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1. Innledning 

1.1 Organisasjon og bemanning 

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. 
Strålevernet ble opprettet i 1993 etter sammenslåing av Statens Atomtilsyn og Statens 
institutt for strålehygiene. Strålevernet har ansvar for å: 

- føre tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale 
- koordinere beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall 
- overvake naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv 
- øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. 

Strålevernet er underlagt Sosial- og helsedepartementet og har følgende avdelings
struktur: 

Avdeling 
Beredskap og 

sikkerhet 

Direktør 

Adm.stab 

Avdeling 
Miljø 

Infostab 

Avdeling 
Strålemedisin 

Avdeling 
Tilsyn 

Strålevernets totale bemanning utgjorde i 1994 68 stillinger, hvorav 52 har vært 
knyttet til faste stillingshjemler (inkludert 4-årsengasjementer). Oversikt over 
medarbeiderne er gitt i vedlegg C. 

Strålevernets direktør er Ole Harbitz. Erling Stranden har fungert som direktør 
september-desember 1994 mens Harbitz har vært i utdanningspermisjon. Følgende er 
tilknyttet direktøren i stab: direktør med spesialoppdrag Knut Gussgard, administra
sjonssjef Liv Karin Lie og informasjonssjef Michael Brenna. Stabene har i 1994 vært 
bemannet med seksten stillinger, fordelt med tre på direktør, ti på administrasjon og 
tre på informasjon. Tolv av stillingene har vært knyttet til faste hjemler. 
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Avdeling Beredskap og sikkerbct fører tilsyn med de norske forskningsreaktorene, 
med transport og med avfallshandtering. Avdelingen er sekretariat for den nasjonale 
beredskapsorganisasjonen for atomulykker og kontaktpunkt for det internasjonale 
varslingsnettverket. Avdelingen har en permanent beredskapsenhet på Svanhovd i 
Sør-Varanger. Avdelingsdirektør er Erling Stranden. Finn Ugletveit har fungert som 
avdelingsdirektør september-desember 1994. Avdelingen har i 1994 vært bemannet 
med ni stillinger, samdige faste. 

Avdeling Miljø har som oppgave å overvake naturlig forekomst og forurensning av 
radioaktive stoffer. Avdelingen driver forskning for å kartlegge vandringen av radio-
aktivite stoffer i biosfæren frem til mennesket. Dette gir grunnlag for å vurdere 
konsekvensene for miljø og helse, slik at man kan sette i verk tiltak for å begrense 
stråledosene fira inntak, inhalasjon og ekstern bestråling. Avdelingsdirektør er Erik-
Anders Westerlund. Avdelingen har i 1994 vært bemannet med nitten stillinger, 
hvorav ti har vært knyttet til faste hjemler. 

Avdeling Strålemedisin samordner Strålevernets forsknings- og utviklingsvirksomhet. 
Avdelingen vurderer helseeffekter av alle typer stråling, inkludert ultrafiolett lys og 
elektriske og magnetiske felt, og skal utvikle helsemessig funderte vilkår og prinsipper 
for strålevern. Avdelingen har ansvar for medisinsk beredskap ved atomulykker og har 
laboratorium ved Rikshospitalet. Avdelingsoverlege er Jon Reitan. Avdelingen har i 
1994 vært bemannet med syv stillinger, hvorav seks har vært knyttet til faste hjemler. 

Avdeling Tilsyn skal se til at grunnprinsipper for strålevern etterleves i de virksom-
hetene som bruker strålekilder. Virksomhetene ortifatter mange og ulike bruksområder 
innen helsevesen, industri, forskning m.v. Alle former for stråling og anvendelser inn
går i avdelingens arbeidsområde. Tilsynsavdelingen har ansvar for dosimetristandarder 
og overvåkning av yrkeseksponerte. Avdelingsdirektør er Gunnar Saxebøl. Avdelingen 
har i 1994 vært bemannet med sytten stillinger, hvorav seksten har vært knyttet til 
faste hjemler. 

1.2 M å l for S t rå l eve rne t 

Det overordnede målet for Statens strålevern er: 

NYTTIG STRÅLEBRUK—GODT STRÅLEVERN—ATOMSIKKERHET 

Strålevernet fører tilsyn med bruk av strålekilder innenfor helsevesen, industri og 
forskning. Strålevernets oppgave overfor virksomheter som bruker stråling er formulert 
i tre grunnprinsipper: 

- Strålebruken skal være berettiget. Dette innebærer at det må være en netto nytte
effekt for individ eller samfunn. 

- Strålebruken skal være optimalisert. Det vil si at stråledoser skal holdes lavest mulig 
vurdert ut fra praktiske, økonomiske og sosiale forhold. 
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— Strålebruk skal utføres innenfor fastsatte dosegrenser for yrkeseksponerte og 
befolkning. 

Strålevernet fører tilsyn med at atomanleggene i Norge er sikre, og at all handtering av 
spaltbart materiale skjer i forsvarlige og kontrollerte former og i henhold til internasjo
nale avtaler. Strålevernet skal se til at samfunnet er godt forberedt ved atomulykker og 
andre strålingsulykker i inn- og utland. 

Mennesker og dyr utsettes for stråling frå omgivelsene og fra sin egen kropp. Radio
aktive stoffer kan være dannet i naturen eller være resultat av menneskelig virksomhet. 
Strålevernet har som mål å begrense eksponeringen fira naturlige og kunstige stråle-
kilder i miljøet. 

Strålevernet har som mål å øke kunnskapen om stråling hos alle brukere og i sam
funnet forøvrig. Strålevern skal baseres på kunnskap om strålingens biologiske virk-
ninger, og på prinsippene om berettigelse og optimalisering. Dette gjelder ikke minst 
bruk av stråling i medisinsk diagnostikk og behandling. 

Malene er stilt sammen i følgende målstruktur: 

1 Berettiget og optimalisert 
strålebruk 

2 Vern av arbeidstakere, befolkning 
og miljø mot skadelige effekter av 
stråling 

3. Et samfunn vel forberedt på 
atomulykker, andre strålings
ulykker og bruk av atomvåpen 

4. Kompetanse innen strålevern, 
strålemedisin og atomsikkerhet 

1.1 Bruk av stråling skal være nyttig og 
kvalitetssikret. 

1.2 Bruk av stråling til diagnostiske og 
terapeutiske formål skal være 
optimalisert og effektiv. 

2.1 Strålesikkert arbeidsmiljø. 
2.2 Begrenset eksponering fira naturlige 

og kunstige strålekilder i vårt miljø. 
2.3 Sikre atomanlegg og sikring av 

spaltbart materiale. 

3.1 Koordinert nasjonal beredskap og 
overvaking. 

3.2 Beredskap mot virkninger av 
atomvåpen. 

3.3 Samordnet internasjonal varsling og 
beredskap. 

4.1 - hos egne medarbeidere, 
4.2 - hos eiere og brukere av strålekilder 

og atomanlegg, 
4.3 - ved forsknings- og 

utdanningsinstitusj oner, 
4.4 - hos beslutningstakere, 
4.5 - hos befolkningen. 
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1.3 Viktige arbeidsområder i 1994 

Statens strålevern har en tosidig rolle ved at etaten både er et myndighetsorgan og et 
faglig referanseorgan. Strålevernet har først og fremst ansvar for de fagområderie som 
Sosial- og helsedepartementet og institusjonen seiv prioriterer ut fira forvaltnings
messige behov og faglige Icriterier. Som nasjonalt fagorgan yter imidlertid Strålevernet 
tjenester også overfor andre deler av forvaltningen. Etaten har i 1994 i økende grad bli 
tillagt oppgåver fira andre departementer, først og fremst Miljøverndepartementet og 
Utenriksdeparternentet. 

Strålevernet skal prioritere innsats på de områder hvor man kan oppnå størst rtmlig 
ønsket helseeffekt. Målet er en størst mulig reduksjon av de kollektive stråledosene til 
befolkningen. Feiter som har pekt seg ut her er radon i boliger, ultrafiolett stråling fra 
solen og røntgendiagnostikk. 

Den enkelte arbeidstaker og enkeltindivid har krav på Iavest mulig risiko for helseskade 
pga. feilbruk av stråling eller ulykker. Derfor er beredskap et viktig satsningsornråde. 
Det samme gjelder tilsyn med yrkesmessig bruk av stråling. 

Stråling skal bare brukes der hvor det kan dokumenteres en klar nytteverdi. Stråling får 
stadig nye anvendelsesområder, og nye metoder tas i bruk. Strålevernet følgcr med på 
utviklingen og foretar løpende vurdering av all strålebruk, spesielt innen medisin. 

Tilsyn 
Tilsyn er tradisjonelt den viktigste del av institusjonens virksomhet. Tilsynet føres for å 
redusere individuell risiko for arbeidstakere og pasienter og for å redusere risiko for at 
strålekilder kommer på aweie. Prinsippet internkontroll har endret tilsynets art og 
innhold og har innvirkning på tilsynets kvalitet. Tilsyn etter internkontrollprinsippet, 
brukerkontakt og -veiledning og utvikling av regelverket har vært prioritert i 1994 når 
det gjelder store industrielle brukere og de norske atomanleggene. Det har foregått en 
løpende vurdering av berettigelsen av ulike former for medisinske stråleanvendelser 
med tilhørende oppfølging og revisjon. 

Overvaking 
Overvaking av trender og gjennomføring av tiltak har vært basert på en vurdering av 
best mulig strålevern når det gjelder alle former for stråling. Strålevernet er eti pådriver 
for at det blir satt inn byggetekniske tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i 
boliger. Dosereduserende og kvalitetsforbedrende tiltak i medisinsk diagnostikk har 
også vært et resultat av overvåkningsvirksomheten. Overvaking av miljøet er tillagt 
større vekt enn tidligere. Det er særlig overvaking av radioaktiv forurensing og 
ultrafiolett stråling (UV) fra solen som har pekt seg ut. 

Dosimetri og måleteknikk 
Dosimetri og måleteknikk er grunnleggende fagområder for Statens strålevern. 
Kalibreringstjenester og internasjonalt samarbeid er videreutviklet i 1994. Kvalitets
sikring av egne og andres tjenester har omfattet prioritering av standarddosirrietri. 
sammen med oppbygning og vedlikehold av laboratoriefunksjoner for måling av 
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ioniserende og ikke-ioniserende strålinga 

Beredskap 
Beredskap mot atomulykker og andre strålingsulykker har vært et primært satsings
område også i 1994. Videreutvtklin^en av Faglig råd for atomulykker og clcts 
sekretariat har hatt høy prioritet sartinieri med arbeidet med å utvikle egen intern 
beredskapsorganisasjon. Opprettholdelse, videreutvikling og kvalitetssikring av 
beredskapsrelaterte malinger har skjedd parallelt. Beredskapsarbeidet har vært mulig 
bare gjennom et godt samarbeid m^d en rekke andre etater og institutter, jf. vedlegg 
E om beredskapsorganisasjonen. 

Kompetanseutvikling og infomiastjon 
Kompetanseoppbygging i Statens strålevern er blitt av økende viktighet fordi etaten 
skal vaere en kunnskapsbank for sanxfunnet. Strålevernet arbeider for økt kompetanse 
på bred front. Egen FoU-virksomhet på. visse områder er under oppbygging. Kompe-
uuisekrav, kurs og opplæring overfor eierc og brukere er gitt høy prioritet. Det samme 
gjelder kontakt og informasjon overfor befolkningen, spesielt på beredskapsrelaterte 
områder. Samfunnets fokusering på miljøspørsmål generelt omfatter i stor grad stråle-
relaterte problemstillinger. For Statens strålevern er innsats på informasjonssektoren et 
viktig satsingsområde. Det er en utfordring for Statens strålevern å utgi riktig, forstå
elig og balansert informasjon når dette er nødvendig, og dette arbeidet har vært 
(rappet opp i 1994. 

Internasjonalt arbeid 
Intemasjonaliseringen har også preget 1994:. Strålevern og atomsikkerhet er i 
høyeste grad fågfelter med stor internasjonal kontaktflate. Det foregår i økende grad 
en arbeidsdeling mellom de ulike land. Dette innbefåtter ikke bare standarder og 
anbefalinger, men også et økende s^niarbeid over landegrensene gjennom koordinerte 
internasjonale forskningsprogranirneir. I internasjonale fora har Norge prioritert arbeid 
som gir øket sikkerhet. Dette omfatter bl.a. internasjonale standarder, konvensjoner og 
avtaler. Arbeid for sikring av spaltbart materiale er gitt høy prioritet. 

Støttefunksjoner og interne rutiner 
Det er foretatt omfattende bygningsmessige moderniseringer og utvidelser i 1994. 
De faglige ntfordringene følges opp med bl.a. satsing på biblioteksfunksjoner og 
informasjonsinnhenting, effektivisering av saksbehandling, intern arbeidsfordeling og 
bevisst kompetanseheving hos personalet. I 1994 begynte Strålevernet arbeid med 
innføring av internkontrollsystem for egen virksomhet. 
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2. Virksomheten ved 
Avdeling Beredskap og sikkerhet 

Statens strålevern fører tilsyn med at atomanleggene i Norge er sikre, og at all hand
tering av radioaktivitet og spaltbart materiale skjer i forsvarlige og kontrollerte former 
og i henhold til internasjonale avtaler. Strålevernet skal se til at samfunnet er godt for
beredt ved atomulykker og andre strålingsulykker i inn- og udand. 

Avdeling Beredskap og sikkerhet fører tilsyn med sikkerhet og strålevern ved de norske 
forskningsreaktorene. Oppgaven omfatter også tilsyn med transport av radioaktive 
stoffer og spaltbart materiale og tilsyn med handtering og lagring av radioaktivt avfall. 
Avdeiingen er sekretariat for den sentrale beredskapsorganisasjonen for atomulykker. 
Avdeiingen innbefatter også en egen permanent beredskapsenhet i Svanvik i Sør-
Varanger, tett opp til den russiske grensen. Avdeiingen har ansvar for administrasjon av 
funksjonen som nasjonalt kontaktpunkt for det internasjonale varslingsnettverket, og 
skal holde seg oppdatert når det gjelder mulige atomtrusler mot Norge. I tilfelle det 
skjer en ulykke, vil Strålevernet være operasjonssentral for Faglig råd og Kriseutvalget 
for atomulykker under ledelse av Strålevernets direktør. 

2.1 Tilsyn med norske forskningsreaktorer 

Det er utført løpende tilsyn med de norske reaktoranleggene ved Institutt for energi
teknikk i Halden og på Kjeller. Tilsynet har bestått dels av inspeksjoner med vurdering 
av arbeids- og sikkerhetsrutiner og dels av møter med IFEs personell hvor sikkerhets-
rutiner har vært diskutert. 

En ny avtale mellom IFE og Statens strålevern vedrørende sikkerhetskontroll av 
nukleært materiale er undertegnet. Avtalen innebærer at IFE på vegne av norske 
myndigheter fører kontroll med spaltbart materiale (uran, plutonium o.l.) i Norge. 

Statens strålevern og IFE har arbeidet med en tilrettelegging for norsk rapportering av 
hendelser og uhell ved forsøksreaktorer gjennom IAEAs rapporteringssystem, INES. 
Den norske tilretteleggingen er godt i gang, og vi awenter den internasjonale 
implementeringen. 

2.2 Transport 

Det er startet et samarbeid med toll- og politimyndigheter vedrørende kontroll med 
ulovlig innførsel og transport av spaltbart og radioaktivt materiale. Videre har Stråle
vernet deltatt i utdanning av instruktører på området transport av farlig gods som går 
inn under ADR klasse 7 slik at norsk praksis kan ligge på linje med internasjonale 
rekommendasjoner. 
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2.3 Sikkerhet ved kjernekraftverk og reaktordrevne fartøyer 

Strålevernet er aktivt engasjert i bilateralt og internasjonalt arbeid for å bedre sikker-
heten ved kjernekraftverk og andre atomanlegg i Øst-Europa. Dette arbeidet er nært 
knyttet til Utenriksdepartementets prioriterte prosjekter, f.eks. strakstiltak for bedring 
av sikkerheten ved Kola kjernekraftverk. Det er i denne sammenheng gjennomført en 
rekke norsk-finansierte sikkerhetstiltak ved Kola kjernekraftverk. Alt sikkerhetsutstyr 
som var planlagt anskaffet i henhold til bevilgningen på 20 millioner kroner er kommet 
fram til verket i 1994. Dette omfatter mobilt dieseldrevet nødaggregat, telekommuni
kasjons- og edb-utstyr, kjemilaboratorium, undervannskamera for sikkerhetsundersøkel-
ser i reaktorkjernen samt utstyr for å oppdage feil i viktige sikkerhetskomponenter. 

Arbeidet med å kartlegge sikkerheten ved de mer enn hundre reaktordrevne skipene 
som opererer fra baser på Kola-halvøya, er i gang. I dette arbeidet inngår kartlegging 
av radioaktivt avfall fra denne virksomheten hvor viktig informasjon er vanskelig å 
framskaffe. Det gjenstår her mye arbeid for å få oversikt over risiko for ulykker, lekkasje 
av radioaktivt materiale og spredning av spaltbart materiale fra hovedsakeUg militær 
atomvirksomhet på Kola-halvøya. 

2.4 Radioaktivt avfall 

Strålevernet fortsatte i 1994 arbeidet med undersøkelsene av de nedgravde tønnene 
med lav- og middelaktivt avfall på IFEs område på Kjeller. Undersøkelsene omfatter 
kartlegging av tønnenes tilstand og lekkasjeforhold, og er nødvendige med henblikk på 
senere lagring/deponering. 

Etter at lokalisering av deponi for radioaktivt avfall ble besluttet av Stortinget, har 
arbeidet med grunnundersøkelser på stedet gått videre. IAEA er engasjert for å foreta 
en faglig gjennomgang av planene. Strålevernet deltar i prosessen som forberedelse til 
den kommende konsesjonsbehandlingen. 

2.5 Beredskap 

Statens strålevern er sekretariat for Faglig råd for atomulykker og er nå også etablert 
som nasjonalt kontaktpunkt for varsling av atomulykker i henhold til bilaterale og 
internasjonale avtaler. 

Faglig råd for atomulykker har hatt to møter i 1994. I tillegg har Kriseutvalget alene 
hatt ett møte. Ansvarsforhold og kommandolinjer innenfor de enkelte etaters område 
har vært et hovedtema og er i ferd med å avklares. Det har også vært arbeidet bevisst 
overfor det regionale beredskapsleddet på de samme områdene. 

Arbeidet med å styrke kontakten med beredskapsleddet i fylkene er intensivert, og 
Strålevernet har deltatt aktivt med rådgivning i oppbygging av en desentralisert 
beredskap. Planer for videre utvikling av samarbeid med fylkene er lagt. 
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Strålevernets beredskapsenhet på Svanhovd har markert seg som en ressurs i de nord-
ligste fylkene, og det arbeidcs med en rekke prosjekter med overvaking av miljøet og 
med kontaktskapende virksomhet overfor kommuner og fylker samt våre naboland i 
regionen. 

Statens strålevern har deltatt i en stor internasjonal atomulykkesøvelse i Russland som 
ble arrangert i regi av DHA (UN Department of Humanitarian Affairs) i Geneve. 
Øvelsen ble gjennomført som en skrivebordsøvelse der internasjonal ekspertise, 
inklusive den norske, fikk innblikk i hvordan russiske myndigheter vil handtere en 
reaktorulykke. Nasjonalt deltok Strålevernet i planlegging og gjennomføring av en 
mindre beredskapsøvelse i informasjonshandtering, Atominfo-94, sammen med 
Regjeringens kriseinformasjonsenhet. 

Det er arbeidet med å følge opp utviklingen av et IT-basert beslutningsstøttcsystem til 
bruk for beslutningsfatterne under en beredskapssituasjon. Dette prosjektet er i 1994 
kommet inn i en produksjonsfase, og den første prototypen er levert. Prosjektet skal 
være fullført innen utgangen av 1995. 

Det interne beredskapsapparat ved Statens strålevern har blitt reorganisert og nye 
prosedyrer og manualer for vår døgnkontinuerlige telefonvakt er utarbeidet. 

I 1994 er telexforbindelsen med anleggene i Murmansk, på Kola og i St. Petersburg 
regelmessig testet. Disse linjene er installert for at Norge skal kunne motta direkte 
varsel i tilfelle atomulykker. Strålevernet har også vært aktivt engasjert i utarbeidelse av 
internasjonale varslingsavtaler, og ble i 1994 nasjonalt kontaktpunkt i IAEAs globale 
varslingssystem. 

Varslingsavtale mellom Norge og Ukraina er underskrevet. En tilsvarende bilateral 
avtale med Litauen er under arbeid. 

2.6 Samarbeid med Forsvaret og Sivilforsvaret 

Statens strålevern har startet arbeidet med å klargjøre sitt ansvar i en krigssituasjon. 
Det er her etablert kontakt og samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, Forsvaret 
og Direktoratet for sivilt beredskap for å utarbeide konkrete planer og innpasse disse til 
den overordnede organisasjon. 

Forsvaret har gjennomført en revisjon av sine beredskapsplaner ved anløp av reaktor-
drevne fartøyer til norske havner. På bakgrunn av dette er det inngått en ny avtale 
mellom Forsvaret og Strålevernet angående anløp av reaktordrevne orlogsfartøyer. 
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2.7 Internasjonalt samarbeid 

Statens strålevern har i 1994 hatt en omfattende deltakelse i internasjonalt samarbeide 
innen området reaktorsikkerhet og strålevern. Spesielt har Strålevernet deltatt aktivt vis 
å vis IAEA, Det internasjonale atomenergibyrået i Wien, både som eksperter for 
organisasjonen og som norske representanter. 

I forbindelse med EØS-avtalen og den norske søknaden om EU-medlemskap, ble det 
fra Strålevernets side lagt ned mye arbeid for å få en oversikt over sikkerhets- og stråle-
vernsarbeidet i EU-landene og kartlegge konsekvenser for Norges vedkommende. 
Nordisk kjernesikkerhetssamarbeide, NKS, startet i 1994 opp en ny fireårsperiode med 
samarbeidsprosjekter. Hovedvcktcn er i denne perioden lagt på arbeidet med å bedre 
de nordiske lands beredskap mot atomulykker og gjennomføre prosjekter med dette 
formål. Statens strålevern forvalter her det norske finansielle bidraget og deltar tungt 
både i styringsgrupper og i selve prosjektarbeidet. 
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3. Virksomheten ved 
Avdeling Miljø 

Mennesker og dyr utsettes for stråling fra omgivelsene og fra sin egen kropp. 
Radioaktive stoffer kan være dannet i naturen eller være resultat av menneskelig 
virksomhet. Strålevernet har som mål å begrense eksponeringen fra naturlige og 
kunstige strålekilder i miljøet. 

Avdeling Miljø har som oppgave å kartlegge og overvake forarensning av radioaktive 
stoffer samt studere de parametre som påvirker aktivitetens vandring i biosfæren frem 
til mennesket. Dette gir grunnlag for å begrense stråledosene fra inntak, inhalasjon og 
ekstern bestråling og å vurdere konsekvensenc for miljø og helse og gi råd om tiltak. 

Avdelingens virksomhet er delt i fire områder som omfatter prosjekter og løpende 
oppgåver: 

Naturlig stråling 
Radioaktiv forurensning fra menneskeskapte strålekilder 
Laboratoriefunksjonen 
Administrasjon og kompetanseutvikling 

3.1 Naturlig stråling 

Naturlig radioaktivitet og stråling i miljøet utgjør ca. to tredeler av den totale dosen til 
befolkningen fra alle typer ioniserende strålekilder, naturlige som kunstig produserte. 
Det er radoneksponering som gir det største enkeltbidraget. Arbeidet med å kartlegge 
radonproblemet og videreutvikle måleteknikkcr samt undersøkelser av dosereduserende 
tiltak for eksisterende og fremtidige boliger ble videreført i 1994. 

«Nasjonal handlingsplan for det videre arbeid med radon i Norge» ble overlevert 
Sosial- og helsedepartementet i mars 1994. Planen er nå til politisk behandling. Det er 
videre utarbeidet et kursopplegg som gir en bred innføring i radonproblematikken for 
helse- og teknisk personell i kommunene. 11994 ble det arrangert to kurs. 

De landsomfattande måleprosjekter som er gjennomført i Norge viser at det er store 
geografiske forskjeller når det gjelder problemomfang. I enkelte fylker er det antatt 
at mindre enn én prosent av boligmassen ligger over den anbefalte tiltaksgrensen på 
200 becquerel per kvadratmeter, mens andelen er mellom ti og femten prosent i andre 
fylker. Statens strålevern har i 1994 deltatt i planlegging og gjennomføring av opp-
følgende kartiegginger i en rekke kommuner i de mest utsatt områdene av landet. På 
grunnlag av disse undersøkelsene er det utarbeidet generelle anbefålinger for gjennom
føring av kommunale radonundersøkelser. Strålevernet deltar også i en oppfølgende 
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epidemiologisk studie i samarbeide med Kreftregisteret. Det er videre gjennomført 
systematiske undersøkelser av radon i husholdningsvann fra borede brønner. 

Undersøkelser omkring teknologibetinget økning av eksponering for naturlige 
strålekilder er ført videre, blant annet med en omfattende studie av de strålehygieniske 
problemer knyttet til avleiringer av radiumsalter i produksjonsutstyr i oljeindustrien. 
Statens strålevern arrangerte i 1994 et internasjonalt møte om radioaktive avleiringer i 
oljeproduksjon i Bergen. På dette møtet deltok representanter fra myndigheter, 
forskningsinstitusjoner og oljeindustrien fra Storbritannia, Nederland og Norge. 

3.2 Radioaktiv forurensning fra kunstig produserte strålekilder 

Prøvespregningene med kjernevåpen i atmosfæren på 1950- og 1960-tallet og 
Tsjernobylulykken i 1986 viste at kunstig produserte radioaktive stoffer spres til 
omgivelsene og forurenser miljø og næringsmidler. 

I samarbeid med Landbruksdepartementet og Statens næringsmiddeltilsyn blir norske 
landbruksprodukter hvert år kontrollert for radioaktivt innhold, og tiltak iverksettes 
hvis nivåene er for høye. Radioaktivitetsmålingene som utføres av det landsomfattende 
LORAKON-systemet kvalitetssikres av Strålevernet som også seiv bidrar med malinger. 
Opplæring ble gitt til ca. 40 personer i 1994. 

I de siste årene har den potensielle forurensningsrisiko av fiskeressurser fra utslipp av 
radioaktive stofFer til havet og dumping av radioaktivt avfall på havbunnen blitt viet 
stor oppmerksomhet. Det hersker også stor bekymring for konsekvensene av den 
potensielle miljøforurensningen av radioaktive stofFer på Kola-halvøya. Strålevernet har 
også i 1994 hatt et nært samarbeid med Miljøverndepartementet for å fasdegge for-
urensningsnivå og potensiell fare fra radioaktivt avfall som er dumpet i Karahavet og 
Barentshavet. Strålevernet har deltatt i et tokt til dumpesteder ved Novaja Semlja. 
Det deltas også i et prosjekt for Miljøverndepartementet for å kardegge det aktuelle og 
potensielle utslipp til Karahavet via elvesystemet til Ob fra atomanleggene ved Tsjelja-
binsk. Dette innbefattet deltagelse i et norsk-russisk feltarbeide ved atomanleggene. 
Videre utføres det oppdrag og samarbeidsprosjekter med Utenriksdepartementet bl.a. 
med deltagelse i tokt ut til den sunkne ubåten Komsomolets. For Fiskeridepartementet 
organiserer Strålevernet overvåkning av radioaktivitetsnivået i marin fisk fra norske 
fangstområder. 

Strålevernet har i 1994 hatt en ledende rolle i å tilrettelegge for det internasjonale 
samarbeidet under Artie Monitoring Assessment Programme (AMAP) når det gjelder 
radioaktiv forurensning i arktiske områder og vurdering av nåværende og fremtidige 
konsekvenser. Det utvikles en spredningsmodell i marint miljø fra radioaktiv forurens
ning fra nordområdene i samarbeide med blant annet IAEA. 

Avdelingen deltar dessuten aktivt i flere internasjonale prosjekt innen radioøkologi 
under EU, Nordisk kjemesikkerhetsforskning (NKS) og Norges forskningsråd. 
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3.3 Laboratoriefiinksjonen 

Avdelingen har ansvar for utvikling av målemetoder og kvalitetssikring av analyser av 
alfa-, beta- og gamniaemitterende stoffer. I 1994 ble det utviklet en forbedret prose
dyre for alfa-målinger. Det er foretatt en omfattende ombygging av kjemilaboratoriet i 
1994. 

I forbindelse med deltakelse i miljøprosjekter ble det i 1994 utført et stort antall 
analyser på alfa- og gammaradioaktivitet ved Strålevernets laboratorier. Arbeidet med 
LORAKON-systemet førte også med seg mye arbeid inklusive utføring av et større 
antall gammamålinger. 

3.4 Administrasjon o g kompetanseutvikling 

Ved Avdeling Miljø er en professor II-stilling knyttet til Universitetet i Oslo, Fysisk 
institutt. 11994 ble det foreiest i miljøfysikk ved universitetet og veiiedet fem hoved-
fagstudenter med oppgåver innen strålingsrelatert fagområde. 

Det er fra avdeling Miljø også stilt fagkunnskap til disposisjon for IAEA for utvikling 
av strålevern i utviklingsland. Strålevernet har utført tre oppdrag av én til to ukers 
varighet. En medarbeider ble i 1994 kreert til dr. philos, på en avhandling om radio
aktivt nedfall i Norge etter Tsjernobyl-ulykken (StrålevernRapport 1994:2). 
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4. Virksomheten ved 
Avdeling Strålemedisin 

Strålevernet har som mål å øke kunnskapen om stråling hos alle brukerc og i samfun
net forøvrig. Strålevern skal baseres på kunnskap om strålingens biologiske virkninger, 
og på prinsippene om bcrettigelsc og optimalisering. Dette gjelder ikke minst bruk av 
stråling i medisinsk diagnostikk og behandling. Dette er hovedområdene for virksom
heten ved Avdeling Strålemedisin. 

Rådgiviung og svar på forespørsler fira brukere og publikum er raskt økende. Laborato
riet ved Rikshospitalet har bidratt til utvikling og kvalitetssikring av forskningsmeto-
dikk. Et større forskningsarbcid om menneskers opplevelse av og reaksjoner i forhold 
til strålingsrisiko er under arbeid, og en internasjonal konferanse i Oslo 1995 om 
emnet er planlagt. 

Hovedstruktur for medisinsk strålevernsberedskap er avklart i Faglig råd for atom
ulykker. Det er utarbeidet utkast til manual ved strålingsulykker og det foreligger en 
prototyp på en utstyrsenhet for medisinsk innsatspersonell. Konseptet er vist frem ved 
to sykehus i Nord-Norgc. Det er etablert internasjonalt samarbeid med et institutt i 
Polen med tanke på radiobiologisk forsknings- og utviklingsarbeid. 

Strålevernet har bistått faglig i vurdering av utviklingstrender i brak av medisinsk 
røntgen bl.a. ved et større scntralsykehus, og har ytt bistand ved ved akutte problemer 
som opptrer ved sykehusene. Det er nedlagt arbeid i et nordisk samarbeidsprosjekt om 
spesifikasjon av stråledoscr i stråleterapi, og som forventes avsluttet 1995. Utrednings
arbeid vedrørende terapeutisk bruk av radiofarmaka er etter Strålevernets initiativ 
iverksatt av Statens helsetilsyn. 

Det er gjennomført et studium av hudbehandling med UV-stråling i samarbeid med 
dermatologer og fysikere. Optimaliseringsarbeid med hensyn til gjennomføring av, og 
informasjon om, lysbehandling av nyfødte med gulsott er gjort gjennom laboratorie-
forskning og en brukerundersøkelse ved sykehusene. Måling av kalsium i celler er 
utviklet metodologisk i forbindelse med lysstråling, bilirubin og elektromagnetiske felt. 

Det er utarbeidet en omfattende rapport om yrkeshygienisk betydning av eksponering 
for elektromagnetiske felt. Stipendiat er engasjert i et prosjekt om teratologiske efFekter 
av elektromagnetiske felt, finansiert av Norges Forskningsråd/EFFEN. Strålevernet har 
deltatt i utredningsarbeid vedrørende helseeffekter og forvaltning av lavfrekvente elek
tromagnetiske felt. Løpendc saksbehandling har inkludert omfattende informasjon og 
rådgivning til publikum, kommuner og fylker, bl.a. vedrørende helsefare forbundet 
med kraftledninger m.v. 

Medarbeidere har gitt en rekke forelesninger til medisinerstudenter og flere strålemedi-
siriske profesjoncr i kurssammenheng i og utenfor egne lokaler, og til andre akade
miske og fagmessige kategorier. Det gis veiledning til hovedfagsstudenter og doktor-
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gradskandidater innen flere fagdisipliner. En medarbeider er kallet til et professorat i 
barneforskning for å styrke kontakten med universitets- og høyskolemiljøet, og for å ta 
i vare barns spesielle behov på strålingsområdet. 
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5. Virksomheten ved 
Avdeling Tilsyn 

I samfunnet finnes mange virksomheter som bruker stråling til forskjellige formål. 
Dette medfører at enkeltindivider og befolkning blir eksponert for stråling. Stråle
vernets oppgave overfor virksoniheter som bniker stråling er formulert i tre grunnprin
sipper: 

- Strålebruken skal være berettiget. Dette innebærer at det må være en netto 
nytteeffekt for individ eller samfunn. 

- Strålebruken skal være optimalisert. Dette betyr at stråledoser som virksomheten 
påfører individer eller befolkning skal holdes lavest mulig vurdert ut fra praktis
ke, økonomiske og sosiale forhold. 

- Strålebruk skal utføres inncnfor fastsatte dosegrenser for yrkeseksponerte og 
befolkning. 

Avdeling Tilsyn skal se til at disse grunnprinsipper for strålevern etterleves i praksis av 
stxålebrukere. Virksonihetene omfatter mange og ulike bruksområder innen helsevesen, 
industri, forskning m.v. Alle former for stråling og anvendelser av stråling inngår i 
avdelingens funksjonsområde. Tilsynsavdelingen har ansvar for dosimett «• .darder og 
overvåkning av yrkeseksponerte. 

I stikkordsform var aktivitetene i 1994 knyttet til følgende: 

- Gjennomføring av forvaltningsoppgåver i henhold til gjeldende lov- og regelverk 
vedrørende godkjennelser, overvåkning, tilsyn, import, meldinger m.v. Dette 
omfatter ca. to tredeler av avdelingens kapasitet. 

- Utvikling av et nytt forslag til forskrifter for høyenergetisk stråleterapi. 

- Forslag til revisjon av solarieforskriften, oversendt Sosial- og helsedeparementet 
1992, fikk oppfølging bl.a. med nødvendige justeringer som følge av EØS-
avtalen. 

- Det er tilrettelagt revisjon av dosegrensene for yrkeseksponerte slik at forvaltnin-
gen er i samsvar med gjeldende internasjonale anbefalinger. 

- Det ble utarbeidet og innført et mer ensartet årsrapporteringssystem fra industri
elle virksomheter som sikrer godt tilsyn med at internkontrollen fungerer. 
Innsamlingen av data vedrørende volum og fordeling av medisinske røntgen-
undersøkelser ble gjennomført og registrert. 

- Planlagt oppbygging av nytt sekundærstandardlaboratorium måtte utsettes, men 
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en sekundærdosimetrisk kontroll av visse måleinstrunienter ble gjennomført i 
utlandet. 

- Utredninger og grunnlag for mammografiscreening ble vektlagt i 1994 for å 
oppnå at nødvendig kvalitetssikring kunne inkorporeres allerede på 
planleggingsstadiet. 

- Dokumentasjon av mammografiprosjektet ble igangsatt og nær fullendt i 1994. 

- Det er påbegynt to nye tilsynsprosjekt rettet mot heaholdsvis comutertomografi-
diagnostikk og nukleærmedisinsk diagnostikk. Pasientdosetilsyn ble gjennomført 
ved noen større røntgenavdelinger. 

- Det er målt og gitt månedlig rapportering av persondoser for ca. S500 yrkes-
eksponerte. Vurdering av nytt persondosesystem igangsatt basert på termo-
luniiniscensdosimetri og brukerfinansiering. 

- Utvikling av nasjonalt UV-nettverk ble videreført i samarbeid med Miljøvernde
partementet både med hensyn til organisering og kvalitetssikring. Det ble 
investert i forbedret optisk måleutstyr bl.a. utfra kvalitetsbehov knyttet til UV-
nettverk. 

- Avdelingen har gjennomført opplysningsvirksomhet, forelesninger og kursvirk-
somhet for flere typer virksomheter i helse- og industrisektoren. Kurs og videre-
opplæring av ansatte har vært vekdagt 1994, særlig rettet mot det faglige grunn
lag og utvikling av strålevern. 

- Avdelingen er representert i flere internasjonale komitéer og samarbeidsfora 
innen dosimetri, standardisering og strålevern. 



6. Virksomheten ved 
Adininistrasjonsstaben 

11994 har Strålevernet foretatt betydelige utvidelser og ombygginger. Dette skyldes 

- økt bemanning på grunn av nye oppdrag, 
- krav om bedre service og bedre beredskap, 
- satsing på helse, miljø og sikkerhet internt. 

Det er oppført et midlertidig kontorbygg for å øke romkapasiteten. 

Nytt iSDN-telefonsystem med direkte innvalg er installert. Dette gir sikkerhet mot 
avbrudd i hussentralen og minimaliserer driftsstans - noe som er spesielt er viktig u t fra 
Strålevernets beredskapsfunksjon. 

Det er foretatt en fullstendig utskifting av ventilasjonsanlegget i Strålevernets 
radiokjernifløy. I forbindelse med utskiftningen er radiokjemilaboratoriet fornyet. 
Ventilasjonen er også utbedret i fremkallingslaboratoriet for filmdosimetri. 

1994 har også vært preget av nye rutiner i forholdet dl departementet og de ansatte. 

Sosial- og helsedepartementet har innført nye styringsrutiner etter omorganiseringen av 
den sentrale statlige helseforvaltningen i 1993. Kontakten med eget og andre departe-
menter har fungert godt. Etatsstyringsmøter og løpende kontakt har gitt god oppføl
ging av planer, budsjetter og regnskap. 

Internt er det innført en ny tilpasningsavtale som regulerer samarbeidet mellom 
ledelsen og de ansattes organisasjonen 





7. Virksomheten ved 
Inf ormas j ons stab en 

Strålevernet skal brake og produsere informasjon for å nå målene i strategisk plan. 
Informasjonsansvaret er en vesentlig del av linje- og prosjekdederoppgavene på 
avdelingene. Informasjonsstaben er den interne serviceenheten som skal bistå 
avdclingenes innhenting og formidling av informajon. Disse to funksjonene er 
dekket av virksomhctsområdcne bibliotek og ekstern informasjon. 

7.1 Bibliotek 

Biblioteket skal dekke de ansattes behov for faglig informasjon gjennom effektiv 
utnyttelse av ressursene i egct bibliotek, i eksterne databaser og i andre instimsjoner og 
bibliotek. Biblioteket skal bistå andre fagbibliotek, folkebibliotek og publikum med 
stråleverninformasjon. 

Nye fagområder i tråd med Strålevernets målsetning, og styrking av Strålevernets stab, 
medførte også i 1994 en sterk vekst i bibliotekets virksomhet. Henvendelsene til 
biblioteket har vist en eksplosiv utvikling. Dette gjelder både fra egne ansatte og fra 
eksterne brukere. Udån til ansatte har økt med nærmere 80 prosent fra 1993 til 1994. 
Pågang fra andre bibliotek og fra studenter, lærere og skoleelever er også merkbart 
økende. Henvendelser til biblioteket fra eksterne brukere økte med over 100 prosent i 
forhold til i 1993. 

Bok- og tidsskriftsamling er vidareutviklet for å dekke hele det samlede fagområdet. 
Det er opprettet et internt bibliotekutvalg med en representant fra hver fagavdeling 
pluss bibliotekar. Bibliotekutvalget overvaker strålevernsrelatert litteratur og er også 
med på å utforme bibliotekets politikk og strategi. I 1994 er det særlig satset på å 
styrke bibliotekets håndboksamling og å få kjøpt inn bibliografiske databaser på CD-
rom. 

Det nordiske samarbeidet mellom strålevernsbibliotekene er ivaretatt og videreutviklet 
gjennom deltakelse i Nordic Group of Radiation Protection Libraries. Besøk på 
Strålsakerhetscentralen i Helsinki er et ledd i dette samarbeidet. Bibliotekaren har 
fullført siste modul i vidercutdanning i informasjonskunnskap ved Statens bibliotek- og 
informasjonshøgskole og har også deltatt på den europeiske konferansen for medisin
ske og helsefaglige bibliotek. 
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7.2 Ekstern informasjon 

Ekstern informasjon er en støttefunksjon som skal gi strategisk og teknisk bistand ved 
planlegging og utforming av utadrettet informasjon. Hovedinnsatsen har også i 1994 
vært rettet mot den nasjonale atomulykkesberedskapen. Det er opprettet en særskilt 
informasjonsgruppe under Faglig råd for atomulykker. I denne gruppen sitter Stråle
vernet, DSB, SNT, Helsetilsynet og Statens forurensningsrilsyn. Informasjonsgruppens 
oppgåver omfatter bl.a. brukemndersøkelser, behovskartlegging og etablering av 
presse- og publikumstjeneste. Beredskapsorganisasjonen har til sammen 67 informa-
sjonsmedarbeidere fra ulike departementer og faginstanser mobiliseringsklare. 

Arbeidet med informasjonsberedskap har foregått i nært samarbeid med Faglig råd for 
atomulykker, Regjeringens kriseinformasjonsenhet (Kriseinfo), Sosialdepartementets 
informasjonskontor og Statens informasjonstjeneste. Det er gjennomført en bered-
skapsøvelse, Atominfo-94, sammen med Regjeringens kriseinformasjonsenhet. 

Samarbeidet med fylkesmennene ble trappet opp i 1994. Strålevernet gjennomførte en 
befolkningsundersøkelse om informasjonsbehovet vedrørende atomulykker og bered
skap i Finnmark. Rapporten var basert på en gallupundersøkelse i fylket. Den viste at 
det er samsvar mellom folks informasjonsbehov og den informajon Strålevernet mener 
et er viktig å gi. Undersøkelsen viste at informasjonsbehovet er stort og at publikum er 
misfornøyd med myndighetenes informasjonsinnsats så langt. 

Strålevernet sarte fra og med 1994 i gang med de nye publikasjonsseriene Strålevern, 
StrålevemRapport og StrålevernNytt. Strålevern er en serie veiledninger og retningslin
jer og er kommet med tre hefter hittil. StrålevemRapport omfatter beskrivende og 
analytiske arbeider. Det er kommet ti rapporter i 1994. StrålevernNytt er et nyhetsblad 
som er kommet i ni nummer med temaer over hele Strålevernets virkefelt. I tillegg er 
det utgitt seks pressemeldingcr om aktuelle saker. Det har foregått en omfattende 
pressekontakt hele året, og ledelsen har gjennomgått et intensivkurs om presse-
Mndtering og opptreden i media. 

Det er gitt en oversikt over Strålevernets publikasjoner i vedlegg D. 
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VEDLEGG A: 
Etats- og avdelingsnavn 

Fullstendig navn: Statens strålevern. 

Offisiell kortform: Strålevernet 

Offisiell forkortelse: NRPA 

Samisk navn: Ståhta Suonjardansuodjalus 

Engelsk navn: Norwegian Radiation Protection Authority 

Organisasjonsenhetene har følgendc bctegnelscr: 

- Avdeling Beredskap og sikkerhet (Nuclear Safety Department) 
- Avdeling Miljø (Environmental Protection Department) 
- Avdeling Strålemedisin (Radiation Medicine Department) 
- Avdeling Tilsyn (Health Physics Department) 
- Administrasjonsstab (Administration Staff) 
- Informasjonsstab (Information Staff) 

Organene i den sentrale atomulykkesberedskapen betegnes: 

- Faglig råd for atomulykker (Advisory Committee for Nuclear Accidents) 
- Kriseutvalget for atomulykker (Crisis Committee for Nuclear Accidents) 





VEDLEGG B: 
Resultat- og regnskapsrapport for 1994 

Rapporten omfattcr en oversikt over en del virksomhet utført for andre departementer, 
resultater oppnådd under etatens hovcdmal i henhold til St.prp. nr. 1 (1993-94), samt 
følgende regnskapsvcdlegg: 

Budsjett-/rcgnskapsrapport 1994 
Oversikt over brak av tilskuddsmidler/prosjektmidler for 1994 

- Kapittel 0118. 1995 
- Oppgave over bruk av budsjettmidler på kap. 0719 

Strålevernets virksomhet har i 1994 vært preget av oppstart av flere store internasjonale 
prosjekter. Blant annet nevncs: 

Etaten har ytt omfattende bidrag i det faglige og redaksjonelle arbeidet med 
St.meld. nr. 34 (1993-94) «Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige 
nærområder» fra UD. 
Det er gjennomført en rekke norsk-finansierte sikkerhetstiltak ved Kola kjernekraf
tverk. Alt sikkerhetsutstyr som var planlagt anskaffet i henhold til bevilgningen på 
20 millioner kroner er kommet fram til verket i 1994. Dette omfatter mobilt 
dieseldrevet nødkraftverk, telekommunikasjons- og edb-utstyr, kjcmilaboratorium, 
undervannskamera for sikkerhetsundersøkelser i reaktorkjernen samt utstyr for å 
oppdage feil i viktige sikkerhctskomponenter. 
Strålevernet har initiert og ledet det internasjonale samarbeidet under Arctic 
Monitoring Assessment Project (AMAP) for å vurdere nåværende og fremtidige 
konsekvenser av radioaktiv forurensing i arktiske områder. 

Resultater oppnådd under hovedmål 1 «Berettiget og optimalisert strålebruk» 

a) Forskriftrevisjon og regelverksutvikling, utarbeidelse av kvalitetssikringsprogrammer 
og publiserte anbefalinger: 

- Det ble i møter med SHD våren 1994 etterlyst oppfølging av forslaget til 
revisjon av hovedforskriften av 1976, oversendt Departementet i 1992. 

- Et forslag til revisjon av solarieforskriften, også oversendt SHD 1992, fikk 
oppfølging bl.a. med nødvendige justeringer som følge av EØS-avtalen. 

- Det ble utviklet og oversendt SHD et nytt forslag til forskrifter for 
høyenergetisk stråleterapi. 

- Det ble utarbeidet et mer ensartet årsrapporteringssystem fra industrielle 
virksomheter som sikrer godt tilsyn med at internkontrollen fungerer. 

- Utredninger og grunnlag for mammografiscreening ble vekdagt i 1994 for å 
oppnå at nødvendig kvalitetssikring kunne inkorporeres allerede på plan-
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leggingsstadiet. 

b) Oppbygging av sekundærstandard kalibreringslaboratoriuni med ny røntgengene-
rator, fasdegge testprosedyrer og kontroll av strålemålinger i egne laboratorier og hos 
brukere: 

— Det ble i 1994 ikke bevilget midler til røntgengenerator slik at planlagt 
oppbygging av nytt sekundærstandardlaboratorium måtte utsettes. 

— Det er nedlagt mye arbeid i et nordisk samarbeidsprosjekt om spesifikasjon av 
stråledoser i stråleterapi, og som forventes avsluttet 1995. 

— Utredningsarbeid vedrørende terapeutisk bruk av radiofarmaka er iverksatt i 
samråd med Statens helsetilsyn. 

c) Dokumentasjon av gjennomførte forsknings- og utviklingsprosjekter, herunder 
prosjektrettet tilsyn: 

- Lovpålagte løpende forvaltningsoppgåver, inkl. tilsyn medisinsk og industriell 
strålebruk er gjennomført. 

- Dokumentasjon av mammografiprosjektet er igangsatt og nær fullendt i 1994. 
- Det er igangsatt to nye tilsynsprosjekt rettet mot henholdsvis CT-diagnostikk 

og nukleærmedisinsk diagnostikk. 
- Pasienttilsyn er gjennomført ved noen større røntgenavdelinger. 
- Det er gjennomført et studium av hudbehandling med UV-stråling i samar

beid med dermatologer og fysikere. 
- Optimaliseringsarbeid med hensyn til gjennomføring av, og informasjon om, 

lysbehandling av nyfødte med gulsott er gjort gjennom laboratorieforskning 
og en brukerundersøkelse ved sykehusene. 

- Strålevernet har bistått faglig i vurdering av utviklingstrender i bruk av medi
sinsk røntgen ved et større sentralsykehus og har ytt bistand ved ved akutte 
problemer som opptrer ved sykehusene. 

Resultater oppnådd under hovedmål 2 «Vern av arbeidstakere, befolkning og 
miljø mot skadelige effekter av stråling» 

d) Løpende vurderinger av resultatene ved Strålevernets persondosimetri, dokumenta
sjon av effekt av mottiltak ved radon i boliger, etablering av UV-nettverk i samarbeid 
med andre: 

- Det er gitt månedlig rapportering av persondoser for ca. 8500 
yrkeseksponerte. 

- Man har tilrettelagt revisjon av dosegrensene for yrkeseksponerte slik at 
forvaltningen kunne komme i samsvar med gjeldende internasjonale anbefalin-
ger. 

- Utvikling av nasjonalt UV-nettverk ble videreført i samarbeid 
Miljødepartementet både med hensyn til organisering og kvalitetssikring. 
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- Det er utarbeidet en omfåttende rapport om yrkeshygienisk betydning av 
eksponering for elektromagnetiske felt. 

- Det er gjennomført kartlegginger og vurderinger av tiltak mot radon i 
cksiterende og frcmtidigc bygg. 

e) Justering av internkontroll ved IFE, deltakelse i strålevernsarbeidet innen IAEA og 
OECD/NEA, ajourførte atomvarslingsavtaler i samarbeid med UD, oppfølging av 
deponispørsmål: 

- Strålevernet har deltatt aktivt i strålevernarbeidet innen IAEA og innen NKS 
(nordisk kjernesikkerhetssamarbeid), spesielt vedrørende beredskapsspørsmål. 

- Varslingsavtale mellom Norge og Ukraina er underskrevet. En tilsvarende 
bilateral avtale med Litauen er under arbeid. 

- Etter at lokalisering av deponi for radioaktivt avfall ble besluttet av Stortinget, 
har arbeidet med grunnundersøkelser på stedet gått videre. IAEA er engasjert 
for å foreta en faglig gjennomgang av planene. Strålevernet deltar i prosessen 
som forberedelse til den etterfølgende konsesjonsbehandling. 

f) Rapportering etter tokt og andre studier i nordområdene, og av kontrollprogrammer 
for radioaktiv forurensning i matvarer, mennesker og natur: 

- Kvalitetssikring av LORAKON-programmet for lokal radioaktivitetskontroll av 
naeringsmidler utføres løpende. 

- Det er foretatt ytterligere kartlegging av dumpet radioaktivt avfall i nordlige 
havområder med deltagelse i norsk/russisk tokt til Novaja Semlja, finansiert av 
Miljøverndepartementet. 

- Fonirensningssituasjonen fra Majak-anleggene ved Tsjeljabinsk er studert med 
deltagelse i norsk/russisk feltarbeid, finansiert av Miljøverndepartementet. 
Strålevernet deltok på årets russiske tokt til den sunkne ubåten 
«Komsomolets», finansiert av Utenriksdepartemnetet. 

- Det foretas løpende overvaking av marin fisk fra norske fangstområder for 
Fiskeridepartementet. 

- Strålevernet deltar i flere internasjonale prosjekt innen radioøkologi (EU, 
NKS). 

- Undersøkelser av utslipp av naturlige og antropogene radionuklider fra 
industriell virksomhet i Norge er gjennomført. 

Resultater oppnådd under hovedmål 3 «Et samfunn vel forberedt på atomulyk
ker, andre strålingsulykker og bruk av atomvåpen» 

g) Konsolidere Faglig råd, sekretariat og intern beredskapsorganisasjon med øvelses- og 
møteprogram og pådrive arbeid for sentralisert beredskap: 

- Faglig råd for atomulykker har hatt to møter i 1994.1 tillegg har Kriseutvalget 
alene hatt ett møte. Ansvarsforhold og kommandolinjer innenfor de enkelte 
etaters område har vært et hovedtema og er i ferd med å avklares. Det har 
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også vært arbeidet bevisst mot det regionale beredskapsleddet på de samme 
områder. Planer for videre samarbeid med fylkene er lagt. 
Faglig råds informasjonsgruppe er etablert. Det er gjennomført en 
beredskapsøvelse, Atominfo-94, sammen med Regjeringens kriseinformasjons-
enhet. 
Telefonvaktordningen og det interne beredskapsapparatet ved Strålevernet er 
reorganisert. Ny intern beredskapsmanual er utarbeidet og tatt i bruk. 

h) Etablere medisinsk strålevernberedskap, utarbeide manualer og avholde øvelser på 
utvalgte sykehus: 

- Hovedstruktur for medisinsk strålevernberedskap er avklart i Faglig råd for 
atomulykker. Det er utarbeidet utkast til manual ved strålingsulykker og det 
foreligger en prototyp på en utstyrsenhet for medisinsk innsatspersonell. 
Konseptet er vist frem ved to sykehus i Nord-Norge. 

i) Avklare samarbeidsformer overfor FO og FSAN, DSB, HD og andre, og utarbeide 
informasjonsrutiner: 

- Ansvarsforhold og kommandolinjer innenfor områdene til Faglig råds medlem
mer har vært et hovedtema og er i ferd med å avklares. Samarbeidsformer 
mellom Strålevernet og FO, DSB og andre avklares i den samme diskusjonen. 

Resultater oppnådd under hovedmål 4 «Kompetanse innen strålevern, 
strålemedisin og atomsikkerhet» 

j) Høy internasjonal standard på Strålevernets fagarbeid ved å styrke og videreutvikle 
forsknings- og utviklingsarbeid internt og ved nasjonal og internasjonalt samarbeid, 
bidra til å være pådriver for utdanning på alle relevante nivå innen strålingsfysikk, 
strålingsmedisin og strålebiologi: 

- Strålevernet har gjennomført opplysningsvirksomhet, forelesninger og kursvirk-
somhet for flere typer virksomheter i helse- og industrisektoren. Kurs og 
videreopplæring av ansatte har vært vektlagt 1994, særlig rettet mot det faglige 
grunnlag og utvikling av strålevern. 

- Stipendiat er engasjert i et prosjekt om teratologiske effekter av elektromagne
tiske felt, finansiert av Norges Forskningsråd/ EFFEN. 

- Måling av kalsium i celler er utviklet metodologisk i forbindelse med lysstrå-
ling, bilirubin og elektromagnetiske felt. 

- Det er etablert internasjonalt samarbeid med et institutt i Polen med tanke på 
å utvikle radiobiologisk forskning. 

- En medarbeider er kallet til et professorat i barneforskning for å styrke kontak
ten med universitets- og høyskolemiljøer, og for å ta i vare barns spesielle 
behov på strålingsområdet. 

- Laboratoriet ved Rikshospitalet har bidratt til utvikling og kvalitetssikring av 
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forskningsmetodikk. 
— Flere arbeider i fagfeltet strålingsmedisin og strålebiologi er i 1994 publisert i 

internasjonale tidsskrifter, andre arbeider på annen måte. 
— Et større forskningsarbcid om menncskcrs opplcvelsc av og rcaksjoncr i 

forhold til strålingsrisiko er under arbeid, og to publikasjoner er utarbeidet. 
Det er gjennomført en befolkningsundersøkelse om informasjonsbehovet ved-
rørende atomulykker og beredskap i Finnmark. 

k) Gi departementer, fylker og kommuner løpende informasjon og bistand i arbeidet, 
utvikle en effektiv informasjonstjeneste for publikum og media: 

— Strålevernet har deltatt i utredningsarbeid vedrørende helseeffekter og forvalt
ning av lavfrekvente elektromagnetiske felt. 

— Løpende saksbehandling har inkludert omfattende informasjon og rådgivning 
til publikum, kommuner og fylker, bl.a. vedrørende helsefare forbundet med 
kraftledninger m.v. 

— Strålevernet har dekket hovedtyngden av forelesninger om strålingsvirkninger i 
legers videre- og spesialistutdannelse. 

— Forslag til revisjon av nåværende informasjonsbrosjyre om lysbehandling av 
nyfødte er utarbeidet, med tanke på å forbedre sykehusenes informasjon 
overfor foreldrcne til nyfødte med gulsott. 

— Strålevernet har arrangert kurs om radon for kommunalt ansatte 
— Strålevernet har veiledet fem hovedfagstudenter, tre i strålingsfysikk, to i 

kjernekjemi. 
— Strålevernet har gitt forelesninger innen strålingsfysikk og strålevern ved 

Universitetet i Oslo 
— Informasjonsstrategisk arbeid er satt i gang i regi av informasjonsgruppen 

under Faglig råd for atomulykker. Dette omfatter brukerundersøkelser, 
behovskardegging og etablering av presse- og publikumstjeneste. 

— Strålevernet har utgitt seks pressemeldinger og åtte StrålevernNytt om temaer 
over hele virkefeltet. Det har foregått en omfattende pressekontakt hele året, 
og ledelsen har gjennomgått et intensivkurs om pressehåndtering og opptre
den i media. 
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BUDSJETT-/REGNSKAPSRAPPORT 1994 

BEVILGET- INNTEKTER 
Kap. 0715 
Tilldelt 25.236.000,00 
Tilleggsbevilget post 01 & 11 1.500.000,00 
Tilleggsbevilget lønnsoppgj -94 39 .912,00 
Sum kap. 0715 26.775.912,00 
Kap. 3715 
Diverse inntekter 4 .897.453,29 
Sum totalt til disp. 31.673.365,29 

UTGIFTER 
Kap. 0715 
Post 01 18.475.756,95 
Post 11 13.111.512,01 
Post 45 100.000,00 
Sum kap. 0715 31.687.268,96 

Overskridelse -13.903,67 

Kap. 0715 post 46 
Tilleggsbevilget 4 .800.000,00 
Utg. post 46 .20 vent.prosj. -2 .897.784,50 
Utg. post 46.21 kontorbrakke -1.400.916,36 
Sum post 4 6 501.299,14 
Overskridelsen -13.903,67 
Overføres til 1995 487 .395 .47 
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OVERSIKT OVER BRUK AV TILSKUDDSMIDLER/PROSJEKTMIDLER FOR 1994 

El- og magnfelt 
Overført f ra 1393 
Mottatti 1994 
Sum 
Forbrukt 1994 
Bestilt utstyr; overføres til -95 
Sum overføres -95 

364.100,63 
320.000,00 
684.100,63 

-346.633,65 
-337.000,00 

466,98 

MS; EKO 1 & BER 6 
Overført fra 1993 
Mottatti 1994 
Sum 
Forbrukt 1994 
Sum overføres -95 

4.086.00 
227.373,20 
231.459,20 
•41.719,23 
189.739,97 

AIFR EU-risk 
Overført fra 1 993 
Mottatt i 1994 
Sum 
Forbrukt 1994 
Forskuttert overføres til 95 

125.127,00 
150.000,00 
275.127,00 

-300.894,47 
-25.767,47 Sendt faktura i desember 1994. 

AIFR EU-ffy 
Overført fra 1993 
Forbrukt i 1994 
Sum overføres til -95 

30.000,00 
-1.461,00 
28.539,00 

AIFR - samarbeid NLH 
Overført fra 1993 
Mottatti 1994 
Sum 
Forbrukt 1994 
Forskuttert, overføres til •95 

-12.294,00 
262.502,77 
250.208,77 

-354.553,39 
-104.344,62 Sender regnskapsrapport pr. kvartal for refusjon. 

SNT - Psyko/sosial 
Overført fra 1993 
Forbrukt 1994 
Sum overføres til -95 

99.890,00 
-70.946,40 
28.943,60 

SNT- he/kropp 
Overført fra 1 993 
Mottatt i 1994 
Sum 
Forbrukt 1994 
Bestilt tjenester overføres 
Sum overføres til -95 

63.676,00 
150.000,00 
213.676,00 
-15.059,70 

-190.000,00 
8.616,30 

KVALITETSKONTROLL NUKLEÆRMEDISIN 

Forbrukt/forskuttert i 1994 26.022,05 Dekkes av fylkessykehusene. 
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BARENTSHAVET 
Overført fra 1993 45.889,00 
Mottatt i 1994 87.500,00 
Sum 133.389,00 
Forbrukt 1994 -41.436,48 
Bundet; lønnskostn. overføres -91.900,00 
Sum overføres -95 52,52 

MAJAK - Russland 
Overført fra 1993 600.000,00 
Mottatt 1994 1.675.473,50 
Sum 2.275.473,50 
Bundet opp mot Russland -1.900.000,00 
Bestilt utstyr/analyse; overføres -375.000,00 
Sum overføres -95 473,50 

KARAMODELL 
Overført fra 1993 291.501,00 
Mottatt i 1994 255.578,00 
Sum 547.079,00 
Forbruk 1994 -480.852,76 
Sum overføres -95 66.226,24 

OVERVAKING FISK 
Overført fra 1993 344.463,00 
Mottatt i 1994 500.000,00 
Sum 844.463,00 
Forbrukt 1994 -605.417,76 
Bestilt analyse IFE, overføres -200.000,00 
Sum overføres -95 39.045,24 

NORDISK - RUSSISK SAMARBEID 
Overført fra 1993 203.995,13 
Mottatt i 1994 400.000,00 
Sum 603.995,13 
Forbrukt 1994 -212.863,49 
Bestilt utstyr/konsulenttjenst., 

overføres -350.000,00 
Sum overføres -95 41.131,64 

KOLA 
Mottatt i 1994 5.320.000,00 
Forbrukt 1994 -1.900.000,00 
Bundet opp tjenester/utstyr 

overføres -3.420.000,00 
Sum 0,00 

NORSK - SUS SAMARBEID 
Overført fra 993 106.842,00 
Forbrukt 1994 -42.536,83 
Bundet konferanse overføres -50.000,00 
Sum overføres -95 14.305,17 
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RADON 
Overført fra 1993 -14.854,00 
Mottatt i 1994 294.381,00 
Sum 279.527,00 
Forbrukt 1994 -266.222,66 
Sum overføres -95 13.304,34 

EU ECP 5 OG 9 
Overført fra 1993 -119.358,00 
Mottatt i 1994 529.257,68 
Sum 409.899,68 
Forbrukt 1994 -462.072,93 
Sum overføres -95 -52.173,25 Tilsagn fra EU i 1995 på ECU 60 000. 

MOTTATT BEVILGNINGSFULLMAKTER OVER KAPITTEL 1470 
AMAP 950.000,00 
Rapport dumping 270.000,00 
IASAP 130.000,00 
Naturlig UV stråling 350.000,00 
Sum 1.700.000,00 
Forbrukt 1994 -1.700.486,47 
Overskredet -486,47 
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kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

56.858,00 
299.572,04 
346.389,65 
300.000,00 
337.180.00 

1.300.000,00 
2.639.999,69 

KAPITTEL 0118. 1995 

POST 73 .0 " MAJAK" PN R 7311 -7489 
Bevilgningsfullmakt av 20.05.94 pålydende kr. 390 000 
Bevilgningsfullmakt av 26.09.94 pålydende kr. 2 250 000 

Følgende utgifter påløp i 1994 

Lønnskostnader, posteringsfullmakt 
Reiseutgifter, belastningsfullmakt 
Driftsutgifter, belastningsfullmakt 
NHL, belastningsfullmakt 
IFE, belastningsfullmakt 
Russisk part, belastningsfullmakt 

SUM 

POST 73.1 "KARAHAVET 1993" PNR 7311-7528 
Bevilgningsfullmakt av 09.05.94 pålydende kr. 1 980 000 

Følgende utgifter påløp i 1994 

Lønnskostnader, posteringsfullmakt 
Reiseutgifter, belastningsfullmakt 
Analyse, rapport IFE, belastningsfullm. 
Analyse, rapport NLH, belastningsfullm. 
Analyse, rapport Strålevernet - " -

SUM 

POST 73.1 "KARAHAVET 1994" PNR 7311-6610 
Bevilgningsfullmakt av 15.09.94 pålydende kr. 1 300 000 

Følgende utgifter påløp i 1994 

Lønnskostnader, posteringsfullmakt 
Reiseutgifter, belasningsfullmakt 
Toktforb., analyse IFE, belastningsfullm. 
Toktforb., analyse NLH, belastningsfullm. 
Toktforb., analyse Strålevernet - " -
Utstyr Strålevernet, belastningsfullmakt 
Diverse Strålevernet, belastningsfullmakt 

SUM 

POST 75. .4 " RISØMODELLEN" PNR 6855-6610 
Bevilgningsfullmakt av 09.09.94 pålydende kr. 237 000 

Følgende utgifter påløp i 1994 

Lønnskostnader, posteringsfullmakt kr. 185.578,00 
Forskning og utredning v/RISØ, 

belastningsfullmakt kr. 51.422,00 
SUM kr. 237.000,00 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

462.527,90 
99.218,10 

915.735,00 
467.235,00 

35.284,00 
1.980.000,00 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

496.308,00 
17.163,77 

301.529,00 
200.000,00 
159.831,90 
122.000,00 

3.167,10 
1.299.999,77 
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OPPGAVE OVER BRUK AV BUDSJETTMIDLER PÅ KAP. 0719 SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET 1199fr 
VED STATENS STRÅLEVERN. 

UTGIFTER 

Post Postens betegnelse Bevilgning Regnskap Merutg. (-)/Mindreutg. (+) Forklaring/tekst 
31.12.94 

62.13 
62.14 

62.15 
62.16 

62.19 

El. og magnfelt 
UVlønn 

UV diverse 
Luftfilter 

Eureka prosjektet 
MEMbrain 

300 518 
400 000 

200 000 
40 000 

2 300 000 

236 030,72 
299 019,90 

35 963,92 
40 000,-

2 300 000,-

64 990 (+) 
100 980 (+) 

164 036(+) 

Reiseutgifter/møtehonorarer, avsluttet. 
Lønn til Bjørn Johnsen feriepenger opptj. i 1994 
er ikke beregnet. 
Diverse utstyr. 
Betalt ut i sin helhet til AS Hartmann 

Betalt ut i sin helhet mot faktura fra A/S Quasar. 

Sum post 62.1 3 240 518 2 911014,54 289 503(+) Vi søker om at kr 200 000 av ubrukt bevilgning 
overføres til 1995 
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VEDLEGG C: 
Personale 

Direktørens stab 

Funder, Brita. 
Førstesekretær. Forværelse, kontorteknisk, administrasjon. 

Gussgard, Knut, cand. real. 
Direktør med spesialoppdrag. Atomsikkerhet, internasjonalt arbeid. 

Harbitz, Ole, dr. ing. 
Direktør. Permisjon fra september 1994. 

Stranden, Erling, dr. philos. 
Konstituert direktør fra september 1994. 

Avdeling beredskap og sikkerhet 

Backe, Steinar, cand.real. 
Forsker. Atomulykkesberedskap. Permisjon fra april 1994. 

Eikelmann, Inger Margrethe H, cand. agric. 
Rådgiver. Admininistrativ leder beredskapsenheten Svanhovd. 

Flø, Lise, ingeniør. 
Avdelingsingeniør. Radioaktivitetsmaiinger, miljøovervåkning. 

Hornkjøl, Sverre, dr. scient. 
Førstekonsulent. Reaktorsikkerhet, transport av radioaktivt materiale, radioaktivt 
avfall. 

Naadland, Eldri, sivilingeniør. 
Forsker, avdelingsdirektørens stedfortreder fra september 1994. Atomulykkes
beredskap, beslutningsstøtte, nordisk beredskapssamarbeid. 

Pettersen, Eva. 
Sekretær. Kontorteknisk, administrasjon. 

Stranden, Erling, dr. philos. 
Avdelingsdirektør til september 1994. 



Sørlie, Anita Andersson, cand. mag. 
Avdelingsingeniør. Radioaktivt avfall, radioakavitetsmålinger, miljøovervåking. 

Ugletveit, Finn, cand. real. 
Forsker, avdelingsdirektøren stedfortreder til september 1994, fungerende 
avdelingsdirektør fra september 1994. 

Uhnger, Svein. 
Førstekonsulent, engasjement fira 1. juni. Atomulykkesberedskap, øvelser. 

Avdeling Miljø 

Amundsen, Ingar, cand. scient. 
Forsker, engasjement til oktober 1994, fast fra oktober 1994. Næringsmidler, 
LORAKON, Tsjernobyl, radioøkologi, miljøovervåkning. 

Arak, Tor Tybring, cand. scient. 
Forsker, engasjement fira juni 1994. Radon. 

Brungot, Anne Lene, ingeniør. 
Ingeniør, engasjement. Kjemiske analyser, radioaktivitetsmålinger. 

Chen, Quinjiang, dr. 
Forsker, engasjement til juli 1994. Radiokjemiske målemetoder. 

Gjertsen, Liv, cand. real. 
Forsker. Administrasjon. 

Hagen, Tor Jonny. 
Teknisk assistent, engasjement fra desember 1994. Radon, kontorteknisk. 

Iosjpe, Mikhail, PhD. 
Forsker, engasjement fra februar 1994. Overføringsmodeller. 

Kjølås, Gerda 
Ingeniør. Kjemiske analyser, radioaktivitetsmålinger. 

Kolstad, Anne Kathrine, ingeniør. 
Avdelingsingeniør. Radon, radiokjemi. 

Kristensen, Dag, cand. scient. 
Forsker, engasjement fra mai 1994. Naturlig radioaktivitet fira oljeproduksjon, 
scale. 

Lind, Bjørn, ingeniør. 
Overingeniør. Laboratoriedrift, radiokjemi. 

46 



Rudjord, Anne Liv, cand. real. 
Forskcr, koordinator for laboratoricfunksjonenc. Gammaspcktroskopi, kvalitetssik
ring, marin fonircnsning, dumping. 

Sickel, Morten, cand. scient. 
Forsker, engasjement fra april 1994. Marin radioøkologi, marin fonircnsning, fisk, 
arktisk fonircnsning, AMAP. 

Skuterud, Lavrans, sivilingeniør. 
Forsker, engasjement. Terrestrisk radioøkologi, Tsjernobyl-oppfølging, arktisk 
forurensning, AMAP. 

Sneve, Malgorzata Karpov, magister. 
Forsker, engasjement fra august 1994. Terrestrisk radioøkologi, arktisk forurens
ning, AMAP. 

Strand, Per, dr. philos. 
Forsker, avdelingsdirektørens stedfortreder, koordinator for miljøfomrcnsning. 
Radioøkologi, miljøovervåkning, dumping, LORAKON, arktisk fonircnsning, 
AMAP. 

Strand, Terje, dr. scient. 
Forsker, koordinator for naturlig stråling. Radon, intcrndosimetri, cpidemiologi. 

Thunem, Kari. 
Sekretær. Kontorteknisk, administrasjon. 

Velle, Hans, sivilingeniør. 
Forsker, engasjement. Miljøovervåkning, radioøkologi. 

Westerlund, Erik-Anders, cand. real. 
Avdelingsdirektør. 

Avdeling Strålemedisin 

Bmland, Øyvind, dr. med. 
Overlege deltid. Generell strålemedisin, medisinsk beredskap. 

Christensen, Terje, dr. philos. 
Forsker, avdelingsoverlegens stedfortreder. Strålebiologi, fotobiologi, ikke-
ioniserende stråling, optisk stråling. 

Kinn, Gunnar, cand.mag. 
Avdelingsingeniør. Laboratoriedrift. 
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Klokk, Eva Gøytil. 
Kontorleder. Kontorteknisk, administrasjon. 

Moen, Eva. 
Bioingeniør, ekstrahjelp, deltid. Laboratorieteknisk. 

Reitan, Jon B., dr. med. 
Avdelingsoverlege, deltid. Strålemedisin, medisinsk beredskap. 

Sanna, Kirsten, sivilingeniør. 
Forsker, engasjement. Fysiologi, fosterskader. 

Seim, Jo, cand. mag. 
Ekstrahjelp, prosjektengasjement. Laboratoriedrift. 

Thommesen, Georg, dr. philos. 
Forsker. Elektromagnetiske felt, ikke-ioniserende stråling, kraftledninger, kraft-
krevende industri. 

Avdeling Tilsyn 

Berthelsen, Torolf, cand. real. 
Forsker, koordinator for åpne radioaktive kilder/nukleærmedisin. Import av åpne 
kilder. 

Bjerke, Hans, cand. real. 
Forsker. Stråleterapi, dosimetri, standarddosimetri. 

Engen, Ingvild, cand. scient. 
Forsker, engasjement. Lukkede kilder, medisinsk strålebruk. 

Fosmark, Halvor, cand. real. 
Forsker, koordinator for medisinsk strålebruk/diagnostikk. 

Ganes, Jo Harry. 
Avdelingsingeniør. Industriell strålebruk. 

Hannevik, Merete, cand. real. 
Forsker. Ikke-ioniserende stråling, optisk stråling, UV-stråling. 

Haslerud, Anne Grethe. 
Sekretær. Kontorteknisk, administrasjon. 

Johnsen, Bjørn, sivilingeniør. 
Forsker, engasjement. Optisk stråling, optisk måleteknikk, UV-stråling. 
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Xarlsen, Bodil. 
Tekniker. Persondosimetri. 

Kirkesjøberg, Else. 
Konsulent. Persondosimetri. 

Mikkelborg, Oddbjørn, ingeniør. 
Avdelingsingeniør, engasjement. Laboratoriedrift, instrumentering. 

Moe, Arne Jørgen, cand. real. 
Forsker, avdelingsdirektørens stedfortreder. Medisinsk strålebruk. 

Olerud, Hilde, cand. scient. 
Forsker. Medisinsk strålebruk, dosimetri. 

Ramsøy, Tore, dr. scient. 
Forsker. Industriell strålebruk, informasjonsteknologi. 

Saxebøl, Gunnar, cand. real. 
Avdelingsdirektør. 

Strand, Hilde, cand. scient. 
Vikar mai-descmber 1994. Persondosimetri. 

Unhjem, Jan Frede, cand. real. 
Forsker. Laser, nukleærmedisin, åpne kilder. 

Widmark, Anders, radiograf. 
Førsteradiograf. Medisinsk strålebruk. 

Wøhni, Tor, sivilingeniør. 
Forsker, koordinator industriell strålebruk. Dosimetri. 

Admin i s t r a s jons s t ab 

Arneberg, Petter, ingeniør. 
Avdelingsingeniør. Informasjonsteknologi, driftsteknisk. 

Berntsen, Eva Helland. 
Ekstrahjelp, deltidsvikar. Kantine, kontorteknisk, sentralbord, resepsjon. 

Clausen, Sissel. 
Ekstrahjelp, deltidsvikar. Sentralbord, resepsjon. 

Elander, Stein, cand. scient. 
Ekstrahjelp, deltidsengasjement. Informasjonsteknologi. 



Evensen, Lisbeth. 
Sekretær. Økonomi, budsjett, regnskap. 

Granli, Laila. 
Førstefullmektig. Sentralbord, resepsjon. 

Hoflandsdal, Lisbeth, bibliotekar. 
Arkivleder. 

Lie, Liv Karin, cand. mag. 
Administrasjonssjef. 

Midtskogen, Arna. 
Renholdsbetjent. 

Strandheim, Knut. 
Driftstekniker. Vaktmester. 

Tornberg, Ragnhild. 
Sekretær, engasjement. Kontorteknisk, rekvisita. 

Aarvik, Berit. 
Førstefullmektig. Sentralbord, resepsjon. 

Informasjonsstab 

Brenna, Michael, cand. med. vet. 
Informasjonssjef. 

Carelius, Aud Karin, bibliotekar. 
Bibliotekleder. 

Langseth, Per. 
Kontorassistent, engasjement. Bibliotek, arkiv, publikasjonsiager, kontorteknisk. 

Larsen, Ann-Kristin, diplomøkonom. 
Forsker, engasjement fira september 1994. Informasjonsberedskap. 
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VEDLEGG D: 
Publikasj oner 

Statens strålevern startet i 1994 seriene Strålevern, StrålcvemRapport og Strålevern-
Nytt. 

- Strålevern er den offisielle veiledningsscrien. Heftcne omfatter generell informa
sjon, råd og anbefalingcr, og vil etterhvert også inkludere normer og bestemniclser 
på strålevernområdct i Norge. 

- StrålevemRapport er Strålevernets serie for utredninger, beskrivelser, analyser og 
evalueringer. 
StrålevernNytt er en serie aktuelle nyhetsblad. Hvert blad onihandler ctt tema over 
1-2 sider. 

I tillegg til egne publikasjoncr innchoidcr dette vedlegget en liste over eksterne 
publikasjoner fra 1994 der Strålevernets medarbeidere står som forfatter eller 
medforfattcr. 

Stråleveiw 

Hefte 1 Atomtrusselen i Nord-Norge. 
Publikumsbrosjyre som blant annet omhandler hva som kan skje ved en 
atomulykke, trusselen fra øst, hva myndighetene gjør og hva folk vil kunne 
gjøre for å beskytte seg. Inneholder også kort presentasjon av helseeffekter, 
radioaktive stoffer og enheter for stråling og radioaktivitet. 
(8 sider, utgitt 1993. Russisk utgave, hefte IB, utgitt 1994.) 

Hefte 2 Kvalitetskontrollhåndbok i mammografi. 
Handboken inneholder prosedyrer for teknisk kvalitetskontroll i mammo
grafi, med vekt på periodiske kontroller som radiografer kan utføre med 
vanlig tilgjengelig kvalitetskontrollutstyr. I tillegg beskrives noen vanlige 
tekniske billedkvalitetsfantomer for evaluering av billedkvalitet, samt metode 
for beregning av stråledose til pasient. Det er gitt anbefalte toleransegrenser, 
og forslag til tiltak hvis målingene gir verdier utenfor toleransene. Skjemaer 
til testene er gitt i vedlegg. 
(56 sider, utgitt 1994.) 

Hefte 3 Undersøkelser av radon i inneluft og byggegrunn. 
— Retningslinjer for målemetoder. 
Det finnes flere forskjellige metoder for å måle radon i inneluft. I dette 
heftet blir disse vurdert og klassifisert. Det er også gjort en vurdering av de 
typer malinger som benyttes i byggegrunnsundersøkelser. 
(20 sider, utgitt 1994.) 
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StrålevernBsipport 

1994:1 Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt. 
— Biologiske effekter og yrkeshygienisk betydning. 
Georg Thommesen, Tore Tynes. 
Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt kan ha virkninger på 
mennesker. Det er foreløpig uklart hvorvidt eksponering for slike felt kan ha 
noen helsemessig betydning ved de feltstyrkene man kan bli eksponert for i 
hjem og yrkesliv. Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om virkningsmekanis-
mer for å fastsette noe dosebegrep som kan relateres til helserisiko. 
(81 sider.) 

1994:2 Radioactive fallout in Norway from the Chernobyl accident. 
— Studies on the behaviour of radiocaesiums in the environment and 
possible health impacts. 
Per Strand. 
Tsjernobylulykken i det tidligere Sovjetunionen hadde betydelige konsek-
venser for Norge. Norske landområder var de mest forurensede ved siden av 
områdene rundt Tsjernobyl. Produksjonen i enkelte norske utmarksområder 
vil ha høyt innhold av radioaktive stoffer i mange tiår fremover. Norge har 
gjennomført tiltak som har vært meget kostnadseffektive og som har redusert 
stråledosen til befolkningen betraktelig, spesielt blant kritiske grupper. Dosen 
mottatt over de neste femti år vil kunne forårsake kreft hos anslagsvis fern 
hundre personer i Norge. 
(152 sider, engelsk.) 

1994:3 Dosestatistikk for yrkeseksponerte 1992. 
Oddbjørn Mikkelborg, Tor Wøhni. 
Dosestatistikk for yrkeseksponerte for 1992 er presentert i tabellform. 
Statistikken omfatter samdige fire persondosimetrilaboratorier i Norge: 
Statens strålevern, Det Norske Radiumhospital, Universitetet i Oslo og 
Institutt for energiteknikk. Totalt dekker statisitikken 9717 yrkeseksponerte 
arbeidstakere. 
(10 sider.) 

1994:4 Øvelse ODIN (BER 5). — Evalueringsrapport for Norge. 
Steinar Backe, Nils G. Bakken, Eldri Naadland, Anita Andersson Sørlie, 
Lise Flø. 
Øvelse ODIN ble gjennomført 26. november 1993. Dette var en nordisk 
beredskapsøvelse som tok for seg senfasen av en atomulykke. Rapporten 
inneholder en evaluering av den norske beredskapsorganisasjonen gjennom
føring av øvelsen, og anbefalinger om forbedringer. 
(53 sider.) 

1994:5 Årsrapport 1993. — Etablering av Strålevernet og Faglig råd for atom
ulykker. Virksomheten i 1993. 
Strålevernet ble opprettet som nytt direktorat under Sosial- og helsedeparte-
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mentet, med lederansvar for ny beredskapsorganisasjon mot atomulykker. 
Inneholder bl.a. aktiviteter i 1993, historisk bakgrunn og liste over publiserte 
arbeider i 1992 og 1993. 
(45 sider.) 

1994:6 Maling av intracellulært kalsium. 
Kirsten Sanna., Da£ Bratlid, Terje Christensen. 
Metode for måling av intracellulær kalsiumkonsentrasjon er beskrevet. 
Metoden er benyttet til å måle endringer i kalsiumkonsentrasjonen ved 
tilsetning av bilirubin. Det ble funnet at relativt små konsentrasjoner bili
rubin førte ril en økning av intracellulært kalsium både i fråvær og nærvær av 
ekstracellulært kalsium. 
(12 sider.) 

1994:7 Radioaktive avleiringer i oljeproduksjon — en strålehygienisk vurdering. 
T>ag Kristensen. 
Flere av olje- og gassfeltcne i Nordsjøen gir avleiringer på innsiden av 
forskjellige typer produksjonsutstyr. Avleiringene kan inneholde forhøyede 
konsentrasjoner av naturlig radioaktivitet. Dette kan forårsake både intern og 
ekstern eksponering av personell som arbeider med kontaminert materiell. 
Det produserte lavradioaktive avfallet medfører et klassifiserings- og lagrings-
problem. Det finnes ennå ikke nasjonale retningslinjer eller anbefalinger for 
denne typen radioaktiv forurensning. 
(83 sider.) 

1994:8 Atominformasjon i Finnmark. — Analyse av befolkningens behov for 
informasjon om radioaktivt nedfall og atomulykkesberedskap. 
Ann-Kristin Larsen. 
Rapporten søker å avdekke hvilket behov befolkningen i Finnmark har for 
atominformasjon, vurdere dette opp mot den informasjon myndighetene 
ønsker å formidle, for deretter å kunne foreta en prioritering av budskap. 
Videre gjør den rede for ulike forhold og særtrekk ved berørte grupper som 
må tas hensyn til ved utarbeidelse av informasjonsstrategi. 
(160 sider.) 

1994:9 Hudbehandling med ultrafiolett stråling. 
— Apparater og praksis ved norske universitetsklinikker. 
Terje Christensen, Bjørn Johnsen, Margarea Johnsson, Eli Nordal, Per Thune, 
Berit Kjeldstad, Jon B. Reitan. 
Bruk av fototerapi ved fem norske universitetsklinikker ble undersøkt. Praksis 
og indikasjoner var relativt like ved de ulike behandlingsstedene. Utstyret var 
mer variabelt. Måleapparatur brukt til dosimetri var av to typer. Spektra og 
irradians fira ulike behandlingsenheter ble målt, og en rekke ulikeheter ble 
funnet. Behovet for kjennskap til behandlingsforhold, optimalisering og 
stråleverntiltak ble diskutert. Irradiansen i UVA i arbeidsmiljøet ble målt og 
funnet å være lavere enn anbefalte grenseverdier. 
(28 sider.) 
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1994:10 Kostlioldsundersøkclse og helkroppsmalinger for utvalgte grupper i 
Norge 1991. 
Anita Andersson Sørlie, Elin Bøe, Tone D. Selnes. 
Dette er en oppfølging av en undcrsøkclsc som startct i 1987. Hovcdkildcnc 
til radioccsiuniinntakct i de ulike gruppene er de samme som tidligcrc ar. 
Det er store variasjoncr i doscbclastningcn til den norske befolkningen. Det 
avgjørende for størrelsen av mottatt dose er hvilke matvarer en spiscr. 
Spesielt spiller konsum av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk en stor rolle. 
(41 sider.) 

StrMevemNytt 

1-94 Statens strålevern - avdeling Beredskap og sikkerher. 
Presentasjon av avdelingcn. 

2-94 Statens strålevern - Beredskapsenheten på Svanhovd. 
Presentasjon av enheten. 

3-94 Konsekvenser i Norge av Tsjernobylulykken. 
Norge var uforberedt på Tsjemobyl-ulykken i 1986. Dette viste seg ved at 
det manglet utstyr til å male nedfallet, rutiner for organisering av malinger, 
kunnskaper om hva en slik ulykke kunne få som konsekvenser for Norge og 
hvordan informasjonen skulle formidles. Den kardeggingen og overvåknin-
gen som var nødvendig i forbindelse med nedfallet måtte organiseres fra 
bunnen av. Tsjemobyl-ulykken medførte betydelige konsekvenser for Norge. 
Norge er det landet i Europa, med unntak av områdene rundt Tsjernobyl, 
som fikk de sterkest forurensede landområdene. Konsekvensene av et nedfall 
blir store i Norge bl.a. fordi landbruket utnytter utmarksområder som beite
områder for småfe og delvis storfe i tillegg til at det jaktes, fiskes og høstes 
andre matprodukter fra naturen. Det er vist at utmarksområdene i Norge er 
spesielt sårbare på grunn av høy og langvarig overføring av radioaktivitet fra 
jord til planter og dyr. Matvarer fra disse områdene bidrar til en vesentlig del 
av inntaket av radioaktive stofFer etter Tsjernobylulykken. 

4-94 Liten radioaktiv forurensning av det marine miljø. 
Den radioaktive forurensningen av det marine miljø rundt Norge er lav. Salt-
vannsfisk er blant de næringsmidlene som har de laveste nivåene av radio
aktive stofFer. Det er i hovedsak nedfall etter atomvåpenprøvesprengningene 
på 60-tallet, utslipp fra reprosesseringsanlegget i Sellafield, England og 
Tsjernobylulykken som bidrar til dagens forurensningsnivå. 

5 94 Little radioactive contamination of the marine environment. 
Engelsk utgave, samme tema som 4-94. 
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6-94 Engstclse for radioaktiv forurensning og atomulykker. 
Norske forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo og Statens strålevern har 
samarbeidet om et forskingsprosjekt hvor man har sett på befolkningcns 
opplcvelse av risko for atomulykker, reaksjoner ved en mulig atomulykke, 
behov for informasjon og hvcm folk har tillit til. Store deler av befolkningen 
mener at radioaktiv forurensning og atomulykker er viktige saker og er 
bekymrct for utviklingen. Det er et stort behov for informasjon seiv om 
vurderingen av myndighetenes informasjon er rimelig bra. Befolkningen 
vurderer b3dc sin egen og myndighetenes beredskap til å være meget liten. 
Undcrsøkclscn bckrcftcr tidligere undcrsøkclser som viser at folk har spesielt 
stor tillit til ckspcrtene og til helse- og strålevcrnmyndighctcnc. 

7-94 Stort informasjonsbehov i Finnmark. 
Strålcvernc har offentliggjort en rapport med tittelen Atominformasjon i 
Finnmark - analyse av befolkningen* behov for informasjon om radioaktivt 
nedfall qg atonmlykkesberedskap. Rapporten er basert på en gallupundcr-
søkelse i Finnmark, og viser at det er samsvar mellom folks informasjons
behov og den informasjon Strålevernet mener er viktig å gi. Undcrsøkelsen 
viser at informasjonsbehovet er stort og at publikum er misfornøyd med 
myndighetenes informasjonsinnsats så langt. 

8-94 Norge først ute med å ratifisere ny konvensjon om kjerneteknisk 
sikkerhet. 
I forbindelse med generalkonferansen til Det internasjonale atomenergibyrået 
(IAEA) 19-23. september, ble en ny sikkerhetskonvensjon (Convention on 
Nuclear Safety) lagt fram til undertegning. Konvensjonen representerer et 
viktig skritt i retning av å få etablert internasjonalt anerkjente sikkerhetsstan-
dardcr innen kjernekraftvirksomheten. Konvensjonen vil tre i kraft når minst 
22 land har ratifisert den, hvorav 17 land som har kjernekraftverk. Det har 
vakt internasjonal oppsikt at Norge, som det første og hittil eneste land i 
verden, har ratifisert konvensjonen. 

9-94 Kvalitetskontroll i mammografi - ny handbok. 
Strålevernet har i mange år vært opptatt av å sikre kvaliteten av mammografi-
undersøkelser i Norge, og utgir nå en kvalitetskontrollhåndbok med anbefa-
linger om prosedyrer for stedlig kvalitetskontroll. Ved oppstart av mammo-
grafiscreening er strålevernet tiltenkt en sentral rolle når det gjelder å koordi
nere den tekniske kvalitetssikringen. Opplæring i teknisk kvalitetskontroll vil 
bygge på denne handboken. Det arbeides med å etablere kvalitetskontroll-
kurs i mammografi. 
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V E D L E G G E: 
Beredskapsorganisasjonen 
m o t atomulykker 

JPtujlig råd far atomulykker og Kriseutvalget for atomulykker ble opprettet i 1993 til 
erstatning for Aksjonsutvaiget ved atomulykker. Faglig råd er satt sammen av represen-
tanter fra atten sentrale etater og institusjoner med oppgåver innen atomulykkesbered-
skapen. Faglig råd ledes av Strålevernet. 

Faglig råd har i det løpende beredskapsarbeidet i oppgave å bygge opp, vedlikeholde 
og koordinere atomulykkesberedskapen gjennom kontakt med myndigheter på alle 
nivåer, informasjonsutveksling mellom medlemsinstitusjonene, vurdering av trussel
bildet og ved avholdelse av øvelser. Statens strålevern er sekretariat for Faglig råd. 
Statens strålevern har en egen beredskapsenhet på Svanhovd i Sør-Varanger. 

Ved en atomulykke skal Faglig råd arbeide i operasjonslokaler ved Strålevernet. Faglig 
råd skal beskrive situasjonen løpende og fremme forslag ril tiltak. 

Kriseutvalget for atomulykker utgjør en kjernegruppe som består av de mest sentrale 
myndigheter i Faglig råd. Krisetvalget har fullmakt til å fatte beslutninger og gi ordre 
om iverksettelse av enkelte tiltak. Kriseutvalget har fullmakt til å: 

- innhente informasjon, data og prognoser 

- iverksette visse tiltak: 
— innendørsopphold 
— evakuering av små lokalsamfunn 
— opphold i tilfluktsrom 
— bruk av jodtabletter 
— adgansgbegrensning/trafikkrestriksjoner 
— næringsmiddeltiltak/kostholdsråd 

- utforme og spre informasjon 

Tiltakene skal avklares med ansvarlig departement dersom tiden tillater det. Krise
utvalget kanaliserer informasjon om situasjonen og tiltak til beredskapsavdelingen hos 
Fylkesmannen i berørte fylker. Fylkesmannen effektuerer og koordinerer tiltakene 
regionalt. 

Den sentrale beredskapsorganisasjonen har en informasjonsgruppe som består av 
informasjonsmedarbeidere fra Faglig råds medlemsinstitusjoner. Informasjonsgruppen 
skal bistå Faglig råd med informasjon til media og publikum. I en beredskapssituasjon 
skal informasjonsgmppen kunne styrkes med ressurser fra Regjeringens kriseinforma-
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sjonscnhet (Kriseinfo). Terskelen for å gi informasjon om sikkerhetstruende hendelser 
og uhell ved atomkraftverk og strålckilder skal være lav. 

Faglig råds sekretariat ved Strålevernet, inkludert beredskapsenheten ved Svanhovd, står 
for den daglige drift av beredskapsorganisasjonen. Strålevernet er kontaktpunkt for var
sling i hcnhold til internasjonale og bilaterale avtaler, og har også direkte forbindelse til 
kjernekraftverket på Kola, isbryterflåtens base i Murmansk og kjernekraftverket utenfor 
St. Petersburg. Funksjonen som varslingspunkt ivaretas gjennom en døgnvaktordning. 

Medlemsinstitusjonenc i Faglig råd driver syv følsomme luftfilterstasjoner og et 
nettverk bestående av i alt 22 stasjoner som overvaker strålenivået kontinuerlig og gir 
alarm ved forhøyede nivåer. Det såkalte LORAKON-systemet for overvaking av radio
aktivitet i næringsmidler består av 67 målestasjoner over hele landet. I en beredskaps
situasjon kan Sivilforsvaret mobilisere målcpatruljer som har i alt 176 instrumenter 
cgnct for kartlegging. I tillegg finnes flerc laboratorier for spesialiserte radioakuvitets-
analyser, bl.a. hos medlemmene i Faglig råd. 

Departementer med ansvar for ulike deler av atomulykkesberedskapen har oppnevnt 
medlemmer ril den såkalte E?nbctsgrtippc for atomulykkeberedskap m.v., som i det 
løpende beredskapsarbeidet er organ for kontakt og koordinering mellom departe-
nientenc. Dcpartcmentene skal blant annet bruke embetsgruppen for å samordne sin 
budsjettinnsats på området atomulykkesberedskap og overvåkning av radioaktiv 
forurensning. Ved en eventuell atomulykke har ikke Embetsgruppen noen operativ 
funksjon utover at representantene fungerer som kontaktledd og kompetanse i sitt 
departement. 

På de to neste sidene er organisasjonsjonsstrukturen for beredskapsorganene satt opp. 
Det vil være to helt ulike organisasjoner henholdsvis utenom og under akutt fase av en 
ulykke. 

Utenom akutt fase fungerer Embetsgruppen og Faglig råd slik det er beskrevet 
ovenfor. 

I akutt fase vil Statens strålevern fungere som stabsorgan for Kriseutvalget og Faglig 
råd. Personell fra fagavdelingene ved Strålevernet vil inngå i den sentrale operasjons
staben og i Kriseutvalgets analyseenhet. Strålevernets administrasjonsstab og informa
sjonsstab vil også inngå i Kriseutvalgets stabsorganisasjon. Informasjonsstaben vil 
styrkes med personell fra Faglig råds medlemsinstitusjoner, fra Kriseinfo og fra 
Opplysningstjenesten i staten. 
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Beredskapsorganisasjonen 
mot atomulykker utenom akutt fase 

- Det norske meteorologiske institutt -

- Direktoratet for naturforvaltning 

- Direktoratet for sivilt beredskap 

- Forsvarets forskningsinstitutt 

-Forsvarets overkommando 

-Havforskningsinstituttet 

- Institutt for energiteknikk 

-Justisdepartementetspolitiavdeling -

-Kystdirektoratet 

-Norgcs Geologiske Undersøkelse -

-Norgcs landbrukshøgskole 

- Norgcs veterinærhøgskole 

- Norsk institutt for Iuftfbrskning 

-Statens forurensningstilsyn 

-Statens helsetilsyn 

- Statens institutt for folkehelse 

-Statens næringsmiddeltilsyn 

-Statens strålevern 

Embetsgruppc for 
aromulykke-

beredskap m.v. 

Faglig råd for 
atomulykker 

a 
Informasjons

gruppe 

Sekretariat 

Fylkesfagorganer Kommuner 

Kommunikasjon 
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Beredskapsorganisasjonen 
mot atomulykker i akutt fase 

Rcgjcringcns kriseinfbrmasjonscnhet 

Kriseutvalget for atomulykker 

Direktoratet for sivilt beredskap 

Forsvarets overkommando 

Jxistisdepartcmentcts politiavdeling 

Statens helsetilsyn 

Statens næringsmiddeltilsyn 

Statens strålevern 

Faglig rid for 
atomulykker 

ft Stabssjef 

Analyseenhet 

Operasjonsstab 

Fylkesmenn 

Fylkesfagorganer 

Faglig råds 
informasjons
gruppe 

Administrasjons-
stab Informasjonsstab 

Publikums tjeneste 

Opplysnings-
tjenesten i 
staten 

Faglig råds 
medlems-
institusjoner 

Kommuner 
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