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F O R O R D 

Som et ledd i forberedelsene av konsesjonss¢knad for kjernekraftverk i Oslofjord- 

området, inviterte Statskraftverkene i april 1973 de f¢lgende institusjoner til en 

diskusjon av de radio¢kologiske aspekter ved drift av kjernekraftverk. 

Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 

Institutt for atomenergi 

Norges 1 andbruksh¢gskole 

Norges Tekniske H¢gskole v/Vassdrags- og havnelaboratoriet 

Norsk Institutt for Luftforskning 

Norsk institutt for vannforskning 

Statens institutt for strålehygiene 

Hensikten med dette initiativ var å s¢ke bistand fra disse institusjoner til å for- 

mulere et hensiktsmessig program for radio¢kologiske studier og til å gjennomf¢re 

dette. 

Slike studier vil naturlig kunne inndeles i faser. Den f¢rste fasen b¢r omfatte en 

generell introduksjon til de aktuelle problemstillinger, og en skisse av et opplegg 

for de videre arbeider. Den innledende redegj¢relsen vil n¢dvendigvis måtte baseres 

på foreliggende materiale og eksisterende innenlandsk kompetanse. 

Den f¢rste fasen av arbeidet b¢r være avsluttet og dokumentert innen utgangen av 1973 

slik at rapporten kan vedlegges konsesjonss¢knaden. 

På det orienterende m¢tet den 7.5.1973 ga representantene fra alle de ovenfornevnte 

institusjoner uttrykk for interesse for og villighet til å delta i arbeidet. Det ble 

besluttet å nedsette en "arbeidende kontaktgruppe i radio¢kologi" for å forestå· 

arbeidet. Institutt for atomenergi påtok seg koordineringsoppgaven. 

Medlemmene av den arbeidende kontaktgruppe har vært: 

G. Berge og L. F¢yn: Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
K. Garder Institutt for atomenergi 



- 2 - 

B. Underdal 

K. Steenberg 

T. Audunson 

B. Sivertsen 

J .Knutzen og B. Rygg: 

P. Chr. LØken 

Institutt for Næringsmiddelhygiene 

Norges 1 andbrukshØgskole 

Norges Tekniske HØgskole, Vassdrags- og Havnelaboratoriet 

Norsk Institutt for Luftforskning 

Norsk institutt for vannforskning 

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 

L. Berteig og F. Devik fra Statens institutt for strålehygiene har deltatt i kontakt- 

gruppens arbeidsmøter som observatører. 

Foreliggende rapport er det sammenfattende resultatet av kontaktgruppens arbeide. 

K. Garder og P. Chr. LØken har fungert som redaktØrer. Rapporten bygger i stor ut- 

strekning på fØlgende rapporter og notater av deltagerne i kontaktgruppen: 

- T. Audunson 
H. Næser 
A. Thendrup 

- L. FØyn 

- K. Garder 

- T. Gravdahl og 
E. Stedje 

- B. Rygg 

- B. Sivertsen 

- K. Steenberg 

- B. Underdal og 
E. Stedje 

- T. Vågslid og 
K. Garder 

Kjernekraftverk i Oslofjordområdet. 
Spredning og fortynning av radioaktive isotoper 
i kjØlvannet fra kjernekraftverk. 
VHL-rapport Kl0-10 (1973). 

Noen marine radiologiske problemer ved etablering 
av kjernekraftverk ved Oslofjorden. 
Fisken og havet. SETTIE BNR. 10 (1973). 

OverfØring av radioaktivt jod til næringsmidler. 

Beregning av kollektive doser fra I-131 forurensning 
i melk. 
IFA Work Report HF-39 (1974). 

NIVA. 
0-177/70. UTSLIPP AV RADIOAKTIVE STOFFER FRA KJERNE- 
KRAFTVERK. Rapport nr. 2. Spredningsmekanismer, tran- 
sportveier og konsentrasjonsfaktorer for radionuklider 
i kjØlevannsresipienten, 1974, 35 s. 

RadioØkologiske vurderinger. 
TØrravsetning av I-131 i beitesesongen. 
NILU-teknisk notat 61/73. 

• • 137 90s • d ·rt Bakkekontaminering av Cs og retter et ars ri . 
NILU-riotat av 1.11.1973. Tillegg til NILU-teknisk 
notat 61/73. 

Kjernekraftverk - radioØkologiske vurderinger. 
En oversikt over jordbruksproduksjonen i områdene 
rundt de mulige byggestedene Emmerstad, Naverfjorden, 
SkjØttelvik og Vardeåsen-Li. 

RadioØklogi. 89 90Sr 137c . 
OverfØring av Sr, og si ulike næringskjeder. 

Beregning av stråledoser ved utslipp av radioaktive 
stoffer til kjØlevannsresipienten fra kjernekraftverk. 
IFA Work Report HF-38 (1974). 
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0. SAMMENDRAG OG DISKUSJON AV BEREGNINGSRESULTATENE 

Det er beregnet stråledoser til individer i nominelle kri- 
tiske grupper for utslipp til atmosfæren og for utslipp til 
kj¢levannsresipienten. Foreliggende materiale gir ikke 
grunnlag for å vurdere hvorvidt de samme grupper kan bli 
eksponert på begge måter. 

Beregninger er gjort av interne doser fra konsum av matvarer 
forurenset av utslipp til atmosfæren og til kj¢levannsresi- • pienten, samt eksterne doser fra utslipp til kjØlevannsre- 
sipienten. 

Det er også beregnet nominelle kollektive doser til skjold- 
bruskkjertelen hos barn fra radioaktivt jod i melk. 

Videre er det foretatt en vurdering av omfanget av kontam- 
inering etter uhell. 

Det må understrekes at de gitte beregningsresultater er bas- 
ert på et delvis ufullstendig grunnlagsmateriale. Spesielt 
gjelder dette de antagelser som er gjort med hensyn til ut- 
slippets mengde og sammensetning, og befolkningens bruk av nær- 
ingsressurser. 

Disse forhold ma man ta i betraktning ved fortolkning av be- 
regningsresultatene. 

Som nevnt i innledningen er direkte stråling fra utslipp av 
edelgasser til atmosfæren og stråledoser fra inhalasjon av radio- 
aktive stoffer behandlet i en separat rapport (se kapittel 1, 
ref. 4). For å vurdere milj¢påvirkningen fra et kjernekraft- 
verk må resultatene av beregningene i denne rapport sees i 
sammenheng med resultatene i ovenfornevnte rapport. 

Stråledoser for ut- 
slipp til atmosfæren 

Resultatene av beregningene er fØlgende: 

Stråledoser til individ i en tenkt kritisk befolkning- 
gruppe for utslipp av radioaktive stoffer til atmosfæren: 

Doser til skjoldbruskkjertel hos barn: 

BWR 

Skj¢ttelvik, Hurum 
og Vardeåsen, Rygge 

Emmerstad, Vestby og 
Naverfjorden, Brunlanes 

10 mrad/år 

5 mrad/år 

PWR 

16 mrad/år 

8 mrad/år 

Helkroppsdoser fra Cs-137 i melk er beregnet til å ligge i 
området 0,002 - 0,005 mrad og dose til bein fra Sr-89 og 
Sr-90 i melk i området 0,02 - 0,04 mrad. Disse doser an- 
gir dose-commitment for ett års utslipp, og de er lik års- 
doseraten i en likevektssituasjon ved kontinuerlig utslipp. 
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Stråledoser for ut- 
slipp til kj¢levanns- 
resipienten 

Kollektive doser 

Konta.minering ved 
uhell 

Stråledoser til individ i en tenkt kritisk befolkningsgruppe 
for utslipp av radioaktive stoffer til kj¢levannsresipienten: 

Doser fra intern stråling: 
BWR PWR 

Helkroppsdose 0,5 mrad 0,4 mrad 
Dose til s kj o Ldb ruskkj er-t e l , barn 4,o " 0,1 " 
Dose til mage - tarm 1,5 " 0,01 " 
Dose til bein 0,3 " 0,01 " 

Doser fra ekstern stråling: 

Bading 
Opphold på stranden 
(helkroppsdose) 

• 

0,001 mrad 0,001 mrad 

1,2 " 0,1 " 

De angitte doser er dose-commitment for ett år utslipp, og 
de er lik årsdoseraten i en likevektssituasjon ved kontin- 
uerlig utslipp. 

Det må understrekes at for disse beregninger er det, på 
grunn av manglende detaljopplysninger, gjort en rekke an- 
tagelser som f¢rer til en overestimering av dosene. F.eks. 
gjelder de konsentrasjonsfaktorer som er brukt, for organ- 
ismer som er i likevekt med det forurensede milj¢et. I be- 
regningen er det brukt de konsentrasjoner i vann som gjel- 
der for nærsonen. Det er også lite trolig at noen tar all 
fisk til konsum fra et så begrenset område. 

De angitte doser må derfor kun betraktes som en teoretisk 
¢vre grense for de eksponeringer et slikt utslipp vil 
kunne f¢re til, i en reell situasjon vil dosene ligge langt 
under dette nivå. 

Når det gjelder kj¢levannsresipienten har man ikke kunnet 
differensiere mellom de forskjellige byggesteder. 

Kollektive doser til skjoldbruskkjertelen hos barn: 

BWR PWR 

Ermnerstad, Vestby 4,2 manrad/år 7,2 manrad/år 
Naverfjorden, Brunlanes 1,7 " " 2,8 " " 
Skj¢ttelvik, Hurum 7,7 " " 13,3 " " 
Vardeåsen, Rygge 8,8 " " 15,2 " " 

For det antatte uhell er det beregnet at dette vil kunne lede 
til en forurensing i melk på 0,60 µCi I-131 d¢gn/l og 0,32 
µCi I-131 d¢gn/l ved avstander fra kjernekraftverket på hen- 
holdsvis 5 km og 10 km. 

Videre er konsentrasjonen av I-131 i drikkevann fra Vannsj¢ 
etter et uhell ved Vardeåsen beregnet til ca. 4 pCi/1. Dosen 
til skjoldbruskkjertel hos barn ved bruk av dette drikke- 
vannet vil kunne bli ca. 3 mrad. 
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1. INNLEDNING 

Under drift av kjernekraftverk dannes uvilkårlig radioaktive 
stoffer - ved spalting og ved aktivering av atomer. 

Biproduktene av selve fisjonsprosessen utgjØr den alt overveiende 
delen av de radioaktive stoffer som dannes. Disse såkalte spalt- 
ningsprodukter dannes i selve brenselet og vil ideelt sett akkumu- 
leres i de hermetisk kapslede brenselsstavene. Små feil vil 
imidlertid kunne oppstå på en mindre del av brenselsstavene. 
Endel av spaltningsproduktene - de lettflyktige - i disse stavene 
vil således kunne lekke ut i den primære kjØlevannskretsen. 

En forholdsvis meget beskjeden mengde av radioaktive stoffer vil 
dannes ved aktivering av forskjellige stoffer i reaktoren - som 
eksempelvis kjØlevannet selv og forurensninger i og eventuelle 
tilsatsstoffer til dette - og i den umiddelbare nærheten av 
reaktortanken. 

De radioaktive stoffene vil være isotoper av et vidt 
spektrum av grunnstoffer og vil således ha 
forskjellige kjemisk egenskaper. De vil videre ha 
tildels ulike fysiske og nukleære egenskaper. Radio- 
isotopene vil foreligge i hØyst ulike mengder og konsen- 
trasjoner, og dels i fast, flytende og gassform. 

For å forhindre et stadig Økende innhold av radioaktive stoffer 
i det primære kjØlevannet vil,dette renses for radioaktive og 
andre forurensninger. 

Likeledes vil luften i og drenasjevann fra bygninger som omslutter 
systemer som inneholder radioaktive stoffer renses. 

De radioaktive stoffene blir behandlet på prinsipielt to for- 
skjellige måter: 

konsentrering, hvis påkrevet, 
og forpakking for skiping, og 

fortynning og utslipp til omgivelsene. 

De stoffene som behandles på fØrstnevnte måte er i fØrste rekke 
de utbrente brenselselementene og den delen av avfallet fra de 
forskjellige rensesystemene som inneholder den alt vesentligste 
delen av de radi0aktive stoffene som inngår i disse systemene. 

De stoffer som blir behandlet på sistnevnte måte er de væsker og 
gasser som inneholder kun små mengder av radioaktive stoffer. 
Utslipp av disse stoffer foregår under nØye kontrollerte beting- 
elser og i samsvar med de regler som myndighetene har fastsatt. 

I tilfelle av uhell vil større mengder av radioaktive stoffer 
kunne unns1ippe til omgivelsene. 

I konsesjonssØknaden for kjernekraftverk må byggherren redegjØre for 
de forventede og mulige radiologiske konsekvenser i omgivelsene av 
driften av verket. Dette forutsetter at det har vært gjort en radio- 
Økologisk analyse av konfigurasjonen kjernekraftverk - omgivelsene. 



I den generelle betydningen av begrepet radioØkologi omfater det 
studiet av (a) hvorledes radioaktive stoffer spres i naturen, (b) 
hvor og i hvilken grad de avlagres og (c) virkningene av ioniserende 
stråling på enkeltorganismer, organismesamfunn og vekselvirkninger 
mellom disse (1). 

I en avgrenset og den i forbindelse med kjernekraftverk vanlige 
forstand, omfatter begrepet hovedsakelig studiet av hvorledes og i 
hvilken grad radioaktive stoffer som blir sluppet ut i omgivelsene 
fra slike verk kan utsette mennesker for ioniserende stråling. Det 
er således en utbredt oppfatning at når menneskets helse er ivare- 
tatt på en betryggende måte, på kort og lang sikt, vil automatisk 
også den biologiske tilstanden til laverestående organismer være 
tilbØrlig ivaretatt (2). 

De radioaktive stoffene som slippes ut i omgivelsene fra kjerne- 
kraftverk kan på mange forskjellige måter lede til at mennesker 
blir utsatt for ioniserende stråling. 

Figur 1 og 2 viser, noe forenklet, de prinsipielle måter dette 
kan skje på, for utslipp henholdsvis til atmosfæren og hydrosfæren 
(3). To av de måter som er vist i Figur 1 - betegnet som "direkte 
stråling" (fra atmosfæren) og "inhalasjon" (mennesker) - er 
behandlet i en separat rapport ( 4 ) ?  og vil fØlgelig ikke bli 
diskutert i det fØlgende. 

De enkle og oversiktlige skissene i Figur 1 og 2 sammenfatter en 
meget komplisert virkelighet. Det skulle i denne forbindelse være 
tilstrekkelig å påpeke at (a) utslippene består av ulike mengder 
av flere forskjellige isotoper med tildels hØyst forskjellige 
kjemiske, fysiske og nukleære egenskaper, (b) mange lokale niljØ- 
faktorer påvirker de fysiske og biologiske transport- og 
konsentreringsfaktorer, (c) mennesker gjØr variert bruk av de 
potensielt berørte områder og (d) de forskjellige radioisotoper 
har hØyst forskjellig radiotoksisitet. 

Det vil være en uoverkommelig oppgave å (a) kartlegge alle de 
mulige transportveier fra utslippspunktene til mennesker og (b) 
beregne de tilhØrende mengder av radioaktive stoffer. Dette er i 
praksis ikke ansett å være nØdvendig. Erfaringer i utlandet og 
delvis også i Norge (3, 5, 6) har således vist at (a) vanligvis 
vil en eller et fåtall mindre grupper av mennesker være mer utsatt 
enn de Øvrige og (b) den alt overveiende delen av den radiologiske 
belastningen på disse gruppene skyldes en eller et fåtall av 
kombinasjoner radioisotop - transportvei. 

De primære årsaker til dette er: 

(a) den ulike mengde av de forskjellige isotoper som 
blir sluppet ut, (b) de sterkt varierende biologiske 
oppkonsentrasjoner de ulike isotoper er gjenstand for, 
(c) menneskets begrensede direkte bruk av flora og 
fauna og (d) den hØyst ulike radiotoksisitet til de 
forskjellige isotoper. 

Dette forhold har ledet til den internasjonalt anerkjente og 
anbefalte (3, 7, 8) r-ad i oøko Log i ske analysemetoden: "kritisk 
isotop - krit.isk vei - kritisk gruppe". 
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Denne betegnelsen er lite beskrivende og kan 
lett lede til misforståelser. En bedre be- 
tegnelse vil være "dominerende isotop - dominer- 
ende vei - mest ut satt gruppe" , fordi denne frem- 
hever det relative i utvelgelsen. Den absolutte 
dosebelastningen til de mest utsatte gruppene vil 
n¢dvendigvis måtte være innenfor de offentlig 
fastsatte grenser. 

På grunn av forskjellene i (a) sammensetningen av utslippene til 
luft og vann, (b) i flora og fauna på land og i sj¢en og ( c )  
menneskets bruk av land- og sj¢områder, vil man vanligvis ha en 
eller et fåtall av "kritisk isotop - kritisk vei - kritisk gruppe" 
for utslipp til atmosfæren og for utslipp til hydrosfæren. Oftest 
vil ikke de samme grupper av mennesker være mest utsatt for begge 
disse utslippene. 

Den "kritiske gruppen" skal forutsetningsvis være forholdsvis 
homogen, i praksis vil den derfor oftest være ganske liten 
- i grensetilfelle kan den bestå av alene et individ. 

Denne metoden har således som siktemål å etablere sammenhengen 
mellom et gitt utslipp og den maksimale stråledose dette vil 
kunne påf¢re mennesker i omgivelsene. 

Foruten dosen til de mest utsatte enkeltindivider vil man i mange 
tilfeller være interessert i å ha et rimelig n¢yaktig overslag 
over den totale radiologiske belastningen i omgivelsene på grunn 
av utslippene. Denne såkaite"befolkningsdosen"er gitt som summen 
av produktet av antall mennesker og deres respektive doser. 

I den senere tid har man også introdusert begrepet "kollektivdose"(9) 
" • tt • Dette er en noe avgrenset befolkningsdose, da man ikke summerer 

produktet av antall mennesker og deres respektive doser over alle 
de ber¢rte individer, men begrenser c t  til spesielle grupper. 

En radio¢kologisk analyse forutsetter et forholdsvis omfattende og 
forskjelligartet grunnlagsmateriale. Foreliggende rapport er, på 
grunn av den stramme tidsrammen, basert utelukkende på foreliggende 
opplysninger. 

I Kapittel 2 er det gitt en oversikt over de forhold i området 
som vil være av betydning, så som jordbruksproduksjonen, fisket 
i Oslofjorden, drikkevannsforsyninger og rekreasjonsområder. 
Opplysningene er relativt utfyllende når det gjelder jordbruks- 
produksjonen og drikkevannsforsyninger, mens opplysninger om 
fisket og rekreasjonsområder er mer summariske. 

Kapittel 2 inneholder også en diskusjon av utslipp av radio- 
aktive stoffer fra kjernekraftverk. De antatte utslipp som 
er brukt i beregningene må betraktes som nominelle. Mengden 
og sammensetningen av de viktigste utslipp vil i hØy grad være 
avhengig av kraftverkets utrustning for behandling av avfall. 
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Spredningsberegninger er beskrevet i kapittel 3; disse omfatter 
beregning av spredning og fortynning av radioaktive stoffer i 
kj¢levannsresipienten og beregning av bakkekontaminering ved ut- 
slipp til atmosfæren. 

En vurdering av radio¢kologiske transportveier og konsentrasjons- 
faktorer er gitt i kapittel 4. For landområdene er disse vur- 
deringer i stor utstrekning basert på materiale fra norske under- 
s¢kelser av nedfall etter kjernevåpenpr¢ver, og de data som er 
benyttet skulle således være representative for det aktuelle 
området. Når det gjelder konsentrasjonsfaktorer fra sj¢vann til 
marine organismer har man hatt utilstrekkelige data for Oslofjorden 
og beregningene av potensielle aktivitetsnivåer i marine organ- 
ismer er derfor basert på litteraturdata for konsentrasjons- 
faktorer. 

Kostvaner og menneskenes bruk av omgivelsene er omtalt i kap- 
ittel 5. Det er imidlertid ikke foretatt unders¢kelser for 
identifisering av de mest utsatte befolkningsgrupper. 

Basert på data og opplysninger fra ovenfornevnte kapitler er det 
i kapittel 6 foretatt beregninger av stråledoser. Disse omfatter 
beregninger av mulige doser til befolkningen som f¢lge av utslipp 
fra kjernekraftverk ved normaldrift og kontamineringsnivåer i om- 
givelsene som f¢lge av uhell 

På fig. 1.3 er avmerket de byggestedsalternativer som er behandlet. 
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2. DESKRIPTIVE OPPLYSNINGER 

2.1 Oversikt over jordbruksproduksjonen i områdene rundt de mulige byggestedene 
Emmerstad, Naverfjorden, SkjØttelvik og Vardesen-Li x. 

2.1.1 Innledning 

I dette kapitel er det gitt en del opplysninger om land- 
bruket i områdene rundt de mulige byggestedene Emmerstad, 
Naverfjorden, SkjØttelvik og Vardeåsen-Li, slik som 
areal av dyrket jord og skog, jordbunnsforhold, produserte 
mengder av forskjellige jordbruksprodukter, veksthusareal 
for grønnsakdyrking, lokalisering av næringsmiddelbedri{ter, 
etc. Dette er opplysninger som er Ønskelige for bereg- 
ninger av de fØlger et eventuelt radioaktivt utslipp vil 
få i områdene på kortere eller lengre sikt. 

Følgende institusjoner har bistått med assistanse og opp- 
lysninger: s.1. Østlandets Melkesentral, Norges Land- 
bruksøkonomiske Institutt, Norsk institutt for nærings- 
middelforskning og herredsagronomer i de forskjellige 
kommuner. 

2.1.2 Arealstørrelser 

I tabellene 2.1.1 til 2.1.4 er det gitt en oversikt over 
hvilke kommuner og arealer (ca.) av disse som faller innen 
sonene 0-5 km, 5-10 km, 10-15 km og 15-20 km fra de fire 
mulige byggestedene. Areal av sj¢ og vann er ikke regnet 
med her. 

Tabell 2.1.5 gir arealer av dyrket jord i sonene 0-1 km, 
1-5 km, 5-10 km og 10-15 km og summen av disse. For skog 
er arealene gitt ut til 10 km. Arealene er beregnet ved 
hjelp av kartene "Produksjonsgrunnlaget for landbruket" 
(ref. 1). På disse kartene er arealene inndelt i fØlg- 
ende grupper: Dyrket jord, lettbrukt- Annen dyrket jord - 
Dyrkningsjord, større felt - Bar og løvskog, mest hØy og 
middels bonitet - Barskog, lav bonitet - Annen bar- og 
lØvskog. I tabell 2.1,5 er imidlertid dis$e gruppene slått 
sammen til henholdsvis dyrket jord og skog. Totalarealet 
av de ulike soner (land, vann og sjø) er også tatt med 
i tabellen for vurdering av hvor stor andel arealene av dyr- 
ket jord og skog utgj¢r av totalarealene i de ulike soner. 

2 . 1 . 3  Melkeproduksjon og beitearealer ------------------------------- 
på grunn av den store rolle melken spiller som en potens- 
iell kilde for overføring av radioaktivitet til menneskene, 
er melkeproduksjonen kartlagt mer.detaljert enn tilfelle 
er for andre landbruksprodukter. På kartene i fig. 2.1.1 

x. K. Steenberg 
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til 2.1. er melkeprodusenter som.leverer 20.000 kg melk 
eller mer pr. år, avmerket på kart med angivelse av deres 
leveringsnummer på meieriene. De forskjellie neieri- 
distrikter er også angitt på kartene. Oppgavene refe- 
rerer seg til året 1972. Da spredningen av utslipp til 
atmosfæren vil avhenge sterkt av vindforholdene under ut- 
slippet, har en videre delt inn områdene i 30° vinkel- 
sektorer (i overensstemmelse med NARS's inndeling) I 
fig. 2.1.4 til 2.1.7 er melkeproduksjonen og antall kyr an- 
gitt for 5 km soner ut til 20 km -for de fire byggestedsal- 
ternativene og med den nevnte sektorinndeling. 

Størrelsen av beitearealene for melkedyr, deres avstanJ 
og retning fra byggestedene er også en faktor av inter- 
esse for vurdering av forurensincsfaren ved et utslipp. 
Da det er vanskelig å angi beitearealene i de nevnte sorie r 
ut fra tilgjengelige data, har en forsøkt å beregne areal- 
ene på grunnlag av antall melkekyr, beitets andel i for- 
sammensetningen i de aktuelle områder, antall forenheter· 
pr. ku samt nettoavling i forenheter pr. dekar beite. En 
er da kommet fram til et beiteareal på ca. 3 dekar pr. ku. 
I tabellene 2.1.6 til 2.1.9 er antall kuer, melkeproduksjon 
og beregnet beiteareal gitt for de forskjellige avstander 
og sektorer for de 4 byggestedsalternativene. 

2.1.4 _jordbruksproduksjon 

I tabell 2.1.10 er oppgitt dyrkingsareal for forskjellige 
formål og vekster, areal under glass/plast, samt antall 
frukttrær og bærbusker og antall storfe, melkekyr, svin 
og høner. De kommuner er tatt med som har et areal pa 
minst 10.000 dekar innen 20 km avstand fra ett av bygge- 
stedene (jfr. tabell 2.1.1-2.1.4). Disse opplysningene er 
tatt fra siste Jordbrukstelling i 1969 (ref.2). En oppdeling 
i soner og sektorer, som for melkeproduksjonen, vil være 
meget arbeidskrevende, idet en da måtte innhente opplys- 
ninger fra hver produsent. (Dette bØr imidlertid gjøres 
for det byggested som eventuelt velges). De opplysninger 
som er gitt i tabellen, mener en likevel gir et godt inn- 
trykk av jordbruksproduksjonen i de aktuelle områder og 
muligheter ior sammenligning av produksj anen rundt de 
fire byggestedene. 

Hvis et radioaktivt nedfall kommer i et område hvor det 
ikke er noen melkeproduksjon av betydning, vil grønnsaker 
sannsynligvis være de produkter som yter det største bi- 
drag til befolkningens stråledose. Når det gjelder 
grønnsakproduksjon i veksthus og benker, gir tabell2.l.ll 
en oversikt over produksjonsarealer for tomat, slange- 
agurk, salat, gulrot, kål og "andre grønnsaker", samt 

NARS: Guidelines for the preparation of Safety Assesment 
Documents for the stationary water-cooled nuclear power 
plants, 
NARS Publ. 1, Feb. 1973. 
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summen av disse arealer. Disse opplysningene er hentet 
fra "Spesialtelling av veksthus- og benkegartnerier 1966" 
v/Institutt for driftslære og landbruksøkonomi, NIB i 
samarbeid med Statskonsulenten i hagebruk, Institutt for 
blomsterdyrking, NIB og Norsk Gartnerforening. Da disse 
tallene refererer seg til en telling i 1966, vil det 
ventelig nå være en del endringer i arealene. Produk- 
sjonen av lettere grønnsaker som salat og agurk i de 
aktuelle områder har også gått noe fram, mens tomatpro- 
duksjonen omtrent er den samme. De tyngre grønnsaker som 
kål, har gått noe tilbake i produksjon (ref. 3) .  

Det har i de senere år vært en stor Økning av de grønnsak- 
mengder som dyrkes på kontrakt eller etter andre avtaler 
for leveranse til fabrikk (ref. 4) .  Særlig i områdene 
rundt Oslofjorden foregår det mye slik dyrking for lever- 
anse til næringsmiddelfabrikker i nærliggende distrikter 
(jfr. tabell 2.1.12). Jorden og de klimatiske forhold er her 
tildels ypperlig egnet til grønnsakdyrking med 2 - 3 
avlinger pr. år. 

2.1.5 Kornleveringer 

Det korn som produseres i de aktuelle områder, leveres på 
forskjellige steder: FelleskjØpets anlegg på Holstad i 
Ås, i Larvik og i Holmestrand, dels går det til lokale 
møller. Felleskjøpet, Holstad tar imot stamsedkorn fra 
de aktuelle strøk av Østfold og Akershus, mens dets anlegg 
i Holmestrand tar imot stamsedkorn fra Vestfold, Telemark 
og Buskerud. Av stamseden vil en del avrens gå til frem- 
stilling av kraftforblandinger. Felleskjøpet har anlegg 
på Kambo i Moss, i Larvik og i Holmestrand som tar imot 
korn til maling og kraftforfremstilling. Fra disse sted- 
ene leveres kraftfor. til produsenter i Akershus, Buskerud, 
Telemark, Vestfold og Østfold, noe også til andre fylker. 
Dessuten vil også en del lokale møller ta imot korn, dels 
for videresending til Felleskjøpets anlegg, dels for frem- 
stilling av egne kraftforblandinger. (Når byggestedet er 
valgt, bØr det foretas en nærmere kartlegging av fordel- 
ingen og bruken av det korn som produseres i området rundt 
kjernekraftverket). 

2.1.6 Næringsmiddelbedrifter 

Tabell 2.1.12 viser lokalisering og avstander fra byggesteds- 
alternativene for næringsmiddelbedrifter. En del av disse 
bedriftene får råvarer til sin produksjon fra lokale pro- 
dusenter, f.eks. av grønnsaker og hagebruksprodukter. 
Opplysninger om forbruk av slikt rastoff, produksjons- 
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typer Oi -mengder etc. er ikke innhentet, men bør jøres 
for de aktuelle bedrifter når byggestd er valgt. 

2.1.7 Jordbunnsforhold -------------- - 
Fikseringen av eventuelle radioaktive nedfallsstoffer i 
jorden og deres opptak via planterøttene vil avhenge 
sterkt av jordbunnsforholdene. En av de faktorer som -21· 

viktige her, er jordens surhetsgrad eller pH-verdien. 
Ser en f.eks. på virkningen av kalk på plantenes opptaK 
av strontium gjennom rettene. vil dette opptaket r edus e re s 
sterkt ved kalking av sur jord, mens virkningen av en slik 
behandling er li ten på mindre sur jord og på kalkrik ,j or:d 

(ref. 5 ) -  

Tabell 2.1.13 gir pH-verdier for jordpr¢ver fra arealer med 
jordbruksdrift i en del kommuner i de aktuelle områder. 
Verdiene refererer seg til jordprøver tatt i årene 1968 - 
1971 o.; analysert ved Statens jordundersøkelse, NLH, Ås. 
Tallene i tabellen angir den prosentvise fordeling av 
jordprøvene i forskjellige pH-grupper og er middelverdier 
for de 4 årene. Middelverdier for hele fylket og hele 
landet er også tatt med til sammenligning. 

Jordstyrene i kommunene og Statens jordundersøkelse vil 
kunne gi ytterligere opplysninger om jorden som vil vare 
av stor verdi for beregninger av utvasking, bindinE;sfc,1·- 
hold etc. En mere detaljert beskrivelse av jordbunnsfor- 
holdene med sikte på jordbruksinteressene anbefales når 
byggested er valgt. Da vil en også lettere kunne foresla 
eventuelle tiltak for reduksjon av forurensingsfaren hvis 
uhell skulle skje med påfølgende utslipp av radioaktive 
forbindelser. 
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TABELL 2 . 1 . 1  

ALTERNATIV EMMERSTAD, VESTBY 

Arealer (ca.) av de forskjellige kommuner som 

faller innen ulike soner. 

Kommune Dekar Kommune Dekar 

0 - 5 km: 15 - 20 km: 

Vestby 36.800 Vål.er 69.800 

Hurum 14. 500 Ski 53.600 

Frogn 600 Hobøl 49.800 

Sum 51.900 Svelvik 39.200 

Røyken 33.300 

Frogn 27.600 

5 - 10 km: Sande 24.900 

Vestby 81.900 
0 

23. 400 As 

Hurum 60.700 Moss 19.000 
0 

15.100 11. 400 As Rygge 

Frogn 9.900 Nesodden 9.900 

Sum 167.600 Spydeberg 5.100 

Horten 1.700 

Hurum 1.600 

10 - 15 km: Borre 1.500 

Hurum 67.300 Sum 371.800 
0 

50.100 As 

HobØl 41.900 

Frogn 36.100 

Moss 33.900 

Våler 33.800 

Ski 10. 400 

Vestby 8. 400 

Svelvik 6. 400 

Røyken 1.800 

Sum 290.100 
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TABELL 2 .1. 2 

ALTERNATIV NAVERFJ0RDEN, BRUNLANES 

Arealer (ca.) av de forskjellige kommuner som 

faller innen ulike soner 

Kommune Dekar Kommune Dekar 

0 - 5 km: 15 - 20 km: 

Brunlanes. 48.600 Hedrum 56.000 

Porsgrunn 49.600 

Bamble 47.600 

5 - 10 km: Tjølling 28.000 

Brunlanes 62.600 Brunlanes 20.900 

Tjølling 6.900 Sandefjord 10.700 

Porsgrunn 4.500 Sum 212.800 

Sum 74.000 

10 - 15 km: 

Brunlanes 35.900 

TjØll'ing 30.900 

Porsgrunn 28.800 

Hedrum 22.300 

Bamble 17.000 

134.900 
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TABELL 2,1.3 

ALTERNATIV SKJØTTELVIK, HURUM 
Arealer (ca.) av de forskjellige kommuner som 

falle1 innen ulike soner 

Kommune Dekar Kommune Dekar 

O - 5 km: 15 - 20 km: 

Hurum 27.900 Vestby 69.100 

Svelvik 2.800 Sande 60.000 

Sande 600 Våle 50.600 

Sum 31.300 Ramnes 34.000 

Moss 30.600 

Hof 29.600 

5 - 10 km: Borre 24.100 

Hurum 45.800 Holmestrand 21.500 

Svelvik 18.500 Hurum 20.300 

Sande 18.200 Røyken 16.700 

Holmestrand 10.100 Frogn 14.300 

Våle 5.100 Svelvik 13.100 

Borre 3.700 Rygge 12.900 

Horten 1.300 Drammen 6.500 

Sum 102.700 Våler 5.100 

Hobøl 4.100 

Sem 3.700 

10 - 15 km: 
0 

3.600 As 

Hurum 53.200 Sum 419.800 

Holmestrand 48. 400 

Sande 46.100 

Vestby 31.500 

Borre 3 0 . 3 0 0  

Våle 23.700 

Svelvik 18.200 

Horten 7.500 

Sum 258.900 
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TABELL 2 • 1. 4 
ALTERNATIV VARDEÅSEN-LI, RYGGE 

Arealer (ca.) av de forskjellige kommuner som 

faller innen ulike soner 

Kommune Dekar Kommune Dekar 

O - 5 km: 15 - 20 km: 

Rygge 41.600 Våler 76.500 

Råde 2.700 Sem 41.100 

Sum 44.300 Onsøy 40. 700 

Borre 35.700 

Tune 35.000 

5 - 10 km: Vestby 27.600 

Råde 43.200 Rolvsøy 18.000 

Moss 18.800 Fredrikstad 17.700 

Rygge 18.800 Våle 13.700 

OnsØy 6.300 Nøtterøy 9.700 

Horten (Bastø) 1.900 Råde 7.600 

Sum 89.000 Tønsberg 6.100 

Ramnes 2.600 

Horten 1.500 

10 - 15 km: Moss 1.300 

OnsØy 52.100 Sum 334.800 

Råde 40.000 

Moss 36.100 

Våler 33.500 

Sem 31.200 

Borre 16.100 

Horten 6.100 

RolvsØy 1.500 

Vestby 1.500 

Sum 218.100 



. A.· ELL _ . l. ::, 

AR.t.nLEF _;_ DEJ::..1-. A/ DYI K.: T J v : i l l  <X., tt V SKCG :;: IE, .h..,rt,>¥..JE.LLIGE .:..v,i,h 

Skj øt.t e L vik, Hurum Vardeasen-Li, Ry6ge 

Dyrket Skog Tils. : Dyrket Skog Tils. Dyrket Skog Tils. Dyrket Skog Tils. 
Sone jord jord jord jord 

· - - - - - - - - - • · - • - - - - - - - - - - ·  - - - - - · -  - - - - - - - - - -  - - - + - · - - - -  - - -  - - -  -- - - - - · - r - - - - - -  

0-1 km ca. 50 2.100 2.200 900 2.000 2.900 200 2.800 3,000 I 700 1.900 2.600 

1-5 km 9. 400 38.000 47. 400 20.100 16.900 37.000 6.700 21.000 27.700 22.700 17.200 39.900 

5-10 km 39.000 116. 400 155. 400 7.600 48.500 56.100 14. 400 73. 400 37 .800 : 32.300 46.500 78.800 

10-15 km 54.000 18.200 42.600 69.800 

Sum: 
j- 

1 0-10 km 48. 500 156.500 205.000 28.600 67. 400 96.000 21.300 97.200 n8.500 55.700 65.600 121.300 
I 
I 0-15 km 102.500 46.800 63.900 125.500 

I 
I 

TOTAL - AREAL land, vann og sj ;:5 innnenfor de forskjellige sirkelsoner) 

Sone 0 - l km 0 - 5 km 0 - 10 km 0 - 15 km l - 5 km 5 - 10 km 10 - 15 km 

Dekar 3.140 78.500 314.000 706.500 75.360 235.500 392.500 
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TABELL 2 . 1. 6 

ALTERNATIV EMMERSTAD: VESTBY 

Antall kuer, melkeproduksjon og anslått beite- 
areal i de forskjellige soner og sektorer. (se fig. 2 . 1 . 4 ) .  

Sektor Antall Melkeprod. Anslått beite- 
kuer tonn (1972) areal, dekar 

0 - 5 km 

D 6 20 18 

E 13 49 39 
Sum 19 69 57 

5 - 10 km 

A 25 114 75 
B 68 329 204 

C 16 77 48 

D 28 134 84 

E 23 92 69 
F 19 79 57 
J -2. 24  - 

Sum 184 849 552 

10 - 15 km 

B 192 1. 0 l.l 576 
C 141 700 423 

D 45 220 135 
E 149 697 447 

F 70 320 210 

G 17 71 51 

I 30 140 90 

J 20 94 60 

Sum 664 3.283 1.992 

15 - 20 km: 

A 27 132 81 

B 340 1.816 1.020 

C 183 903 549 

D 75 371 225 

E 81 351 243 

F 151 670 ·453 

I 18 81 54 

J 49 236 147 

L __ 7 __E 21 

Sum 931 4.590 2.793 



- 23 - 

TABELL 2 , 1 .  7 

ALTERNATIV NAVERFJ0RDEN BRUNLANES 

Antall kuer, melkeproduksjon og anslått beite- 
areal i de forskjellige soner og sektorer (se fig. 2.1.5). 

Sektor Antall Melkeprod. Anslått beite- 
kuer tonn (1972) areal, dekar 

0 - 5 km 
L 17 59 51 

5 - 10 km 

A 14 82 42 

B 192 844 576 
Sum 206 926 618 

10 - 15 km 
A 20 95 60 

B 16 64 48 

C 79 360 237 
D 6 27 18 

K 12 49 36 
L 11 --2 33 

Sum 144 640 432 

15 - 20 km 

A 39 174 117 
B 44 193 132 
C 106 448 318 
J 123 533 369 
K 75 323 225 
L 41 180 123 - - 

Sum 428 1.851 1.284 
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TABELL 2. l. 8 

ALTERNATIV SKJØTTELVIK, HURUM 

Antall kuer, melkeproduksjon og anslått beite- 
areal i de forskjellige soner og sektorer. (se fig. 2.1.6). 

Sektor Antall 
kuer 

Melkeprod. 
tonn (1972) 

Anslått beite- 
areal, dekar 

o - 5 km 

A 

C 

Sum 

44 

6 

50 

207 

27 
234 

132 
18 

150 

5 - 10 km 

B 

H 

I 

K 

L 

Sum 

5 

56 
11 

25 
38 

135 

24 

366 
61 

113 

179 

743 

15 
168 

33 

75 
114 

405 

10 - 15 km 

D 

E 

G 

H 

I 

J 

L 

Sum 

7 
17 
114 

230 

360 
10 

4 

742 

25 

71 
610 

1.326 

1.899 

51 
23 

4.005 

21 

51 
342 

690 
1.080 

30 
12 

2.226 

15 - 20 km 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Sum 

7 

35 
96 
100 
17 
379 
317 
262 
45 
319 
277 

1.854 

30 
162 
424 
460 

77 
1.793 
1.505 
1.215 
299 

1.447 
1.293 

8.635 

21 
105 
288 
300 
51 

1.137 
951 
786 
135 
957 
831 

5.562 
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TABELL 2.1.9 

0 

ALTERNATIV VARDEASEN-LI, RYGGE 

Antall kuer, melkeproduksjon og anslått beite- 
areal i de forskjellige soner og sektorer. (se fig. 2.1.·r 

Sektor Antall Melkeprod. Anslått beite- 
kut:r tonn (1972) areal, d.eka r 

" - 5 km 

B 130 574 390 

C ld 75 54 
D 16 67 ' 

K 65 357 195 
Sum 229 1.073 687 

) - 10 km 

B 150 573 59c 

C 17 77 51 

D 119 523 3';>7 

E 133 579 399 

Sum 399 1.752 1.197 

10 - 15 km 

A 24 96 72 
B 113 533 339 
C 87 378 261 

D 85 354 255 
E 204 897 61::. 
F 259 1.176 777 
I 50 15ts 90 
J 255 1.118 765 

Sum 1.057 4.710 3.171 

• 15 - 20 km 

A 19 79 57 
B 194 891 582 
C 56 234 168 
D 46 206 13b 
E 182 753 546 
F 96 395 288 

H 8 d 24 
I 172 817 516 

J 408 2.055 1.224 

K 57 3L'.J 171 

Sum 1.238 5. 775 3.714 



Ta be 11 . l. l - En del opplysninger om jordbruks-produksjonen i kommuner so har et areal på minst 10.000 dekar innen 
20 lcm's avstand fra ett av de 4 byggestedsalterna- tivene, jfr. tab. l til I vedr. arealstørrelser. 
(Oppl. er hentet fra siste JordbrQkstellinga, pr. 20.6.1969). Areal er angitt i dekar. 

Ko:nmune Jordbr. Åker og Korn, Grønnfor Potet Rot- Grønn- Eng til Kultur- Frukt- Bær- Areal urr- Storfe Mjolke- Svin Høner 
areal i !-.age, erter og og silo- vekster saker slått beite tre busker der glasi ialt ku 
drift ialt oljevekstvekster pi'l fri- 1) 1) plast 
fulldyrka til modn. 1) land stk. stk. m2 

Bamble 9.735 4 .063 2.086 127 686 79 158 5.622 1.089 10.974 11.370 2.110 679 370 4 ') ' ' ; .  362 "- 
Borre 21.260 16.993 13.752 326 546 316 235 2.859 2. 300 14.454 9.859 12.895 1.328 509 1. 361 7.0':>2 
Brunlanes 25.093 21.423 11. 777 67 5.584 159 1.642 2.944 1. 306 10.132 8. 64 3 18.070 960 398 1. 39'.: 8. 38:i 
Fredr;.kstad 9.506 8.020 5.445 20 4 21 107 135 1.420 432 20. 557 12.322 55.511 422 190 739 12 .902 
Frol'!;n 16.304 15.254 11.065 22 2.207 130 461 904 439 10.801 11.887 8.575 260 112 1. 228 7.551 

Hedrum 29.185 23.-183 16. -l 36 178 4.180 388 549 4.696 2.579 10.986 9.783 12.417 1.513 619 4 .174 9. 6·36 
Hobøl 27.307 20.233 18.909 215 250 126 236 5.881 2.166 1. 720 5.886 806 1.114 39) 1.50') 23 .11-1 
Hof 12.'112 10.752 9.458 225 329 128 49 .? .417 1.015 3.541 5.557 2.201 592 22') 867. 6.31? 
Holmestrand 1.800 16.018 13.536 335 322 218 53 3.213 1. 651 12.878 17.277 10. 599 1.llO 412 1.20a 18.0')7 
Hurum 13.-112 12.224 S.914 154 545 88 312 1.041 814 21.315 10.670 3.918 351 lll 8-10 ').05') 

Moss 7.')54 7.104 3.621 67 745 54 749 599 416 22.000 13.945 18. 577 287 12'; 176 3.1 ' . )b  
Onsøy 25.-113 20.o29 15.576 2ll 1.229 290 470 4.446 1.839 14. 4 90 ll. 214 4. 405 1. 503 705 l.c80 :.-, .851 
Porsgrunn 11. 778 7.576 2.686 151 641 60 255 3.596 1.275 32.283 26.855 16.985 682 318 500 8. 6°9 
Ramnes 35.235 25.054 22.350 5ll 708 692 ll4 6.930 4.414 3.278 4.888 1.800 2. 4')4 902 3.594 20. 537 
Rolvsi,y 9.106 6.678 5.219 52 322 95 88 2.031 653 7.195 5.130 1.823 579 268 3r;7 3':> .04') 

Rygge 28.374 25.530 15.365 246 5.187 453 2.551 2.366 946 6.107 5.291 66.334 827 301 1.161 6.97•\ 
Røyken 17.359 14.194 10.9ll 218 455 100 154 2.419 1.584 26.203 14 .173 4.502 662 278 1. 329 11.:'37 
Ride 33.909 28.250 22.526 174 3 .4 37 399 226 4. 247 2.340 5.885 7.156 1.647 1. 453 639 2.830 ;,3.4')8 
Sande 30.086 26. 641 21.354 302 536 267 253 4.238 3.ll6 23.363 9.786 6.0')2 1.454 585 1. 64 7 f l .  2'34 
Sandefjord 35.862 30.458 22.140 185 1.720 493 874 3.874 2.379 45.521 27 .468 22.014 1.552 612 .\ .21A 32.05') 

Sem 43.995 39.482 30.379 542 1.567 440 1.905 2. 729 2. 624 30.780 22.958 34. 767 1. 614 6'30 5.!172 , · .  '31'; 
Ski 37. 64 2 31.920 26.855 449 1.170 288 577 4.951 1.782 11.246 21.63') 14.891 1. 3')'.J 4 68 .:i. 7,.1 1;-. ::'01 
Svelvik 4.975 3.994 2.139 74 213 45 39 802 569 28.HO 3.710 1.000 204 85 l ' l l  3.017 
Tji'lllin 22.325 19.380 13.435 17 3.233 253 1.762 1.954 1.141 8.808 8.060 e.063 84 3 2% .. 0% ·-·1.1w-; 
Tune 21.068 15.717 11.966 256 951 318 91 4.477 2.870 18.634 17.')16 10.7')6 l.50 64 4 ., 

' )1 16.637 .. 
Ventby 33.933 29.468 26.7ll 129 1.098 274 ll2 3. 642 2.212 4. 652 7.359 3.226 1.031 362 ' . 1 ' 1 ;  .'CJ. 665 
Våle 37.796 28.493 25.527 531 635 585 456 6.223 3. 723 5.738 5.905 13.682 2.191 787 4 . ' l ' l?  17.P.4:< 
Våler 33.008 23.120 21.019 362 485 322 34 8.084 3.568 1. 374 .913 1. 740 2.216 %8 4. ' ) 4  6 14. 'i8 
Ås 37.331 31.154 25.439 520 2. 377 395 297 4.121 3.374 13.758 16.750 9.213 1.609 627 3.510 ;").047 

1) Gjelder for bruk med minst 5 dekar jordbruksareal. 

Sau er ikke tatt med, da det er lite sauehold i de aktelle områder. 
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TABELL 2 , 1 . 1 1  

Produksjonsarealer for forskjellige grønnsaker i veksthus og benker (under glass 

eller plast) i kommuner som ligger innenfor 20 km avstand fra ett av byggesteds- 
2 *) alternativene ( m )  . 

Kommune Tomat Slange- Salat Gulrot Kål Andre Sum agurk gr.saker 

Bamble 200 68 268 
Borre 2.395 600 2.995 
Brunlanes 3.165 6. 498 450 10.113 
Drammen 2.278 1.080 1.120 68 102 1. 460 6.108 
Fredrikstad 1.586 178 30 20 1.814 

 Frogn 728 370 430 1.036 2.564 
Hedrum 3.785 1.950 2.520 420 540 4.350 13.')65 
Hof 1.262 160 1.422 
Holmestrand 1.560 6.022 1.592 9.174 
Hurum 1.022 120 120 120 400 1.782 

Moss 3.997 2.358 3.327 450 350 2.444 12.9c.'.b 
Nøtterøy 2.120 400 2.520 
OnsØy 1.515 195 35 85 1.830 
Porsgrunn 372 70 442 
Rygge 6.558 2.057 2.559 200 500 834 12.708 

RØyken 890 90 272 60 233 387 1.932 
Råde 920 920 
Sande 1.940 1. 490 3. 430 
Sandefjord 3.304 1. 420 1.907 17 575 7.223 
Sem 6.202 215 455 350 856 8.076 

Ski 820 280 260 170 875 2. 405 
Spydeberg 575 360 100 1.035 
TjØlling 2. 460 265 2.560 775 6.060 
Tune 1.882 180 100 2.162 
Tønsberg 650 400 1.050 

Vestby 578 2.380 878 40 30 3.906 
Vle 1.056 256 1.330 100 100 2.842 
Våler 300 300 
0 

2.035 560 170 120 300 3.385 As 

*) Tallene er hentet fra "Spesialtelling av veksthus og benkegarternier 196611 
(i bedrifter med mere enn 150 m2 glassareal) v/Institutt for driftslære og 
landbruksøkonomi, NLH, i samarbeid med Statskonsulenten i hagebruk, Institutt 
for blomsterdyrking, NLK og Norsk Gartnerforening. 
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TABELL 2.1.12 

Næringsmiddelbedrifter innen 20 km avstand 
fra de 4 byggesteds-alternativer 

Bedrift Lokalisering 
Avstand fra 
kjernekraft- 

verk 

EMMERSTAD: 
Vikin1< Canning 
Reidar Wittus$n 
Dals Produkter A/S 
Idun-Norex Fabrikker A/S 
Lilleengen Pølsefabrikk 
Gartnerhallen 

potetvaskeri 

NA VERFJ0RDEN: 
Freci.riK.sværn Preserving 
Heistad Fabrikker 
Finrius 
Den-Ja A/S 
G.i e t er øen Gårds 

F j 'Er fe slakteri 
Juno Fabrikker 
Fruto A/S 
Poppi Næringsmiddelfabrikk 

SKJØTTELVIK: 
Holmestrand Sardine Co A/S 
Viking Canning 
Horten Preserving 
Reidar Wittussen 
Horten Konserv 
Åsgårdstrand Speke- 

varefabrikk 
Dals Produkter A/S 
Idun-Norex Fabrikker A/S 

VARDEÅSEN: 
Stabburet A/S 
Horten Preserving A/S 
Engelsviken Canning 
Nora-Sunrose A/S 
Viking Canning 
Horten Konserv 
Vestfold Eggsentral 
Vestfold Slakteri 
Åsgårdstrand Speke- 

varefabrikk 
Dals Produkter A/S 
Idun-Norex Fabrikker A/S 

Son 
Filtvet 
Moss 
Moss 
Spro 

Frogn 

Stavern 
Heistad 
Hedrum 
Larvik 

Langesund 
Larvik 
Larvik 
Stavern 

Holmestrand 
Son 
Horten 
Filtvet 
Horten 

Åsgårdstrand 
Moss 
Moss 

Rygge 
Horten 
Engelsviken 
Tønsberg 
Son 
Horten 
Tønsberg 
Tønsberg 

Åsgårdstrand 
Moss 
Moss 

10°401 
10°371 
10°411 
10°411 
10°351 

10° 21 
9°421 
10° 41 
10° 21 

9°451 - 59° 
10° 21 - 59° 41 
10° 21 - 59° 41 
10° 21 - 59° 

10°211 
10°401 
10°281 
10°371 
10°281 

10°281 
10°411 
10°411 

10°451 
10°281 
10°451 
10°251 
10°401 
10°281 
10°251 
10°251 

10°281 
10°411 
10°411 

- 59°311 
59°351 
59°281 
59°281 
59°461 

59°451 

7 km 
3 II 

17 II 
17 II 
20 II 

13 II 

- 59° 
59° 61 
59° 51 
59° 41 

6 km 
17 II 
12 II 

9 II 

9 II 

9 II 

6 II 

- 59°281 
59°311 
59°241 
59°351 

- 59°241 

59°221 
59°281 
59°281 

8 km 
14 II 
13 II 
10 II 
13 II 

20 II 
17 II 
17 II 

- 59°241 
59°241 
59°151 
59°161 

- 59°311 
59°241 
59°171 
59°171 

- 59°221 
59°281 

- 59°281 

4 km 
13 II 
12 II 
18 II 
18 II 
13 II 
18 II 
18 II 

12 II 
8 II 

8 II 
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TABELL 2. 1. 13 

pH-verdierfor jordprøver fra arealer med jordbruksdrift i en del kommuner i 

Akershus, Vestfold og Østfold. Tallene angir den prosentvise fordeling av 

prøvene i ulike pH-grupper og er middelverdier for årene 1968 - 1971. 

Analyser ved Statens Jordundersøkelse, NIB, Ås. (Slike oversikter er kun 

utarbeidet for visse komm1.µ1er.) 

Fylke/kommune < 4,5 

pH-verdier: 

4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,o 6 1 - 6 5  > 6,5 Antall 
prøver 

Akershus 
Frogn 1,5 8,3 43,0 28,3 1 0 0  9 0  259 
Ski 1,3 3,0 23,8 51,8 16,8 3,0 326 
Vestby 0 10,3 35,0 3 8 0  14,5 2,3 382 
Ås • 0 2.0 19,5 49 0 24,5 4 5  668 ________________________________________________ ] _ 

Hele fylket 0,5 3,8 26,0 45,5 1 9 5  4,8 7.040 

Vestfold 
Brunlanes 1,8 12,5 28,3 37,0 16,5 3,5 521 
Hedrum 0,5. 3,3 25.,8 46,8 21,8 2,3 1.270 
Hof 

o  
5,7 21,0 44,o 27,0 2,7 288 

Ramnes 4,0 30,0 45,0 16,8 4,0 418 
Sande 0 1,3 21,3 41,0 23,0 14,o 266 
Sandefjord 0.,3 4,o 24,o 42,0 23,7 5,7 1.901 
Sem 0,5 6,8 27.,8 42,0 18,5 5.,3 1.009 
TjØlling 0.,3 7,0 22,3 3 3 8  25,0 11,5 901 
Våle 0 0 7 15,0 4 0 3  29 3 14 7 559 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 _ _ _ _ _ _ _ _  2 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Hele fylket 0.,5 4.,5 24.,5 42,3 21,8 6,5 9.085 

Østfold 
Hobøl 0 6,7 18,5 40.,o 21,0 1 3 3  308 
Moss 0,5 8.,5 25,8 41.,5 21.,3 2.,5 833 
0nsØy o.,8 6.,8 39,3 34.,8 10,0 8,8 326 
RolvsØy (kun 1968) 0 0 33,0 '37,0 28Jo 2,0 43 
Rygge 1, 5 7.,0 25 ,o 44J8 18., 3 3 ,o 876 
Råde 1,3 5.,3 26.,5 39.,8 24,5 2,8 1.136 
Tune o.,8 4,8 25,5 42,0 23,0 4,3 439 
Våler 1,3 4 5 32 0 37,5 23 0 1,5 217 ______________________________ 2 1 j _ 

Hele fylket 0,5 3,5 22,0 45,0 23,8 5,3 12.562 

Hele 113,Ildet 1.,0 5.,5 26,5 20.,3 6,3 51. 413 

1) pH er uttrykk for jordas reaksjon eller surhetsgrad og gir holdepunkt 
for vurdering av behovet for kalking. 

For mineraljord vil kalking som oftest være 1¢nnsomt ved sterk sur re- 
aksjon, pH lavere enn 5,5. Er pH over 6 - 6,5 er det som regel ikke 
noen grunn til å kalke. 
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No,,::(, 

I 
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1 : . i .  000 "9 
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6 

Pig.2.l.1. . .lntall kuer og prodwiert  el.lte- 

mengde 1 de ror11kjellige Tinkel- 
øektorer og soner (1972). 
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#av,r.£,o,.tfr"" - B r u - n 4 s .  
F i g .  2.J.5. Antall lcuer og produaert ø l k e - ·  

men,:de 1 de f o r • k j e l l i e  Yinlcel- 
sektorer op soner (1972). 



- 35 - 

A 

J 
4 i . o . -  
l ø o i < . u . u -  

D 

.Slf/<Jtf.,d v,· K ,(.. # " t r u , _ ,  . 

.Pig.tJl.6 . l n t a l l  tuer og p N d u e r t  - l t • -  -n«t• 1 4• t o n k l e l l 1 , -  Yinlrel-  ektorer og aoner (1972) .  



- 36 - 

A 

j 1 . 1 1 9 . 0 0 0   

J .55  

(:, 

I 
5 \/a rdeå.s Li •• R:1.7;1e. 

! P'i-2.1,7 Antall lcuer ot produaert - u : e -  
menRde 1 de !orekjllige Tinlcel- 
eektorer og eoner ll972). 



- 37 - 

2.2 Fiske i Oslofjorden x. 

Tabell 2.2.1 gir en oversikt over det gjennomsnittlige 
kvantum fisk og skalldyr som årlig blir ilandbragt i 
Oslofjordområdet. Fisk og skalldyr som selges direkte 
til forbruker (f.eks. ved kai i Oslo) inngår ikke i tabel- 
len. Utbyttet av sportsfisket i fjorden er heller ikke 
tatt med, men kan på grunnlag av en rundsp¢rring foretatt 
av Ruud og Versvik (1) til båtforeninger anslåes til ca. 
20 tonn årlig for indre Oslofjord. Disse fangstene be- 
står hovedsaklig av torsk, hvitting og makrell. Sports- 
fisket i ytre Oslofjord må antaes å være noe st¢rre. 

Den offisielle statistikk er dessverre lite egnet til å 
gi tilstrekkelige opplysninger om hva som fiskes, hvor 
fisken fanges og hvor den havner som mat. 

Pelagiske fiskearter i f¢rste rekke sild og brisling ut- 
gj¢r hovedmengden av det oppfiskete kvantum. Sild og 
brisling fanges over hele fjordsystemet, mens rekefangst- 
ene, som også utgj¢r en betydelig del av det totale opp- 
fiskete kvantum, hovedsakelig kommer fra de ytre deler 
av fjorden. 

På fig. 2.2.1 er de områder avmerket der blåskjelldyrking 
for tiden er igang og hvor det antaes å være mulighet for 
slik dyrking i fremt iden. 

Det meste av sildefangstene ises og selges fersk, såvel 
til innlandet som til utlandet, i alt vesentlig til Dan- 
mark og Sverige. Brisling brukes hovedsakelig til herme- 
tikkindustrien. Hovedmengden av den oppfiskete ål selges 
levende til Danmark, noe også til Vest-Tyskland, ålen blir 
hentet direkte hos fisker. For de andre fiskeslagene sel- 
ges den vesentligste del innenlands. 

En stor del av rekefangsten eksporteres til Sverige. 

Salgsorganisasjonene Fjordfisk og Skagerakfisk forestår 
det meste av fangstomsetningen i sine respektive områder, 
men en stor del torsk og annen bunnfisk antaes å bli solgt 
direkte til konsument. 

Tall fra 25 års beretningen til Fjordfisk S/L angir st¢rr- 
elsesordenen av den organiserte fiskeomsetning i Oslofjord- 
området, dvs. Svenskegrensen til T¢nsberg T¢nne. I peri- 
oden 1967 - 1971 utgjorde fangsten 3505 tonn fisk, 6875 
tonn sild og 2800 tonn skalldyr til en samlet f¢rstehånds- 
verdi på 43 millioner kroner. 

Litteratur 

1) Ruud, J.T., og Versvik J.: Fisket i Oslofjorden. Delrapport nr. 3 i Oslofjor- 
den og dens forurensningsproblemer. I. UndersØk- 
elsen 1962 - 1965. Norsk Institutt for Vannforsk- 
ning, Blindern. 38 pp, 1966. 
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TABELL 2.2.1 
Oversikt over fiskemengde fordelt på det enkelte ilandbringelsessted. 

Basert på den offisielle fiskeristatistikk. Gjennomsnittet av de 5 - 7 siste år fram til 1971. 

Sted 
Totalfangst 

gj.sn.tonn 

Ål 
t i av I 

total • tonn 

Bamble/ 695 Langesund 

Hurum 97,3 

Jwgge 484,2 

OnsØy 691,4 

Drøbak/Frogn 22,6 

Vestby/Son 139,2 
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1,49 I 
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2.3 Opplysninger om spesiell bruk av land og sjøområder (friarealer, rekreasjon) 

F¢lgende opplysninger om arealutnyttelsen i områdene rundt de 
mulige byggesteder er tatt fra referanse 1. 

Kyststrekningen fra Kragerø til Langesund er delvis sterkt 
utnyttet til fritidsbebyggelse og friluftliv, bare kortere 
strekninger er lite utnyttet. 

Området langs Frierfjorden er tildels sterkt utnyttet til 
bebyggelse og industri. Kyststrekningen langs Langangs- 
fjorden er lite utnyttet. Kyststrekningen fra Langangs- 
fjorden og til Sandefjord er på kortere strekninger sterkt 
utnyttet til fritidsbebyggelse, forøvrig er hyttebebyggelsen 
mere spredt. De ubebygde områdene er ofte verdifulle som 
uberørte rekreasjonsområder. 

Kyststrekningen og skjærgården mellom Sandefjord og Horten 
er meget sterkt utnyttet til fritidsbebyggelse. På Hurum- 
landet er bebyggelse og industri konsentrert på den østlige 
siden og på vestsiden ved Svelvik og Holmsbu. De sørlige 
delene har spesielt gode bade- og rekreasjonsmuligheter. 

I Moss-området er kysten på de fleste strekninger utnyttet 
til hyttebebyggelse og friluftsformål. JelØy og de store, 
lave områdene omkring VansjØ og sørover har stor verdi som 
natur- og friluftsområder. I Fredrikstad-området er de 
sentrale delene utnyttet til bebyggelse og industri. Lenger 
ute i den Øyrike skjærgården er det delvis en tett hytte- 
bebyggelse og delvis ubebygde ar ea.Le'r som på de fleste steder 
er planlagt som friområder. 

Litteratur 

1) NVE: Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet. 
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2.4 Drikkevannskilder i områdene rundt de mulige byggesteder 

SkjØttelvik, 
Hurum 

Emmer stad, 
Ve-stby 

Vardeåsen, Li 

Naverfjorden 

Det er gitt en oversikt over de viktigste kommunale drikke- 
vannskilder innenfor en 20 km sone rundt de fire mulige 
byggesteder. Opplysningene er tatt fra referansene l - 3. 

Den største drikkevannskilden er Borrevannet, ca. 15 km syd 
for SkjØttelvik, som dekker vannforsyningen for ca. 17.000 
personer i Horten og Borre. Videre er det kommunale vannverk 
7 - 20 km nord for SkjØttelvik, Langvann, Sandungen o.a., som 
forsyner ca. 13.000 personer, og 15 - 20 km vest for SkjØttel- 
vik, Langevann o.a. for ca. 10.000 personer. Nærmeste maga- 
sin er Striglevann/Barlinvann ca. 7 km nord-Øst for SkjØttel- 
vik som forsyner ca. 1500 personer i Tofte. 

De viktigste drikkevannskildene er vest for Oslofjorden, de 
som nevnt ovenfor på Hurumlandet. Frogn kornm. vannverk som 
ligger ca. 15 km nord for Emmerstad, forsyner ca. 6000 per- 
soner. I syd ligger VannsjØ 20 - 25 km fra Emmerstad. 
Nærmeste magasin er Striglevann/Barlinvann, ca. 5 km. 

Den viktigste drikkevannskilden, både med hensyn til avstand 
og størrelse, er VannsjØ ca. 10 km nord-Øst for Vardeåsen. 
Den dekker vannforsyningen for ca. 35.000 personer. Det 
ovenfor nevnte Borrevannet, 15 km nord-vest for Vardeåsen, 
forsyner ca. 17.000 personer i Halden og Borre. Videre dekker 
Borredalsvannet 20 km syd-Øst for Vardeåsen, drikkevannsfor- 
syningen for ca. 55.000 personer i Fredrikstadområdet. 

Vestfold interkomm. vannverk benytter Farrisvannet, 10 - 20 
km nord for Naverfjorden som drikkevannskilde for ca. 75.000 
personer, Larvik-, Sandefjord- og Tønsberg-områdene. Ca. 15 
km vest for Naverfjorden finnes komm. vannverk for ca. 4000 
personer i Bamble. Nærmeste drikkevannskilde er Hallevannet, 
4 - 10 km nord for Naverfjorden, som forsyner ca. 6000 per- 
soner i Brunlanes og Stavern. 

Litteratur 

1) Statens Institutt for Folkehelse: 

a) Oversikt over vannverk i Vestfold. 

b) Oversikt over vannverk i Telemark. 

2) Norsk Institutt for Vannforskning: Oversikt over vannverk i Østfold, 

Rapport 0-22/66. 

3) Norsk Institutt for Vannforskning: Vannforsyning og avløpsforhold i Østlands- 

fylkene: Bilag A Rapport II, Oslo og Akershus fylker, og bilag Bl - B4 

Rapport II, Buskerud fylke. 
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2,5 Utslipp av radioaktive stoffer fra kjernekraftverk 

2.5.1 Normal drift 

2.5.1.1 Innledning 

x. 

Ved driften av et kjernekraftverk dannes radioaktive stoffer 
og en liten del av disse korruner ut til verkets avfallsbehand- 
lingssystemer (filtersystem og renseanlegg for flytende av- 
fall). Etter rensing vil det være meget små mengder av radio- 
aktive stoffer som slippes ut til atmosfæren og til kjØlevanns- 
resipienten under kontrollerte betingelser. Mengden og sammen-. 
setningen av utslippet vil være avhengig av blant annet kraft- 
verkets avfallsbehandlingssystemer og grad av brenselsfeil. 

For å kunne vurdere de radioøkologiske aspekter ved drift av 
kjernekraftverk må man kjenne utslippenes meng_de og isotop- 
sammensetning. De utslippsdata som er benyttet i foreligg- 
ende rapport, er i alt vesentlig hentet fra en nyere AEC- 
studie (ref. 1) som gir en vurdering av forskjellige avfalls- 
behandlingssystemer. Det er også sarrnnenstilt oppgaver over de 
virkelige utslipp av radioaktive stoffer fra en rekke kjerne- 
kraftverk i drift. ·utslipp av edelgasser er ikke tatt med i 
denne rapport. 

Utslippsdata fra eksisterende kjernekraftverk viser en meget 
stor spredning, og sammensetningen av utslippene er heller ikke 
kjent i den utstrekning det er ¢nskelig for beregningene. Disse 
kan derfor ikke brukes for å vurdere utslipp fra et nytt kjerne- 
kraftverk (se videre diskusjon under 2.5.1,3), Antagelsene om 
utslipp er derfor basert på data fra ref. 1. Disse data er repre- 
sentative for kjernekraftverk av dagens konstruksjon. 

2.5.1.2 Antatte utslipp brukt i beregningene 

Utslipp til kjØle- 
vannsresipienten 

I ref. 1 er det beregnet utslippsmengde og -sarrnnensetning 
for BWR-anlegg (1100 MWe) og PWR-anlegg (870 MWe), med fire 
forskjellige avfallsbehandlingssystemer for hver reaktortype. 
Disse er nummerert fra 1 til 4, med 4 som det mest avanserte 
system. Utslippsmengder og isotopsammensetninger er frem- 
kommet etter undersøkelser av flytende avfall fra kjerne- 
kraftverk og vurdering av de forskjellige avfallsbehandlings- 
systemers effektivitet. 

De utslippsdata som er brukt i denne rapport, er basert på 
et rensesystem beskrevet som "case 3" for begge reaktortyper. 
''case 311 representerer et dagsaktuelt avfallsbehandlingssystem, 
som foruten behandling i filtrerings- og ionebytteranlegg 
også benytter inndampere for hoveddelen av det flytende av- 
fallet. Følgende modifikasjoner er gjort: 1) anleggenes 
størrelse er justert til 1000 MWe, 2) inndamperen er forut- 

x. K. Garder 
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satt å være ute av drift i av tiden. Dette gir en Økning 
i utslippet av total -y-aktivitet ekskl. tritium for BWR- 
anlegg fra 2>23 til 52,6 Ci/år, og for PWR-anlegg fra 0,42 
til 10,6 Ci/år. Utslipp av tritium er uforandret 100 Ci/år 
for BWR-anlegg og 570 Ci/år for PWR-anlegg. Isotopsammen- 
.setningen blir noe forandret, men de dominerende isotopene 
er stort sett de samme. 

En mere detaljert beskrivelse av utslippsberegningene er gitt 
i ref. 2, som også gir alle de relevante data for de ca. 60 
isotoper som er tatt med i beregningene. Tabell 2.5.1 gir en 
oversikt over isotopsammensetningen i det antatte utslipp. 
Isotoper som utgjØr mindre enn 1% av total -y-aktivitet er 
ikke tatt med. 

Utslipp til 
atmosfæren 

Radionuklidenes 
tilstandsform· 

Ved normal drift er vanligvis radioaktivt jod den vesentligste 
kilde til forurensing av næringsmidler (ref. 15). Dette bl.a. 
på grunn av at jod utgjør den vesentligste del av utslippet 
til atmosfæren, bortsett fra edelgassene (jfr. tabell 2.5.6). 
I beregningene er det antatt utslipp av radioaktivt jod i 
samsvar med oppgaver i ref. 17, Antatt utslipp er: 

I-131 

I-133 

BWR 

0,52 Ci/år 

2)60 

PWR 

0,95 Ci/år 
11 0,33 11 

Bortsett fra edelgasser og radioaktivt jod angir ref. 1 ikke 
data for utslipp av andre radioaktive stoffer til atmosfæren. 
Det fremgår også av tabellene 2.5.5 og 2.5.6 at de virkelige ut- 
slippene av andre stoffer er meget små. 

En har dog gjennomført beregninger av hvilke forurensings- 
nivåer i omgivelsene et utslipp på O,l Ci/år av Sr-89, Sr-90 
og Cs-137 vil føre til. Dette vil representere en Øvre grense 
for utslipp av disse isotoper, da utslippet av aerosoler 
totalt vanligvis er mindre enn O,l Ci/år (se 2_.5.1.3). 

Radioaktivt jod i utslipp til atmosfæren kan forekomme i for- 
skjellige kjemifysiske former: fritt elementært jod, elemen- 
tært jod absorbert på partikler, og i forskjellige kjemiske 
forbindelser som f.eks. methyljodid. Metbyljodid er en av de 
minst reaktive jodforbindelser, og vil derfor antagelig ut- 
gjøre en vesentlig del av jod-utslippet. Methyljodid vil av- 
settes på vegetasjonen i mindre grad enn elementært jod, og 
vil derfor f¢re til mindre lokal forurensing. For å være på den 
sikre siden er det vanlig å regne at all jod i utslipp fra 
kjernekraftverk foreligger som elementært jod. 
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Strontium og cesium vil forekomme bundet til partikler, men 
i en slik form at de er tilgjengelige for opptak i nærings- 
midler. 

2.5.1.3 Sammendrag av utslippsdata fra en del kjernekraftverk. 

Utslipp til kjØle- 
vannsresipienten 

Utslippets isotop- 
sammensetning 

Utslipp til 
atmosfæren 

Selv om ikke disse data blir brukt i beregningene, kan en 
oversikt over hvilke erfaringer man har med hensyn til ut- 
slipp være av interesse. 

Analyser av utslippene har oftest vært begrenset til målinger 
av den totale -y-aktivitet og måling av tritium. I tabell 
2.5.2 og 2.5.3 er sammenstilt oppgaver over utslipp av flyt- 
ende radioaktivt avfall fra lettvannsreaktorer (ref. 3 - 13). 
Tabell 2.5.2 angir utslipp av total -y-aktivitet, eksklusiv 
tritium, og tabell 2.5.3 angir utslipp av tritium. Utsiipps- 
mengde fra ett og samme anlegg varierer fra år til år på 
grunn av utnyttelsesgrad, vedlikehold, grad av brenselsfeil, 
etc. Til tross for disse variasjoner har utslippsmengden 
generelt ligget langt under tillatte grenser. Fra anlegg 
til anlegg innen hver gruppe er det også variasjoner på grunn 
av forskjellige avfallsbehandlingssystemer, som igjen kan 
skyldes ulike resipientforhold. De eldre, mindre kraftreaktorene 
har også delvis vært drevet som forsøksanlegg, mens de nyere 
og større er kommersielle anlegg. 

Det fremgår av tabell 2.5.2 at utslipp av fisjons- og korro- 
sjonsprodukter ligger i området noen få curie og opp til 
40 - 50 curie pr. år. Typiske utslippsmengder av total -y- 
aktivitet er i Euratom-landene antatt å ville bli ca. 0,03 
Ci/MWe pr. år (ref. 5). 

Av tabell 2.5.3 fremgår at utslipp av tritium er hØyere for 
PWR-anlegg enn for BWR-anlegg; dette skyldes tilsetning av 
bor i det primære kjØlevannet i PWR-reaktoren. 

Det foreligger et meget begrenset materiale om isotopsammen- 
setningen av utslippene på grunn av at analysene som tidligere 
nevnt, svært ofte har vært begrenset til målinger av total- 
aktiviteten. 

I USA kreves nå også isotopanalyser av utslippene, og for 
1972 er det for amerikanske kjernekraftverk rapportert slike 
analyser (ref. 13). En oversikt over disse er gitt i tabell 
2.5. 4. 

I tabell 2.5.5 er sammenstilt oppgaver over 
og aerosoler til atmosfæren (ref. 6 - 13). 
gasser er ikke inkludert i denne oversikt. 
er det ikke gjort målinger av I-131 for seg 

utslipp av I-131 
Utslipp av edel- 
I mange tilfelle 
selv, men kun 
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summen av halogener og aerosoler. De amrikanske data er 
rapportert som aerosoler og halogener med halveringstid 
større enn 8 dager. 

Utslippserfaringene fra kjernekraftverk i Euratom-landene 
kan oppsummeres som fØlgende: (ref. 5) 

Aerosoler: ca. 50 - 100 mCi/år pr. anlegg 

Halogener: vanligvis mindre enn ca. 0,5 Ci/år pr. anlegg. 

For 1972 er det rapportert isotopanalyser av utslipp til 
atmosfæren fra enkelte amerikanske anlegg. Disse er gjen- 
gitt i tabell 2.5.6. Disse data er ikke helt i overensstem- 
melse med data i tabell 2,5,5, på grunn av forskjell i måle- 
metodikk. 

2.5.2 __ 1&11 

Til tross for en rekke forebyggende tiltak av konstruk- 
tiv og administrativ karakter kan man ikke utelukke mulig- 
heten av at forskjellige uhell vil kunne inntreffe på et 
kjernekraftverk. De tenkelige uhell vil spenne over et 
vidt spektrum både hva angår sannsynlighet for å inntreffe 
såvel som omfang. Da det ikke vil være hverken praktisk 
eller hensiktsmessig å studere hvert eneste tenkelig uhell 
i detalj, inndeles de oftest i grupper. For hver enkelt 
gruppe identifiserer man et eller et fåtall av uhell som 
er representativ for gruppen hva angår omfang og sannsyn- 
lighet. 

Den amerikanske atomenergikommisjonen (USAEC) har utarb- 
eidet mere utfyllende og presise retntglnjer for bereg- 
ning av de-·-ra.diologiske konsekvenser av uhell enn noen annen 
nasjonal konsesjonsmyndighet. Det har derfor vært naturlig 
å betrakte de_ amerikanske retningslinjer som nqrmp;ivende for 
foreliggende arbeide. (16) 

I områderapporten for de enkelte anlegg skal det i U.S.A. 
redegj¢res for de mulige konsekvenser av en rekke repre- 
sentative uhell, eksempler på slike er gitt i (16). 

Det av de "standardiserte uhell" som potensielt kan lede 
til. den st¢rste radiologiske __ be l.ast.n ingen på cmg i.veLsene 
er·et.brudd på et av de st¢rste vannf¢rende r¢rene til- 
sluttet reaktortanken et uhell som vil lede til tap av 
kj¢levann. ·r·fcr4iggendå rapport er det alene dette uhel- 
let som diskuteres 

I de beregninger som er gjort har man ikke benyttet alle 
de forutsetninger som spesifiseres i ref. 16; dette 
blant annet fordi man delvis har utnyttet resultater fra 
allerede eksisterende beregninger (17), De tilnærmelser 
man har gjort resulterer dog i en overoppskattning av den 
radiologiske belastningen, dvs. et h¢yere overslag enn 
man ville fått med de forutsetninger som er spesifisert i 
ref. 16. 
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I tabell 2,5,7 er sammenstilt de spesifiserte og antatte 
forutsetninger vedr¢rende selve reaktoranlegget, for- 
skjellene hva angår de meteorologiske spredningsforhold 
er identifisert og diskutert i seksjon 3,2.2. 

Tabell 2.5.8. gir de beregnede utslipp av radioaktivt jod 
basert på de antatte forutsetninger. 
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TABELL 2..l 

ANTATT UTSLIPP.TIL KJØLEVANNSRESIPIENTEN (Normal drif't) 

Isotop Halveringstid Utslipp Ci/år Isotopisk 
fordeling 

Total B-y-akt. (% av total B-y- 
BWR ( eks kl. Tritium) 52,7 aktivitet) Derav: 

Sr-89 52,7 d 8,5 16,1 

Sr-90 27,7 0 1,1 2,1 ar 

Y-90 6490 t 1,0 1,9 

I-131 8,05d 13,3 25,2 

I-133 20,3 t 1,2 2,3 

Cs-134 2)046 0 1,7 3,2 ar 

Cs-137 30,0 0 1,4 2,7 ar 

Ba-137 m 2,554 m 1,3 2,5 
Ba-140 12,8 d 4,2 8,o 

La-140 40,22d 4,6 8,7 

Fe-55 2,6 år 3,8 7,2 

Co-58 11,4 d 5,9 11,2 

Co-60 5,26år 1,04 2,0 

H-3 100 

PWR Total B-y-akt. 
( eks kl. Tritium) 10,6 
Derav: 

Rb-88 17,8 m 1,44 13,6 

Y-91 58,8 d 0,12 1,1 

Mo-99 66,7 t 0,32 3,0 

I-131 8,05d 0,29 2,7 

I-133 20 ,3 t 0,25 2,3 

-Cs-134 2,046 0 3,57 34 ar 

Cs-136 13,7 d 1,03 9,8 

Cs-137 30,0 0 3,25 31 ar 

H-3 570 



TABELL 2,5,2 

MÅLTE UTSLIPP AV FLYTENDE RADIOAKTIVT AVFALL FRA NOEN KJERNEKRAFTVEK. Total 8-y-akt., ekskl, tritium, Ci/år 

Reaktoranlegg MWe 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 •• 1972 

PWR Yankee ca. 175 0,003 0,002 0 ,036 0,055 o)ooJt 0,019 0,036 0,03 0,0115 0,021 

" Indian Point " 265 0,164 13_,0 26)3 43,7 28 o X:} 34,6 27 7,8 81,12 25,4 
' 1···· " Trine Vercelles " 247 i.k. i.k. 8 (: 5,51 3,09 2.,96 19,07 i,k, :,91 ::·· 

I::, " SENA-CHOOZ II 270 l• 
k ·,:·. i.k. i.k. 6,4 34,4 i.k. . . - .... '' 

II San Onofre " 430 0, 32 :". 1,6 8,9 1 , 6  1,54 30,3 
·•: 

" Conn. Yankee II 573 OJ2lf t· 3,9 12,2 29,5 5,88 4,78 
·, 
: II Obrigheim II 328 : 10,5 3,24 4,4 3,36 . 

II R.E. Ginna II 500 1 : .   i . k ,  10 0,96 0,375 
II Palisades II 700 ), i .k. 6,81 

:· ... : 
r  

BWR " 200 2,78 3,82 8,7 11J5 4 ,3 ( i:.: 6,1 9,5 8,2 6,15 6,75 Dresden I ,,. , , .  ,., 

" Garigliano II 151 i.k. i .k. i.k. 3,4 J: 4,8 9,0 11,9 19,1 i.k. .... . , ' -,·.• 
·11 Gundremmingen II • i,- 

. ) • : ·  

i .k . 1,65 1,89 237 , .. 1,52 J. ,3 1 ·-\... }- : 
• " Lingen " 174 .. i . k .  o,64 o,6 0,3 0,11 .. 

·f. 'I 

" Oyster Creek II 600 ·' i.k. 18,5 12,1 10,0 :• 

" Nine Mile Point " 600 i ,k. 28,0 32,0 34,6 

.. " Millstone II 650 ' i.k. 19,65 
= 

I 51,5 

" Dresden II og III " 1600 i.k. 23,2 22,1 
: 
,. 
·.•· . .. .... 
,:: 

i.k. Ikke kjent 
.. 

= \:_: 

- - i -  -- 

Vl 
0 

I 



TABELL 2,5,3 

MÅLTE UTSLIPP AV TRITIUM FRA NOEN KJERNEKRAFI'VERK. Ci/år. 

- 
Reaktoranlegg r_.1We 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

PWR Yankee ca, 175 i,k, i ,k, 1300 1920 1695 1170 1200 1500 1680 830 
II Indian Point " 265 i ,k, i.k. i ,k. 125 297 787 1100 4lO 725 574 
II Trino Vercelles II 247 i.k. i.k. 600 5 5 135 1117 i.k. 
II SENA CHOOZ II 270 · i .k. i.k. i.k. 6 34 i .k. 
II San Onofre II 430 i.k. 2350 3500 4800 4570 3480 
II Conn. Yankee II 573 221 1740 5200 7400 5830 5890 
II Obrigheim II 328 328 430 i.k. 243 
II R.E. Ginna II 500 i.k. 110 154 119 
II Palisades II 700 i.k. 208 

BWR Dresden I II 200 i .k. i.k. i .k. i.k. i.k. 3 6 5 8,7 43,3 
II Garigliano II 151 i.k, i .k, i .k. 8 8 7 5 5 i.k, 
II Gundremmingen II 237 i.k. i .k. 18 30 i,k, 78 
II Lingen II 174 i,k, 26 32 i .k. 23,7 
II Oyster Creek II 600 i.k. 22 21,5 61,6 
II Nine Mile Point II 600 i.k. 20 12,4 27,8 
II Millstone II 650 i .k. 12,7 20.,9 
II Dresden II og III 

II 
1600 31 38,5 25,9 

i.k. = ikke kjent \.J1 
f--' 



TABELL 2.5.4 
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MÅLT ISOTOPSAMMENSETNING I FLYTENDE AVFALL FRA NOEN KJERNEKRAFTVERK 1972 

EKSKL. TRITIUM 

UTSLIPP I Ci/ÅR 

A 

BWR PWR 

.!<1 +> QJ 
QJ H Ul s:: QJ ..c: 
QJ QJ •rl QJ .!<1 (.) 

1--t QJ QJ •rl Ul 0 1--t s:: al 
1--t u ri s:: +> QJ Cl-i C'+-i al QJ 
QJ ·rl 0 .. rl 'd 0 >-< i:Q 
p.. 1--t  +> u al fil s:: 
0 QJ +> Ul Ul 0 +> 
+> +> QJ s:: ri 'd •rl ·rl s:: s:: 
0 Ul s:: •rl ri al ri 'd s:: i:: •rl 
Ul ?-> •rl 0 ·rl & al i:: al 0 0 

H 0 z Cl-i  Cl-i H Cl) u Cl-i 

Fisjonsprodukter: 

Sr-89 0,23 0,39 1,3 0,026 0,021 

Sr-90 0,025 0,22 0,001 0,001 0,001 

Y-90 0,22 

Zr-95 0,032 

Nb-95 0,038 

Mo-99 0,22 o,8 0,09 

Sb-124 0,003 0,009 

I-131 o,45 3,4 11,4 0,75 0,022 2,0 2,0 0,30 0,74 

I-132 0,01 0,028 

I-133 o,67 • 0,19 0 ,028 3,6 0,79 0,58 0,1. 

Cs-134 2,1 3,9 8,8 4,5 3,7 0,026 

Cs-137 3,1 0,1. 16,4 0,014 6,4 0,71 0,038 

La-140 0,067 0,022 0,003 

Ce-144 0,23 

kti veringsprodukter: 

Np-239 o,68 0,2 

Na-24 0,14 0,016 1,3 

Cr-51 0,12 5,6 o,8<: 0,13 2,8 0,08 

Mn-54 o,63 4,7 1,·1 0,001 0,09 2,4 0,001 

Fe-59 0,02 0,054 0,11 0,067 0,14 

Co-58 0,15 0,73 1,4 0,11 3,2 0,35 1,5 0,97 0,012 

Co-60 1,7 9 . l  2.,8 0,07 1.2 0,15 1,2 0,001 

Cu-64 0,066 0,008 

Zn-65 0,004 

W-187 0,008 

Uidentifisert 0,13 6,9 0,023 0,38 



TABELL 2,5,5 

MALTE UTSLIPP AV AEROSOLER OG I-131 TIL LUFI' li'RA NOEN KJERNEKRAFI'VERK. mei/år. 

Reaktoranlegg MWe 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Part. Jod Part. Jod Part. Jod Part. Jod Part. Jod Part, Jod 

PWR Yankee ca. 175 neg. neg. < l < l < 0,1 0,5 0,2 
II Indian Point II 265 II II 25 80 210 870 58 
II Trina Vercelles II 247 i .k. i.k. i .k. < 0,12 < o,6 < 0,14 < l O  i.k. 

" SENA CHOOZ " 270 i .k i.k. i.k. i.k. neg. neg. 

" San Onofre " 430 < 1 < 1 < 0,1 o,4 o,o4 neg. neg. 
II Conn. Yankee " 573 1,0 neg. 1 2 30 8 10,1 

" Obrigheim " 328 i.k. < 18 < 63 < 17 44 i . k .  i.k 

" R.E. Ginna II 500 i.k. 50 170 0,1 3-5 
II Palisades " 700 i.k. i.k. 1 8,7 

BWR Dresden I II 200 4,o 150 260 3300 < 670 298 2450 
II Garigliano II 151 i.k. i.k. 63 63 61 63 130 i .k. neg. 
II 

Gundremmingen 
II 237 10 17,5 4 32 8 360 74 200 51 320 i .k. 

" Lingen II 174 250 neg. 670 260 i.k. i.k. 
II Oyster Creek II 600 i.k. 320 2140 230 6250 
II Nine Mile Point II 600 < l < 60 76,7 893 

" Millstone II 650 i.k. 4000 97,8 1230 

" Dresden II og III II 1600 1600 8680 807 5080 

i.k. = ikke kjent 
V, 

w 
I 
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TABELL 2.5.6 

MÅLT ISOTOPSAMMENSETNING I AVGASS FRA NOEN KJERNEKRAFTVERK (1972), EKSKL. EDELGASSER 

UTSLIPP i mCi/år 

BWR PWR 

 +> (I) 
(I) H Ul i:: (I) ..c: 
(I) (I) •.-t (I)  CJ 
i-.. (I) (I) •.-t Ul 0 i-.. 

 
al 

i-.. u ri i:: +> (I) P-t C+-1 (I) 
(I) •.-t 0 •.-t 'O 0 >-< p'.1 
p.. i-..  +> u al i:: i:: 
0 (I) +> Ul Ul al 0 . +> 
+> +> (I) i:: ri 'O •.-t •,-I i:: i:: 
0 Ul i:: •.-t ri al ri 'O i:: i:: •.-t 
Ul {: •.-t 0 •.-t ;::l al i:: al 0 0 

H z P-t  <Y P-t H ti) u o, 

Fisjons- 
produkter 

I-131 6260 893 1230 730 8.7 58 o,44 10 9,7 
I-133 7040 545 603 4.2 0,06 

I-135 5820 279 703 1.1 

Ru-88 802 213 11 

Sr-89 28,9 2,82 1,6 o,47 < 290 

Sr-90 1,5 - 5,14 0,12 < 290 

Y-90 5,74 

Cs-134 10,5 1,32 - 0,02 < 290 

Cs-137 9,3 1,46 o,33 o,o4 < 180 0,23 

Ba/La-14( I 67 ,8 55,6 0,05 < 110 

Aktiverings- 
produkter 

Cr-51 1,68 . 
Mn-54 6,4 2,79 0,1 0,03 

Co-58 3,1 1,93 3,79 1,24 - 6,5 

Co-60 14,6 5,6 4,22 0,13 - 0,7 

Zn-65 0,2 

Sb-124 6,26 0,15 

. Uidentifi- 
8 sert 8,86 1 418 
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TABELL 2,5,7 

SAMMENSTILLING AV SPESIFISERTE (I REF. 16) OG ANTATTE FORUTSETNINGER FOR 

UHELLSBEREGNING. 

Spesifisert i 
referanse 16 

Frigj¢ring av 
halogener og 
edelgasser: 

Gjennomsnittlig inn- 
hold i kj¢levannskretsen 
pluss for BWR og PWR 
henholdsvis 0,2 % og 
2 % av kjerneinventar 

Antatt 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -  

0,2 % og 2 % av 
kjerneinventar for 
henholdsvis BWR og PWR 

Filtereffektivitet 
(eksterne filter) 

99 % 99 % 

Blanding 

Reduksjonsfaktor 
(avsetning, ut- 
vasking etc. ) 

·- - . ·-  --· -•··----------- 

BWR: 50 % BWR: 50 % 
PWR: 0 % PWR: 50 % 

' -+ 
! 

BWR: 0,2 Som ref. 16 
i 

PWR: 0,2 

Lekasjerate: Ikke spesifisert, fast- 
settes på grunnlag av 
realistisk vurdering 
av aktuelle konstruk- 
sjoner 

0,5% pr. d¢gn ved kon- • 
struk.sjonstrykk, lineær'. 
funksjon av overtrykk. ! 

Trykkforl¢p Tilpasset.beregnede 
trykkforl¢p for noen 
anlegg. 
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ANTATT UTSLIPP AV RADIOAKTIVT JOD VED UHELL 

BWR-anlegg: PWR-anlegg: 

I-131 I-133 I-131 I-133 

0 - 2 timer 0,01 Ci 0,02 Ci 0,1 Ci {) ,2 Ci 

2 - 8 " 0,1 Ci 0,14 Ci 1,0 Ci 1,6 Ci 

8 24 " o,43 Ci 0,5 Ci 4,5 Ci 5,3 Ci 

1 - 4 d¢gn 1,8 Ci 0,7 Ci 16,3 Ci 6,8 Ci 

4 - 30 " 2,7 Ci 0,05 Ci 23,3 Ci 0,5 Ci 
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3. SPREDNINGSBEREGNINGER 

3.1 Spredning og fortynning av radioaktive stoffer i kjØlevannsresipienten x. 

3.1.1 Generelt_om_de_bydrofysiske_vurderingene 

Ved de bydrofysiske vurderinger av byggestedsområdene har 
en inndelt resipienten i 

1) nærsone 
2) fjernsone 

Nærsonen er det området hvor utslippets bevegelsesmengde 
og turbulens dominerer transport og fortynning, mens 
fjernsonen er det området hvor resipientens egne for- 
tynnings- og transportmekanismer dominerer. Ytre forhold 
av særlig betydning i nærsonen er resipientens strøm- og 
lagdelingsforhold. Strømmen er særlig viktig på grunn av 
dens avbØyende effekt, mens lagdelingen er særlig viktig 
på grunn av dens betydning for kjølevannets eventuelle 
innlagringsnivå. 

Da volumkonsentrasjonen av radioaktivt utslippsmateriale 
er størst i nærsonen, er det viktig å unngå resirkulasjon 
av kjølevann i dette området. Videre er nærsonens omfang 
av interesse for de radioøkologiske vurderinger. 

UtslippsforlØpet i fjernsonen er av vesentlig større· tids- 
og romomfang enn i nærsonen. Forholdene i fjernsonen er 
ikke-stasjonære, det er tilstrekkelig å peke på årstids- 
variasjonene. Da forholdene i fjernsonen vanskelig kan 
behandles analytisk, vil en beskrivelse av utlØpets for- 
løp i dette området nødvendigvis bli kvalitativ. 

Ved behandling av de forskjellige byggestedsalternativer 
er beregninger og vurderinger basert på visse antagelser 
vedrørende kjØlevannsystemets inntaks- og utslipps- 
arrangement, utslippets fysiske dimensjoner samt kjØle- 
vannets utlØpshastighet og -temperatur. En har blant 
annet satt det maksimale inntaks- og utslippsdyp til 30 
meter, den maksimale utlØpshastighet for dykket utslipp 
og for overflateutslipp tii henholdsvis 4 m/s og 2 m/s, 
temperaturøkningen på kjØlevannet gjennom kondensatorene 
til 10°c, og en k4ø1evannsstrøm gjennom kondensatorene på 
100 m?/s og 200 m /s. Disse antagelser er i samsvar med 
dem som er benyttet i tidligere VHL-rapporter (ref. 1). 
De er også i samsvar med·de verdier mari finner.ellers i 
litteraturen (ref. 1,2,3,4). Videre er det antatt fØlg- 
ende kombinasjoner av inntak- og utslippsnivåer: 
(I) dypinntak/dyputslipp, (II) overflateinntak/dyputslipp, 
og (III) overflateinntak/overflateutslipp. 

x T. Audunson, H. Næser og A. Thendrup 
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I det f¢lgende vil en bare se på fortynningen av et enhets- 
utslipp av radioaktive stoffer. Hvor ikke annet er sagt er 
konsentrasjonen angitt som prosent av konsentrasjonen i ut- 
slippspunktet. 

Beregningene gjelder alene for stoffer som er oppløst i 
kjølevannet og forblir oppløst under spredningen i resipi- 
enten. Utfelling av partikulært materiale er således ikke 
tatt hensyn til. 

Organismer som er i bevegelse, vil også kunne influere 
spredningen av det radioaktive materialet. Slike feno- 
mener er heller ikke inkludert i fortynningsberegningene. 

3.1.2 Analysemetoder 

3.1.2.1 Fortynning i nærsonen. 

Fortynning av kjølevannet i nærsonen er beregnet for 
dykket utslipp og for utslipp i overflaten. 

Beregningene. av dyputslippets initialfortynning (for- 
tynning i nærsonen) fØlger i hovedtrekk de prinsipp som 
er utledet av Fan (ref. 5) ,  Det tas i beregningene hensyn 
til resipientens lagdeling og vertikale temperaturfordel- 
ing. Videre har en variert antall utslippsporter fra en 
til seks. Strøm i resipienten er ikke inkludert i bereg- 
ningene. Strømmens effekt som hovedsakelig ligger i modi- 
fisering av strålens bane, vil også fØre til en raskere 
fortynning av avløpsvannet. En nøyere gjennomgåelse av 
beregningsgrunnlaget er gitt i ref. ld. 

Beregningene av ov: rflateutslippets ini tialfortynning er 
utført etter et beregningsopplegg utviklet av Stolzenbach 
og Harleman (ref. 4) og Prych (ref. 3 ) .  Som vist i ref. 
lf er utslippsstrålens oppdrift (pga oppvarmingen) av 
avgjørende betydning for utslippets initialfortynning og 
spredning. Beregningene tar hensyn til dette. Det er 
også tatt hensyn til strøm i resipienten. En slik strøm 
vil påvirke både strålens bane og fortynningsforløp. 

Den virkning lagdelingen i resipienten har på initial- 
fortynningen av overflateutslipp, er bare inkludert rent 
tilnærmelsesvis. Under forhold med sterk lagdeling må 
beregningen anses å gi noe for gunstig initialfortynning. 

3.1.2.2 Fortynning og spredning i fjernsonen. 

Fjernsonen. er den del av utslippsforløpet hvor resipi- 
entens str¢m og blandingsmekanismer dominerer spredningen. 
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Den initielle spredning og fortynning av avl¢psvannet er 
da avsluttet, og utslippet kan karakteriseres som passivt 
i forhold til de ytre vannmasser. 

En deler gjerne transportmekanismene i fjernsonen inn i 
konvektive og diffusive prosesser. De konvektive (advek- 
tive) prosesser fører til en forflytting av hele utslipps- 
skyen. Denne mekanismen er derfor forbundet med sirkula- 
sjonsprosesser i resipienten som er av vesentlig større 
dimensjoner enn utslippet. De diffusive prosesser gir som 
resultat en Økning av det vannvolum som påvirkes av ut- 
slippet og dermed en reduksjon av volumkonsentrasjonen av 
de forskjellige utslippskomponenter f.eks. som i det fore- 
liggende tilfelle de radioaktive isotoper. Skalaen på de 
sirkulasjonsprosesser som fører til diffusjon er vesentlig 
mindre enn utslippets dimensjoner. 

Beregningsmodell, 
fj ernsonen 

En kan betrakte lengdeskalaen for væskebevegelsene i resi- 
pienten som et kontinuerlig spektrum fra molekylær skala 
og opp til skalaer som er typiske for storstilte sirkula- 
sjonsprosesser i havet. Utslippsskyen vil derfor med 
voksende størrelse komme under Økt innflytelse av det 
storstilte bevegelsesmønster i resipienten, noe som vil 
påvirke såvel sprednings- som fortynningsforlØpet (ref. 6). 

I det foreliggende arbeidet vil en bare ta sikte på en 
midlere og kvalitativ beskrivelse av utslippets forløp. 
Skalaeffekter i spredningsprosessen vil bli inkludert. 
Kreves det mer detaljert informasjon om utslippets trans- 
port-, utbredelse- og fortynningsforlØp, er det behov for 
et omfattende kjennskap til strøm- og sirkulasjonsforhold- 
ene i resipienten. En mer omfattende diskusjon og be- 
skrivelse av spredningsmekanismer og fortynning i fjern- 
sonen samt beregningsmetodikken nyttet i det foreliggende 
arbeidet er gitt i ref. lf. 

En fyldig beskrivelse av den matematiske modell som er 
nyttet for fjernsoneberegningene er gitt i referanse lf. 
Det skal her bare nevnes at beregningene forutsetter en 
"midlere" tilstand i resipienten. Det er forutsatt at 
midlings-perioden er vesentlig lenger enn tidevanns- 
perioden. Analyse av strøm- og temperaturdata fra måle- 
punkter i Oslofjorden (ref. la, le, le) viser slike lang- 
periodiske fluktuasjoner. En har sett bort fra konvek- 
sjon i utslipsskyens vertikal- og tverr-retning. Det er 
videre antatt at i lengderetningen av utslippsskyen er 
konveksjonsleddet vesentlig større enn diffusjonsleddet. 
Transporten langs utslippsskyens forplantningsretning 
behandles derfor som et rent konveksjonsfenomen (ref. 7). 
Radioaktiv nedbrytning er inkludert i beregningsmodellen. 

En har nyttet en desintegrasjonskonstant p! 1 • 10-G(s-1), 
denne tilsvarer halveringstiden for I-131 (8 d¢gn). 
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3.1.3 Beregningsresultater 

3.1.3.1 Nærsonen, dykket utslipp. 

Beregninger av primærfortynningen ved dyputslipp er 
gjennomført for fire forskjellige lagdelinger som til- 
svarer fire årssituasjoner ved Brenntangen. Figur 
3.1.1 viser de benyttede tetthets- og temperaturfordel- 
inger. Datamaterialet for kurvene er hentet fra NIVA's 
OslofjordundersØkelse 1962 - 1965. 

Da det er realistisk at et eventuelt dyputslipp vil for- 
deles på mere enn en utslippsport, har en utf¢rt beregn- 
ingene for 1, 2, 4, og 6 utslippsporter. Et sammendrag 
av resultatene fra beregningene er vist i tabell 3.1.1. 

Beregningene for inntak og utslipp i samme dyp (30 m) 
viser at kjølevannet i mesteparten av året vil kunne inn- 
lagres under overflaten. Fordeles kjØlevannet på to eller 
flere utslipp, viser beregningene (tabell 3.1.1) at inn- 
lagringen for det meste vil skje under det midlere sprang- 
sjiktnivå (8m - 15 m). Under ekstremsituasjoner vil inn- 
lagringsforholdene endres. At kjØlevannet skal bryte 
gjennom til overflaten anses imidlertid som lite trolig. 
Den nødvendige tetthetsgradient for innlagring forventes 
å være til stede selv under ekstremsituasjoner (ref. la). 

For å gjøre beregningene mere realistiske med hensyn til 
konsentrasjonsreduksjonen i nærsonen,har en antatt at den 
effektivt tilgjengelige fortynningsvannmengde er begrenset 
til netto vanntransport representert ved reststrømvolumet. 
Dette er anslått til omkring 800 m / s  (ref. le). Følgelig 
vil en, som et konservativt estimat, anta at konsentra- 
sjonen etter primær fortynningen er redusert til· en fj.erde- 
del av utslippsverdien. Dette gjelder for en utslipps- 
mengde på 200 m3/s. For et utslipp på 100 m3/s vil for- 
tynningen i nærsonen være st¢rre. (Se utslippets fortynning 
ved innlagring i tabell 3.1.1.) 

Ser en på kombinasjonen dyputslipp - overflateinntak, 
viser tabell 3.1.1 beregningsresultater for opptil seks 
ut slippsport er. 

Brukes resultatene for fire utslippsporter, viser tabell 3.1.1 
at innlagringen av kj¢levannet nå hovedsakelig vil finne 
sted over sprangsj.iktet. • Fluktuasj anene i de hydrofysiske 
parametre som danner grunnlaget for de indikerte midlere 
tetthetsprofiler, figur 3.1.1, bØr igjen understrekes. 
Gjennombrudd til overflaten vil derfor kunne forekomme 
relativt ofte i sommerhalvåret og i alle fall langt 
hyppåger evenn for kombinasjonen dypinntak - dyputslipp. 
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For begge kjØlevannsarrangementer som er nevnt ovenfor, 
viser tabell 3.1.1 resultatene fra en overslagsmessig 
beregning av tykkelsen pa kjØlevannsskiktet ved innlagring. 
Detaljer om beregningen er gitt i ref. ld. 

Brukes fire utslipp som utgangspunkt, finner en at tykkel- 
sen på det innlagrede skikt for alle beregningstilfellene 
er omlag 10 m. 

En har videre søkt å anslå nærsonens horisontale omfang 
for dykkede utslipp. Som antydet i ref. lf, er beregn- 
ingene svært omtrentlige og hviler på en rekke forutset- 
ninger. Imidlertid viser beregningene at en for et 200 
m1/s avløp kan vente at nærsonen vil strekke seg over et 
område på omlag 012 km2• For 100 m'/s blir området omlag 
0.1 km2 Utbredelsesområdene representerer summen av nær- 
sonens areal ved strøm fra utslippets hØyre og venstre 
side, 

3.1.3.2 Nærsone, overflateutslipp. 

Beregninger av primærfortynning for overflateutslipp med 
inntak i overflaten er utført både for 100 m'/s og 200 m3/s 
for fire forskjellige Froudetall tilsvarende de fire års- 
situasjoner vist i fig. 3.1.1. Beregningene er utført for 
en utlØpskanal med bredde 12.5 m og dybde 8 m. Forbehold 
om lagdelingens effekt er gitt tidligere. Detaljer ved- 
rørende beregningsgrunnlag og -metodikk er gitt i ref. ld 
og lg. 

Beregningene er gjengitt i ref. lf. Et typisk eksempel 
er vist i figur 3.1.2. Figuren viser arealene innenfor 
gitte isokonsentrasjonslinjer for to verdier av tverr- 
strømmen, nemlig 0,2 og 0,3 m/s, som er vanlige strøm- 
hastigheter ved byggestedsområdene. Resultatene antyder 
at en i sommerhalvåret må vente større horisontalutbred- 
else enn i vinterhalvåret. Dette gjelder både for 200 m3/s 
og 100 m3{s- For de utgangsbetingelser som her er nyttet, 
vil 100 m /s-utslippet få størst utspredning. Fra figurene 
ser en at utslippets maksimalkonsentrasjon synker med omlag 
en fjerdedel av utgangsverdien ( c )  innen en avstand av 
500 til 700 meter fra utslippssteaet. 

Beregningene antyder videre at den største vertikale ut- 
bredelse vil finne sted i vinterhalvåret. Grovt sett 
ligger vertikalutbredelsen for de to tslipp på enholds- 
vis 10 m og 5 m for 200 m3/s og 100 m /s. 

Det er realistisk å regne med en viss resirkulasjon av 
kjØlevannet. Vurderinger av slike effekter må på nåværende 
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stadium nødvendigvis bli skjønnsmessig (ref. le,lf). En 
har følgelig igjen antatt at tilgangen på "upåvirket" 
fortynningsvann er begrenset til omlag 800 m3/s. Til- 
leggskonsentrasjonen av radioaktivt materiale g a  ut- 
slippet vil i nærsonen for et utslipp på 200 m /s da 
reduseres til en fjerdedel av utslippsverdien. Fci:r"-100 
m3/s utslipp vil fortynningen bli tilsvarende hØyere. 

Det understrekes at beregningene forutsetter en uendelig 
resipient og at eventuelle topografiske effekter således 
ikke er inkludert i beregningene. Det er særlig i om- 
råder hvor utslippets dimensjoner ikke kan betraktes som 
små i forhold til omgivelsene at uoverensstemmelser kan 
ventes. Slike forhold har en spesielt ved Brunlanes (ref. lf). 
Videre må det understrekes at en har for beregningene nyt- 
tet midlere verdier av sterkt fluktuerende parametre slik 
at utslippets form og fordeling bare må oppfattes som 
kvalitativ. 

3.1.3.3 Beregningsresultater, fjernsonen 

Som tidligere nevnt har en gjennomført kvalitative bereg- 
ninger for vurderinger av utslippets fortynningsforlØp i 
fjernsonen. Beregninger er gjennomført for utslipp på 
100 og 200 m1/s. Beregningene er gjennomført for over- 
flateutslipp med overflateinntak og for dykkede utslipp 
med dypinntak. 

Beregningene er utført ved hjelp av et numerisk regne- 
program utviklet av Koh og Fan (ref. 8). Presentasjon og disku- 
sjon av de forutsetninger og antagelser som beregningene 
hviler på er gitt i ref. lf. 

To eksempler på beregningsresultatene er vist i figurene 
3.1. 3 og 3 .1 .4 .  I figurene inngår parameteren relativ 
bredde (b/b) hvor b refererer til utslippets bredde ved 
starten av 1jernsoneeregningen, dvs. ved slutten av nær- 
sonen. Figuren.angir dermed utslippets relative bredde- 
Økning med Økende avstand fra utslippsområdet. 

Konsentrasjonen langs utslippsskyens "senterlinje" 
(c /c ) er vist i figuren som forandringer i utslippets 
re!tivg5konsentrasjon i forhold til konsentrasjonen ved 
startpunktet c , dvs konsentrasjonen etter primærfor- os 
tynningen. 

Videre viser figurene den integrerte (tvers av strålen) 
konsentrasjons, c, variasjon med dypet for tre forskjell- 

o 
ige avstander langs stråleaksen. Tilnærmet vil C0 være lik 

f7c /c ) ( c / c  )l L' max os o 
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Beregningene antyder størst fortynning langs utslipps- 
skyens senterlinje for innlagrede utslipp. Den relative 
konsentrasjonen langs utslippets senterlinje i en avstand 
av 10 km fra utslippspunktet antydes da å være omlag 5% 
av startverdien (dvs ved nærsonens slutt). Under de for- 
utsetninger som er gjort (ref. lf) antas dette å repre- 
sentere en middelverdi mhp fortynningen av utslippsskyen. 
En har også søkt å anslå en nedre grense for fortynning 
langs utslippsskyens akse. Resultatene antyder en øvre 
grense for konsentrasjonen på utslippsskyens senterlinje 
i en avstand av 10 km, på omlag 35% av startverdien. 
Dette er imidlertid mer utfyllende behandlet både for 
dykkede utslipp og utslipp i overflaten i ref. lf. 

Bredden på avlØpsskyen både for 100 og 200 m3/s dykket 
utslipp antydes etter 10 km å være omlag 3 km. Videre 
viser beregningene at den kraftige lagdelingen i• sommer- 
halvåret virker svært hemmende på vertikaltransporten. 
Utslipsskyens vertikalutspredning forandrer seg da lite 
i lØpet av 10 km. 

Betydningen av radioaktiv nedbrytning er størst for bereg- 
ningsresultatene for dykkede utslipp. Maksimalt fant en 
at den radioaktive nedbrytningen (8 dagers halveringstid) 
i en avstand av 10 km reduserte konsentrasjonene med om- 
lag 50%. 

For utslipp innlagret i overflaten antyder beregningene 
at en i forhold til dyputslippet må vente langsommere 
fortynning langs stråleaksen. 

Kvalitativt antyder beregningene at utslippets bredde 
varierer lite for de fire årssituas4oner som er behandlet. 
Både utslippet på 200 m'/s og 100 m /små ventes å få om- 
lag den samme absolutte horisontale utbredelse (omlag 2 
km) over de avstander som her er behandlet. Beregningene 
antyder imidlertid vesentlig lavere konsentrasjoner langs 
senterlinjen for 100 m'/s-utslippet. 

Utbredelsen i vertikalplanet varierer med sjiktnings- 
forholdene. Den største vrtikalutbredelse finner sted 
i februar, den minste i juli. Beregningene antyder at 
den kraftige sjiktningen i sommerhalvåret omtrent reduserer 
vertikaltransporten til null over de betraktede 10 km. 

Virkningen av radioaktiv nedbrytning er vesentlig mindre 
for overflateutslippet enn for dyputslippet foran. Den 
større hastigheten som en har forutsatt (ref. lf) i topp- 
laget er en vesentlig årsak til dette. 
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Det bør igjen understrekes at de beregningsr.esultater som 
nettopp er presentert, er basert på en rekke antagelser 
og forutsetninger. En har blant annet knyttet sammen nær- 
og fjernsoneberegningene på en omtrentlig måte. Dette har 
særlig virkning på strålens sideutbredelse og forløpet av 
de maksimale konsentrasjoner langs utslippsskyens midtakse. 
Beregningene indikerer imidlertid at utslippsskyens spred- 
ning blir mindre følsom ovenfor utgangsbetingelsene med 
Økende avstand fra utslippspunktet. En vil derfor anta 
at beregningene er kvalitativt representative etter f.eks. 
5 - 6 km. 

3.1.4 Beregningsresultatene_anvendt_på_byggestedsalternativene 

3.1.4.1 Brenntangen. 

Overflatevannet i Drøbaksundet er et resultat av blanding 
av vann fra indre Oslofjord og fra Breiangenområdet. 
Strøm-målinger (ref. le) har vist at det er et langs- 
gående strømskjær i sundet med nordoverrettet reststrøm 
på østsiden og sydoverrettet reststrøm på vestsiden, som 
beholder sin kvalitative karakter under vekslende hydro- 
grafiske forhold. 

Et kvalitativt inntrykk av de forskjellige kjØlevanns- 
utslippenes influensområder kan en få i figurene 3.1.5 og 
3. 1. 6. ! figur 3. L 5 har en vist utbredelsen i juli av 
et 200 m /s overflateutslipp med overflateinntak i nord- 
gående strøm. I figuren er utslippets bane og utbredelse 
inntegnet i korrekt skala. For en diskusjon av dykkede 
utslipp henvises det til avsnittet "Nærsonen, dykket ut- 
slipp". 

Utslippets utbredelse i fjernsonen er antydet i figur 
3.1.6. En har i figurene rent overslagsmessig skissert 
nærsonen som et skravert felt. Isolinjer for maksimal- 
konsentrasjoner.ved forskjellige årstider og ved*nordover- 
rettet og sydoverrettet strøm er vist i figuren. Iso- 
linjene er opptegnet med støtte i beregninger hvor radio- 
aktiv nedbrytning er inkludert (ref. lf). For overflate- 
utslipp har, som tidligere nevnt, radioaktiv nedbrytning 
liten effekt på beregningsresultatene. En kan derfor be- 
trakte de angitte isolinjene som representative også for 
tilfellet uten radioaktiv nedbrytning. For dykkede ut- 
slipp må en imidlertid heve de angitte konsentrasjons- 
verdiene med omlag 40%. (Dette er en midlere verdi). 

Ved sydoverrettet strØm er det rimelig å vente redusert 
fortynning og opphopning for den del av avl¢ps- 

* Figurene referer·er til overflateutslipp med overflate- 
inntak og dykket utslipp med dypinntak. 
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vannet som måtte bli fØrt langs land og inn i Sonsbukten (ref. 
la). Konsentrasjonene der vil derfor kunne bli h¢yere enn de 
som isolinjene i figuren antyder for området utenfor Sons- 
bukten. Utslippsskyens konsentrasjon ved nærsonens slutt 
må imidlertid antas å være en rimelig øvre grense for 
konsentrasjonen. 

Ved nordoverrettet strøm viser figuren beregnede isolinjer 
for enkelte konsentrasjonsverdier i DrØbaksundet. ·Med 
støtte i de tidligere (ref. le) konklusjoner vedrørende 
varmetransport til indre Oslofjord fra et kjØlevanns- 
utslipp ved Brenntangen vil en vente at Vestfjordens dyp- 
lag i utskiftningssituasjoner kan få tilført radioaktivt 
materiale. 

Det understrekes sterkt at figurene, under de angitte for- 
hold, bare gir en kvalitativ illustrasjon av utslippets 
midlere omfang. Variabiliteten i de hydrofysiske para- 
metre (strøm og sjiktning) må ventes å gi vesentlige 
endringer i de antydede forløp. 

3.1.4.2 Vardeåsen. 

Datagrunnlaget for vurdering av de hydrofysiske forhold i 
Vardeåsen-området er lite omfattende, og det understrekes 
at vurderingene som fØlger er skjønnsmessige. 

Som nevnt tidligere, har en antatt at de hydrografiske 
forhold ved Filtvedt er tilstrekkelig representative for 
utslippsvurderinger også for Vardeåsen-området. En vil 
imidlertid vente en kraftigere blanding av overflatevannet 
i 2 til 3 måneder om vinteren slik at tetthetsgradienten i 
de øvre 20 til 30 m kan bli for liten for innlagring av 
dyputslipp. Dette vil særlig gjØre seg gjeldende for inn- 
tak i overflaten og utslipp i dypet. 

For overflateutslipp - overflateinntak antar en at forr 
holdene stort sett blir som ved Brenntangen, og figur 3.1.7 
antyder horisontalutbredelsen av et 200 m3/s utslipp i 
nordoverrettet strøm. 

Figur 3.1.8 antyder influenssonenes omfang for de fire 
beregningstilfellene nevnt i det foregående, for nordover 
rettet og for sydoverrettet strøm. Nrsonens omfang er 
antydet ved det skraverte felt. Isolinjenes lengde antyder 
avlØpsskyens beregnede bredde. Effekten av radioaktiv ned- 
brytniag er som antydet under avsnittet "Brenntangen". 

En vil vente at deler av utslippsvannet ved nordoverrettet 
strØm vil kunne presses mot land og bli f¢rt inn i Verle- 
bukten, hvilket kan medf¢re opp- 
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hopning og hØyere konsentrasjoner av radioaktivt materiale 
der enn de som isolinjene i figuren antyder for området 
utenfor Verlebukten. Utslippsskyens konsentrasjon ved 
nærsonens slutt må imidlertid antas å være en rimelig øvre 
grense for konsentrasjonen. 

De samme forhold og reservasjoner som er gitt tidligere, 
understrekes igjen. 

3 .1. 4. 3 Hurum. 

Datagrunnlaget for bedømmelse av Hurum-alternativet er 
spinkelt, og vurderingene som følger må anses som skjønns- 
messige. Brakkvannstransporten fra Drammensfjorden har en 
sterk virkning på de hydrofysiske forhold i overflatelaget 
i Breiangen. Både eldre og nyere undersøkelser (ref. le) 
viser at en vesentlig del av denne transporten foregår 
mellom Øya MØlen og Horten-landet. Drammenselven er regu- 
lert med en relativt stor vannføring (ca. 200 m3/s), og det 
er derfor gjennom hele året et velutviklet sprangsj.ikt i 
overflatelaget nær utløpet av Drammensfjorden. 

Som for Vardeåsen-alternati vet har en Lmi.d.Ler-t Ld antatt at 
hydrografien fra Filtvedt-området, på nåværende stadium, 
·er tilstrekkelig representativ for utslippsvurderinger. 
Vurderingene som fØlger er derfor også foretatt med støtte 
i de beregninger som er presentert i det forestående. 

For kombinasjonen dypinntak - dyputslipp har en fra tid 
ligere målinger (ref. le) konkludert at tetthetsskiktningen 
i området er tilstrekkelig for innlagring av avløpsvannet 
det meste av året. Legges inntak i overflaten og utslipp 
i dypet (30 m), må det ventes gjennombrudd til overflaten 
deler av året. Dette gjelder særlig for vår- og sommer- 
månedene. 

For overflateutslipp med inntak i samme nivå viser figur 
3.1,9 beregnede konturer av et 200 m3/s utslipp i tverr- 
str0m (0.2 m/s). Kalkulasjonene er de samme som tidligere 
og presenteres her som en kvalitativ illustrasjon av nær- 
sonens omtrentlige omfang. 

Utslippets utbredelse i fjernsonen er antydet i figur 
3.1.10. En har i figuren rent overslagsmessig skissert 
nærsonen som et skravert felt. Isolinjer for maksimal- 
konsentrasjoner ved forskjellige årstider for sydoverettet 
strøm er vist i figuren. Isolinjene for dykkede utslipp 
må ansees som svært usikre pga manglende kunnskaper om 
strømforholdene i innlagringsnivåene. Isolinjenes lengde 
antyder avlØpsskyens beregnede bredde. Effekten av radio- 
aktiv nedbrytning er som antydet under avsnittet "Brenn- 
tangen". 
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Fra Holmestrandsfjorden og Sandebukten, som ligger i den 
vestlige del av Breiangenområdet, har en ikke målinger. 
På grunnlag av topografien og de øvrige strømningsbilder, 
vil en imidlertid vente dårligere fortynning og opphop- 
ning for den del av avl¢psvannet som måtte bli 
ført inn i dette området. Konsentrasjonene der vil der- 
for kunne bli høyere enn de som isolinjene i figuren an- 
tyder for området utenfor. 

Som påpekt i referanse lf, vil det for innlagrede utslipp 
visse tider av året være mulighet for transport av radio- 
aktivt materiale inn i Drammensfjorden. 

De samme forbehold og reservasjoner som er gitt tidligere 
understrekes igjen. 

3.1.4.4 Naverfjorden 

For dette området har en forel¢pig ikke datagrunnlag 
som kan nyttes for sprednings- og fortynningsvurderinger. 

For Naverfjord-alternativet vil en på generelt grunnlag 
vurdere fortynningsmulighetene for kjØlevannsutslipp som 
gode. Områdets bunntopografi er tildels svært uregel- 
messig med et stort antall grunner, skjær og dype renner. 
Det synes rimelig å vente at det urene farvannet vil indu- 
sere sterk turbulens og hvirvling i overflatelaget. Dette 
vil gi bedre fortynning av kjølevannet i fjernsonen. 

Tidligere undersøkelser (ref. lb) har vist at det vest for 
Naverfjorden, i Langesundsbukten, er sterkt sjiktet vann, 
hovedsakelig på grunn av ferskvannstilførselen fra Skiens- 
vassdraget (omlag 250 m3/s). Øst for byggestedsalterna- 
tivet ligger Larviksfjorden med en ferskvannstilrenning på 
omlag 120 m3 / s. Det er der•fo·r grunn til å vente et mar- 
kert brakkvannslag også her. Råbearbeidede målinger fra 
en korttidsundersøkelse ved Naverfjorden høsten 1973 viser 
at vannet ved utslippsområdet da var sjiktet. Det er 
imidlertid mulig at de vertikale tetthetsdifferansene i de 
øverste 30 m o m  vinteren vil være for svake for en eventu- 
ell innlagring av kjølevannet. 

Den samme korttidsundersøkelsen som referert til ovenfor, 
antyder at strømforholdene, som er sterkt vindpåvirket, 
i utslippsområdet har en vestoverrettet tendens i dyp- 
rennen fra munningen av Larviksfjorden inn til Hummerbaks- 
fjorden for deretter å dreie sydlig ut dyprennen fra 
Hummerbaksfjorden og forbi Tvistein fyr. Ved sydlig og 
sydvestlig vind (sommerhalvåret) kan en vente oppstuvning 
av kjØlevann mot land og inne i bukter og fjorder i om- 
rådet. 
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TABELL 3. l. l 

Sammendrag av resultater fra fortynningsberegningene av dyputslipp ved Brenntangen. 

De minste tallene refererer til resultatene for overflateinntak - dyputslipp. 

ÅRSTID FEBRUAR APRIL JULI OKTOBER 

Antall utslipp l 2 4 6 l 2 4 6 l 2 4 6 l 2 4 6 

Kj¢levannsmengde pr 
utslipp (m3/s) 200 100 50 33 200 100 50 33 200 100 50 33 200 100 50 33 

Inntaksdyp (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 -:io 30 -:io 10 30 10 30 30 30 30 30 30 30 

Utslippsdyp (m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Utslippets diameter 8 5,7 4 3,26 8 5,7 4 3,26 8 5,7 4 3,26 8 5,9 4 3,26 (m) 

Utslippets Froude- 6, 54 9, 24 1 o, 2 4, 4 6 , 1 4  6, 8 4_, 07 5, 8 6, 4 5, 4 5 7, 7 8, 5 

tall 10;4 12,3 14,7 10,7 12,7 15,2 10,2 12,l 14,4 9,42 11,2 13,3 

Utslippetsinnlag- 4 9 10 8 12 1 3 1 5, 0 6 7 13 14,  0 

ringsdyp (m) 13 15 16 18 19 20 20 21 22 20 21 22 

Utslippets tilbake- 78 62 58 51 41 38 54 45 42 70 53 49 
lagte horisontale 
distanse ved inn- 

95 85 76 82 74 67 86 76 66 77 68 60 lap;ring M (m) 

Anslått tykkelse av 11 1 0 9, 5 10 8 8, 0 11 10 10 1 0, 5 9 , 5  8 , 5  
innlagret utslipp 13,0 12,0 12,6 12,5 11,5 10 12 11 10 12 11 8 (m) 

Utslippets tverr- 1 2 3 0  6 3 5  5 2 6  7 6 5  3 6 6  3 0 8  9 0 0  4 8 0  4 1 0  1 0 8 0  4 9 0  3 9 4  

snitt ved innl. (m) 1520 1050 775 1180 845 625 1240 870 600 1070 735 515 

Utslippets fortynn- 3, 5 5 , 0  5, 6 2_, 8 3, 8 5, 0 3, 0 4 4 5, 0 3, 2 4, 4 4 , 9  ) 

ing ved innlagringM!I 3,8 4,6 5,7 3,4 4,05 5,0 3,5 4,2 4,9 3,3 3,8 4,6 
- - '  - ... - 4 . - - - .  . . . . . . . .  ... -.--- f t . . _ _ . . -  

 (I tillegg kommer strålens etableringslengde som kan settes til ca. 3 x utslippets diameter.) 

 (Basert på verdiene langs stråleaksen.) 

-.J 
0 

I 
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F i g .  3 . 1 . 5  Overflateutslipp ved Brenntangen på 
200 m3/sek i nordoverrettet str¢m. 
Utslippets Froudetll er satt til 
3,72, dvs. en typisk sommersituasjon. 
Tverrstrømen er satt til 0,2 m/sek. 
Det er vist isolinjer i overflaten 
der e l e  = 0,1, 0,2 og 0,3. (Utslip- 
pets plssering er tilfeldig valgt, 
og må ikke oppfattes som en anbefaling 
av hvor utslippet bØr ligge). 
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F i g .  3 .1 .  6 Anslått midlere fortynningsforl¢p for et ut- 
slipp med enhetskonsentrasjon ved Brenntangen. 
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fjg. 3.1,7 Overflateutslipp ved Vardeåsen på 200 m3/s 
i nordoverrettet strøm. Utslippets Froude- 
tall er satt til 3,72, dvs. en typisk som- 
mersituasjon. Tverrstr0mmen er satt til 
0,2 m/s. Det er vist isolinjer i over- 
flaten der e l e  = 0,1, 0,2 og 0,3. (Ut- 
slippets plassiring er tilfeldig valgt, 
og må ikke oppfattes som en anbefaling av 
hvor utslippet b¢r ligge). 
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Fig. 3.1.8 Anslått midlere fortynningsforl¢p for et ut- 
slipp med enhetskonsentrasjon ved Vardeåsen. 
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Fig.3.1,9 Overflateutslipp ved Hurum på 200 m3/s i 
vestoverrettet str¢m. Utslippets Froude- 
tall er satt til 3,72, dvs. en typisk som- 
mersituasjon. TverrstrØmmen er satt til 
0,2 m/s. Det er vist isolinjer i over- 
flaten der e l e  er 0,1, 0,2 og 0,3 (Ut- 
slippets plassiring er tilfeldig valgt, 
og må ikke oopfattes som en anbefaling av 
hvor utslippet bMr ligge). 
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F i g .  3 , 1 . 1 0  Anslått midlere fortynningsforl¢p for et utslipp 
med enhetskonsentrasjon ved Hurum. 
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3.2 Beregning av bakkekontaminering ved utslipp av radioaktive stoffer til atmosfærenx. 

3.2.l Kontinuerli5_utsliEE_ved_normaldrift 

3.2.l.l Innledning 

Det er beregnet bakkekontaminering ved kontinuerlig utslipp 
av radioaktive isotoper av strontium, cesium og jod til atmos- 
færen. For radioaktivt jod er det beregnet bakkekontaminering 
for betesesongen og for strontium og cesium etter ett års 
drift 1 Beregningene er basert på en enkel matematisk modell, 
hvor en har anvendt empiriske data for avsetningshastigheter, 
spredninskoeffisienter og halveringstider. 

3.2.1.2 Atmosfærisk spredningsmodell 

For beregning av den atmosfæriske spredning av radioaktive 
stoffer fra et kjernekraftverk til et punkt nær bakken i de 
forskjellige avstander og retninger fra utslippet har en an- 
vendt en modifisert versjon av den klassiske gaussiske spred- 
ningsmodell (1). 

Luftkonsentrasjonen midlet over et langt tidsintervall (år, 
måned, beitesesong) umiddelbart over bakkenivå i avstand x 
og retning cp fra kilden er gitt ved: 

C (x,cp) = LL 0.01 • f  (p,s,u) 

su (n/2) u cr (s) 2nx 
z n 

exp ;-0.5 
\ 

H 
a 

z 
l. 

Nedenfor f¢lger en diskusjon av de parametrene som inngår i 
ligning 1. 

Konsentrasjonen ( C )  

I disse beregningene er konsentrasjonen i et gitt punkt (x,cp) 
fremkommet ved summasjon av konsentrasjonen over to stabili- 
tetsklasser (s) og 3 vindstyrkeklasser (u). Konsentrasjonen 
beregnes på 12_0 punkter omkring kraftverket gitt ved 10 av- 
stander i hver av n=l2 retninger. Avstander og retninger 
svarer til NARS retningslinjer for befolknings- og konsentra- 
sjonsfordelinger (2). 

Kildestyrken (Q) 

Q' i ligning 1. angir utslippet av en gitt radioisotop pr. 
sekund, redusert med hensyn til det som på en gitt avstand fra 
den opprinnelige kilden (med kildestyrke Qo) allerede er avsatt t bakken: l-x dx ' - vd/( n/2) u 
Q = exp f ("a exp (HZ/202)  ) 2. 
0 0 \' Z Z .... 

x B. Sivertsen 

Den modifiserende effekt på kildestyrken som resultat av t¢rr- 
avsetning har st¢rst betydning for lave utslipp. 

1) Beregning av melkeforurensning ved et konstant utslipp av 
strontium og cesium over flere år er gitt i kapittel 4.1.3 
og 4.1. 4. 
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Skysentrets hØyde over bakken (H) 

Bakkekonsentrasjonen vil være avhengig av h¢yden på r¢ykskyens 
akse over bakken. Denne defineres i modellen ved: 

H = h + h - k•h s t 

hvor h er den fysiske skorsteinsh¢yden og h e r  overh¢yden 
s . . 

som resultat av utslippshastighet og varmeoverskudd. En har i 
disse beregningene sett bort fra h .  ( h  = 0). 

3. 

ht er hyden av de topografiske ujevnhetene over det nivå der 
sRorsteinen er plassert, og k er en faktor mellom O og 1, av- 
hengig av terrengets beskaffenhet, bratthet, atmosfærisk sta- 
bilitet og utslippets effektive h¢yde over bakken innenfor en 
viss omkrets rundt utslippet. 

I disse beregningene er effekten av topografien skj¢nnsmessig 
vurdert i hvert enkelt av de punktene i modellen hvor konsen- 
trasjonen skal beregnes. Vurderingen av produktet k•ht er 
gjort for en nær n¢ytral atmosfære og en fysisk skorsteins- 
h¢yde på 100 m. 

Den vertikale spredningsparameter (o2l 

Standardavviket i den vertikale konsentrasjonsfordeling, er 
gitt som en funksjon av avstanden fra utslippet: 

b o = a•x 
z 

For de to stabilitetsklassene som foreligger i det anvendte 
meteorologiske grunnlagsmaterialet har en benyttet f¢lgende 
verdier for konstantene a og b: 

a b 

Stabil atmosfære 
Ikke stabil atmosfære 

0,06 
0.,12 

o,B 
o,85 4. 

Disse verdiene ay konstantene svarer til klasse C-D (mellom 
lett instabil og n¢ytral) og nær E .(lett stabil) i Pasquill 
Turners klassifiseringssystem for spredningsklasser (3). 

Middelvindstyrke (u) 

Ved Emmerstad i Vestby og Naverfjorden i Brunlanes har en be- 
nyttet vindmålinger fra toppen av 25 m h¢ye master for å esti- 
mere vindfrekvensfordelingene ved disse byggestedene. Ved 
Vardåsen i Rygge og Skj¢ttelvik i Hurum er vindfordelingen 
vurdert på grunnlag av vindmålinger i 10 m h¢ye master, samt 
klimadata fra Meteorologisk Institutts værstasjoner i området 
rundt. For de to f¢rstnevnte bygge-stedene antas vindstyrke- 
fordelingene å være representative for beregning av spredning 
fra et hundre meter h¢yt utslipp. Vindstyrkefordelingen på 
Hurum og ved Rygge gir sannsynligvis for svake vinder når en 
skal vurdere virkningen av et 100 m h¢yt utslipp uten at det 



- 82 - 

foreligger data som bekrefter denne antakelsen. For å få et 
bilde av vindstyrkevariasjonen med h¢yden over bakken, kreves 
det vindmålinger i flere nivåer langs h¢yere master enn de vi 
idag har tilgjengelige. 

Et underestimat av vindstyrken vil resultere i et overestimat 
av bakkekonsentrasjonene, så lenge en antar h = 0 i likning 6. 

Frekvensfordeling (f) 

Frekvensen (i%) av en bestemt stabilitetsklasse og vindstyrke- 
klasse er gitt for hver vindretning. 

f = f( cl>' s' u) 5. 

De anvendte vindfrekvensfordelingene er vist i fig. 1. For 
hver vindretning og styrke har en vurdert stabilitetsfordel- 
ingen basert på tidligere NILU-unders¢kelser (9) og (10) 
og (11) samt unders¢kelser i en 25 m hØy mast ved Ermnerstad. 

3.2.1.3 Avsetningshastighet (T¢rravsetning) 

Avsetningshastigheten involverer alle fysiske fenomener som 
fjerner gass eller partikler fra luften idet den passerer over 
bakken (vegetasjon) (4). 

Hvis en anvender Chamberlains definisjon av avsetningshastig- 
het ( 4): 

= 
avsatt mengde pr. flate-enhet og pr. tidsenhet 

luftkonsentrasjonen over flaten 6. 

kan mengden av en radioisotop (i) som pr. tidsenhet avsettes 
( D . )  på beitemarken, uttrykkes ved produktet av konsentra- 
sj6nen av den samme isotop og en avsetningshastighet. 

D. (x,cf>) = vd. •C.(x,cf>) 
i i i 

7. 

Verdiene for avsetningshastighet som er brukt i disse beregn- 
inger er basert på empiriske verdier gitt i litteraturen, 
(4, 5, 6, 7, 8) verdiene er gitt i tabell 3.2.1. 

Den mengden radioaktive stoffer som avsettes på gress vil 
også være utsatt for avtakende prosess gjennom radioaktiv 
desintegrasjon og fysiske/kjemiske prosesser. Den effek- 
tive halveringstid for I-131 på gress er 6 d¢gn (se kap- 
ittel 4.1.2). For Sr-90 og Cs-137 er det regnet med en 
"effektiv halveringstid" på henholdsvis 1,2 år og 0,8 år. 
For de sistnevnte isotoper uttrykker "effektiv halverings- 
tid" en eksponentsiell avtagende effekt for overf¢ringen 
fra bakke - kontaminering til melk (se kapittel 4.1.3). 

Forandringen i avsatt mengde på beitemark blir således 
if¢lge ovenstående bemerkninger: 
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a D. (x,cp) 
l 

at 
= vdi • Ci (x,cp) - Aeff • Di (x,cp) 8. 

Ved å integrere ligning 8 over det tidsrommet en vil beregne 
t¢rravsetningen for, får en den totale mengde avsatt i avstand 
x og retning cp fra utslippet: 

D. (x,cp )= 
l 

Ci (x,cj>) • vdi ,' 1 - e-Aeff•t 

Aeff 
9. 

' ,' 

Tidsrommett betraktet i disse beregninger er for radioaktivt 
jod beitesesongen, som antas å vare fra ca. 1. mai til ca. 1. 
oktober og for strontium og cesium hele året. Antar en at 
kildestyrken (utslippsmengden) Q, er gitt i pCi/s vil bakke- 
kontamineringen D.(x,cp) gis i pC/m2. 

l 

3.2.1.4 Resultater 

Beregningsresultatene er vist i fig. 3.2.2 - 3.2.13 hvor 
bakkekontamineringen er angitt på kart i målestokk 1:50.000 
for de fire mulige byggesteder. For I-131 representereF de 
gitte verdier likevektskoptamineringen ved kontinuerlig utslipp 
(1 Ci/år) (Tilsvarende beregninger er også gjort for I-133, 
verdiene for I-133 er ca. 1/7 av verdiene for I-131). For 
Sr-90 og Cs-137 representerer de gitte verdier bakkekontamin- 
eringen etter ett års kontinuerlig utslipp (1 Ci/år). 

3.2.2 Kontaminerin_på_beite_ved_utsliEE_etter_uhell 

For beregning av kontaminering etter uhell med utslipp av 
radioaktive stoffer er det i U.S.A.E.C. 's retningslinjer 
for områderapport (12) anbefalt at f¢lgende meteorologiske 
spredningsforhold brukes: 

Relative konsentrasjoner (x/Q) skal bestemmes ut fra 
meteorologiske data for byggestedet. Det skal brukes 
spredningsforhold som forekommer med en sannsynlighet 
på 50 %. Videre skal de relative konsentrasjoner veies 
i de forskjellige retninger i henhold til vindfrekvens- 
fordelingen. 

Det er forel¢pig ikke foretatt slike fullstendige beregning- 
er for hvert enkelt byggested. For å foreta en forel¢pig 
vurdering av spredningene under uhell er det derfor an- 
vendt standardiserte meteorologiske spredningsforhold som 
angitt i U.S.A.E.C. 's Regulatory Guide 1.3 og 1.4 (13). 
Modellene for beregning av spredning er også de samme som 
gitt i ref. (13), men unntak av sektorbredden etter 8 timer 
som i foreliggende beregninger er 30° (ref. 13, bruker 
22,5°). Med disse forutsetninger får man vesentlig h¢y- 
ere verdier for bakkekontaminering enn hva en beregning 
etter referanse 12 ville ha gitt. 
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Utslippsmengdene som er brukt er de som er gitt 1 tabell 
2.5.8 for et PWR-anlegg. 

Beregningsresultatene er gitt i fig. 3.2.14 - 3.2.18. 
De resultater som er gitt representerer kontaminering langs 
aksen i verst tenkelige sektor. Som indikert i fig. 3.2.14 
(2 timer etter uhell) er kotamineringen beregnet fra om- 
hylningskurven for flere stabilitetsforhold, slik at ver- 
diene på enkelte avstander er urealistisk hØye. 

De fire fØrste dØgn etter uhellet er det i sa.m5var med ref. 13 
antatt at vinden blåser hele tiden i samme retning. Dette er 
også en urealistisk antagelse. UndersØkelser av vindens 
persistens har vist at i verste retning, ved det byggested 
som har sterkest kanalisering av vinden, er sannsynlig- 
heten mindre enn 20 % for at det skal blåse sammenheng- 
ende i denne retning i 24 timer. For tidsrommet 4 dØgn til 
30 dØgn er det antatt av vinden blåser i samme retning 33,3% 
av tiden, i samsvar med ref. 13. 

Avsetningshastigheten er gitt i tabell 3,2.1 (se kapittel 
3.2.1.3). Det er for hvert enkelt tidsintervall tatt hen- 
syn til det som er avsatt tidligere og beregnet desinte- 
grasjon for tidligere bidrag, effektiv halveringstid er 
gitt i tabell 3.2.1. 

3.2.3 Forurensing_av_drikkevann_ved_utsli_etter_uhell 

For å vurdere den mulige forurensing av. drikkevann som f¢lge 
av ·-ut-slipp. ett er uhe Ll, er . det. fo.retat.t ·en ber-ega.ing av kon- 
sentrasjonen· åv I-131 i drik.kevankilden Vannsj¢_ etter et 
uhell ved kjernekraftverk ved Vardeåsen 1 Rygge. 

VannsjØ ligger i en avstand av 7 til 13 km fra Vardeåsen, 
Li, i retning Øst til nordØst. En vesentlig del av Vann- 
sjØ ligger innenfor en 30°-sektor fra utslippsstedet. 
For å beregne luftkonsentrasjonen av I-131 over Vannsj¢ 
har en derfor foretatt et sektormiddel over 30°-sektoren 
i avstand 10 km. Luftkonsentrasjonen (CL) er således 
gitt ved uttrykket: 

H2 
Q • exp ( - 0 .  5 2) 

0 z 

 rr/2 c 
z 

. u . 2I1x 
n 

Q = 
H = 
0 = 

z 

u = 
n = 

utslippsmengde pr. tidsenhet (pCi/s) 
utslippshØyde (100 m) 
standardavvik i vertikal konsentrasjonsfordeling (m). 

vindstyrke (m/s) 
antall sektorer (n = 12 for 30°-sektorer) 
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Avsetningen (D) på vannflaten er beregnet fra ut- 
trykket: 

D representerer da likevektsavsetningen t sekunder etter 
uhellet, 

vd er avsetningshastigheten som definert av Chamberlain 
(14). For avsetning av I-131 på vann angir Gifford (4) 
denne til 0,016 m/s. Denne verdien er anvendt i beregn- 
ingene nedenfor. 

Av referanse 15 fremgår det at det i VannsjØ ikke er en 
markert lagdeling i vannmassene om sommeren. Fra isen 
går i april til den legger seg i desember er det god 
blanding i vannmassene ned til 35 m dyp. Dette forhold 
er det tatt hensyn til ved beregning av konsentrasjonen 
av I-131 i vann, idet en har antatt total blanding i en 
midlere vanndybde: Z = 

20 m. 
V 

Konsentrasjonen av I-131 i vann (C ) er således: 
V 

C 
V 

D • A = = 
A • Z 

V 

D 

z 
V 

der A er det areal av VannsjØ som belastes av utslippene. 

Konsentrasjonen av I-131 i drikkevannet er beregnet ved 
8 timer og ved 4 dØgn etter uhellet. 

De utslippsmengdene som er brukt er gitt i tabell 2.5,8 
for et PWR-anlegg. 

Når det gjelder den meteorologiske spredningssituasjon 
har en antatt at ·det blåser i samme sektor (mot VannsjØ) 
i hele perioden gjennom 4 dØgn etter uhellet. For de fØr- 
ste 8 timer er det antatt en lett stabil luftmasse (Pas- 
quill klasse E) og en middelvindstyrke på 2 m/s. Dette 
vil gi en maksimal avsetning på VannsjØ i dette tids- 
rommet. For perioden 8 timer - 4 dØgn er det antatt en 
nØytral atmosfære med middelvindstyrke 3 m/s, hvilket er 
realistiske spredningsforhold for vind fra vest - s¢r- 
vest ved Rygge. Antagelsen om at det blåser i samme sek- 
tor i hele perioden er imidlertid urealistisk (se seksjon 
3,2.2). 

Under disse forutsetninger er I-131 konsentrasjonen i 
drikkevannet beregnet til: 

8 timer etter uhellet 
4 dØgn " " 

ca. 0,3 pCi I-131/1 
ca. 4 pCi I-131/1 
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Etter 4 d¢gn vil det fortsatt kunne bli tilf¢rt noe I-131 til 
drikkevannet slik at en konsentrasjon på noen få pCi I-131/1 
vil kunne vedvare noen få uker. 

I tillegg til den mengde I-131 som er beregnet avsatt 
direkte på drikkevannskildens overflate, vil den få til- 
f¢rt I-131 ved avrenning fra nedslagsfeltet. Hvor stort 
dette bidraget vil kunne bli har en utilstrekkelig data 
for å kunne bed¢mme. Data fra Tyskland (16) indikerer 
at bare noen få prosent av avsatt radioaktivitet i ned- 
slagsfeltet blir transportert med overflatevannet. 
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Tabell 3.2.1: Beregningsgrunnlag for vurdering av bakkekontaminering 

Sr-90 Cs-137 I-131 

Utslippsh¢yde (m) 100 100 100 

Utslippsmengde (Ci/år) 1 1 1 

Effektiv halveringstid 1,2 0 o,8 0 6 d¢gn ar ar 

Desintegrasjonskonstant (s-1) -8 -8 -6 l,83xl0 2,74xl0 l,33xl0 

Avsetningshastighet (m/s) 0,001 0,001 0,005 
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Beitesesongen 
N 

<2 2 - 4  >4 m/s I 

 
 -t, 

s °lo s s s 

I 
Naverfjorden Emmerstad Vardeåsen, Li Hurum 

I 

-t, N 

Året - 
o, 
/0 

N N 

N N 

s s s s 
Fig.3.2.1:Vindroser·fra 4 alternative byggesteder 

for kjernekraftverk. 



- 91 

I , 

I 

,) 
; .1, ,v l ,sru, I  

! I 
I I 

1 \ 1 · • i M b n ; q  

. .j .. I 

\ \ ·• •. :• ••• ·. . 
f.1cll'Bbtl: ' 

) ! •· .. 

0 ,.,, 
- ' /,/a., r 

( 
( 

; 
,> 

0 ·- 

d, 

. \ 
• ·-· 

S1u·'·k/1u/111 •••. ,,, 

. / \_ } • 1 '< 

••.. ' i l  

( . - j  

·.,:i 

JOO-  

D a l  -· 

V 
fo111//. Yl/f 

;\ 

Va. 
t6 

'·-· 

IC 

-·1,,J.-1-rr,_ :e 
0 E ,  

' / ;stml -- ,0 
! ,· 

- - - + - - - - - - - + - - + ~ , : . . . , - - 1 - - + ' - - - ' 1 : - - - - r -  ..:......._11----1.--:_-_-. K o t t  ,;,, 

,_ J r--_,:. 
.l D y - "  

 .J 
_ .. ,·· ... 

I - ,  

- -  ... - - - - t - - - - - - " - ' ' l - - c - - t - - - - : ' - - · - ; c - - 1 1 1 - -  __ , . _ , _ - I I - -  fJ'iii/ ...... ',1: 
/ ,- 

Vealoa • , , , .  1 
; l f _ . J " '  ... 

' '. 

----H=---01-   F i g .  3 . 2 . 2 :  
EMMERSTAD 

Bokkekontominering med 1-131 
beitesesongen ( pCi/ma.) 

'in» 



- 92 - 

Bokkekontominering med I-131 
i beitesesongen ( p C i / m )  

Utslipp I ct1år, utsi ippshoyde loo m 

t 
'A no 
) .. •.• 
. \ 

I o 

':("' 
' > 

Hoy• 

' 

j / / 1 '  

Deli 

RamoiJ.hulmt!n 

L :',!:J:J" 



93 

i 

: , , ,  93 
1'.Jl!oms· · ,._. 

, ., , -.,, 
Hu11 Hellene, 

,. Fl<fi;ygr 
,; 93 

-75 

- 1 4  

Bakkekontominering med 1-131 
i beitesesongen { pCi/mi.) 

Utslipp I Ci/år, utslippshoyde loom 

D I U U U  It: ,. ,_. 

/ . :  

sii ------- .. - --- 
s 

t_J 



- 94 - 

; • - ) 

SoJ,t;:,,/ 
; . . - ,  

 ,,,.,,,,. - . 
',  · 

• ' \ ·£-1: 

- 

} 
i - 3 4 -  

93 

65 
,:n 

j-;,•1., 

Berg;·l:j,:n .,., ,J 

Sf/ 

,,. 



- 95 - 

F i g .  3, 2. 6: 

EMMERSTAD 

- ..... 
'.", : :•;· ·,,.f- ',· . . .. .. . 

' 

Bakkekontaminering 
etter ett -års drift 
Utslipp 1 Ci/år. 
Utslippshøyde 100 m 

av 137Cs 

(pCi/m2). 

t,,•,/ J;u •1•11,JO I U,,.,-/, I !j 
D I ,.. I 

I· . ,, 

J. •• 

--·· . 
ri.. D 

01'?'"' ,I 

. . 
li"ii/. -1 

I 
--;-.......,.  

0 
f"111, .,. 

.·-·······-···-· ·-···-···-··· 

- .;. 
: .4sl ., •• ,,,. • 00 

- 
f I· 



- 96 - 

  Fig. 3.2.7: 
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Fig. 3.2.14 
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Fig. 3.2.18 
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4. VURDERING AV RADIOØKOLOGISKE TRANSPORTVEIER OG KONSENTRASJONSFAKTORER 

4.1 Landområdene, vurdering av konsentrasjonsfaktorer og transportveier 
for relevante radionuklider 

4.1.1 Innledning 

Utslipp av radioaktive stoffer til atmosfæren vil kunne 
forårsake forurensing av næringsmidler. Graden av for- 
urensing vil imidlertid være sterkt avhengig av stoffenes 
kjemiske og fysiske karakteristikk og av miljØforholdene. 
De radioaktive stoffer som i størst grad kan bidra til 
forurensing av næringsmidler er de som lettest overføres 
gjennom næringskjedene. 

Radioaktive isotoper av jod, strontium og cesium har lenge 
vært kjent for å være de stoffer som potensielt vil kunne 
forårsake den høyeste stråledose til mennesker ved for- 
urensing av jordbruksprodukter (ref. 1,2,3). 

Andre elementer vil være av underordnet betydning 
grunn av forskjellige faktorer, de viktigste er: 
fysisk halveringstid, lavt opptak i vegetasjonen, 
opptak gjennom dyrenes fordøyelsessystem. 

på 
kort 
lavt 

I det følgende vil det derfor bli redegjort for hvilke 
forurensingsnivåer utslipp av jod, strontium og cesium 
vil kunne forårsake i jordbruksprodukter. 
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4.1.2 OverfØring_av_radioaktivt_jod_til_næringsmidler x. 

Som fØlge av fisjon dannes i alt 10 radioaktive jod- 
isotoper. Av disse er det i første rekke I-131 som er av 
betydning for forurensing av næringsmidler. Et mindre 
dosebidrag kan imidlertid ventes fra I-133 for nærings- 
midler (melk og visse grønnsaker) som konsumeres straks 
etter innhøsting. Med unntagelse av I-129 har de andre 
isotopene så kort halveringstid at overføring gjennom 
næringskjeden vil være neglisjerbar. I-129 har en meget 
lang halveringstid (17 millioner år). Oppbyggingen av 
I-129 i reaktorkjernen foregår meget langsomt, og etter 
normal driftstid på brenselselementene vil forholdet 
mellom aktivitetsmengdene av I-129 og I-131 være ca. 
l: 107. For et kjernekraftverk i drift vil de forholds- 
regler som er nødvendig for å begrense utslippet av I-131 
medføre at utslippet av I-129 blir minimalt. F.eks. ved 
et utslipp på l Ci/år av I-131 vil utslippet maksimalt 
kunne dreie seg om ca. O,l µCi av I-129 pr. år. I denne 
rapport har en derfor i det følgende konsentrert seg om 
I-131, men bidraget fra I-133 vil bli angitt i beregnings- 
resultatene. 

I-131 i melk 

Den viktigste næringskjede for overføring av radioaktivt 
jod fra atmosfærisk utslipp til mennesker er forurensing 
av beitemark for kyr med derav følgende forurensing av 
melk. Konsum av bladrike grønnsaker som f.eks. salat 
vil under visse omstendigheter kunne ha betydning. For- 
urensing av andre melke- og jordbruksprodukter hvor det 
går forholdsvis lang tid mellom innhøsting og konsum, 
vil være av underordnet betydning på grunn av radioaktiv 
desintegrasjon (halveringstid 8 dager). 

I-131 vil opptre i melken kort tid etter at kyr har fått 
tilførsel av forurenset for. Etter et engangsinntak vil 
konsentrasjonen i melken nå et maksimum etter½ - l time, 
fig. l kurve a. Ved engangsforurenstng av beitemark vil 
konsentrasjonen i melken Øke de første dØgn til et maksi- 
mum etter 2 - 3 dager, deretter vil konsentrasjonen avta, 
fig. l kurve c. Hvis avsettingen av I-131 er kontinuer- 
lig og konstant, vil konsentrasjonen i melken Øke til et 
likevektsnivå, som vil holde seg så lenge kuene benytter 
forurenset beite, fig. 1 kurve b. 

4.1.2.1 Kontinuerlig konstant avsetning. 

Omfattende undersøkelser er foretatt for å etablere kon- 
sentrasjonsforholdet mellom I-131 på beitemark og i melk 
(ref. 3,4,5). Dette forholdet vil være avhengig av agro- 
nomisk praksis og jod-metabolisme i kuene. Jod-metabolismen 
er videre avhengig av faktorer som rase, melkeytelse og 
nivået av stabilt jod i dietten. 

x K Garder 
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I det følgende benevnes konsentrasjonsforholdet A, det 
vil si 

A= pCi I-131/1 melk 

pCi I-131/m2 beite 

I de fleste tilfelle varierer A mellom O,l og ca. 0,5, 
men såvel lavere som høyere verdier er rapportert (ref. 
6,10). 

I England brukes en A-verdi på 0,2. Denne verdi inngår 
i de beregninger som i England anvendes for å fastsette 
grenseverdier for I-131 i utslipp (ref. 7,8). Verdien 
er beregnet ut fra følgende data: Gjennomsnittlig ut- 
skillelse av I-131 i melke 0,55o/o av dalig inntak pr. 
liter melk. Beiteareal pr. dag er 160 m. 25% av den 
mengden I-131 som er avsatt på gress er tilbake på den 
spiselige delen. 

I Sverige brukes verdien ca. 0,5 - 0,3 for A i forbindelse 
med områdeovervaking (ref. 9). 

I Norge har det vært foretatt målinger av I-131 i melk i 
forbindelse med overvåking av radioaktivt nedfall fra 
kjernevåpenprøver. T. Hvinden (ref. 10) gir fØlgende 
opplysninger om resultatene av disse målinger: 

"Gjennomsnittsinnholdet i melk fra 11 målesteder fordelt 
over landet var 0,11 nCi/1, regnet over en 4-måneders 
periode. Målestedet med det høyeste innhold hadde 3 
ganger mer enn gjennomsnittet. Fra nedfallsmengdene ble 
det beregnet at 1 pCi I-131/m2 på bakken i gjennomsnitt 
ga 0,4 pCi I-131/1 melk i 2-måneders perioden fra midten 
av september til midten av november 1961. Maksimum var 
1,5, minimum var 0,06. Forholdet var lavest på Øst-, Vest- 
og Sørlandet og steg nordover. Det vil ellers ventes å 
avhenge av om det er vår-, sommer- eller høstbeite, og 
om kuene gis tilleggsfor. Det høyeste I-131 innholdet 
i melk falt ikke sammen med hØyeste nedbØrsmengde. I 
England ble det i september 1961 funnet at l pCi I-131/m2 
på bakken ga 0.07 pCi I-131/1 melk, altså om lag det 
samme som på SØ:c-, Øst- og Vestlandet." 

Ved IFA er det foretatt beregning av A, basert på den 
engelske beregningsmetode, men tilpasset norske forhold 
(ref. 11). Gjennomsnittlig beiteareale ble her satt til 
200 m2 pr. ku pr. dag, og gjennomsnittlig utskillelse av 
I-131 i melk lik 0,6% av daglig inntak pr. liter melk. 
Sistnevnte verdi er noe hØyere enn det som er funnet i. 
en tidligere norsk undersøkelse (ref. 12). Denne bereg- 
ning ga som resultat en A-verdi på 0,3. 
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Det er også foretatt en undersøkelse av innholdet av 
stabilt jod i melk i Norge (ref. 13). Denne undersøk- 
elsen viser at det ikke er særlig store variasjoner av 
jodinnholdet i melken fra de forskjellige steder i 
landet, men det er påvist en sterk variasjon med årstiden; 
vinterverdiene er i gjennomsnitt dobbelt så hØye som 
sommerverdiene. I ref. 13 gis også en utfyllende disku- 
sjon om hvilke faktorer som kan influere på jodinnholdet 
i melken. 

Avsetning og 
halveringstid 
på beite 

Meieriprodukter 

Ut fra nevnte undersøkelser og beregninger er det grunn 
til å anta at en A-verdi på 0,3 vil være en rimelig verdi 
for jordbruksforholdene på Østlandet. 

Radioaktivt jod i luften vil bli avsatt på beite ved 
utvasking i regn og ved tørr avsetning (se kapittel 3 . 2 ) .  
Det deponerte jod blir fjernet fra beite ved radioaktiv 
desintegrasjon og ved felttap (avvasking, vind etc.). Den 
effektive halveringstiden for I-131 på beite vil derfor 
være: 

Teff = 
Tr • Tb 

hvor Tr = fysisk halveringstid (radioaktiv desintegra- 
sjon) og Tb = halveringstid på grunn av felttap. 

Den effektive halveringstiden for I-131 på gress er van- 
ligvis funnet å være 4 - 5 dØgn (ref. 8,16). Bergstrøm 
og Gyllander rapporterer en effektiv halveringstid på 6 
dØgn (ref. 9 ) .  Antar man en effektiv halveringstid på 
6 døgn, tilsvarende en halveringstid på grunn av felttap 
på ca. 23 døgn, skulle denne være på den sikre siden. 

I-133 kan gi et lite bidrag til forurensing av melk. På 
grunn av den korte fysiske halveringstiden (21 timer), 
vil den effektive halveringstid bli ca. 20 timer. 

På grunn av de korte fysiske halveringstider vil for- 
urensingen med radioaktivt jod bli vesentlig lavere i 
andre meieriprodukter enn i frisk melk. 

Jod foreligger i melken som proteinbundet jod og finnes 
hovedsakelig i melkens fettfrie komponenter (ref. 13). 

En eventuell forurensing med radioaktivt jod vil derfor 
bare overføres til magre melkeprodukter, og vil bare 
kunne gjøre seg gjeldende for de av slike produkter som 
har en kort bearbeidings- og lagringstid, f.eks. cottage 
cheese. Forbruket av slike rodukter er lavt i forhold 
til frisk melk. Inntak av radioaktivt jod på denne måte 
vil derfor vanligvis ikke være av vesentlig betydning, 
særlig ikke for barn. - 
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Bær og grønnsaker En eventuell forurensing av bær og grønnsaker med radio- 
aktivt jod vil kunne skje ved direkte avsetning på pro- 
duktene. Blad.rike grønnsaker og grønnsaker og bær med 
stor og porøs overflate vil derfor være de produkter som 
har størst mulighet til å kunne bli forurenset (salat, 
spinat, hodekål, blomkål og jordbær). Det er sannsynlig 
at konsumet av slike produkter er størst i innhøstings- 
sesongen, og for en del av produktene må en også regne 
med en rask distribusjon. 

Det har vært antatt at forurensing av grønnsaker med 
I-131 har vært av liten betydning i forhold til melke- 
forurensingen i de vestlige land (ref; 1, s. 312). Data 
over I-131-innhold i bær og grønnsaker er imidlertid 
svært sparsomme. 

Et nyere overslag over tilførselen av radioaktivt jod 
via bær og grønnsaker (ref. 14) viser at denne kan være 
av betydning. 

Med hensyn til produksjonsforholdene for bær og grønn- 
saker i Østlandsområdet er følgende opplysniner inn- 
hentet fra NIB (ref. 15). Produksjonen pr. m er i 
gjennomsnitt: Jordbær 1 kg, salat 2 kg, hodekål 4 - 5 
kg, blomkål 1,5 kg. Overflatearealet for den spiselige 
delen av produktene i forhold til bakkearealet kan settes 
til: Jordbær 10 - 20i, salat ca. 20i, kål og blomkål ca. 
15%- Ut fra disse data er det mulig å gjøre et teoretisk 
overslag over forurensingen av bær og grønnsaker på følg- 
ende måte: Man antar samme konstante, kontinuerlige 
avsetning som for gress, og 1 pCi/m2 på bakken vil da 
som høyeste verdi for disse produkter gi: 

1 pCi/m2 • 0,2 = 0,2 pCi/kg 
1 kg/m2 

Dette overslag viser at forurensing av bær og grønnsaker 
på vektbasis muligens vil kunne være av samme størrelse 
som melkeforurensingen, men inntaket av radioaktivt jod 
via dette ledd vil bli vesentlig lavere enn for melk på 
grunn av lavere konsum. 

4.1.2.2 Engangsavsetning. 

Hvis radioaktivt jod blir avsatt .på beitemark ved et 
engangstilfelle som f.eks. et uhell i beitesesongen, vil 
dette som nevnt tidligere, gi en maksimumskonsentrasjon 
av I-131 i melken etter 2 - 3 dager. I en slik situasjon 
vil det være av interesse å kunne bedømme hvor stort det 
totale inntak av radioaktivt jod vil kunne bli hos dem som 
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konsumerer den forurensete melken. Omfattende studier 
er foretatt for å kunne sette opp modeller for tids- 
forløpet av melkeforurensingen. Formålet med disse mo- 
deller er at man ut fra målinger av den initielle for- 
urensing på beiteområdet skal kunne beregne hvilke 
totalinntak av radioaktivt jod dette vil føre til. 

Det beregnede totale inntak av I-131 angis som µCi I-131 
dØgn pr. 1 melk, eller med et kjent melkeforbruk som 
µCi I-131 dØgn, altså et integrert inntak av I-131, 

Mest systematisk er slike beregninger gjennomført i 
England, hvor det er utarbeidet såkalte "Emergency 
reference levels" (ERL) som skal kunne anvendes ved ut- 
slipp av større mengder radioaktive stoffer i uhells- 
situasjoner. Nivåene er anbefalt av Medical Research 
Council (ref. 17). For I-131 er fØlgende "Emergency 
reference levels" av interesse: 

Dose i thyroidea hos barn: 25 rem 
Denne dose vil tilsvare maksimum aktivitiet 

i melk på 0.1 25 µCi I-131/1, og 
initiell aktivitet på beite: 1>5 µCi I-131/m2 

Ved b'eregning av ERL for maksimum aktivitet i melk er 
melkekonsumet satt til 0,7 1/dag og effektiv halverings- 
tid på gress lik 5 dØgn. Det integrerte inntak av I-131 
er på dette grunnlag beregnet å være 10 ganger det daglige 
inntak ved maksimumskonsentrasjonen. 

Beregningene av ERL for initiell aktivitet på beite er 
basert på at forholdet mellom maksimumverdien for I-131 
i melk og initiell aktivitet på beite.er lik 0,15 
(µCi I-131/1 melk/ µCi I-131/m2 beite). Denne verdi er 
basert på det omfattende materiale som er diskutert av 
Scott Russel (ref. 1). 

For å foreta en forhåndsvurdering av de.mulige fØlger av 
en engangsavsetning av radioaktivt jod synes den britiske 
metode å være godt egnet. Hvis forholdet mellom I-131/m2 
beite (initiell aktivitet) og I-131/1 melk (maksimums- 
verdien) tilpasses norske forhold på samme måte som ved 
kontinuerlig utslipp, får vi en verdi på ca. 0,2. Antar 
man videre en halveringstid på beite på ca. 6 dØgn, vil 
det totale inntak av I-131 bli mere enn 10 ganger det 
daglige inntak ved maksimumskonsentrasjon. Lengemann 
(ref. 18) har beregnet det totale inntak til 11 ganger 
det daglige inntak ved maksimum konsentrasjon. Denne 
verdi korresponderer med en effektiv halveringstid på 
6 dØgn. 
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I-133 

Bær og grønnsaker 

Totalt inntak av I-131 som følge av en engangsforurensing 
av beiteområdet vil da kunne beregnes på følgende måte: 

En initiell avsetning a v l  µCi I-131/m2 beite vil føre 
til en maksimumskonsentrasjon av I-131 på 0,2 µCi/1 melk, 
og et totalt inntak av I-131 på 0,2 µCi • 11 = 2,2 µCi 
I-131 døgn/liter 

Ifølge beregninger utført av Garner (ref. 20) vil en 
engangsforurensing av beite med 1 µCi I-133/m2 føre til 
et totalt inntak av I-133 på 0,12 µCi I-133 døgn/liter. 
Tilpasset norske forhold på samme måte som ovenfor får 
man at en engangsforurensing av beite på 1 µCi I-133/m2 
vil gi et totalt inntak på 0J15 µCi I-133 dØgn/1. 

Engangsavsetning av I-131 vil også kunne føre til for- 
urensing av bær og grønnsaker. En slik forurensing vil 
i første rekke være av betydning i innhøstingsperioden. 
Den maksimale konsentrasjon av I-131 i bær og grønnsaker 
vil kunne bli omtrent den samme som for melk. 

4.1.3 0verfØring_av_radioaktivt_strontium_i_næringskjeder x. 

Ved fisjonsprosessen dannes to radioaktive strontium- 
isotoper, Sr-89 og Sr-90, med fysisk halveringstid på 
henholdsvis 5015 dØgn og 28 år. Disse isotopene har 
betydning når det gjelder forurensing av næringsmidler. 

Figur 412 viser skjematisk overføring av strontium fra 
atmosfæren til menneske. Effektiviteten i denne over- 
føringen er på de ulike trinn påvirket av flere faktorer. 

Jordbunnsforholdene Radiostrontium har tendens til å binde seg komplekst i 
de øvre jordlag. Eisenbud (ref. 21) har anslått at mere 
enn 70% av det radioaktive nedfallet fra atombombeprøver 
er akkumulert i de øverste 5 cm av jordsmonnet. Den 
videre vandring· av radiostrontium i jordprofilen er 
langsom og avhengig av jordprofilens fysisk-kjemiske 
egenskaper, nedbØrsmengde etc. 

I sur jord er bindingen løsere slik at strontiumisotopene 
er lettere tilgjengelige for opptak via plantenes rot- 
system. 

Tabell 4.1 angir forventet innhold av Sr-90 i ulike 
gresstyper dyrket på ulike jordtyper (svenske under- 
søkelser). Ut fra tabellen kan en trekke slutningen at 
rotopptaket av strontium varierer med jordtypen og også 
med gresstypen. En kan videre slutte at radiostrontium- 
opptaket gjennom rotsystemet er relativt lite effektivt 

x B. Underdal og E. Stedje 
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Vegetasjon 

Næringsmidler som 
tilfører menneske 
radio strontium 

på godt kalket og gjØdslet jord (jordtYl)e 1 og 2). 
Under de eksperimentelle forhold som gitt i tabell 4.1 
er det funnet at forholdet mellom Ci Sr-90 pr. kg melk/ 
deponert Ci Sr-90 pr. m2 er ca 10-4 (basert på rotopptak). 

Forurensing av vegetasjon kan skje ved direkte forurens- 
ing av bladverket eller som antydet ovenfor gjennom rot- 
opptak av strontium i jordsmonnet. Den direkte for- 
urensing har størst betydning for vegetasjonens innhold 
av radiostrontium. Bladverkets overflater innvirker på 
opptaket av radiostrontium idet store blad med klebrig, 
håret overflate vil fange inn og fastholde forurensinger 
i større grad enn vekster med små blad og glatt overflate. 
En kan regne med at ca. 25% av nedfallet deponert på 
bakken tilbakeholdes på plantene. Radiostrontium som er 
avsatt på bladverket, vil til en viss grad (2 - 10%) 
absorberes og translokeres til ulike deler av planten. 
Plantenes vekstfase vil være av betydning for absorb- 
sjonen. 

Ikke resorbert nedfall vil etterhvert under fysiske på- 
virkninger (avvasking, vind etc.) fjernes fra plantene. 
En kan regne med at halveringstiden for strontium på 
plantedelene er ca. to uker. 

De driftmessige forhold både når det gjelder j o.rdkulti- 
vering, gjødsling og foring har avgjørende innvirkning 
på radiostrontium-nivået i animalske næringsmidler. Som 
vist av Underdal (ref. 24), vil ekstensiv, primitiv 
driftsform med vesentlig hØy som for betinge et betydelig 
hØyere strontiumnivå i melk enn når driftsformen er 
intensiv med stort forbruk av kraf'tfor. I de aktuelle 
byggeområdene er det jevnt over et moderne husdyrbruk 
med høytytende kyr. Under de eksisterende driftsforhold 
utgjør kraftforet ca. 40% av dagsforet. Kraftforet som 
nyttes er en blanding av lokalt avlet korn, importert 
korn og silde/fiskemel. Dette er råvarer som gjennom- 
gående- er lite belastet med radiostrontium (Christensen 
og Pappas (ref. 25)). 

Det fremgår av skissen figur 4.2 at menneske kan til- 
føres radiostrontium gjennom vegetabiler og gjennom melk. 
Strontium er en bensøkende isotop og vil således bare i 
liten grad være tilstede i dyrenes bløtvev (kjøtt, organer). 
Strontium utskilles med melken, og melk vil således være 
det eneste animalske produkt som kan tilføre mennesket 
større mengder radiostrontium. Under norske forhold med 
forholdvis lavt forbruk av grønnsaker vil denne nærings- 
middelgruppen gi et relativt lite bidrag (ca. 20%) til 
totalbelastningen i forhold til bidraget gjennom for- 
urenset melk. 
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Det vil fremgå at det er mange faktorer som påvirker 
overføringen av radiostrontium i næringskjeden. Det 
inr.byrdes forholdet mellom disse faktorene vil være noe 
ulikt i de ulike områdene. Dette vanskeliggjør predik- 
sjon av radiostrontium-nivået i melk fra et gitt utslipp. 
De tall en kommer fram til vil være nokså grove overslag. 

4.1.3.1 Kontinuerlig utslipp. 

Ved kontinuerlig utslipp vil prediksjon av forurensings- 
nivået i melk være mere komplisert ved at en under slike 
forhold må ta hensyn til både den direkte forurensing og 
den indirekte forurensing gjennom rotsystemet. Den 
direkte forurensing vil være avhengig av nedfallsraten 
(fallout rate factor) og akkumulert radiostrontium i de 
øverste jordlag (cumulative factor, soil factor). 

Det er satt opp flere matematiske modeller. Den klassiske 
ligning ble fremsatt allerede i 1958, 

+ b F 
d 

der ? r 
Fd 
a 
b 

er årsmiddel for Sr-90-konsentrasjoner i melk. 
er nedfallsraten (m Ci/km2/år) 
er akkumulert nedfall i jorden (m Ci/km2) 
"rate factor" (pCi Sr-90/gca pr. mCi/km2/år) 
"cumulative factor" (pCi Sr-90/g· Ca pr. mCi/km2) 

I denne modellen er senere innført en ny faktor "lag 
rate factor" som skulle ta hensyn til innvirkningen av 
nedfallet i det foregående året. 

Hvinden og Lillegraven (ref. 26) har arbeidet med pre- 
diksjon av Sr-90-innholdet i melk under norske forhold. 
I sin modell har Hvinden og Lillegraven innebygget en 
eksponensiell avtagende effekt av opptaket i tiden fra 
avsetning til opptak i melk finner sted. 

De fant også at "rate" faktor ikke var vesentlig for- 
skjellig fra "cumulative" faktor for denne modellen 
slik at prediksjonen kan foretas med en forenklet 
formel: 

n 

mn = b l 
1=0 

r exp(-0,693 _Ti) 
n - i  

hvor mn er melkekonsentrasjonen i perioden n, 
b er forholdet mellom melkekonsentrasjonen og 

nedfallsrate pr. flateenhet, 
r er nedfallsraten i perioden n-i, 
Tn-r halveringstid for den avtagende effekt. 
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Ut fra målinger av melkekonsentrasjonen og nedfallsrate 
har Hvinden og Lillegraven tilpasset parametrene b o g  T, 

Målingene er foretatt i årene 1960 - 1968 på ialt 11 
steder fordelt over hele landet. Følgende verdier ble 
funnet: 

Periode b pCi/1 melk T å r  
m Ci/km2 . 3 mnd. 

Jan. Gj. sni ttsverdi 2 1,1 
Mars Variasj.område 1,1 - 311 0,9 - 113 
Juli - Gj.snittsverdi 2 1,4 
Sept. Variasj.område 1, 4 - 2,6 lz 2 - 127 

Som det fremgår, er det liten variasjon mellom de for- 
skjellige steder og for de to kvartaler. 

Den beskrevne modell skulle kunne anvendes ved et konstant 
og kontinuerlig utslipp fra et kjernekraf'tverk. 

I figur 4.4 vises resultatet av beregninger foretatt ved 
et nedfall på 1 pCi/m2/år. Den valgte verdi for ber: 

0,5 x 10-3 pCi/1 melk (tlsv. 2 pCi/1 melk ) 
pCi/m2 • år mCi/km2 • 3 mnd. 

og for T 1,2 0 ar. 

Som man ser, vil likevekt først oppnås etter 10 - 15 år 
med en verdi som anslås til ca. 3,5 x 10-3 pCi/1. 

I figuren er det også vist tilsvarende beregninger for 
Sr-89, hvor det er tatt hensyn til denneisotopskorte 
fysiske halveringstid (effektiv halveringstid blir ca. 
46 dØgn). Likevekt oppnås praktisk talt allerede første 
året, og verdien er ca. 0>7 x 10-3 pCi/1. 

4.1.3.2 Engangsutslipp. 

Årstiden et engangsutslipp inntreffer på, vil særlig 
under våre forhold ha stor betydning for den mulige 
forurensing av næringskjeden vegetasjon-dyr-menneske. 
Vi har en relativt kort beiteperiode medio mai - slutten 
av september. Den vesentligste del av grovforet (silo- 
hØy) vil i Østlandsområdet være innhøstet og dermed godt 
beskyttet mot radioaktiv forurensing i lØpet av juni 
måned. Den mest kritiske tiden for et engangsutslipp vil 
således være i månedskiftet mai-juni med dyrene på beite 
og vinterforet fortsatt uhØstet og tilgjengelig for 
radioaktiv forurensing. 
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I månedsskifte mai/juni vil forlageret av ukontaminert 
for eventuelt bare bestå av kraftfor slik at en opp- 
stalling av dyrene og foring med ukontaminert for vil 
være vanskeligere på dette tidspunkt enn om utslippet 
skulle inntreffe senere utpå sommeren. 

Dersom engangsutslippet skjer i tidsrommet september- 
mai, vil strontiumnedfallet vesentlig gi bidrag til 
rothals/rotopptak i de etterfølgende vekstsesonger. Som 
anført tidligere, er dette en relativt lite effektiv opp- 
taksvei. 

Forurensing av melk med radiostrontium i den første 
periode etter et større engangsutslipp vil kunne bereg- 
nes på noenlunde tilsvarende måte som for jod. Maksimum- 
konsentrasjonen etter en engangsavsetning nås etter 7 - 10 
dager. Deretter vil konsentrasjonen avta med en hastig- ,, . . 
het som vesentlig er bestemt av felttap og biologisk turn- ,, 
over. 

I de aktuelle Østlandsområdene vil jordbunns- og drifts- 
forholdene tilsi at i den første tiden etter et større 
utslipp vil den direkte forurensing være den langt vesent- 
ligste, slik at en ved en grov tilnærmelse kan benytte 
"rate" faktoren som den dominerende. 

Modellen som er anvendt foran for kontinuerlig utslipp, 
vil derfor neppe kunne anvendes for et engangsutslipp. 
En har i stedet valgt en metode som er anvist av Comar 
og Lengeman (ref. 27). Her beregnes konsentrasjonen i 
melk av formelen 

m = A • R • L • I 
t 

hvor t = tiden i dØgn etter første inntak av kua 
A = brøkdelen som overføres i melken av det som tas 

inn= 1,3 x 10-3 exp(0,017·t)(l - exp(-0,45t)) 
R = brøkdelen som er igjen etter t dØgn 
= 1 for Sr-90 og exp(-0,013t) for Sr-89 

L = "field loss" faktor= exp(-0,05t) 
I = mengde beitet av kua første dagen. 

Det en i første rekke er interessert i ved en engangs- 
forurensing, er det totale inntak det måtte medføre hos 
mennesker. Dette kan beregnes ved å integrere m mhp 

t 
tiden. 

Med en engangsforurensing på 1 µCi/m2, et beiteområde på 
200 m2/dag og med 25% på den spiselige delen, blir det 
totale inntak 1J7 µCi dØgn/1 for Sr-90 og 1,2 µCi dØgn/1 
for Sr-89. 
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For Sr-90 bør man ta hensyn til langtidseffekten den 
indirekte forurensing gjennom rotsystemet vil forårsake. 
For dette bidrag skulle en kunne benytte modellen som er 
anvendt for kontinuerlig utslipp slik at den integrerte 
melkekonsentrasjonen blir: 

00 00 

J ID dt = J br exp(-0,693 t/T)dt t 

t t 
0 0 

Velges 
10-3 l:!ciL1 b = 0,5 • 

µCi/m2 ' 
og forutsetter en at bidraget først vil gjøre seg gjeld-· 
ende etter 1/4 år, dvs. t = 0,25 år, blir langtids- 
bidraget ca. 0,3 µCi dØgn/1. Det totale inntak .av Sr-90 
vil derfor være 

(1,7 + 0,3) µCi dØgn/1 = 2 µCi dØgn/1 

Dette er en verdi som er ca. 30% hØyere enn den Bruce 
(ref. 28) ved andre modeller er kommen fram til for U.K. 

4.1.4 0verfØring_av_radioaktivt_!_i_næringskjeden x. 

Cs-137 har en fysisk halveringstid på 30 år. Denne iso- 
topen kan således representere et langtidsproblem når 
den først er bragt inn i miljøet. 

Figur 4.3 viser skjematisk mulige overfØringsveier for 
Cs-137 fra atmosfæren til menneske. Som for strontium, 
vil det også for cesium være flere faktorer som påvirker 
overføringen av cesium i de skisserte næringskjeder. 

I likhet med strontium bindes cesium i jordsmonnet. 
Bindingen og dermed tilgjengeligheten av cesium vil 
variere betydelig med jordtypen. I leirholdig jord er 
cesium svært lite tilgjengelig for opptak i plantene 
via rotsystemet. I de aktuelle byggeområdene er den 
leirholdige jordtypen dominerende. Rotopptatt cesium 
skulle derfor bety lite i disse områdene. På sandholdig 
jord med et høyt innhold av organisk materiale kan rot- 
opptak av cesium gi et relativt betydelig bidrag til 
plantenes totale cesiwninnhold. Plantetypen har også 
betydning for opptaket. Under de samme betingelser vil 
rotopptaket av Cs-137 være ca. tiendeparten av strontium- 
opptaket. Under eksperimentelle forhold er det vist at 
en deposisjon avl Ci Cs-137 km2 gir et Cs-137-innhold i 
melken på ca. 50 Ci l ref. 22. 

x. B. Underdal og E. Stedje 
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Vegetasjon 

Opptak i dyr 

Næringsmidler som til- 
fører menneske Cs-137 

Den direkte forurensing av vegetasjon er av enda større 
betydning når det gjelder cesium enn strontium. Plante- 
arten vil ha betydning for oppfanging og retensjon av 
cesium. Som for strontium, kan en også for cesium regne 
med en retensjon på ca. 2 og en halveringstid på rundt 
2 uker av det oppfangede nedfallet. Translokalsjon til 
ulike deler av planten av resorbert cesium er større enn 
for strontium. 

Innvirkningen av drift- og foringsmessige faktorer på 
Cs-137-innholdet i melk er av samme sørrelsesorden som 
anført for strontium. Ved omlegging av foringen til mer 
bruk av konsentrerte formidler vil en som påvist av 
Underdal (ref. 24) få et større utslag på cesium-innholdet 
i melken enn på strontium-innholdet. 

Opptaket av Cs-137 gjennom magetarmtraktus varierer noe 
fra dyreart til dyreart. Hos matnyttige dyr resorberes 
50 - 60% av det som tilføres gjennom foret. I organismen 
har cesium en generell fordeling til organer og vev. 

Det fremgår av skissen fig. 4,3 at Cs-137 kan tilføres 
menneske gjennom forurensede vegetabiler og animalske 
produkter som melk og kjøtt. Som for strontium utgjør 
cesium-belastningen gjennom vegetabiler under våre for- 
hold relativt lite (10%). Det er grunn til å understreke 
at cesium i motsetning til strontium også tilføres 
menneske gjennom kjøtt og organer, f.eks. lever. Cesium- 
innholdet i kjøtt fra de ulike dyreslag varierer betyde- 
lig. Underdal (ref. 29) undersøkte Cs-137-innholdet i 
storfe-, svin-, hest- og sauekjøtt fra ulike slaktehus- 
områder. Fra Østlandsområdet (Lillehammer) kan følgende 
tall indikere forholdet mellom de ulike artene: storfe 
370 pCi/kg, svin 295 pCi/kg, hest 1117 pCi/kg, sau 2307 
pCi/kg. I storfe og svinekjøtt på Østlandsområet var 
Cs-137-innholdet henholdsvis 114 og 102 pCi/kg. I det 
samme tidsintervallet var Cs-137-innholdet i melk fra 
Østlandsområdet· rundt 150 pCi/1. I reinsdyrkjøtt var 
middelkonsentrasjonen i 32 prøver fra ulike områder 
49560 pCi/kg. 

I de aktuelle byggeområdene vil forholdet mellom cesium- 
bidraget fra melk og kjøtt være av størrelsesorden 8:1. 
Under spesielle forhold der reinsdyrkjøtt inngår som en 
viktig del av kosten, kan bidraget gjennom kjØtt være 
langt større. 

På grunn av ulike faktorers innvirkning på overføringen 
av Cs-137 fra atmosfæren via næringskjeden til melk vil 
all beregning av Cs-137-konsentrasjon i melk utfra depo- 
sisjonsopplysninger være beheftet med store feil. I 
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litteraturen er det oppgitt overfØringskoeffisienter 
(pCi Cs-137/1 melk pr. l µCi/m2) fra 0,06 - 0,35 for 
det tidspunkt da konsentrasjonen i melk er hØyest 
(ref. 30). 

4.1.4.l Kontinuerlig utslipp. 

Modellen for prediksjon av forurensingsnivået i melk 
for Sr er av Hvinden og Lillegraven også benyttet for 
Cs-137- 

For denne isotop fant de fØlgende verdier for para- 
metrene b o g  T: 

Periode b pciLl melk T !r 
µCiLkm 2 

• 3mnd 

Jan.- Gj.snittsverdi 6,8 1 
Mars Variasj.område 2,9-10, 4 1,5-1,5 

Juli- Gj.snittsverdi 8,8 2,1 
Sept. Variasj.område 4,4-17J3 0,5-5 

De beregnede verdier varierer en del for ulike steder, 
men basert på T-verdiene fant en å kunne inndele dem i 
to grupper hvor den ene, bestående av 3 steder, represen- 
terer de beste jordbruksdistriker i landet. 

For denne gruppe fant en T = 0,5, b = 5,8 for kvartalet 
jan. - mars, og T = 0J7, b = 7,1 for juli - sept. 

Anvender en verdiene for juli - sept. for hele året, vil 
forurensingsnivået med et kontinuerlig nedfall på 1 µCi 
pr. år bygge seg opp som vist i fig. 4.4. 

Som det fremgår.av diagrammet vil 9CYfo av likevektsnivået 
være nådd etter ca. 10 år. Nivået kan anslås til 

-3 / 8,5 • 10 µCi 1. 

4.1.4.2 Engangsutslipp. 

De forhold som er omtalt for radiostrontium vedrørende 
årstidens betydning for fØlgene av et engangsutslipp, 
vil også være relevante når det gjelder Cs-137. 

For prediksjon av virkningen etter et engangsutslipp 
har Comar og Lengemann utarbeidet en lignende modell for 
Sr. For Cs-137 har en: 
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A= (0,013 + 7,3 • 10-5t)(1 - exp(-0,3t)) 

R = 1 

og de øvrige parametre som for Sr. 

En beregning basert på disse størrelser gir som resultat 
et totalinntak for 1 µCi/m2 å 13,3 µCi dØgn/1. 

Langtidseffekten beregnet på samme måte som for Sr-90 
gir et bidrag på 0,8 µCi dØgn/1. Det samlede inntak 
blir således 14,1 µCi dØgn/1. Denne verdi er vel 17% 
høyere enn den Bruce har beregnet for U.K. (ref. 28). 
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Tabell 4.1 

Forventet innhold av Sr-90 i ulike avlinger ved en total deposisjon 
i det Øvre jordlag på l Ci Sr-90 pr. km2• ) 

HØy fra kultivert eng og fra beite-vegetasjon1 

• Jordtype 

l 

2 

4 

Forventet innhold av Sr-90 
Fortype nei pr. kg nei pr. g 

tørrstoff ca 

HØy av timotei typen _:s 8,o _:S 0,9 

KlØverhØy _:S 18,0 _:s 0,9 

Beitegress _:S 15,0  1,5 

Høy av timoteitypen 8,1 - 10 1,0 - 1,2 

KlØverhØy 19 - 24 1,0 - 1,2 

Beitegress 16 - 25 1,6 - 3,0 

HØy av timoteitypen 11 - 14 1,3 - 1,8 

Kløverhøy 25 - 36 1,3 - 1,8 

Beitegress 26 - 50 3,1 - 7,5 

HØy av timoteitypen 15 - 28 1,9 - 4,5 

KlØverhØy 37 - 65 1,9 - 4,5 

Beitegress 51 - 100 7,6 - 17)0 

i) Fredriksson og Eriksson (ref. 22). 

Jordtype l og 2: 
11 3: 
11 4: 

Godt gjØdslet og kalket jord 
Dårlig kultivert, kalkfattig jord 
Skogbunn 

• 
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FIGUR 4 .1  

Tidsforløp til overføring av I-131 til melk. 

(a) etter engangs inntak 
(b) beregnet forhold ved konstant daglig inntak 
(c) beregnet forhold hvis daglig inntak avtar med en 

halveringstid på 5 dØgn på grunn av desintegra- 
sjon og felttap fra beite. 

Bemerk: I kurve (a) er inntak antatt ved tid null, mens kurve (b) og 
(c) er relatert til konstant inntak gjennom dØgnet; dette for- 
klarer den hØyere initielle verdi i urve (a). 
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FIGUR 4 . 2  

Overføring av strontium fra atmosfren til 

menneske. 
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FIGUR 4.3 

Overføring av cesium fra atmosfæren til 

menneske. 
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FIGUR 4.4. 

Overføring av Sr-89, Sr-90 og Cs-137 

fra nedfall til melk ved kontinuerlig 

utslipp. 
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4.2 Kj¢levannsresipienten2 vurdering av transportveier og konsentrasjonsfaktorer x. 

4.2.l Innledning 

I kjØlevannsutslippet fra et kjernekraftverk vil det opp- 
tre radioisotoper av en rekke elementer, hvorav de viktig- 
ste regnes å være H, Na, P, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn; Sr, Mo, 
Ru, I, Cs, Ce. Art og mengde vil forøvrig bero på reaktor- 
type og på de renseprosesser som vil bli benyttet. 

Etter at stoffene har kommet ut i resipienten via kjØle- 
vannsstr¢mmen, vil de inngå i et komplisert mØnster av 
fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som bestemmer 
deres videre skjebne. Et elements oppfØrsel i en vannmasse 
er avhengig såvel av dets kjemiske og fysiske egenskaper 
som av de kjemiske, fysiske og biologiske forhold i resi- 
pienten. I det fØlgende skal de relevante faktorer som 
bestemmer de radioaktive isotopenes skjebne og deres tran- 
sportveier i vannmassene diskuteres kvalitativt. 

4.2.2 TransEortveier 

De radioaktive isotoper kan enten forbli i vannmassen i 
oppl¢st eller dispergert form eller de kan sedimenteres 
hvis de felles ut på eller adsorberes til partikulært 
materiale som synker. De radioaktive isotopene kan også 
opptaes i forskjellige organismer enten direkte fra vannet 
eller via f¢den. F¢de for marine dyr kan f.eks. være plan- 
teplankton, dyreplankton, suspenderte partikler, organisk 
materiale i bunnavleiringer, bakterier, fastsittende alger, 
sv¢mmende dyr og gravende dyr. Praktisk talt alle kompo- 
nenter av det marine milj¢ kan således bidra til en tran- 
sport av radionuklider over i matnyttige organismer. 

4.2.2.1 Transport av elementer fra vann til sediment 

Radioisotoper som akkumuleres i sedimenter kan være kilde 
til ekstern bestråling av mennesker f.eks. ved bading og 
annen virksomhet på strender og ved håndtering av fiske- 
redskap som har vært i kontakt med bunnmateriale. Det an- 
taes at klippstrender vil bli mindre forurenset enn sand- 
strender, men tang, tare og lav som vokser på sten og 
klipper kan virke som kilde til ekstern bestråling. 

Anrikning av radioaktive isotoper i de sedimenterende par- 
tikler er avhengig av partiklenes sammensetning og stØrr- 
else. Mudderbanker vil vanlingvis bli mer forurenset med 
radioaktivt materiale enn s.andstrender. 

x. L. FØyn, B. Rygg, K. Garder 
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Forskjellige elementers evne til å adsorberes på og absorb- 
eres av partikulært materiale kan f¢re til en uensartet 
fordeling i milj¢et, til en viss grad uavhengig av vann- 
massenes bevegelser. 

I områder med et relativt h¢yt innhold av organiske og uor- 
ganisk partikulært materiale vil sedimentering være en be- 
tydningsfull faktor i fordelingen av radioisotoper i milj¢et. 
De influerte vannmassene i de påtenkte områdene for plasser- 
ingen av et kjernekraftverk har tidvis en meget stor pro- 
duskjon av plankton. Elver som munner ut i resipienten til- 
f¢rer humus og andre organiske elementer og gir derved en 
¢kt mulighet for chelatering som bidrar til å holde mange 
av stoffene oppl¢st, mens leirpartikler som kommer med av- 
renning fra land representerer et viktig substrat for ad- 
sorbsjon og sedimentering. De konsentrasjonsfaktorene for 
radioaktive isotoper i sedimenter som er brukt i beregning- 
ene er gitt i tabell 4.2.1 (ref. 6, 17, 18, 19). 

4.2.2.2 Anrikning av radionuklider i marine organismer. 

Marine organismer har for mange elementers vedkommende en 
betydelig h¢yere konsentrasjon enn vannet. Et elements 
forskjellige isotoper har lik kjemisk oppf¢rsel, og en organ- 
isme skiller lite mellom radioaktive og stabile isotoper. 
De naturlige anrikningsprosessene kan derfor f¢re til en 
h¢y konsentrasjon av radioaktive isotoper i fisk og annen 
menneskef¢de fra sj¢en. 

Marine organismer opptar isotoper direkte fra vannet og via 
f¢den. Den relative betydning av disse to opptaksmåtene 
varierer fra organismetype til organismetype. De primær- 
produserende algene tar alle sine stoffer direkte fra van- 
net, mens dyr tar opp elementer både fra vannet og i f¢den 
(fast organisk materiale). Når det gjelder fisk vil dette 
f¢re til forskjellig belastning for organismene etter de 
eksisterende næringsmessige forhold. Ved opptak gjennom 
næringskjedene skjer en akkumulering som i alminnelighet 
resulterer i en h¢yere belastning enn ved direkte opptak 
fra vannet alen. Berge (13) viste således en korrelasjon 
mellom belastning og næringsmessig status i fisk fra Barents- 
havet. Forholdet vil imidlertid variere fra en lokalitet 
til en annen og er avhengig av fiskens art, spisevaner, alder 
og fremherskende næringskjeder. Polikarpov (ref. 5) hevdet 
at f¢dens betydning for akkumuleringen er liten i forhold 
til det direkte opptaket fra vannet. Unders¢kelser utf¢rt 
av Pentreath og Jefferies (ref. 8) på unge r¢dspetter tydet 
på at vannet og f¢den bidrG like mye til anrikning av Cs-137 
i fisken. Piggskate tok opp minst 80%, og r¢dspette minst 
50% av sitt innhold av Cs-134 via f¢den (ref. 9), Direkte 
akkumulering fra vannet spilte bare en liten rolle for opp- 
tak av Fe-59, Co-58, Zn-65 og Mn-54 i unge r¢dspetter 
(ref. 10, 11). 
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Opptak av radionuklider direkte fra vannet skjer hovedsak- 
lig ved to prosesser. Marine benfisker drikker pr. dag en 
vannmengde som tilsvarer 4 - 7% av sin egen vekt (ref. 12). 
Dette gjØres for å opprettholde en bestemt vannbalanse. 
Opptaket av nuklider skjer da via fiskens fordØyelsessystem. 
I tillegg skjer det et opptak av nuklider direkte fra van- 
net gjennom fiskens gjeller. 

4.2.3 Konsentrasjonsfaktorer 

Ved beregning av potensielt innhold av radionuklider i 
matnyttige organismer og i sedimenter benytter en seg av 
konsentrasjonsfaktorer, definert som 

C F =  µg element/kg organisme eller sediment 
µg element/1 vann 

For radioisotoper uttrykkes CF vanligvis som forholdet mel- 
lom aktivitetskonsentrasjonen i organisme (sediment) og 
vann: 

Ci/ke; organisme (sediment) 

Ci/1 vann 

Opptak av radioaktive isotoper varierer fra organisme til 
organisme. For en og samme organisme varierer dessuten kon- 
sentrasjonsfaktorene fra element til element. Elementene 
anrikes også i forskjellig grad i ulike deler av organismen. 

Opptak av radionuklider i en organisme, eller i komponenter 
i næringskjeder som fØrer frem til organismen, er avhengig 
av en rekke forhold. Vesentlig er elementets kjemiske egen- 
skaper og organismens fysiologi som bevirker et artsspesi- 
fikt opptak. Det opptrer imidlertid alltid individuelle 
variasjoner i det konsentrasjonsfaktorene kan være forskjel- 
lig fra individ til individ innen samme art. Dette kan 
bl.a. bero på den fase i utviklingen organismen er i. Faktor- 
ene vil allikevel gruppere seg rundt en viss statistisk 
middelverdi, som er bestemt av miljØet. Radioisotopenes 
fysiske/ kjemiske tilstand har også betydning for opptaket 
i en organisme. 

Isotopenes kjemiske egenskaper og den fysiske tilstandsform 
den har i utslippet, sammen med de fysiske og kjemiske for- 
hold i resipienten og den oppholdstid den får der, spiller 
en avgjØrende rolle for radioisotopens skjebne i det marine 
miljØ, Direkte opptak fra vannet begunstiges ved at det 
radioaktive element foreligger i ioneform, mens opptak 
gjennom partikulært materiale f.eks. hos en filterfØder som 
blåskjell er avhengig av både et direkte opptak i plante- 
plankton og adsorbsjon som skjer på planteplankton og 
andre partikler. 
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Etter en kortere eller lengre oppholdstid i resipienten 
vil radioisotopene ha blandet seg med de stabile isotopene. 

Konsentrasjonen av ikke radioaktive elementer i en vann- 
masse vil være bestemmende for den isotopfortynning som 
finner sted. Det aktivitetsnivå som etableres pr. gram 
organisme vil normalt bli mindre når det vektmessige for- 
hold mellom radioaktiv og ikke radioaktiv isotop er lavt. 
I forhold til elementenes naturlige forekomst i sjØvann 
vil mengdene radioisotoper som tilfØres sjØvannsresipi- 
enten være så små at deres relative andel av elementenes 
totale forekomst i resipienten blir neglisjerbare. 

I organismen vil det etableres en likevektstilstand mellom 
opptak og utskillelse av det aktuelle elementet. Denne 
likevekten kan legge seg på forskjellige nivåer, beroende 
av vannets og fØdens konsentrasjon av elementet. Hvis 
man med tilstrekkelig nØyaktighet skal kunne beregne 
aktivitetsnivåer i marine organismer må i prinsipper tre 
ting være kjent: 1) elementets konsentrasjon i vannmassene, 
2) elementets konsentrasjon i de aktuelle organismene ved 
likevektstilstand, og 3) konsentrasjonen av radioisotopen 
i vannmassen (bestemt av utslippsmengde og volumfortynning). 

4.2.4 Oslofjorden_som_resiient_for_radioaktive_stoffer 

For mange av de aktuelle elementer er ikke forekomsten 
i vann og organismer i Oslofjorden kartlagt, mens det for 
noen elementer finnes en god oversikt. I beregningene av 
potensielle aktivitetsnivåer i organismene er det benyttet 
data for konsentrasjonsfaktorer hentet fra litteraturen. 
Holdbarheten av de aktivitetsnivåer som er fremkommet på 
dette grunnlag beror i stor grad på om forholdene i Oslo- 
fjården kan sammenlignes.med områdene hvorfra de benyttete 
konsentrasjonsfaktorer er hentet. Særlig vil de indre 
partier i Oslofjorden ha et hØyere innhold av flere ele- 
menter enn hva som er normalt for sjØvann (ref. 14). 

Tabell 4.2.2 over konsentrasjonsfaktorer er satt opp på 
grunnlag av de hØyeste verdier fra 7 forskjellige litter- 
aturkilder (ref. 1 - 7). Disse tallene danner basis for 
de videre beregningene av aktivitetsnivåer i Oslofjord.organ- 
ismer. En del av grunnlagsmaterialet er representert i 
tabell 4. 2. 3. 

De konsentrasjonsfaktorer som har fremkommet på denne måten 
kan kun benyttes til å anslå dimensjonene av det radio- 
aktive opptaket i matnyttige marine organismer. I senere 
faser av det radioØkologiske utredningsarbeidet for kjØle- 
vannsresipienten bØr man basere beregningene på målte ver- 
dier av konsentrasjoner av elementene i det aktuelle om- 
rådets vannmasser og organismer. 
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Det er valgt å skille mellom fire hovedgrupper av marine 
organismer (fisk, krepsdyr, bl¢tdyr og alger) som sammen 
er ment å dekke det vesentligste av de potensielle over- 
f¢ringsorganismer av radioaktivt materiale til mennesket. 
Selvom det finnes data spesifikt for aktuelle arter i 
Oslofjordområdet, er det valgt å basere vurderingen av 
konsentrasjonsfaktorene på oversiktsdata for hele grupper 
av organismer. Slike oversiktsdata er n¢dvendigvis satt 
sammen av data fra flere områder slik at forhold som for- 
skjellig næringsgrunnlag, enkeltorganismers kondisjon osv. 
i st¢rt mulig grad fors¢kes eliminert. Oversiktsdataene 
gir derfor et bedre grunnlag å vurdere dimensjonene av de 
forskjellige konsentreringer og dermed mulighetene for 
skadevirkninger. I et par tilfeller hvpr data for flere 
Oslofjordarter lå klart over verdiene i oversiktstabellen, 
er tallene modifisert deretter. 

Ved videre spesifikke vurderinger må de marine organismer 
grupperes etter spisevaner, hvorvidt de er pelagiske, semi- 
pelagiske, bunnfisk, bunnorganismer, filterf¢dere, detri- 
tusspisere osv. 

Faktorene for fosfor og strontium i fisk refererer seg 
til kjøttet. For skjelettet er det oppgitt verdier på 
2 millioner for fosfor og 200 for strontium. Dette be- 
merkes med tanke på brisling som det fanges en hel del 
av i Oslofjorden og som spises hel som "sardiner". Ek- 
sempelet illustrerer et generelt forhold, nemlig at ele- 
mentene kan anrikes i forskjellig grad i ulike deler av 
organismen. Mønsteret for dette er forskjellig fra ele- 
ment til element. 

Tabell 4.2.4 (ref. 15) illustrerer forskjellen i konsen- 
trasjon mellom skjelettdelen og den "bløte" delen av 
organismene. 
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TABELL 4. 2. l 

Konsentrasjonsfaktorer for radionuklider i sedimenter 

Sr 300 La 1.000 

y 10.000 Ce 50 .000 

Mo 1.000 Cr 50.000 

Zr 10.000 Mn 50.000 

Nb 10.000 Fe 10.000 

Ru 10.000 Co 10.000 

I 5.000 Zn 10.000 

cs 1.000 Cu 4.000 

Br 1.000 p 10.000 



TABELL 4. 2. 2 

Konsentrasjonsfaktorer benyttet i beregningene 
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TABELL 4. 2. 3 

Konsentrasjonsfaktorer for større grupper (sjøvann) 
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TABELL 4. 2 , 3 (forts.) 
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TABELL 4.2.3 ( f o r t s . )  
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TABELL 4. 2. 4 

Tilnærmede konsentrasjonsfaktorer for forskjellige elementer (ref.15) 

(levende vekts basis). 
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i .. i t----·- ... 
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5, KOSTVANER OG BRUK AV OMGIVELSENE x. 

En forurensning i omgivelsene med radioaktive stoffer vil 
ikke påfØre hvert enkelt individ i befolkningen den samme 
stråledose. Dette på grunn av at menneskene gjØr tildels 
forskjellig bruk av omgivelsene og deres ressurser. For å 
kunne beregne stråledosene er det derfor nØdvendig med opp- 
lysninger om 1) kostvaner til befolkningen og 2) befolkning- 
ens bruk av omgivelsene. 

5,1 Forbrukerundersøkelser og kostholdsundersøkelser 

Opplysninger om forbruk av næringsmidler finnes bl.a. i 
ForbrukerundersØkelsen av 1958 (1), Statens Ern2ringsråds 
årsmeldinger (2), Prognose for Matvareforbruket 1975 - 1980 
- 1985 (3) og Kostvaner og NæringstilfØrsel, Hos grupper av 
norske familier (4). Data fra forbruksundersØkelsen gir 
gjennomsnittstall for de matmengder som går inn i hushold- 
ningen hos forskjellige grupper av norske familier (grupperet 
etter inntekt, familiestørrelse etc.). 

Lokale kostholdundersØkelser er også foretatt en rekke steder 
her i landet. Disse undersØkelser gir opplysninger om bl.a. 
enkeltpersoners virkelige inntak, forskjeller i kostsammen- 
setning innen gruppen. For Oslo-området er det ikke fore- 
tatt slike kostholdundersØkelser. Imidlertid er det vel 
grunn til å anta at kostholdet i dette området er det som 
vil ligge nærmest opp til gjennomsnittet. 

Ved bruk av gjennomsnittsdata for stØrre grupper må man være 
oppmerksom på at det er store variasjoner i det individuelle 
forbruk, og at det dessuten er enkelte generelle forskjeller 
i forbruket. Barn har f.eks. større forbruk av melk og frukt 
enn voksne. Forbruket hos menn og kvinner er også forskjellig, 
menn har et større forbruk av kjØtt og fisk, og et lavere 
forbruk av frukt og grØnnsaker. 

ForbrukerundersØkelsene angir forbruk beregnet på engros- eller 
detaljistnivå. Fra detaljistnivå til egentlig konsum kan man 
regne et spill på 25% for ferske varer. De data som er an- 
gitt nedenfor er basert på referanse 2 og 3 (se tabellene fra 
ref. 2), men er satt ca. 20% hØyere for å t a  hensyn til in- 
dividuelle variasjoner i forbruk. Melkekonsum er satt til 
l liter pr. dag av hensyn til barns hØye melkeforbruk. 

De næringsmidler som er av størst interesse for beregning av 
stråledoser er: Melk, fisk, skjell og skalldyr, kjØtt og 
frukt, bær og grØnnsaker. 

Doseberegningene beskrevet i 6.2 er basert på fØlgende konsum: 

Melkekonsum: 

Fiskekonsum: 

Skjell og 
skalldyr 

l liter pr. dag. 

50 kg pr. år. 

2 kg pr. år av hver. 

x. K. Garder 
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Kj¢ttkonsum: 

Frukt, bær og 
gr¢nnsaker: 

50 kg pr. 0 ar 

110 kg pr. år, hvorav 30 kg i innh¢stnings- 
sesongen. For småbarn er det antatt 10 kg 
i innh¢stningssesongen. 

5.2 Befolkningens bruk av omgivelsene 

Utslipp av radioaktive stoffer til kj¢levannsresipienten 
kan medf¢re flere eksponeringsmåter, som for eksempel 
håndtering av forurenset fiskeredskap, opphold på st randen 
og bading. 

Eksponeringen vil i disse tilfelle være ekstern. 
forurensningsnivået, vil den tiden vedkommende er 
eksponeringen være bestemmende for stråledosen. 

Foruten 
utsatt for 

I forbindelse med det finske kjernekraftverket Lovisa er det 
utf¢rt en detaljert unders¢kelse over befolkningens arbeids- 
og levevaner (5). F¢lgende resultater av unders¢kelsen er 
av interesse: "Yrkesfiskare anvander i gjennomsnitt 2000 timma:- 
per år till fiske och sysslande med fiskedon. Maximalvardena 
uppgår til nasten 3000 timmar, vilken siffra har anvants i 
doseberakningarna i Sverige /1/ (ref. 6). Minivardet ar 
ungefar detsamma som har anvants som middelvarde i England 
/2/ (ref. 7 ) .  

Vad betraffar tiden som folk vistas på stranden for att bada, 
sola sig, tvatta byke etc. stiger den i gennomsnitt hogst i 
åldersgruppen 7 - 15 år både hos de permanent bosatta (250 
timmar/år) och sommargasterna (167 timmar/år). Vardet 100 t/år 
som har anvants i Sverige /1/ (ref. 6) tycks vara låg for 
finska forhållanden, etersom aven.aldre personer uppnår det i 
gennomsnitt (sommargaster over 15 år 97 timmar/år)." 

Doseberegningene er basert på f¢lgende oppholdstider: 

Opphold på strandbredden: 

Bading: 

250 timer pr. 

100 timer pr. 

0 ar 
0 ar 

Eksponering av yrkesfiskere er ikke vurdert, da en mangler 
opplysninger om fangststeder. 
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TABELL 5,1 

FORBRUK (ENGROSNIVÅ) AV MATVARER I KG. PR. INNBYGGER 

1934- 1953/54- 1970 1971 1972 
1938 1955/56 

Korn inkl. ris 
(som mel) 119,0 98,2 69,0 10,0 70,5 

Matpoteter 119, 7 92,0 83,8 83,4 82,9 

Potetmel 2,1 2,6 2,6 2,8 2,8 

Sukker, sirup 
og honning 36,9 39,9 40,7 40,5 40,0 

Erter, n¢tter 
og kakao 3,1 4,1 4,7 4,8 4,8 

Gr¢nnsaker 19,3 35,2 35,1 35,6 35,9 

Frukt og bær 33,1 41,0 63,3 68,o 68,1 

Kj¢tt ekskl. 
svinekj¢tt 21,7 19,9 22,1 23 ,9 24,1 

Svinekj¢tt 14,1 13,2 1 1 ,  1 18,1 18,6 

Innmat 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 

Egg 6,9 1,3 9,6 9,9 9,9 

Fisk ( i rå vekt) 41,4 35,2 42,8 42,2 42,0 

Fisk (hermetisk) 4,4 4,8 5,0 5,1 

Helmelk 188,3 193 ,4 172 ,0 170,4 171,1 

Fl¢te 5,0 7,1 1,3 7,1 

Skummet melk 10,0 13,5 14,6 15,3 

Kondensert melk 2,6 

TØrrmelk (helmelk 
6,2 2,1 3,0 3,1 

og skummet) o,6 

Ost 5,9 1,9 9,3 9,1 10,0 

Sm¢r 1,6 3,8 5,3 5,0 4,8 

Margarin 22,8 24,o 19,5 19,6 19,4 

Annet fett - 3,8 5,0 4,6 4,6 

Antall innbyggere 
(gjennomsnitt for 
perioden) 2.900.000 3.412.000 3,877.000 3,905.000 3.933.000 

Statens Ernæringsråd (Den norske FAO-komite) Årsmelding for budsjettåret 
1972, Oslo 1973 (Tabell 30) 
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6. RADIOLOGISKE BEREGNINGER OG VURDERINGER 

6.1 Ioniserende strålingsvirkning på marine organismer x. 

Virkningen av ioniserende stråling på marine organismer og 
organismesamfunn har vært studert(:) og generelt kan det trekkes 
den konklusjon at motstandsdyktigheten overfor stråling varierer 
meget for de forskjellige arter og at den er avhengig av slike 
faktorer som alder, st¢rrelse og fysiologisk status. Dessuten 
vil milj¢faktorer som temperatur og saltholdighet være av betyd- 
ning. Fig. l fra referanse (2) gir en god skjematisk oversikt 
over marine organismegruppers f¢lsomhet for ioniserende stråling. 
I de tidlige utviklingsstadier er organismene generelt mer 
Ømfintlige for stråling enn voksne individer av samme art. 
Fiskeegg og larver vil derfor være den gruppe som vil være 
mest utsatt. 

Noen steder hvor det har foregått kontrollerte utslipp av radio- 
aktive stoffer til det marine milj¢, har det også vært foretatt 
omfattende feltstudier for å finne eventuelle strålingseffekter. 
Disse unders¢kelser har foregått over lengre tid, men det har 
ikke vært mulig å påvise effekter eller forandringer som entydig 
kan tilskrives strålingen. Det er en utbredt oppfatning at sålenge 
menneskets helse er betryggene ivaretatt på kort og lang sikt 
vil samtidig også laverestående organismer være tilstrekkelig 
beskyttet. 

Litteratur: 

(1) "Radioactivity in the Marine Environment". 
National Academy of Science, National Research Council, 
Washington D.C. 1971. 

(2) T.R. Rice and D.A. Wolfe: Radioactivity - chemical and 
biological aspects in Hood D.W. (ed.). Impingement of Man 
on the Oceans. Wiley - Interscience (1971). 

x. L. F¢yn 
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Fig. 6.1.l Toleranse ovenfor ioniserende stråling hos forskjellige 
organismer. Verdiene refererer seg til doser som hadde 
d¢delig effekt på 50 % av individene. (Etter Donaldson 
som referert av Rice og Wolfe (1971). 
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6.2 Beregning av doser til mennesker x. 

6.2.1 Innlednin5 

På grunn av manglende detaljopplysninger vedr¢rende forbruks- 
vaner og tilfØrselskilder har det i dette arbeidet ikke vært 
mulig å identifisere en bestemt kritisk gruppe. Doser til 
individ i tenkte kritiske grupper er derfor beregnet for de 
viktigste eksponeringsmåter. 

Disse beregninger omfatter beregning av interne doser fra 
konsum av matvarer forurenset både av utslipp til atmosfæren 
og til kjØlevannsresipienten, samt eksterne doser fra utslipp 
til kjØlevannsresipienten. Eksterne doser som fØlge av ut- 
slipp av edelgasser og doser til skjoldbruskkjertel på grunn 
av inhalasjon av radioaktivt jod er ikke behandlet i denne 
rapport. ( 11) 

.,. 

Dersom en større befolkningsgruppe blir utsatt for stråling, 
er det nødvendig å betrakte både den individuelle risiko en 
stråleeksponering måtte innebære, og det antall personer som 
utsettes for stråling. 

Doser til befolkningen er summen av produktet av antall men- 
nesker og deres respektive doser. Denne totaldose kalles 
"befolkningsdose" når den er beregnet for hele befolkningen, 
og "kollektiv dose" når den er beregnet for en avgrenset be- 
folkningsgruppe. Det er her beregnet kollektive doser for 
barn fra radioaktivt jod i melk. 

Beregningene er utfØrt på fØlgende måte: 

1) For de antatte utslippsmengder (kapittel 2.5) er det på 
grunnlag av data fra kapittel 3.1 og 3.2 beregnet bakke- 
kontaminering og konsentrasjon i sjøvann. 

2) Konsentrasjonen av radioisotoper i matvarer er beregnet 
ved å bruke konsentrasjonsfaktorene gitt i tabell 4.2.3 
og overfØringsfaktorer fra kapittel 4.1. Konsentrasjonen 
på sedimenter er beregnet ved bruk av konsentrasjonsfak- 
torer gitt i tabell 4.2.1. 

3) Data over konsum av matvarer (kapittel 5) er brukt til å 
beregne det årlige inntak av radioisotopene. 

Inntak av radioaktive stoffer 

Inntak av radioaktive stoffer vil som oftest medfØre at be- 
stemte kroppsorganer vil bli mere eksponert enn andre. Av- 
hengig av stoffenes kjemiske og fysiske egenskaper og inntaks- 
måte kan de konsentrere seg i de forskjellige kroppsorganer og 
bli skilt ut av kroppen mer eller mindre hurtig. For radio- 
aktive stoffer som tilfØres via matvarer er det naturligvis 
bare opptak via fordØyelsessystemet som er aktuelt. 

x. K. Garder 
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Med kritisk organ forstås det organ som ved en kombinasjon av: 
1) dets betydning for kroppens funksjon 
2) dets strålef¢lsom.het og 
3) den dose det får, 
er av st¢rst interesse i en gitt situasjon. Noen stoffer som 
tritium og cesium har en jevn fordeling i kroppen og man reg- 
ner med at disse stoffer gir en jevn bestråling av hele kroppen 
(hel-kroppsdose). Andre stoffer vil avleires i et bestemt or- 
gan slik at det organet får en h¢yere bestråling enn kroppen 
for¢vrig, et eksempel er radioaktivt jod som avleires i skjold- 
bruskkjertelen. Andre stoffer tas opp rra mage, tarm- 
kanal i meget liten utstrekning slik at de passerer gjennom 
kroppen uten at andre organer enn mage og tarmkanalens slim- 
hinner blir vesentlig bestrålt. Mange nuklider har derfor 
mage, tarmkanal som kritisk organ. 

Barn vil ofte kunne bli utsatt for en h¢yere stråledose enn 
voksne selv om inntaksmengden er den samme. Stråledosen som 
barn vil motta vil derfor kunne være en avgj¢rende faktor ved 
fastsettelse av akseptable utslippsmengder. I tabell 6.2.1 er 
angitt verdien for den resulterende dose, såkalte'ose- 
ment" ved oralt inntak av 1 µCi. Tabellen er satt opp på 
grunnlag av data fra referansene 1 - 5. Data for angivelse av 
dosen til barn finnes bare for de mest kjente radionuklider. 
For andre nuklider har man måttet benytte data for voksne. De 
angitte doser vil også være numerisk lik års-doseraten man 
får i en likevektssituasjon ved kontinuerlig opptak av 1 
µCi pr. år av nukliden. 

Til tabellen kan f¢lgende bemerkes: 

1) Dose-commitment til hele kroppen i de tilfeller hvor den 
ikke er kritisk organ er tatt fra ref. 2 for de radio- 
nuklider som er angitt der. For de radionuklider hvor det 
ikke er funnet andre data er helkroppsdosen beregnet ut 
fra data i ref. 4 og 5. 

2) 

3) 

Dose-commitment til skjoldbruskkjertelen hos barn fra 
radiojod er beregnet ut fra data i ref. 1, vekten av 
skjoldbruskkjertelen er satt til 1.8 g (anbefalt av Me- 
dical Research Council,Storbritannia) 

Dose-commitment til hele kroppen fra 134cs og 
regnet pa samme måte som for l37cs i ref. 3. 
effektiv energi er fra ref. 5, 

136cs er be- 
Data for 

Eksterne stråledoser 

0£phold_Eå_strandbredden 

Beregningene er basert på de konsentrasjonsfaktorer for radio- 
nuklider i sedimenter som er gitt i tabell 4.2.1. Det er an- 
tatt at sedimentene dekker et lag på 1 cm tykkelse på strand- 
bredden, og at spesifikk vekt er lik 1,5 g/cm3. 

Helkroppsdosen som f¢lge av ekstern y-stråling til personer 
som oppholder seg på strandbredden er beregnet ved å anta at 
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denne kilden representerer en uendelig plan kilde. Ved denne 
betraktningsmåte vil dosen bli for h¢yt anslått. 

En mer detaljert beskrivelse av beregningene er gitt i refer- 
anse 6. 

Bading 

Bading i sj¢vann forurenset med radioaktive stoffer vil gi 
ekstern stråledose både ved eksponering til beta-stråling, 
(huddose) og ved eksponering til gammastråling (helkroppsdose) 

Den eksterne dose fra eksponering til beta-stråling er be- 
regnet etter f¢lgende formel: (7) 

D S =  51,2 Q E. f µrad/d¢gn 
l 

hvor Q = pCi pr. gram vann 

E.= 0,33 Em f(l - l l )  ( 1 - +  "f;) 
l 50 
Em= maksimumsenergien 
f = desintegrasjonsfraksjonen for en gitt energi 
z = atomnummeret 

Helkroppsdosen fra eksponering til gamma-stråling er beregnet 
på tilsvarende måte som overfor 

D y =  51,2 x Q E m f  µrad/d¢gn 

Eksponeringsraten i µrad pr. time ved en konsentrasjon i 
vannet på l pCi/gram for de forskjellige radionuklider er gitt 
i ref. 6. 

6.2.2 Bere5nins_av_stråledoser 

Det er beregnet stråledoser til individer i en tenkt kri- 
tisk gruppe for utslipp til atmosfæren og for utslipp til 
kj¢levannsresipienten. Foreliggende materiale gir ikke 
grunnlag for å vurdere hvorvidt de samme grupper kan bli 
eksponert på begge måter. 

Kollektive doser er beregnet på grunnlag av produksjonsdata for 
melk, idet det er antatt at den melken som eventuelt blir for- 
urenset blir konsumert, og derved bidrar til en kollektiv dose. 

Atmosfæren 

De eksponeringsmåter som er evaluert i forbindelse med utslipp 
til atmosfæren er: Doser til skjoldbruskkjertel fra radioak- 
tivt jod i melk og gr¢nnsaker; doser til bein fra radioaktivt 
strontium i melk og helkroppsdoser fra Cs-137 i melk. Kritisk 
gruppe er barn (1 år) på de gårdsbruk med melkeproduksjon hvor 
spredningsberegninger viser h¢y bakkekontaminering. 

Som nevnt tidligere er ikke eksponering fra utslipp av edel- 
gasser og doser til skjoldbruskkjertel via inhalasjon av radio- 
aktivt jod tatt med i denne rapport. 
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Taell 6.2.2 viser beregnede doser til skjoldbruskkjertelen 
hos barn og voksne fra konsum av lokalprodusert melk og gr¢nn- 
saker. Det er antatt at beitesesongen varer gjennomsnittlig 
150 dager pr. år og at konsumet foregår like etter produksjonen. 

FØlgende doser til skjoldbruskkjertel hos barn er beregnet: 

BWR 

Skj¢ttelvik, Hurum 
og Vardeåsen, Rygge 10 mrad/år 16 

Emmerstad, Vestby og 
Naverfjorden, Brunlanes 5 mrad/år 8 

PWR 

mrad/år 

mrad/år 

De to byggesteder hvor det er beregnet de h¢yeste individuelle 
doser har melkeproduksjon i en avstand av 1,5 - 2 km fra det 
eventuelle kraftverk. Dessuten er det i områdene rundt disse 
byggesteder generelt en h¢yere melkeproduksjon enn i områdene 
rundt de andre to byggestedene. 

Helkroppsdoser fra Cs-137 i melk er beregnet til å ligge i 
området 0,002 - 0,005 mrad og dose til bein fra Sr-89 og Sr-90 
i melk i området0,02 - 0,04 mrad. Disse doser angir dose- 
commitment for ett års utslipp, og de er lik årsdoseraten i en 
likevektssituasjon ved kontinuerlig utslipp. 

Kjlevannsresi£ienten 

De eksponeringsmåter som er evaluert i forbindelse med utslipp 
til kjØlevannsresipienten er: Intern eksponering fra konsum 
av fisk og skalldyr, ekstern eksponering ved bading i sj¢vann 
og ved opphold på strandbredden. 

Det er antatt3at det flytende avfall fortynnes i en kj¢levann- 
str¢m på 50 m /s., og at kj¢levannet får en initiell fortynning 
i nærsonen på l : 5. De beregnede doser vil således være like 
for de forskjellige byggestedsalternativer. 

Tabell 6.2.3 viser doser til individ i kritisk gruppe fra 
konsum av fisk og skalldyr og tabell 6.2.4 viser eksterne doser 
ved bading og ved opphold på strandbredden. (Oppholdstider 
henholdsvis 100 timer pr. år og 250 timer pr. år). 

De radioaktive isotopene som er tatt med i tabellen bidrar med 
over 95% av eksponeringen. Beregningene er gjennomf¢rt for 
i alt ca. 60 radioaktive isotoper (6). 

F¢lgende doser er beregnet: 

Doser fra intern stråling: BWR PWR 

Helkroppsdose 0 ,5 mrad 0,5 mrad 
Dose til skjoldbruskkjertel (barn) 4 ,O II 0,1 II 

Dose til mage - tarm 1,5 II <'0 ,01 II 

Dose til bein 0,3 II <:. 0,01 II 
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Doser fra ekstern stråling: 

Bading 
Opphold på stranden 
(helkroppsdose) 

BWR 

< 0 ,001 mrad 

PWR 

< 0 ,001 mrad 

1,2 " 0,1 " 

De angitte doser er dose-commitment for ett års utslipp, og de 
er lik årsdoseraten 1 en likevektssituasjon ved kontinuerlig 
utslipp. 

Det må imidlertid understrekes at for disse beregninger er 
det, på grunn av manglende detaljopplysninger, gjort en rekke 
antagelser som fØrer til en overestimering av dosene. F.eks. 
gjelder de konseP-trasjonsfaktorer som er brukt, for organismer 
som hele tiden oppholder seg i det forurensede miljØet. Som 
det fremgår av beregningene av spredning o fortynning vil 
nærsonen ha en utstrekning på 0,1 - 0,2 k m .  Det er også lite 
trolig at noen tar all fisk til konsum fra et så begrenset om- 
råde. 

De angitte doser må derfor kun betraktes som en teoretisk Øvre 
grense for hvilke eksponeringer et slikt utslipp vil kunne 
fØre til, i en reell situasjon vil dosene ligge langt under 
dette nivå. 

6.2.3 Beregning_av_kollektive_doser 

Ved utslipp av radioaktive stoffer til atmosfæren viser 
beregningene at radioaktivt jod i melk er dominerende for 
eksponering via næringsmidler. 

Det er derfor gitt et overslag over kollektive doser til 
skjoldbruskkjertelen hos barn i en større befolkningsgruppe. 
Overslaget er gjort på fØlgende måte: 

Den samlede melkeforurensing med radioaktivt jod er beregnet 
for melkeproduksjonen i området rundt byggestedene (fig. 2.1.l 
- 2.1.7). Denne beregning er gjort ved å midle data for 
melkeproduksjon og bakkekontaminering innen hver 5 km sektor 
( 8 ) .  

I distriktene rundt Oslofjorden går ifØlge opplysninger fra 
Norges landbrukshØgskole 90 - 95% av melkeproduksjonen til 
direkte konsum, det er derfor regnet at all melken er konsum- 
melk. 

For doseberegningene er det videre forutsatt at små barn under 
ca, 2 år utgjØr 5% av befolkningen, og at disse har et dobbelt 
så hØyt melkekonsum som gjennomsnittet i de Øvrige gruppe Dette 
vil si at denne gruppe konsumerer 10% av den totale melkepro- 
duksjon. Det er videre antatt en forsinkelse i distribusjons- 
leddene på tre dØgn. 

Ut fra dette er de kollektive doser til skjoldbruskkjertelen 
hos barn beregnet til: 
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BWR PWR 

Ermnerstad, Vestby 4,2 manrad/år 7,2 manrad/år 
Naverfjorden, Brunlanes 1,7 " " 2,8 " " 
Skj¢ttelvik, Hurum 7,7 " " 13,3 " " 
Vardeåsen, Rygge 8,8 " " 15,2 " " 

6.2.4 Vurdering_av omfanget_av_kontaminering_etter_uhell 

6.2.4.l Kontaminering av beitemarker 

Beregningsresultatene for kontaminering av beitemark etter 
et uhell med utslipp av radioaktivt jod til atmosfæren 
er gitt i kapittel 3.2.2, fig. 3.2.14 - 3.2.18. Videre 
er grunnlaget for å beregne forurensing i melk fra en kjent 
forurensing på beite gitt i kapittel 4.1, for en såkalt 
engangsavsetning og for en kontinuerlig avsetning med kon- 
stant avsetningsrate. 

Engangs- og kontinuerlig avsetning må sies å være teoret- 
iske grensetilfelle for hvordan en avsetning i virkelig- 
heten vil forl¢pe med tiden etter et utslippsuhell. De 
gir umiddelbart anledning til forholdsvis enkel matemat- 
isk behandling av problemet "overf¢ring av forurensing- 
en fra for til melk". Det foreliggende uhellstilfelle er 
av så lang varighet at modellen for engangsforurensing 
ikke kan være representativ for hele forurensingsforl¢p- 
et, og variasjonen i avsetningsraten er for stor til at 
man ved hjelp av en middelverdi kan betrakte det som en 
konstant kontinuerlig avsetning. Man er kommet til at 
en brukbar tilnærmelse til det aktuelle forl¢p vil være 
å behandle forurensingen som bestående av to komponenter 
1). forurensingen fra O - 4 d¢gn og 2). forurensingen 
fra 4 - 30 d¢gn. Den f¢rstnevnte komponent kan da til- 
nærmelsesvis betraktes som et engangsutslipp, og den 
andre komponenten kan betraktes tilnærmelsesvis som et 
kontinuerlig utslipp over 26 d¢gn. 

Den totale forventede forurensing av melk med I-131 etter 
uhell er beregnet for avstander på 5 km og 10 km fra 
kr-af't verket. 

Betraktet som en engangsavsetning vil forurensingen på 
beite etter 4 d¢gns utslipp være 0,18 µCi og 0,10 µCi 
I-131 pr. m2 for henholdsvis 5 km og 10 km's avstand (fi. 
3,2.17), Da en engangsforurensing på 1 µCi/m2 beite vil 
lede til en integrert melkeforurensing på 2,2 µCid¢gn/l, 
vil bidraget fra O - 4 d¢gn-komponenten bli henholdsvis 
o.40 og D.22 µCid¢gn/l for 5 km og 10 km's avstand. 

Bidraget fra utslippet mellom 4 - 30 d¢gn anslås på f¢lg- 
ende måte: Det antas at avsetningsraten er konstant og 
felttapet er proporsjonalt med markbelegningen slik at 
oppbyggingen av radioaktiviteten blir eksponensiell. 
Etter 26 d¢gn vil da belegningen ha nådd 0,025 µCi/m2 
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for 5 km's avstand og 0,013 µci/m2 for 10 km's avstand, 
(fig. 3.2.18). Dette er over 90 % av likevektsverdien 
slik at når det regnes med samme felttap (proporsjon- 
alt med bakkekontamineringen),kan bidraget til melkefor- 
urensingen fra 4 - 30 d¢gnskomponenten med god tilnærm- 
else beregnes til: 

0,025 • 0,3 • 26 = 0,20 µCiI-13ldØgn/l for 5 km's avstand, 
og f o r  10 km: 

o,m:3 • 0,3 • 26 = 0,10 I-13lµCidØgn/l 

(Overf¢ringsfaktor beite - melk, se kapittel 4.1.2.1) 

Den totale melkeforurensing anslås etter dette å være 1 
5 km' s avstand: 

o,4o µCid¢gn/l + 0,2 µCid¢gn/l = 0,60 µCi • d¢gn/l og i 
10 km' s avstand: 

0,22 µCidØgn/1 + 0,10 µCid¢gn/l = 0,32 µCi • dØgn/1. Med 

et melkeforbruk på 1 l/d¢gn blir totalt inntak av I-131 
henholdsvis 0260 µCi og 0,32 µCi. 

Med hensyn til grenseverdi for restriksjoner på bruk av 
næringsmidler forurenset med radioaktive stoffer kan 
det refereres til de grenseverdier som er utarbeidet av 
svenske strålevernsmyndigheter (9). For I-131 er det an- 
gitt at hvis det forventede totale inntak blir 0,60 µCi 
eller h¢yere, vil forbud mot bruk av næringsmidler være 
aktuelt. 

De engelske "Emergency reference levels" (ERL) som er an- 
befalt av Medical Research Council (10) angir ERL for maks- 
imum konsentrasjon av I-131 i melk til 0,25 µCi/1, dette 
er beregnet å tilsvare et totalt inntak på l·, 7 µCi ( se 
kapittel 4.1.2.2). 

Når det gjelder forurensing av melk med I-131, kan denne 
også reduseres vesentlig ved å bruke annet for i noen uker. 

6.2.4.2 Kontaminering av drikkevann 

En oversikt over de viktigste kommunale drikkevannskilder 
rundt de fire mulige byggesteder er gitt i kapittel 2.4. 
Videre er konsentrasjonen av I-131 i drikkevann fra Vann- 
sj¢ etter et uhell ved Vardeåsen beregnet til ca. 4 pCi/1, 
og en konsentrasjon på noen få pCi/1 vil kunne vedvare 
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i noen få uker. (Se kapittel 3.2.3,) 

Totalt inntak av I-131 ved bruk av dette drikkevannet kan 
anslås til ca. 150 pCi. (Antatt konsentrasjon av I-131 på 
5 pCi/1 i 30 d¢gn, og et konsum på en.liter vann pr. d¢gn.) 
Dette vil hos små barn gi en dose til skjoldbruskkjertelen 
på ca. 3 mrad. 

En skulle derfor anta at et uhell som beskrevet neppe vil 
kunne medf¢re noen konsekvenser av betydning for drikke- 
vannsforsyningen, 
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Tabell 6.2.l D 0 S E C 0 M M I T M E N T ved inntak av radioaktive stoffer 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Dose commitment mrad/µCi (oralt inntak) 

Radioisotop Kritisk organ Kritisk organ Hele kroppen Ben Mag. tarmk. Ref. 

3H hele kroppen 0,17 0,17 l 

24Na mag. - tarmk. 10 2 10 2 

x) 32P ben 127,5 36 127,5 2 

51Cr mag. - tarmk. 1,2 1,2 2 

54Mn " II 20 0,28 2 

55Fe milt x) 2,5 x) 3,4 0,5 0,75 2 

59Fe " 14 x) 11 1,3 33 1,2 

58Co mag. - tarmk. 20 3 20 2 

6oco " " 40 12 40 2 

65Zn hele kroppen 4 4 l 

6 9 0  mag. - tarmk. 280 280 2 

86Rb bukspyttkjertel 30 10 4 2 

x) 89Sr ben 90 90 3 

x) 90Sr " 4350 4350 3 

91Sr mag. - tarmk. 28 0,26 5 28 2 

90y " II 100 100 2 

9ly " " 65 0,14 65 2 I-' 
Vl 
CD 

93y " " 65 65 2 I 



6.2.1 forts. side 2 

Radio.isotop Kritisk organ Kritisk organ Hele kroppen Ben Mag.tarmk. Ref. 

95zr mag.-tarmk. 33 33 2 

97zr II II 100 100 2 

95Nb II II 20 20 2 

97Nb II " 2,2 2,2 2 

99Mo " II 10 0,044 10 2 

99m.rc mag.tarmk. 0,32 0,32 2 

106Ru II II 200 o,42 200 2 

103Ru II " 24 0,04 24 2 

l O h  II II 0,2 0,2 2 

105Rh " II 20 20 2 

ll0mAg " " 65 65 2 

·125 
" " 100 6,5 100 2 Sn 

124Sb " " 100 1,2 100 2 

125Sb " II 20 20 2 

125m.re " " 10 0,59 10 2 

127mTe II " 24 1,07 24 2 

127 " " 6,5 6,5 2 Te 

129m.re " " 65 2,47 65 2 
....... 

1 3 e  
V, 

" " 33 0,58 33 2 '-0 



b . c , J . .  forts. 
side 3 

Radio. isotop Kritisk organ Kritisk organ Hele kroppen Ben Mag. tarmk.. Ref. 

I 
132Te 

, 

65 
! 

mag. - tarmk. 1,3 • 65 2 

I 132T • 1· skjoldbrusk.- xx) ( 260) e 1. 1.kevekt 2900 1 

x) med 132r 
kjertel 

x) 1311 II xx) (1650)18300 I 3 1 

x) 1331 II xx) (420) 4600 I o,87 1 

x) 1351 xx) II (95) 
, 

1000 
I 

0,29 1 

x) 134Cs hele kroppen 230 230 3z5 
x) 

136Cs II 50 50 3, 5 

x) 
137Cs II 130 130 3 

140Ba mag. -tarmk.. 65 

I 
1,17 18 65 2 

140La II 100 100 2 

141Ce II 22 I 22 2 

143Ce II 50 50 2 

144Ce II 200 0,5 200 2 

143Pr II 40 40 2 

147Nd II 32 32 2 

147Pm II 10 0,1 10 2 

187w II 28 28 2 
239Np II 

I-' 

20 20 2 0\ 
0 

x) Doseberegningen g,i elder for barn. xx) Tallene l parentes angår dosecommitment til skjoldbruskkjertel hos 
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TABELL 6.2.2 

DOSE TIL SKJOLDBRUSKKJERTEL TIL INDIVID I KRITISK GRUPPE FRA KONSUM AV 

MELK OG GRØNNSAKER. 

BWR Inntak ·r x) Dose 1. mrad/år pC1. ar 

Barn Voksne Barn Voksne 

Emmerstad, Vestby og } I-131 240 270 4,4 o,45 

Naverfjorden Brunlanes I-133 170 190 o,8 0,08 

Sum: 5,2 0,53 

Skj¢ttelvik, Hurum. og  I-131 480 540 8,8 0,90 

Vardeåsen, Rygge 1 I-133 340 380 1,6 0,16 

Sum: 10,4 1,06 

PWR 

Emmerstad, Vestby og } I-131 445 495 8,1 0,82 

Naverfjorden, Brunlanes I-133 20 25 0,1 0,01 

Sum: 8,2 o,83 

Skj¢ttelvik, Hurum og I-131 890 990 16,2 1,64 

Vardeåsen, Rygge I-133 40 50 0,2 0,02 

Sum: 16,4 1,66 

x) 

Årlig inntak er beregnet ved å anta at melkeforurensningen varer gJennom- 

snittlig 150 dager pr. år. Konsum av melk i denne perioden: 150 l pr. person 

(barn og voksne). Konsum av bær og gr¢nnsaker i innhØstningssesongen: 

Voksne 30 kg pr. person, barn 10 kg pr. person. 
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Beregnede doser til individ i kritisk gruppe fra konsum av fisk og skalldyr 

>< 
i:: 
0 

•o-j 

Cl) 

al i:: 

t § 
A i : : > -  o V ' S . r i  

.µ Cl) •o-j - .µ 
0 S:: Cll •rl S:: 
Cll O U S:: 

H . - r l  A H 

r ¥ r - 8 9  -r . -1-- - - -+ -814 

I Sr-90 ! 0 ,14 10 ,4 

I Y-90 

I J-131 
J-133 

Cs-134 

Cs-137 

Ba-140 

La-140 

Fe-55 

Co-58 

Co-60 

P-32 

H-3 

.flfil 

Rb-88 

Y-90 

Mo-99 

J-131 

J-133 

Cs-134 

Cs-136 

Cs-137 

H-3 

0 ,13 

1,7 

0,15 

0,21 

0,18 

0,53 

0,58 

o,48 

0,74 

0,13 

0,0002 

I 112, 7 

0,18 

0,015 

I 0,04 

0,036 

0,031 

o,45 

0,13 

o,41 

247 

2380 

210 

567 

486 

Ben 

II 

. Mage-T. 
i 

/ Skjold.k 

II 

H.kropp 

" 

85,9 Mage-T. 

1100 

66200 

34700 

6000 

1200 

690 

28,1 

56,6 

38 

1210 

351 

1109 

II 

Milt 

, Mage-T. 

II 

Ben 
I 

l 
H.kropp 1 

I i 

. I I Buksp.kjl 
: Mage-T. i 

I 
I 

II 

II 

Dose i mrad/år 

ri 
al s:: 
 I (I) 'O A 

! ri 
V A 0 ri 0 s:: "'J 
(I) I-< (I)  

: : i : :  ,z .µ i:Q C/.l 
- - 

0,0073 

0,045 

' 
0,025 

. 
0,0071 

I 
J 
i 

0,13 

0,063 

0,0001 

0,04 

0,1 

0,07 

0,043 

0,00012 

0,0056 

0,11 

0,05 

0,69 

0,24 

0,0015 

0,033 

0,15 

ri 
I (I) • 

-t;t I  
]-;/_+_j 

i Barn 
I 
I 

I II 

I 

3,9 

0,088 

0,067 

0,016 

1 0 ,17 
! ( M i l t )  

I 
i 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

' i 
i 

. . l 
40,5: SkJold.k 0,00013 

I I " . j I 

! I 
1 
H.kropp I 0 ,28 

I 

I 0,012 1 • 

I o ,14 : l j j' I I I 
i I I 

: 12 3888 _j__ " o ,0066 - - .. L_________ -·----· . _ 
· - - ; - :  Årlig inntak beregnet ved A anta et konsum av 50 kg fisk, 

2 kg skalldyr og 2 kg bl¢tdyr pr, person pr. år. 

II 
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TABELL 6.2.4 

EKSTERN DOSE TIL INDIVID I KRITISK GRUPPE 

Bading Opphold på stranden 

Isotop Huddose i 8 µrad/år: Helkroppsdose y µrad/år Helkroppsdose y mrad/år 

BWR 

Sr-89 0,13 0)019 

Sr-90 0,006 

Y-90 0,025 

I-131 0,075 0,134 0,201 

I-133 0,015 0,015 0,023 

Cs-134 0,01 0,071 0,022 

Cs-137 0,007 0,023 0,007 

Ba-140 0,035 0,027 0,008 

Ca-140 0,006 0,263 0,079 

Ca-51 0,003 

Mn-54 0,123 

Fe-59 0,001 0,002 0,007 

Co-58 0,155 0 ,462 

Co-60 0,016 0,069 0,208 

PWR 

Rb-88 0,09 0,022 

Mv-99 0,004 0,001 

I-131 0,002 0,003 0,004 

I-133 0,003 0,003 0,005 

Cs-134 0,022 0,150 0,046 

Cs-136 0,003 0,062 0,019 

Cs-137 0,016 0,052 0,015 

Co-58 0,0006 

Co-60 0,0002 
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7. PRINSIPPER FOR BYGGESTEDSMONITORERING 

Generelle prinsipper for overvåking av områdene rundt nukleære 
anlegg er anvist av den internasjonale strålevernskommisjonen 
ICRP (1). Som omtalt tidligere i rapporten er disse prin- 
sipper basert på ana.Lys eme t.oden : "kri tisk isotop" - "kri tisk 
spredningsvei" - "kritisk gruppe". De samme prinsipper er 
fulgt i de retningslinjer som er utarbeidet av det interna- 
sjonale atomenergibyrået (IAEA) for områdemonitorering for 
nukleære anlegg (2, 3). 

I de senere år er det i U.S.A. utarbeidet retningslinjer for 
områdeovervåking ved kjernekraftverk både av Environmental 
Protection Agency (EPA) (4) og av Atomic Energy Commission (5). 

Eksempler på praktiske opplegg av områdeovervåking er gitt i 
referansene 6 - 8. 

Generelle formål med et områdekontrollprogram er f¢lgende: 

1. Skaffe til veie de n¢dvendige data for beregning av 
den virkelige eller potensielle stråleeksponering, eller 
i det minste å gi data nok til at en ¢vre grense for en 
slik eksponering kan anslås. 

2. Overvåking av eventuell oppbygging av langlivede radioaktive 
stoffer i omgivelsene. 

3, Å verifisere at kontrollen med utslippet er tilfredsstillende, 
og å etablere korrelasjoner mellom utslipp og strålings- og 
aktivitetsnivåer i omgivelsene. 

4. Offentlig informasjon. 

Punkt l må anses å være spesielt viktig da det i praksis vil 
være umulig med tilgjengelige dosemetriske metoder å måle doser 
for hvert enkelt individ som bor eller har sitt arbeid i omgiv- 
elsene til et reaktoranlegg. 

EPA's veiledning (4) anviser metoder for å gjennomf¢re et minimum 
av områdeovervåking for lettvannskj¢lte kjernekraftverk. De 
tekniske informasjoner som ligger til grunn for utarbeidelsen av 
denne veiledning er skaffet til veie fra studier som EPA har 
foretatt ved kjernekraftverk i drift. 

I den generelle beskrivelse i EPA's veiledning heter det at 
områdeovervåkingsprogrammet for et kjernekraftverk må etableres 
på grunnlag av 1) en evaluering av isotopsammensetningen av det 
flytende og gassformige utslipp fra verket og 2) de forhold i 
milj¢et som kan ha innvirkning på spredning og fortynning. 

Videre anbefales det at programmet inndeles i to faser; en fase 
f¢r kjernekraftverket settes i drift, og en fase etter at driften 
er startet. 
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Den f¢rste fase, som omfatter målinger og unders¢kelser f¢r kraft- 
verket settes i drift, skal if¢lge veiledningen bestå av: 

a) Identifisering av mulige kritiske eksponeringsveier. 

b) Identifisering av "kritiske befolkningsgrupper". 

c) Utvelgelse av pr¢veobjekter og pr¢vetakingssteder. 

d) Innsamling av analyser og områdepr¢ver 

e) Fortolkning av data. 

I EPA's rapport er det videre påpekt at omfanget av et byggesteds- 
monitoreringsprogram vil avhenge av særegenhetene i det området 
hvor byggestedet er lokalisert. Som et minimum for et slikt 
program er f¢lgende foreslått: 

1) Gamma-doseratemålinger, ved et nærmere spesifisert antall 
lokaliteter. Lokalitetene utvelges på grunnlag av meteoro- 
logiske data for byggestedet. 

2) "In situ" kvantitative gamma-spektrometriske målinger på 
samme lokaliteter som under 1). Spektrene analyseres for 
å bestemme bidraget til den totale gammadoserate fra de 
forskjellige radionuklider. 

3) Luftpr¢ver fra en målestasjon, startes 6 måneder f¢r verket 
settes i drift. 

4) Innsamling av relevante befolkningsdata for området innenfor 
en radius av 80 km. 

5) Innsamling og analyser av pr¢ver av vann, næringsmidler og 
biota for de potensielt kritiske transportveier. Pr¢vene 
b¢r innsamles og analyseres en gang pr. kvartal for å opp- 
dage sesongmessige variasjoner. 

6) Analyser av langlivede alfa-emittere i områdepr¢ver. 

Ovenfor nevnte program vil kunne benyttes som en skisse for et 
byggestedsmonitoreringsprogram. En nærmere spesifisering av 
programmet kan f¢rst utarbeides når et byggested er valgt. 

Unders¢kelser som b¢r inngå i programmet vil være f¢lgende: 
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Landområdene 

Kj¢levanns- 
resipienten 

Senest 2 år f¢r kjernekraftverket settes i drift b¢r det igang- 
settes analyseprogram som omfatter pr¢ver av vegetabilier, (frukt, 
bær, gr¢nnsaker, gress (h¢y), melk og kj¢tt av aktuelle dyre- 
arter. 

Vegetabilier 

Pr¢ver innsamles i områder med maksimum antatt avsetning og 2-3 
steder videre utover i hovedvindretningen. 

Melk 

Fra gårdsbruk., om mulig beliggende i hovedvindretningen, uttas 
besetningspr¢ver av melk. 

Fra det lokale/regionale meieri uttas månedlige samlemelkpr¢ver. 

Kj¢tt 

Fortrinnsvis fra de samme gårdene som benyttes for melkepr¢ve- 
innsamling innhentes pr¢ver av kj¢tt (dette må sannsynligvis skje i 
samarbeid med det lokale slakteri). Fra det lokale/regionale 
slakteri uttas pr¢ver av innkommet slakt etter et "random sampling" 
program. 

Når lokaliseringen av et kjernekraftverk er fastlagt b¢r det settes 
igang en systematisk unders¢kelse av fiske- og skalldyrforekomster 
i området. Med hensyn til pr¢veobjekter er det antatt at det er 
særlig grunn til å konsentrere seg om unders¢kelse av: 

1. Ål som lever på bunnen og som i vesentlig grad vil bli 
influert av sedimentering, 

2. Torsk som er en utpreget rovfisk h¢yt i næringssystemet, 
og i vesentlig grad stedbundet, 

3. Blåskjell som er en filterf¢der og f¢lgelig mest direkte 
eksponert til kontaminering av radioaktive elementer i 
eller på partikulært materiale og mindre planktoniske 
organismer. 

I tillegg til dette må radioaktive stoffer i sedimenter overvåkes. 

o r  å vurdere en eventuell langtidsoppbygging av radioaktive stoffer 
· . ( !  • • • • 0 • • 0 • i resipienten vil det antakelig ogsa være ¢nskelig a finne enkelte 
egnede indikatororganismer. Det b¢r da primært velges fast- 
sittende eller stasjonære organismer med lang levetid og h¢y 
evene til akkumulering av aktuelle elementer. For¢vrig vil 
analyser av sedimenter også gi indikasjoner på langtidsoppbygging. 
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8. PLANLEGGING FOR VIDEREFØRING AV ET RADIOØKOLOGISK PROGRAM 

På grunnlag av det materiale som er fremlagt i denne rapport, 
kan fØlgende forslag for viderefØringen av de radioØkologiske 
studier skisseres: 

Identifisering av mulige kritiske transportveier 

Terristiske_næringskJeder 

Transport av radioisotoper i terristiske næringskjeder er såvidt 
godt kjent at det ikke skulle være nØdvendig med videre arbeid 
av noe omfang. Når et byggested er valgt vil det imidlertid 
være av vesentlig interesse med en noe mer utfyllende klarlegg- 
ing av radioisotopenes transportveier, spesielt med henblikk på 
langtidseffekter. 

Marine_næringskjeder 

Når det gjelder transport av radioisotoper i marine næringskjeder 
mangler en data spesifikke for Oslofjordområdet for endel av de 
aktuelle elementer. Det ville derfor være Ønskelig å få klar- 
lagt konsentrasjonsfaktorer for elementer i noen aktuelle organ- 
ismer. En bØr da i fØrste rekke konsentrere seg om de organ- 
ismer som er nevnt i kapittel 7, ål, torsk, og blåskjell. Som 
nevnt i kapittel 7 vil det når et byggested er valgt være nØd- 
vendig med systematisk unders¢kelse av fisk- skalldyrforekomster 
i det aktuelle området. En slik undersØkelse vil gi en avklar- 
ing av hvilke andre organismer som eventuelt også kan være av 
betydning. Med hensyn til undersØkelsesmetoder antas det at 
feltundersØkelser for stabile elementer bØr anvendes i stØrst 
mulig utstrekning. 

Sedimentene utgjØr en viktig komponent av det marine miljØ, og 
er spesielt av betydning når en skal vurdere langtidsvirkninger 
fra utslipp av radioaktive stoffer. Det vil derfor være Ønske- 
lig med en nænnere klarlegging av sedimentenes betydning for 
akkumulering av radioaktive stoffer i resipienten. 

Indentifisering av "kritiske befolkningsgrupper" 

Når lokaliseringen av et kjernekraftverk er avgjort og utslippenes 
mengde og sammensetning er bedre kjent, bØr det igangsettes under- 
sØkelser for å klarlegge hvilke personer som vil utgjØre de mest 
utsatte befolkningsgrupper, såkalte "kritiske grupper". 

Dette vil omfatte en kartlegging av befolkningens vaner i de 
aktuelle områder med hensyn til kosthold, arbeid og rekreasjon. 

Utslippenes_mengde_og_isotopsammensetning 

Opplysninger om utslippenes mengde, isotopsammensetning - og 
tilstandsfonn er av vesentlig betydning for vurdering av de 
radioØkologiske aspekter i forbindelse med kjernekraftverk. I 
de nærmeste år er det ventet at slike detaljerte opplysninger 
vedrØrende aktuelle utslipp vil bli tilgjengelig. Disse erfar- 
inger bØr man maksimalt utnytte seg. 
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SEredningsberegninger 

UndersØkelser av meteorologiske og hydrofysiske forhold i bygge- 
stedsområdene pågår i forbindelse med utredninger av andre miljØ- 
påvirkninger av kjernekraftverk. Disse undersØkelser vil gi til- 
strekkelig grunnlagsmateriale for nØdvendige spredningsberegninger. 

Registrering_av bakgrunnsaktivitet 

For å etablere et bakgrunnsnivå fØr et kjernekraftverk settes i 
drift er det nØdvendig med målinger av radioaktive stoffer i ut- 
valgte miljØkomponenter. Det bØr legges stØrst vekt på kjØle- 
vannsresipienten, da man har svært lite bakgrunnsmateriale fra 
det marine miljØ i de aktuelle områder. Slike målinger vil også 
kunne gi verdifulle opplysninger om de radioaktive stoffenes 
transportveier og anrikning i næringskjeder. 

Utvikling av måleteknikk og analysemetoder 

For å kunne mØte de krav som ventes å bli stillet til områdeover- 
våking ved et kjernekraftverk, vil det være nØdvendig med utprØv- 
ing og innøving av analysemetoder og måleteknikk for påvisning av 
små mengder radioaktive stoffer og av små stråledoserater. 



APPENDIKS A. 

ARBEIDSPROGRAM FOR RADIOØKOLOGISKE STUDIER 

Vedtatt etter m¢te i kontaktgruppen for radio¢kologiske vurderinger 13.juni 1973. 

RADIOØKOLOGI 

VURDERING AV MULIGE BYGGESTEDER FOR KJERNEKRAFTVERK 

1. Formål 

Oppgaven er å gi en innledende redegj¢relse for de Økologiske aspekter ved de 

mulige byggesteder for kjernekraftverk, Emmerstad, Vardeåsen Li og Hurum 

Skj¢ttelvik, jfr. NVE: Lokalisering av kjernekraftverk i Oslofjordområdet, 

s. 26, 32 og 38. Det skal skrives en rapport som skal vedlegges konsesjons- 

s¢knaden,- og denne b¢r således være ferdig opptrykket 1. desember 1973. Tids- 

rammen gir således ikke anledning til spesielle unders¢kelser. En vurdering 

av behov for videre unders¢kelser og en skisse av opplegget for videref¢ring av 

arbeidet b¢r fremkomme i rapporten. 

2. Generelle prinsipper og opplegg av arbeidet 

F¢lgende generelle prinsipper og retningslinjer danner grunnlaget for arbeids- 

opplegget: 

a) Målsettingen for arbeidet er i f¢rste rekke basert på tilgjengelige opp- 

lysninger, å kartlegge relevante næringskjeder eller andre indirekte måter 

hvorved radioaktivt materiale i utslipp fra kraftverket kan nå frem til 

mennesker, og å gi et overslag over hvilke stråledoser dette vil kunne f¢re 

til. Utslipp til kj¢levannresipienten og til atmosfæren skal behandles. 

For utslipp til atmosfæren omfatter oppgaven ikke beregning av direkte stråling 

fra skyen og eksponering via inhalasjon. (Dette blir behandlet av en annen 

arbeidsgruppe). 

b) Vurderingene omfatter både normale driftsforhold og uhellssituasjon. For 

normale driftsforhold beregnes den årlige stråledose til mennesker. For en 

uhellssituasjon beregnes kontamineringsnivåer i omgivelsene. 
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c) Vurderingsmetodene skal i st¢rst mulig utstrekning være i samsvar med de 

anbefalinger som er gitt i ICRP's publikasjon 7 "Principles of Environmental 

Monitoring related to the Handling of Radioactive Materials", og de retnings- 

linjer som er gitt i NARS PUBLICATION l."Utkast til Rekommendasjoner vedr¢rende 

sikkerhetsrapporter og kriterier". ICRP publikasjon nr. 7 anbefaler kritisk 

spredningsvei-metoden for å beregne doser til den mest utsatte befolknings- 

gruppe (eller grupper), såkalt kritisk gruppe. På grunn av manglende detalj- 

opplysninger vedr¢rende forbruksvaner og tilf¢rselskilder vil en ikke kunne 

regne med, i denne fasen av arbeidet, å kunne identifisere den kritiske gruppe, 

en må derfor identifisere de mulige kritiske grupper. 

d) I tillegg til betraktning av doser til de "kritiske grupper" må en også vurdere 

den stråleeksponering kraftverket vil kunne påf¢re en st¢rre befolkningsgruppe 

(populasjonsdose). 

3. Arbeidsprogram 

Forslag til arbeidsopplegg og fordeling av arbeidsoppgavene har vært forelagt 

de deltakende institusjoner til uttalelse. I dette reviderte program er det 

tatt hensyn til de kommentarer som er fremkommet. 

For noen av deloppgavene er organiseringen av arbeidet enkel, idet en insti- 

tusjon alene kan påta seg oppgaven, for andre deloppgaver er det innen rammen 

av arbeidsopplegget opprettet undergrupper. Tidsplan for de forskjellige 

arbeidsoppgaver er antydet i programmet, det er imidlertid ¢nskelig at opp- 

gavene blir utf¢rt så snart som mulig. 

De som har ansvaret for de enkelte deloppgaver skriver et utkast som helst 

b¢r være i en form som er i samsvar med det generelle opplegg for slutt- 

rapporten.(Jfr. p,7 s.6) Utkastene til bidrag vil bli diskutert i arbeids- 

gruppen og det vil bli opprettet n redaksjonskomite som foretar redigeringen 

av rapporten. 

En oversikt over arbeidsopplegget er gitt i vedlagte tabell. I det f¢lgende 

er det gitt en nærmere beskrivelse av de enkelte punkter i programmet. 
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1.1 Deskriptive opplysninger 

1.1 Landområdene 

. relEjvante . • . . . Det innhentes;opplysninger fra omradene i en avstand pa opptil 50 - 70 km 

fra de mulige byggesteder. Emmerstad, Vardeåsen Li og Hurum Skj¢ttelvik, 

jfr. vedlagte kart. 

Hvilke produkter som skal tas med vurderes ut fra deres betydning i området, 

aktuelle jordbruksprodukter kan være melk, korn, kj¢tt (storfe), egg og 

gr¢nnsaker. 

Disse opplysninger beh¢ver ikke være svært detaljerte, men iet antas at i 

hvertfall melkeproduksjonen og geografisk fordeling av beiteområder b¢r 

beskrives i detalj for det område som ligger innenfor 10 km fra hvert byggested. 

l.2 0slofjorden 

Når det gjelder opplysninger angående fisket er det i f¢rste rekke n¢dvendig 

å få en oversikt over fangstens mengde og art i de forskjellige områder av 

Oslofjorden. Dessuten skaffes en oversikt over distribusjonen frem til grossist- 

ledd. 

l.3 SEesiell_bruk_av_omgivelsene_ 

Eventuelle spesielle forhold i omgivelsene b¢r beskrives, dette gjelder slikt 

som friarealer, rekreasjonsområder etc., og eventuell industriell virksomhet 

som f.eks. næringsmiddelfabrikker. 

l.4 UtsliI?I? 

oversikt over 
Når det gjelder utslipp fra kraftverket b¢r det gis en/ hvilke radionuklider 

som vil være aktuelle i utslipp til atmosfæren og kj¢levannsresipienten 

både ved normal drift og ved uhell. Videre b¢r det i st¢rst mulig utstrekning 

tas med opplysinger om radionuklideres tilstands-form (fysisk og kjemisk). 



- 4 - 

2. Spredningsberegninger 

Det er allerede utf¢rt en del unders¢kelser både når det gjelder meteorologiske 

og hydrofysiske forhold i byggestedsområdene. Dette vil danne utgangsmateriale 

for disse beregninger. 

2.l Kj¢levannsreiEi! 

For kj¢levannsresipienten beregnes volumfortynningen for et enhetsutslipp. 

2.2 Atmosfæren 

For utslipp til atmosfæren beregnes kontaminering på bakken, basert på et 

enhetsutslipp. Beregningene omfatter normal drift og uhellssituasjon. 

3. Vurdering av radio¢kologiske transportveier og konsentrasjonsfaktorer 

Fra norske unders¢kelser av nedfall etter kjernevåpenpr¢ver finnes det et 

omfattende materiale, som må danne grunnlag for disse vurderinger. Konsentra- 

SJonen av radionuklider i jordbruksprodukter vil være betinget av jords- 

monnet på de aktuelle steder, og en vurdering av dette tas med. Disse vur- 

deringer b¢r f¢res frem til en beregning av hvilke konsentrasjoner en enhets- 
P4 Qakken 

konsentrasjon av radionuklider;vil kunne f¢re til i de respektive næringsmidler 

herunder også vurdering av langtidsvirkninger. 

3.2 Kj¢levannsresiEienten 

Når det gjelder konsentrasjonsfaktorer fra sj¢vann til spiselige organismer 

har man ingen data spesifikt for Oslofjorden. Vurderingene baseres derfor 

på f¢lgende: 

a) Statistiske data for konsentrasjonsfaktorer i fisk og skalldyr ( generelle 

data, Havforskningsinst. påtar seg dette), 

b) Statistiske data for forekomst av elementene i sj¢vann. (g,enerelle data, 

NIVA påtar seg dette). 
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c) Statistiske data for forekomst av elementene i Oslofjorden (det som kan 

skaffes av slike data, NIVA påtar seg dette). 

På grunnlag av ovenfornevnte data foretas en beregning av konsentrasjonsfaktorer 

for fisk og skalldyr. 

Videre må akkumulering av radionuklider i sedimenter vurderes. 

3.3 Forurensing_av_drikkevannskilder: 

Det skaffes en oversikt over drikkevannskilder og tilh¢rende nedslagsfelt i 

de aktuelle områder. Videre foretas en vurdering av muligheten for forurensing 

av drikkevannskilder ved en eventuell uhellssituasjon. 

4. Radiologiske beregninger og vurderinger 

4.l Beregnin8_av_doser_og_dose_commitments. 

Som tidligere nevnt b¢r disse beregninger omfatte doseberegninger for 

normal drift og beregning av kontamineringsnivåer for uhellssituasjon. 

Inntak av radioaktivt materiale vil ofte f¢re til en lokalbestråling av 

enkelte kroppsorganer, såkalte kritiske organer, og det er da dosen til det 

"kritiske organ" som må beregnes. Videre må det tas hensyn til at ved inntak 

av radioaktivt materiale, vil barn ofte kunne få en h¢yere stråledose enn 

voksne. 

4.2 Vurderin_av_radiobiologisk_virkning_Eå_sEesielt_omfindtlige_organismer 

Det foretas en generell vurdering av radiobiologiske virkninger på spesielt 

¢mfindtlige organismer. 

5. Planlegging for videref¢ring av et radio¢kologisk program 

De vurderinger som blir foretatt under punkt 1 - 4 vil gi grunnlag for skissering 

av et opplegg for videref¢ringen av et radio¢kologisk arbeid. Gruppen diskuterer 

hvilke problemstillinger det b¢r legges mest vekt på, slik at retningslinjer for 

arbeidet kan tas med i rapporten. 
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6. Prinsipper for områdeovervåking 

Når et kjernekraftverk er etablert vil det være n¢dvendig med overvåking av 

radionukliders forekomst i omgivelsene. For å vurdere kjernekraftverkets 

radiologiske effekt på omgivelsene vil det være n¢dvemdig at bakgrunnsverdier 

er godt kjent på forhånd. Prinsippene for et opplegg for registrering av 

bakgrunnsstråling og radioaktivitet i forskjellige pr¢vematerialer fra omgivelsene 

tas med i rapporten. 

1. Rapportering 

Som nevnt under punkt 3 s. 2 forutsettes det at det utarbeides et utkast til 

rapport for de forskjellige deloppgaver. Kontaktgruppce gjennomgår utkastene, 

og en redaksjonskomite foretar den endelige redigering av rapporten. 

Vedr¢rende rapportens generelle opplegg og omfang: 

Rapporten b¢r gi en forholdsvis bred og grunnleggende introduksjon til 

problemstillingen en ste ovenfor, den b¢r danne et fundament for videre 

arbeide og fremtidige rapporter om samme emne. 

Rapporten b¢r inneholde et godt vurdert referansemateriale. Forutsetninger og 

vurderinger som danner grunnlag for beregninger b¢r diskuteres og begrunnes. 

Anvendte beregningsmetoder b¢r beskrives. 

En b¢r tilstrebe en kort, konsis og n¢ktern fremstillingsmåte. 

Rapporten b¢r ha en hurtiglesningsrubrikk, d.v.s. bred venstre marg med 

n¢kkelords referanse til hosstående avsnitt. 

KGa/RS¢ 
26/6/73 
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ARBEIDSOPPLEGG FOR RADIOØKOLOGISKE VURDERINGER 

VURDERING AV MULIGE BYGGESTEDER FOR KJERNEKRAFTVERK 

Arbeidsprogram 

, ---- . . . .  

1. Deskriptive opplysninger 

1.1 

1. 2 

1.3 

Opplysninger fra områdene om 
landbruk,gartnerier og melke- 
produksjon med hensyn tiJ. 
arealer og avkastning 

. ··--·--· .... .... - -- ' 
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Ii I i 
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Opplysninger ang. fisket i Oslo- 
fjorden med hensyn til arter, 
mengder og områder. Oversikt ave 
distribusjonen frem til grossist7 

ledd I 
Opplysninger om spesiell bruk av 
land og sj¢områder (friarealer, 
rekreasjon, næringsmiddelfabr. 
etc.) 

1.4 Opplysninger om hvilke radio- 
nuklider som vil være aktuelle 
i evnt. utslipp til atmosfæren 
og kj¢levannsresipienten. Vur- 
dering av utslipp ved normal 
drift og ved uhell 
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Tidsplan 
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I 

i 

I 
l juni/juli 73 

2 juni 73 
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I ---- ---- 
mann - uker 

Arbeidsprogram Oppdrags- 
ut¢ver 

2. Spredningsberegninger 

2.1 Kj¢levannsresipienten, 
beregning av volumfortynning; 

2.2 Atmosfæren, beregning av 
kontaminering på bakken 

3.2 

3.3 Kartlegging av drikkevanns- 
kilder og vurdering av 
muligheten for forurensing 
ved en eventuell uhells- 
situasjon 

VHL 

NILU 

3. Vurdering av radio¢kologiske 

transportveier og konsentrasj0ns-; 
l 

faktorer i 
! 

3.1 Landområdene, vurdering av '. 
konsentrasjonsfaktorer og ;NLH, Inst.for 
transportveier for relevanteiNæringsmiddel 
radionuklider !hygiene og IFA 

: 
; 

Resipienten, vurdering av i 
: NIVA, havforsk- konsentrasjonsfaktorer for , 

1 t d. ukl.d I ningsinstituttet re evan e r a  ion i er, , IFA 
inklusive vurderingavakku-! 
mulering i sedimenter 

NIVA, IFA, NILU 

NLH 

I 
I 
Inst.for 

Arbeidsinnsats, 

I 
!Havforsk. 
I Nærings- 

middel- 
hygiene 

NIVA 

1 

? 

inst. 

? 

! VHL 

4 

NILU j IFA 
- - - · · - - -  •• -- 1 · - ·  

I 
i 
I 

! 

Tidsplan 

juni/aug. 73 

6 juni/aug. 73 

4 ? 

1 

4 

2 

1 

juni-sept. 73 

juni-sept. 73 

juni-aug. 73 

' I ., 
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Arbeidsprogram 

- - - - - - - . - - - - - - - - - -  
! 

Arbeidsinnsats, 

Oppdrags- 
ut¢ver 

4. Radiologiske beregninger og 
vurderinger 

4.1 Beregning av doser og dose-! 
commitments for normal drift 
og beregning av omfanget avl 
en kontaminering ved uhell i 

4.2 V d e i n g  !v radobiologiskj 
virkning pa spesielt ¢m- i 
findlige organismer • 

5. Planlegging for videref¢ring 

av et radio¢kologisk program 

6. Prinsipper for byggesteds 
monitorering 
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! ; 

NIVA 
1 Havforsk. 

inst. VHL NILU IFA 

IFA 8 sept.-okt. 73 

I I 
'. 

I ! 
Havforsknings- 
inst. 2 !sept.-okt. 73 

I 
l 
' ' l 

Alle 1 1 1 1 1 1 1 I sept. 73 
I 

j 

! 
Alle 1 1 1 1 1 1 1 i sept. - okt. 73 

l 

1. RaE:e2rteri!!fi 
7 . 1  Gjennomgåelse av utkast 

til rapport Alle okt, 73 

1.2 Redigering au Rapport Redaksjonskomite nov. 73 
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