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Statens strålevern er landets fagmyndighet på området
strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet ligger under
Helse- og omsorgsdepartementet, og har avtalefestet
relasjon med Utenriksdepartementet og Miljøvern departementet. Etaten bistår også andre departementer
i saker som angår stråling og atomsikkerhet.

Forord
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Strålevernloven med ny forskrift som ble vedtatt senhøstes 2003, la kraftige føringer for Strålevernets arbeid i
2004. Veiledninger utvikles i dialog med brukerne, og
nytt regime for godkjenning og melding av virksomheter
og strålekilder etableres.
For første gang ble tilsynet med ett stort helseforetak i
hver helseregion basert på systemrevisjonsprinsipper.
Tilsynene avdekket at tilstanden vedrørende strålevern
jevnt over er god, men med visse variasjoner. Det kreves
intenst arbeid for å få alle godkjenninger etter ny forskrift
på plass før overgangsordningen går ut i 2008.
Også kvalitetskontroller av mammografirøntgen viser en
god tilstand. Arbeidet med kvalitetssikring av stråleterapi
(KVIST) er fortsatt dynamisk og utvikles i nært samarbeid med de aktuelle helseforetakene. Strålevernet
videreutvikler dialogen med aktørene i helsevesenet.
Dette er nødvendig blant annet i relasjon til en kritisk
gjennomgang av røntgendiagnostikk. I 2004 avsluttet vi
også en konkret sak hvor betydelig røntgen-overeksponering av en pasientgruppe ved et helseforetak ble avdekket og brakt til opphør.
Eventuelle helseeffekter av ikke-ioniserende stråling
hadde sterkt fokus i 2004, særlig knyttet til nye epidemiologiske funn. Den såkalte Årum-saken medførte mye
oppmerksomhet, også politisk, og Stålevernet startet opp
en ekstern arbeidsgruppe med å gjennomgå og drøfte
dagens forvaltningspraksis. På mobiltelfoni-området ble
det, ut fra at en viss usikkerhet gjenstår med hensyn til
helseeffekter, utviklet felles nordiske anbefalinger om
fornuftig mobiltelefonbruk.
Institutt for energiteknikk (IFE) avsluttet i 2004, i henhold til gjeldende konsesjon, arbeidet med mer detaljerte
nedleggingsplaner, og med konsekvensvurdering av anleggene etter plan- og bygningsloven. I tillegg ble det
igjen satt søkelys på IFEs historiske utslipp, og et bredt
arbeid ble påbegynt for om mulig å konkludere med hensyn til helserisiko på 1950- og 60-tallet. Arbeidet med å

utvikle en såkalt “design basis-trussel” for IFEs anlegg ble
videreført med basis i det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) gjennomgang av den fysiske sikringen.
På beredskapsområdet var det i 2004 ingen store hendelser eller ulykker, men medieoppmerksomheten var stor
da den russiske Nordflåten i mars hevdet at atomkrysseren Peter den store “var nær ved å eksplodere”. En større
samøvelse mellom Kriseutvalget ved atomulykker og
IFE, der en tenkt dramatisk ulykke ved Kjellerreaktoren
var tema, ble i hovedsak vellykket. Strålevernets sentrale
rolle internasjonalt på beredskapsområdet fortsetter.
Strålevernet leder den internasjonale koordineringsgruppen for IAEA.
Strålevernet nedla i 2004 mye arbeid i forbindelse med
utslippene fra Sellafield. Det var meget gledelig at miljøvernministeren til sist lyktes i sin innsats for vesentlige
reduksjoner i utslippene. Strålevernet har videreutviklet
samarbeidet med russiske myndigheter og leverer fortsatt betydelig innsats for atomsikkerhet i Russland, på
vegne av Utenriksdepartementet og som ledd i realiseringen av Regjeringens handlingsplan.
Strålevernet har en bred kontaktflate på tvers av sektorene. Også i 2004 er det brukt mye energi på å videreutvikle samarbeid, samhandling og relasjonell kompetanse.

Ole Harbitz
Direktør, Statens strålevern
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Det ble i 2004 gjennomført en tilsynsrunde ved fem helseforetak i fem ulike
regioner i Norge. Tilsynets hovedmål var
å få en status vedrørende holdninger og
handlinger i forhold til strålevern.
Tilsynet avdekket blant annet at rutiner
for strålevern innen røntgendiagnostikk
varierer betydelig mellom de forskjellige
sykehusene, samt innenfor et og samme
sykehus.

De fem helseforetakene

Ved å gjennomføre et revisjonsbasert tilsyn ved helseforetak i hver av dem fem ulike regionene, ønsket
Strålevernet å ”ta temperaturen” på virksomhetene.
Helseforetakene ble utvalgt på grunnlag av at de hadde
aktivitet innen både stråleterapi og nukleærmedisin, i tillegg til røntgendiagnostikk. De utvalgte helseforetakene
var Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland
Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus, Det
norske radiumhospital og St. Olavs Hospital.
De fem helseforetakene står for en høy aktivitet innen de
forskjellige områdene, og utfører til sammen rundt 25
prosent av all røntgendiagnostikk i Norge, rundt 35 prosent av all nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling
og rundt 85 prosent av stråleterapibehandlingen.
Tilsynet

Tilsynets hovedmål var å få en status i de berørte helseforetakene vedrørende holdninger og handlinger i forhold til strålevern. Spesielt fokus ble rettet mot organisering, ansvarsforhold, kvalitetskontrollrutiner, opplæringsrutiner og kompetanseforhold. Det var et ønske
at tilsynet ville gi innspill til Strålevernet i det kommende
arbeid med systematisk godkjenning av alle virksomheter.
Tilbakemelding til tilsynsobjektene om hva som konkret
må på plass i tilknytning til søknad om godkjenning etter
den nye forskriftens § 5, var også sentralt. I tillegg ble det
lagt vekt på å gi informasjon om den nye forskriften i
dialog med klinikkene. Hvert tilsyn ble gjennomført i

Gruppen ved Statens strålevern som i 2004 gjennomførte tilsynet
ved de fem helseforetakene. Foto: Statens strålevern

løpet av to dager og det ble intervjuet totalt 143 personer på ulike nivåer i organisasjonen ved de fem sykehusene. I tillegg ble innsamlet dokumentasjon gjennomgått under besøket. Hvert tilsyn ble avsluttet med et
åpent møte der de umiddelbare inntrykkene ble oppsummert. Flere av helseforetakene har begynt arbeidet med å
implementere den nye forskriften, men det kom frem at
graden av implementering varierer.
Røntgendiagnostikk – i og utenfor radiologisk
avdeling

Tilsynet avdekket at rutiner for strålevern varierer betydelig mellom de forskjellige sykehusene, samt innenfor
et og samme sykehus. Andre forhold, som kan bli en utfordring for radiologiske avdelinger, er apparatspesifikk
opplæring for alle yrkesgrupper, kvalitetskontroll av utstyr og registrering av pasientdoser.
De største utfordringene gjelder likevel bruken utenfor
de radiologiske avdelingene. Sentrale momenter her er
klassifisering av arbeidsplasser og opplæringsrutiner.
Klassifiseringen vil få følger for hvem som skal bære
persondosimeter og opplæringen omfatter både generell
strålevernskompetanse og apparatspesifikk opplæring.
Veilederne til strålevernsforskriften innen stråleterapi,
røntgen og MR vil hjelpe implementeringen for de
berørte avdelingene.
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Nukleærmedisin - diagnostikk og terapi

Strålevernets tilsynsvirksomhet

Det ble gjort en enkel visuell gjennomgang av arbeidsarealene på nukleærmedisinske avdelinger og seksjoner.
Tilsynene gav et generelt godt inntrykk av kompetansen
der. De hadde en god faglig standard, der personalet
hadde kvalifikasjoner i form av lang praktisk erfaring i
arbeid med radioaktive stoffer samt kompetanse i form
av kurs eller annen utdanning. Dette er et godt utgangspunkt for at arbeidsprosedyrene med radioaktive stoffer
kan gjennomføres raskt og med liten risiko for uhell.

Måten Statens strålevern driver tilsyn på har blitt endret
de senere år. Tilsyn i dag har fått en utvikling mot mer
systemtilsyn med intervjuer og undersøkelse av virksomhetens dokumentasjon. Dette er også en utvikling som er
i samsvar med hvordan tilsyn bedrives av mange andre
tilsynsmyndigheter. Med en revisjonsbasert metode for
tilsyn kan Strålevernet evaluere organisasjonen, ansvarsforhold, kompetanse i ulike deler av organisasjonen,
teknisk utstyr og relevante strålevernsrelaterte spørsmål.
Apparatspesifikke målinger får dermed mindre betydning i kommende tilsyn. Det eksisterende regelverket
stiller en rekke nye krav til brukerne vedrørende organisasjon, kompetanseforhold, rutiner og dokumentasjon.

Stråleterapi

Stortinget vedtok i 1998 en økning av stråleterapikapasiteten frem mot 2003. Strålevernets tilsyn måtte forholde
seg til avdelinger som var mer eller mindre ferdig utbygget i forhold til målene for antall behandlede pasienter.
Dette gjaldt både personell, behandlingsrom og kvalitetssystemer. Den midlertidige veiledningen fra 2000 hadde
bidratt til at viktige administrative sider av strålevernet
var etablert, som strålevernsansvarlig og fordeling av
faglig ansvar mellom lege, stråleterapeut og medisinsk
fysiker. KVIST-arbeidet (KValitetssikring I STråleterapi)
hadde bidratt til faglig utvikling og at pasientsikkerhet og
optimal behandling var sterkt fokusert i avdelingene. Slik
sett var det en god status som ble avdekket i forhold til
oppfyllelse av kravene i den nye strålevernforskriften.

Radiografer i
arbeid på CTlaboratoriet
på Ullevål
Universitetssykehus.
Foto:
Per Zaring

Fakta om
Ny forskrift
Forskrift om strålevern og bruk av stråling
trådte i kraft 1. januar 2004. Formålet med
forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk,
forebygge skadelige virkninger av stråling på
menneskers helse og bidra til vern av miljøet.
Forskriften hjemles i lov av 12. mai 2000 nr.
36 om strålevern og bruk av stråling.
Forskriften skal regulere all bruk av ioniserende og ikke-ioniserende strålekilder, som for
eksempel røntgenapparat, radioaktive kilder,
radioaktivt avfall, lasere og solarier.
CT-undersøkelse på Ullevål
Universitetssykehus.
Foto: Per Zaring
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Britiske myndigheter gav i april 2004 tillatelse til bruk av en ny rensemetode som
reduserer utslippene av technetium-99
fra gjenvinningsanlegget Sellafield med
over 90 prosent. Det har vært lagt ned
betydelig innsats i Miljøverndepartementet
og hos Strålevernet i forbindelse med
Sellafields technetium-utslipp. De andre
nordiske landene har også vært sentrale
aktører. Etter gode erfaringer med et
fullskala forsøk med en ny rensemetode,
besluttet britiske myndigheter å ta
metoden i bruk med øyeblikkelig
virkning.

Det har vært en betydelig internasjonal innsats i ulike
fora for å redusere Sellafields technetium-utslipp. I de
senere år har det vært flere møter mellom norske og
britiske myndigheter angående utslippene. Et vendepunkt
kom på et møte i London i mai 2003 mellom miljøvernministrene i de to landene, Michael Meacher og Børge
Brende. I møtet deltok også Strålevernet og britiske fagmyndigheter. Som et direkte resultat av møtet ble det
igangsatt en ny vurdering på britisk side. Denne nye vurderingen konkluderte med at det burde gjennomføres et
fullskala renseforsøk med ny metode.
Utslippene fra anlegget

Atomgjenvinningsanlegget i Sellafield ligger nord-vest i
England ved Irskesjøen og har vært den viktigste utslippskilden av radioaktivt avfall som har påvirket norske farvann. Utslippene fra anleggene var høyest på slutten av
1970-tallet og begynnelsen av 80-tallet. I 1996 målte
Strålevernet for første gang forhøyede
nivåer av technetium-99 langs norskekysten som følge av at utslippene fra
Sellafield hadde økt kraftig i 1994.
Utslippsøkningene
skyldtes
oppstart av behandlingen av
gammelt mellomaktivt avfall,
som fra midten av 80-tallet
var lagret i tanker i påvente av
et nytt renseanlegg. Renseanlegget kom
i drift i 1994, men anlegget fjerner andre radioaktive
stoffer enn technetium-99 fra avfallet.
Technetium-99 i norske havområder

Miljøvernminister
Børge Brende,
departementsråd
Harald Rensvik og
avdelingsdirektør i
Statens Strålevern,
Per Strand (t.h) på
vei til møtet med den
bitiske miljøvernminister, som ble et
vendepunkt i
Sellafield-saken.
Foto: Nina Eirin
Rangøy / SCANPIX

På oppdrag fra Miljøverndepartementet etablerte
Strålevernet i 1999 et utvidet program for overvåkning
av radioaktivitet i marint miljø. Her dokumenteres nivåer
og trender av radioaktiv forurensning i norske kyst- og
havområder. Det gjennomføres rutinemessige analyser av
sjøvann, tang, reker, blåskjell og hummer.
Det radioaktive avfallet fra Sellafield slippes ut i Irskesjøen
via rørledninger. Det er særlig de vannløselige radioaktive
stoffene som transporteres med havstrømmene inn i den

pene fra Sellafield
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Det foregår flere
ulike aktiviteter ved
Sellafieldanlegget,
men gjenvinningsanleggene for brukt
kjernebrensel er den
viktigste kilden til
utslipp av radioaktive stoffer til
marint miljø.
Foto: BNFL

norske kyststrømmen og videre ut i Barentshavet.
Technetium-99 transporteres med havstrømmene fra utslippstedet til Skagerrak og oppover hele norskekysten.
Technetium-99 har halveringstid på 213 000 år og oppkonsentreres i det marine miljø. Den helsemessige betydningen av denne forurensningen blir ansett å være
ubetydelig.
Et hovedproblem for Norge er at forurensningen kan ha
negativ effekt for fiskerinæringen og andre virksomheter
som utnytter marine ressurser, ved at norske havområder
ikke lenger blir oppfattet som rene.
Nå som utslippene av technetium-99 fra Sellafield er
sterkt redusert, forventer man at konsentrasjonen langs
norskekysten etter hvert også vil bli mindre. Det vil
imidlertid ta noen år før vi kan registrere effekten av
utslippsreduksjonen i norske farvann. Det skyldes at

transporttiden med havstrømmene fra Irskesjøen og til
norskekysten er ca tre til fire år, og det siste utslippet
som ikke var renset med den nye metoden, fant sted
våren 2003.

Fakta om
Ny rensemetode
Den nye rensemetoden er basert på TPP (tetrafenylfosfonium), et fellingsmiddel som tilsettes i renseprosessen. I fellingen bindes
technetium og andre avfallsprodukter i fast
form. Det utfelte avfallet støpes inn i sement
og lagres på land.
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Etter anmodning fra Statens strålevern
har oljeselskapene foretatt en kartlegging
av naturlige radioaktive stoffer som forekommer i forbindelse med olje- og gassproduksjon. Resultatene viser at utslippene er vesentlig lavere enn beregninger
i EU-rapporten MARINA II fra 2003.

Kartlegging 2003/2004

Det største utslippet til sjø fra olje- og gassvirksomheten
er vann, som sammen med olje- og gass strømmer opp
fra brønnen. Dette kalles produsert vann og inneholder
forhøyede konsentrasjoner av enkelte naturlige radioaktive stoffer. Disse forekommer naturlig, spesielt radium
-226 og radium-228. I 2003 ble det totalt sluppet ut 135
millioner m3 produsert vann til havmiljøet fra norsk
petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Norskehavet.

I tidligere målinger har en anslått at aktivitetskonsentrasjonen av radium-226 og radium-228 i produsert vann er
tusen ganger innholdet av de samme stoffene i sjøvann.
Marina II-studien som ble publisert av Europakommisjonen
i 2003, fastslo at olje- og gassvirksomheten bidrar med
en betydelig andel radionuklider til nordeuropeiske havområder.

For å etablere sikre utslippstall for naturlig radioaktivitet
og kartlegge aktivitetskonsentrasjonen i produsert vann
av radium-226, radium-228 og bly-210, har oljeselskapene gjennomført månedlige innsamlinger av prøver av
produsert vann som slippes ut i havet. I perioden
september 2003 til januar 2004 ble det samlet inn prøver
fra 41 plattformer.

Den nye norske undersøkelsen viser verdier som er rundt
Rådgiver Inger
Færevik og
forsker Torbjørn
Gäfvert har
samlet resultatene av
analysene fra
41 norske oljeplattformer i
Nordsjøen i en
rapport.
Foto: Statens
strålevern

olje – og gassproduksjon
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ti ganger lavere enn det som kom frem i MARINA IIstudien. De totale utslippene i 2003 av radium-226 og
radium-228 er estimert til henholdsvis 440 GBq og 380
GBq.
Fra de fleste plattformene ble det sluppet ut i underkant
av noen titalls GBq av radium-226. Imidlertid var
utslippene fra Troll B- og Troll C-plattformene av radium226 høyere, og utgjør omtrent 40 prosent av den totale
aktiviteten som ble sluppet ut på norsk sektor. Et lignende
mønster ble funnet for radium-228.
Mer informasjon finnes i StrålevernRapport 2005:2:
Natural Radioactivity in Prodused Water from Norwegian Oil
and Gas industry in 2003.
Spredningsmodellering

Det har også blitt utført spredningsmodellering av radium i vannmassene. Beregningene forutsatte at produsert
vann ble sluppet ut kontinuerlig i ett år. Utslippet av
radium fra plattformer på britisk sektor var ikke inkludert i beregningene. I de fleste havområder vil bidraget
av radium-226 fra produsert vann ligge langt under
1 mBq/liter. Modellberegningene viser imidlertid at
nivåene av radium-226 og radium-228 enkelte steder i
nordlige deler av Nordsjøen kan komme opp i 1 mBq/liter
sjøvann for hvert av stoffene. Nær utslippspunktet kan
verdiene for tilført radium være høyere. Naturlig bakgrunnsnivå av radium i Nordsjøen er usikkert, men ligger
antagelig mellom 1,5 mBq/liter og 5,0 mBq/liter for
radium-226.
Fremtidige perspektiver

Utslippene av radioaktivitet fra oljeindustrien representerer en utfordring. Norge er fra 2005 forpliktet til å
rapportere slike utslipp til OSPAR kommisjonen (konvensjon for beskyttelse av det marine miljøet i nordøst
Atlanterhavet).
Målsetningene i OSPAR er at utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal reduseres gradvis slik

Mer enn 40 oljefelt
er i produksjon i
Nordsjøen og
Norskehavet.
Foto: Norsk Hydro

at konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær bakgrunnsnivå innen 2020. Både fast avfall i form av lavradioaktive avleiringer (”scale”) fra oljeproduksjon og
utslippene av produsert vann
skal håndheves etter den
nye strålevernforskrifFakta om
ten som trådte i kraft
1. januar 2004, og
Produsert vann
arbeidet med å utvikle
Produsert vann er vann, som sammen med
en forvaltning på dette
olje og gass strømmer opp fra oljebrønnen.
Produsert vann inneholder blant annet forområdet er i gang.

høyede nivåer av naturlig forekommende
radiumisotoper. Av disse har radium-226 og
radium-228 lengst levetid.
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Strålevernet har lenge foretatt studier
av og tilsyn med bruken av UV og lys
ved norske sykehus. Den nye strålevernforskriften stiller krav til at behandlingen
skal utføres mest mulig effektivt, med
lavest mulig potensial for bivirkninger
og med neglisjerbar risiko for personalet.
Flere sider av strålebruken har blitt
betydelig forbedret ved sykehusene.
Sykehusene har god oversikt over sine
behandlingsmetoder og praktiserer dem
på en medisinsk forsvarlig måte.

Strålevernet ved daværende Statens institutt for strålehygiene besøkte i 1989-1990 ni av landets sykehus og
målte opp og vurderte lysbehandlingsenhetene
som brukes ved behandling av nyfødte
med gulsott. Det var i gjennomsnitt tre til fire enheter ved
hvert sykehus. Man fulgte
samme prosedyre ved
tilsyn ved nitten
sykehus i perioden
2002-2003. Det
ble registrert at
lysstyrken var
økt til nesten
det dobbelte, og
dette betyr at
effekten av behandlingen blir
bedre. En viktig
del av Strålevernets
arbeid har vært rådgiving og kommunikasjon med brukerne om
forbedringer i behandlingen.
Man har også hatt egen forskningsvirksomhet på området som har
betydd utstrakt kontakt med de ansvarlige for

lysbehandlingen ved sykehusene.
Manglende internasjonal standard

Både ved hudavdelingene på sykehusene og hos privatpraktiserende hudleger drives det behandling av psoriasis, eksem og andre lidelser ved hjelp av UV. Denne
behandlingen innebærer bruk av svært sterke UV-kilder,
og pasientene følges opp i forhold til individuell følsomhet for stråling. Imidlertid er det ikke noen internasjonal
standard man kan forholde seg til når det gjelder sikkerhetsaspekter ved behandlingsapparatene. Strålevernet
har arbeidet for at det settes i gang slikt standardiseringsarbeid. Man har også målt opp yrkeseksponeringen hos
de ansatte ved typiske behandlingssteder og funnet at den
ligger under anbefalte grenseverdier ved normal virksomhet i lysbehandlingsavdelingene.
Gode behandlingsmetoder

Strålevernets vurdering er at sykehusene har god oversikt over
sine behandlingsmetoder
og praktiserer dem på
en medisinsk forsvarlig måte. Det er
påpekt ulike forhold etter tilsynene, men dette
har stort sett
vært foreslåtte
forbedringer
som har betydd
en støtte til sykehusenes eget kvalitetsarbeid. Det kan
særlig by på utfordringer å få kravet om

Kosmetisk tannbleking er en av mange ulike
former for behandling med ultrafiolett stråling
(UV) og synlilg lys. Foto: Statens strålevern.
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en strålevernsansvarlig for ikke-ioniserende stråling
implementert og å beregne en optimal dosering av
strålingen og oppmålingsrutiner i forhold til dette.

vil bli videreført på nordisk plan med støtte fra SHDir og
KDM, et kunnskapssentrum for dentale materialer under
Socialstyrelsen i Sverige.

Nye former for lysbehandling

Det er påvist at personalet har behov for øyebeskyttelse
for å motvirke skader på synet av de høye doser blå-lys
som brukes til herding av plastfyllinger. Kosmetisk tannbleking er et nytt område der samarbeidsprosjektet har
konstatert at det er potensielle faremomenter forbundet
med eksponering av slimhinner, hud og øyne.

Ved tilsynene og ved andre innspill til Strålevernet er det
de siste årene funnet at det stadig dukker opp nye former
for lysbehandling uten at disse i utgangspunktet har vært
vurdert etter strålevernforskriften. Fotodynamisk behandling av hudkreft er et eksempel på dette, og denne
behandlingen har blitt populær for bestemte typer hudkreft.
Behov for øyebeskyttelse

Strålevernet har engasjert seg i lysbehandling i odontologi sammen med Nordisk institutt for odontologisk
materialprøving. Dette samarbeidsprosjektet var støttet
av Sosial- og Helsedirektoratet (SHDir), og samarbeidet

Fakta om
Lysbehandling

Behandling i blått lys av nyfødt med gulsott.
Foto/illustrasjon: Natus Medical Inc

Strålebehandling av sykdommer med ioniserende stråling er kjent som et effektivt
alternativ og det har vært i utstrakt bruk i ett
hundre år. Mindre kjent er det at behandling
med ultrafiolett stråling (UV) og synlig lys har
en enda lengre historie i medisinen. Bruk av
solen som lyskilde for medisinsk behandling
har vært brukt siden oldtiden, og innføring av
kunstige lyskilder resulterte i at Niels Finsen
fikk Nobelprisen i medisin så tidlig som i
1903.
Hvor brukes lys i medisin? Noen eksempler
er:
• Behandling i blått lys av nyfødte med gulsott
• UVB- og UVA-behandling av hudsykdommer
• Fotodynamisk behandling av hudkreft med
rødt lys
• Behandling av depresjoner med dagslyslamper
• Fjerning av tatoveringer og fargede områder på huden.
• Kosmetiske bruksområder: Lamper og
lasere
• Herding av plastfyllinger og tannbleking
hos tannlegen
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Kartlegging av historiske utslipp i
Kjeller-området
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Strålevernet har i samarbeid med andre
etater utarbeidet en rapport som dokumenterer og vurderer tidligere utslipp av
radioaktive stoffer og andre miljøgifter til
Kjeller-området. Det har tidligere vært
liten informasjon om slike utslipp i området, og det har nå blitt nedlagt et stort
arbeid for å kartlegge disse utslippene.
Informasjonen er fortsatt ikke fullstendig,
men den er likevel dekkende og pålitelig
nok til å kunne gjøre vurderinger av
eventuelle helsekonsekvenser.

sekvenser som følge av utslippene og ga anbefalinger om
hvorvidt det burde bli foretatt en helseundersøkelse i
området.
Strålevernet har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Kreftregistret
foretatt en gjennomgang av all tilgjengelig informasjon
om utslipp av radioaktive stoffer og andre miljøgifter
som skulle kunne medføre helse – eller miljøskader i
området. Dette gjelder utslipp både til luft og vann på
1950-og 60-tallet.
Arbeidet med rapporten

Bakgrunn for kartleggingen

Det har i lengre tid vært bekymring og uro blant befolkningen i nærområdet, fordi det tidligere har vært liten
informasjon om radioaktive utslipp fra Institutt for
energiteknikk (IFE) på 1950- og 60-tallet. Det har ikke
tidligere vært mulig å gjøre realistiske beregninger av
stråledosene som følge av
utslippene på grunn av
mangelfull informasjon.
Helse- og omsorgsdepartementet
ba
derfor
Strålevernet 31. oktober
2004 om å foreta en grundig gjennomgang av de
historiske utslippene i
Kjeller-området, der en
kartla utslippene av radioaktive stoffer og andre
miljøgifter i området, vurderte eventuelle helsekonFørstekonsulent Camilla
Østerlie (fra venstre), seksjonsleder Tone Bergan og rådgiver
Helene Stensrud har hatt
ansvar for arbeidet med å
beregne doser fra de radioaktive utslippene på Kjeller fra
1950- og 60-tallet.
Foto: Statens strålevern

Strålevernet ba IFE om å frambringe så god informasjon
som mulig om utslippene fra anlegget på Kjeller i den
tidlige fasen, deriblant mest mulig detaljert informasjon
om utslipp og miljømålinger, samt opplysninger om beholdning og produksjon i den aktuelle perioden. På basis
av dokumentene fra IFE og Strålevernets egne undersøkelser, er det nå etablert et bedre og mer utfyllende bilde
av utslippene. Selv om informasjonen ikke er komplett,
er Strålevernet av den oppfatning at informasjonen er
god og pålitelig nok til å kunne gjøre vurderinger av
eventuelle helsekonsekvenser.
Resultater

Strålevernet har beregnet stråledoser til utsatte grupper i
befolkningen og det er benyttet eksponeringssituasjoner
som både skal være sannsynlige men samtidig også ta
høyde for ekstremsituasjoner. Sammenlignet med hva en
gjennomsnitts nordmann mottar i årlig stråledose (3-4
mSv), viser doseberegningene små stråledoser som følge
av utslipp fra IFE Kjeller. Det konkluderes i rapporten
med at sannsynligheten for forekomst av kreft forårsaket
av utslipp av radioaktive stoffer fra IFE eller annen virksomhet på Kjeller, er meget liten.
Rapporten ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar 2005. StrålevernRapport 2005: 3
“Kartlegging av historiske utslipp til Kjeller-området og vurdering av mulige helsekonsekvenser”.

Atomreaktoren i Halden i drift etter
reparasjon
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I januar 2004 fikk Haldenreaktoren tillatelse til å gjenoppta driften etter at den
ble stengt på grunn av en sprekk i rørsystemet. Sprekken var i et utløpsrør under
reaktortanken og ble oppdaget under en
kontroll av tilstanden sommeren 2003.
Selv om det var gode marginer mot at
sprekken skulle medføre lekkasje, var
den dypere enn det som tillates i henhold
til internasjonale standarder. Reaktoren
ble derfor stengt.

Institutt for energiteknikk (IFE) har ansvar for driften av
Halden-reaktoren. IFE er pålagt å gjennomføre rutinemessige kontroller hvert tredje år, og har engasjert Det
Norske Veritas i kontrollarbeidet. Sprekkdannelsen ble
oppdaget av Veritas under en rutinemessig kontroll. Etter
å ha fullført kontrollprogrammet, vurdert resultatene av

dette og mulige reparasjonsmetoder, besluttet IFE høsten
2003 å søke om å skifte ut deler av rørsystemene. Statens
strålevern gav tillatelse til dette. Kort tid etter at reparasjonene ble gjennomført, ble røret igjen inspisert av
Veritas og det regnes nå å holde samme standard som da
det var nytt.
Hendelsen viser at det
kontrollregimet som er
etablert i forhold til reaktoren
fungerer.
Kvaliteten av denne
kontrollen utvikles i takt
med ny teknologi og nye
metoder. Man har i dag
gode muligheter for å
oppdage små defekter i
materialet og å følge
disse opp og å foreta
mottiltak i god tid før
de utgjør en risiko for
sikkerheten. Om det
likevel skulle oppstå
lekkasje som følge av
en sprekk, vil denne
raskt kunne oppdages
av lekkasjedeteksjonssystemet i reaktoren.
Sannsynligheten for
rørbrudd er derfor
lav.

De siste inspeksjonene av
sveiseskjøtene viser at
rørene under reaktoren
er så gode som nye, sier
seniorrådgiver Sverre
Hornkjøl i Statens
strålevern.
Foto: Statens strålevern

Strålevernet har inspisert både reaktoren og
brenselslagrene i 2004. Foto: Statens strålevern

Fakta om
Haldenreaktoren
Den 26. juni 1959 startet reaktoren første
gang, og har siden vært i virksomhet hvert år.
Haldenreaktoren er en forskningsreaktor som
normalt opererer 50 prosent av året.
Haldenreaktoren er underlagt krav om konsesjon under atomenergiloven og gjeldende
konsesjon er gyldig ut 2008. Statens strålevern er instillende myndighet og rådgir Helseog omsorgsdepartementet i spørsmål rundt
konsesjon for samtlige nukleære anlegg i
Norge. Konsesjon gis hovedsakelig med utgangspunkt i sikkerhetsrapporter, hvor også
erfaringer fra tidligere drift blir vektlagt.
Statens strålevern fører samtidig regelmessig
tilsyn med at Haldenreaktoren drives i henhold til de forutsetninger som gjelder for konsesjonen og har mulighet til å trekke tilbake
driftstillatelse hvis det ikke er tilfelle.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bredskap fører tilsyn med Haldenreaktoren etter
forskrift om trykkpåsatt utstyr.
IFE er ansvarlig for sikkerheten og gjennomfører selv kontroll på de deler av anlegget
som ikke forutsetter bruk av teknisk
kontrollorgan.
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Stor øvelsesaktivitet for Strålevernet
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2004 var preget av stor øvelsesaktivitet
for Strålevernet. Øvelser av varierende
omfang og art har stått på agendaen. I
november ble det gjennomført en større
øvelse for hele atomberedskapsorganisasjonen. Denne involverte Statens strålevern, Kriseutvalget ved atomulykker og
flere av Kriseutvalgets faglige rådgivere.
Samtidig øvet også Institutt for energiteknikk (IFE) og Romerike politikammer.
Øvelsen gav god læring for deltakerne.

Stor øvelse: Uhell ved atomreaktoren på
Kjeller

På slutten av året ble det gjennomført en større atomberedskapsøvelse i beredskapsorganisasjonen. Denne består av Kriseutvalget ved atomulykker, faglige rådgivere,
informasjonsgruppe og sekretariat. Øvelsen involverte
Statens strålevern som sekretariat, Kriseutvalget og flere
av Kriseutvalgets faglige rådgivere. IFE og Romerike
politikammer øvet samtidig, og scenariet for øvelsen var

basert på en alvorlig hendelse på IFEs atomreaktor på
Kjeller.
Blant hovedmålene for øvelsen var å prøve ut beredskapsplanene når det gjaldt organisering og samvirke mellom
ulike organisasjonsledd, samt ansvars- og ledelsesforhold.
Også beredskapsorganisasjonens systemer og kapasiteter
ble vurdert. Trening av organisasjonens generelle krisehåndteringsevne stod også sentralt i øvelsen.
Øvelsen ga anledning til å skaffe erfaring med
Strålevernets nye krisehåndteringsplan. Strålevernet har
fått nytt situasjonsrom og et nytt databasert kommunikasjonsverktøy til bruk ved krisehåndtering. Disse ble
prøvet ut og fungerte tilfredsstillende. Øvelsen ble gjennomført til ”bestått”, men avdekket samtidig klare og
overskuelige forbedringspotensial. Strålevernet og
beredskapsorganisasjonen tar med erfaringene videre fra
øvelsen og fortsetter utviklingsarbeidet til neste milepæl.
Variert øvelsesaktivitet

Det har vært variert aktivitet i 2004. Hele atomberedskapsorganisasjonen ble øvet i Tromsø i oktober gjennom
en table-top øvelse. Hensikten var å fastsette hva som er
nødvendig informasjon som grunnlag for beslutninger
om tiltak i næringsmiddelproduksjon. Hovedfokuset var
på senfasen etter radioaktivt nedfall.
Kriseutvalget ved atomulykker har også øvet krisehåndtering i tilknytning til en internasjonal øvelse. Øvelsen
ble gjennomført som en scenariebasert diskusjon ved et
Kriseutvalgsmøte, der scenariet var funn av en radioaktiv
kilde på Oslo Sentralbanestasjon.
I arbeidet med å gjøre mobile målesystemer operative,
har det vært gjennomført prøving av datakommunikasjon
i forbindelse med kartlegging av radioaktivitet fra bil.
Det nye situasjonsrommet i Strålevernets lokaler fungerer bra.
Foto: Statens strålevern
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Uhell og beredskapshendelser i 2004
Det har vært ulike uhell og hendelser i 2004 som har
blitt fulgt opp av Strålevernet:
Tyveri av radioaktive kilder fra russiske fyrlykter
Sent på året 2003 var det flere tyverier fra russiske fyrlykter. Det siste kjente ble først varslet og avklart i februar 2004.

Lærerik table-top øvelse for medlemmer av atomberedskapsorganisasjonen i Tromsø i oktober. Foto: Statens strålevern

Strålevernet har arrangert workshop og trening for
Sivilforsvarsdistriktene for å gi innføring i et nytt elektronisk registreringssystem for måledata fra sivilforsvarets målepatruljer.
Strålevernet har deltatt sammen med Fylkesmannen i
Oslo og Akershus på fem kommuneøvelser i Akershus
etter initiativ fra Fylkesmannen.
Det er viktig i beredskapsarbeidet at kommunikasjonssystemene fungerer som de skal. I 2004 har Strålevernet
arrangert varslingsøvelser for både nordiske strålevernsmyndigheter og for våre bilaterale avtalepartnere. Det
har også vært gjennomført nasjonale varslingsøvelser.

Den russiske atomkrysseren ”Peter den store”
Øverstkommanderende for den russiske marinen uttalte
i mars at den russiske krysseren ”Peter den store”, var i
så dårlig forfatning at den representerte en akutt atomtrussel for sine omgivelser og var tilbakekalt til land. I
etterkant viste det seg at denne uttalelsen nok mer var
ment som et innspill til sjømilitær stridsberedskap som
båten da hadde, og de tekniske forhold ombord.
Radioaktiv kilde på Gardermoen
Et fly som kom til Gardermoen i juni hadde en radioaktiv kilde om bord. Under lossing ble det funnet fuktighet rundt forpakningen av denne. Strålevernet og IFE
foretok målinger om bord i flyet. Det ble imidlertid
raskt avklart at fuktigheten ved kilden var rent regnvann.
Mihama kjernekraftverk i Japan
Ved et kjernekraftverk i Japan, Mihama, omkom fire arbeidere etter et uhell ved en reaktor ved kraftverket i
august.
Smelteverket i Mo i Rana
En radioaktiv kilde ble funnet ved smelteverket i Mo i
Rana i august. Den var havnet der ved en feiltakelse og
ble tatt hånd om på forsvarlig måte.
Balakovskaya kjernekraftverk
Et brudd i et rør i turbinhallen ved Balakovskaya kjernekraftverk i Russland i november medførte frykt for en
radioaktiv lekkasje. Fra russisk hold fikk man beskjed
om at det ikke var noen fare for utslipp forbundet med
uhellet og at situasjonen var under kontroll. Det ødelagte røret ble skiftet og reaktoren satt i drift igjen to dager senere. Uhellet medførte uro blant befolkningen i
regionen.
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Strålevernet mye omtalt i nettmediene
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Strålevernet har de siste årene overvåket
de norske nettmediene for å kartlegge
etatens omtale i mediebildet. 2004 var et
år Strålevernet fikk mye pressedekning i
forhold til tidligere år. Mange ulike
temaer var omtalt, men det var stråling
fra mobiltelefoner som gikk oftest igjen.

Til sammen var det i 2004 nærmere 1000 artikler hvor
Statens strålevern var omtalt i nettmediene. Dette var mer
enn en fordobling i forhold til foregående år. Den månedlige oversikten viser at januar og september var to måneder
som utmerket seg spesielt med mange oppslag.
Hva er det så nettmediene skriver om når de omtaler
Strålevernet? Det er en stor bredde i temaene, men årets
klare ”vinner” er mobilstråling, som har vært et
Informasjonsrådgiver Inger Lise
Kristiansen (t.v.) og
informasjonskonsulent Synne
Egset bruker
Internett daglig for
å kartlegge mediebildet.
Foto: Statens
strålevern.

gjennomgangstema i flere år. Et lite stykke bak kommer
omtale av en radioaktiv kilde ved Universitetet i Oslo og
UV-stråling. Også solarier, den russiske atomkrysseren
Peter den Store og Sellafield er høyt profilerte saker for
Strålevernet.
Aftenposten, Demokraten og Romerikes Blad er nettmediene med flest artikler om Strålevernet. Demokraten
og Romerikes blad hadde mange oppslag på grunn av saker
som har skapt engasjement i lokalmiljøet. Demokraten
hadde fokus på kraftledninger på Årum, mens Romerikes
Blad hadde mange oppslag i forbindelse med Institutt for
energiteknikks historiske utslipp av radioaktive stoffer.
I 2004 ble det sendt ut 13 pressemeldinger. Disse resulterte i til sammen i underkant av 350 artikler i nettmediene. 11 av pressemeldingene ble fulgt opp av
mediene.

Nasjonalt strålevernbarometer gir økt
kunnskap om omgivelsene

Statens strålevern
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Statens strålevern har med jevne mellomrom foretatt befolkningsundersøkelser og
undersøkelser blant medier. Fra og med
2004 er disse målingene satt i system
ved opprettelsen av et nasjonalt strålevernbarometer.

Informasjonskanaler

Når det gjelder informasjonskanaler, ønsker rundt 80
prosent av befolkningen å få informasjon fra myndighetene om en ulykke gjennom riksdekkende tv, radio
eller avis. Bare 13 prosent peker på tilsvarende lokale
mediekanaler og Internett nevnes av 7 prosent.
Helseeffekter

Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy
som skal bidra til å gi Strålevernet kunnskap om vårt
omdømme og vår posisjon som samfunnsaktør og ansvarlig fagmyndighet i saker som gjelder strålevern og atomsikkerhet. I tillegg gir det systematisk kunnskap om
befolkningens kjennskap og holdninger til beredskapsrelevante temaer. Barometeret skal også bidra til å styrke
Strålevernets informasjonspraksis gjennom interne og
eksterne kanaler. Barometeret er todelt. Hver annet år
gjennomføres befolkningsundersøkelser og hvert annet
år gjennomføres omdømmeundersøkelser blant medier,
samarbeidspartnere og utvalgte tilsynsobjekter.
Kjennskap og tillit til Strålevernet

Undersøkelsen av befolkningen i 2004 avdekket interessante funn. På spørsmål om hvem folk vil henvende seg
til ved en ulykke med strålefare, viser resultatene at hver
femte nordmann ikke har noen formening om dette.
Blant de øvrige er det stor spredning. Politiet og kommunen fremstår som viktigst, etterfulgt av Statens strålevern og Sivilforsvaret. På spørsmål om hvilken offentlig
instans som er øverste fagmyndighet innen strålevernsaker og atomsikkerhet i Norge, nevner 25 prosent Statens
strålevern, mens rundt 70 prosent ikke vet.

Store deler av befolkningen er opptatt av mulige helseeffekter fra ulike kilder. Litt over halvparten oppgir at de
ofte eller av til tenker over mulige helseeffekter av stråling fra mobiltelefon, mens 38 prosent ofte eller av og til
tenker på helseeffekter i forbindelse med soling og solarium. Tilsvarende tall for kraftledninger er 33 prosent.
For radonstråling og røntgenundersøkelser er tallene
rundt 30 prosent for hver.
Kartleggingen gir interessant kunnskap om våre omgivelser og befolkningens ståsted overfor vår etat og fagområde. Oversikten vil være sentral i det videre arbeidet
fremover og vil bli fulgt opp jevnlig og systematisk gjennom nasjonalt strålevernbarometer. I 2005 videreføres
strålevernbarometeret med en omdømmeundersøkelse
blant media, samarbeidspartnere og utvalgte tilsynsobjekter.
Andeler av befolkningen som tenker på helseeffekter
54

Mobiltelefon

46

38

Soling/solarium

62

33

Kraftledninger

Undersøkelsen viser at drøyt halvparten av befolkningen
har tillit til myndighetenes evne til å mestre en ulykke
som medfører stråling. At det ikke er en større andel, kan
skyldes manglende kjennskap til hvilke ressurser og beredskapsplaner som finnes. En oppfatning om at myndighetene kan gjøre lite fra eller til i en krisesituasjon uansett
forberedelser, kan også være en mulig forklaring.
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For å ha god kontroll over utgiftssiden
ved driften av Statens strålevern, er det
foretatt en analyse av de samlede utgiftene for perioden 2002 til 2004. Et
overordnet mål for Strålevernet er å få så
mye strålevern ut av pengene som mulig.

Det har blitt gjort en analyse av de gjennomsnittlige
regnskapsførte driftutgifter for perioden 2002-2004.
Strålevernet fikk ny organisasjon i juni 2001, og 2002 var
derfor det første hele året med nåværende organisering.
Hensikten med analysen er å få opp et bilde når det
gjelder beløpsstørrelse fordelt på kostnadssted, kostnadsstedets bruk av midlene og forbruket gjennom året.
For perioden 2002-2004 utgjorde de gjennomsnittlig
faste lønnsutgiftene ca 32,5 mill. kroner. Forbruket
balanserte med inntektene i hele perioden. Det er ingen
direkte funn i materialet som tyder på at den interne
disponeringen av lønnsmidlene forfordelte områder,
avdelinger eller seksjoner i Strålevernet.

Det er ingen stor forskjell på rammene for de to fagavdelingene ”Avdeling Beredskap og Miljø” og ”Avdeling
Strålevern og sikkerhet”.
Strålevernet har egen laboratorievirksomhet og i gjennomsnitt gikk det med rundt 2 mill kroner til denne i
perioden. Når det gjelder reiseutgifter utgjorde disse 2,2
mill kroner i gjennomsnitt, det vil si rundt 25 000 kroner
per ansatt på årsbasis.
Strålevernets fellesutgifter utgjorde 24 prosent av den
ordinære driftsbevilgningen. På bygningssiden leier
Strålevernet et relativt stort samlet areal fra fire ulike
utleiere, og husleie og utgifter utgjorde ca 7,5 mill
kroner. Strålevernet har stor andel av sentraliserte
tjenester, for eksempel når det gjelder IT, bibliotek og
personalforvaltning.
Oversikten viser at forbruket i alle avdelinger øker noe
mot slutten av året. Noe av forklaringen på dette er at
større innkjøp har vært tidkrevende og flere personalseminarer og liknende har blitt gjennomført på høsten.
I tillegg har flere innkjøp blitt utsatt til en var sikker på at
det var midler til rådighet. Dette gjelder særlig forbruksmateriell og IT-utstyr.
Et spørsmål er hvor robust Strålevernet er dersom det
blir en svikt i bevilgningen. Hvor kan vi da kutte? Et
overslag tyder på at minst 75 prosent av budsjettet er
knyttet til kontrakter, det vil si faste utgifter som lønn,
husleie, abonnement og kjøp av årlige faste tjenester.
Dette betyr at fleksibiliteten er noe begrenset hvis det
skulle bli nødvendig å kutte kostnader.

Avdelingsdirektør Martin Høiby og økonomisjef Lisbeth H.
Gundeid går gjennom analysen for året 2004.
Foto: Statens strålevern
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Strålevernets totale regnskap i 2004 var
på 99,94 mill. kroner. Av dette utgjorde
43,3 mill. kroner lønn og sosiale utgifter,
mens andelen til varer og tjenester var på
56,64 mill. kroner.

Den økonomiske utvikling
80
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Finansieringskilder i 2004
(alle tall i tusen kroner):

40
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Helse- og omsorgsdepartementet, (HOD)
• Statens strålevern kap. 715
• Prosjekfinansiering kap. 702/719

63 639
62 379
1 260

Utenriksdepartementet, (UD)
• Atomsikkerhet i Russland
• Miljøprosjekter i nordlige områder

17 942
8 459
9 483

Miljøverndepartementet, (MD)
Fiskeridepartementet, (FID)
Husbanken
Mattilsynet
Norges forskningsråd, (NFR)
• EU strålevernprogram
• Profo
• Andre prosjekter

5 205
470
210
308
5 460
3 805
1 529
126

EU-kommisjonen
Nordisk kjernesikkerhetsforskning, (NKS)
Div. prosjekt, tilsynsavgift, refusjoner m.m
Diverse salg av måletjenester mm
Sum

624
527
1 743
3 812
99 940
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Kjønns- og aldersfordeling

Per 31.12.2004 var 101 personer ansatt i
Strålevernet. Av disse var 86 ansatt på
heltid, mens øvrige 15 var deltidsansatte.

Ansatte fordelt etter kjønn og alder
30
menn
kvinner

25
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41-45

36-40

31-35

0

26-30

Statens strålevern har økonomi- og personalsystemer
som tilfredsstiller kravene i gjeldende økonomiregelverk.
Strålevernet har ikke utarbeidet en egen handlingsplan
for likestilling, men har likevel fokus på området. Det er
like mange tilsatte av kvinner som menn i Strålevernet. I
lederstillinger er det fem kvinner og en mann blant seksjonssjefene, mens det i direktør- og avdelingsdirektørstillingene bare er menn. Strålevernet har imidlertid
kvinnelig informasjonssjef. Det er ikke forskjellig avlønning av kvinner og menn i samme stillingskategori, men i
og med at blant annet de administrative stillinger og lavere forskerstillinger har en stor andel av kvinner, blir
avlønning sett i forhold til alder forskjellig hos kvinner
og menn. Utfordringene når det gjelder likestilling, er å
øke rekruttering av kvinner til ledende stillinger og å bidra til at flere kvinnelige forskere kan få kompetanseopprykk til høyere forskerstillinger.
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Likestilling

Utdanningsprofil
Fordelt på utdanningsnivå:
Doktorgrad:
Hovedfag:
Cand. mag.:
Sivilingeniør/Sivilagronom:
3-årig fagutdanning:
Andre:

18
32
6
17
13
15

Strålevernets organisasjon
Direktør
Ole Harbitz
Stab Informasjon
Informasjonssjef
Anne Marit Østreng

Beredskap og miljø
Avd.dir. Per Strand

Strålevern og sikkerhet
Avd.dir. Gunnar Saxebøl

Plan og administrasjon
Avd.dir. Martin Høiby

Beredskap
Seksjonssjef
Eldri Naadland Holo

Dosimetri og medisinsk strålebruk
Seksjonssjef
Hilde Olerud

Miljøovervåking
Seksjonssjef
Anne Liv Rudjord

Industriell og forskningsmessig strålebruk
Seksjonssjef
Ole Reistad

Helse- og miljøvurderinger
Seksjonssjef
Tone Bergan

Ikke-ioniserende stråling
Seksjonssjef
Merete Hannevik
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