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Perspektiv

• Vurdere de strålingsmessige konsekvensene av :

- Harrisburg-ulykken (TMI 2) i USA, mars 1979

- Chernobyl-ulykken i Sovjetunionen, april 1986

- Fukushima-ulykken i Japan i mars 2011

- som har medført store utslipp av radioaktive stoffer til 
omgivelsene og relativt lave stråledoser til store 
befolkningsgrupper.

• UNSCEAR, ICRP og WHO.

• Peke på enkelte viktige spørsmål når konvensjonelt strålevern 
skal håndtere komplekse ulykkessituasjoner.



Hvorfor gikk det galt?

• ”Anatomien” og forløp av de tre store kjernekraftulykkene har 
store

individuelle forskjeller. Ingen av ulykkene har avdekket

nye eller ukjente sider ved de underliggende prosessene

• De  utløsende årsaker er en type forhold/hendelser 
som aldri dukker opp i sikkerhetsanalyser, og kan 
grovt klassifiseres i tre grupper:

- Mangelfull opplæring av driftspersonell, TMI

- Grove brudd på sikkerhetsbestemmelser, Tsjernobyl

- Sviktende myndighetskontroll/Grov neglisjering av                       
stedsspesifikke forhold/tsunami, Fukushima



Resteffekten” er kjernekraftens ”Achilles-hæl”



”Resteffekten” kan ikke stenges av -

- slik at kjøling av brenselet blir 
helt avgjørende.

- Ved alle de tre store ulykkene 
har brenselet smeltet og 
kapslingen sviktet.



Det eksisterer i dag -

• en omfattende og tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon omkring 
disse tre kjernekraftulykkene når det gjelder konsekvenser for 
mennesker og miljø,

• men det finnes også en bred underskog av ekstreme påstander, 
fremført i et ”vitenskapelig” språk, som åpenbart har appell til 
miljøbevegelsen og deler av opinionen og Det Politiske.

• En del av dette bildet er at selve regelverket for strålevern, utviklet og 
formidlet for planlagte eksponeringssituasjoner, i enkelte 
ulykkessituasjoner har inspirert til ekstreme fortolkninger som har 
bidratt til å øke forvirringen og usikkerheten.



Det internasjonale regimet for strålingssikkerhet

Leses av noen få

Velkjent i miljøet, men er 
i praksis minimumskrav. 

”U-landsstandard”Leses kun av entusiaster



United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation

- UNSCEAR

• Etablert av FNs  Generalforsamling i 1955

•27 land, bl.a. Finland og Sverige

•Systematisere , vurdere og dokumentere det 
vitenskapelige grunnlaget ang. nivåer av 
radioaktivitet og ioniserende stråling i våre 
omgivelser og tilhørende virkninger på 
mennesker og miljø

•UNSCEARs rolle er å skape kunnskapsbaserte 
holdninger når det gjelder

- risiko knyttet til lave stråledoser



Hvordan beregnes stråledoser til 
mennesker fra utslipp av radioaktive 
stoffer -

• Kunnskap om kildeleddet

• Kunnskap om 
transportveier til 
mennesker

• Opptak i kroppen, 
mengde og fordeling,

• Bestråling fra ytre kilder, 
radioaktivt nedfall



TMI-ulykken

• Smelting av reaktorkjernen og  
utslipp av spaltningsprodukter Xe-
133 , I-131) gjennom en 
avlastningsventil i et 
hjelpesystem.

• Ubetydelige stråledoser til 
omgivelsene. (0,01mSv gj. snitt)

UNSCEAR 2008

• Uttak av brenselet fra ødelagt 
reaktorkjerne, ca. 4 år.

• Kostnader, ca. $ 1 milliard.

U.S. NRC



Tsjernobyl - ulykken

• Maksimalt utslipp av 
radioaktivitet.

• Radioaktivt nedfall over store 
deler      av det tidligere 
Sovjetunionen og over enkelte 
europeiske land.

• Sosialt og økonomisk 
sammenbrudd for store deler av 
befolkningen i Hviterussland, 
Russland og Ukraina.

• Helseskader og økt strålingsrisiko 
for spesielt utsatte grupper.



Hva vet vi om ettervirkningene etter Tsjernobyl-ulykken?
- redningsarbeidet/oppryddingen

• 134 personer fra driftsstab og redningspersonell utviklet akutt 
strålingssyndrom (ARS). 28 døde i løpet av de første 4 måneder etter 
ulykken.

• Frem til 2006 er 19 av de overlevende døde av ulike årsaker. De fleste 
dødsårsakene er ikke knyttet til stråling.

• Alle de øvrige overlevende er under medisinsk oppfølging, Moskva, Kiev.

• Blant de redningsarbeiderne som fikk de høyeste stråledosene, ~ 117 
mSv, foreligger det enkelte indikasjoner på økt risiko for leukemi og grå 
stær. Dette følges opp.



Ettervirkninger i den alminnelige befolkningen

• I Hviterussland, Russland og Ukraina er det dokumentert en sterk økning av 
kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge (< 18 år) da ulykken skjedde. Frem 
til 2005 ble det rapportert nesten 7000 tilfeller, sannsynligvis halvparten fra 
stråling. 15 tilfeller med dødelig utgang.

• Nye tilfeller påvist frem. Høyst sannsynlig at noen av disse skyldes stråledoser i 
1986.

• Det foreligger ingen entydig vitenskapelig dokumentasjon på andre 
helseeffekter i den alminnelige befolkningen i de berørte områdene som kan 
tilskrives strålingen fra utslippet i 1986.

• Psykososiale effekter , angst og depresjon dominerer i dag de dokumenterte 
langtidsvirkningene i den alminnelige befolkningen.

UNSCEAR 2008, WHO 2016  



Norge ble også berørt



Rapport fra Helsedirektoratets rådgivende faggruppe
-Oftedalgruppen

”-- vil en ikke kunne vente påviselige 
medisinske stråleskader av nedfallet - - -
gjelder for befolkningen som helhet.”

- ”Den usikkerhet og angst nedfallet fra 
Tsjernobyl har skapt, må sees som en viktig 
side av nedfallets helseskadelige virkninger.  
Berettigelsen av en omhyggelig overvåking, 
kontroll og begrensende tiltak er derfor hevet 
over tvil.”



Måling av radioaktivitet i miljøet

Det ble etablert miljø-
overvåkningsprogrammer som fortsatt 
følger opp den langsiktige utviklingen 
av Cs-137 i miljøet og i næringsmidler.

Regelmessig måling av 
befolkningsgrupper som er særlig 
berørt for å overvåke tilstanden i visse 
deler av miljøet og spesielt utsatte 
grupper i befolkningen.



Media hadde ingen hemninger
- og lot sjelden fakta ødelegge et godt oppslag





Fukushima – ulykken
kan det bli verre?

• 11. Mars 2011: jordskjelv 
(9.0) og tsunami :

- > 500 km2 oversvømmet

- ca. 22 000 døde og skadet  

• - tre av seks reaktorkjerner 
alvorlig ødelagt

- store utslipp av 
radioaktivitet, 

- 10 - 20 % av Tsjernobyl -
utslippene





•1µSv/hr  ~ 5mSv/yr



Evakueringssone og rehabiliterte områder

• Ca. 1800 km2 , 13 % av Fukushimas
areal, fikk målbart radioaktivt 
nedfall, ”forurenset område” (> 5 
mSv/yr)

• Ca. 5 % av Fukushimas areal 
”evakueringssone” (> 20 mSv/yr)

•Fra våren 2017 kan noe over 50 % av 
”evakueringssonen” være 
rehabilitert. Resten av arealet vil 
fortsatt ha ”begrenset tilgang/ingen 
bosetting”.

•Pr. juni 2016 er noe under 150 000 
mennesker fortsatt evakuert.



Fukushima Health Management Survey

• Hele Fukushimas befolkning skal 
inn i et doseregister.

• Pr. 30. juni 2016 har ca. 27 % 
besvart henvendelsen fra 
helsemyndighetene.

•Resultatene så langt viser at over 
99 % har stråledoser under 4 mSv, 
og det store flertallet har doser 
under 1 mSv.



Kontroll med fisk og fiskeprodukter
- resultater fra kontrollmålinger pr.30. aug. 2016

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries





UNSCEAR-rapportene om Fukushima

Basert på det aktuelle strålingsbildet, som 
domineres av lave stråledoser, trekker rapporten 
følgende konklusjoner:

• Lite sannsynlig at det vil bli registrert noen økt 
risiko for kreftsykdommer eller arvelige sykdommer 
i den alminnelige befolkningen

•Det er mulig at forekomsten av kreft i 
skjoldbruskkjertelen hos barn kan øke, men dette 
vil bli vanskelig å påvise. Dette følges opp.

•Rapporten behandler ikke stressrelaterte 
helseeffekter, men omtaler negativ påvirkning og 
dødsfall som følge av evakueringene.



Sammendrag

• Ved en av de tre store kjernekraftulykkene, Tsjernobyl-ulykken, har det 
vært dokumentert helseskader og økt risiko for strålingsrelaterte 
virkninger i de mest berørte gruppene.

• Dette er redningsarbeidere i en akuttsituasjon og spesielt utsatte 
grupper i den alminnelige befolkningen (barn og unge). Disse følges opp.

• For Fukushima-ulykken foreligger det økt strålingsrisiko for mindre 
grupper av oppryddingsmannskapene. Disse følges opp.

• For alle de store kjernekraftulykkene gjelder det at det i den alminnelige 
befolkningen  ikke er påvist helseskader eller økt risiko for 
langtidseffekter som direkte kan knyttes til strålingen fra utslippene.



- men

• ved alle de tre store kjernekraftulykkene dreier det seg imidlertid om 
negative konsekvenser av evakueringen som indirekte kan knyttes til 
stråling.

• Ved disse uevakueringene har ICRPs prinsipper og retningslinjer vært 
fulgt for å begrense stråledoser til mennesker, og i hovedsak har dette 
fungert rimelig bra. 

• Tsjernobyl-ulykken og Fukushima-ulykken har imidlertid avdekket flere 
svakheter i ICRPs retningslinjer, og i særlig grad hvordan disse er blitt 
praktisert for store befolkningsgrupper i en langvarige 
forurensningssituasjon.



Derfor blir det sentrale spørsmålet -

• å veie de negative konsekvensene av en storskala 
evakuering av store grupper for å unngå teoretiske effekter 
av relativt lave stråledoser

- som i ettertid har vist seg å være på linje med det som folk 
mottar fra den naturlig bakgrunnsstrålingen.

• Dette er i dag ICRPs store dilemma og vil uten tvil føre til 
omfattende  endringer i prinsipper, regelverk og ikke minst i 
forståelse av hvordan regelverket skal brukes i slike 
ulykkessituasjoner der kjernekraftanlegg er involvert.





Takk for oppmerksomheten!

http://apps.unep.org/publ
ications/index.php?option
=com_pub&task=downloa
d&file=012202_en



Tillegg



ICRP´s anbefalinger og dagens strålevern 
- noen personlige vurderinger

• ICRP´s system skal sørge for en formålstjenlig (appropriate) standard for 
strålevern. Samtidig skal ikke regelverket påtvinge urimelige (unduly) 
begrensninger i de fordelaktige (beneficial) virksomhetene som gir 
opphav til stråling.

• Dette er balansekunst på høyt nivå, men punktet ”urimelige 
begrensninger” kan ofte virke nedtonet når det kommer til nasjonale 
regelverk, og derved svekkes noe av grunnlaget for det såkalte ALARA –
prinsippet ”As Low As Reasonably Achievable”. 

• Forstandig praktisering av ALARA-prinsippet betyr ikke alltid de laveste 
stråledosene.

• Nedtones ”Reasonably” kan man ende opp med en nådeløs jakt på 
meningsløst lave stråledoser uten tanke på ressursbruk.

• Har man også LNT- modellen som ”verktøy” kan vi oppleve at det 
skapes akkurat de situasjoner som ICRP advarer mot. 



ICRP´s ”filosofi” og grunnsyn

• ”Recognises that this concentration on a single one of the
many dangers facing mankind may cause an unwanted
element of anxiety”

• ”The Commission therefore wishes to emphasise its view
that ionising radiation needs to treated with care rather
than fear and that its risks should be kept in perspective
with other risks”



Det grunnleggende med ICRP´s anbefalinger 
(”recommendations”)

• ”The primary of radiological protection is to provide an 
appropriate standard of protection for man without unduly
limiting the beneficial practices giving rise to radiation exposure”.

• ”This aim cannot be achieved on the basis on scientific concepts
alone. All those concerned with radiological protection have to 
make value judgements about the relative importance of
different kinds of risk and about the balancing of risks and 
benefits”.



Hva strålevern egentlig dreier seg om -

 

 

 







Så lenge resten av verden ønsker å leve som USA og Vest-Europa -







Veksten i karbon-fritt


