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struUkxddsmstitut

Till regeringen
Miljö- och naturresursdepar temente t
103 33 STOCKHOLM

Statens strålskyddsinstitut har av regeringen fatt i uppdrag att i samråd med berörda
myndigheter upprätta en nationell expertgrupp for sanering vid nedfall av av radioaktiva ämnen
på svenskt område efter en olycka vid en kärnteknisk anläggning, samt att tillsammans med
berörda myndigheter utarbeta allmänna råd om saneringsmetoder mm att tjäna som underlag
for planering och genomförande av sanering.

En nationell expertgrupp för sanering har upprättats, och skall träda i funktion 1 juni 1993.
Dess ansvar, organisation och sammansättning finns redovisad i rapporten "Nationell
expertgrupp for sanering". Dokumentet har utarbetats i samråd med Statens räddningsverk,
Statens livsmedelsverk, Försvarets forskningsanstalt, Statens jordbruksverk, Statens
naturvårdsverk och Statens käi> -raftsinspektion. Underhandsdiskussioner har förts med
representanter för länsstyrelse i > Stockholms län, Norrbottens län, Kalmar län och Blekinge
län.

Dokumentet "Allmänna rå< > • aneringsmetoder mm" har utarbetats inom SSI Synpunkter
har underhand inhämtats f iv i atens räddningsverk, Statens livsmedelsverk, Försvarets
forskningsanstalt, Statens io i! ruksverk, Statens naturvårdsverk och Statens
kärnkraftsinspektion, Lanv'j -varnas riksorganisation, Sveriges lantbruksuniversitet samt
länsstyrelserna i Stockhor i än, Norrbottens län, Kalraar län och Blekinge län.

Varken för expertgruppe ,om de allmänna råden finns någon egentlig erfarenhet att utgå från
Enligt strålskyddsinstitute; uppfattning bör därför såväl expertgruppen (funktion, ansvar och
sammansättning) som de «. '.manna råden ses över inom ett eller två år.

UlfBäverstam
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4
INLEDNING

Bakgrund

Efter spridning av radioaktivt material över stora landområden kommer beslut att behöva fattas om åt-

gärder för att minska stråldosen till invånarna. Flera åtgärder kan behöva övervägas, såsom evakuer-

ing, ställning av boskap, jodprofylax, utflyttning, begränsad vistelse i, eller avstängning av vissa om-

råden. Att långsiktigt återställa kontaminerade områden d v s sanering, utgör ytterligare en möjlighet

att minska dosbelastningen till befolkningen i ett kontaminerat område. Åtgärder kan behöva tillämpas

under olika faser efter ett nedfall och flera åtgärder kan behöva tillämpas parallellt. Sanering, som kan

beskrivas som att varaktigt återställa kontaminerade landområden, utgör alltså inget alternativ till

andra åtgärder utan ska ses som ett komplement till övriga åtgärder som kan behöva vidtas efter en

omfattande beläggning med radioaktivt material.

Tidigare erfarenheter har visat att återställandet av områden efter en omfattande beläggning med radio-

aktivt material är en mycket kostsam och synnerligen komplex uppgift. För att säkerställa att berörda

myndigheter samordnar insatserna och att kompetens finns tillgänglig för att optimera en sanerings-

verksamhet har statsmakterna beslutat att, förutom att länsstyrelsen ska svara för sanering och ska

upprätta en plan för genomförandet, en sammanhållande organisation skall bildas för ändamålet.

Organisationens storlek och resursbehov skall anpassas till såväl sannolikheten för att en omfattande

olycka inträffar där sanering behöver tillgripas som till de långsiktiga konsekvenser som kan bli följ-

den av en omfattande beläggning med radioaktivt material. Statens strålskyddsinstitut ansvarar för

långsiktig uppföljning och för den expertgrupp som har till uppgift att utifrån de berörda myndighe-

ternas ansvarsområden och expertkompetens optimera och genomför en strategisk planläggning för

saneringsinsatserna.

Ett led i saneringsorganisationens verksamhet är föreliggande dokument som utgör en översiktlig

sammanställning av kunskapsläget om saneringsmetoder. Denna sammanställning utges i form av all-

männa råd om saneringsmetoder mm. till länsstyrelserna. Sammanställningen skall ses som en hjälp

vid planläggningen av länsstyrelsernas saneringsorganisation vad gäller resursinventering.

Dokumentet ger också en viss inblick i den komplexa uppgift det innebär att genomföra en sanering

på ett kostnadseffektivt sätt.

Läsanvisning

Syftet med dokumentet är att förse länsstyrelsen med underlag för en resursplanering för sanering

samt att ge en överblick om problemställningen vad gäller långsiktiga åtgärder efter ett omfattande ra-

dioaktivt nedfall.

Saneringsmetoderna som beskrivs avser åtgärder som ger en varaktig effekt. Akuta åtgärder som be-

höver vidtas omedelbart efter ett nedfall behandlas inte i detta dokument. Dokumentet tar inte heller

upp sanering av reaktoranläggningar, av människor eller av saneringsutrustning. Inte heller ingår åt-

gärder vid förädling av råvaror vid livsmedelsproduktion.
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Saneringsmetoderna beskrivs med tyngdpunkt dels på den typ av utrustning som kan användas dels

på effektiviteten (d v s hur mycket aktivitet som kan avlägsnas med metoden). I de fall metoden gene-

rerar avfall kommer detta 'Ut omnämnas.

Endast sådana metoder kommer att beskrivas som är väl dokumenterade och som bedöms vara prak-

tisk tillämpbara utifrån befintliga resurser i samhället.

Metoderna som beskrivs avser sanering av jordbruksområden, boendemiljö, skogsområden och söt-

vattensystem. Syftet med sanering av de olika miljöerna kommer att belysas.

Dokumentet innehåller inte något tekniskt och ekonomiskt underlag för beslut om sanering, dvs den

sammanvägda bedömningen av vilka objekt som är kostnadseffektiva att sanera, vilka saneringsmeto-

der som är optimala för att nå ett önskat resultat, eller vid vilken aktivitetsnivå en sanering av ett visst

objekt ska påbörjas respektive avslutas. Det tekniska och ekonomiska underlaget kommer att utarbe-

tas av expertgruppen i form av beslutsmallar. Beslutsmallar i generell form kommer att utarbetas i

förväg för att av expertgruppen uppdateras och kompletteras i händelse av en faktisk saneringssitua-

tion. Därefter utgör de expertgruppens råd till länsstyrelsen vid en omfattande spridning av radioaktivt

material.

Begreppet sanering

Med sanering menas här åtgärder som gör att något nedsmutsat kan användas till vad det var avsett

för. Syftet med åtgärderna är att åstadkomma en minskning av dos till befolkningen, dvs att ta bort det

radioaktiva materialet eller att förhindra en ytterligare spridning. I praktiken kan den stråldos som

uppkommit till följd av en olycka inte fullständigt elimineras. En faktisk saneringsinsats kommer där-

för att genomföras i den omfattning som är skälig ur teknisk och ekonomisk synpunkt, med hänsyn

tagen till de sociala konsekvenserna.

Saneringgstrategi

Efter ett omfattande nedfall av radioaktivt material kommer jordbruksmiljö, boendemiljö, skogsområ-

den och sötvattensystem att bli kontaminerade. Beläggningen av det radioaktiva materialet kommer

inte att fördela sig jämnt över olika områden eller ytor. Beläggningstätheten (becquerel/m2) på väggar,

tak, vegetation, vägar mm blir olika.

En saneringsinsats blir effektiv först när en varaktig minskning i bestrålning kan uppnås. Att avlägsna

mycket aktivitet från en yta leder inte automatiskt till en motsvarande minskning av stråldos till be-

folkningen i området. Teoretisk kan man tänka sig att all aktivitet går att avlägsna från ett område och

därigenom undvika alla tillskott av stråldos till invånarna. I praktiken är detta omöjligt. En plan för

vilka områden som ska saneras, när de ska saneras och vilka metoder som ska användas måste därför

inarbetas, dvs en saneringsstrategi måste upprättas. Saneringsstrategin syftar till att samhällets resur-

ser används på ett optimalt sätt.



De faktorer som är avgörande för den strategi som utarbetas finns översiktligt beskrivna under re-

spektive avsnitt om miljöer som kan komma att saneras. Den nationella expertgruppen för sanering

har till uppgitt att i forviig utarbeta ett tekniskt och ekonomiskt underlag för beslut si långt det är möj-

ligt utan kännedom om nedfallets omfattning och sammansättning samt utan kännedom om de lokala

betingelserna för de kontaminerade områdena. Expertgruppen kommer i händelse av en faktisk olycka

att uppdatera dessa underlag i form av nid för saneringsstrategi riktad till länsstyrelsen eller til! annan

av regeringen utsedd ansvarig organisation.

Nuklider

De scenarier som tidigare aktualiserats i samband med saneringsåtgärder av stora landområden har

framförallt omfattat åtgärder för att minska effekterna från radioaktiva nuklider av cesium + övriga

gammastrålande nuklider, av strontium och av plutonium. Av dessa nuklider deltar cesium + övriga

gammastrålande nuklider samt strontium i det biologiska kretsloppet i större utsträckning än aktinider

som plutonium. Metoder för att minska de långsiktiga effekterna bygger dels på att motverka trans-

port av nuklidema till andra delar av systemet ( t e x upptag i växter, nedtransport till grundvatten

etc), dels på att rent fysiskt avlägsna det radioaktiva materialet. Jodisotoper har i regel kon halver-

ingstid och utgör därför endast i undantagsfall problem på lång sikt. I föreliggande dokument kom-

mer framförallt åtgärder för att motverka långsiktiga effekter av cesium, och i vissa fall även av stron-

tium att behandlas. Saneringsmetoder för aktinider innebär ett fysiskt avlägsnande av det radioaktiva

materialet. Saneringsmetoder för aktinider kommer därför inte specifikt att behandlas i detta doku-

ment.

Tidsaspekten

Strålningsintensiteten efter ett nedfall av radioaktivt material kommer att minska med tiden beroende

på det fysikaliska sönderfallet av radionuklidema samt på de biologiska, fysikaliska och kemiska för-

lopp som kontinuerligt inverkar på fördelningen av radionuklidema i vår omgivning. Detta innebär i

regel, att ju tidigare efter ett nedfall man påbörjar en saneringsinsats i ett område desto större blir re-

duktionen i dos till en befolkningsgrupp. Då tidpunkten för en saneringsinsats fastställs, måste dosre-

duktionen till befolkningen vägas mot den dos som saneringspersonalen erhåller. Saneringsarbetet

bör inte påbörjas innan de kortlivade nukliderna har avklingat.

Om nedfallet är så omfattande att sanering måste genomföras genom samhällets försorg, kommer san-

nolikt insatserna att pågå under åtskilliga år. Eftersom dessa insatser är ytterst kostsamma är det vik-

tigt att en genomtänkt planläggning föregår saneringsinsatsen. En genomtänkt planläggning undviker

också att insatserna förorsakar mer skada än nytta.

Med tanke på de doser som saneringspersonalen erhåller vid sanering och av den planläggning som

måste utarbetas, kan en insats förmodligen tidigast påbörjas 3-4 veckor efter ett nedfall.

Saneringskriterier

Saneringskriterier kan definitionsmässigt sägas vara den föroreningsnivå av ett visst objekt (åker,

hustak, gröda, vägar) vid vilket det är meningsfullt att påbörja och avsluta en sanering. Det ska återi-

gen påpekas att syftet med all sanering är att minska dosen, räknad över en livscykel, till befolkning-



en i det kontamincradc området. Saneringskriterier är därför beroende av hur aktiviteten har tördclat

sig mellan olika objekt, bcläggningsgradcns storlek och vilka nuklidcr som deponerats. Hftersom

olika kontaminerade objekt (åker, hustak, groda, vägar) bidrar till dosen i olika stor utsträckning

kommer i praktiken saneringskriterier att behöva fastställas för ett flertal objektgrupper då spridnin-

gens omfattning och sammansättning är känd.

Strålskydd

SSI anser att sanering i Sverige kommer att kunna genomföras under förhållanden där regler som

finns utarbetade för verksamhet med strålning är tillämpbara också för arbete med sanering.

Den stråldos som belastar de personer som utför saneringsinsatsen erhålles genom vistelse i det kon-

taminerade områdeL Till detta kommer dosbelastningen som förorsakas av själva arbetsmomentet. Det

kan kan röra sig arbetsmoment som sprider det radioaktiva materialet och förorsakar inhalatkmsdcser

eller en extra extem stråldos till följd av nedsmutsning av skyddskläder, händer ansikte mm. Andra

arbetsmoment som kan ge extra stråldoser kan väntas t ex där kontaminerat materialet samlas upp och

koncentreras i omedelbar närhet av saneringspersonalen, t ex gatsopmaskiner. Sådana arbetsmoment

där extra stråldoser erhålles bör identifieras. Åtgärder för att saneringspersonal ska erhålla så låga

doser som rimligen är möjligt genom extra skydd bör identifieras och vidtas innan och i samband med

att en sanering genomförs.

Många av de personer som kan komma att bli berörda i en praktisk saneringsinsats har sannolikt

ingen erfarenhet av arbeta i radioaktivt kontaminerade miljöer. Det krävs därför klara instruktioner till

berörd personal före en arbetsinsats. Under saneringsarbetet krävs också strålskyddsövervakning

och individuell dosregistrering utförd av sakkunnig personal för att minimera dosen till saneringsper-

sonalen.

SANERINGSMETODER

SANERING AV JORDBRUKSMILJÖ

Bakgrund

De resultat man vill åstadkomma vid sanering av jordbruksområden är, att reducera upptaget av radi-

onuklider i gröda, att minska överföringen till boskap, att förhindra en ytterligare spridning av det de-

ponerade materialet samt att minska den externa sträldosen till lantbrukaren.

Inom jordbruksradiologin har åtskilliga försök genomförts i syfte att finna lämpliga strategier för att

minska konsekvenserna cfbr ett radioaktivt ncdfali. Detta omfattar allt ifrån laboratorieförsök och fält-

försök till faktiska tillämpningar ef ter en ofrivillig deponering.



Den minskning i radionuklidinnchåll i jordbruksprodukter som kun erhållas genom sanering av jord-

bruksmark varierar utifrån de lokala betingelsenia, nedfallets sammansättning och den strategi som

tillämpas.

En mycket schematisk bedömning av olika åtgärders effektivitet kan sammanfattas på följande satt;

agrokemiska metoder (gödsling, kalkning mm) kan minska överföringen av radionuklider till grödan

med 50 %, att odla alternativa (mindre upptagsbenägna) grödor kan minska överföringen med upp till

90%, medan mer drastiska åtgärder som att direkt avlägsna det kontaminerade materialet ger i det när-

maste en total reduktion i överföring. I sammanhanget ska dock påpekas att de senare metoderna ge-

nererar stora mängder avfall som måste hanteras. Metoder finns tillgängliga för att minska överföring-

en av radionuklider till kött och mjölk med upp till 90%.

Åtgärderna ger inte tänkt effekt om de tillämpas utan föregående planering. Olika insatser ger olika ef-

fekter beroende på de lokala förutsättningarna, det radioaktiva materialets sammansättning, när på året

nedfallet sken mm. Vissa åtgärder kan till och med öka överföringen av radionuklidema till grödan.

Andra åtgärder kan ge en icke acceptabel produktionsminskning och i vissa fall även ett produk-

tionsbortfall.

I den plan som måste utformas inför en sanering rörande vad som ska saneras, hur en sanering ska

genomföras, vilka metoder som ska användas, när en sanering påbörjas och avslutas m m, måste en

rad faktorer utvärderas och sammanvägas till en tillämpbar strategi. Nedan följer några av de frågor

som måste utvärderas inför utformningen av en strategi för sanering av ett kontaminerat jordbruksom-

råde;

- typen av jord/växtsystem som blivit kontaminerade

- vilka nuklider och radioaktivt material som deponerats

- vilken dos de kontaminerade jordbruksprodukterna ger

- vilka åtgärder som ger en reduktion av dos på lång sikt, utöver den dosreduktion som

uppnås genom naturliga processer i ekosystemet och genom en konventionell bruk-

ning av jorden (migration av radionuklider i marken, radioaktivt sönderfall, konven-

tionell gödsling, kalkning, jordbearbetning mm)

- kostnader och tillgång på resurser (utrustning, personal)

- kostnader för genererat avfall (behandling, transport, deponering, övervakning)

- dos till saneringspcrsonal

- produktionsbortfall och försämrade avsättningsmöjligheter av kontaminerade produk-

ter.



Förutom rent tekniska och ekonomiska överväganden kommer man sannolikt att behöva beakta den

svenska jordbrukspolitiken om insatserna ska genomföras genom samhällets försorg. Det är viktige

att i detta sammanhang betona att jordbruksmark utgör enskild egendom och att ätgärder kan komma

att genomföras pä eget initiativ av den enskilde markägaren.

Nedan beskrivas kortfattat de metoder som bedöms kunna bli användbara vid en faktisk saneringsin-

sats. Sannolikt kommer flera metoder i praktiken att användas parallellt för att uppnä ett optimalt re-

sultat. I regel kan konventionella lantbruksmaskiner användas.

Mctodqr

Avlägsna kontamincrade grödor.

Sker nedfallet under vegetationsperioden, dvs när marken har ett vegetationstäcke, kommer stora

delar av det radioaktiva materialet att fångas upp av grödan. Tidigare undersökningar tyder pä att upp

till hälften av det deponerade materialet kan fångas upp av vissa grödor om nedfallet sker i form av

regn. Sker nedfallet som torrdeposition kan uppfångningsgraden bli betydligt högre. Genom att av-

lägsna den direkt kontaminerade grödan kan överföringen av radionuklider frän jord till gröda mins-

ka avsevärt under päföljande är. Tvä till fyra veckor efter ett nedfall förutsätts hälften av det uppfånga-

de radioaktiva materialet ha överförts till jorden. Störst effekt av att avlägsna kontaminerad gröda

uppnäs alltså tidigt efter ett nedfall. Det är dock angeläget att påpeka att dosen till saneringspersona-

len, i detta fall kanske lantbrukaren, kan bli hög om insatserna genomförs tidigt efter ett nedfall. Det

är därför viktigt att avväga tidpunkten för insatsen mot den stråldos som belastar saneringspersona-

len. Metoden genererar förhållandevis högkoncentrerat avfall (varje kg avfall i torkat tillstånd inner-

håller ca den kvantitet radionuklider som deponerats över en yta motsvarande 1 -3 m2).

Mekanisk borttagning av ytligt kontaminerade jordskikt

Sker nedfallet på bar mark kan en borttagning av ett mer eller mindre tunt jordlager övervägas. Under

gynnsamma omständigheter kan upp till 90% av aktiviteten avlägsnas från en åkermark. I vilken grad

man lyckas avlägsna det radioaktiva materialet beror pä ytans jämnhet, typ av maskin som används

samt markens bärighet för olika typer av tung utrustning. Metoden är endast användbara om ingen

nerblandning av aktiviteten föregått insatsen.

Att avlägsna ett ytligt jordlager ger mycket stora avfallsmängder. Om t ex ett jordlager pä 5 cm avlägs-

nas produceras ca 500 ton avfall /ha. Avfallet har en lägre aktivitetskoncentration än avfallet som bil-

das dä kontaminerad gröda avlägsnas (varje kg avfall i torkat tillstånd innehåller ca den kvantitet radi-

onuklider som deponerats över en yta motsvarande 0,02 m2).

Den näring och det organiska material som avlägsnas med det ytliga jordlagret måste återföras till

systemet för att produktionspotentialen skall bibehållas.
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Rorttagning av snötäcke

Sker nedfallet på en snötäckt åkermark kan de kemtaminerade snömassorna avlägsnas om snötäckets
djup och markens bärighet möjliggör detta. En bra deponeringsplits måste väljas torde kontamincra-
de snömassorna. Vid snösmältningen kommer marken under snön sannolikt au vara frusen vilket kan
leda till en avsevärd ytavrinning och därmed en nedsmutsning av intilliggande områden.

Borttagning av gräs och rotmatta

Med en konventionell slaghacka, försedd med uppsamlingsanordning kan vegetation och rotmatta

avlägsnas från gräsmarker. Fältförsök antyder att upp till 90% av det radioaktiva materialet kan av-

lägsnas med denna metod. Avfallsproduktionen är hög och beräknas uppgå till mellan 4 och 10 ton

per hektar (varje kg avfall i torkat tillstånd innehåller den kvantitet radionuklider som deponerats Över

en yta motsvarande 1-2 m2).

Konventionell plöjning
Konventionell plöjning innebär att det ytligt deponerade radioaktiva materialet fördelas mer eller
mindre jämt i matjorden till ett djup av omkring 20 cm. En konventionell plöjning av jordbruksmark,
avsedd för spannmålsproduktion innebär i regel inte någon minskning i överföringen av radionuklider
till grödan eftersom rotdjupet är av samma storleksordning som plogdjupet. Det ska dock påpekas att
en plöjd åker ger en avsevärd minskning av den externa stråldosen till jordbruksarbetaren, t ex kan
den externa stråldosen från cesium minskas till en fjärdedel genom konventionell plöjning.

Konventionell plöjning skulle kunna övervägas som motåtgärd på mark avsedd för betesproduktion.
Rotdjupet för gräs är betydligt mindre än plogdjupet. Uppskattningsvis kan överföringen till grödan
minskas tmed 50% genom en konventionell plöjning av en betesvall.

Denna motåtgärd måste dock vägas mot de negativa effekterna som uppkommer av att bryta en etable-
rad betesvall.

Har väl en konventionell plöjning genomförts kan inte det kontaminerade materialet senare avlägsnas
från den plöjda åkermarken. Det är därför viktigt att en långsiktig planläggning finns för användning-
en av den kontaminerade marken innan den brukas.

Djupplöjning

Genom att blanda ner det radioaktiva materialet till en nivå, större än rotdjupet kan överföringen till

grödan minskas med upp till 50%. Metoden med djupplöjning har samma nackdelar som konventio-

nell plöjning, d v s det radioakäva materialet kan inte avlägsnas efter en jordbearbetning.

Djupplöjning kräver specialtillverkade plogar. Plogarna kräver dessutom tillgång på traktorer med

hög motorkxaft och gynnsamma markförhållanden för att kunna användas. För ett gott resultat krävs

dessutom att plöjningen sker enligt detaljerade instruktioner.

Agrokemiska metoder

Extra tillsats av gödsel och kalk kan minska överföringen av radionuklider från jord till gröda.

Genom att t ex öka kaliumtillförseln på kaliumfattiga jordar, torvjordar och sandjordar till det dubbla
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av en konventionell göJsclgiva kan upptaget av cesium minskas med 50-7Vi. Hn motsvarande

minskning av överföringen av strontium kan uppnAs genom kalkning av sura jordar. De agrokemiska

metoderna mäste användas med urskiljning. En extra tillsats av kalk eller gödsel kan i vissa samman-

hang ge en omvänd effekt d v s upptaget av radionuklider i grödan öktir. Vidare kan en Åtgärd för att

minska upptaget för en nuklid kan ge en förhöjd överföring av andra nuklidcr.

Effekten av de agrokemiska metoderna varar i regel endast en vegetationsperiod. De måste därför

upprepas flera är i följd för att åstadkomma en långvarig minskning i stråldos till livsmedclskonsu-

mentema.

Alternativa grödor

Olika grödor tar upp radionuklider i olika stor utsträckning. Ett alternativ till de mekaniska och agro-

kemiska motåtgärderna eller till att överge åkermarksområden är en alternativ användning av den kon-

tamineradc jordbruksmarken. Så kan t ex spannålsproduktion vara ett alternativ till betesproduktion

efter en omfattande beläggning av cesium. Den förra är i regel mindre känslig för cesiumbelastning.

En alternativ användning av jordbruksmark kan reducera överföringen av radionuklider från jord till

växt med upp till 90%.

Metoder for att reducera överföring till kött och miölk

Åtgärder för att minska överföringen av radionuklider till boskap syftar framförallt till att minska radi-

onuklidinnehållet i kött och mjölk, man minskar dessutom risken för djuren.

I ett längre tidsperspektiv är radionuklidinnehållet i djurprodukter helt beroende av fodret. De åtgär-

der som beskrivs ovan för att minska överföringen mellan jord och vegetation innebär därför i regel

också att radionuklidinnehållet i kött och mjölk minskar. Ytterligare ett antal åtgärder som minskar ra-

dionuklidinnehållet i djurprodukter beskrivs nedan. Dessa metoder kan inte direkt hänföras under ru-

briken sanering men ger dock en antydan om alternativ till direkta saneringsinsatser av betesmarker.

Genom att flytta boskapet till lågkontaminerade eller till okontaminerade områden kan radionuklidin-

nehållet i kött och mjölk minskas till hälften av den ursprungliga halten inom någon dryg månad. Ett

alternativ till flyttning av boskap är utfodring av djuren med rent foder.

Genom att välja en typ av betesväxt som har mindre benägenhet atl ta upp radionuklider kan mer låg-

kontaminerat bete erhållas. Under vissa förutsättningar kan det dessutom vara fördelaktigt att överge

en mjölkproduktion till förmån för en köttproduktion.

Kemiska bindemedel som tillsats till djurfodret kan avsevän minska radionuklidinnehållet i kött och

mjölk. Försiktighet bör dock iakttas eftersom vissa bindemedel ger negativa efekter på vatten- och

näringsbalansen hos djuren. Bindemedlet "Berlinerblått" som fodenills?ts har dock med gott resultat

använts i Norge efter olyckan i Tjernobyl. Denna motåtgärd har resulterat i att cesiuminnehållet i kött

och mjölk har kunnat minskas med upp till 90%. Tillstånd för begränsad användning av berlinerblått

som fodcrtillsatts hnr givits av Lantbruksstyrelsen i Sverige för en begränsad period efter olyckan i

Tjernobyl.



SANERING AV BOENDEMILJÖ

Bakgrund

Saneringsmetoder inom jordbruksmiljön är relativt välkända i förhållande till olika åtgärder för konta-

minerade boendemiljöer. Minskningen i stråldos till invånarna i en stad till följd av naturliga processer

som avrinning och vittring, eller hur olika motåtgärder inverkar på dosen är endast sparsamt under-

sökt. Några storskaliga saneringsförsök i boendemiljö har över huvud taget aldrig genomförts. Även

om informationen kring möjliga motåtgärder i boendemiljö är liten gardet dock att skönja vissa strate-

gier kring åtgärder som kan minska stråldosen till invånarna. Dessa beskrivs översiktligt nedan.

Syftet med sanering av boendemiljö är till övervägande del att minska den externa stråldosen till be-

folkningen. För sanering av en villaträdgård kan det dessutom vara önskvärt att minska överföringen

av radionuklider till grönsaker, frukt mm. För denna typ av motåtgärder hänvisas läsaren till avsnittet

om sanering av jordbruksmiljö.

Vid sanering av boendemiljö är det av yttersta vikt att man utformar en strategi för sanering (vad som

ska saneras och med vilka metoder) innan arbetet påbörjas. Risk finns annars att man satsar saner-

ingsresurser på sådana åtgärder som inte ger en minskad dos till invånarna. Dessutom kan man vid

en felbedömning överföra aktivitet från ett område till ett annat vilket skulle kunna innebära att dosen

til! befolkningen ökar.

Inga storskaliga saneringsinsatser har gjorts där den totala saneringseffekten mätt i dosreduktion för

invånarna har uppskattats. Däremot har dekontamineringseffekten uttryckt som en reduktion i be-

läggningsgrad studerats för olika ytor och metoder. Utifrån kvalificerade dosuppskattningar antar man

att kostnadseffektiva saneringsstrategier i stadsmiljö ger en dosreduktion på mellan 50 och 75% för

invånama.Utifrån dessa uppskattningar kommer sanering av stadsmiljö sannolikt inte att utgöra ett

alternativ till utflyttning.

I den plan som måste utformas inför en sanering , d v s vad som ska saneras, hur en sanering ska ge-

nomföras, vilka metoder som ska användas, när en sanering påbörjas och avslutas m m, måste en rad

faktorer utvärderas och sammanvägas till en tillämpbar strategi. Nedan följer några av de frågor som

måste utvärderas inför utformningen av en strategi för sanering av ett kontaminerat tättbebyggt områ-

de:

- vilka nuklider (radioaktivt material) som deponerats

- vilka av de kontaminerade ytorna som ger upphov till en dos till invånarna

- vilka åtgärder som ger en reduktion i dos på lång sikt utöver vad som uppnås genom naturliga

processer (avrinning, gatsopning vittring, radioaktivt sönderfall etc).
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- kostnader och diking av resurser (personal, utrustning)

- kostnader för genererat avfall (behandling, transport, deponering och övervakning)

- dos till saneringspersonal

- produktionsbortfall

Förutom rent tekniska och ekonomiska överväganden kommer man också att behöva inkludera psy-

kosociala effekter av de planerade åtgärderna vid utformningen av saneringsstrategier.

Eftersom åtskilliga faktorer måste vägas in i en saneringsstrategi är uppgiften mycket komplex. Hur

man utformar sin strategi är i hög grad beroende av de lokala betingelserna, nedfallets omfattning,

sammansättning mm. En saneringsstrategi som är anpassad till en faktisk situation kan därför först ut-

formas när nedfallets omfattning och sammansättning är känd.

Nedan beskrivs metoder som bedöms vara användbara för sanering av objekt som kan ge upphov till

en dos till befolkningen och som genom kostnadseffektiva åtgärder kan reduceras.

Sanering av grönområden

Med grönområden menas här parkanläggningar, villaträdgårdar, alléer, skogsdungar kring bebyggda

områden, rabatter, lekplatser, idrottsanläggningar mm, dvs. alla jord och vegetanonstäckta områden i

angränsning till vilka invånarna uppehåller sig under längre eller kortare tid.

En sanering av dessa områden bygger på att det kontaminerade materialet avlägsnas eller att en fysisk

barriär upprättas för att minska den extema stråldosen. De åtgärder som kan övervägas för grönom-

råden är att avlägsna träd, avlägsna buskar, avlövning, samla upp löv, klippa och samla upp gräs,

plöja grönområden, avlägsna ett översta jordlager, tillföra ett extra jordlager mm.

I en faktisk saneringssituation kommer sannolikt flera av åtgärderna att ingå i den för ändamålet upp-

rättade strategin. Strategin måste upprättas från de principer som diskuterades under föregående avs-

nitt Det är viktigt att beakta att många av metoderna som är tillämpbara för att reducera den extema

stråldosen genererar stora mängder avfall. Avfallet måste tas om hand och eventuellt övervakas och

kontrolleras under inånga år. Vid olika saneringsåtgärder för olika objekt kan 50-99 % anlägsnas.

Uppskattningsvis kan man vid sanering av en trädgård på ett kostnadseffektivt sätt ta bort 90 % av det

radioaktiva materialet.

För att sanera grönområden bedöms utrustning som traditionellt används för parkvård vara den som

också är lämplig i en saneringssituation. Det ska dock påpekas att strålskyddsaspekterna måste beak-

tas för saneringspersonalen.

Vissa personer eller grupper, som villaägare kan på eget initiativ vilja sanerar sin närmiljö.

Information till berörd allmänhet är i så fall angeläget.
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Sanering av byggnader-utomhus

Dokumenterade metoder för sanering av byggnader innebär i regel att beläggningen av det radioakti-

va materialet avlägsnas från tak, väggar stuprör mm. Mer eller mindre drastiska metoder kan använ-

das. Gemensamt för dessa metoder är dock att de genererar förhållandevis stora mängder avfall i

såväl fast som flytande form. Avfallet måste koncentreras, fraktas, deponeras och övervakas under

längre eller kortare tid. Vid sanering av byggnader finns också risk att kontaminerade saneringsväts-

kor, damm mm överförs till rena ytor och områden och därmed ökar dosbelastningen till invånarna.

Kontaminering av dagvatten utgör ytterligare en föroreningskälla som måste beaktas vid sanering av

byggnader. Framförallt kan detta förorsaka strålskyddsproblem för personalen i avloppsreningsverk.

Olika ytor kontamineras i olika stor utsträckning efter ett nedfall och ger i sin tur, olika dosbidrag till

invånarna i ett bostadsområde. I praktiken är det omöjligt att sanera alla väggar och tak. Utifrån de lo-

kala betingelserna och med kunskap om nedfallets sammansättning och omfattning måste en kvalifice-

rad beräkning göras över vilka enskilda objekt/ytor som faktiskt ger en reduktion av dos vid sanering.

Denna beräkning måste ligga till grund för den saneringsstrategi som upprättas innan en faktisk insats

genomförs.

De metoder som kan komma att övervägas för sanering av byggnader är: vattenspolning under

tryck, med eller utan ånga och rengöringsmedel, sandblästring samt utbyte av material (tak ytterväg-

gar etc).

Vattenspolning under tryck mm kan avlägsna upp till 80% av det radioaktiva materialet. Hur effektiv

metoden är beror givetvis på det material som ska saneras, den tid som förflutit sedan nedfallet, i vil-

ken form de radioaktiva ämnena deponerats och på hur smutsig ytan var vid tidpunkten för nedfallet.

Tillgrips en mer drastisk metod som sandblästring eller om det kontaminerade materialet byts ut inne-

bär detta i stort sett en total sanering av ytan.

Den utrustning och den personal som kan behöva tas i anspråk vid sanering av byggnader finns hos

företag med en verksamhet inriktad mot fasadrenovering/resta\rering samt hos konventionella saner

ingsföretag.

Sanering av byggnader-inomhus

I regel blir den radioaktiva beläggningen inomhus betydligt lägre än utomhus i samband med ett ned-

fall. Under vissa omständigheter kan även ytor inomhus behöva saneras, t ex om nedfallet har skett

i form av torrdeposition och fönster och dörrar har varit öppna eller om ventilationssytemet har gene-

rerat ett undertryck i fastigheten.

De metoder som kan tillgripas är allt från en konventionell städning av lägenheten till en total renover-

ing med omtapetsering, utbyte av textila material etc.

Beroende på aktivitetsnivåer kan eller kan inte arbetet göras av den som bebor lägenheten.
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I sammanhanget ska också påpekas att filter i ventilationssytemen kan ansamla förhållandevis stora

mängder radioaktivt material och därmed eventuellt förorsaka att fa;.tighetsskötaren måste vidta

strålskyddsåtgärder och filtren omhändertas som radioaktivt avfall.

Sanering av vägar, trottoarer och andra horisontella ytor i marknivå

Sanering av vägar, trottoarer mm bygger på att det radioaktiva materialet antingen avlägsnas eller

stabiliseras, d v s någon form av skyddande skikt påförs den kontaminerade ytan.

Konventionell sopning (vakuumsugning) av vägar, trottoarer och skolgårdar mm som sätts in mer

eller mindre regelbundet har under experimentella betingelser avlägsnat upp till 90% av det radioakti-

va materialet. Effektiviteten av åtgärden beror bl a på när och hur ofta insatsen skett, typen av belägg-

ningsmaterial och vilken uppsugningsförmåga utrustningen har. Utrustningen måste vara försedd

med någon form av uppsamlare.

Att asfaltera alla sand- och grusbelagda vägar, trottoarer och gårdar utgör sannolikt en förhållandevis

effektiv metod. Asfalten aren god barriär mot strålningen från den kontaminerade underliggande

jordmassan och den förhindrar effektivt spridning av kontaminerad jord och dammpartiklar.

Ett nytt asfaltskikt som läggs på redan belagda vägar och trottoarer har under experimentella betingel-

ser visat sig ge en god skärmning mot strålning från underliggande kontaminerade yta. En total saner-

ing av vägbanor trottoarer mm kan i det närmaste uppnås genom själva beläggningsmaterialet tas bort.

För sanering av plana ytor är gatukontorets och vägverkets utrustning användbar.

Strålskyddsaspekter bör beaktas för personal som kontinuerligt befinner sig i närheten av uppsamlat

radioaktivt material t ex i gatsopmaskiner och för personal i vattenreningsverk. Det kan också vara

värt att notera att en frekvent vätning av vägbanor förhindra spridning av radioaktiviteten via damm

till okontaminerade ytor. I sammanhanget bör också den potentiella risken för kontaminering av

grundvatten och ytvattentäkter via dagvattensystemet beaktas.

SANERING AV SÖTVATTENSYSTEM

Bakgrund

Syftet med sanering av sötvattensystem är att minska radionuklidinnehållet i produkter som konsume-

ras, såsom fisk och dricksvatten. I regel är ytvattentäkter känsligare än grundvattentäkter för ett ned-

fall av radioaktivt material.

I vilken utsträckning produkterna från våra sjösystern ger upphov till en stråldos till människan efter

en beläggning med radioaktivt material beror på typ av vattentäkt och vattensystem, vilka radionukli-

der som deponeras och under vilken årstid nedfallet sker.
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Tänkbara åtgärder för våra sötvattensystem går ut på att reducera radionuklidupptaget i fisk, förhindra

en ytterligare belastning från kontaminerade avrinningsområden samt att införa ytterligare renings-

steg i våra vattenreningsverk eller en direkt rening av vatten hos konsumenten.

Få åtgärder är i praktiken användbara för att minska strålskyddsriskema efter en radioaktiv belastning

av ett sjösystem. Med dagens kunskap måste istället alternativa åtgärder till sanering övervägas, man

kan t ex. byta ytvattentäkt, införa extra reningssteg i vattenreningsverken, eller införa speciella nuk-

lidreducerande processer vid förädling av fisk eller utfärda kostråd.

Reduktion av cesiuminnehållet i fisk

Forskningsprojekt pågår sedan ett antal år om effekterna av kalkning och gödsling av sjösystem eller

avrinningsområdet runt sjöarna. Försöken visar inte på någon större effektivitet i reduktionen av ra-

dionuklidinnehållet i fisk på kort sikt. Som exempel kan nämnas att man maximalt erhållit en reduk-

tion på några få procent utöver vad man erhåller genom inverkan av naturliga processer om inga åt-

gärder vidtas. Miljökonsekvenserna av kalkning och gödsling av sjöar och kringliggande områden är

inte utredda.

Vid fiskodlingar där utfodring sker manuellt kan kontaminering av fisk med cesium mer eller mindre

undvikas genom utfodring med icke förorenat foder.

Rening av vtvattentäkt

Genom de konventionella metoder som används i vattenreningsverk avlägsnas ca 50 % av det cesium

som passerar vattenverket.

För ytterligare rening av cesium och för rening av strontium kan olika extra insatser i form av kemis-

ka och fysikaliska processer introduceras i beredning av dricksvatten.

Snötäckta sjöar

Sker depositionen av radionuklider på en snötäckt sjö finns möjligheten att avlägsna snötäcket för att

"rädda" sjön. Man måste dock deponera de kontaminerade snömassorna på ett sådant sätt att smältvat-

ten inte förorsakar värre eller samma effekter som om snön legat kvar på isen.

SANERING AV SKOGSOMRÅDEN

Bakgrund

De möjligheter som står till buds att sanera skogsområden från en radioaktiv beläggning är mycket

begränsade. Metoderna är i regel destruktiva, kostsamma att genomföra, ger stora mängder avfall

och ett kraftigt produktionsbortfall för skogsindustrin.

Syftet med att vidta åtgärder i kontamincrad skogsmiljö kan t ex vara att minska den externa stråldo-
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sen till människor. Detta gäller framförallt om nedfallet består av gammmastrålande nuklider.

Saneringsobjekten kan röra sig om skogsdungar intill tättbebyggda områden eller speciellt trafikera-

de vägsträckningar som omges av skog. Alternativa åtgärder till sanering av skogsområden kan gi-

vetvis också övervägas t ex en ny vägsträckning, restriktioner för vistelse i de kontaminerade område-

na mm.

Kunskapen om saneringsmetoder för att minska upptaget av radionuklider i produkter från skogen t

ex bär ,svamp, vilt, virke är idag i det närmaste obefintlig. Vill man mildra effekterna av förorenade

skogsprodukter måste andra insatser övervägas: kostråd, ändrad jaktsäsong (slakttidpunkt förren),

speciell matberedning mm.

Extremt höga aktivitetsmängder måste deponeras i skogsområden för att virkesråvara inte ska kunna

utnyttjas som pappersmassa, som konstruktionsmaterial eller möbler. Eventuella strålskyddsproblem

som kan uppkomma vid skogsskötsel och avverkning samt vid förädling av virkesråvaran måste

dock uppmärksammas.
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