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ULVKKEN VED CHERNOBYL KJERNEKRAFTVERK 26.4.1986 

Innledning. 

Den 26. april 1986, kl. 0123 lokal tid, ble en reaktorenhet 

ved Chernobyl kjernekraftverk nord for Kiev antent som folge 

av en eksplosjon. Reaktor-brannen ble slukket 5. mai 1986. 

I tiden etter eksplosjonen ble det målt okt radioaktivitet i 

luft og nedbor i svert mange europeiske land. I denne rapporte 

gis det en oversikt over atmosfærisk spredning og nedfall av 

radioaktivt materiale fra ulykken, med serlig vekt på 

situasjonen i de nordiske land. For fullstendighetens skyld 

tar vi f ær st med noen opplysninger om selve utslippet. 

Beskrivelse av kilden og utslippsforlopet. 

I juli 1986 kom følgende offisielle utsagn fra myndighetene 

i Sovjetunionen (ref.(l)); som gjengis i utdrag: 

"Den 26. april 1986, tidlig om morgenen, okte brått 

intensiteten i enhet nr. 4 ved Chernobyl kjernekraft

verk. Som planlagt var denne enheten avstengt for 

vedlikehold og operert med mindre enn 7% av normal 

kapasitet. Intens fordampning av kjølevann dannet 

store dampmengder. Dampen begynte å reagere med 

Zirconium, som omgir brenselstavene. Dette forårsaket 

dannelse av hydrogengass som så eksploderte. En omfat-

tende brannutvikling fulgte i reaktorenhet nr. 4. 

Reaktor-bygningen, utstyr og deler av den aktive sone 

(kjernen) ble sterkt skadet. En anselig mengde radio

aktivitet ble sluppet ut i atmosfæren. Man regner med 

at ca. 1-3% av den totale mengde radioaktivt materiale 

i den aktive sone, hovedsakelig fisjonsprodukter, slapp 

ut den forste dagen. Reaktor-brannen ble slukket 

5. mai 1986." 

Den fullstendige tekst finnes i vedlegg A. 
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Ulykkesreaktoren var av en "kanalisert" type, med grafitt 

som moderator og lettvann som kjulingsmedium.Den brukte lavt 

anriket uran (1.8-2.0% U-235) som brensel. 

Det har vært utfort overslagsberegninger, ref. (2), av den 

totale mengde radioaktivitet i kjernen av reaktoren. Sovjetiske 

eksperter har også gitt slike opplysninger. Om isotop-sammen-

setningen har man også et sannsylig bilde, likeledes om utslipps-r 

forlopet. 

Bildet er omtrent falgende: 

19 Total aktivitet i grafitt-kjernen/brenslet: 2-4 - 10 Bq 

Utslipp: Rundt regnet 10% av denne radioaktivitet slapp ut, 

ca. 60% av utslippet skjedde i lopet av de to første degn. 

Deretter avtok utslippene raskt, for å ta slutt etter ca. 

10 dogn, se figur 1. 

Tabellen nedenfor gir de isotopene som var til stede i 

reaktorkjernen (ref. (2)). 

Isotop Aktivitet (Bq) Halveringstid 

Xe - 133 >6 . 10'8 noen timer 

I • 131 >3 . 10 1 B 8 dager 

Te - 132/1 - 132 "4.5 . 10'8 78t/'2d 

Cs - 134 "6.5 . 10 , G ~ 2 år 

Cs - 136 '2.2 . 10'7 13 d 

Cs - 137 "2.2 . 10 U • 30 år 

Sr - 89 '4.1 . 10' 8 ' 50 d 

Sr - 90 "2 . 10 1 7 * 28 år 

Pu - 238 *3.7 . 10 , S * 90 år 

Pu - 239 "3.7 . 10 1 4 * 23000 år 

Enheter: 

Bq = Bequerel: Miål for radioaktiv intensitet 

Ci = Curie: Også mål for radioaktiv intensitet 

1 Ci = 3.7 • 10 desintegrasjoner/sek 

1 Bq = 1 desintegrasjon/sek 



- 3 -

De radioaktive isotopene forekommer dels som gasser, dels 

festet til små og store partikler. 

Xe - 133 er en gass som lett slipper ut av grafitt-kjerner. 

Man regner med at alt slapp ut i løpet av de første 12-18 timer 

etter ulykken. På grunn av den korte halveringstiden regner man 

ikke med at denne isotopen skapte høye strålingsnivå, med unntak 

av i nærheten av ulykkesstedet. 

Jod-isotopen I - 131 og Cesium-isotopene Cs - 134 og Cs - 137 

frigjores også lett fra kjernen. I - 131 er også en gass, og 

dominerte luftkonsentrasjonen og nedfallet de forste dagene 

etter ulykken. Påvirkningen på mennesker skjer gjennom luften 

vi puster inn, og senere ved stråling fra omgivelsene. Hal

veringstiden (B dager) er ganske kort og langtidsvirkningen 

ikke så alvorlig. Det er cesium-isotopen Cs - 137 som man 

regner representerer den farligste langtidsvirkningen. 

Eksplosjonen og deretter brannen må ha fart radioaktivt 

materiale nokså h©yt opp til å begynne med. Man kan tenke seg 

at det forst ble dannet en radioaktiv sky fra bakken og opp 

til kanskje 5 km høyde. Denne har så begynt å drive med vinden, 

som har forskjellig retning og styrke i forskjellige hoyder. 

Gassene (I - 131 og Xe - 133) og de lette små partikler 

rundt lA-m i storrslse har vært til stede i hele skyen. De 

tyngre partikler kan bare ha forekommet i skyens nedre del. 

Deres betydelige fallhastighet i forhold til luften gjor at 

de stort sett faller ned i nærheten av ulykkesstedet. 

Etter hvert som brannen avtok i intensitet, har det umiddelbare 

utslippet ikke nådd så h©yt som f «r, og mot slutten av perioden 

er det sannsynlig at det radioaktive materialet stort sett 

har holdt seg i det atmosfæriske grenseskikt, som strekker 

seg fra bakken opp til ca. 1 km. 

Beskrivelse av været i den aktuelle perioden. 

Værkart over Europa hvert dogn i perioden finnes i vedlegg B, 

sammen med en tidsfalgende gjennomgang av hovedtrekkene ved 

værsituasjonen i den mest aktuelle perioden. 
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Vi kan i denne sammenheng minne om at utslippene de to første 

d®gn av ulykken stod for ca. 60? av de totale radioaktive 

utslipp. Det er derfor grunn til å konsentrere seg om denne 

perioden, og noen av de påfolgende dagene. 

Værkart av denne typen gir en ganske god oversikt over den 

aktuelle situasjonen, men de er av begrenset nytte til å vurdere 

transporten i noe hcyere luftlag. Til dette formål benytter vi 

trajektorier, beregnet på grunnlag av analyser av vind i et 

regulært gitter-nett. 

Den beste bruk av værkartene ligger i å vurdere nedbør- og 

andre prosesser knyttet til luftmassene. 

Beskrivelse av transporten (spredningen) ved hjelp av 

trajektorier (luftbaner). 

Gjennom det internasjonale værvarslingssamarbeide har 

Meteorologisk institutt tilgang til et omfattende observasjons

materiale over atmosfærens tilstand til enhver tid. Disse 

observasjonene benyttes sammen med kompliserte numeriske atmos-

færemodeller til å beregne atmosfarens fremtidige tilstander. 

I Norge beregner vi for tiden atmosfærens tilstand 36 timer 

fremover i tiden. Ved noen få, store meteorologiske regnesentra 

lages det prognoser for f.eks. 5 til 7 dagn fremover. 

Ved slike prognoser er det svært viktig at beregningen starter 

fra en begynnelsestilstand som er så riktig som mulig. Dette 

oppnås ved å kombinere, på best mulig måte, alle meteorologiske 

observasjoner fra et visst tidspunkt med resultatet av en 

numerisk korttidsprogr.ose (f.eks. 12-timers prognose) som 

er gyldig for samme tidspunkt. Kortidsprognosen vil inneholde 

informasjon fra tidligere observasjonstider. Denne kombinasjons-

prosessen, eller dews resultat, kalles en objektiv analyse. 

En slik analyse inneholder f.eks. vinddata i et regulært gitter-

nett med horisontal gitteravstand på 150 km i 12 hoydenivå. 

De objektive analysene for påfolgende observasjonstider tas 

vare på, og danner i ettertid grunnlaget for trajektorie-
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eller luftbaneberegninger. Ønsker man å beregne prognostiske 

trajektorier, kan dette gjeres ved hjelp av de numeriske 

prognosene som til enhver tid foreligger. Trajektoriene fra 

Chernobyl sem presenteres her er imidlertid beregnet utfra 

en tidsserie av objektive analyser. 

Usikkerheten i trajektorieberegningene skyldes f.eks. observa-

sjonsfeil, mangelfull observasjonsdekning og unoyaktigheter og 

forenklinger i de numeriske metodene. Usikkerheten ©ker med 

avstanden fra utslippspunktet. For å gi et bilde av denne, 

har vi valgt å starte trajektorieberegningene ikke bare fra 

selve utslippsstedet Chernobyl, men fra fire punkter til, som 

ligger 150 km fra Chernobyl i hver sin retning langs aksene 

i vårt numeriske gitternett. For hvert utslippstidspunkt vi.1 

trajektoriene fra de fem startpunktene danne et knippe. Hver 

av de fem trajektoriene i knippet må ansees som en omtrent 

like sannsynlig vei for det radioaktive utslippet. Eller for 

å si det på en annen måte: Man kan forvente å finne radio

aktivt materiale over hele det området som dekkes av et 

trajektorieknippe. 

Den ©vre del av den fcrste utslippsskyen (3-5 km hoyde) drev 

nokså fort ©stover. Oenne delen av utslippet var så h©yt oppe 

at det radioaktive materialet ikke nådde nedtil overflaten 

unntatt ved nedbcr. Det var temmelig sikkert denne delen 

som forårsaket radioaktiv nedbør over Japan få dager senere. 

Materialet krysset senere Stillehavet og drev innover USAs 

vestkyst. 

Lavere ned drev utslippet nordvestover mot de nordiske land. 

Vi har valgt ;i presentere trajektorier for trykkflaten 925 hPa 

(hektopascal), som svarer til ca. 700 m. Ofte vil trajektorier 

for denne h«yden være nokså representative for transporten i 

hele det atmofæriske grenseskikt (fra bakken opp til ca. 1 km) 

idet vertikalblandingen her er nokså effektiv, og vinden heller 

ikke endrer seg så svært meget med hoyden, bortsett fra i 

bakkens umiddelbare nærhet. Man kan derfor tenke seg at disse 

trajektoriene representerer baner til ca. 1 km h©ye "puff" av 

radioaktiv luft. 
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Figur 2 viser trajektoriene med start fra Chernobyl-området 

kl. 00 GMT 26 april, eller kl. 03 lokal tid, altså ca. 

halvannen time etter eksplosjenen. Trajektoriene fra de fem 

startpunktene folger hverandre godt de f©rste to dogn. 

Etter litt mindre enn to dogn har trajektoriene nådd en linje 

som strekker seg fra Midt-Sverige over mot Sor-vest-Finland. 

Langs hver trajektorie er det markert observert nedbør. Det 

har ikke falt nedbør fra denne luftmassen for den nådde 

ost-kysten av Midt-Sverige. De store nedbørmengdene finner 

vi over Sundsva11-området og innover i landet helt opp til 

grensen mot Norge. 

De samme trajektoriene kan folges videre. I løpet av 3. døgn 

etter utslipp finner vi luftmassen spredt over hele 

Midt-Skandinavia. Det er omfattende nedbøraktivitet i hele 

området. De nedbørmengdene som er tegnet langs trajektoriene 

på figur 2, viser nedbør falt siste 12 timer - målt i mm. 

Nedbor-observasjonene er hentet kun fra de stasjoner som plottes 

inn på våre værkart. Dette gir selvsagt ikke alle detaljer i 

nedfallsmønstret. Store nedbørmengder kom i Uppsala - Stockholm-

området i Sverige. I Norge falt det mye snø i de hoyereliggende 

fjellstrøk på østlandet - Rondane og ©st-Jotunheimen. Ganske 

store nedbørmengder kom også over Trøndelag. 

Figur 3 og 4 viser trajektorier knyttet til utslipps-

tidspunktene 26. april kl. 06 GMT og IB GMT. Figur 3 viser i 

hovedsak det samme som fig. 2. Hovedstrommen av trajektorier 

fra Chernobyl-området går mot Midt-Skandinavia. Vi ser at 

noen trajektorier bøyer av for å gå tilbake igjen, nesten 

samme vei som de kom. 

Fig. 4 viser dette trekket tydeligere. Utslippene fra 18 GMT 

når opp til Midt-Sverige for så å bøye av og gå tilbake 

sør-ost-over. En del av trajektoriene går sørover i ®st-Europa 

(Polen, Tsjekkoslovakia). 

Vi kunne vist fortlopende trajektorier også for de senere 

utslippstidene. Det blir lett mange figurer. Oppsummert viser 

disse trajektoriene at det radioaktive nedfall over 



Midt-Skandinavia hadde sin årsak i utslippene fra 

Chernobyl det 1. døgnet, altdå 26. april. Utslippene fra 

den 27. april svirret mer omkring for de tok veien over 

Polen, Tsjekkoslovakia, ©sterrike, Sør-Tyskland. Utslippene 

for de neste dagene svingte mot ost og sør, med en strøm 

av trajektorier over ostre del av Balkan. Også områdene mellom 

Svartehavet og Det Kaspiske Hav mottok i dagene som fulgte 

mange trajektorier fra Chernobyl-området.Vi må likevel huske 

at de senere dagenes trajektorier sannsynligvis bar med seg 

en redusert last av radioaktivitet. 

Som en oppsummering av trajektoriene, viser vi fig. 5. Her er 

et knippe på 5 trajektorier sluppet ut fra det avmerkede ut-

s1ippsområdet hver 6. time i 6 dager fra 26. april til 

1. mai. Trajektoriene er fulgt i 5 dager og posisjonen for 

hver trajektorie er avmerket for hvert døgn etter utslippet. 

Avmerket på figuren er også to sirkler om Chernobyl med radius 

på henholdsvis 1000 km og 2000 km. 

Fig. 5 viser områder med sterre tetthet av markeringer, noe 

som indikerer stor sannsynlighet for radioaktiv forurensning 

i disse områdene. Figuren forteller selvsagt ikke hele 

historien om hvilke områder som ble mest belastet av for-

urensninger fra Chernobyl-ulykken. Det er nedbør som mest 

effektivt bringer ned fra luften forurensningen som driver 

over et område. Sammenfall av nedbør og transport av luft fra 

kilden fører til de største belastningene. Videre var også 

utslippsmengden størst de to første døgn, 26. og 27. april. 

Dette leder til spesielt å fokusere på Midt-Skandinavia som 

fikk 1. døgns utslipp mot seg, med nedbør. Øst-Europa og 

Alpe-området mottok på tilsvarende vis utslippene fra den 

27. april, også her med omfattende bygenedbør. 

Av fig. 5 ser vi videre at områdene \ed Leningrad og Moskva 

synes å ha gått klar ev de radioaktive nedfall fra ulykken» 

Vi har for en mer fullstendig beskrivelse av transporten av 

radioaktive utslipp fra Chernobyl, laget et fortløpende sett 

av trajektorie-kart, hvor 925 og 850 hPa trajektorier er satt 
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ved siden av hverandre. Ved å studere detaljer her, kan man 

finne ut om det vertikale vindskjær har vært av betydning. 

Alle disse kartene er samlet i vedlegg C. 

Noen kart viser også trajektorier i 700 og 500 hPa, svarende 

til henholdsvis ca. 3000 m og ca. 5000 m. 

Nedbør over Norge: 28., 29. og 30. april 1986. 

Vedlegg D viser nedbørmengdene som falt over Norge for de tre 

mest aktuelle dagene m.h.t. radioaktivt nedfall fra Chernobyl-

ulykken. 

Som vist i vedlegget, har vi ved Meteorologisk institutt 

tre stasjonsnett som registrerer nedbør: 

a: Synoptishe stasjoner (ca. 160 stk.) 

b: Klima-stasjoner (ca. 60 stk.) 

c: Nedbør-stasjoner (ca. 550 stk.; 

Arsaken til at vi må ha så mange nedbør-stasjoner, er ned-

børens store variasjon og avhengighet av topografien. 

Nedbør målt 28. april dekker tidsintervallet: fra 27. april 

07 GMT til 28. april 07 GMT. Utfra trajektorieberegningene 

(vedlegg C), skulle ikke de radioaktive utslippene fra 

Chernobyl ha nådd våre områder til denne tid. 

Nedbør målt 29- april er det; sentrale i denne sammenheng. vi 

ser av dette kartet omfattende nedbør over Norge, fra lengst 

i sør til Saltfjellet i nord, med markante maksima f.eks. 

over nord-østlige fjellstrøk på østlandet, i Trøndelag og 

Hattfjelldal i Nordland. De omfattende nedbørmengdene vi ser 

ytterst på Vestlandet, skal vi se bort fra. De henger sammen 

med nedbør fra et nytt frontsystem som kom inn fra vest i 

siste del av oppsamlingsperioden. Luftmassene som utfelte 

denne nedbøren, hadde atlantisk opprinnelse (se værkart for 

29. april 1986 i vedlegg B). 

Det bilde av nedbør-mønstret vi sitter igjen med som det 

relevante, viser mye det samme mønster som NGU finner i 

sitt kart over redioaktivt nedfall, bakkemilinger av gamma-
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stråling, se vedlegg D. Det bekrefter at kartlegging av 

nedbørmengder) i det mest aktuelle tidsrom gir vesentlig 

informasjon også om nedfa11s-mønstret. Det er verdt å merke 

seg at ved plotting av disse nedbørkart, er det foretatt et 

utvalg på ca. 150 stasjoner av våre ca. 550 nedberstasjoner. 

Nedbør målt 30/4-86 viser et nedbør-mønster med en front 

aom kom inn fra vest. Luftmassene som er knyttet til disse 

nedbørmengdene hadde ikke vært i berøring med de radioaktive 

utslipp fra Chernobyl. 

Kan noen av disse utsagn verifiseres? 

Det ble tatt ganske omfattende malinger av radioaktiv 

intensitet i de fleste land i Europa i tiden etter ulykken. 

De fleste land har registrert akt intensitet i prøver. 

Det er vel bare Irland, Island, Spania og Portugal som synes 

å ha gått fri. Dette stemmer bra med figur 5. 

Det er imidlertid registrert ©kt' aktivitet i prøver fra 

Skottland, Wales og Danmark. Dette stemmer ikke med figur 5. 

Prevene fra Skottland og Wales ble registrert til tider som 

indikerte ca. 8 dagers transporttid fra kilden (ca. 3.-5. mai). 

Disse observasjonene kan altså forklares ved å folge 925 hPa-

trajektoriene lenger i tid, eller å folge trajektoriene for 

et noe høyere nivå (850 hPa, eller omtrent 1400 m). 

Norges Geologiske UndersøkeIser (NGU) og tilsvarende insti

tusjon i Sverige (SGU) har foretatt landsomfattende under-

søkelser av gammastråling over de respektive lands areal. 

En kopi av NCUs resultater finnes i vedlegg D. For å få et 

mer sammenfattende bilde, har vi kombinert NGUs og SGUs resul-

tater i fig. 6. Isolinjene er trukket opp og tilstreber 

kvalitativ overensstemmelse med kartene fra NGU og SGU. De 

to undersøkeIsene ble foretatt til noe ulike tider, en halv 

til en måned etter nedfall i Norge, og noe tidligere i Sverige. 

Den radioaktive intensiteten knyttes mest til isotopen 

Cs - 137, og noe til I - 131 (i Sverige). 

Mønstret over Sverige synes noe enklere enn over Norge. Over 

Sverige finnes to markante maksima. Et fra kysten nord for 
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Stockholm, som en kile sor-vestover inn i landet. Et annet 

fra kysten ved Sundsvall, som et band nordover helt til 

grensen mot Norge. 

Over Norge er monstret mer som lokale "hot-spots", med 

et sammenhengende område i Rondane-Dovre-Øst-Jotunheimen. 

Nedfallet over Norge synes å vise samme monster som enkelt-

stående nedbortilfeller. 

Sammenholdt med nedbør over Norge 29/4-86 (se vedlegg D), 

og trajektorier i 925 hPa (se vedlegg C), synes nedfalls-

mcnstret over Norge å passe bra med det vi kunne forvente. 

Noen detaljer i bildet avviker. Det registrerte maksimum 

over Femund-området finner vi ikke på nedbcr-kartet. 

Fra Finland har vi ikke funnet malinger som er sammenlignbare 

med de som er vist på fig. 6. Fig. 7 viser derimot tidsplot 

fra to stasjoner. Beliggenheten av stasjonene er merket 

av på fig. 6. Enheten for den vertikale akse på fig. 7 er 

mR/h, se ref. (3). 

Vi ser igjen at trajektorier for 925 hPa best beskriver 

transporten mot Finland. Bare den sor-vestre del av Finland 

synes å være sterkt berort. Går man ©stover til Helsinki-

området, viser registreringene et mye svakere signal. 

Oppsummering. 

Vi har i denne rapporten beskrevet: 

- Chernobyl-ulykkens hendelsesforlop (se vedlegg A) 

- Varet over Europa i den aktuelle perioden (se vedlegg B) 

- Transporten (spredningen) av de radioaktive utslipp ved 

hjelp av trajektorier (se vedlegg C) 

- Nedbor-mcnstret over Norge i de aktuelle dagene (se 

vedlegg D). 

Disse forskjellig informasjonskilder har vi forsøkt å knytte 

sammen med det observerte radioaktive nedfall over Europa, 

med serlig vekt på situasjonen i de nordiske land. 

Vi finner å kunne beskrive transporten rimelig bra, faktisk 

overraskende bra, i overensstemmelse med observerte radio-
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aktive registreringer. Nedborkartet for 29.4.1986 viser i 

store trekk det deposisjonsmønster som NGU har vist ved 

sin landsanfattende måling av gammastrilingen. Vi har 

også hatt tilgang på noen foreløpige måleresultater fra 

Statens Institutt for Strålehygiene. Også her finner vi i 

store trekk overensstenunelse med nedborkartet for 29. april, 

men den grad av detaljrikdom som SIS-målingene viser, kan 

selvsagt ikke vi finne igjen i våre nedborkart. 

Meteorologisk institutt har altså kunnet bidra på folgende 

områder: 

a. Vi kunne raskt gi indikasjoner på hvor i landet (og i 

hvilke land) vi kunne forvente å finne de største belast-

ningene. Faktisk kunne vi ha beregnet trajektoriene 

basert på prognoserte vinder mist et dogn for de for-

urensede luftmasser kom inn over vårt område. (Dette 

punktet vil vi komme tilbake til i en sanere rapport om 

mulige bidrag fra vår side til den fremtidige beredskap 

mot ulykker av lignende art.) 

b. Vi kunne på kort varsel aktivisere et stort anta11 

stasjoner med landsomfattende dekning hvor nedborprover 

ble registrert og sendt inn til analyse. Dette skjedde 

i samarbeid med SIS. 

c. Vi kunne i ettertid hente frem fra våre dataarkiv ned-

borobservasjoner for å konstruere daglig nedborkart med 

stor detaljrikdom. Disse kart kunne ha foreligget noen 

dager (ca. 1 uke) etter at observasjonene ble tatt. 

Værtjenestene i de forskjellige land har beskrevet tran

sporten av de radioaktive utslipp på litt forskjellig 

måte med de hjelpemidler man hadde tilgjengelig. Hver og 

en har fokusert på "sitt" område. Det har faktisk vist seg 

at de to modeller som hittil har offentliggjort beregninger 

av det radioaktive nedfall fra Chernobyl-ulykken, (MESOS-

modellen fra Storbritannia og RlVM/KNMI-modellen fra 

Nederland) begge har hatt et for lite beregningsområde. 

(Områdets begrensning mot nord var 60°N). Transporten av 

radioaktivt materiale mot de nordiske land ble derfor util

fredsstillende beskrevet i disse beregningen. De storste 

nedfall utenom Sovjetunionen ble nettopp registrert i Sverige 
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Referanseliste: 

1): - Opplysninger gitt av de Sovjetiske representanter ved 

motet: Working Group on Assessment of Radiation Dose 

Commitment in Europe due to the Chernobyl Accident, 
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World Health Organization, Regional Office for Europe. 

2) : - WASH - 1400 REPORT. 

3): - STUK-VALO 45,-

Second Interim Report. 

Radiation Situation in Finland 

from 5 to 16 May 1986. 

Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety. 
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Anstein Foss for hjelp ved trajektorieberegninger, 
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J 150KM TRAJEKTORIER 
925 HPfl ANALYSER. 

START 26:01:1986 00 GMT-
TIL 05:05:1986 00 GMT 

MARKERING HVER 6. TIME 

Fig. 2 
1 rajektoner fra Chernobyl,- 86 Oh 26 oo GMT 

DNMI - 150 km analyser for 925 hPa, (ca. 700 m.o.h.) 

Markering langs trajektoriene hver 6. time. 

Tall i ruter viser nedbormengde i mm registrert 

i 12-timersinterval1 langs trajektoriene. 
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MI 150KM TRfUEKTORIER. START 26:04:1986 06 GMT 
TIL 02:05:1966 00 GMT 

925 HPfl flNRLTSER. MARKERING HVER 6. TIME 

Fig. 3 
Trajektorier fra Chernobyl, - 86 04 26 06 GMT 

(se elJers fig 2 ). 
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MI 150KM TRRJEKTORIER. START 26:04:1966 18 GMT 
TIL 01:05:1986 18 GMT 

925 HPfl ANflLTSER. MflRKFRINC HVER 6. TIME 

I ra je fc to r ie r f r a Chernobyi , - 86 04 26 18 GMT 

{ se e l l e r s Tig. 2 ) . 



Fig. 5. Denne viser følgende: 

Fra Chernobyl-området slippes 5 "puff" ut hver 

6. time i perioden 26. april kl. 00 GMT til 

0 1. mai kl 18GW,dvs. 6 dager. 'Riffene", (trajekto-

rier) følges i trykkflaten 925 hPa (ca 700 mo. h.) 

i 5 døgn. Posisjonen til hvert "puff" markeres etter 

transport i 1 døgn, 2 døgn osv.. 

Der markeringene ligger tettest, har hyppigheten 

av puff fra Chernobyl vært størst. 

Sirkler med 1000 km op- 2000 km radius om ulykkes-

stedet er også markert. 



Pig. 6 . Radioaktivt nedfall registrert ved gamma-

strålinp av henholdsvis 1IGV i Norge og SGU i 

Sverige. Isolinjene er trukket av forfntteren, og 

«r i kvalitativ overensstemnelse med kartene fra 

NGU og SGU. 

Mnrxeringene i Fin].-imi refererer ti] tig. 7. 
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OUSIKAUPUNKI. 26.*. - 16.S. 

Fig. 7. Davalopmant of tha total axpoaura rata In Konala, 
Halalnkl, and In Uualkaupunkl from 26 April to 
16 May 1986. 
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Beskrivelse av Chernobyl-ulykken, gitt av Dr. A. Moiseev; 
utsending fra USSR ved WHO'S konferanse: 
"Working group on Assetisment of Radiation Dose Connitment in 
Europe due to the Chernobyl Accident." 
Bilthoven, Netherlands: 25 - 27 juni 1986 

c 



" l a * USSR 
F-a?e 1 

The Chernobyl power station it located appro:: im*tely 170 l:m north o' 
Kiev. It has 4 nuclear reactor units and one (Number 5> is under 
ronstruction. The first reactor of this type was built near Leningrad and 
commenced operation in 2*73. 

The reactor unit is of the "channel" type, graphite moderated and 
light-Mater cooled. P. uses low-enriched uranium (1.6-2.0"/.). Water boils in 
the channels and a direct steam cycle to the turbine is used. The Channel 
type realtor gives the possibility of changing some part of the irradiated 
fuel during planned maintenance shutdowns. 

On 26 April 19B6, during a planned maintenance shutdown (under the level 
of 7%), the nuclear reactor of the number four power unit suddenly increased 
in power. During the intensive evaporation of cooling Mater, a large quantity 
of steam was formed. The steam began to interact with zirconium. This caused 
the formation of hydrogen and subsequent explosion. Following U n «-plosion 
there Mas an extensive fire in the number four unit of the Chernobyl power 
station. The reactor building, equipment and a part of the active zone 
received significant damage. A substantial amount of radioactive material 
(approximately 1-57, of the total amount of radioactive material* in t"e active 
xtwe according to preliminary assetsment - basically fiseion products1 were 
released in the atmoipnere. The reactor fire ended on 5 May 198c-.Twr people 
died during the accident (one from extensive burns, «nether from --*• <.« 
physical mjui i«f when crushed by falling equipment*. 2*9 people w«"~e 
hosoi tal ized with different types of acut e r ad i at ion sv-ndromes; twent •,-• i ve 

of whom lubsequenlly died. 

rla'imum radiation level within the ."••"• lm rone hai been r>-13 
m; 1 1 i roentgen per hour *nri rrare. In th* «amp Ufs a* * M l - ] 7 : *.as In"-*. 
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27 June !?D» 
USSR 
F*gf I' 

To prevent unnecessary irradiation of people (worl.ers involved ir the 

accident and population of the nearest small 'owns and villages) it M I S 

decided lo introduce preventive measures: pottssiurn iodine tablets w<r«"e 

widely distributed several hours after the bee inning of the accidert n u d » at 

wei 1 as outsitde the 30 l:m zone. Later when the le*el of external iriaCiation 

began to grow the people of the nearest villages and small townt were 

evacuated from the contaminated area to the distance up to 100 l;ir. ana more 

from the atomic power station. Approximately 100.000 people were evacuated 

In several regions of the Uhreine, Byelorussia» Mordovian and Russian 

'w«deration Republics where radioactive fallout were detected the monitoring or 

radioactive contamination has been begun. The levels of external irradiation 

and radioactive contaminations of various foodstuffs have been l;cpt under 

constant control by public health and meteorological radiological network. 

The Ministry of Health of the USSR regularly received information by telephone 

or tele:; from different location! of the contaminated regions on the p-temil 

exposure rate and measurement results on the content of radionuclide! in mill 

and some other foodstuffs. 

The temporary accepted levels of radioactive contaminations of various 

Toodstuff have been introduced by the Ministry of Health of the USSR to limn 

the leveli of internal irradiation. 

During the first weel alter the accident iup to 5 May» level* of *.h* 

external radiation ncmr atomic power station h*ve reduced to 2-Z timet and 

during the first month - to 5-6 times due to radioactive decay of thort-lived 

radionuclides. 
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USSF 

Ety S May, i t had decreased to 2-3 milliroentgen per hour and on e May i t 

had dropped to a «att i mum of 0. IS Milliroentgen per hour at the perimeter of 

the zone. Radiation levels ««as 0.3" mi 11ifsentgen per hour «t a distance of 

60 km from the stat ion and 0.32 milliroentgen per hour in Kiev. Later tnese 

levels had decreased to several times. Frem ? May measurement data '-om 9 

stations of the network in the USSR namely Oster (north of l.'iev), Leningrad. 

Riga. Vilnyus, Brest, ftakhov and Kishinev 4near Romanian border) are regularly 

(every day) sent to IAEA and WHO by te le» . 

-— Data from dai ly reports (see fer example document 1746i, 5 June 1986). 

I t is necessary to update them. 

One month ago after the accident the external ewposure rate at locations 

in the north-west regions along the border of the USSR have been close to a 

normal beck-ground (0.01 m i l l i roentgen per hour ) . Some ins i gni f i cant e:: ceding 

of the background Mas saved at the south-west regions (ftilhov, Kishinev (near 

the Romanian border) 0.02*0.04 milliroentgen per hour to the middle of hay. 

WOULD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOK EUROPE 

WELTGUUNDHimOKGANISATION 
RECIONALSORO FUR EUROPA 

ORGANISATION MOKDIALE Df LA SANTÉ 
BUREAU REGIONAL OE L'EUROPE 

•CEMIIFHAJ, OrrAHHlAUH* 1£rAIOO.\FAHEHH ft 
ERPOnEHCKOE P E r H O H A ^ b H O E filOPO 

" o r k i n j group on A«ca»aMnt of Radiat ion 
^«•« CoM&tsont in Cur opt out to t h t 
Chernobyl Accident 

t i l t h o v n , 23-37 Jun» U»6 
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VffRET I DEN AKTUELLE PERIODEN: 

Her finnes vedlagt verkart over det aktuelle området for 

perioden fra 25. april 1986 kl. 12 GMT til 8. mai 1986 

kl. 12 GMT. Verutviklingen kan følges fra kart - til kart. 

Her er vist et kart hvert døgn, - kl. 12 GMT. På Meterologisk 

Institutt finnes denne kartserien i arkivet - med tidsintervall 

av 6 timer mellom hvert kart. Det finnes også en tilsvarende 

kartserie for et mindre område som dekker Norden og Nord -

Europa, -tegnet hver 3. time og med flere stasjoner plottet på. 

Observasjonsmaterialet er i virkeligheten mye tettere enn vist 

på slike kart. Et utvalg er gjort for at kode - tegnene som 

føiger observasjonen ikke skal overskrive hverandre. Alle 

disse kart er plottet av en plotte - maskin, - og senere 

analysert av vakthavende meterolog som legger inn fron ter og 

isolinjer for trykk,(isobarer). For å kunne gjore seg full 

nytte av informasjonen på slike værkart kreves god trening og 

forståelse av verets dynamikk. Tidsangivelsen som føiger kartet 

viser : Dag, måned, år og time (Greenwich Mean Time). 

- 86 04 25 12 GMT: 

Været i startfasen kan beskrives slik: 

Høytrykk over sentrale deler europeisk del av USSR med sentrum 

over Moskva - området. En utloper gir en høytrykks - kile 

over Skandinavia. Lavtrykk over Midt-Europa, - sentrum over 

Polen. En gjennomgående front fra Sør - Frankrike - over 

Alpene - Østerike - Polen og i en bue over Sør-øst-Sverige. 

Frontsonen er ikke særlig aktiv. Det er omfattende nedbør i 

luftmassene nord-vest for frontsonen. Sør-øst for frontsonen 

kommer en stødig, men ikke særlig sterk, utstrøming fra høy-

trykkområdet over Russland. Vinden nær bakken viser 10 - 15 

knop fra sør-øst over området Ukraina og Hvite-Russland, Ikke 

noe nedbør synes å være registrert i dette området. Over 

Østersjøen er det mye tåke. Det tyder på kaldt vann som 

stabiliserer luften nermest havoverflaten. 

Dette synes å være værsituasjoiicn ca. 12 timer før ulykken 

st art et . 

;For observasjoner og detaljer - se kart ) 
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- 86 04 26 12 GMT: 

Høytrykket over Russland har beveget seg litt mot nord-øst. 

Utløperen mot Skandinavia er borte. 

Frontsonen har aktivisert seg over Midt-Sverige, likeledes 

over Frankrike. Lavtrykk har utviklet seg med ganske mye ned -

bør knyttet til frontsonen i disse områdene. Et svakt høytrykk 

over Russland er uendret, 10 - 15 knop sør-østlig vind nær 

bakken over Ukraina og Hvite-Russland. Litt bygenedbør i om

rådet ved Kiev. Tåke over Østersjøen og over Polen. 

- 86 04 27 12 GMT : 

Høytrykket over Russland beveger seg noe sør-øst-over. 

Lavtrykket som lå over Midt-Sverige har dypet seg og liggerover 

Nord - Skandinavia. Frontsonen over Østersjøen er ikke særlig 

aktiv. 

Små lavtrykk over Belgia og Nord - vest - Frankrike. 

Utstrømningen rundt sorsiden av høytrykket over Russland noe 

svekket, 5 - 1 0 knop sør-østlig vind. Skyfritt over Hvite-

Russland, Polen og de Baltiske republikkene av USSR. 

- 86 04 28 12 GMT: 

Høytrykk over Russland svekkes og beveger seg sørover. 

Svak lavtrykk-dannelse over Hvite-Russland. 

Den tidligere omtalte frontsonen har aktivisert seg sterkt 

over Skandinavia, fra Vest-Norge over Midt-Sverige og Sør-

Finland. Tilhørende kaldfront sørover gjennom Sør-Sverige. 

Disse to front-systemene var det som gav de store nedbør

mengdene - med tilhørende radioaktivt nedfall over Sverige, 

særlig inn for Sundsvall (varm-fronten) og Gjavle - Uppsala 

(kaldfronten). 

Over hele Øst-Europa er det svake vinder, ca. 5 knop i et 

nokså i;..rdnet mønster. Frontsonen har beveget seg ostoverj 

den sørlige del, - og sterk aktivisering med nedbør og lav-

trykksutv i kl ing sør for Alpene (Genova - bukta). 
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- 86 04 29 12 GMT: 

Høytrykket som Tør lå over Russland er ute av bildet. 

Området domineres av svake lavtrykk. - Et over Moskva 

- et annet over Balkan - området. Det siste med en aktiv 

front - utvikling over Jugoslavia. Nedbnr over Jugoslavia, 

Adriaterhavet og Midt-Italia. 

Ny front-sone fra Vest-Norge og ned gjennom Frankrike. Den 

er ikke særlig aktiv. Området viser også høytrykkoppbygging 

fra sør-vest; -Azorene; som en tunge inn over England -

Frankrike. 

- 86 04 30 12 GMT: 

Frontsone fra Trøndelag - Sverige - til Skåne og mot Alpe-

området. Ingen stor endring av situasjonen i sør. Mye 

nedbør over Trøndelag, mindre sørover langs fronten. 

Øst-Europa med Russland - svake vindforhold. Fra Ukraina 

trekker vinden nær bakken sør-vestover ca. 5 - 1 0 knop. 

Byger med torden over Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike. 

Høytrykket fra sør-vest dominerer vindforholdene over England 

- Frankrike og med en tunge mot Danmark. Vinden fra Øst -

Europa styres derfor sør-vestover. Mye bygenedbør i Alpe-

området. 

- 86 05 01 12 GMT: 

Høytrykket har bygget seg opp over Danmark - Tyskland. 

Dette dominerer sirkulasjonen over Midt - og Øst - Europa. 

Vinden over Uk rana mot sør. Over resten av Øst -Europa mer 

mot sør - vest. Lite nedbør i hele området. Over Midt -

Skandinavia ligger et par fronter, med en del nedbør over 

Trøndelag (Vi ser en opplagt feil-observesjon over Ukraina,-

Kiev; 80 knop bakkevind fra øst er umulig i trykkfeltet). 

Lavtrykket over Hellas - Sør-Italia med nedbør over nord-vestre 

deler av Hellas gir kanskje nedfall her. 
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- 86 05 02 12 GMT: 

Høytrykk over sør-delen av Østersjøen dominerer vsret i hele 

området. Svake vinder i hele området. 

Ny utvikling av lavtrykk i vest, - over områdene sør -vest for 

England. 

Det kan kanskje her nevnes at radioaktivt nedfall ble rapportert 

i Skottland og Weles i denne perioden. Man ser av de kgxtene 

som her er vist, at det syntes mulig ved en strømning rundt 

og sør for høytrykket som beveget seg inn fra sør-vest. 

- B6 05 03 12 GMT: 

Høytrykk over Østersjøen beveger seg nord-østover til Finland -

Nord-Russland. Vinden over Ukraina - mot sør - og sterk, 

20 - 25 knop. Lavtrykk sør-vest for England utvikler seg 

sterkt, - med sterk nedbør over Bretagne. Frontsystem over 

Engl.ind - Irland, Skottland og nordover i Norskehavet. Rolige 

vindforhold fra sør-øst over Sør-Skandinavia. 

Lite nedbør i Nord - Europa. 

Lavtrykk over Sør - Russland gir sterk vind fra nord over Ukraina. 

- 86 05 04 12 GMT og 

- 86 05 05 12 GMT: 

Høytrykk - kile over Sør-Finlnd og sterkt lavtrykk sør for 

Irland gir vind fra sør-øst over Øst - Europa; - og opp mot 

Skandinavia. Lavtrykket i Sør - Russland gir vind fra nord over 

kildeområdet - i Ukraina. 

Ikke nedbør (skyfritt) over Øst- og Nord-Europa. Nedbør over 

Irland og Skottland. 

Vi kunne ha fortsatt verbeskrivelsen, men den mest aktive 

perioden med radioaktive nedfall regner vi med var over på 

denne tiden. 

Vi legger likevel ved nuen ekstre værkart for dagene som følger 

frem U l : 66 03 QB 12 GMT . 
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TRAJEKTORIE - KART : 

Kartene kan deles i to serier: 

- 1: 925 hPa og 850 hPa,- som svarer til henholdsvis 

ca 6 - 700 m og ca. 12 -1500 m høyde. Danne serien 

starter med tenkte utslipp ved tiden 25. april 19B6 

kl. 12 GMT, - altså ca. 10 timer før ulykken startet. 

Så folger kart hver 6. time fram til utslipp ved tiden 

3. mai 1986 kl. 00 GMT. De tenkte utslipp felges fra 

starttidspunktet i noe varierende lengde,- noen ganger 

opp i mot 10 døgn. Det s;er seg seiv at usikkerheten 

aker sterkt med tiden fra utslippet. 

Denne kartserien er tenkt å gi en oversikt over spred-

ningen fra "brann"-fasen av ulykken. 

- 2: 700 hPa og 500 hPa,- som svarer til henholdsvis ca. 

3000 m og ca. 5000 m høyde. 

Denne serien starter med utslipp ved tiden 26. april 

1986 kl. 00 GMT, - altså nokså ner eksplosjonstidspunktet. 

Det er mulig at eksplosjonen førte gasser og partikler 

ganske nøyt opp i atmosfæren. Vi ser at transport i 

disse nøyder ikke førte utslippene mot Skandinavia. 

Denne serien er kortere enn den første. Kart hver 6. 

time til 27. april 1986 kl 00 GMT, og senere hver 12. 

time til 28. april 1986 kl. 00 GMT. 

I hovedteksten - avsnitt 3 - er beskrevet ved noen stikkord 

de beregningsprosedyrer som må utføres før trajektorier kan 

plottes på kart. 

Vi vil poengtere noen av de usikkerheter som er nevnt foran,-

serlig Bt transporten folger isobar-flatenes vind. Dette er i 

slett ikke tilfelle alltid. Serlig i nærheten av fronter kan 

vi ha omfattende og organiserte vertikalforflytninger. Slike 

laftinger av luftmassene utleser mer stor-stilte nedbør-prosesser.! 

I andre og tilgrensede områder må selvsagt slike løftninger 

kompensere* med tilsvarende nedsynkning. Det skjer ved mer 

langsomme vertikale bevegelser over større områder. Det er 
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viktig å huske denne vertikai-strukturen av bevegelses-

mønstret ved tolkningen av trajektorier som transport av 

luftmasser over store avstander. 

Om vi folger kartserie 1 - altså 850 hPa og 925 hPa -

trajektoriene som en tids-rekke av "puff"-utslipp, kan vi 

gi felgende beretning: 

Oe første 3 - 4 kartene viser en ganske direkte transport 

mot Skandinavia, - mot Norge i 925 hPa for de to første 

puff etter at ulykken startet. Av utslippsforløpet 

mener man at disse utslippene var svert mye sterre 

enn de senere dagers utslipp. 

Kartet over "puffet" - fra 26. april kl 18 GMTviser 

nye trekk. Utbruddet mot Skandinavia bøyer av. Flere 

av trajektoriene i 925 hPa går i sin sanere fase mot 

Midt-Europa (Alpe-området). Det er ogoå av interesse å 

folge 700 hPa trajektoriene. En av disse (den mest 

sentrale) går rett vestover, mens de andre bøyer av til 

hver side. 

Kartet over "puffet" fra 27. april kl. 12 GMT viser i 

850 hPa transport vestover som ender over England 7 -

8 dager senere. Det er her å merke seg at med en så 

"famlende" start som disse trajektoriene hadde, kunne man 

lett ende nesten hvor det skulle vere. Det er likevel 

interessant at i nedbør som falt i Wales og Skottland 

3. - 5. mai, registrerte man ganske sterk radioaktiv 

intensitet. 

Kartene 86 04 26 18 til 86 04 27 12 viser g e direkte 

transport mot Alpeområdet over Bst-Europa. Store ned

børmengder knyttet til tordenver over disse områdene 

førte til store nedfall av radioaktivitet. 

Dette passer med registreringer. 

Fra 86 04 28 00 av, folger en periode med transport 

østover og sørover fra kilden. "ttte synes å vere bildet; 

hele resten av den perioden kartserien omfatter. 
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NEDBØRKART : Av Gustav Bjerbck 

A : Meteorologisk institutts stasjonsnett. 

Det vedlagte stasjonskartet viser den omtrentlige tettheten 

av stasjonsnettet fordelt på synoptiske stasjoner, klima-

stasjoner og nedberstasjoner. Omtrentlig - fordi dette viser 

nettet i 1979 og noen stasjoner kommer til - eller legges ned 

år om annet. 

Oe synoptiske stasjonene telegraferer observasjonene til 
Meteorologisk" institutt 3 - 8 ganger pr. degn. Av disse 

har instituttet i drift ca. 160. Observasjonsprogrammet er 

ganske omfattende; - temperatur, trykk, nedbør , skyer, sikt-

barhet, m.m. Nedbør males 2 - 4 ganger i døgnet. 

Klimastasjuoeue har et annet rapporterings-system, men også 

her er observasjonsprogrammet ganske omfattende. Ca. 60 slike 

stasjoner måler nedbør en gang i døgnet, - kl. 08 lokal tid; -

og sender inn rapport til instituttet en gang pr. måned. 

NedberstasJQOSDSi ca. 550 stk. , har redusert observasjons-

program. De måler hovedsaklig nedbørmengden hver morgen kl.08 

lokal tid, og sender ordinært inn rapporter på postkort en 

gang i uken. 

Tilsammen vil dette vise et stasjonsnett som måler nedbør med 

minst daglig tidsoppløsning på ca. 760 stasjoner. Stedvis er 

tettheten av stasjonsnettet svært bra, f.eks. i Oslo-området. 

Andre steder er det store områder som er vesentlig dårligere 

dekket, f.eks. flere av de store fjellområder; Hardangervidda 

og Jotunheimen. 

Alt det vi hartil har referert til er manuelt betjente stasjoner. 

I tillegg finnes det automatstasjoner med et enklere observa-

sjonsprogram. Vj omtaler ikke disse i denne sammenheng. 
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B : Nedbør de aktuelle dagene: 

På grunn av topografien ser vi ofte store variasjoner i ned

børmengdene over korte avstander. Eksempelvis kan man se på 

29. april, der stasjonen Beito ikke hadde nedbør og stasjonen 

Bygdin hadde 11,6 mm, og disse stasjonene ligger i en avstand 

på ca. 10 km. Det kan derfor være vanskelig å uttale seg om 

hvilke nedbørmengder det da kan ha vært lenger inn i fjellet. 

Det vil også være tilfeldig om "Bygdin" skulle representere 

maksimalnedbøren. Det er viktig å ha dette klart når nedbør-

kartene studeres. 

På kartene er det førsøkt å trekke kurver gjennom steder med 

samme nedbør, men kurvene gir neppe den hele og fulle sannhet 

når man tar hensyn til de begrensninger som er nevnt ovenfor. 

Det er her av rent praktiske hensyn gjort et utvalg av sta sjoner 

ved plottingen av de vedlagte nedbørkart. Utvalget er på ca. 

150 stasjoner blandt de 550 nedbørstasjonene, slik at den 

arealmessige dekning blir rimelig jevn. Eksempelet Beito -

Bygdin viser at det bilde man får kan være sterkt avhengig av 

det utvalg av stasjoner man gjør, om man da ikke kjenner til 

stasjonenes særegenheter. 

Ved studiet av de vedlagte kart, er det spesielt kartet for 

29.04. - som bør være det sentrale. 

I forbindelse med Chernoby1-ulykken ble ca. 30 av våre stas

joner engasjert i oppsamling av nedbør. Nedbørprøvene ble 

samlet i spesielle flasker og sendt inn til Statens Institutt 

for StrålehygieneCSIS). Samtlige observatører stilte seg med 

en gang positive til dette tilleggsoppdraget. Arbeidsmengden 

ble ikke vesentlig større og for øvrig er de vant til nøy-

aktighet og presisjon ved målingene. Denne innsamlingen av 

nedbørprøven vil fortsette ut juli 1986. 



i' DET NORSKE 
ETEOROLOC1SKE INSTITUTT 

5TASJ0NSKART 

1979 
i' 

S t a s j o n e r : 

, • synoptuk 

a klima 

• n e t i b a r 

( 
Målestokk 1: 2 000 000 



yJUJpM-Jti 



•>;«i 

> ^ ' y «o?* 
v$,- ^X'" 

•a V 

; 

MUH* m* ,«\ 



« ^ 

•5^£ XT 
*_• ,<-V 




