af indsatsen er rettet mod doser til befolkningen 
under RAD-1.4. 

Det kan konkluderes, at arbejdet i første halvår 1992 i det væsentlige har fulgt 
intentionerne i årsplanen og i den oprindelige projektbeskrivelse. 

Henning Dahlgaard 
RAD koordinator. 

nu 
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SIK-Programmet 

Staiusrappon lur första halvåret 1992 

Arbetet inom SIK-programmel har framskridit relativt bra enligt planer. Några 
månaders förseningar har skett inom enskilda delprojekt, men de uppskattas inte 
kritiska for programmets slutförande. SIK-1 har gjort grundliga planer för 
slutrapporten. Planer för S1K-2 och S1K-3 slutrapporter väntas till hösten 1992. 

Ett utkast till innehall och sammansättning av SIK-slulrapport har utarbetats. 
Referensgruppen accepterade utkastet vid mötet i januari 1992. Ändamålet är att 
rapporten ger i kompakt form (ca 50 sidor) en generell syn på kunskapsläget inom 
reaktorsäkcrhelsforskningen i Norden. Referensgruppen beslöt att kalla på en 
författare utanför programmet. Arbetet kan starta i hösten 1992. 
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SIK 
P»oj«! lealer Kan Liakso. VTT/SAH 14.8 IW^ 

NKS/SIK-1. Status report for January - June 1992. 
Safety evaluation by use of living PSA and safety indicators (1990-93) 

Objectives 
The aim is to develop, define and demonstrate the practical use of living probabilistic safety assessment (PSA) and 
operational safety indicators for safely evaluation and identification of needs for effective improvements in 
operational safely. Another aim is to define a feasible concept for combined use of living PSA and operational 
safety indicators, in order to supplement the use of technical specifications. This concept should provide improved 
means for continuous monitoring of the risk level, and for early identification of degrading developments as well 
as improvements in safety performance of an operating plant. 

Main tasks in 1992 
SIK-1.1 Living PSA development and application: Examination and clarification of problems and definitions when 
extending the use of present PSA models from static risk assessment to continuous risk monitoring and follow-up 
of events. Demonstration case studies. 
SIK-l-2 Operational safety indicators development anl application: Description of a safety indicator system and 
specification of indicators. Plant-specific indicators are identified, tested and monitored by using and developing 
computerized information systems and other data bases in application and case studies. 
S1K-1J Integrated use of living PSA and operational safety indicators: Comparative case studies on risk decision 
making are done and reported. Requirements specification for living PSA operational interface will be drafted. 

Main results so far in 1992 
The international survey |1] published to support the NKS/SIK-1 developments ind the end users in utilizauon of 
project results. Performance and reporting of application and method studies on risk follow-up by PSA [23] and 
living PSA concepi [4] in order to support commissioning of living PSA activities at plants and authorities. The 
applications revealed events from the plant operational history that contributed significantly to the overall risk. 
Guidance for development of operational safely indicators, including utility and authority examples of potential 
indicators have been documented basing on experiences from pilot applications [5.6). The applications revealed 
information about actual trends and recurrence of operational problems at the plants. Pilot studies on monitoring of 
unavailability and maintenance effectiveness of safety systems [7] and on combined use of condition monitoring and 
failure data of components [81 demonstrated the feasibility to utilize and develop plant information and data systems 
to identify relevant questions of needs for improvements at the plants. 
Both living PSA and safety indicators ultimately focus on supporting decision making on safety issues. As a 
demonstration case on the use of formal preferency models to support risk decision making, an application of a 
temporary exemption from technical specifications has been studied parallelly in Sweden and Finland. 

Planned results and applications (residual) 
1992: Finalization of a technical report on risk measures in living PSA applications. Performance and reporting of 
demonstration studies on risk-follow-up of incidents. Specification of indicators for an indicator system covering 
the saferv principle of defence-in-depth. Joint reporting of comparative case studies on risk decision making. Draft 
requirements specification for living PSA operational interface. 
1993: Finalization and evaluation of demonstration studies. Technical reports on both the living PSA concept and 
operational safety indicator developments and applications. In addition to above, a feasible concept for combined 
use of living PSA and operational safety indicators is documented and evaluated in the final NKS/SIK-1 report. 

Selected results and publications (finished, published and presented during 1/92-6/92) 
1. Holmberg. J.. Laakso. K„ Lehtinen. E.. Johanson. G., Bjore, S. International survey of living PSA and safety 
indicators. VTT research notes series. Nr. 1322. Espoo 1992. 
2. Holmberg. J.. Johanson. G., Sandstedt. J. The generation of probabilistic safety indicators from risk-follow-up 
results. 3rd TUV Workshop on Living PSA Application. (3rd TllV WS). Hamburg. 11-12 May 1992. 
3. Sandstedt. J.. Berg. U. Living PSA applications for a Swedish BWR with aid of Risk Spectrum.(3rd TfJV WS) 
4. Holmberg. J.. Johanson, G. Definition of a concept for safety evaluation by PSA. European Safety and Reliability 
Conference. ESRC '92. Copenhagen. 10-12 June. 1992. 
5. Laakso. K . Lehtinen. E.. Erikson. H.. Rollenhagen. C. Nyman. R. Aligner. A. Development of operational safety 
indicators for use in experience feedback. ESRC '92. Copenhagen. 10-12 June. 1992. 
6. Nyman. R.. Angner. A. STAGBAS 2 - Incidcntkatalog Oskarshamn 2. SKI Teknisk rapport 92:04. 
7. Lehtinen. E.. Saarelainen. P. Monitoring ai a safety system's unavailability and maintenance effectiveness using 
LOT! information system and operational safety indicators. ESRC'92. Copenhagen. 10-12 June. 1992. 
8. Paulsen L.. J. Plant condition and maintenance indicators. Euromaintenance '92. Lissabon. 1-3 June 1992. 
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NKS/SIK-2 
Projektledare: Wiktor Frid 
SKI 
Box 27106 
S-102 52 Stockholm 

SIK-2 - Projektet 

Statusrapport for forstå halvåret 1992 

SIK-2.1 Critical review of the MAAP 3.OB, MELCOR, SCDAP/RELAP5 
and MAAP 4.0 codes with emphasis on in-vessel phenomena. 

Arbetet Mr avslutat och slutrapporten vantas till september 1992; 
dvs., slutrapporten 3r 6 månader forsenad. 

SIK-2.2 Accident progression assuming no operator actions 

Analyser av haveriforloppet utan operatorsingripanden for TVO I/II 
i Finland och Forsmark 3 i Sverige, med koderna MAAP, SCDAP/RELAP5 
och MELCOR (MELCOR anvands inte i Sverige) har avslutats och 
avrapporterats. Arbetet med SIK-2.2 slutrapport, som kommer att 
sammanfatta samt kritisk jåmfora och utvårdera gjorda analyser, 
har inletts. Slutrapporten beråknas till november 1992. 

SIK-2.3 Accident progression assuming recovery actions, i.e. 
reflooding of degraded core 

Inget arbete utfordes inom projektet under det fBrsta halvåret 
1992. Det år osSkert om befintliga koder klarar en återflodnings-
analys. Testkorningar med SCDAP/RELAP5 och MELCOR planeras till 
hosten 1992. 

SIK-2.5 Chemical models for the MAAP code 

Ett stort antal kSrningar med CHMAAP har utforts vid CTH på en IBM 
3090-maskin. Avsikten med dessa korningar har varit uttestning av 
programmet och studier av ingående kemiska modeller. Korningarna 
har i huvudsak utforts på tva haverisekvenser for Oskarshamn I. 
Studier av CHMAAP vid OKG har varit mycket begrånsade på grund av 
tidsbrist. 

SIK-2.6 Assessment of aerosol modelling in computer codes for 
in-vessel and ex-vessel severe accident analysis 

Utvårdering av in-vessel-modeller har avslutats och delrapporten 
vantas till h8sten 1992. 

SIK-2.7 Computerized accident management support system (CAMS) 

Insatserna inom detta projekt har varit inriktade på att modifiera 
det tidigare projektfSrslaget så att projektkostnåden skulle kunna 
minskas med bibehållen målsåttning for projektet. Diskussionerna 
har forts med BarsebSck, Vattenfall, Eurosim, VTT och SKI. Enligt 
det nya projektforslaget, som presenterades fdr SIK-2:s projekt-
grupp i juni 1992, kommer CAMS att utvecklas i samarbete mellan 
Halden, VTT och Eurosim. Projektarbetet kan i princip starta i 
september 1992 om avtalet trSffas mellan dessa organisationer. 

SIK-2(92)2 
1992-07-23 
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SK-3(91)(B 
1992-0&09 

Status report of SK-3 
January - June 1992 

INTRODUCTION 

The background of the SIK-3 project, Safety of Nuclear Installations in Neighbouring 
Countries, is the need of information by the authorities within the Nordic countries, 
concerning the safety status of nuclear installations in neighbouring countries. 

STATUS 

The group has held 3 meetings and the following subprojects, initiated in 1990 and 
1991, have been finished and reports submitted: 

SIK-3.1 Data of the safety status of Greifswald I-IV 

SIK-3.2 Data of the safety status of Leningrad I-IV 

SIK-3.3 Data of the safety status of Ignalina MI 

SIK-3.4 Data of the safety status of ship reactors 

SIK-3.6 Data of the safety status of Brunsbuttel 

SIK-3.7 Data of the safety status of Kriimmel 

The subproject on 'The safety status of Kola MV" is progressing very well and will 
be finished in October 1992. 

The subprojects on 'The safety status of Brokdorf and Stade" have been initiated and 
they are expected to be finished late this year. 
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DEVIATIONS FROM THE PROJECT PLAN 

According to the project plan the safety status of reactors within the Nordic countries 
should also be taken into consideration. 

Because the project is about 3 months behind schedule the project group decided to 
use the material available in the reports "Anlaggningskannedom" as for the reactors 
within the Nordic countries. 
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SAM 
Oversigt for 1992 
Dato .:..: 921027 

Reserverede beløb Alle beløb 

KODE BUDGET UDBETALT 

SAMMENFATNING: 
BER 2,675,955 1,161,326 
KAN 2,151,000 674,477 
RAD 2,021,000 759,009 
SIK 2,672,114 963,300 
SEKR 895,000 535,490 

IALT 10,415,069 4,093,601 

i danske kroner 

RESERVERET 

877,748 
336,848 
454,640 
82,114 

1,751,350 

DISPONIBELT 
(RESTBELØB) 

636,881 
1,139,675 
807,351 

1,626,700 
359,510 

4,570,118 

SPECIFIKATION 

KODE 

BER: 

BER-1 
BER-2 
BER-3 
BER-4 
BER-5 
BER-6 

KAN: 

KAN-1. 
KAN-1. 
KAN-1. 
KAN-1. 
KAN-2 
KAN-3 

RAD: 

RAD-1 
RAD-2 
RAD-3 
RAD-4 

SIK: 

SIK-1 
SIK-2 
SIK-3 
SIK-0 

0 
1 
2 
3 

SEKR 

1 Adroini. 
Koordin. 

1 NKSrejse 
[ ^EFrejse 

BUDGET 

490,000 
565,000 
395,055 
448,100 
557,800 
220,000 

15,000 
336,000 
266,000 
719,000 
320,000 
495,000 

515,000 
495,000 
526,000 
485,000 

700,000 
1,490,000 
412,114 
70,000 

260,000 
485,000 
50,000 
100,000 

UDBETALT 

341,942 
218,490 
87,090 
175,782 
245,091 
92,931 

9,525 
100,232 
478,166 
86,555 

314,987 
105,471 
194,194 
144,358 

18,291 
835,783 
109,226 

126,747 
330,321 
28,724 
49,698 

RESERVERET 

345,000 
241,000 
95,055 
68,432 
128,261 

186,000 
46,000 
104,848 

163,640 
80,000 
56,000 
155,000 

82,114 

DISPONIBELT 
(RESTBELØB) 

-196,942 
105,510 
212,910 
203,886 
184,448 
127,069 

15,000 
140,475 
119,768 
135,986 
233,445 
495,000 

36,373 
309,529 
275,806 
185,642 

681,709 
654,217 
220,774 
70,000 

133,253 
154,679 
21,276 
50,302 
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