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Sammendrag

EKO-4, Beredskapsøvelser og informasjon, består av 2 delprosjekter.

I EKO-4.1, Øvelser og scenarieutvikling, er det i 1996 gjennomført en funksjonsøvelse med
doseberegning som tema og et oppfølgende seminar. I tillegg er det gjennomført et seminar
med tema sammenlikning av nordiske spredningsmodeller, basert på resultater fra det interna-
sjonalt fullskala eksperimentet, ETEX-1. Begge arrangementene var nyttige for beredskapen
mot atomulykker i Norden, og bidro til kunnskap om andre lands modeller og systemer, samt
utvikling av et nordisk nettverk. Resultater fra disse arrangementene vil bli utgitt i egne rap-
porter.

I tillegg er rapportene fra to av funksjonsøvelsene, sammenlikning av spredningsmodeller og
beslutningskonferanse om dekontamineringstiltak i urbant miljø, som ble gjennomført i 1995
utgitt.

I serien av funksjonsøvelser, er et avsluttende seminar under planlegging og vil bli gjennom-
ført i 1997. Dette har vurdering av utvikling på kjernekraftanlegg ved alvorlige ulykker som
tema, og vil fokusere på myndighetenes informasjonsbehov sett i sammenheng med hva slags
informasjon som kan gjøres tilgjengelig.

En stor øvelse planlegges også sammen med OECD/NEAs øvelse INEX 2 17. april 1997.
Denne skal i tillegg til INEX 2-målsetningene, fokusere på en del tilleggsmål av spesiell nor-
disk interesse. Arbeidet med de nordiske målsetningene er i inneværende år avsluttet. Gjen-
nom samarbeidet så langt og i den videre detaljplanleggingen, hjelper vi i Norden hjelpe hver-
andre i øvelsesplanleggingen og unngår doble innsatser i planleggingsperioden, samtidig som
kjennskapen til nasjonale ordninger og særegenheter innen beredskap styrkes. I tillegg har vi
gjennom å invitere baltiske representanter til et av planleggingsmøtene så langt, forsøkt å for-
midle våre erfaringer til dem, som et bidrag til deres nasjonale øvelsesplanlegging.

I EKO-4.1 pågår et arbeid for å undersøke hva slags verktøy og hjelpemidler som finnes for å
utvikle scenarier for bruk i nasjonale/regionale øvelser i Norden. Hvilke behov de nordiske
øvelses-planleggere har, vil også fokuseres før eventuell videreutvikling foreslås.

I EKO-4.2, Nordisk system for data- og informasjonsutveksling, har arbeidsgruppen vurdert
mulige tekniske løsninger og resultatene er presentert i en rapport. Implementeringen er noe
forsinket, men det vil arbeides videre med dette i 1997, bl.a. i samarbeid med den nordiske
myndighetsgruppen innen beredskap (NEP).

En ny versjon av beredskapshåndboken er utgitt. Det er imidlertid behov for ytterligere revi-
sjon av denne, og dette planlegges i 1997. Da vil også resultatene gjøres tilgjengelig på
WWW.



Summary

EKO-4, Emergency preparedness exercises and information exchange, consists of two sub
projects.

In EKO-4.1, Exercises and scenario development, a functional exercise on dose calculation
has been arranged and followed up by a seminar. I addition, a seminar for intercomparison of
Nordic dispersion models has been arranged bases on results from the international full scale
experiment ETEX-1. Both arrangements showed to be useful for the nuclear emergency pre-
paredness in the Nordic countries and contributed to better knowledge about the different
models. Such arrangements also strengthens the personal networks.

Additionally, the reports from two functional exercises in 1995 has been published, i.e. inter-
comparison of dispersion models and decision conference on decontamination countermea-
sures.

In the series of smaller exercises, a last seminar is being planned and will take place in 1997.
The topic is assessing accident development in severe accidents and the seminar will focus on
the demand and supply of information from the plant and from the authority/decision makers
point of view.

A large exercise is being planned in connection to the OECD/NEA exercise INEX-2 which
takes place 17. April 1997. This exercise will, in addition to the international objectives, focus
on particular objectives on common Nordic interest. In 1996, the work on the Nordic objec-
tives has been completed. Through the work, the Nordic countries assist each other in the ex-
ercise planning and try to avoid duplicating efforts. At the same time, the knowledge about
national systems in emergency preparedness increases. In addition, Baltic states representa-
tives already have been invited to one planning meeting to gain insight in our planning and
then gain some experience for the national planning.

In EKO-4.1, a survey on available tools for scenario development for national and regional
exercises in the Nordic country is going on. The needs from the exercise planners point of
view will be focused before further development is suggested.

In EKO-4.2, Nordic system for exchange of data and information, the working group has
evaluated different technical solutions. The results have been presented in a report. The work
with implementing the system has been delayed but it will continue next year in close co-
operation with the Nordic authorities working group on emergency preparedness (NEP).

A new version of the nuclear emergency preparedness handbook has been published. There is
a need for further revisions and these are planned for 1997. With the new revision, the hand-
book will be made available on WWW.
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Innledning

EKO-4, Beredskapsøvelser og informasjonsutveksling, omfatter flere aspekter som det er vik-
tig å ha arbeidet med i tilfelle det skulle oppstå en beredskapssituasjon på grunn av en ulykke.
Serien av mindre, spesialiserte øvelser og seminarer er nær sluttført, og prosjektperiodens av-
runding med en stor øvelse nærmer seg. Samtidig arbeides med verktøy og metoder for scena-
rieutvikling og et felles nordisk system for data- og informasjonsutveksling.

Årsrapport for 1996 og planer for 1997 er beskrevet i samme dokument, men i separate av-
snitt.

EKO 4.1. Øvelser og scenariearbeid

EKO-4.1.1 Funksjonsøvelser o.l

Delprosjektet har bestått av en serie funksjonsøvelser og seminarer gjennom prosjektperioden,
som er oppsummert i følgende tabell og i avsnittene nedenfor:

EKO-4.1.1.a
EKO-4.
EKO-4.
EKO-4.
EKO-4.
EKO-4.]
EKO-4.1

[.l.b
l.l.c
[.l.d
.l.e
.l.f

• lg

kildeterm

spredningsmodelll-sammenlikning

beslutningskonferanse

informasjon

doseberegning

operasjonelle tiltaksnivåer

spredningsmodelll-sammenlikning

1995
-

gjennomføring

gjennomføring

gjennomføring3

-

-

-

1996
-

rapport

rapport

-

gjennomføring

-

gjennomføring

1997
gjennomføring'

-

-

-

rapport

-

rapport

Rapport vil ikke bli utarbeidet.
2 Rapportert i årsrapport 1995.

Rapporer fra den første sammenlikningen av spredningsmodeller basert på ETEX-
eksperimentet og fra beslutningskonferansen som ble arrangert i 1995, ble begge utgitt tidlig i
1996.

EKO-4.1. La Kildeterm og «accident severity»
Årsrapport 1996
En liten arbeidsgruppe er etablert og gruppen er godt i gang med å utforme programmet for et
slikt seminar. Tema for seminaret har under diskusjonenes gang endret seg fra å være
«estimering av kildeterm» til å bli mer et møte mellom beslutningsfattemes ønsker mhp. in-
formasjon fra anlegget i ulike faser og den informasjon som faktisk kan gis fra anleggene.
Arbeidsgruppen har hatt møte med representanter fra svensk kjernekraftindustri som finner
temaet interessant og modent for diskusjon, til tross for at mye arbeid skjer på dette området
for tiden. En foreløpig plan med målsetning og forslag til dellagere er vedlagt i Vedlegg 3.



Plan 1997
Seminaret vil bli arrangert på STUK i Finland i uke 10 i 1997, i tilknytning til et IAEA-kurs
for representanter fra Baltiske land. Dette åpner for at Baltikum kan delta også på dette semi-
naret, og seminaret vil derfor holdes på engelsk.

Informasjon om seminaret vil bli sendt ut før årsskiftet. I tillegg vil prosjektgrupper! fortsette
sitt arbeid med å ferdigstille og detaljere programmet. Det vil ikke skrives noen rapport om
seminaret, men materiellet som brukes vil samles for eventuell senere bruk.

EKO-4.1. Le Doseberegninger
Årsrapport 1996
Våren 1996 ble doseberegningsøvelsen gjennomført. I tillegg ble det arrangert et seminar 20.-
21. mai i Stockholm der resultatene ble oppsummert. Alle nordiske land deltok i øvelsen og
var representert på seminaret, og totalt deltok 16 personer.

To prosjektmøter er avholdt i 1996. Det første ble holdt i tilknytning til doseberegnings-
seminaret, det andre mer offisielt i tilknytning til en NEA workshop om «Emergency Data
Management» i Aronsborg i Sverige i oktober.

Tidsplanene har sprukket noe pga. de deltagende lands problemer med å gjennomføre øvingen
til fastsatt tidspunkt. Rapporten er derfor ikke ferdig, men resultatene presenteres på spred-
ningsmodell-seminaret (EKO-4.1.1.g) i Helsinki i desember.

Under øvelsen ble det oppdaget feil og svakheter i de ulike lands beregninger. Dette vil bli
nærmere beskrevet i rapporten.

Erfaringene fra øvelsen er at dette er en kostnadseffektiv øvelsesform fordi den retter seg mot
en spesiell gruppe og ytterligere spill enn selve oppgaven er ikke nødvendig. Scenariet kan
med fordel brukes om igjen, både i øvelser og i opplæring. Arbeidsgruppen ser også nye mu-
ligheter for nye doseberegningsøvelser. En ide er å ta utgangspunkt i måledata og estimere
doser ut ifrå dette, da dette vil være en mer reell øvelse i doseberegning og mindre en øvelse i
spredningsmodeller.

Plan 1997
Rapporten fra øvelsen er under arbeid, og planlegges klar til trykking 1. mars 1997.

EKO-4.1.1. f Operasjonelle tihaksnivåer
Plan 1997
Det pågående myndighetssamarbeid om operasjonelle tihaksnivåer, og arbeidet i NKS EKO-
3.3 om samme tema, har ennå ikke kommet så langt at det synes hensiktsmessig å arrangere
en funksjonsøvelse med tema operasjonelle tiltaksnivåer. Tiden fram til den store øvelsen er
nå så kort at denne oppgaven bør utsettes til en eventuell senere anledning.

EKO-4.1. l.g Spredningsmodellberegninger
Årsrapport 1996



I 1995 ble det første nordiske seminaret for sammenlikning av resultater fra den internasjonale
ETEX-øvelsen arrangert. Det ble i den forbindelse foreslått å arrangere et nytt slikt seminar
når flere resultater var tilgjengelige. Det nye seminaret skulle fokusere på modellenes oppløs-
ning i tid og rom, usikkerhet i værprognoser vs. usikkerhet i spredningsmodeller (resultater
basert på analyserte vindfelt vs. resultater basert på prognostiske vindfelt).

Seminaret arrangeres i Helsinki 4.-5. Desember 1996. Det har også denne gangen vært stor
interesse blant meteorologene og de som driver med spredningsberegninger. Også en repre-
sentant fra Island deltar. I tillegg er personer med arbeidsfelt innenfor beredskap invitert til å
delta, for å styrke kompetansen om spredningsmodeller i beredskapsorganisasjonene generelt.

Det er ikke gitt noen spesiell oppgave ifm. seminaret. Alle er imidlertid invitert til å presentere
sine ETEX-resultater og øvrige nyheter for diskusjon og sammenlikning. Program for semina-
ret finnes i vedlegg 3.

Plan 1997
Seminaret oppsummeres i en egen rapport som utarbeides i første halvdel av 1997.

EKO-4.1.2 Scenariearbeid - årsrapport 1996 og plan 1997

Årsrapport 1996
I 1996 er det kartlagt hvilke ulike verktøy som finnes for scenarie-utvikling. Resultatene ble
presentert på Nordisk selskap for strålevern sitt møte på Island i august, og en oppsummering
er sendt til «proceedings» fra seminaret. Arbeidet er også presentert på et møte i Sverige i
høst.

Plan 1997
Det er nå behov for å kartlegge de ulike nordiske brukere av slike verktøy i noe mer detalj, og
dette vil bli prioritert i 1997. Resultatene av denne kartleggingen vil inngå i en avsluttende
rapport der de ulike verktøy og deres muligheter presenteres. Samtidig gis anbefalinger om
videre arbeid. Det kan f.eks. være anbefaling av et spesielt verktøy for bruk i Norden, samt
eventuell videreutvikling av dette for å gjøre det best mulig egnet for de nordiske brukere som
defineres.

EKO-4.1.3 Stor øvelse - årsrapport 1996 og plan 1997

Årsrapport 1996
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter i 1996, der diskusjonene har dreiet seg om nordiske målset-
ninger for øvelsen, og utveksling av informasjon om planlegging av den første av en serie av
øvelser i regi av OECD/NEA, INEX-2-CH, som fant sted i Sveits i november. Et nytt møte er
planlagt i desember i tilknytning til et internasjonalt informasjonsmøte for deltagerlandene i
INEX-2-FIN i Finland.

En person ansvarlig for evalueringen er utpekt. Evalueringsgruppen vil begynne sitt arbeid
etter årsskiftet.

Planene ble presenter på Nordisk selskap for strålevern sitt møte på Island i august, og en opp-
summering er sendt til «proceedings» fra møtet.



Plan 1997
Øvelsen firmer sted med et uhells-scenario i Finland. Detaljplanlegging vil bli utført i mindre
arbeidsgrupper og med nær kontakt til de finske scenarie-utviklerne. En foreløpig plan med de
nordiske målsetninger prosjektgruppen har blitt enige om å prioritere, budsjett for øvelsen og
tanker om rapportering etc. finnes i vedlegg 3.

EKO-4.2. Nordisk system for data- og informasjonsutveksling
Årsrapport 1996

Rapport fra første del av prosjektet er ferdig og gjøres tilgjengelig på WWW. Rapporten inne-
holder i tillegg til et sammendrag av møtene med de enkelte lands beredskapsmyndigheter, en
nærmere redegjørelse for informasjonsutveksling over et internett. Rapporten er tenkt som
bakgrunnsmateriale og anbefaling for myndighetene ved opprettelse av et system for informa-
sjonsutveksling.

Prosjektet ble presentert på Nordisk selskap for strålevern sitt møte i Reykjavik i august, og et
manuskript er sendt til "proceedings" fra møtet.

Dessverre har de enkelte lands beredskapsmyndigheter ennå ikke opprettet internett-tjenere for
informasjonsutvekslingen, som er en forutsetning for det videre arbeid. Prosjektet er derfor
fremdeles forsinket, og seiv om det var beregnet avsluttet i 1996, ser en seg nødt til fortsette i
1997.

Plan 1997

De nordiske strålevernsmyndigheters arbeidsgruppe for beredskap (NEP) har begynt å disku-
tere internettbasert informasjonsutveksling og hva slags informasjon som bør utveksles. De
tanker som denne gruppen har framsatt om fremtidig informasjonsutveksling faller for en stor
del sammen med planer i EKO-4.2. Siden personene som er involvert i NEP arbeidet hoved-
saklig er de samme som skal ta avgjørelse om implementering av et system, er det derfor av
interesse la det videre arbeid være i tråd med ønsker fra denne gruppen.

En vil derfor så snart som mulig presentere EKO-4.2 arbeidet for gruppen, og på denne måten
forsøke å få opparbeidet interesse for opprettelse av informasjonstjenere i de enkelte land.

En realistisk målsetning bør være å få prøvd internettbasert informasjonsutveksling før INEX-
2-øvelsen i Finland i april 1997. Når teknologien er operativ, kan kanalen benyttes av andre
prosjekter, f.eks. SAM-4.2, for spredning av informasjon.



Årsrapport 1996 og plan 1997, øvrige oppgåver

Beredskapshåndboken

Beredskapshåndboken ble revidert og utgitt i begynnelsen av 1996. Den er ikke gitt bred dis-
tribusjon, da det tidlig ble oppdaget behov for nye endringer. Bl.a. er det behov for å revidere
figurene i rapporten, slik at de gir bedre og mer sammenliknbare bilder av hvordan beredska-
pen i de nordiske land er organisert. Dette var ikke mulig innenfor de tilgjengelige rammer.
Pga. behovet for revisjon er dokumentet heller ikke lagt ut på WWW. Revisjon av rapporten
og elektronisk publisering vil bli arbeidet med i 1997.

Øvelseskalender

Ny versjon av øvelseskalenderen er ikke utgitt, da det har vist seg vanskelig å få inn bidrag til
kalenderen. Det er imidlertid verdt å forsøke på ny i tilknytning til arbeidet med beredskaps-
håndboken.

Prosjektleders innsats
Årsrapport 1996

Prosjektleders deltagelse i de ulike oppgåvene gjennom året har vært omtrent som planlagt,
noe som oppsummeringen i tabellen nedenfor viser:

Planlagt deltagelse 1996 Årsrapport 1996
EKO-4.1.1 Funksjonsøvelser A: prosjektledelse A: stor

E: stor E: stor
F: prosjektledelse F: ingen
G: prosjektledelse G: middels

EKO-4.1.2 Scenariearbeid Middels Prosjektledelse
EKO-4.1.3 Stor øvelse Stor Stor
EKO-4.2 Prosjektledelse Prosjektledelse

I tillegg har prosjektleder deltatt i prosjektledermøter, referansegruppemøter, halvtidssemina-
ret i begynnelsen av 1996 osv.

Det planlagte seminar/møte for deltagerne i prosjektet er ikke arrangert. Det er fortsatt behov
for et slikt sammenfattende møte, men framdrift i de ulike delprosjektene har så langt blitt
prioritert.

Plan 1997

Prosjektlederinnsatsen vil for 1997 fordele seg som følger:

Plan 1997
EKO-4.1.1 Funksjonsøvelser A: middels

E: middels
G: prosjektledelse

EKO-4.1.2 Scenariearbeid Prosjektledelse



EKO-4.1.3 Stor øvelse Middels
EKO-4.2 Prosjektledene

I tillegg vil sluttrapporten prioriteres. I forkant av skrivearbeidet, er det rimelig å forsøke å
samle alle prosjektdeltagerne til et møte/seminar for en diskusjon om den foreliggende inn-
holdsfortegnelse og innhold i rapporten. Dette bør fortrinnsvis skje etter at den store øvelsen
er gjennomført.

Regnskap 1996 og budsjett 1997
Alle oppgåver forutsatter 50% egenfinansiering. For de fleste oppgåver i 1996, er imidlertid
egeninnsatsen langt større. Dette gjelder bl.a. den store øvelsen (4.1.3), klidetermsseminaret
(4.1.1.a), der svært lite av de kostnadene som er påløpt er fakturert NKS fordi prosjektdelta-
gerne i all hovedsak er myndighetsrepresentanter som tar disse kostnadene på egne budsjetter.
For spredningsmodellseminaret, vil fakturaer først påløpe i 1997. Tabellen på neste side angir
forbrukte NKS-midler i DKK. for hele prosjektperioden.

Forslaget til budsjett for 1997 avspeiler at en funksjonsøvelse om operasjonelle tiltaksnivåer
foreslås utelatt, og at rammen for den store øvelsen settes noe lavere enn antydet ved halvtids-
gjennomgangen. Budsjettet forutsetter at ikke brukte midler fra tidligere år overføres.
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Vedlegg 1

Oversikt over dokumenter/avtaler

DOKUMENTOVERSIKT / INNGÅTTE AVTALER T.O.M. 1. HALVÅR 1996
(avtaler og adm. dokumenter, delrapporter, møtereferater og prosjektplanerj

1994
EKO-4(94)1
EKO-4(94)2

1995
EKO4.1b(95)l

EKO4.1c(95)l

EKO4.1c(95)2

EKO4.1c(95)3

EKO4.1e(95)l

EKO4.1e(95)2

EKO4.1e(95)3

EKO4.1e(95)4
EKO4.1e(95)5

EKO4.1s(95)l

EKO 4.1(95)1

EKO-4(95)1

1996
EKO4.1.1.a(96)l
EKO4.1.1.a(96)2

Prosjektorganisering; Eldri Naadland; 94.12.28
Referat fra møte i EKO-4, 12. desember 1994; delansvarlige i Delpro-
sjekt 1; Eldri Naadland

AVTALE: NKS/EKO-4 Delprosjekt 1: Øvelser og scenarieutvikling:
Spredningsmodeller/trajektoher - fullskala forsøk (funksjonsøvelse,
mellom Torben Mikkelsen og prosjektleder)
Minutes of the EKO-4/C working group meeting in Helsinki on 16th
February at STUK; Kari Sinkko, STUK
A VTALE: NKS/EKO-4 Delprosjekt I: Øvelser og scenarieutvikling:
Funksjonsøvelse om harmonisering (mellom Kari Sinkko og prosjektle-
der)
Minutes of the EKO-4/c working group meeting in Stockholm on 6th
June at SAS Arlandia; Kari Sinkko, STUK
Funksjonsøvelse i doseberegning. Referat fra arbeidsmøte på SSI 22.
mai 1995; Eldri Naadland, Strålevernet
A VTALE: NKS/EKO-4 Delprosjekt 1: Øvelser og scenarieutvikling:
Funksjonsøvelse om doseberegning (mellom Asa Wiklund og prosjekt-
leder)
Projektplan for EKO-4. Funktionsovning E. Dosberåkning; 1995-08-31;
Åsa Wiklund, SSI
A VTALE: Bekreftelse på forlengelse av avtale EKO 4. le(95)2
Referat fra møte: Funksjonsøvelse i doseberegning, 28. november 1995;
Eldri Naadland, Strålevernet (draft)
A VTALE: NKS/EKO-4 Delprosjekt 1: Øvelser og scenarieutvikling:
Scenarieutvikling (mellom Klaus Sjoblom og prosjektleder)
Referat fra møte på STUK 16. august 1995; scenariearbeid og stor øvel-
se; Eldri Naadland, Strålevernet
Report of the Nordic Dispersion-Ztrajectory Model Comparison with
the ETEX Fullscale Experiment; NKS/EKO-4 Intercompari-
son/Validation Exercise Held at Rise, Denmark, 6-7 June 1995; Ed:
UlfTveten, IFE and Torben Mikkelsen, Rise (Riso-R-847(EN))

Referat fra møte 29. mai; Eldri Naadland
Minutes from planning meeting in Stockholm/SKI, 21. August 1996:
Seminar on «Demand and supply of information on accident severity»;
Eldri Naadland (10.09.96)
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EKO4.1.1.a(96)4
(utett NKS-nr.)

EKO4.1.1.g(96)l

EKO4.1.t(96)l

EKO4.1.t(96)2

EKO 4.1.3(96)3

EKO 4.1.3(96)4

EKO 4.1.3(96)5

EKO 4.1.3(96)6

EKO-4.2(96)1

EKO-4(96)1

EKO-4(96)2
EKO-4(96)3

Demand and supply of information on accident severity; Draft plan for a
seminar; Eldri Naadland (10.09.96 - version 2) (this document is being
developed further by the participants in the working group)
Referat fra møte på SKI 8. november 1996; Eldri Naadland (19.11.96)
Nordic Decision Conference: An Exercise on Clean-up Actions in an
Urban Environment after a Nuclear Accident, Arlandia Hotel, Swe-
den, 30-31 August 1995; Report of the NKS EKO 4 Programme; S.
French, R. Finck, R.P. Håmålåinen, E. Naadland, J. Roed, A. Salo,
K. Sinkko (STUK-A132, March 1996)
Spredningsmodellberegninger (seminar 2). Referat fra møte 8. mai
1996; Eldri Naadland (08.05.96)
Minutes from Nordic planning meeting concerning the exercise
«INEX2», STUK, December 15 1995; Eldri Naadland
INEX2: Minutes from Nordic planning meeting, Stockholm 22-23 Feb-
ruary 1996; Eldri Naadland (21.03.96)
INEX2: Minutes from Nordic planning meeting, Stockholm 29 and 30
May 1996; Eldri Naadland (19.06.96)
INEX2: Minutes from Nordic planning meeting with participation from
Baltic countries, SUK, 19-20 August 1996; Eldri Naadland (11.10.96)
Minutes from planning meeting, Oslo, 21. October 1996; Eldri Naad-
land (04.12.96)
Plan for the Nordic Exercise Arranged together with INEX2
(preliminary); Eldri Naadland (05.12.96)
Nordic System for Data and Information Exchange. Report from
meetings with the authorities, and proposal for further work; Tord
Walderhaug
Handbok for atomberedskap i Norden; revidert utgave februar 1996;
Morten Bremer Mærli
NKS EKO-4 final report. Table of contents; Eldri Naadland (03.12.96)
NKS EKO-4: Beredskapsøvelser og informasjonsutveksling; ÅRS-
RAPPORT 1996 - PLAN 1997; Eldri Naadland



Vedlegg 2

Oversikt over prosjektdeltakere

AKTIVITETER | DELTAKERE (den ansvarlige er uthevet)
Delprosjekt 1. Øvelser og scenarieutvikling
Funksjonsovelser
A. Reaktorsikkerhet

B. Spredningsmodeller/trajektorier - fullskala forsøk

C. Harmonisering av liltaksnivåer. Nordisk beslutnings-
konferanse

D. Informasjonsservice i tbrbindelse med sammenlik-
ningsmålinger

E. Doseberegning

F. Harmonisering av operasjonelle tiltaksnivåer
G. Spredningsmodellberegninger

Scenarieutvikling

Stor ovelse

Eldri Naadland, Strålevernet
Richard Olsson, SKI
Kjell Johansson, Konsult/SKI
Timo Karjunen, STUK
Torben Mikkelsen, RISØ
Ulf Tveten, IFE
m.fl.
Kari Sinkko, STUK
Jørn Roed. Riso
Anneli Salo, FIN
Robert Finck, SS1
Simon French, University of Leeds
Raimo Hämäläinen, Helsinki University of Technology
Eldri Naadland, Strålevernet
Vibeke Hein, Beredskabsstyrelsen
Gunilla Wunsche, SKI
Joost Bayards, SSI
Tiina Peltola-Lampi, lnrikesministeriet
Helena Lemminkäinen, STUK
Michael Brenna, Strålevernet
Åsa Wiklund, SSI
Juhani Lahtinen, STUK
Steen Hoe, Beredskabsstyrelsen
Siguröur Emil Pålsson, Geislavarnir
Eldri Naadland, Strålevernet
Ole Walmod-Larsen, Rise
Ulf Tveten, IFE
Eldri Naadland, Strålevernet
Klaus Sjöblom, Lovisa
Juhani Lahtinen, STUK
Eldri Naadland, Strålevernet
Åke Persson, SSI
Jörgen Holst Hansen, Beredskabsstyrelsen
Riitta Hänninen, STUK
Eldri Naadland, Strålevernet
Vibeke Hein, Beredskabsslyrelsen (+ SAM 4.2)
Asa Wiklund, SSI
Finn Ugletveit, Strålevernet
Hannele Aaltonen, STUK
Elisabet D. Olafsdottir. Geislavarnir Rikisins
Anneli Salo, Finland
m.fl.

Delprosjekt 2: Nordisk system for data- og informasjonsutveksling
Tord VValderhaug, Geislavarnir Rikisins
Heikki Semmelä, STUK
Kjell Nyholm. SSI
Finn Ugletveit, Strålevernet
Jens Hovgaard. Beredskabsstyrelsen

Andre oppgåver for EKO-4'
Beredskapshåndboken og ovelseskalenderen Eldri Naadland, Strålevernet

Morten Bremer Mærli. Strålevernet

Noidisk kontaktforum og Oversikt over inlormasjonsniiilcricll er ikkc lenger IkO-l-oppginer
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Plan for kildetermsseminar

Program for spredningsmodellseminar

Plan for stor øvelse

Innholdsfortegnelse for sluttrapport

11
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10.09.96-version 2

DEMAND AND SUPPLY OF INFORMATION ON ACCIDENT SEVERITY

Draft plan for a seminar.

OBJECTIVES

Main objective for a seminar or workshop
To gain and confidence and common understanding about the methods for estimating source terms in the early
phase of severe accidents between those involved in nuclear emergency preparedness within Nordic countries.

The Nordic interest should be that the accident country will always be able to make better estimates than
the others, due to their knowledge of the actual plant.

POSSIBLE PARTICIPANTS

To fulfil the objective, the participants should be technically skilled in nuclear safety and/or nuclear emergency
preparedness matters. As an example, possible Norwegian participants would be from IFE and NRPA
(Strålevernet), and Swedish participants would be from SSI, SKI, SRU, Lansstyrelsen and the nuclear industry.

To have fruitful discussions, the number of participants should be limited. However, we feel that about 50
participants might be expected. We should try to involve also the participants from the Baltic states (free of
costs).

DATE AND DURATION

SEMINAR MATERIAL

SEMINAR CONTENT AND POSSIBLE CONTRIBUTORS

1) Nuclear power plant characteristics (all together approximately lh)

why nuclear power plants are special

- confinement
- shielding
- shut down reactivity heat
- reactivity control

main components and barriers; no. of redundancies
- PWR (Lovisa in focus, because of the INEX 2 exercise)
- BWR (Forsmark in focus)
(- VVER)
(-RBMK)

main pre-cursors
- fires
- LOCA's

Statens strålevern, Postboks 55, 1345 Østerås
tlf: 67 16 25 00, faks: 67 14 74 07
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example of accident progression (PWR and BWR)
- time delays
- time phases
-INES scale

operational experience
- design basis accident
- severe accidents

2) Assessment of plant behaviour prior to core damage (phase 1)

- engineering judgement
- psa level 1 (description)
- source term estimates

Objectives: To focus on
- What are the factors when assessing the plant conditions and behaviour?
- What are the main methods in making such assessments?
- What are the possible outcomes, i.e. what are the relevant questions which can be answered?

Examples of questions to be answered:
- what is the critical safety function mostly endangered?
- what is the likelihood this safety function will be lost?
-.... and recovered in time?
- what is the minimum time available for recovery?

Examples of questions to be asked:

3) Assessment of plant behaviour after the core damage (phases 2-4)

Objectives:
- to describe the methods used

- pre-analysis result (handbook)
- dose measurements
- H2 measurements
- process parameters
- activity in containment (samples)
- pH (samples)

- what are the possible outcomes, i.e. what are the relevant questions which can be answered?
- how unexpected is the incident?
- how extensive is the core damage?
- what is the containment response?
- how large is the immediate release potential?
- are the systems for fission product retention working?
-.... ventilation, filters?
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4) Summing up

Phases

1

2

3

4

Relevant questions
Core

core damage?
not yet?
conditional
probability for
core damage?

amount released?

Containment
Source term

Demand Supply

5) The demand for supply (panel discussion?)

The discussion on demand and supply of source term, should be divided with respect to distance:

SOURCE TERM
DEMAND SUPPLY

DISTANCE

on site
region
country
neighbouring countries
international

Important questions:
Who will use which part of the information?
- national differences in organisation
- distance
How can the information be exchanges?
What is the role of plant assessment in decision making?
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BUDGET

Some suggested principles:
- participants pay all associated costs
- planning partly paid by NKS
- invited lectures might be paid for
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SECOND MEETING ON NORDIC DISPERSION/TRAJECTOR Y MODEL
INTERCOMPARISON WITH THE ETEX-1 EXPERIMENT

Finnish Meteorological Institute, Vuorikatu 24, Helsinki
4th and 5th December 1996

Meeting Agenda

Wedensday, 4th December
The ETEX experiment and some Chernobyl-calculations

09:00 Welcome and general information

09:20 (Someone from Denmark): A short summary about the ETEX-1 experiment.

09:40 Alix Rasmussen: Quality validation of analyzed and forecast wind and temperature
from the DMI-HIRLAM model.

10:00 Jens Havskov Sørensen: Evidence for mesoscale influence on long-range transport
obtained from DERMA. DMI-HIRLAM and ETEX observations by NERI.

10:20 Coffee.

10:50 Jørgen Brandt: The Danish RIMPUFF and Eulerian accidental release model
(the DREAM) - Results with ETEX-1.

11:10 Ukka Valkama: The ETEX experiment - The Finnish results and conclusions.

11:40 Jørgen Saltbones: ATMES II - ETEX runs using SNAP.

12:10 Lunch.

13:10 Lennart Thaning: ETEX-1 - Measurements compared to calculations performed with
the MATHEW/ADPC model at FOA, Sweden.

13:40 Christer Persson: MATCH - A regional transport model. The ETEX-1 validation.

14:10 Roy Maryon: The sensitivity of the ETEX simulations to different diffusion schemes.

14:30 Coffee and ETEX-related discussions.

15:10 Ilkka Valkama: A summary of experiments on the dispersion of radioactive particles
from the Chernobyl accident using a simple trajectory model.
Christer Persson: Chernobyl-validation of MATCH and Chernobyl-video.
Jørgen Saltbones: Chemobyl-video from SNAP.

16:00 Chernobyl-related discussions.

16:30 End of meeting for today.

20:00: Dinner at Alexander Nevski, Norra Esplanaden (Pohjoisesplanadi) 17.



Thursday, 5 th December
New developments, exercises, computer program demonstrations.

09:00 Torben Mikkelsen: The atmospheric transport module in RODOS for now- and
forecasting of radioactive airborne spread on local, regional and European scales.

09:20 Mika Salonoja: Experiences in development of a random-walk particle dispersion
model at the FMI.

09:40 Mikko Ilvonen: Dose assessment in the new Finnish SILJA system.

10:00 Coffee.

10:30 Computer program demonstrations:

Possibly a demonstration of SILJA, depending upon the status of the program.
(Mika Salonoja).
Demonstration of the RODOS model MATCH. (Christer Persson).

11:20 Åsa Wiklund: Nordic dose assessment exercise, NKS/EKO-4. le. Presentation of the
results from trajectory calculations.

11:35 Roy Maryon: Informal presentation of results from the RSMC nuclear accident
response exercise of 7th November 1996.

12:00 Lunch.

13:00 Jerzy Bartnicki: Consequences of potential releases from the Kola Nuclear Power
Plant - Climatological study.

14:30 Coffee and general discussions.

15:30 Closure of the meeting.
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NKSEKO-4.1.3(96)6
05.12.96

PLAN FOR THE NORDIC EXERCISE ARRANGED TOGETHER WITH INEX 2
(preliminary)

Introduction
The OECD/NEA exercise INEX 2 will take place as several regional Command Post
Exercises between 1996 and 1998. A Command Post Exercise is one in which the participants
of various organisations (players) activate and staff all appropriate regulatory authority, local
and national government off-site emergency facilities to deal with a simulated accident
situation. Field teams are generally not activated.

One of the regional exercises will have a scenario with Finland as the «accident host country».
This exercise will have participants from all the Nordic countries, most of the Baltic states,
Russia and several other countries. These participants can be grouped according to the INEX
2 terminology as «bordering countries» and «far field countries».

The INEX 2 objectives
The INEX 2 objectives are:
1. Real time exchange of information.

This includes testing and evaluating notification, information exchange and co-ordination.
2. Decision making based on plant conditions.

This includes testing and evaluating decision making criteria and co-ordination.
3. Public information.

3.1 To test and evaluate the manner in which the public in informed of decisions regarding
intervention.

3.2 To test and evaluate the manner in which organisations respond to inquiries by the
media and the public.

3.3 To test and evaluate the scheduling, organisation and conduct of media briefings.
3.4To provide an information feedback to the players.

The different perspectives
The Nordic exercise can be regarded as a sum of exercises on several levels:
1. Regional exercise according to the INEX 2 objectives.
2. Nordic exercise with objectives in addition to 1.
3. National exercise with objectives in addition to 1 and 2.

Statens strålevern, Postboks 55, 1345 Østerås
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"The Nordic exercise"
There are several advantages in arranging a Nordic exercise together with the INEX2 exercise,
e.g.:
• exchange and knowledge of planning techniques
• knowledge of planning a large scale emergency exercise for non nuclear power countries
• knowledge of national specialities
• avoiding double work
• allowing for Nordic objectives and evaluation
Thus, what we try to do in the Nordic countries, is to lift most of what is regarded as national
planning in the other regional exercises to planning on a Nordic level. This Nordic perspective
will be organised and financed through the NKS EKO-4 project.

Nordic objectives
Several possible Nordic objectives have been discussed. The number of objectives had to be
reduced to a reasonable amount, and the planning group have agreed upon the following
objectives to be evaluated:
1. Estimation and assessment of situation in real time in threat phase, release phase

and by prognoses 12-36 h ahead

2. Timing and ways for key information (inch public information)

3. Harmonisation of intervention

4. Baltic/Nordic co-operation

5. Consistent, co-ordinated and understandable public information (including contacts
between information personnel concerning press releases, press conferences etc.)

6. Journalists in Finland reporting back to national media

The objectives are described in more detail in separate documents.

Organising the exercise
Nordic planning
Finland is acting as a host for the «accident» and thus will develop the technical scenario. The
planning work to fulfil the Nordic objectives will be performed by the Nordic countries in co-
operation.

The Nordic working group have in the phase of defining the objectives, consisted of the
Liaison officers from each country and one additional person in some cases. The detailed
planning will be performed in smaller groups, making sure that as few as possible knows
details about any part of the scenario.

Involving the Baltic countries
Representatives from the Baltic countries have been informed about the Nordic objectives and
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they have been invited to participate when it comes to information exchange and other co-
operation between Nordic and Baltic countries (objective 4).

National planning
In addition to the Nordic planning work, each of the Nordic countries will have to prepare for
the exercise nationally. This is valid also for other participants but the Nordic.

Regional planning
The regional planning group, consisting of Liaison officers from all participating countries,
will meet about 6 months before the exercise to discuss regional problems. The work of this
group is described in the document NEA/INEX/DOC(95)3, Guidance for INEX 2 Regional
Exercises.

Milestones for the Nordic work
1995
Nov. 14
Dec. 14
Dec. 15

1996
Jan 10
Feb. 23
May
August

October
Dec. 16.-17.

1997
February

April 1.
April 17.
June
October

Discussions in the NEP meeting
Presentation in the NKS EKO Reference Group.
First meeting in Nordic working group. Discussions on the detailed
Nordic objectives and perspectives based on national input.

NKS meeting with decisions about budget for 1996/97.
Second Nordic planning group meeting.
3. Nordic planning group meeting.
4. Nordic planning group meeting with representatives from the Baltic
states.
5. Nordic planning group meeting.
Meeting in regional planning committee, with possible Nordic planning
group meeting.

Nordic planning group meeting with representatives from the Baltic
states.
Detailed planning completed.
Exercise
INEX 2 objectives review seminar
Nordic evaluation seminar(s) according to the Nordic objectives

Budget for the Nordic work
NKS covers the extra expenses caused by planning this exercise from a Nordic INEX 2
perspective and according to Nordic objectives.
The Nordic perspective also covers the INEX 2 reporting from the Nordic countries.
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Planning Exercise Evaluating
1
2
3
4
5
6

70.000
40.000
20.000
50.000
100.000
30.000

-
-
-
-
-

50.000

150.000
50.000
30.000
70.000
150.000
50.000

All numbers are NKS costs in DKK.

This is not a detailed budget, but is meant to give some ideas about the weight of each of the
objectives, and give some signals about what are the most expensive objectives to fulfil
(related to the use of consultants in the planning work). The budget will be detailed by those
planning each of the objectives in detail.

In addition, the working group need a small budget for summing up meetings. This gives a
total budget of 900.000 DKK.

Reporting the Nordic work
• Plan 1996 (NKS EKO-4)
• Half year report 1996 (NKS EKO-4)
• Annual report 1996 (NKS EKO-4)
• Plan 1997 (NKS EKO-4)
• Half year report 1997 (NKS EKO-4)
• Report from the Nordic perspective.
• EKO 4 final report 1997
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NKS EKO-4(96)2
03.12.96

Draft
NKS EKO-4 final report
Table of contents

Summary

Table of contents

Introduction (short)
Plans for the project period («den røde tråden»; through several smaller exercises
towards a large one - and developing tools in parallel)
Project organisation and development (authority participation)
The meaning of «exercise» /terminology used

Exercise methodology
General (a literature study might be useful, should also contain some thoughts about
the organisations attitudes to exercises in different fields)
Scenario development (EKO-4.1.2)
Decision conferencing (EKO-4.1.1 .c)
Meetings and homework (EKO-4.1.1 .a/b/e/g)
Real-time exercising - minimum planning (EKO-4.1.1.d)
Real-time exercising - «traditional amount of planning» (EKO-4.1.3)

Tools in emergency preparedness and importance in exercises
General
Data exchange (EKO-4.2) (details in separate report)

Results from exercises and related activities (details in separate reports, this chapter should
focus on useful results only, inch recommendations for further works)

Early estimation of source terms (EKO-4.1.1.a)
Dispersion modelling (long range) (EKO-4.1.1.b/g)
Dose estimation in an early phase of an accident (inch short range dispersion
modelling) (EKO-4.1.1.e)
Decision making in urban environment in a late phase of an accident (EKO-4.1.1.c)
Public information (EKO-4.1.1.d)
INEX-2 in Switzerland (EKO-4.1.3)
Scenario development (Eko-4.1.2)

Discussion
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Gathering different groups of experts through exercises.
Exercise planning, performance and evaluation in Nordic countries (incl. costs, which
are important, and co-operation with other projects!)
Co-operation with the Baltic states.
Fulfilling the objectives? (quite short)
Needs as seen from different groups of experts and decision makers.

Recommendations for further works (brief)
Suggestions for follow up projects.
How the results should be used / implemented by the authorities or others.


