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SAMMENFATNING 

Et nyt nordisk f ireårsprogra^n på kernesikkerhedsområdet 

planlægges med start i begyndelsen af 1991. Programmet omfatter 

7 projekter og en samordnings funktion. Det skal bidrage til at 

styrke de nordiske myndigheders fælles forståelse for reaktor-

sikkerhed og strålingsbeskyttelse vedrørende anlæg i Norden og i 

de østlige nabolande. To af projekterne handler om reaktor-

sikkerhed og et om radioaktivt affald. De fire andre projekter 

berører kernekraftens miløproblemer, idet to af dem vedrører 

radioøkologi, og de to andre Jrejer sig om beredskab. 

Programmets ledes af den nordiske komité for kernesikkerheds

forskning, NKS, med repræsentanter for myndigheder, forskning og 

industri. Arbejdet finansieres hovedsagelig af en enkelt konsor-

tialpart i hvert af de fem nordiske lande, således at den årlige 

basisfinansiering ligger på cirka 8 mio. DDK. Hertil kommer 

bidrag fra tillægsfinansierer med interesse for programmet, og 

fra de organisationer som deltager i selve projektarbejdet. 

Konkrete arbejdsplaner skal udarbejdes inden for de rammer som 

er beskrevet for hvert enkelt projekt i denne plan. Programmets 

fleksibilitet sikres ved at de enkelte aktiviteter begrænses til 

et eller to år. Herved kan NKS-arbejdet tilpasses aktuelle behov 

i de nordiske lande. 



SUMMARY 

A new four-year Nordic research programme in the field of nuclear 
safety and radiation protection is to start in 1994 as a follow-
up of several preceding Nordic programmes. It will include seven 
projects and a joint coordination function. The programme is 
intended to sustain a common understanding among safety 
authorities in the Nordic countries with respect to reactor 
safety and radiation protection. It mainly deals with questions 
that are actual within the Nordic region, but it may also include 
problems of concern to its eastern neighbours. Two of the 
projects deal with reactor safety, and one with radioactive 
waste. The other four projects are on environmental aspects: two 
of them deal with radioecology, and two with questions related to 
emergency preparedness. 

The programme is managed by the Nordic Committee for Safety 
Research, NKS, consisting of representatives from regulatory 
authorities, research bodies, and industry. Basic financing is 
provided by one consortium member from each of the five Nordic 
countries, whereby an annual budget of approximately 8 million 
Danish Kroner will be provided. Additional financing comes from 
sponsors interested in the programme as well as from those 
organizations taking part in the project work. 

Definite project plans are to be elaborated within the more 
general frames described in the present outline. The flexibility 
of the programme is enhanced by limiting the duration of 
individual activities to one or two years. This will make it 
possible to adjust the programme to actual needs in the Nordic 
countries. 
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1. Baggrund 

Det nordiske projektsamarbejde på kernesikkerhedsområdet ("NKS") 

blev påbegyndt i 1977 på foranledning af de nordiske energi

ministre. De fire første fireårsprogrammer har været præget af 

skiftende ydre forhold. Programmet startede med anledning af 

energikrisen i 1975, og senere blev det påvirket af ulykkerne i 

Three Mile Island i 1979. og ved Tjernobyl i 1986. 

En sammenfatning af de fire programmers arbejdsområder ses i 

figur 1. En liste med henvisning til programmerne og de 

tilhørende evalueringer findes 1 Bilaget. 

Erfaringen fra NKS* virksomhed viser, at nordisk projektsamar

bejde om kernesikkerhedsforskning kan gennemføres med godt 

udbytte og under effektiv udnyttelse af tilgængelige midler. 

Samarbejdet i den nordiske kreds kan gøres mere effektivt end i 

en større international ramme. Set på baggrund af det politiske 

og geografiske fællesskab {gemenskab) i Norden er der et fortsat 

behov for projektsamarbejde om nuklear sikkerhed og stråleværn. 

En fortsættelse af programmet blev diskuteret i 1992. specielt i 

forbindelse (sambaud) med NKS' sommermøde i september, hvor en 

række arbejdsgrupper fremlagde deres synspunkter på det fremti

dige behov for samarbejde. NKS konkretiserede herefter et forslag 

om målsætning, principielt indhold og organisation af et nyt 

program. Konsortialgruppen erklærede ved sit møde i februar 1993 

at have til hensigt at gennemføre et program 1994-97, hovedsage

ligt af den karakter som var beskrevet af NKS, og at finansiere 

det på omtrent samme niveau som i 1993, hvilket betyder cirka 8 

mio. DKK årligt. 
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2. Nordisk samarbejde CMI kernesikkerhed 

NKS' arbejde må ses på baggrund af aktuelle behov for kundskaber 

og kompetence i Norden, også i relation til andre nordiske sam-

arbejdskanaler hvor lignende spørgsmål er aktuelle. 

Nordisk Ministerråd har ikke selv nogen sagkyndig gruppe på 

kernekraft-, kernesikkerhed- eller stråleværnsområdet. Spørgsmål 

om kernesikkerhed i vid forstand kommer ofte op i ministerrådet 

og i andre nordiske møder. Nordisk råd behandler for tiden flere 

initiativer vedrørende kernesikkerhed i Nordens nærområder. 

De mere overordnede nordiske overvejelser, som indtil 1989 fandt 

sted (ågde rum) i Nordisk Kontaktorgan for Atomenergispørgsmål, 
er nu til en vis grad afløst af uformelle kontakter mellem de 

ansvarlige ministerier. Under diskussionerne om den fremtidige 

organisation af nordisk kernesikkerhedsforskning viser der sig 

dog et behov for et nyt nordisk kontaktorgan som kunne håndtere 

de spørgsmål som ikke rummes inden for et egentligt forsknings

program om kernesikkerhed. 

De nordiske stråleværnsmyndigheder fortsætter deres traditionelle 

samarbejde, men finansierer ikke selv et omfattende nordisk pro

jektarbejde svarende til NKS-projekterne, Der er også et vist 

samarbejde mellem nordiske stråleværnsmyndigheder i projekter som 

gælder støtte til østlandene. Direktørerne for de nordiske reak

torsikkerheds- og stråleværnsmyndigheder træffes regelmæssigt 

("chefsmøderne"). 

I planlægningen af det nye NKS-program må der tages hensyn til 

behovene hos de ovennævnte grupper. Dette kan blandt andet sikres 

gennem personfællesskab (gemenskab) mellem NKS og disse grupper. 

NKS kompletterer myndighedssamarbejdet med mere omfattende 

forskningsindsatser. 
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3. Ydre forhold 

NKS' program, som skal omfatte spørgsmål af interesse i den 

nordiske sfære, vil også i de kommende år blive påvirket af visse 

forhold i østlandene. Set fra NKS' synspunkt er der aktuelle 

spørgsmål i disse lande vedrørende reaktorsikkerhed, affald, 

kontaminering og beredskab, internationale aftaler, og fissilt 

materiale fra tidligere militære anvendelser. 

Interessen for Baltikum og for det Nordlige Ishav er en politisk 

realitet i Norden. Ud over bilaterale programirer overvejer både 

det Baltiske ministerråd (Østersørådet), som blev dannet (bildal) 
i 1992, og Barents-rådet (1993) behovet for indsatser vedrørende 

kernesikkerhed, kontaminering og sanering. 

IAEA og OECD/NEA har begge erklæret deres hensigt til at være 

virksomme i nord-området, og også NATO har indledt tilsvarende 

studier. 

Visse sådanne initiativer kan eventuelt samordnes med det nye 

NKS-program. Som led i sit projektarbejde kan det være nyttigt at 

NKS involverer specialister fra nærområder i Baltikum og i dele 

af Rusland. Det kan være muligt at fremskaffe nordisk finan

siering til et sådant samarbejde. Gennem at være opmærksom på 

igangværende bilaterale og nordiske fælles (gemensama) projekter 

med disse områder bør det være muligt at undgå (undvika) dobbelt 

arbejde og dobbel administration. 

I de nærmeste år vil der være fortsat interesse for mere avance

rede reaktorer og for ny teknologi på en række kernetekniske om

råder. NKS kan bidrage til at arbejdet rationaliseres og nordiske 

synspunkter føres sammen, hvilket er en fordel i et internatio

nalt perspektiv. 



Med hensyn til EF's programmer på tilsvarende {motsvarande) 
områder giver NKS' arbejde mulighed for indirekte at påvirke 

sikkerheds filosofien og dermed forskningsprogrammerne i EF, hvor 

det ellers er de mere komplicerede tværeuropæiske kontakter som 

præger arbejdet. Mens de nordiske lande selv kan beslutte indhol

det af deres NKS-program, er indflydelsen på EF's tilsvarende 

programmer (strålingsbeskyttelse, affald og til en vis grad reak

torsikkerhed) mere begrænset. 

NKS' projektindsatser kan ikke direkte samordnes med EF's, og 

derfor bør det nye program udgøre en selvstændig helhed. Derimod 

må man sørge for samordning, således at de nordiske projekter 

kompletterer EF's og andre internationale projekter. Indsatserne 

i Norden bør rationaliseres således at der ikke opstår konkur

rence om arbejdskraften. De personer som deltager i det nordiske 

arbejde bør have fuldt indsyn også i tilsvarende europæisk og 

andet internationalt samarbejde. 

4 . Målsætning fo** prafira—M»* iqQ/t-Q7 

Følgende målsætninger skal gælde for det nye NKS-program: 

- Programmet skal bidrage til at udbygge grundlaget for 

fælles (gemensam) sikkerhedstænkning og strålingsbeskyttelse 

i Norden. En fælles sikkerhedsfilosofi på højt niveau vil 

indirekte bidrage til at reducere risikoen for nukleare 

ulykker og til at mindske deres konsekvenser. 

- Programmet skal fremme fælles faglige vurderinger af 

sikkerhedsrelaterede spørgsmål og styrke forståelsen for de 

tiltag og beslutninger som træffes i nabolandene (grannlån
de rna) . Programmet skal bidrage til at opretholde kompeten
cen i de enkelte lande og hjælpe til at bygge bro over det 

igangværende generationsskifte. 
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- Gennem programmet skal det nordiske kontaktnet udbygges og 

information spredes om programmets emneområder. 

- Programmet skal bidrage til at forskningsresultater fra 

forskellige {olika) kredse sammenfattes således at de kan 

udnyttes mere effektivt. 

- Projekterne skal berøre spørgsmål af fælles {gemensam) 
central interesse i de nordiske lande. Resultaterne skal 

formidle en bred oversigt over emnesområdet. 

- Programmet skal indeholde projekter som er af betydning 

for at forbedre sikkerheden i dagens og fremtidens reak

torer, og for at lindre konsekvenser som ulykker og forure

ning kan få, både i og uden for Norden. Der skal også skabes 

baggrund for beredskabsindsatser, og en fælles grund skal 

lægges for den information som skal formidles til befolk

ningen under normale forhold og i beredskabssituationer. 

- Programmet skal udnyttes til at udbygge kontakterne på det 

faglige plan med de nordiske landes nabolande {grannlånder) 

i øst. Programmet skal også fremme de enkelte landes mulig

heder for kompetent deltagelse i EF's forskningsprogrammer, 

og det skal underbygge landenes holdninger i den internatio

nale debat. 



"t TT i—rr for det nye progrå« 

Som nævnt i foregående afsnit er udgangspunktet for valg af 

projekter kernekraftens sikkerhed i bred forstand. Projekterne 

skal således dække sikkerhedsforhold ved reaktorer og affalds

håndtering, radioaktive udslip og deres konsekvenser, modfor

holdsregler (motåtgårder). oprydning (sanering) efter radioaktiv 

forurening, samt information i relation til disse spørgsmål. 

Projektarbejdet skal altså ligge inden for områderne reaktor

sikkerhed, affaldshåndtering, beredskab, strålingsbeskyttelse og 

radioøkologi. 

Projektarbejdet kan omfatte forsknings/udviklingsarbejde in

klusive mere dybtgående indsatser om udvalgte spørgsmål, udred

ninger, sammenfatning af resultater, og dragning af fælles kon

klusioner. Det skal også rumme regelmæssige seminarer for at 

fremme kundskabsspredning, generel information, og samordning af 

projektarbejdet med andre indsatser. 

Projektindholdet må tilrettelægges således at det dækker interes

sen i de fleste nordiske lande. Resultaterne skal først og frem

mest (i f&rsta hand) kunne udnyttes af myndighederne for at 
fremme forståelsen på fagområdet og for at forstå beslutninger 

som træffes i de andre nordiske lande. 

Programmet begrænses til at omfatte 7 enkelte aktiviteter, grup

peret i nogle få programområder, og en samordnings funktion. Akti

viteterne kan foruden egentligt projektarbejde også omfatte 

informationsudveksling og andre opgaver. I det følgende benævnes 

hver enkelt aktivitet som et "projekt". 
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Programmets fleksibilitet sikres ved at de enkelte aktiviteter 

gøres et- eller to-årige med mulighed for forlængelse inden for 

den fireårige programperiode. Herved kan programmet tilpasses de 

behov som opstår under fireårsperioden, og der bliver en vis 

konkurrence med nye projektforslag, som ligger inden for de 

generelle rammer som er fastlagt af NKS og som beskrives i næste 

afsnit. Samtidig styrkes NKS' og de ledende gruppers funktion som 

bedømmende og bevilgende instanser. 

Som rettesnor (r iktvårde) skal hvert projekt, inklusive sam-
ordningsindsatserne, kunne disponere over cirka 1 mio. kr. per 

år, og hver af projektlederne må kunne anvende en væsentlig del 

(fx halvdelen) (halften) af sin tid til arbejdet og dermed påtage 

sig det reelle projektansvar. 

6. Indholdet i projekterne 

i det følgende nævnes en række opgaver som NKS har identificeret 

som ønskeligt indhold i de enkelte projekter. Hertil må så lægges 

de opgaver og muligvis yderligere projektområder som NKS ønsker 

at tage op i fireårsperioden i lyset af den aktuelle udvikling. 

I denne fase angives projektrammen for hvert enkelt projekt. Det 

aktuelle indhold i de enkelte projekter kan først fastlægges når 

der er gennemført forprojekter. 

Hvert projekt indledes med et forprojekt, hvor de kommende 

projektledere er virksomme og identificerer de personer og 

nationale indsatser som skal inddrages i selve projektperioden. 

Under forprojektet kan man i fællesskab (gemensamt) udforme de 

detaljerede projektplaner som deltagerne er rede til at opfølge 

med aktive indsatser i selve projektperioden. Forprojekterne 

forelægges NKS inden det egentlige projektarbejde igangsættes. 

Indsatsen i hvert projekt må begrænses således at der til enhver 

tid kun (endast) udføres arbejde med en enkelt eller nogle få af 

de opgaver som er skitseret i projekt rammen. 
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Ramme for Projekt 1: Strategi for reaktorsikkerhed 

I dette projekt undersøges hvordan {hvr) en tilstrækkelig 

høj reaktorsikkerhed kan opretholdes i praksis. Man skal 

belyse, hvilke krav dette stiller til strategier og metodik 

i sikkerhedsarbejdet, dels hos kraftværkerne, dels i samspil 

med sikkerhedsmyndighederne. Man kan også undersøge, om det 

opnåede niveau svarer til hvad man ville kræve for et 

moderne, avanceret reaktoranlæg. Arbejdet kan gælde såvel 

kraftreaktorer som forskningsreaktorer. 

Projektets mål er at belyse den aktuelle situation i 

reaktorsikkerhedsarbejdet, skitsere muligheder til 

forbedringer, og formulere rekommandationer. 

I tidligere NKS-programmer har man studeret metoder for 

sikkerhedsvurdering, specielt anvendelse af probabilistiske 

metoder ("living PSA") og sikkerheds-"indikatorer". I 

projekt 1 videreføres dette arbejde ved at undersøge disse 

metoders anvendelighed, fx ved hjælp af eksempler på hvordan 

(bur) de allerede (redan) anvendes i praksis. Man kan belyse 

metodernes videre muligheder og eventuelle problemer ved 

deres anvendelse. 

Kvalitetssikringens effekt undersøges, og man studerer 

organisationens rolle ved sikkerhedstilsyn og ved uafhængig 

(oberoende) sikkerhedsgranskning, både når den udføres af 

industrien og af sikkerhedsmyndighederne. Andre forhold som 

kan tages op omfatter betydningen af fornyet (återkommande) 
sikkerhedsgranskning og af den anvendte inspektionsmetodik. 

Endelig kan man undersøge hvilken betydning sikkerhedsforsk-

ningen i praksis har for reaktorsikkerheden. 

Som en del af projektarbejdet kan man analysere tilfælde som 

forekommer i praksis ("cases"), fx baseret på interviewer og 

auditering, og som gælder sikkerhedsspørgsmål når anlæg 

drives, vedligeholdes (underhalls) og moderniseres. 
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Ramme for Projekt 2: Sikkerhed mod udslip 

I dette projekt gøres en kritisk evaluering af hændelser som 

vil kunne lede til alvorlige reaktoruheld. Man undersøger 

pålideligheden (tillforlitligheten) af den viden om havari

forløb, som ligger til grund for udformningen af sikkerheds

systemer og af udslipsbegrænsninger. Eksisterende værktøjer 

til analyse af vigtige havari forløb gennemgås og forbedrin

ger undersøges. Sikkerhedssystemer og deres effektivitet kan 

vurderes, og man kan arbejde med hjælpemidler som vil støtte 

operatørerne, både i den daglige drift, ved vedligeholds-

(uuder/jdiis)arbejde, og i uheldssituationer. 

I projektet undersøges værdien af aktuelle beregningsmetoder 

for alvorlige' uheldsforløb, og effekten af operatørers 

indgriben. Konkret projektarbejde kan udføres for at 

forbedre analysemetoder og udvikle hjælpemidler til at 

kortlægge havari forløb, fx ved køling (kylning) af en 

smeltet kerne i en reaktor og en eventuel påfølgende 

dannelse (uppkomst) af en kritisk masse. 

I projektet kan man også studere forhold ved reaktorer i 

Nordens nærområde hvor man ikke har bygget de samme systemer 

til begrænsning af udslip som i de Nordiske reaktorer. Her

igennem kan man få forståelse for mulige udslip som vil 

kunne forekomme i en uheldssituation. 

Forbedret information til operatører i kritiske situationer 

kan studeres, fx i et datoriseret prototype-system ("CAMS"). 

Et sådant system bør kontinuerligt kunne forudberegne et 

sandsynligt ulykkesforløb, formulere mulige modforanstalt

ninger, og forsyne beredskabsorganisationer med forbedret 

information. Men det bør også kunne hjælpe operatørerne 

under normal drift således at de er fortrolige med systemet 

i ulykkestilfælde. Man kunne undersøge om CAMS-databasen kan 

tilrettelægges så den også kan udnyttes til planlægning af 

vedligehold (underhall). 
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Ramme for Projekt 3: Sikkerhed ved affaldslagring 

I første hånd omfatter arbejdet metodestudier af håndtering 

og deponering af langlivet lav- og middelaktivt affald fra 

forskningsvirksomhed og fra ikke-kemeteknisk virksomhed, og 

af tilsvarende affald som fremkommer ved drift af forsk-

ningsreaktorer, inklusive planer for nedlægning og for 

håndtering af brændsel fra sådanne reaktorer. Der skal nu i 

flere af landene udarbejdes beskrivelser af miljøkonsekven

ser vedrørende affaldsanlæg, og herved er det vigtigt at der 

er gensidig forståelse for de metoder for sikkerhedsanalyse 

som ligger til grund for bedømmelsen. 

Myndighedernes krav og kriterier for affaldsanlæg overvejes 

i Norden og internationalt. Projektarbejdet kan bidrage til 

at videreudvikle grundlaget for sikkerhedsanalyser og derved 

skaffe et fælles {gemensamt) udgangspunkt for landenes 

deltagelse i internationale overvejelser herom (IAEA, EF). 

Offentlighedens acceptering af affaldslagre påvirkes af 

bekymringer for højaktivt affald, i og udenfor Norden. 

Affaldet i Kola-området kan blive sarlig aktuelt, og det vil 

være muligt at identificere forskningsopgaver hvor nordisk 

ekspertise kan udnyttes til vurdering og eventuel forbedring 

af situationen, fx ved at påvise omfanget af lækage, 

effekten af naturlige og kunstige barrierer. 

Der ligger en opgave i at følge udviklingen i de nordiske 

lande og udnytte erfaringerne fra bygning og drift af slut-

lagre for radioaktivt affald for at identificere problem

stillinger som kan blive aktuelle i fremtiden. Projekt

gruppen, som bør have deltagere fra myndigheder, forskning 

og industri, kan tilrettelægge sine møder således at den på 

stedet kan gennemgå forskellige (olika) affaldsanlæg i Nor

den af interesse for arbejdet med metoder for håndtering og 

deponering. 
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Ramme for Projekt 4: Marin radioøkologi 

Inden for dette projekt forsøger man at bedømme effekterne 

af de radionuklider som slippes ud til marine omgivelser, fx 

det Nordlige Ishav og Østersøen. Bidrag til kollektiv- og 

individdoser via konsumering af fisk kan herved bedømmes. I 

projektet udnyttes de oplysninger (uppgifter), som især er 

fremkommet fra russisk side om udslip. Indsatserne skal 

samordnes med andre undersøgelser som gennemføres i bilate

rale og internationale studier, fx i HELCOM/MORS arbejdet og 

i det internationale projekt som på foranledning af NATO er 

startet i 1993 for at kortlægge grænseoverskridende 

problemer fra radioaktive anlæg og aktiviteter i nabo-

(grann)områder til Norden. Herved kan projektet bidrage til 

nationale og internationale undersøgelser i disse områder. 

Mængderne af de aktuelle nuklider og deres oprindelse 

{ursprung) kan undersøges, blandt andet ved hjælp af 

sedimentprøver. Det drejer (ror) sig hovedsagelig om Cs, Sr, 

Po-210 og Pu. De processer, som påvirker deres spredning i 

havene og koncentrering gennem marine organismer kan ana

lyseres, fx vandets bevægelse og saltindhold. 
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Ramme for Projekt 5: Økologiske halveringstider 

I dette projekt følges spredningen på længere sigt af de 

radionuklider som deponeredes over nordiske land- og sø

områder efter Tjernobyl-ulykken. Aktuelle undersøgelser 

indikerer store forskelle [skillnader) i effektive 

halveringstider mellem økosystemer i Norden. Tjernobyl

nedfaldet sammenlignes (jåmforas) med det nedfald som 

stammer fra atombombeprøverne. 

Gennem samordning af igangværende målinger kan man skaffe 

sig et mere komplet billede af dette nedfalds opførsel 

[beteende) i forskellige nordiske miljøer og landbrugs

områder og af de mekanismer som kan forklare ulighederne. 

Formålet (åndamålet) er at man i fremtiden ønsker at råde 

over et bedre grundlag for at bedømme mulige konsekvenser i 

forskellige egne af Norden af et radioaktivt udslip. Denne 

viden, bl.a. i form af modeller, kan udnyttes ved beslut

ninger om modforholdsregler (mo tå t gårder), fx i forbindelse 

med næringsmidler. 

Udveksling af forskere mellem landene, og nordiske kurser 

omfattende radioøkologiske aspekter, kan være aktuelle. 

Disse aktiviteter synes velegnede for deltagelse af personer 

fra østlige nabolande. 
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Ramme for Projekt 6: Beredskabsstrategi og -procedurer 

Her behandles hjælpemidler som ville fremme ensartede 

reaktioner i beredskabssituationer når de benyttes i hvert 

af de nordiske lande. Arbejdet må samordnes med behov som 

fremkommer som resultat af overvejelser i en nordisk 

myndighedsgruppe på beredskabsområdet. 

I projektet kan man behandle strategi, teknik og kvalitets

sikring ved prøvetagning og måling af deponeret aktivitet. 

Man kan arbejde for ensartet kvalitetskontrol ved analyse og 

kalibrering i forskellige (oliha) laboratorier i Norden. 

Projektet kan også omfatte en nordisk udnyttelse af en 

europæisk standard feltmålestation som skal etableres som 

led i et EF-arbejde. 

Hurtige og pålidelige kommunikationsveje mellem forskellige 

beslutningscentre i Norden er en forudsætning for et effek

tivt beredskab og for korrekt information af befolkningen. 

På lignende måde (sått), som der er etableret systemer til 

hurtig kommunikation med kernekraftanlæg i de østlige nabo

lande (grannlander), kan man i dette projekt behandle 

spørgsmål om effektiv overførelse af information. 

Dette gælder for det første faglige meddelelser, fx hurtig 

(snabb) præsentation (fx på kort) af meteorologiske progno
ser og andre data, og for det andet generelle meddelelser af 

hensyn til at den samme, aktuelle information hurtigt kan 

være til rådighed (forfogande) i alle nordiske lande. 
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Optimering af omkostningerne ved langsigtede modtiltag 

(sanering) eller alternativ anvendelse af kontaminerede 

områder, og optimering på andre strålebeskyttelsesområder 

kan også behandles, fx hvordan (hur) man skal udtrykke en 

strålingsdosis i monetære enheder. Et nyttigt produkt kan 

være en håndbog med oversigt over modforholdsregler {mot-
åtgårder) med deres omkostninger og forventede effekt. 

I flere af disse spørgsmål kan det være af interesse at 

involvere personer fra Baltikum eller andre nabolande. Det 

kan fx være aktuelt at gennemgå nationale beredskabsplaner 

dette projekt. 

Ramme for Projekt 7: Beredskabsøvelser og information 

I dette projekt søger man at udveksle erfaringerne fra 

nordiske og andre beredskabsøvelser. I samråd med 

myndighedernes beredskabsansvarlige kan man identificere 

behovet for hjælpemidler som vil gøre beredskabsarbejdet 

mere effektivt i og mellem de nordiske lande. 

Ved hjælp af de kontakter som etableres i projektet kan man 

i god tid forud for nationale øvelser overveje om disse kan 

lægges til rette således at de bliver - i det mindste -

bilaterale. Px hvert andet år kan der udformes en nordisk 

"øvelseskalender" således at nordiske øvelser undgår at 

komme i konflikt med nationale øvelser. 

Gennem såkaldte funktionsøvelser kan specifikke fagområder 

testes, som fx alarmfunktioner og søgning af kontaktveje, 

spredningsberegninger, målestrategi og anvendelse af mobile 

måle(måt)hold, dosisberegninger, samarbejde ved kortlægning 

af kontaminering fra fly, eller anvendelse af datoriserede 

hjælpemidler ved håndtering af en beredskabssituation. 
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Nordiske øvelser kan også omfatte selve den stab som indgår 

i beredskabsledelserne. 

En interessant opgave kunne være at arrangere en øvelse 

sammen med nukleare anlæg i Baltikum, som et komplement til 

individuelle hjælpeprogrammer til landene. Også en bistands-

øvelse kan være aktuel. 

Inden for projektet kan det være nyttigt at der oprettes 

kontakt mellem, på den ene side specialister og, på den 

anden side, beslutningstagere i administrationen (på 

departementsniveau hos faglige og politiske myndigheder), 

for at øge den gen(o/nse)sidige forståelse for eksperternes 

ræsonnementer og for beslutningstagernes hensyn til andre 

samfundsrelevante forhold. 

I tilslutning (anknytning) til sådanne kontakter kan det 

være aktuelt også at behandle informationsformidling til 

forskellige målgrupper, fx i beredskabssituationer, når der 

er ængstelse eller frygt i befolkningen. For at undersøge 

hvordan budskaber bør udformes til disse målgrupper kan der 

behøves assistance fra sociologisk og samfundsvidenskabelig 

ekspertise. Det kan være nyttigt at afholde et seminar om 

sådanne spørgsmål sammen med deltagere fra de østlige 

nabolande. 
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Ramme for Projekt 8: Samordning funk t ion 

Samordningsopgaverne omfatter administrativ støtte og 

opfølgning af hele programmet. Erfaringerne med central 

bogføring og administration af de fælles (gemensamma) midler 

ved hjælp af konti i de enkelte lande viser, at der også 

fremover vil være behov for en fælles administration. Herved 

skal projektledere og -deltagere befries for det 

tidskrævende arbejde med disse funktioner. 

I opgaverne indgår også en faglig samordning mellem de 

enkelte projekter og et kontinuert tilsyn med at projekt

arbejdet følger programmets intentioner. 

I rammerne for de enkelte projekter er der lagt vægt på 

mulige kontakter til nærområder i øst. Det drejer sig for 

eksempel om opfølgning af sikkerheden ved reaktorer, 

undersøgelser af affald i nordlige områder, kompetence på 

radioøkologiområdet. opbygning af beredskab, deltagelse i 

funktionsøvelser, og muligvis arbejde vedrørende sanering. 

For at undersøge mulighederne, initiere og samordne sådanne 

indsatser, kræves en særlig funktion, som passende kan 

lægges til projekt 8. Iværksættelse af sådanne initiativer 

vil medføre et finansieringsbehov ud over de øvrige samord-

ningsindsatser. 

Det kan være motiveret at knytte en informationsspecialist 

til samordningsfunktionen. Mange projektdeltagere er ikke 

særligt motiverede til at formidle information om deres 

resultater uden for deres snævre fagkreds. Det er derfor en 

vigtig opgave at sørge for kontakt til de myndigheder, som 

skal have udbytte af projektresultaterne. 
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Dette kan i første omgang gøres ved at alle projekter får 

til opgave at formulere et let forståeligt resumé i deres 

slutrapport og ved at organisere seminarer, hvor der er 

lejlighed (anledning) til at diskutere projekternes effekt, 

også set fra de nordiske samfunds perspektiver, og hvor 

problemstillingerne behandles ud fra de deltagende 

"administratorers" synsvinkel. 

I denne forbindelse (samband) er det også vigtigt at 

informere de kredse, som deltager i andet nationalt eller 

internationalt arbejde - specielt de nye deltagere i EF - om 

det nordiske projektarbejde, for at dette kan opfylde den 

tiltænkte funktion i landene som er beskrevet i kapitel 4. 

Direkte information til befolkning og medier ligger udenfor 

NKS' opgaver, men den viden som samles i kraft af projekt

arbejdet bør udnyttes til at forbedre informationsmaterialet 

til disse målgrupper. Til dette formål (åndamål) kan man 

udnytte den kontaktgruppe med informationsmedarbejdere fra 

sikkerhedsmyndighederne, som blev oprettet af Nordisk 

informations-kontaktforum, og som ser det som sin opgave at 

opretholde kontakten til medier gennem seminarer og 

journal1stkurser. 
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7. Organisation 

En organisation som i NKS-programmet 1990-93 med projektledere, 

referencegrupper, koordinatorer og eksekutivsekretær kan i store 

træk (drag) udnyttes også i det nye program. En sådan organisa

tion bidrager til et af samarbejdets målsætninger: at udbygge det 

nordiske kontaktnet og sprede information i mange forskellige 

kredse og på flere niveauer. Det er dog et ønske at begrænse 

antallet af personer som skal holde programmet i gang uden selv 

at bidrage til projektarbejdet. 

I det nye program kan organisationen gøres mere fleksibel og til

passes behovet således at der inden for forskellige områder 

vælges individuelle samarbejdsformer. 

En skitse af den foreslåede organisation vises i figur 2. Den 

øverste linje viser finansiererne/"arbejdsgiverne", mens den 

nederste linje viser de udførende organer. På midterlinien vises 

de grupper som har den faglige styring og rådgivning. 

7.1. Projektledelse 

Lederen for hvert enkelt projekt er ansvarlig for arbejdets 

udførelse, for dets faglige kvalitet og økonomi, og for at 

arbejdsplanerne overholdes. Hver enkelt projektleder må - lige 

som tidligere - tilsætte en nordisk projektgruppe (fx i projekt 7 

med beredskabsansvarlige personer). Alle lande behøver dog ikke 

at deltage i samtlige projekter. 

Projektgruppens medlemmer må være aktive i udførelsen af projekt

arbejdet. De bør også medvirke til at knytte det nordiske arbejde 

sammen med nationale og andre internationale indsatser og sørge 

for gensidig udnyttelse af resultaterne. Seminarer, helst årlige, 

bør afholdes for at tilfredsstille ønsket om brede nordiske kon

takter på det faglige niveau. 
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7.2. Programgrupper 

En ledende gruppe for hvert af programmets hovedområder nå hvert 

år bedømme arbejdsresultater og -planer, udarbejde projektforslag 

og prioritere indsatser, og præsentere forslag til finansiering 

indenfor sit område til NKS. De ledende grupper følger arbejdets 

fremskriden og træffes 2-3 gang årligt. 

For projekt 1 og 2 tilsættes en programgruppe hvor repræsentanter 

for forskning, myndigheder og kraftselskaber i Norden får et 

fælles forum på reaktorsikkerhedsområdet. 

For projekt 3 fungerer en prograngruppe som eventuelt kan være 

identisk med projektgruppen, for at opfylde målsætningen om at 

fremme en fælles opfattelse i Norden på affaldsområdet. 

De beredskabsorienterede projekter, som handler om ulykkers 

konsekvenser, spredning af radioaktivt materiale i omgivelserne, 

modforholdsregler (motåtgårder) og information herom, 

projekt 4-7, ("iniljøeffekt-projekter") kan ledes af en fælles 

gruppe med repræsentanter for beredskabsansvarlige myndigheder 

(-organer) og forskere. Gruppen må tage hensyn både til behovet 

for harmoniserede beredskabsindsatser og til det kontaktnet som 

behøves mellem forskere, særlig inden for radioøkologi og strå

lingsbeskyttelse. Den fælles {gemensama) nævner er beskyttelse af 

befolkning og af landområder. 

I disse ledende grupper bør der indgå centralt placerede personer 

fra de enkelte nordiske lande. Det er ønskeligt, at disse 

personer er bekendt med tilsvarende EF-aktiviteter. 

NKS udnævner projektledere og formænd til de ledende grupper, og 

der kan knyttes en sekretær ("koordinator") til de enkelte 

grupper. Koordinatoren kan være en repræsentant for myndig

hederne. Koordinatorerne følger projektarbejdet og sikrer 

kontakten på tværs gennem systemet. 
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Hver af de ledende grupper kan få et mindre beløb til rådighed 

( rorfogande) til egne udredninger, arbejdsmøder og lignende. Ved 

behov kan gruppen udnytte sin koordinator som teknisk sekretær 

til at forberede sådanne aktiviteter. 

7.3. Samlet programledelse 

NKS er programmets policy-s tyrende organ som godkender de årlige 

arbejdsplaner og efter anbefaling fra de ledende grupper fordeler 

midler til de enkelte projekter. NKS identificerer behov for nye 

samarbejdsområder og sikrer kontakten til de myndigheder og indu

strier, som finansierer programmet. 

I NKS indgår ialt 2-3 repræsentanter fra hvert af landene 

inklusive lederne for de ledende grupper, og NKS' eksekutiv

sekretær. Denne står for programmets samordningsfunktion og 

følger hele programmet mellem NKS' halvårlige møder. 

En gang årligt træffes NKS" hovedfinansierer i forbindelse med et 

NKS-møde. Det kan være praktisk at hovedfinansiererne er ordinære 

medlemmer af NKS. 

8. Aftaleforhold og finansiering 

Konsortialaftalen, som ligger til grund for NKS-programmet 1990-

93, åbner mulighed for at iværksætte et fortsættelsesprogram 

mellem de samme parter. Selve aftaleteksten kan i store træk 

{drag) benyttes også i det nye program, når der tages hensyn ti] 

ændringer i myndighedernes organisatoriske tilhørsforhold. 

I beskrivelsen af rammerne for det nye program er udgangspunktet 

en budgetramme på 8 mio. DKK i 1994, hvilket vil give 1 mio. i 

gennemsnit til hvert projekt. Herved kan 0,2-0,3 mio. bruges til 

projektledelse og resten til egentligt projektarbejde og til 

rejser, møder etc. Hertil kommer så egenindsatser som i størrelse 

forudsættes at svare til de nordiske bidrag. 
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1977 -80 

Kvalitetssikring QA 

Myndighedsarbejde MY 

Affaldsområdet AO 

Kontrolrums -
udformning KRU 

Radioøkologi RA 

1981 - 85 

Reaktorsikkerhed SAK 

Radioaktivt affald AVF 

Menneskelig -
pålidelighed LIT 

RadioaKologi REK 

1985 - 89 

Risikoanalyse og 
sikkerhedsfilosofi RAS 

Materialeteknik MAT 

Kerneaffaldshåndtering 
KAV 

Avanceret informations
teknologi INF 

Aktivitetsfrigcrelse, 
spredning AKTI 

omgivelsespåvirkning 
AKTU 

1990 - 93 

Reaktorsikkerhed -
kundskabsmæssigt -
beredskab SIK 

Kerneaffald og 
nedlægning KAN 

Radioekologi RAD 

Beredsrtab i unormale 
strålingssituationer 

BER 

Figur 1 

Programområder i NKS' fireårsprogrammer. 
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