
StralevernKapport 1997:5
NO9700092

o

Årsmelding 1996

i* -wtt

> -,1

' -

V
v'̂ *

Statens
strålevern

Norwegian Radiation Protection Authority
Postboks 55 • N-1345 Østerås • Norway



StrålevernRapport 1997:5

o

Årsmelding 1996

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Referanse:
Statens strålevern. Årsmelding 1996. StrålevernRapport 1997:5. Østerås: Statens
strålevern, 1997.

Emneord:
Atomulykkesberedskap. Kjernesikkerhet. Radioøkologi. Strålemedisin.
Strålevern. Strålevernforskning. Strålevernforvaltning. Tilsyn strålebruk/
strålekilder.

Resymé:
Oversikt over virksomheten ved Statens strålevern i 1996. Vedlegg:
Stillingsoversikt, publikasjoner, kurs/foredrag.

Reference:
NRPA. Annual report 1996. StrålevernRapport 1997:5. Østerås: Norwegian
Radiation Protection Authority, 1997. Language: Norwegian.

Key words:
Nuclear emergency preparedness. Nuclear safety. Radioecology. Radiation
medicine. Radiation protection. Radiation research. Control of radioactive
sources/use of radiation.

Abstract:
Summary of NRPA's activities in 1996. Appendix: Survey of appointments,
publications, courses and lectures.

Redaktør: Tor-Arne Berg Vilnes
Godkjent}

Ole Harbitz, direktør.

27 sider.
Utgitt 1997-05-25.
Opplag 600.
Form, omslag, trykk: Falch hurtigtrykk as.

Bestilles fr a:
Statens strålevern, Postboks 55, 1345 Østerås.
Telefon 67 16 25 00, telefax 67 14 74 07.

ISSN 0804-4910

NEXT PAGE(S) I
left BLANK |3



Innhold

Innhold 5
Strålevernets utfordringer i 1996 7

Glimt fra virksomheten 7
Informasjonskampanje om atomulykkeberedskapen 9
Året 1996 i tall 13

Avdeling Beredskap og sikkerhet 17
Tilsyn med norske atomanlegg 17
Bedre atomsikkerhet i våre nærområder 17
Beredskap 19
Beredskapshendelser 1996 21

Avdeling Miljø 23
Naturlig stråling 23
Radioaktiv forurensning 25
Laboratoriefunksjonen 25
Administrasjon og kompetanseutvikling 25

Avdeling Strålemedisin 27
Avdeling Tilsyn 29

I stikkordsform var aktivitetene i 1996: 29
Avdeling Administrasjon og informasjon 33

Gruppe Informasjonsteknologi (IT) 33
Gruppe Informasjon og dokumentasjon (ID) 33
Informasjon om Handlingsplanen for atomsaker 35
Gruppe Personal og drift (PD) 35
Gruppe Økonomi (EK) 37

Vedlegg:

Vedlegg 1: Stillingsoversikt 41

Vedlegg 2: Publikasjoner 43

Vedlegg 3: Kurs/Foredrag 53

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Strålevernets utfordringer i 1996

av direktør Ole Harbitz

Glimt fra virksomheten

Forvaltningsåret 1996 var preget av stor aktivitet innen de fleste av de forvaltnings-
områder som ligger under Statens strålevern. Blant annet var det en stor pågang når det
gjelder søknader om ny bruk av strålekilder, ikke minst innenfor oljesektoren. «Offshore»
bruk av kilder bl.a. i forbindelse med kartlegging av nye felt er omfattende og stiller krav
til oss som myndighet. Samarbeidet med Oljedirektoratet har stadig blitt bedre og legger
grunnlag for fellesinspeksjoner og tilsyn og også for god handtering av uhell.

I mammografi-«screening»-prosjektet bidrar Strålevernet til kvalitetssikring av rutiner og
billedkvalitet. Prosjektet har sått oss i stand til å styrke vår kompetanse og stab innenfor
røntgendiagnostikk og representerer i tillegg en spennende utfordring m.h.t. samarbeid
med andre helseinstitusjonen

I 1996 startet vi opp med nytt system for overvåkning av stråledoser til yrkeseksponerte.
Innføringen av det nye systemet har forløpt uten store problemer. I tillegg til at brukerne
nå seiv finansierer ordningen (selvkost), er den viktigste konsekvensen av omleggingen at
det nye målesystemet har bedre følsomhet enn det gamle.

Nettverket for måling av UV-lys fra solen er nå på skinnene og gir kvalitetssikrede data fra
hele Norge (inkl. Spitsbergen). Nettverket er utviklet og drives i samarbeid med miljø-
myndighetene.

Også i 1996 har Strålevernet bidratt til realisering av Regjeringens handlingsplan for
atomsaker. Vi er involvert i en rekke prosjekter hvor økt sikkerhet ved atominstallasjoner i
Nordvest-Russland er målet. Ikke minst har innsatsen på Kola kjernekraftverk stor betyd-
ning og stort volum.

Utviklingen av et kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall i Himdalen, Aurskog-
Høland gikk inn i en avgjørende og avsluttende fase i 1996 da Statsbygg søkte om konse-
sjon til bygging av anlegget. Strålevernet brukte betydelige ressurser på å behandle søkna-
den og var nær ved å avgi sin innstilling i saken til Sosial- og helsedepartementet ved
utgangen av året.

Radon-problematikken ble igjen fokusert da det i april ble kjent at et boligfelt i Ullensvang
kommune har radon-nivåer langt over landsgjennomsnittet. Et prosjektsamarbeid mellom
kommunen, Norsk byggforskningsinstitutt og Strålevernet ble etablert med sikte på detalj-
kartlegging og uttesting av virksomme tiltak. Også radon i drikkevann fra borede brønner
ble tatt opp som tema i 1996, idet en kartlegging ble igangsatt.

Forekomst av kunstig radioaktivitet i miljøet både i Norge og i nordområdene er tema for
flere prosjekter. Sentralt står arbeidet med radioaktivitetsdelen av «Arctic Monitoring and
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Assessment Programme (AMAP)» som Strålevernet har ansvaret for. AMAP er et
samarbeidsprogram på miljøsiden mellom 8 nasjoner med interesser i arktis.

Professor Erik Wist ved RiTø ledet arbeidet med en omfattende gjennomgang av samfun-
nets behov for strålemedisinske tjenester. Utvalget avgå innstilling til Sosial- og helse-
departementet i desember 1996. Konklusjonene peker på et betydelig opprustningsbehov
dersom Strålevernet skal kunne dekke de omtalte behov.

Informasjonskampanje om atomulykkeberedskapen

Den 26. april 1996 var det 10 år siden Tsjernobyl-ulykken. Ulykken førte til omfattende
forurensing av miljøet, også i vårt land og demonstrerte behovet for en koordinert bered-
skap mot atomulykker. Statens strålevern gjennomførte våren 1996 en opplysningskam-
panje om den atomulykkesberedskap myndighetene har bygget opp bl.a. på grunnlag av
erfaringene fra 1986. Vi ønsket dessuten å informere om hvilke tiltak norske myndigheter
gjennomfører i våre nærområder for å forhindre tilsvarende ulykker i framtiden. Mål-
grupper for informasjonen var både publikum, media og forvaltningen sentralt og regio-
nalt.

Opplysningskampanjen ble planlagt i samarbeid med Statens informasjonstjeneste. Det ble
utarbeidet en informasjonsplan der det ble lagt vekt på aktiv bruk av mediene som priori-
tert informasjonskanal. Det ble arrangert seminarer og møter i en rekke fylker i regi av
Fylkesmannen, og en nasjonal konferanse om konsekvenser av en atomulykke i landbruk
og næringsmiddelproduksjon ble arrangert i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn.
Kampanjen ble fulgt opp av en omfattende evaluering for å få dokumentert hvilke effekter
kampanjen ga.

Mediene begynte allerede før årsskiftet å vise interesse for de temaer som kampanjen
prioriterte og interessen økte sterkt når 10-årsdagen for Tsjernobyl-ulykken nærmet seg.
En opptelling av medieklipp viste at det i løpet av månedene februar, mars og april var en
medieeksponering mer enn 1.100 ganger av de temaer kampanjen omhandlet. Bl.a ble det
produsert ulike TV-programmer og -innslag om temaene og i svært mange aviser gikk
reportasjene over flere sider.

I evalueringen uttaler et utvalg journalister at de opplevde Strålevernets informasjon som
nyttig, oppdatert og at den ble brukt til oppslag i media. Evalueringens konklusjon på
dette punktet var at den delen av opplysningskampanjen som var rettet mot media abso-
lutt nådde fram.

Samtidig som vi kan dokumentere at kampanjens temaer har hatt en betydelig medie-
eksponering, uttaler mange av de spurte i befolkningsundersøkelsen at de ikke har regis-
trerte noen nevneverdig økning av den informasjonen som kom fra strålevern-
myndighetene i samme periode. Hvordan kan dette henge sammen?

En forklaring er at nyhetsoppslag i avisene, radio og TV ikke oppfattes som myndighets-
informasjon. Publikum uttaler at de har behov for direkte informasjon fra myndighetene
om atomsikkerhet og hvilken beredskap vi har i tilfelle en ny ulykke.

Den stadige informasjonspolitikken sier klart at den offentlige informasjonen bør bygge
på brukernes behov og forutsetninger. I bunnen av dette bør kommunikasjonsprinsippet
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ligge. Det vil innebære at man har en jevnlig kontakt med mottakerne og firmer ut hvilke
behov disse har og hvilke kanaler som er mest formålstjenlig å bruke.

Seiv om mediene også i framtiden vil være en viktig kanal i informasjonsarbeidet til Statens
strålevern, vil vi også måtte tenke informasjonskanaler som går mer direkte mot befolknin-
gen. I praksis kan dette være også på informasjonssiden å videreutvikle det gode samarbei-
det vi allerede har med regionalt nivå (Fylkesmannen o.a.), det kan være mer aktiv formid-
ling via helsevesenet, et nærmere samarbeid med skoleverket, etablering av en
informasjonstelefon om stråling og bruk av elektroniske kanaler (Internett). Kampanje-
erfaringene sammen med erfaringer som Strålevernet har høstet gjennom tidligere
informasjonsformidling og brukerundersøkelser, gjør at etaten står godt rustet til å møte
framtidens krav og forventninger til offentlig informasjonsarbeid.
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Året 1996 i tall

Strålevernets totale regnskap for 1996 var på 80,7 mill. kroner. Av dette var 56,1 mill. kroner
varer og tjenester, 26,2 mill. kroner lønn og sosiale utgifter og 1,5 mill. kroner store ny anskaf-
felser. Den eksternfinansierte andelen av regnskapet utgjorde tilsammen 45,5 mill. kroner.
Nytt av året var salgsinntekten av persondosimetritjenesten på 1,8 mill kroner.

Finansieringskilder i 1996 (alle tall i tusen kroner):

Sosial- og helsedepartementet:
• Statens strålevern kap. 715
• Prosjektfinansiering kap. 719/797
Utenriksdepartementet, (UD)
Miljøverndepartementet, (MD)
Norges forskningsråd, (NFR)
Office of Naval Research, USA
Statoil/Oljedirektoratet
NHO/Norsk Hydro
Fiskeridepartementet, (FID)
Nordisk kjernesikkerhetsforskning, (NKS)
Statens næringsmiddeltilsyn, (SNT)
EU-kommisjonen
EFFEN- Miljø, Energiforsyningens fellesorganisasjon, (EnFo)
Norges geologiske undersøkelser, (NGU)
Diverse
Sum

33.689
1.900

35.589

30.109
4.257
3.258
1.775

791
733
603
515
458
440
335
213

1.624
80.700

Den økonomiske utviklingen

1993 1994 1995
Årstall

1996

H Ordinære
budsjetter

M Ekstern
finansiering

• Salgsinntekt
(persondos.)

Figur 1. Fordeling mellom ordin&re budsjetter og ekstern finansiering.
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På grunn av de mange eksternfinansierte prosjekter Strålevernet handterer, har etaten også
i 1996 vært nødt til å ha et forholdsvis høvt antall medarbeidere på kortere ellere lengre
engasjementer. Det ble imidlertid arbeidet aktivt med dette forholdet, og det var i løpet av
1996 mulig å omgjøre enkelte av engasjementene til faste stillinger.

Fordeling mellom engasjerte og fast ansatte

60

I Fast ansatte

M Engasjerte

0
1993 1994 1995 1996

Årstall

Figur 2. Fordeling mellom engasjerte og faste ansatte pr. 31.12.96.

Ny organisasjon i 1996
Strålevernet gjennomførte en omorganisering pr. 1. januar 1996. Foruten opprettelsen av
en ny avdeling Administrasjon og informasjon, ble avdelingene inndelt i ulike faggrupper.

Adm, Åvd. Stråle- Åvå,

LJ«L
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Avdeling Beredskap og sikkerhet

• Antall personer tilknyttet avdelingen pr. 31. desember 1996: 14

Avdeling Beredskap og sikkerhet fører tilsyn med sikkerhet og strålevern ved norske atom-
anlegg. Dette omfatter tilsyn med de norske forskningsreaktorene og tilsyn med handte-
ring og lagring av radioaktivt avfall. I tillegg til dette, har avdelingen et tilsynsansvar når
det gjelder transport av radioaktivt og spaltbart materiale.

Avdelingen er sekretariat for den sentrale beredskapsorganisasjonen for atomulykker.
Avdelingen 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.
Avdelingen innbefatter også en egen permanent beredskapsenhet ved Svanhovd miljø-
senter i Sør-Varanger, tett opp til den russiske grensen.

Regjeringens engasjement når det gjelder atomsikkerhet og miljøspørsmål i Øst-Europa er
trappet kraftig opp. Russland driver omfattende atomvirksomhet nær opp til den norske
grensen. Det vil derfor i overskuelig framtid være behov for innsats innen ulykkesberedskap,
atomsikkerhet og miljøovervåking i øst. Strålevernet er også i økende grad engasjert i spørsmål
knyttet til faren for spredning av spaltbart materiale og atomvåpenteknologi.

Tilsyn med norske atomanlegg

Ved Institutt for energiteknikk's (IFE) reaktoranlegg i Halden og på Kjeller er det gjen-
nomført tilsyn og det er avholdt kontaktmøter hvor sikkerhetsspørsmål er tatt opp.
Strålevernet deltok i en beredskapsøvelse ved Halden politidistrikt for Haldenreaktoren.

I løpet av 1996 ble søknaden fra Statsbygg om konsesjon for å bygge et permanent kom-
binert lager og deponi for lavt og middels radioaktivt avfall behandlet av Strålevernet.
Etter en omfattende prosess med en rekke møter, innhenting av ekspertvurderinger etc,
var Strålevernets innstilling til Sosial- og helsedepartementet nær ferdig ved utgangen av
1996.

Strålevernet har deltart i arbeidet med utarbeidelse av forskrift for utdanning av instruktø-
rer og førere på området transport av farlig gods som går inn under ADR klasse 7 , og
samarbeidet med toll - og politimyndighetene vedrørende kontroll med ulovlig innførsel
og transport av spaltbart og radioaktivt materiale er videreført.

Bedre atomsikkerhet i våre nærområder

Strålevernet la i 1996 ned en betydelig innsats i gjennomføring av atomsikkerhets-
prosjekter i Nordvest-Russland i henhold til Regjeringens Handlingsplan:
Første fase av tiltak på Kola-kraftverket ble avsluttet, og en ny prosjektfase er startet opp,
inklusive en analyse av konsekvenser ved en stor ulykke. Prosjekter for å forhindre spred-
ning og ulovlig omsetning av spaltbart materiale er i godt gjenge, i samarbeid med blant
annet russiske atomsikkerhetsmyndigheter og den svenske kjernekraftinspeksjonen SKI.
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Det er også startet opp et samarbeid med svenske eksperter for oppgradering av den
fysiske beskyttelsen på Ignalina kjernekraftverk i Litauen. Strålevernet har i samarbeid med
Statens strålskyddsinstitut i Sverige kommet godt i gang med et prosjekt for å oppgradere
strålevernmyndighetene i Russland når det gjelder deres tilsynsfunksjon vedr. atomavfall.

Strålevernet har bistått UD i en rekke tiltak vedrørende behandling av radioaktivt avfall og
brukt atombrensel i Russland. Her kan spesielt nevnes oppgradering av et anlegg for
behandling av flytende radioaktivt avfall i Murmansk og arbeidet i en internasjonal
kontaktgruppe som er opprettet for å samordne innsatser når det gjelder prosjekter i
Russland vedr. behandling av radioaktivt avfall. Strålevernet har deltatt aktivt i arbeidet
med å finne løsninger for å ta vare på det brukte brenselet ombord i skipet Lepse, og er
rådgivere i forhold til UD i det omfattende utredningsarbeidet rundt opphugging av
utrangerte ubåter.

Avdelingen har også i 1996 hatt en omfattende deltakelse i internasjonalt samarbeide
innen området reaktorsikkerhet og beredskap. Spesielt har avdelingen deltatt aktivt vis-a-
vis IAEA og OECD/NEA.

Beredskap

Det er ved gjennomførte møter og øvelser arbeidet med å videreutvikle Faglig råd og
Kriseutvalget for atomulykker og sekretariatsfunksjonen ved Strålevernet. Det er produ-
sert faktaark om ulike atomberedskapsspørsmål, og det er laget mal for tiltak som kan
gjennomføres i en ulykkessituasjon. Et arbeid med å effektivisere landets måleberedskap
ble startet i 1996.

Ombygging av beredskapslokalene på Østerås ble avsluttet. Vårt beslutningsstøttesystem
er under testing, og vil i 1997 tas i bruk i beredskapssammenheng.

Strålevernet hadde i 1996 orienteringsmøter med 12 av fylkesmennene, og det ble gjen-
nomført et felles møte med alle fylkesberedskapssjefene hos Strålevernet. I tillegg holdt
direktøren foredrag om atomulykkesberedskapen på det årlige Fylkesmannsmøtet.

Strålevernets beredskapsenhet på Svanhovd har markert seg som en ressurs i de nordligste
fylkene, og det arbeides med en rekke prosjekter med overvaking av miljøet og med
kontaktskapende virksomhet overfor kommuner og fylker samt våre naboland i regionen.

Telexforbindelsen med anleggene i Murmansk, på Kola og i St. Petersburg er regelmessig
testet. Disse linjene er installert for at Norge skal kunne motta direkte varsel i tilfelle atom-
ulykker.

Nordisk kjernesikkerhetssamarbeide, NKS, startet i 1994 opp en ny fireårsperiode med
samarbeidsprosjektet. Statens strålevern forvalter her det norske finansielle bidraget og
deltar tungt både i styringsgrupper og i selve prosjektarbeidet. Avdeling Beredskap og
sikkerhet leder NKS-arbeidet innen planlegging og gjennomføring av nordiske øvelser.

Strålevernet, Faglig råd og Kriseutvalg deltok i flere øvelser både sentralt og regionalt. Her
kan spesielt nevnes Totex-96 og den internasjonale øvelsen INEX-2-Sveits. Det ble også
gjennomført varslingsøvelser for Faglig råd, Kriseutvalg og fylkesmennene.
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Beredskapshendelser 1996

Det har skjedd 7 hendelser/ulykker i 1996 hvor Strålevernet har skrevet Intern rapport.
Dette har vært hendelser hvor Sekretariatet ril Faglig råd (Strålevernet) ble varslet og
aksjonerte. Sekretariatet har innhentet og bearbeidet informasjon og data, og informert til
bl.a. Faglig råd og Fylkesmenn. 11996 utgjorde disse hendelsene følgende:

• Deteksjon av radionuklider i januar 1996 (små mengder radioaktivitet registrert på
filterstasjonen på Svanhovd).

• Hendelse i Dimitrograd, Russland, 1. februar 1996 (utslipp fra forsøksreaktor).
• Fartøy i nød øst av Vardø l.juni 1996 (russisk fartøy i nød, usikkert om hva slags).
• Russisk flystyrt på Svalbard 29. august 1996 (funn av radioaktiv kilde, antagelig

istdetektor, nær flyvraket).
• Strå,lefaren i tilknytninø til Tsjernobyl 17. september 1996 (usikkerhet omkring øking

av strålenivået rundt sarkofagen).
• Satellittstyrt 17. november 1996 (melding om russisk romsonde som var ute av

kontroll).
• Brann i atomisbryter 23. desember 1996 (brann i atomisbryter i havn i Murmansk).

I tillegg har det vært flere tildragelser hvor Strålevernet har fulgt forholdene opp, men
hvor dette ikke har vært av en slik karakter at vi har funnet det nødvendig å lage en rapport
om saken.
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Avdeling Miljø

• An tall personer tilknyttet avdelingen pr. 31. desember 1996: 20

Mennesker og dyr utsettes for stråling fra omgivelsene og fra radioaktive stoffer i 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 kardegge og overvake forurensning 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, innhalasjon og
ekstern bestråling, vurdere konsekvensene for miljø og helse og gi råd om tiltak.
Virksomheten er delt i fire områder som omfatter prosjekter og løpende oppgåver.

Naturlig stråling

Stråling fra naturlig radioaktive stoffer og kosmisk stråling i miljøet står for til sammen ca.
80 % av den totale stråledosen som befolkningen mottar fra ioniserende strålekilder. Det
er radoneksponering i vårt innemiljø som gir det største bidraget til gjennomsnittsdosen
og de største individuelle dosene. 11996 ble arbeidet med å kartlegge radon i boliger i
samarbeide med kommuner fortsatt, og det er lagt til rette for ytterligere å intensivere
dette arbeidet. Det er videre sått igang en landsomfattande kartlegging av radon-
konsentrasjoner i barnehager og skoler. Laboratoriet for sporfilm er bygget ut med en
kapasitet for å kunne gjennomføre mellom tyve og tretti tusen malinger pr. år. Statens
strålevern har bistått en rekke kommuner i forbindelse med planlegging, gjennomføring
og tolkning av oppfølgende radonkardegginger. Det er også gjennomført kost- nytte-
analyser som vil danne grunnlag for fremtidig tiltaksstrategi. Det er utarbeidet kurs- og
informasjonsmateriell om radonproblematikken.

Radon i drikkevann kan representere et til dels betydelig strålevernproblem ved at radon-
gassen frigjøres ved bruk i husholdninger, til luften som innåndes eller ved at det tilføres
kroppen ved oralt inntak. Det er i samarbeide med NGU, SNT og en rekke kommuner
iverksatt en landsomfattende kartlegging av radon og radium i drikkevann fra bore-
brønner med ca. 2.000 utførte analyser i 1996. Resultatene frem til nå viser
at 10-15 % av alle grunnvannsbrønner i fast fjell overstiger anbefalt tiltaksnivå på
500 Bq/1. Arbeidet med å utarbeide tiltaksstrategi og informasjon om problemene ble
påbegynt.

Det ble i 1996 utarbeidet 3 strålevernhefter relatert til radonproblematikken. Det ble også
gjennomført studier av fysiske forhold som påvirker partikkelforstørrelssesfordeling av
radondatterprodukter i inneluft.

Prosjektet om naturlig radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen (SCALE) ble nær avslut-
tet og vil være underlag for en utredning om myndighetsutøvelsen på dette området. Det
ble også gjennomført et oppfølgende prosjekt i samarbeide med Oljedirektoratet.
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Radioaktiv forurensning

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 syste-
met for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) kvalitetssikres av Strålevernet som også
seiv bidrar med malinger.

Det hersker stor bekymring for konsekvensene av den potensielle miljøforurensningen av
radioaktive stoffer på Kola halvøya og dumpingen av radioaktivt avfall på havbunnen.
Strålevernet har også i 1996 hatt et nært samarbeid med Miljøverndepartementet for å
fastlegge forurensningsnivå og potensiell fare fra denne radioaktiviteten. Dette arbeidet
omfatter prosjekter for å kartlegge det aktuelle og potensielle utslipp til Karahavet via
elvesystemet til Ob fra de russiske atomanleggene Majak PA sør i Ural og finansieres av
Regjeringens handlingsplan. For Fiskeridepartementet organiserer Strålevernet overvåk-
ning av radioaktivitetsnivået i marin fisk fra norske fangstområder.

Strålevernet har en ledende rolle i å tilrettelegge for det internasjonale samarbeidet under
Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) når det gjelder radioaktiv foru-
rensning i arktiske områder og vurdering av nåværende og fremtidige konsekvenser. Det
er utviklet en stråledosemodell i marint miljø fra radioaktiv forurensning fra nordområ-
dene i samarbeide med blant annet IAEA. Avdelingen deltar dessuten aktivt i flere interna-
sjonale prosjekter innen radioøkologi i regi av EU, Nordisk kjernesikkerhetsforskning
(NKS) og Norges forskningsråd.

Labor ator iefunks j onen

Avdelingen har ansvaret for den løpende laboratoriedrift og utvikling av metoder for
analyse av alfa-, beta- og gammaemitterende stoffer. 11996 ble det tilpasset analyse-
metoder for Sr-90 i sjøvann og melk, og en hurtigmetode for preparering av prøver for
Pu analyser er blitt utviklet ved Universitetet i Oslo (hovedfagstudent). Strålevernets
stasjonære helkroppsteller ble rekalibrert for isotoper av Cs og K-40.

Strålevernet deltok i flere interkalibreringsøvelser (IAEA og nordisk) for viktige
a- og y emitterende nuklider med utmerket resultat. Innen arbeidet med internkontroll og
kvalitetssikring foreligger første versjon av instrukser for deler av virksomheten. 11996 ble
det også utført et stort antall oc- og y analyser i tilknytning til deltagelse i eksternt finansi-
erte miljøprosjekt og til Strålevernets egne formål.

Administrasjon og kompetanseutvikling

Ved Avdeling Miljø er en professor II-stilling knyttet til Universitetet i Oslo, Fysisk insti-
tutt. 11996 ble det forelest i miljøfysikk ved universitetet i Oslo og veiledet tre hovedfag-
studenter med oppgåver innen strålingsrelatert fagområde, hvorav to tok avsluttende
eksamen. To studenter fra NTH utførte sine diplomoppgåver ved avdelingen.
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Avdeling Strålemedisin

• Antall personer tilknyttet avdelingen pr. 31. desember: 12

Avdelingen flyttet på slutten av 1995 inn i nye kontorlokaler utenfor Rikshospitalet, mens
lokalene på Rikshospitalet er disponert til laboratorier. Det har vært en hovedutfordring i
1996 å legge nye rutiner for avdelingen, og fa til en effektiv drift tross avstanden mellom
kontor og laboratorium. Arbeidet med medisinsk beredskap ved strålings- og atomulykker
er blitt intensivert ved tilsetting av ny overlege for dette, og det har vært arbeidet med
fremstilling av videobasert undervisningsprogram. Undervisning, veiledning og vurderin-
ger/bedømmelser har sammen med det daglige forvaltningsrettede og administrative
arbeide lagt beslag på store deler av arbeidstiden. Avdelingen har hatt deltagelse ved flere
interasjonale møter. Avdelingen har hatt sekretariatsfunksjon for en stadig arbeidsgruppe
under Sosial- og Helsedepartementet for utredning av norsk strålemedisin (Wist-utvalget).

Aktiviteten på laboratoriet har vært noe større i 1996 med flere prosjekter og personer
involvert enn i tidligere år. Laboratoriet er ominnredet og tildels modernisert. Det er sått
av plass til egen cellebehandlingsenhet med sterilbenk og inkubator. Nytt vannrensesystem
med oppvaskmaskin er montert. Datasystemet er systematisert og maskinparken delvis
fornyet med overgang til Windowsbasert programvare for alle instumentapplikasjoner.

Samarbeidet med Institutt for patologi har økt, med opptrapping av molekylærbiologiske
metoder i strålebiologi. Det er også etablert samarbeide med Institutt for nukleær kjemi og
teknologi i Warsawa om strålefølsomhetsstudier. Det er gjennomført studier av hormon-
balanse hos frivillige forsøkspersoner utsatt for elektromagnetiske felt og tilsvarende hos
felteksponerte arbeidstakere i industrien. Et prosjekt om effekter av felt på fosterutvikling
hos fisk har blitt restrukturert i samarbeide med Institutt for marin molekylærbiologi ved
Universitetet i Bergen. I samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i
Trondheim fortsettes studier av lysbehandling av nyfødte med gulsott.

Epidemiologiske studier av mulige helseeffekter av elektromagnetiske felt har vært fortsatt
i samarbeide med Kreftregistret, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Fødselsregistret, og
overlege Tynes disputerte i oktober på et arbeide om dette. I 1996 foregikk omfattende
datainnsamling til et EU-samarbeidsprosjekt om opplevelse av strålingsrisiko, og det er
etablert et samarbeide med Universitetet i Oslo som leder et prosjekt om levekår og miljø-
bekymringer på Kola.
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Avdeling Tilsyn

• Antall personer tilknyttet avdelingen pr. 31. desember: 23
I samfunnet finnes mange virksomheter som bruker stråling til forskjellige formål. Dette
medfører at enkeltindivider og befolkning blir eksponert for stråling. Strålevernets opp-
gave overfor virksomheter som bruker stråling er formulert i tre grunnprinsipper:

• 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 praktiske, økonomiske og sosiale forhold.

• Strålebruken skal utføres innenfor fastsatte dosegrenser for yrkes-
eksponerte og befolkning.

Avdeling Tilsyn skal se til at disse grunnprinsipper for strålevern etterleves i praksis av
strålebrukere. Virksomhetene omfatter mange og ulike bruksområder innen helsevesen,
industri, forskning m.v. Alle former for stråling og anvendelser av stråling inngår i avdelin-
gens funksjonsområde. Tilsynsavdelingen har ansvar for dosimetristandarder og overvåk-
ning med stråledoser til yrkeseksponerte og befolkningen generelt. Overvåkning av natur-
lig ultrafiolett stråling er et nytt ansvarsområde.

I stikkordsform var aktivitetene i 1996:

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

• Utarbeidelse av vilkår for industielle kontrollkilder i faste installasjoner. Disse vilkå-
rene vil forenkle og effektivisere saksbehandlingen for dette forvaltningsområdet.

• Etablering av samarbeidsavtale med Oljedirektoratet om samarbeid og samord-
ning av tilsynsvirksomhet for stråleanvendelser på norsk kontinentalsokkel.
Fellesinspeksjoner på oljeplattformer sammen med Oljedirektoratet ble gjen-
nomført.

• Tilsyn med kvalitetssikring og kontroll av prøveprosjektet med
mammografiscreening.

• Utvikling av rådgivende retningslinjer om stråledoser og strålevern ved
intervensjonsradiologi.

• Oppbygging av nye strålekvaliteter til bruk i sekundærstandardlaboratorium,
bl.a.ved grundig uttesting og mottakskontroll av røntgengenerator for
kalibreringsformål.

• Avlesning og månedlig rapportering av persondoser for ca. 8500 yrkesekspo-
nerte.

• Prøvedrift av nytt persondosimetrisystem basert på termoluminescens
dosimetre, sammen med tilrettelegging for overgang til brukerfinansiering.

• Oppstart og drift av nasjonalt nettverk med 7 målestasjoner for måling av natur-
lig ultrafiolett stråling i samarbeid med miljøvernmyndigheter. Det er arbeidet
videre med kvalitetssikring av malinger, dataoverføring og drift av nettverket.



Gjennomføring av en stor internasjonal samling i Spania for sammenlignings-
målinger med referanseinstrumenter for naturlig ultrafiolett stråling.
Opplysningsvirksomhet, forelesninger og kursvirksomhet for flere ryper virk-
somheter i helse- og industrisektoren.
Deltakelse og arbeid i flere internasjonale komitéer og samarbeidsfora innen
dosimetri, standardisering og strålevern.
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Avdeling Administrasjon og informasjon

• Antall personer tilknyttet avdelingen pr. 31. desember: 19 (inkl. dir.)
De administrative støttefunksjonene på Strålevernet samt informasjonsfunksjonen tidligere
organisert i to staber direkte underlagt direktøren. Ved slutten av 1995 ble det sett på
muligheter til å samordne støttefunksjonene på Strålevernet. Ulike modeller for dette ble
vurdert og det ble bestemt at de to tidligere stabene, Administrasjonsstaben og
Informasjonsstaben ble samlet i en avdeling. Avdeling Administrasjon og informasjon
(AI) ble etablert fra og med 1. januar 1996. En ny avdelingsdirektørstilling ble opprettet i
revidert statsbudsjett.

Gruppe Informasjonsteknologi (IT)

Gruppe IT ble nyetablert i januar 1996. Hovedaktiviteten besto i å stabilisere, dokumen-
tere og kvalitetssikre infrastrukturen, legge grunnlag for rasjonell og effektiv drift og
forbedre brukerstøtten. I tillegg brukte IT-gruppen store ressurser til IT-rådgivning i
fagavdelingene.
11996 ble det gjennomført følgende større, ressurskrevende prosjekter:
• Oppgradering av desktop operativsystemet fra Windows 3.10 til Windows 95.
• Migrering av e-postsystemet til Microsoft Exchange (server og klient).
• Optimalisering og tuning av UNIX server og SQL-database Sybase.

Gruppe Informasjon og dokumentasjon (ID)

Virksomheten ved gruppe ID ble i 1996 sterkt preget av opplysningskampanjen som ble
gjennomført våren 1996. Gruppen var koordinator for det meste av det interne arbeidet
på Strålevernet som foregikk i forbindelse med kampanjen, bl. a ved utarbeidelse av diverse
informasjonsmateriell. Eksempelvis Strålevern (hefte) nr. 10 - Faktaark om atomulykker qø
atomberedskap, stor poster om Tsjernobyl-ulykken, konsekvenser og ny
beredskapsorganisasjon samt bistand til produksjon av bok om Tsjernobyl-ulykken.
Gruppen handterte flere andre interne og eksterne arbeidsoppgåver gjennom året. Det kan
nevnes gjennomføringen av internkurs i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, og det
praktiske arbeidet i forbindelse med Strålevernets satsing på informasjonsformidling via
Internett. I tillegg var gruppen involvert i oppstarten av arbeidet med å utarbeide en infor-
masjonsstrategi for Strålevernet gjennom å etablere rutiner for god handtering av
informasjonsetterspørsel til Strålevernet.

Arkivet har som resten av huset opplevd en økning i sin aktivitet i 1996. Antall registrerte
saksdokumenter i journalen økte med 20 % fra året før. Når det gjelder begjaering om
innsyn i saksdokumenter fra journalister mottok arkivet omlag 500 dokumentbestillinger i
1996.11996 ble arkivmateriale fra Statens Råd i Strålehygieniske Spørsmål, Atomskips-
rådet og Atomsikkerhetskomiteen gjennomgått av pensjonert atomfysiker Arne Bull og
avlevert til Riksarkivet.

Biblioteket er Strålevernets kompetansesenter for faglig informasjonsinnhenting og
-formidling til alle ansatte. Biblioteket bistår andre fagbibliotek, folkebibliotek og publi-
kum med stråleverninformasjon. Bok- og tidsskriftsamlingen er videreutviklet i tråd med
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Strålevernets målsetting. Litteratursøk i bibliografiske databaser utføres i økende grad for
forskerne. Bibilioteket gir veiledning både i databasesøk og i søking på Internett.
Utlån av bøker og tidsskrifter til interne brukere har øket med 40 prosent i forhold til
1995. Utlån til andre bibliotek viser sterk økning. Pågangen fra studenter, lærere og skole-
elever er fortsatt meget stor.
Samarbeidet mellom de nordiske strålevernbibliotekene er videreutviklet gjennom møtet i
Nordic Group of Radiation Protection Libraries. Biblioteket har vært representert på
European Association of Health Information and Libraries' konferanse i 1996. Videre har
biblioteket presentert aktuell litteratur og utført litteratursøk for interesserte på Nordiska
Societeten for Icke-spredningsfrågor's møte i Oslo, oktober 1996. Møtet ble arrangert av
Strålevernets Avdeling Beredskap og sikkerhet.

Informasjon om Handlingsplanen for atomsaker

Strålevernet er prosjekdeder for en rekke atomsikkerhetsprosjekter under Regjeringens
Handlingsplan for atomsaker. På bakgrunn av dette har etaten drevet aktiv informasjons-
virksomhet om norske myndigheters satsning for å bedre atomsikkerheten i nordområ-
dene.
Høsten 1995 og våren 1996 ble det gjennomført en opplysningskampanje om norsk
atomulykkesberedskap og norske atomsikkerhetsprosjekter. Kampanjen besto av en serie
informasjonstiltak, blant annet en pressereise til atomanlegg på Kolahalvøya, flere nyhets-
brev, informasjon på Internett, osv. Hovedmålgruppene for informasjonen var befolknin-
gen i Nordland, Troms og Finnmark, media, forvaltning og faglig involverte.
Statens informasjonstjeneste ga i oktober 1996 ut en rapport med evaluering av kampan-
jen (SI-rapport 25/96). Rapporten viser at informasjonen ut til media har vært virknings-
full og ført til god kontakt mellom Strålevernet og ulike redaksjonen Kommunikasjonen
innad i forvaltningen og informasjon til befolkningen har ikke gitt like gode resultater.
Mulige årsaker til dette kan være knapphet på ressurser og at informasjon i media ikke
oppfattes som informasjon fra myndighctcne.
På bakgrunn av SI-rapporten foreslo Strålevernet høsten 1996 overfor Utenriksdeparte-
mentet at informasjon burde defineres som et eget prosjekt under Handlingsplanen for
atomsaker. En informasjonsplan for 1997 er utarbeidet og ulike tiltak er igangsatt.

Gruppe Personal og drift (PD)

Året har vært preget av innsats vedrørende internkontroll. Det er utviklet et opplegg for
branndokumentasjon i overensstemmelse med gitte krav. Rominstrukser er utviklet og
hengt opp for alle spesialrom og fellesrom, et utviklingsarbeid som både fagavdelingene
og administrasjonen har bidratt til. Det er også utviklet en basisutgave av internkontroll-
systemet med oversikt/disposisjon og plan for hvilke deler av systemet som skal utvikles
videre.

En arbeidsgruppe startet et arbeid med utvikling av en lønnspolitikk. Arbeidet var ved
årsskiftet godt i gang.
En minigruppe bestående av en representant for tjenestemannsorganisasjonene og en
representant fra administrasjonen har laget et utkast til personalreglement. Parallelt med
dette er det startet et arbeid med utvikling og dokumentasjon av personalrutiner knyttet til
ansettelse, oppfølging og avgang.
Gruppeleder har deltatt i kurs og opplæring (forhandlinger, arbeidsmiljøloven, lønns- og
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personalsystemet-, stillingsvurdering, livsfaser og seniorpolitikk), og har ellers deltatt i et
nettverk for utvikling av lokal personalpolitikk i regi av Statskonsult.
Det er laget et forslag til disposisjon for handbok i personaladministrasjon beregnet på
Strålevernets ledere og ansatte som arbeider innen personalfunksjonen.

En egen gruppe har laget en rapport om kompetanseutvikling i Statens strålevern. Rap-
porten inneholder en vurdering og forslag til tiltak og virkemidler. Rapporten tar også for
seg mål, verdigrunnlag og prinsipper for kompetanseutvikling, samtidig som den gir
retningslinjer for kompetanseutvikling på Strålevernet. Som et ledd i arbeidet har
kompetanseutviklingsgruppen gjennomført en spørreundersøkelse blant Strålevernets
ansatte.

Statsbygg har overtatt driftsansvaret for hovedbygget på Østerås fra og med 1996. Det er
innledet et samarbeid med Statsbygg om tiltak vedrørende ventilasjon og tilrettelegging av
bygningens drift, herunder et driftsopplegg for vaktmester.
I forbindelse med Strålevernets rombehov på lengre sikt, ble det i 1996 igangsatt en total-
vurdering av etatens rombehov.

Gruppe Økonomi (EK)

Gruppen ble etablert i januar 1996 og består av tre personer som ivaretar følgende funk-
sjoner:

• Lønn mv, reiseregulativet
• Arbeidstidsreglementet
• Kassererfunksjon, inn- og utgående fakturaer
• Budsjett og regnskap

Året bar preg av den markante veksten og mangfoldet av eksternfinansiert virksomhet
som kom i tillegg til økningen innenfor ordinær virksomhet. Og for første gang fakturerte
vi for tjenester.

For å imøtekomme kravene i det nye økonomireglementet og dets funksjonelle krav, samt
å tilpasse programvaren vår regnskapsfører Forvaltningstjenesten (Ft) har valgt, ble det
lagt opp til å benytte Agresso som styringsverktøy.
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Vedlegg 1: Stillingsoversikt

pr. 31.12.96

1 direktør

Avd.
Administrasjon og
informasjon

Faste stiUinøer:
1 avdelingsdirektør
1 administrasjonssjef
1 informasjonssjef
1 arkivleder
1 avd.bibliotekar
1 førstekonsulent
1 avdelingsingeniør
1 drifts tek ni ker
1 førstefullmektig
2 konsulenter
1 sekretær
Sum: 12

lidsbejjrznset 4 år:

1 førstekonsulent
2 sekretærer
Sum: 3

Tidsbegrenset 2 år:

1 rådgiver
1 sekretær
Sum: 2

Tot sum avd.: 17

Avd. Beredskap og
sikkerhet

Faste stiUinøer:
1 avdelingsdirektør
2 avd. ingeni ører
3 forskere
2 rådgivere
1 førstekonsulent
1 sekretær
Sum: 10

Tiasbegrenset 4 år:

2 forskere
2 førstekonsulentar
Sum: 4

Tidsbejjrenset 2 år:

ingen

Tot sum avd.: 14

Avd.
Miljø

Faste stiUirger:

1 avdelingsdirektør
2 avd.ingeniører
6 forskere
1 overingeniør
1 ingeniør
1 sekretær
Sum: 12

Tldsbeørenset 4 år:

2 forskere
Sum: 2

lidsbeønnset 2 år:
4 forskere
Sum: 4

Tot sum avd.: 18

Avd.
Stråk-medisin

Faste stiUinøer:
1 avdelingsoverlege
2 overleger
1 forsker
1 rådgiver
1 avdelingsingeniør
0,5 kontorleder
Sum: 6,5

Tidsbeørenset 4 år:

ingen

lidsbegnnset 2 år:
ingen

Tot.sum avd.: 6,5

Avd.
Tilsyn

Faste stiUinøer:

1 avdelingsdirektør
11 forskere
1 avdelingsradiograf
1 førstekonsulent
1 konsulent
1 avdelingsingeniør
1 tekniker
0,5 kontorleder
1 sekretær
Sum: 18,5

Tidsbegnnset 4 år:
1 forsker
1 avdelingsradiograf
Sum: 2

lidsbegnnset 2 år:
ingen

"Ibtsum avd.: 20,5

I tillegg var det omlag ti engasjerte til spesielle oppdrag, forskning m.m. Fire av disse var
finansiert av Norges forskningsråd.
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Vedlegg 2: Publikasjoner

Statens strålevern gir ut seriene Strålevern, StrålevernRapport og Strålevernlnfi.

• Strålevern er den offisielle veiledningsserien. Heftene omfatter generell informasjon,
råd og anbefalinger, og vil etterhvert også inkludere normer og bestemmelser på stråle-
vernområdet i Norge.

• StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredninger, beskrivelser, analyser og
evalueringer.

• Strålevernlnfi) er en serie aktuelle nyhetsblad. Hvert blad omhandler ett tema over 1 - 4
sider.

I tillegg til egne publikasjoner inneholder dette vedlegget en liste over eksterne publika-
sjoner fra 1996 der Strålevernets medarbeidere står som forfatter eller medforfatter.

Strålevern

Hefte 3 Måling av radon i inneluft og undersøkelser av byggegrunn:
Retningslinjer for målemetoder.
1996. 16 s. (Erstatter Strålevern Hefte 3, 1994)

Hefte 9 Radon i inneluft : Helserisiko, malinger og mottiltak.
1996. 23 s.

Hefte 10 Faktaark : Stråling og atomulykkesberedskap.
1996. 12 ark i mappe.

Hefte 11 Industrielle kontrollkilder i faste installasjoner :
Vilkår for installasjon og drift.
Vilkår for kilder og kildebeholdere.
1996. 23 s.

StrålevernRapporter

1996:1 Handlingsplanen for atomsaker : Atomsikkerhetsprosjektene
1995.
Red. C.-E. Christoffersen.
Østerås 1996. 21 s.

1996:2 Radiocaesium in grazing sheep : A statistical analysis of
variability, survey methodology and long term behaviour.
H. Mehli
Østerås 1996. 99 s.
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1996:3 Helsemessige konsekvenser av Tsjernobylulykken : Resultater fra
IPHECAs (International Programme on the Health Effects of
the Chernobyl Accident) pilotundersøkelse og tilknyttede nasjo-
nale programmer : Sammenfattende rapport fra Verdens Helseor-
ganisasjon, Geneve 1995.
Østerås 1996. 36 s.

1996:4 Cellevekst, intracellulser kalsiumkonsentrasjon og metabolsk
kooperasjon hos celler eksponert for 50 Hz magnetfelt.
K. S. Skauli.
Østerås 1996. 17 s.

1996:5 Årsmelding 1995.
Red. C.-E. Christoffersen.
Østerås 1996. 44 s.

1996:6 Helkroppsmåling av radioaktivitet i mennesker.
I. Hagerup-Jenssen.
Østerås 1996. 120 s.

1996:7 Prøveprosjekt med mammografiscreening: Teknisk kvalitetskon-
troll det første året.
B. Olsen, J. Nordanger.
Østerås 1996. 29 s.

Strålevernlnfi

1-96 Pressekontakter for atomberedskap og atomsikkerhet ved Stråle-
vernet.
Østerås 1996. 2 s.

2-96 Pressekontakter for atomberedskap og atomsikkerhet ved Stråle-
vernet.
Oppdatering av 1-96
Østerås 1996. 2 s.

3-96 Tsjernobyl - 10 år etter.
Østerås 1996. 4 s.

4-96 Atomulykkesberedskap i dag.
Publikumsavis, A3-format.
Østerås 1996. 2 s.

5-96 Stråling fra basestasjoner for mobiltelefoner.
Østerås 1996. 2 s.
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6-96 Effekter ved bruk av mobiltelefoner.
Østerås 1996. 2 s.

7-96 Nytt om atomsikkerhetsprosjektene.
Østerås 1996. 4 s.
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Vedlegg 3: Kurs/foredrag

Strålevernet bruker årlig mye ressurser på informasjonsformidling. 11996 arrangerte
etaten tilsammen 10 kurs, seminarer og konferansen

Workshop, Safeguards, Illicit Trafficing and
Physical Protection og Nuclear Materials

Atomberedskaps seminar for
Hovedredningssentralen for Nord-Norge

Kurs i påvisning av spaltbart
og annet radioaktivt materiale

Fjorten dagers seminar i regi av smuglergruppe,
arrangør Statens strålevern

Nordiska Societeten for ikke-spredningsspørsmål

Smuglerkurs på Svanhovd for Tollvesen og
Kystvakt

To kurs over 3 (2 fulle) dager - atomberedskap -
for fast tilsatte hos fylkesmennenes
beredskapsavdelinger

Nordisk møte om naturlig stråling

Innføringskurs om radonproblematikken

LORAKON-kurs (næringsmidler)

Sted og dato
Svanhovd miljøsenter,

18.- 19. juni

Bodø, 10. juni

Svanhovd miljøsenter,

4.- 5. november

Osb, 11.- 22. mars

Voksenåsen, Oslo,

17.- 18. oktober

Svanhovd miljøsenter,

29.- 30. oktober

Sentralskolen for sivilt beredskap,

4.- 6. og 6. -8. mars

Statens strålevern,

13.- 14.juni

Statens strålevern,

30.- 31. oktober

Oslo, 24 april

Strålevernet har i tillegg til egne arrangementer også i løpet av året deltart med over 20
innlegg og foredrag i internasjonale fora.
Videre har Strålevernet bidratt aktivt ved nasjonale utdanningsinstitusjoner, og har holdt
nærmere 40 forelesninger og foredrag ved ulike universiteter og høgskoler, samt 30 fore-
lesninger og foredrag for fagpersonell som for eksempel leger og radiografer.
Strålevernet har et aktivt samarbeid med andre offentlige myndigheter med beredskap-
sansvar, og har i løpet av 1996 holdt tilsammen 30 forelesninger og foredrag for personell
hos Fylkesmennene, for Sivilforsvaret, Forsvaret og Hovedredningssentralene.
Dessuten har etatens engasjement i forbindelse med UDs handlingsplan for atomsaker og
de atomsikkerhetsprosjekter vi har ansvar for, medført foredrag på Politihøgskolen og for
tolletaten.
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