
NO9600026

StrålevernRapport 1995:4

NO9600026

Videreutvikling av norsk
atomulykkeberedskap

Ok Harbitz

Statens
strålevern

Norwegian Radiation Protection Authority
Postboks 55 • N-1345 Østerås • Norway



StrålevernRapport 1995:4

Videreutvikling av norsk
atomulykkeberedskap

Ole Hurbitz



Referanse:
Harbitz O. Videreutvikling av norsk atomulykkeberedskap.
StrålevernRapport 1995:4. Østerås: Statens strålevern, 1995.

Emneord:
Atomulykkeberedskap. Kriseutvalg for atomulykker. Faglig råd for
atomulykker. Kjernefysisk trusselbilde. Akutt fase av atomulykke.
Tiltak ved atomulykker.

Resymé:
Presentasjon av trusselbildet slik det fortoner seg våren 1995. Utviklingen av
norsk atomulykkeberedskap gjennom de siste ti år. Ulike tiltak som er
aktuelle å sette inn i en akutt fase av en atomulykke, ansvarsdeling mellom
sentralt, regionalt og lokalt nivå. Vurdering av innhold og opplegg for
utdanning i beredskap.

Reference:
Harbitz O. Further development of nuclear emergency preparedness in
Norway. StrålevernRapport 1995:4. Østerås: Norwegian Radiation Protection
Authority, 1995. Language: Norwegian.

Key words:
Nuclear emergency preparedness. Crisis Committee for Nuclear Accidents.
Advisory Committee for Nuclear Accidents. Nuclear Threat. Nuclear Accident
Acute Phase. Countermeasures.
Abstract:
The threatpattern regarding nuclear accidents. The development of the
Norwegian emergency preparedness against nuclear accidents through the
last 10 years. Countermeasures of relevance during the acute phase of an
accident, the sharing of responsibilites between central, regional and local
level. Suggestions on education and training.

Godkjent:

Ole Harbit^, direktør.

22 sider.
Utgitt 1995-06-15.
Opplag 200 (95-06).
Form, omslag; Graf, Oslo.
Trykk: Grimer & Jebsen A/S, Østerås.

Bestillesfra:
Statens strålevern, Postboks 55,1345 Østerås.
Telefon 67 16 25 00, telefax 67 14 74 07.
ISSN 0804-4910



Forsvarets Høgskoles Hovedkurs nr. 40
1994 -95

Ole Harbitz:
Videreutvikling av norsk atomulykkeberedskap

Sammendrag

I årene etter Tsjernobylulykken er atomulykkeberedskapen gradvis bygget ut.
Omfattende måJenettverk er kommet på plass, og ny sentral beredskapsorganisasjon er
etablert gjennom opprettelse av Faglig råd for atomulykker og Kriseutvalg for
atomulykker.

Trusselbildet og de utfordringer en står overfor i krisehandtering blir innledningsvis
oppsummert. Deretter gjennomgås de fullmakter som foreligger i Kriseutvalget i en
akutt fase, hvilke beslutninger som må fattes og hvilke tiltak som må iverksettes både
sentralt, regionalt og lokalt. Ansvarsforhold ved iverksettelse vurderes, og
kanaler for formidling av vedtak og informasjon mellom sentralt og regionalt ledd blir
gjennomgått.

Avslutningsvis fokuseres det på kunnskaps- og utdanningsbehov i alle ledd med ansvar i
akutt fase, samt hvordan utdanningen kan organiseres.



Forord

Foreliggende utredning utggjør den individuelle oppgaven for undertegnede i rollen som
elev ved Forsvarets Høgskoles Hovedkurs nr. 40. Innholdet står helt og fullt for min
egen regning, og er ikke drøftet i særlig detalj med andre. Andre deltagere på kurset
har imidlertid kommet med viktige innspill.

Det er mitt håp at enkelte synspunkter som presenteres kan bidra til debatt og søking
etter gode Iøsninger i den videre utviklingen av vår beredskap mot atomulykker. Det har
vært en hovedmålsetning for meg å vise at handtering av akutt fase av en atomulykke
stiller krav både til sentrale, regionale og lokale etater. Det er en utfordring å finne
trygg og pragmatisk avklaring av de ulike aktørers roller. Dette er et arbeid som må
pågå kontinuerlig i "fredstid", og roller må øves i realistiske øvelser.

Bare gjennom det løpende, møysommelige beredskapsarbeidet vedlikeholder og styrker
vi evnen til å handtere en virkelig ulykke, dersom den igjen skulle ramme norsk område
og interesser.

Oslo, 15. mars 1995

Ole Harbitz
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Innledning

Tsjernobylulykken i april 1986 medførte et betydelig nedfall av radioaktive stoffer over

Norge. Nedfallet skapte problemer for husdyrhold og reindrift i i deler av landet,

problemer det etterhvert viste seg mulig å takle gjennom godt samarbeid mellom

myndigheter og næring. Tsjernobylulykken avdekket imidlertid at vår nasjonale

beredskap ved atomulykker var nærmest ikke-eksisterende:

Opplegg, kapasitet og kompetanse for en omfattende kartlegging av

nedfallets omfang f antes ikke

Beredskapsorgan for koordinering og samarbeid mellom institusjoner og

myndigheter manglet

Kriterier for beslutninger om tiltak, samt oversikt over aktuelle tiltak var

fraværende

En helhetlig strategi og plan for omfattende informasjonsformidling

til media og almenhet eksisterte ikke •

Myndighetenes handtering av ulykken ble til tross for dette, etterhvert preget av en viss

struktur og de tiltak som ble iverksatt i landbruket har vist seg kostnads-effektive.De

norske tiltakene og har også tildels dannet skole for tilsvarende handtering i andre land,

bl.a. i Russland, Hviterussland og Ukraina1.

Tsjernobylulykken resulterte i et omfattende utredningsarbeid både i Norge, i en rekke

andre land og i internasjonale fora. Behovet for et beredskapsorgan for koordinering av

innsats ble fokusert av Fretheimutvalget2. Oftedalutvalget3 oppsummerte konsekvenser

av ulykken i Norge, og vektla spesielt forventede helsemessige konsekvenser.

Hernesutvalget4 diskuterte informasjonskrisen som oppsto etter ulykken, og la grunnlag

for ny satsing på statlig informasjons- virksomhet. Internasjonalt har spørsmål om

grenseverdier for tolererbart innhold av radioaktive stoffer i matvarer blitt ett sentralt

utredningstema blant flere5.

Etter at utredningsfasen var over ble det opprettet først midlertidig og senere permanent
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fra 1989 et Aksjonsutvalg ved atomulykker. Det ble også etablert landsdekkende

overvåkningsnett for nedfall på bakken og forurensning av næringsmidler. I 1990 ble

status i beredskapsoppbyggingen drøftet mellom berørte departementer, og i januar 1991

ble det nedsatt en ny arbeidsgruppe som blant annet skulle vurdere videre styrking og

samordning av beredskapen. Innstilling ble avgitt i februar 1992 i fonn av en NOU6 og

la grunnlag for en tiltaksplan som ble lagt frem i statsbudsjettet for 19937.

Innstillingen fokuserte på behovet for nytt sentralt organ for koordinering av og

rådgivning vedrørende myndighetenes handtering av en ulykke. Det ble konkret

foreslått opprettet et Faglig råd for atomulykker med bred sammensetning av

representanter for faginstitusjoner og myndigheter. Faglig råd ble foreslått tilordnet et

permanent sekretariat ved daværende Statens institutt for strålehygiene (Statens

strålevern fra 1993). Videre ble det foreslått etablert et regionalt kompetansesenter for

atomulykker i Øst-Finnmark.

NOU 1992:5 gikk også inn på behovet for supplering av utstyr til kartlegging og

overvåkning, samt behovet for utvikling av edb-basert verktøy for informasjons-

behandling, prognoser og beslutningsstøtte. Avslutningsvis ble det fremmet forslag om

styrking av informasjonsberedskapen gjennom etablering av en egen

informasjonsgruppe tilknyttet det faglige rådet. I en krise får informasjonsgruppen som

oppgave å møte medienes og almenhetens informasjonsbehov med massiv og mest

mulig apen informasjon.

Som følge av Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 1993 bestemte Regjeringen å

etablere en ny sentral beredskapsorganisasjon ved Kgl.res. av 12. mars 1993. I tillegg til

det Faglige rådet for atomulykker ble det også besluttet etablert en liten kjernegruppe -

Kriseutvalg for atomulykker bestående av de mest sentrale myndigheter i Faglig råd.

Kriseutvalget fikk ved Kgl.res. fullmakt til å fatte beslutninger og gi ordre om

iverksettelse av enkelte tiltak. Beredskapsorganisasjonen er gjengitt i Vedlegg.

Den sentrale beredskapsorganisasjonen har fått en informasjonsgruppe som består av

informasjonsmedarbeidere fra Faglig råds medlemsinstitusjoner. I en beredskaps-



situasjon skal gruppen styrkes med ressurser fra Regjeringens kriseinformasjonsenhet

(Kriseinfo). Terskelen for å gi informasjon om sikkerhetstruende hendelser og uhell skal

være lav.

Faglig råd har fått sekretariat ved Statens strålevern, og det er etablert en bemannet

beredskapsenhet i Øst-Finnmark på Svanhovd miljøsenter. Disse står for den daglige

drift av beredskapsorganisasjonen. Strålevernet er kontaktpunkt for varsling i henhold til

internasjonale og bilaterale avtaler, og har også direkte forbindelse til kjernekraftverket

på Kola, isbryterflåtens base i Murmansk og kjernekraftverket utenfor St. Petersburg.

Funksjonen som varslingspunkt ivaretas gjennom en døgnvaktordning.

NOU 1992:5 og Kgl.res. av 12. mars 1993 fokuserer i liten grad på regional og lokal

beredskap, seiv om Fylkesmannens rolle som ansvarlig for den sivile beredskap i eget

fylke omtales. I atomulykkeberedskapen vil Fylkesmannen være ansvarlig for den

regionale håndteringen og utøve denne gjennom en koordinerende beredskaps- gruppe.

Gruppen må stå i nær kontakt med Faglig råd og Kriseutvalg både i det løpende

beredskapsarbeidet og spesielt i ulykkessituasjoner.

Foreliggende utredning tar utgangspunkt i det overnevnte og skisserer rollefordeling

mellom ulike aktører i en ulykkeshåndtering. En detaljert avklaring er nødvendig å gjøre

for hvert enkelt av de aktuelle tiltak. Konsensus om dette, etablert i det løpende

beredskapsarbeidet vil gjøre ulykkeshåndtering enklere og tryggere.



Trusselbildet

NOU 1992:5 presenterer en omfattende gjennomgang av de trusler vi står overfor på

atomulykke-området. Utslippskilder som dominerer trusselbildet er av særlig interesse

for beredskapen. Disse er ifølge utredningen:

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

reaktordrevne russiske fartøyer

utilsiktet detonasjon av kjernevåpen

Andre kilder som styrt av satellitter, vestlige kjernekraftverk og norske

forskningsreaktorer har mindre betydning fordi sannsynligheten for ulykke er lavere. En

beredskap som tar sikte på å handtere de situasjoner som dominerer trusselbildet antas

også å kunne handtere andre situasjoner.

I vårsesjonen 1994 la Utenriksdepartementet frem en stortingsmelding om

atomvirksomhet i våre nordlige nærområder8. Stortingsmeldingen skisserer en nasjonal

strategi vedrørende atomsikkerhet, radioaktivt avfall og våpenrelaterte miljøproblemer.

Hovedfokus er lagt på å beskrive hvilke tiltak som vil kunne bedre sikkerheten ved

atomvirksomheten, samt på hvordan det internasjonale samfunn kan bidra til at disse

tiltakene blir realisert. Stortingsmeldingen er fulgt opp i statsbudsjettet for 19959.1 sin

utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 19.01.95, la utenriksminister Bjørn Tore

Godal vekt på dette arbeidet. Det er for tiden under utarbeidelse en handlingsplan for

oppfølging av stortingsmeldingen. Handlingsplanen beskriver prosjekter med målsetning

å kartlegge, overvake, analysere og bekjempe atomforurensning i nord. Det vil føre for

langt å beskrive alle disse prosjektene her. Det overordnede målet med arbeidet er å

redusere trusselen mot helse, miljø og næringsvirksomhet. I tillegg til bilaterale

prosjekter mellom Norge og Russland er det nødvendig å legge betydelig vekt på

innsats fra flere land og internasjonale organ.

Ulike kilder for forurensning vil kunne ha svært forskjellige konsekvenser. Risikoen

knyttet til et bestemt ulykkes-scenario er funksjon både av sannsynligheten for at
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scenariet skal inntreffe og av konsekvensene av ulykken. I tillegg til at

sammensetningen og den totale mengden av et utslipp er viktig, vil følgende forhold

være helt avgjørende for konsekvensenes omfang og karakter:

Er utslippet primært til vann (marint miljø eller innsjø) eller primært til luft?

Hvor høyt løftes et luftutslipp (brann, damputslipp eller eksplosjon)?

Hvilke meteorologiske forhold rår på utslippsstedet og i resipienten?

Avsettes det nedfall på bakken som følge av nedbør?

Er nedfallet lokalisert til urbant miljø, til jordbruksområder eller til naturlig

økosystem?

Beredskapen i Norge skal kunne takle alle typer konsekvenser. Det er viktig at

konsekvensvurderinger og øvelser innrettes på alle aktuelle scenarier og også tar

tilstrekkelig høyde for "worst case". Svært omfattende kjernekraftulykker eller utilsiktet

detonasjon av kjernevåpen nær våre grenser vil medføre en katastrofesituasjon som vil

representere en svær utfordring for vår nasjonale beredskap. Seiv om sannsynligheten

for slike ulykker er svært lav vil konsekvensene være av et slikt omfang at det er godt

motivert også å forberede seg beredskapsmessig på at "det verste skulle skje".

Overlege Svein Dommerud i Forsvarets sanitet påpeker i et intervju med Aftenposten

27.12.94 at Norge må forberede seg grundigere på å møte konsekvenser av en stor

ulykke f.eks. ved Kola kjernekraftverk. Spesielt fremhever Dommerud behovet for å

forberede mottak av en større flyktningestrøm, også å forberede for medisinsk

behandling av stråleskadde. På begge disse områder har det i noen tid pågått viktig

arbeid for å styrke beredskapen. Dommerud har imidlertid et poeng når han slår fast at:

"Beredskap mot slike katastrofer i fredstid må høyt opp på dagsorden. Dersom vi skal

forhindre et inferno i vårt eget land, må vi legge planer og være forberedt. Vi må

utarbeide gode planer medfastlagte rutiner og kommandoforhold".

I videreutviklingen av den norske atomulykke-beredskapen er dette sentrale oppgåver.

Gode løsninger krever innsats både i Faglig råd, hos medlems-institusjonene i Faglig

råd, men også på regionalt og lokalt nivå. Det er dessuten viktig at
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kommunikasjonslinjene gås opp og øves. Foreliggende utredning er ment å bidra i

denne prosessen.

Det er på sin plass å minne om at trusselen ikke nødvendigvis bare skyldes risiko for

ulykker. Under det russiske felttoget i Tsjetsjenia er det fra flere hold blitt truet med

terror- og gjengjeldelsesaksjoner mot russiske kjernekraftverk. General Aleksandr Lebed,

sjef for de russiske styrker i en region i Moldova ble sitert i Aftenposten 14.01.95:

"...konflikten kan utvikle seg til.en russisk konfrontasjon med hele den islamske verden.

Krigen kan føre til mer terrorisme, og kjernefysiske kraftverk i Russland er naturlige

mål, siden de er dårlig sikret".

I et "worst case" fremtidsscenario er det ikke bare ulykker, men også resultat av

terroranslag mot installasjoner som kan føre til utslipp av radioaktivitet.

Krigshandlinger som involverer bruk av kjernefysiske våpen nær norsk område

representerer det verst tenkelige scenario. Idag er selvsagt en slik situasjon ytterst

utenkelig. Det synes likevel naturlig at de beredskapsordninger som er etablert for

fredstid knyttes opp mot krigsberedskapen på dette området. Også på dette området er

det arbeid igang med sikte på avklaring.

Avslutningsvis skal det påpekes at den norske beredskapsorganisasjonen må holde seg

orientert om det aktuelle trusselbildet til enhver tid. Dette krever at vi fra norsk side

opprettholder en dialog med våre naboland om kilder og ulykkesrisiko. I den forbindelse

bør det vurderes å styrke våre konsulater og ambassader i utvalgte naboland med

fagekspertise på dette området.
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Akutt fase av en atomulykke

Kriseutvalgets fullmakt

Dersom en atomulykke inntreffer, og det kan antas at ulykken på en eller annen måte

berører Norge eller norske interesser, vil Faglig for atomulykker møte i sine

operasjonslokaler ved Statens strålevern. I den akutte fasen vil endelige beslutninger

m.h.t. tiltak fattes av de av Faglig råds medlemmer som utgjør Kriseutvalget for

atomulykker. Kriseutvalget har følgende sammensetning:

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB)

Forsvarets overkommando (FO)

Justisdepartementets politiavdeling

Statens helsetilsyn

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT)

Statens strålevern (NRPA)

I henhold til Kgl.res. av 12.mars 1993 har Kriseutvalget for atomulykker fullmakt til å:

Innhente informasjon, data og prognoser

Iverksette visse tiltak: innendørsopphold, evakuering av små lokalsamfunn,

opphold i tilfluktsrom, bruk av jodtabletter, adgangsbegrensning og

trafikkrestriksjoner, næringsmiddeltiltak og kostholdsråd

Utforme og spre informasjon

Tiltakene skal avklares med ansvarlig departement dersom tiden tillater det.

Kriseutvalget kanaliserer informasjon om situasjonen og tiltak til beredskapsavdelingen

hos Fylkesmannen i berørte fylker, for regional effektuering.
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Innhenting av informasjon, data og prognoser

En nøktern vurdering av norsk kapasitet på kartleggingsssiden kan konkluderes med at

vi idag langt på veg har måleutstyr, personellressurser og kompetanse som setter oss

istand til å foreta en forholdsvis rask grov kartlegging av et omfattende radioaktivt

nedfall over Norge. Situasjonen er årlig gjenstand for vurdering i Faglig råd for

atomulykker. Behov for suppleringer og fornyelser blir tatt opp med berørte

departementer.

Kriseutvalgets fullmakt gir instruksjonsmyndighet overfor alle institusjoner som har

kompetanse i kartlegging og prognosering. I praksis innebærer dette primært Faglig råds

medlemsinstitusjoner. I den aller første akutte fasen av de fleste aktuelle

ulykkescenarier vil det være viktig for den sentrale beredskapsorganisasjonen å ha en

forholdsvis sterk styring med bruken av kartleggingsressursene. Skal dette lykkes

kreves det god formidling av kartleggingsstrategi og resultater. Dette gjelder i første

rekke tilbake til Faglig råds medlemmer, og til det regionale ledd hos Fylkesmannen.

Etter at den aller første akutte fasen er over vij det være nødvendig og ønskelig at

regionalt nivå overtar mye av koordineringsansvaret for videre detaljert og mer

omfattende kartlegging.

Det er avgjørende viktig at man i en akutt fase ikke blir stående fast p.g.a. tvil om

økonomisk kompensasjon, eller usikkerhet og vegring hos innsatsmannskaper.

Kriseutvalgets fullmakt må tolkes dithen at det overordnede er å pålegge gjennomført en

adekvat kartlegging. Det forutsettes derfor at finansiering av kartlegging blir ordnet og

gjort opp etter at den akutte aksjonen er avsluttet. Dersom så ikke er tilfelle må det

arbeides med avtaler etc. i "fredstid".

Innsatsmannskaper kan, avhengig av ulykkens karakter og omfang, bli utsatt for

strålingseksponering utover det som tolereres for den generelle befolkningen. Dette

gjelder i kartleggingssammenheng bl.a. Sivilforsvarets målepatruljer. Kunnskap hos

mannskapene, samt kriterier for egen beskyttelse, må videreutvikles. Med hjemmel i

Sivilforsvarsloven av 1953 kan innsatsstyrker fra Sivilforsvaret pålegges å utføre ulike

oppdrag også i fredstid ved ulykkehåndtering. Direktoratet for sivilt beredskap er øverste
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ledd i en linjeorganisasjon med Fylkesmannen som regional leder og politimesteren

som lokal leder.

Iverksettelse av tiltak

En rekke tiltak er aktuelle å sette inn i en akutt fase av en atomulykke. Enkelte av disse

vil bare være aktuelle ved svært alvorlige og omfattende scenarier i Norge eller nær

våre grenser, mens andre er aktuelle også ved mindre og/eller fjerntliggende ulykker der

konsekvensene i Norge er mer beskjedne. Avgrensning av et tiltak vil oftest måtte

gjøres etter eksisterende grenser (beitedistrikt, kommune, fylke etc). Lokale ulykker vil

kunne medføre snevrere grenser for de tiltak som bare er aktuelle i de hardest rammede

områder.

Beslutninger om iverksettelse av tiltak vil bli fattet i Kriseutvalget. Når det er tid til det,

vil tiltak alltid avklares med berørte departementer og med regionalt nivå

(Fylkesmannen og hans koordineringsgruppe), før de iverksettes. Effektuering av en

rekke tiltak skal og må foregå regionalt eller lokalt.

Det er en fordel om det utvikles planverk i alle fylker som legger rammer for den

regionale håndteringen. Enkelte fylker er kommet langt i dette arbeidet, og det bør nå

være mulig å legge en mal som kan være til hjelp i utviklingen av regionale planverk.

På samme måte som det er viktig at det sentrale ledd sørger for fyldig og god

informasjon til regionalt ledd, påhviler det fylkene tilsvarende informasjonsplikt både til

de lokale ledd, og tilbake til sentralt nivå. God kommunikasjon i krise krever at disse

kommunikasjonsveiene også regelmessig brukes og øves i "fredstid".

På de neste sidene er listet de viktigste tiltak som kan iverksettes som følge av en

atomulykke. Det er dessuten drøftet hvilke aktører som forventes å bidra, samt hvilke

oppgåver som må løses av ulike etater:
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Innendørsopphold og bruk av jodtabletter

Ved alvorlige ulykker vil innendørsopphold under passasje av radioaktive luftmasser

begrense eksponeringen via luftveiene. Spesielt effektivt vil tiltaket være dersom

vinduer, ventiler og dører tettes godt.

Ved svært alvorlige ulykker er det aktuelt å bruke jodtabletter for å beskytte

skjoldbruskkjertelen mot radioaktivt jod. Radioaktivt jod vil ofte være tilstede i

betydelige mengder de første dagene etter en ulykke, men vil dø ut på grunn av

forholdsvis kort halveringstid (8 dager). Jodtabletter er forskjellig distribuert i ulike

deler av landet. Distribusjon til befolkningen vil skje ved innsats fra Sivilforsvaret,

apotek eller helsetjenesten.

Beslutning om disse tiltakene må formidles til Fylkesmannen for videre effektuering

regionalt. Formidling via media vil være effektivt. I tillegg vil Sivilforsvarets ressurser

og mannskaper bli involvert.

Anmodning om innendørsoppphold og bruk av jodtabletter vil formuleres som råd til

befolkningen. Det er urimelig å tenke seg at slike tiltak skal påbys, og det trengs

dermed ikke lovhjemmel for dem.

Evakuering av små lokalsamfunn og opphold i tilfluktsrom

Tiltakene er bare aktuelle ved ekstremt alvorlige ulykker, og da bare nær kilden. Aktuell

hendelse kan være havari i fartøyreaktor nær kysten.

Beslutning om disse tiltakene må formidles til Fylkesmannen for videre effektuering

regionalt. Iverksettelse lokalt må skje ved innsats fra Sivilforsvaret, Politiet og eventuelt

også ved bruk av Forsvarets ressurser (etter anmodning om bistand). Forsvarets innsats

vil realiseres via ordinære kommunikasjons- og kommandoveier.

Disse tiltakene kan vurderes innført som påbud. Det er i den forbindelse nødvendig å

avklare eventuelt hjemmelsgrunnlag for tiltaket.
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Adgangsbegrensning og trafikkrestriksjoner

Tiltakene er aktuelle ved lokale ulykker eller der det er store forskjeller i nedfall fra et

område til det neste ("hot spots"). Satellittstyrt kan resultere i radioaktive partiker og

fragmenter over et større område, og motivere avstengning av områder.

Beslutning om disse tiltakene må formidles til Fylkesmannen for videre effektuering

regionalt. Mens den prinsippielle beslutningen bør tas sentralt utfra faglige kriterier, må

detaljene i en slik beslutning (avgrensning etc.) bestemmes på stedet.

Sivilforsvaret og Politiet vil stå for realiseringen av tiltaket, eventuelt med bistand fra

Forsvaret som omtalt over. Hjemmelsgrunnlaget bør avklares entydig.

Redningstjeneste, personrensing og medisinsk behandling av stråleskadde

Livreddende innsats vil også ved behov foregå på et ulykkessted eller på sterkt

forurensete pasienter.

Redningstjeneste vil foregå på vanlig måte med basis i Hovedredningssentral (HRS)

eller Lokal redningssentral (LRS). Innsatsmannskaper må ha klare kriterier og utstyr

for egen beskyttelse. Dersom Kriseutvalg/Faglig råd blir kjent med situasjoner som

krever redningsinnsats, må informasjonen uten opphold formidles videre direkte til HRS

i Bodø eller på Sola. I slike situasjoner må Fylkesmannen i den aktuelle region holdes

løpende orientert.

Forsvaret og Sivilforsvaret har utstyr for rensing av personer. Det kan i tillegg

improviseres utstyr som gjør rensing av forurensete personer mulig. Beslutning om

rensing bør fattes lokalt og nær ulykkessted etter klare kriterier. Fylkesmann og

Kriseutvalg orienteres fortløpende.

Både ekstremt alvorlige atomulykker, men også mindre uhell ved bruk av strålekilder i

industri, medisin og forskning, kan resultere i stråleskadde pasienter. Medisinsk

behandling av stråleskadde er oppgave for helsevesenet. Beslutning om behandling må
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fattes lokalt av behandlende lege. Det er nå håp om at det skal være mulig å

gjennomføre en viss skolering av lokale og regionale ledd i helsevesenet, samt styrke én

sentral enhet for mer sofistikert behandling. Avdeling Strålemedisin ved Strålevernet har

sentrale oppgåver ved etablering av denne delen av beredskapen.

Pågående revisjon av Lov om helsemesig beredskap vil kunne implisere visse føringer

på den medisinske beredskapen.

Næringsmiddeltiltak og kostholdsråd

Etter et nedfall vil radioaktive stoffer føres via næringskjedene til matvarer. Aktuelle

tiltak vil være grundig kontroll av alle matvarer som omsettes, og kassasjon av matvarer

som overskrider fastsatte grenseverdier. Det kan i akutt fase bl.a. være aktuelt med

salgsforbud for grønnsaker som er dyrket utendørs, og for melk fra kyr som gresser ute.

Eventuelt kan det bli innført beiteforbud for husdyr.

I områder med mye radioaktivt nedfall kan det i tillegg være aktuelt å innføre

kostholdsråd. Slike råd tar sikte på å begrense konsum av bl.a. rein, vilt, sopp, bær og

ferskvannsfisk som folk har skaffet seg på egen hand etter et nedfall.

I samråd men landbruksmyndighetene kan det være aktuelt å innføre mer langsiktige

tiltak innen landbruksproduksjonen (bruk av cesiumbindere i for etc).

Kriseutvalget vil beslutte iverksettelse av strakstiltak i akutt fase. Etter den akutte fasen

vil beslutninger om mer langsiktige tiltak med hjemmel i Lov om tilsyn med

næringsmidler m.v. fattes i Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). Informasjon om akutt

fase-tiltakene må formidles til de kommunale næringsmiddeltilsynene (KNT) for

effektuering, samtidig som informasjon om innføring av tiltakene formidles til

Fylkesmannen.
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Reusing av forurensete områder

Bare i ekstreme tilfeller vil det være aktuelt å gjennomføre rensing av områder.

Områderensing etter et radioaktivt nedfall vil, dersom det overhodet er aktuelt som

tiltak, bare bli gjennomført etter at den akutte fasen av et hendelsesforløp er over.

Rensetiltak arter seg forskjellig i urbane strøk og i jordbruksområder.

Fragmenter etter satelittstyrt må fjernes. Dette kan medføre betydelige oppgåver i akutt

fase, og krever innsats av fagmiljøer og innsatsmannskaper (Strålevernet, Institutt for

energiteknikk, Sivilforsvaret, KNT etc).

Beslutning om disse tiltakene må formidles til Fylkesmannen for videre effektuering

regionalt.

Informasjonsformidling

Kriseutvalget bestemmer innholdet i den informasjon som utgår fra Faglig råd. Det

påhviler Kriseutvalget og Faglig råd et stort ansvar i å komme frem til konsensus i

vurderinger og beslutninger. De nasjonale løsninger krever at institusjoner med

delansvar står sammen om helheten.

Beredskapsorganisasjonen ser at spørsmålet om god, apen, omfattende, detaljert og

seriøs informasjon til samfunnet er svært viktig i en ulykkeshåndtering.

Informasjonsutforming og formidling bør regelmessig gjøres til tema under øvelser.

Beslutningsstøtte

Et omfattende edb-basert verktøy for handtering av akutt fase er under utvikling.

Verktøyet utvikles i et bredt samarbeid mellom flere av Faglig råds medlems-

institusjoner og private konsulentfirma. Systemet skal inneholde informasjon om alle

viktige kilder i vår del av verden, herunder også nødvendig billedmateriale, data om

beredskapsorganisasjonen osv. Verktøyet skal også sette Faglig råd istand til å følge
*

utviklingen i en nedfallssituasjon og å visualisere nedfallsmønster i kartverk, raskt
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etablere prognoser for utviklingen etc. Systemet er forventet operativt i løpet av 1996.

Det er viktig at mest mulig av informasjonen som blir liggende i databasen blir

tilgjengelig for alle som trenger den. Dette gjelder bl.a. Faglig råds medlems-

institusjoner og Fylkesmennene. Det vil videre være ønskelig at deler av informasjonen

(bilder, illustrasjoner i kartverk etc.) raskt kan gjøres tilgjengelig for media og almenhet.

Strålevernet får som sekretariat for Faglig råd, ansvar for å holde systemet oppdatert og

operativt. I dette inngår det dels å ajour-holde den statiske informasjonen som ligger i

databasen, dels å øve bruk av verktøyet i akutt fase-øvelser. Herunder er det spesielt

viktig at kommunikasjon med Faglig råds medlemsinstitusjoner, Fylkesmenn og

eventuelle andre brukere, øves.

Tiltaksgrenser

I en akutt fase av en atomulykke vil behovet før at det tas hurtige avgjørelser være

tilstede. Til hjelp i denne beslutningsprosessen er det nødvendig å ha godt faglig

begrunnede, operasjonelle tiltaksnivåer. I praksis vil dette bety at man med enkle

malinger og prognoser raskt kan avgjøre om det er berettiget med innsetting av

beskyttende tiltak.

Intervensjonskriterier er internasjonalt under stadig utvikling. Bl.a. arbeides det med

forslag til felles-nordiske kriterier og tiltaksnivåer. Arbeidet foregår i regi av Nordisk

kjernesikkerhetsforskning (NKS), som er et FoU-samarbeid mellom myndighetene for

atomsikkerhet og beredskap i de nordiske landene. Et nordisk samarbeid vedrørende

tiltaksgrenser for matvarer i omsetning er avsluttet5.
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Utdanningsbehov

Beredskapsøvelser bør i fremtiden søke å øve både sentrale, regionale og lokale ledd.

Øvelser er egnet til å identifisere styrker og mangier ved organisering og ansvarsdeling.

Det er imidlertid en viktig forutsetning for en velfungerende beredskapsorganisasjon, og

det er kunnskap i alle ledd. Kunnskap må formidles utenom selve beredskapsøvelsene.

Det bør i større grad enn idag arrangeres kurs i atomulykkeberedskap. Kursene bør

innholde stoff om:

Radioaktivitet, helserisiko og strålevern

Ulykkescenarier og konsekvenser

Måleprosedyrer og kartleggingsstrategier

Beredskapsorganisasjon, ansvar og rollefordeling

Aktuelle mottiltak, hensikt og prosedyrer for iverksettelse

Intervensjonskriterier og tiltaksnivåer

En rekke etater er målgruppe for slike kurs, som bør kunne strømlinjeformes til

behovene hos ulike yrkesgrupper og etater.

Strålevernet arrangerer jevnlig kurs for personell ved de kommunale næringsmiddel-

tilsynene (KNT). Det er under planlegging kurs vedrørende medisinsk behandling av

stråleskadde. Erfaringer fra disse kursene har relevans også for kurs for andre

yrkesgrupper. Det er spesielt et behov for kunnskap hos innsatsmannskaper

(Sivilforsvar, Politi, Redningstjenesten etc), men også hos personell i Faglig råds

medlemsinstitusjoner, hos Fylkesmennene osv.

Hensikten med å peke på dette temaet er dels å bidra til en styrket beredskap, dels å

legge et grunnlag for drøfting av hvor og hvordan slik utdanning kan foregå. En mulig

måte raskt å komme igang med kursing som skissert ville være å forene

undervisningskrefter fra mange institusjoner, og arrangere kursene på vel etablerte

kurssteder. Sivilforsvarets sentralskole i Heggedal kunne være et slikt sted.
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Vedlegg

Organisering av beredskap mot atomulykker
utenom akutt fase

Departementer

- Det norske meteorologiske institutt

- Direktoratet for naturforvaltning

- Direktoratet for sivilt beredskap

- Forsvarets forskingsinstitutt

- Forsvarets overkommando

- Havforskingsinstituttet

- Institutt for energiteknikk

- Justisdepartementets politiavdeling

- Kystdirektoratet

- Norges Geologiske Undersøkelse

•Norges landbrukshøgskole

• Norges veterinærhøgskole

- Norsk irisMtutt for luftforskning

•Statens; Iprurensningstiisyn

- Statens helsetilsyn

• Statens institutt for folkehelse

-Statens næringsmiddeltilsyn

- Statens strålevern

Embetsgruppe for
atomulykke-

beredskap m.v.

Faglig råd for
atomulykker

Informasjons-
gruppe

Fylkesfagorganer Kommuner

Kommunikasjon

Personell
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Organisering av beredskap mot atomulykker
under akutt fase

Regjeringens kriscinformasjonsen het

Faglig råd for
atomulykker

Kriseutvalget for atomulykker

Direktoratet for sivilt beredskap

Forsvarets overkommando

Justisdepartementets politiavdeling

Statens helsetilsyn

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens strålevern

* *

Fylkesmenn

Faglig råds
informasjons-
gruppe

Opplysnings-
tjenesten i
staten

Faglig råds
medlems-
institusjoner

Fylkesfagorganer 1 Kommuner
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