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Forord

Regjeringen la 8. april 1994 fram en stortingsmelding om atomvirksomhet og
kjemiske våpen i våre nordlige nærområder. For å følge opp denne meldingen
utarbeidet Regjeringen en Handlingsplan. Planen har sin hovedforankring i
Utanriksdepartementet, men der også Miljøverndepartementet og Sosial- og
helsedepartementet, ved sin fagetat Statens strålevern, har et delansvar for
oppfølgingen av planen.

Handlingsplanen for atomsaker inneholder en rekke prosjekter som fokuserer på
atomsikkerhetsspørsmålene i nordområdene.

Strålevernet har ansvar for gjennomføringen av flere av disse prosjektene, og
følgende rapport oppsummerer status og oppnådde resultater for disse i 1995.

Handlingsplanen bidrar til konkrete løsninger på atomsikkerhetsproblemer, men er
også en velegnet mekanisme for dialog med de ulike problemeiere og med
finansieringskilder i utlandet.

Ole Harbitz
direktør



2 Innledning
Handlingsplanen for atomsaker er inndelt i fire hovedproblemområder. De fire
hovedproblemområdene er:

• Utilfredsstillende sikkerhet ved atominstallasjoner
• Utilfredsstillende behandling og lagring av brukt uranbrensel og

radioaktivt avfall
• Dumping av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet og tilsig til havet fra

elver i Russland
• Våpenrelaterte miljøfarer

Innen hvert av disse er det konkretisert flere ulike prosjekter.

Oppfølgingen av Statens stråleverns arbeid med Handlingsplanen er organisert i
tilsammen 13 ulike prosjekter. Avdeling Beredskap og sikkerhet ivaretar i alt åtte av
disse prosjektene, mens Avdeling Miljø følger opp fire av de mer miljørelaterte
prosjektene.

Informasjonsenheten bistår med et eget prosjekt for informasjonen om utviklingen i
de prosjekter som Strålevernet har ansvar for gjennomføringen av.

I løpet av 1995 har utvikling i atomsikkerhetsprosjektenc gått som planlagt.



Hovedområde 1: Utilfredsstillende sikkerhet ved
Atominstallasjoner

3.1 Prosjekt: Faglig bistand, opplæring og utstyrsleveranser til
kjernekraftverket på Kola

Den alarmcrende situasjonen når det gjaldt sikkerheten ved KNPP ble
åpenbar på begynnelsen av 1990 tallet. I første omgang ble det fore tatt
strakstiltak for å sikre tidlig varsling av ulykker. Det ble installert
satelitterminaler ved kjernekraftverkene på Kola, i Leningrad og ved
Atomflot i Murmansk. Samarbeid med Statens Karnkraftinspektion, Sverige,
sikrer tidlig varsling fra Ignalina i Litauen. Dernest er det blitt sått i gang
tiltak fra norsk side med en foreløpig ramme på 25 mill. kroner, mens nye
tiltak innenfor en ramme på 44 mill. kroner er under planlegging og
utførelse.

Det første bistandsprosjektet norske myndi/fhetergjennomførte på
Kolakraftverket, var anskaffelse av en nødstrømsjjenerator.

I forbindclse med Handlingsplanen for nordområdene presentert av den
norske regjering våren 1995 ble det sått av 44 millioncr til Kola
kjernekraftverk for 1995/96. Følgende tiltak er under planlegging og
utførelse:



Komplettering og utvidelse av eksisterende prosjekter
Dette vil i første rekke bety brannsikring av nødaggregat, utvidelse av
tclekommunikasjons- og vannkjemiprosjektet, og implementering av
vcdlikcholdssystcmct for alle reaktorene ved KNPP
Brannsikring
Brannsikring ser ut til å bli et helt sentralt prosjekt i fase 2 av
sikkerhetsarbeidet ved KNPP. I denne sammenhengen betyr det alt fra
sikring av bærekonstruksjoner og kabelføringer til montering av
slukkingssystemer og verneutstyr.
Off-site monitorering
Dette er et prosjekt som går på økt beredskap og dermed sikkerhet på
norsk side mot ulykker ved verket. Det er planlagt en mobil enhet for
vann og luftmålinger i umiddelbar nærhet av verket
Kontrollromsteknologi
Et sentralt prosjekt i fase 2 er et samarbeidsprosjekt med selskapet TVO
International, Finland og operatøren av LOVIISA kjernekraftverk ved
Helsinki. Dette kjernekraftverket er av samme type som KNPP, og målet
her er å bedrc oversikten og minske mulighetene for menneskelige feil i
kontrollrommet. Opplæring av russiske operatører vil skje ved I FE i
Halden.

Kontrollrommet for den eldste reaktoren på Kolakraftvcrket.

Ultralydsutstyr
Slikt utstyr muliggjør grundig kontroll av rør og sveiseskjøter. Dette er
spesielt viktig i forbindelse med reaktortanken hvor det kan være fare for
metallsprøhet som følge av mange driftstimer i et hardt strålingsmiljø.



3.2 Prosjekt: Risiko- og konsekvensanalyse i forhold til ulykker ved
kjernekraftverket på Kola

Prosjektet er startet og det er avholdt to møter i prosjektgruppen. Den består
av representantar fra Strålevernet, Meteorologisk institutt og Institutt for
energiteknikk.

Arbeidet er inne i en fase der konsekvensanalysen skal planlegges og
avgrenses gjennom klar målsetning for prosjektet. IFE Halden vil bidra med
kildetermer for veldig store utslipp og mer sannsynlige utslipp. DNMI vil
bidra med værsituasjoner som gir alvorlige konsekvenscr i Nord-Norge og
resten av Norge, av et utslipp på Kola. Strålevernet vil foreta vurdering av
doser og tiltak i en tidlig fase etter et utslipp. Arbeidet har startet opp på
IFE, mens DNMI og Strålevernet fortsatt er i planleggingsfasen.

Brukere av resultatenc fra konsekvensutredningen, f.eks. fylkesmenn, vil
tidlig bli orientert om prosjektet. Likeledes arbeides det med involvering av
russere i prosjektet.

4 Hovedområde 2: Utilfreds stillende behandling og lagring
av brukt uranbrensel og radioaktivt avfall

4.1 Prosjekt: Økonomisk ogfaglig bidrag til en internasjonal
konferanse i regi av IAEA om behandling og lagring av
radioaktivt avfall i Russland

På nordisk initiativ arrangerte IAEA seminar om «International Co-operation
on Nuclear Waste Management in the Russian Federation» i Wien 15-17
mai. På seminaret gjorde alle russiske myndigheter og organisasjoner som
arbeider med radioaktivt avfall og brukt kjerne brensel rede for sine
ansvarsområder og pågående avfallsprogram. Russernc presenterte også en
felles prioriteringsliste med 15 prosjekt hvor de ønsker internasjonalt
samarbeid. Dette samt presentasjoncr fra land og internasjonale
organisasjoner som har pågående samarbeidsprosjekt med Russland, er
sammenstilt og utgitt i bok av IAEA. Kostnadene for seminaret ble dekket av
Sverige og Norge (ca USD 200 000 hver), Strålevernet og Statens
strålskydds institut i Sverige sammen med IAEA forbercdt seminaret.
Personal fra Strålevernet har bla arbeidet 4 uker i Wien og 2 i Russland med
seminar forberedclse. MD og UD har også deltatt aktivt. En av
hovedkonklusjonene var å etablere en internasjonal «kontakt ekspert gruppe
(CEG)» slik at man har et forum å diskutere pågående arbeider, få
informasjon samt rekommandere viktige prosjekt/problem som ikke blir løst.



Denne gruppen ble dannet på et oppfølgende møte i Stockholm 21-22 sept.,
hvor også mandat ble utarbeidet. Gruppens sekretariat er foreslått lagt til
IAEA, de må dog ha ekstern finansiering for å utføre oppgaven. Det første
møtet i CEG er planlagt til 5.-7. februar 1996 i Moskva. Strålevernet bidrar
med personal både i forbindelse med Stockholm møtet og i arbeidet med å
arrangere møtet i Moskva. Mai-seminaret var en stor suksess, men dessverre
har IAEAs innsats med oppfølgingen vært relativt lav.

4.2 Prosjekt: Videreføring av norsk-russisk-amerikansk prosjekt for
utvidelse av kapasiteten ved atomisbryterflåtens anlegg for
rensing avflytende radioaktivt avfall i Murmansk

Regjeringene i Norge og USA har i forståelse med Russlands regjering
inngått et samarbeide om å oppgradere og utvide anlegget for rensing av
lavradioaktivt flytende avfall ved vedlikeholdsbasen for atomisbryterne i
Murmansk. Dette anlegget er bygget for å dekke isbryterflåtens eget behov
for å rense flytende avfall. Nå utvides rensekapasiteten fra 1200 m3 pr år, til
5000 m3 pr år. Dette er tilstrekkelig til å rense behovet som den russiske
nordflåten har i forbindelse med drift av sine atomdrevne ubåter og
overflatefartøyer.

Russland har de siste år overholdt Londonkonvensjonens forbud mot å slippe
radioaktivt avfall ut i havet. Marinens lagre er nå imidlertid fulle. Utvidelsen
av renseanlegget i Murmansk og bygging av et tilsvarende japansk finansiert
anlegg på Stillehavskysten gjør det mulig for Russland fullt ut å slutte seg til
Londonkonvensjonens forbud mot å slippe radioaktivt avfall ut i nordlige
havområder.

I 1995 er prosjekteringen av utvidelsen av renseanlegget sluttført, og
byggingen kan starte. Det regnes med ca ett års byggetid. Stort sett vil det
bli benyttet russisk teknologi.



Russernes atomisbrytere er verdens eneste sivile flåte av kjernedrevene fartøycr.

Radioaktiviteten som fjernes fra det flytende avfallet vil konsentreres og
stabiliseres i fast form i relativt ganske lite volum. Ktter utvidelsen blir det
faste avfall fra renscanlcgget tryggere enn for for transport og lagring.
Utvidelsen av anlegget koster ca 3 Mill USD. Norge og USA dekker liver en
halvpart.

4.3 Prosjekt: Initiativ til internasjonalt samarbeid for en forsvarlig
handtering av fartøyet «Lepse» som brukesfor lagring av
radioaktivt avfall

I mai 1995 ble en internasjonal rådgivergruppe for handtering av det
radioaktive avfallet ombord på det russiske fartøyet Lepse etablert. Fartøyet er
et av flere som russerne har brukt som midlertidige lagre for radioaktivt avfall
og brukt kjernebrensel. I fjor ble det rettet søkelys på dette skipet og stilt
spørsmålstegn ved om dette var en cgnet lagringsplass. Konklusjonene så
langt er at man bør etablere andre og sikrere lagre.

Problemet med å fjerne de radioaktive materialene i Lepse, er at en del av det
brukte kjernebrenselet er ødelagt. Ktter det norske myndighetcr kjenner til
har ikke russerne fore tatt noen tilstandsvurdering og vurdering av hvilken
risiko som er forbundet med å gå inn å gjennomføre en opprydningsaksjon i
Lepse. Ktter norske stråleverneksperters mening, kan det være knyttet stor
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risiko til eventuelle opprydningsprosjekter før vi har tilfredsstillende
bakgrunnsinformasjon å basere opprydningstiltak på.

;»»*•*****

Russiske myndigheter har lajjret store menjjder radioaktivt materiale ombord på
lastefartøyet Lepse. Skipet ligger i dag blant flere andre fartøy er i Murmansk.

I mai i år møttcs en delegasjon fra driftsoperatørenc i Murmansk og en fra
KU-landcne i Oslo og undcrtcgnet en avtale om gjennomføring av en
grundig undersøkclse av alle forhold rundt Lepse. Dermed ble første skritt
tatt i retning av en prosess som norske strålevernekspcrter hele tiden har sett
på som nødvendig. Undersøkelscne pågår fortsatt, og når de er gjennomført
våren 1996, vil det være mulig å plaiilegge nødvendige tiltak. Det blir
undcrstreket fra rådgivergruppen at den etter at rapporten er gjennomgått,
kun skal komme med anbefalinger overfor russiske myndigheter om tiltak på
Lepse, og at det er russiske myndigheters ansvar å velge løsninger tor en
sikker handtering av det radioaktive avfallet ombord på Lepse.

4.4 Prosjekt: Deltakelse i arbeidet i IABA-regifor å utforme en
internasjonal konvensjon for sikker behandling og lagring av
radioaktivt avfall.

Det internasjonale atomenergibyrå, IAEA, har startet arbeidet med å
utarbeide en internasjonal konvensjon for sikker behandling av radioaktivt
avfall. Foreløpig er det blitt avholdt to møter i Wien med deltagere fra
myndigheter og dcpartementcr fra de fleste medlemsland. Fra Norge deltar
Strålevernet sammen med representanter fra Utenriksdepartementet og
Miljøverndepartementet i dette arbeidet.
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En konvensjon av denne art er viktig for å sikre forsvarlig avfallshandtering i
alle land, og den er også viktig i Norges bestrebelser for å få sått fokus på
avfallsproblemene i Russland.

Norge ser det som svært viktig at konvensjonen blir bredest mulig og at den
inkluderer brukt brensel og reprosessering. Det er også viktig sett med
norske øyne at også avfall fra militære formål fanges opp av konvensjonen.

Hovedområde 3: Dumping av radioaktivt avfall i Barents-
og Karahavet og tilsig til havet fra elver i Russland

5.1 Prosjekt: Sluttføring av analysearbeid og utarbeidelse av
vitenskapelig rapport fra 1994-toktene til Karahavet

Opplysninger fra ulike uoffisielle kilder i det tidligere Sovjetunionen om
påstått dumping av radioaktivt materiale i Barents- og Karahavet medførte at
den norsk-russiske miljøvernkommisjonen nedsatte en felles ekspertgruppe i
1992. Denne ekspertgruppen for undersøkelse av radioaktiv forurensning i
nordlige områder har i perioden 1992-1995 samlet inn informasjon om
problemer knyttet til handtering av radioaktivt avfall og besøkt både militære
og sivile steder hvor radioaktivt avfall og brukt brensel håndteres og lagres.
Det er gjennomført tokt til Karahavet hvor radioaktivt avfall er lokalisert og
inspisert, samt foretatt konsekvensvurderinger.

Sammen med flytende radioaktivt avfall er det blitt dumpet et stort antall
containere, seks reaktorer med brukt brensel og ti reaktorer uten brensel. I
tillegg er det senket sytten skip med radioaktivt avfall i Barents- og
Karahavet.

I 1992 ble det gjennomført en ekspedisjon til Karahavet som den første med
deltakelse av vestlige forskere. Ekspedisjonene til Tsivolki, Stepovogo og
Abrosimov i 1993 og 1994 er de første internasjonale ekspedisjoner til
dumpingplassene i fjordene på Novaja Semlja. Foruten norske og russiske
forskere har observatører fra EU og IAEA deltatt.
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Bilderfra atomubåt senket i Karabavet.

Det ble tatt prøver av sjøvann, sedimenter, flora og fauna. Ved bruk av en
fjernstyrt mini-ubåt utstyrt med sonar og undervannskamera ble dumpet
materiale lokalisert i fjordene på østkysten av Novaja S-mlja. Utstyret ble
også benyttet til å ta prøver tett inntil de dumpcde objekter.

Resultater viser generelt liten radioaktiv forurensning i Karahavct
sammenlignet med andre marine systemer, som for eksempel Irskesjøen,
Østersjøen og Nordsjøen, og at forurensningen først og fremst skyldes
globalt nedfall etter prøvesprengninger og annen transport av radioaktive
stofter til området. Det er imidlertid målt høyere verdier tett ved noen
dumpesteder, noe som indikerer lekkasje fra enkelte objekter. Risiko for
lekkasje fra dumpede objekter styrker nødvendigheten for miljøovervåking i
fremtiden.

Resultater fra det norsk-russiske samarbeidet er blitt rapportert fortløpende
til London-konvensjonen, og til IAEA og EU. Tilgjengelige rapportcr er «A
survey of artificial radionuclides in the Kara Sea» (1992) og «Radioactive
contamination at dumping sites for nuclear waste in the Kara Sea» (1993).
Rapporten «Dumping of radioactive waste and investigation of radioactive
contamination in the Kara Sea» (1992-1994) forcliggcr som sammendrag.
Endelig versjon utgis ved utgangen av 1995.
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5.2 Prosjekt: Sluttføring av første fase av arbeidet med å kartlegge
faren for radioaktiv forurensing av Barents- og Karahavet fra
atomanleggene ved Majak

Majak anleggene ligger ved syd-østre del av Uralfjellene. De ble sått i drift
mot slutten av 1940 årene med oppgave å produsere plutonium til
da værende USSR's atomvåpenprogram. Viktige nåværende funksjoner er å
reprosessere reaktorbrensel og handtere radioaktivt avfall.

Betydelige mengder radioaktivt avfall ble, spesielt i den første driftsperioden,
sluppet ut i et nærliggende elvesystem, og området er i dag sterkt radioaktivt
forurenset. Bygging av kunstige innsjøer og andre tiltak er iverksatt for å
redusere tilsig av radioaktivitet via elvesystemet som til slutt munner ut i
Karahavet.

Et norsk - russisk bilateralt prosjekt ble startet opp ultimo 1993. Første fase
av prosjektet går ut på å beskrive forurensingsituasjonen i området og
årsaken til denne, samt transporten av radioaktivitet ut av området via
elvesystemet i normalsituasjon. Denne del av prosjektet er snart avsluttet, og
arbeidet har inkludert et felles feltarbeide ved Majak.

Det foreligger konkrete planer om å supplere første fase av prosjektet med en
rapport over stråledoser og helsemessige konsekvenser til befolkningen i den
øverste delen av elveløpet.

Det er forutsatt at prosjektet skal videreføres med en analyse av forskjellige
uhellsscenarier ved Majak og deres radioøkologiske konsekvenser for
nordlige farvann og stråledoser til utvalgte befolkningsgrupper.

5.3 Prosjekt: Risikovurdering av den fremtidige faren for
forurensing av mennesker og miljø fra dumpet radioaktivt
avfall

Radioaktiv avfall fra tidlige Sovjet var dumpet ved øya Novaja Semlja
(Barents- og Karahavet) i perioden fra 1960 til 1991. Modellering av
konsekvenser for mennesker og miljø fra dumpet radioaktiv avfall var en dell
av program for Russisk-norsk ekspert gruppe for vurdering av radioaktiv
forurensing i nordlige områder.

Det er dannet en boksmodell (140 «bokser» - se figur) for dispersjon av
radionuklider i de nordlige havområdene med opptil tre bokser på aktuelle
havområder: overflatevann, dypvann og sedimentet. Den modellen er basert
på moderne informasjonen om vannstrømmer i Arktisk havområder og
beregninger fra 3-dimensjonal modell for vannsirkulasjon i verdens havet.
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Andel av boksstruktur for havområdene i Arktis (overflatevann bokser).

Kollektive doser for verdensbefolkning beregnes ut fra oceanografisk data og
radionuklidenes egenskaper med sammenkobling med fiskeridata og
konsumdata.

Beregninger for kollektiv dose er basert på to forskjellige utslippsscenario for
radionuklider fra dumping radioaktiv avfall i Arktisk havområder (scenario
var anbefalt fra spesielt forskning gruppe fra IAEA).

Kollektiv dose (beregnet for 1000 år for aktuelle radionuklider: Cs-137,
Co-60, Sr-90, Pu-239, Am-241, Ni-63,1-129, H-3) gir for det alvorligste
scenario en kollektiv dose på cirka 10 manSv med Cs-137 som den viktigste
radionukliden. Dosehastighet presenteres i figuren med maksimum verdi
cirka 0,3 manSv pr år.
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5.4 Prosjekt: Utarbeidelse av et overvakingsprogram for
radioaktivitet i de nordlige havområdene i samarbeid med
Russland og Arctic Monitoring and Assessment Program
(AMAP)

Våren 1995 fikk Statens forurensningstilsyn (SFT), Norsk Polarinstitutt og
Statens strålevern et oppdrag av Miljøverndepartementet om å utarbeide et
overvåkningsprogram for de nordlige havområder. Utredningsarbeidct ble
ledet av SFT. Programmet skulle omfatte miljøgifter inkludert radioaktivitet.
Utarbeidelsen av programmet ble delt inn i flere trinn for å sikre tilstrckkelig
fleksibilitet. Første trinn fokuserer på undersøkelser som skal dekke
kunnskapshull om miljøtilstanden i det aktuelle området. Langsiktig
overvaking av enkcltobjekter bør skisseres på bakgrunn av disse
undersøkelsene, samt resultater av de undersøkelsene som er gjort/gjøres i
dag.

Overvaking av overføring av miljøgifter og radioaktivitet i
næringskjeden
Ved å bestemme nivåene av disse stoffene i toppredatorer og lavere deler av
den arktiske næringskjede, samt de viktigste fysiske komponenter disse
kommer i kontakt med, kan man finne ut hvordan slike stoffer akkumulcres i
næringskjeden.
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Overføring av transportveier ( land/hav/is )
Transport av sedimenter og forurcnsningcr med de russiske elvene, i elve
estuariene over kontinentalsokkelen og fra dumpet materiale i Polhavet er lite
kjent. Det samme gjelder for forurenstungstransport med isen og utsmelting
i norske farvann. Ved å kartlegge dette kan man kohle forurensnmgen til
kilder og plassere provestasjoner på de mest hensiktsmessige stedene.

Overvåkingsarbeidet videre
Det arbeides nå videre i en nasjonal gruppe og i "den norsk russiske
ekspertgruppen for undersøkelse av radioaktiv torurensning i
nordområdene", for å utarbeide overvåkningsprogrammet i me r detaljert
hovedretning mot AM Al1 ( Arctic Monitoring and Assessment Program ).
Dette programmet vil være meget viktig i fremtiden.

Linder et mote i Nuuk på Grønland i 1993 ble miljovernministrcne i de åtte
arktiske landene enige om at det skulle etableres et datasenter med oversikter
over kilder, og type r og nivåer av radioaktiv forurensing i de arktiske og
nordlige områdene. Dette datasenteret var en del av det arktiske
miljøovervåkmgsprogrammet. USA tok et initiativ for at Norge skulle lage
og drive datasenteret, og Statens strålevern tikk i oppdrag på vegne av AMAP
å drive senteret.

AMAP-onirådct
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Fortsatt er datasenteret i en utviklingsfase, men mengden av den informasjon
som er lagt inn øker raskt. Planen er at det vil være fullt operativt i 1996.
Som driftsansvarlig vil Strålevernet ha ansvar for å samle og registrere data
over potensielle, aktuelle og historiske kilder til radioaktiv forurensning og
malinger av nivåer av radioaktiv forurensning til forskjellige tider.

I arbeidet med datasenteret samarbeider Strålevernet nært med det russiske
Hydrometerologiske instituttet, Roshydromet, det russiske
miljøverndepartementet, Naval Research Laboratory i USA og Det
internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Arbeidet er finansiert av Office of
Naval Research i USA, og Miljøverndepartementet i Norge samt Statens
strålevern. Datasenteret går inn som en del av det internasjonale AMAP
samarbeidet (Arctic Monitoring and Assessment Programme) som skal
arbeide for å få en oversikt over og vurdere konsekvenser av de fleste former
for forurensning i Arktiske strøk. Dette arbeidet ble initiert i Rovaniemi i
Finland i 1991 da miljøvernministrene i landene som grenser mot Arktis
vedtok å starte et samarbeid for å få oversikt over nivåer og mulige
konsekvenser av forurensning i arktiske områder. Samarbeidet omfatter de
åtte landene Island, USA, Canada, Russland, Finland, Sverige, Danmark og
Norge. I tillegg til disse landene har en del andre land, Storbritannia,
Nederland, Tyskland og Polen observatørstatus. En rekke organisasjoner,
blant annet IAEA og urbefolkningsorganisasjoner er også aktivt involvert i
arbeidet.

Norge og Russland leder arbeidet med konsekvensvurderingen av den
radioaktive forurensningen i nært samarbeide med faginstitusjon i andre land.

6 Hovedområde 4: Våpenrelaterte miljøfarer

6.1 Prosjekt: Kontroll og fysisk sikring av spaltbart materiale

Strålevernet har i 1995 innledet samarbeid med SKI i Sverige om etablering
av kontrollsystemer for nukleært materiale i Nordvest-Russland. SKI har der
et godt samarbeide med Gosatomnadzors kontor i St.Petersburg.
Gosatomnadzor har fremlagt en liste over materiell de har behov for i den
sammenheng. Våre anstrengelser vil i størst grad være rettet mot Murmansk-
regionen herunder Murmansk Shipping Company.

Videre vil en representant fra SHD være med i den gruppen som assisterer
tidligere sovjetrepublikker med utarbeidelse av lovverk for kontroll med
nukleære materialer og fysisk beskyttelse av disse.

Vi har også gitt beskjed om at vi ønsker å delta i IAEAs database for illegal
omsetning av spaltbart materiale.
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6.2 Prosjekt: Styrking av kompetanse for å påvise spaltbart materiale
smuglergods

I løpet av 1995 ble det etablert en kontaktgruppe mellom Tollvesen,
Politiets Overvåkingstjencste, Forsvarets Overkommando og Statens
strålevern. Kontaktgruppen ble etablert for at norske myndigheter skal være
best mulig rustet mot eventuelle forsøk på smugling av radioaktivt materiale
over norske grenseoverganger. I oppfølgingen av dette arbeidet har Statens
strålevern innledet et samarbeid med både Tollvesenet og Politiet om et
utdanningsopplegg som skal sette nye politi- og tollaspiranter i stand til å
oppdage forsøk på smugling av spaltbart materiale over norske
grenseoverganger. Det er videre startet arbeid med innkjøp av egnet mobilt
måleutstyr og utarbeidelse av prosedyrer for påvisning av plutonium og uran.

Informasjonsprosjekt Atomsikkerhet Øst

Prosjektet for informasjon om det atomsikkerhetsarbeid norske myndigheter bistår
Russland med i nordområdene, ble igangsatt 1. august 1995. Det ble organisert i
ulike informasjonstiltak med en tidsplan for gjennomføring. De ulike tiltakene
benyttet forskjellige informasjonskanaler for å nå ut det som ble regnet som
prioriterte målgrupper.

Oppmerksomheten fra medlene mot atomsikkerheten i nordområdene har vært
svært høy. Det har derfor vært forholdsvis enkelt å fa inn nyheter om det som skjer i
forbindelse med norske myndigheters handlingsplan for atomspørsmål i
nordområdene.

I samarbeid med Statens informasjonsteneste ble det høsten 1995 sått inn ressurscr
på å få utarbeidet en informasjonsplan for dette informasjonsarbeidet. Målet med
planen var å framskaffe et effektivt styringsverktøy for informasjonsarbeidet rundt
Handlingsplanen slik at også informasjonen blir et bidrag til å nå de mål som er sått
i Handlingsplanen.

7.1 Informasjonstiltak: Pressemeldinger

Utviklingen i atomsikkerhetsprosjektene har vært fulgt opp med en
pressemeldingstjeneste, når f.eks. milepcler er nådd. I alt har det vært
produsert syv pressemeldinger av denne typen. Meldingene har i hovedsak
vært sendt ut på telefaks via det datafaks-system som etablert spesielt for
informasjonsprosjektet. Det har stort sett vært god respons fra
nyhetsredaksjonene på de pressemeldingene som har vært sendt ut. Det ble i
forbindelse med et systematisk informasjonsarbeid mot mediene, etablert en
mer effektivt og målbevisst mediekiipptjeneste. Dette har gitt en god oversikt
over medienes dekning av de ulike informasjonstiltak.

19



7.2 Informasjonstiltak: Pressekonferanser

Det er arrangert én ordinær pressekonferanse i løpet av første
prosjektperiode. Hovedsak på denne var sluttrapporten etter toktene for å
finne eventuell radioaktiv forurensing i de områder russerne hadde dumpet
radioaktivt materiale i Barents- og Karahavet.

7.3 Informasjonstiltak: Nyhetsbrev

Det har vært sendt ut et spesialnummer av StrålevernNytt i løpet av høsten
1995 der innholdet har spesielt konsentrert seg om atomsikkerhctsarbeidet i
nordområdene. Dette ble også oversatt til engelsk. I løpet av 1996 er det
planlagt i alt fire slike nummer. Disse nyhetsbrevene synes å ha nådd ut til de
ulike målgruppene. Det er vedtatt at også nyhetsbrevene i 1996 skal lages i
både norsk og engelsk versjon slik at det er mulig å nå internasjonale
målgrupper i tillegg til norske.

7.4 Informasjonstiltak: Pressereise

En pressereise til Kolahalvøya var det mest ressurskrevende enkelttiltak som
ble gjennomført i løpet informasjonsarbeidet i 1995. Hensikten med en slik
pressereise var bl.a. å få sått den norske handlingsplanen og det
atomsikkerhetsarbeidet i nordområdene på dagsorden, å gi et utvalg norske
journalister en bredere kunnskap om atomsikkerhetsproblemene på Kola-
halvøya og bistå journalistene rent praktisk med å samle bakgrunnsmateriale
til sitt journalistiske arbeid. Bi-effektene av en slik pressereise var også
forholdsvis opplagte. Den ville markere norske myndigheter og Strålevernet i
mediebildet, den ville på en praktisk måte gjøre det mulig å bygge opp et
kontaktnett til journalister, som også i tiden etter pressereisen trolig ville se
det nyttig å opprettholde kontakten til strålevernmyndighetenc.

Interessen for å delta på pressereisen var ikke bare stor blant norske
journalister, men også blant utenlandske korrespondenter som arbeider i
Norge. De fire dagene reisen var beregnet å vare, vil ofte bli sett på som lang
tid i en rekke redaksjoner. Redaksjonsledelsen vil da forvente at journalistene
kommer tilbake med godt stoff dersom et slikt antall dager skal settes av til
en pressereise. Dette satte derfor store krav til Strålevernet som arrangør.
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Norske journalist r pa bi uik på Kolah aftri rki t

Dct syncs som om vi har nådd Here av våre mål med prcssereisen. Der har
vært produsert svært mange spaltemillimcterc med stoff fra deltakcrne på
reisen (totalt 60 reportasjer som oftest av helside eller dobbel helside-
format). Siden vi også hadde med journalister fra radio og TV har det blitt
produsert rundt fire lengre innslag for riksdekkende radio og TV i tillegg til
en rekke kortere nyhetsmeldinger. Reportasjcne har ovcrvciende vært
balanserte og informative.

7.5 Deltakelse i ulike nasjonale og internasjonale fagfora
Kn av de definerte målgruppene for informasjonsarbeidet har vært de stadige
etater som deltar i atomulykkes-beredskapen. Disse har derfor vært holdt
løpende orientert om informasjonsarbeidet.

Det har også vært nyttig å delta i ulike nordiske sammenhengcr, og det har
vært vurdert om hvordan slike fora kan utnyttes til som informasjonskanalcr
for å få ut informasjon. I løpet av høsten deltok Strålevernet som
foredragsholder ved to slike arrangementer. I det første bisto vi svenske
strålemyndigheter ved en workshop de arrangerte i Latvia for representanter
fra alle de baltiske land. Temaet var "Kriseinformasjon under kjernefysiske
ulykker", og vi bidro med et foredrag om trusselen for en ny Tsjernobyl
katastrofe og hva slags beredskapsapparat norske myndighcter har for a mote
en slike kriser. I oktober deltok vi med foredrag for nordiske journalister om
trusselbildet i nordområdene og hva slags tiltak vi har for å bedre
atomsikkerheten på Kolahalvøya.
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