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Kärnvapen och reaktorhaverierKärnvapen och reaktorhaverier
25 APRIL 1986 (16 OKT 1980) APRIL –MAJ 1986

Deposition av Cs-137 i Sverige före (vä) och efter (hö) olyckan i TjernobylDeposition av Cs-137 i Sverige före (vä) och efter (hö) olyckan i Tjernobyl
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Improvised nuclear deviceImprovised nuclear device

Deposition on ground Bq/m2

Hypotetisk bomb-detonation (10 kt)
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Improvised explosive device (Cesium-137 10 TBq)
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Övriga hotÖvriga hot

Kontaminering av foder
Svårupptäckt
Spåra källa och distributionsnät
Omfattande mätinsatser
Fördröjd annonsering ger större effekt

Kontaminerig av livsmedel i handeln
Som ovan 
Kanske mer traumatiskt för samhället
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Vilka underlag krävs till beslutsfattare?Vilka underlag krävs till beslutsfattare?

Akuta och långsiktiga åtgärder
Restriktioner i produktionsled ex. bete, råvaror
Friklassning
”Tidig skörd”
Sanering/motåtgärder
Gränsvärden för försäljning
Tillsyn att halter i livsmedel ligger under gränsvärden
Upptag och stråldoser på längre sikt
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Vilka nuklider skall mätas?
Tabell över EU gränsvärden för saluförda livsmedel vid en framtida olycka (Bq/kg livsmedel). Barnmat innebär 
tydligt märkt mat menad för spädbarn under de första fyra till sex levnadsmånaderna. Mindre viktiga livsmedel 
är blanda annat kryddor och vitaminer 

(Källa: Europeiska rådets förordningar 3954/87 och 2218/89 samt EG-kommissionens förordning 944/89)
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Barnmat Mejeri
produkter

Flytande
livsmedel

Övriga
livsmedel

Mindre viktiga
livsmedel*

Alfa-strålande 
isotoper av 
plutonium och 
trans-plutonium

1 20 20 80 800

Strontium-isotoper 75 125 125 750 7500

Jodisotoper 150 500 500 2000 20000

Alla andra med mer 
än 10 dagars 
halveringstid (ej 
kol-14, tritium 
och kalium-40)

400 1000 1000 1250 12500



Bidrag till intern stråldos. Mätningar efter ett 
radioaktivt nedfall från kärnvapen eller 
reaktorhaveri (Cs-134 endast i reaktorhaveri)

Bidrag till intern stråldos. Mätningar efter ett 
radioaktivt nedfall från kärnvapen eller 
reaktorhaveri (Cs-134 endast i reaktorhaveri)

Strålning via 
födan

I-131 i mjölk Cs-134 och Cs-137 och andra i 
mjölk och kött, Sr-89 och Sr-90 i 
mjölk Övriga ämnen med 
halveringstid längre än 10 dagar + 
α−strålande

Cs-134 och Cs-137 i spannmål, mjölk och
kött (Sr-90 i spannmål och mjölk)
+ ev naturliga ekosystem
α-strålande?

Dagar       veckor              månader                                          år

Cs-134 och Cs-137
Sr-89 och Sr-90
I-131? α-
strålande?

Cs-134 och Cs-137
Sr-89 och Sr-90
α-strålande?

Cs-137och Sr-90
α-strålande?

Mätningar Samtliga γ
Sr-89 och Sr-90
Prio I-131
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Stråldos via föda, kärnvapennedfallStråldos via föda, kärnvapennedfall
Om inga åtgärder vidtas och grovt räknat:

Första året dominerar I-131 90% av dos via föda och 
5% av intern + extern

50 år Cs-137 ger lite högre dos än Sr-90 som ger högre dos än I-131 
tillsammans ger de ca 
60% av intern + extern

Jämfrör med kärnkraftsverk (t ex Tjernobyl) där 
dosen via föda under 50 år blir ca 40% av intern + extern i Sverige

Upptag:
Sr-90 i biotan = ca 2*Cs-137 i biotan (mycket grovt räknat)
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InformationinhämtningInformationinhämtning
Prognoskartor över nedfall
Doshastighetsmätningar
Luftprov och bestämning av nuklidinnehåll
Verifierig av prognoskartor

Flyg, bil och fätgammaspektrometrimätningar
Jordprovtagning och laboratoriemätning

Insamling och mätning i produktionsled 
Bete och mjölk ger underlag för friklassning
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Övervakning av radioaktiviteten i markluft i Sverige

Tidigt varningssystem för 
nukleära händelser
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Bestämma nuklidinnehåll
Fånga in radioaktiva 
partiklar på filter i 
fläktar som finns
i Kiruna, Umeå, Gävle, 
Kista, Visby och 
Ljungbyhed



FOI research for a safer and a more secure world

Radioaktiva ämnen i födaRadioaktiva ämnen i föda
System:
Jordbruk
Skog
Ren
Sjö och hav

Source: Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnenSource: Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen
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Aktivitetskoncentration Bq/l mjölk från olika fissionsprodukter vid tidpunkter efter en 
kärnvapendetonation förutsatt att i betesvall och slåttervall ingen aktivitet förloras och att 

depositionen av Cs-137 är 10 Kbq/m2 
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Provtagningsorganisation
2010
Provtagningsorganisation
2010
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ProvgårdarProvgårdar1

Provgårdar där provtagning 
ska ske i händelse av ett 
nedfall av radioaktiva 
ämnen finns utsedda i hela 
landet

ProvgProvgåårdar drdar däär provtagning r provtagning 
ska ske i hska ske i häändelse av ett ndelse av ett 
nedfall av radioaktiva nedfall av radioaktiva 
äämnen finns utsedda i hela mnen finns utsedda i hela 
landetlandet

Det sista länet som får provgårdar 
utsedda 2010 är Dalarna. Översyn 
och komplettering av registret över 
provgårdar görs fortlöpande.

Det sista lDet sista läänet som fnet som fåår provgr provgåårdar rdar 
utsedda 2010 utsedda 2010 äär Dalarna. r Dalarna. ÖÖversyn versyn 
och komplettering av registret och komplettering av registret ööver ver 
provgprovgåårdar grdar göörs fortlrs fortlööpande.pande.
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Beredskapslabora-
torier som tar emot 
prover

Beredskapslabora-
torier som tar emot 
prover

1

Umeå (FOI)
Uppsala (SLU)
Stockholm (SSM) ej betesgräs
Studsvik (Studsvik Nuclear AB)
Linköping (Linköpings univ)
Göteborg (Göteborgs univ)
Lund (Lunds univ, USIL)
Malmö (Lunds univ, UMAS)

UmeUmeåå (FOI)(FOI)
UppsalaUppsala (SLU)(SLU)
StockholmStockholm (SSM) ej betesgr(SSM) ej betesgrääss
StudsvikStudsvik ((StudsvikStudsvik NuclearNuclear AB)AB)
LinkLinkööpingping (Link(Linkööpings pings univuniv))
GGööteborgteborg (G(Gööteborgs teborgs univuniv))
LundLund (Lunds (Lunds univuniv, USIL), USIL)
MalmMalmöö (Lunds (Lunds univuniv, UMAS), UMAS)
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Friklassning (färger visar halt i betet)Friklassning (färger visar halt i betet)

För höga halter

Nära friklassning

Friklassas
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Exempel Cs-137 in ReindeerExempel Cs-137 in Reindeer

SLU Ren
FOI Renbete

SLU Ren
FOI Renbete
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Kombinerade osäkerheterKombinerade osäkerheter
Provberedning och mätteknik
Representativa prover

provtagningsteknik
Geografisk fördelning 
Skillnader i upptag och omsättning  t ex

Säsong kopplad till geografi
Förändringar i tid

Kombinerade osäkerheter
Kvalié i underlag 

Förnt när detta erhålls kan vi skapa oss en uppfattning om kvalitén i t ex 
rekommendationen eller åtgärden
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Mätteknik och radiokemi (vid FOI)Mätteknik och radiokemi (vid FOI)

Kompetens och teknisk utrustning för att kunna mäta samtliga det som anges i 
EU:s förordningar. 

Man bör dock vara medveten om att i en beredskapssituation, där det handlar om 
färskt radioaktivt nedfall från en kärnkraftsolycka eller en kärnvapendetonation, 
fungerar inte alltid de analysmetoder som vanligtvis används och därför kan det i 
en del fall behöva utvecklas specifika beredskapsmetoder. Vidare är inte alla 
metoder och nuvarande personalresurser anpassade till stora provflöden.

Utrustning, kunskap och förmåga, avseende provberedning t ex torkning, 
inaskning, våtförbränning och uppslutning av olika material (vegetabilier, fisk 
och kött). 
Kontroll på kombinerade osäkerheter i hela kedjan från provberedning till 
analysresultat vilket är mycket viktigt om mätresultaten skall relateras till satta 
gränsvärden. 
Viss förmåga och kunskap om provtagningsstrategi och taktik för att få
information om geografisk eller dynamisk variation.
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Mätteknik och radiokemi vid FOIMätteknik och radiokemi vid FOI
Ämnen
Pu-239 och Am-241 och övriga alfastrålande isotoper av plutonium och 
transplutonium mäter FOI med alfaspektrometri eller med masspektrometri 
(ICPSF-MS). Mätningarna föregås av provuppslutning och kemiska 
separationer.
Mätning av strontiumisotoper i kalciumrika material som mejeriprodukter kan 
vara en svårighet. I nuläget har vi en beredskapsmetod för mätning av Sr-89 
och Sr-90 i mjölk. Mätningarna görs med en vätscescintillationsutrustning (LSC) 
och föregås av provuppslutning och kemiska separationer.
Jodisotoper  mäts med gammaspektrometri förutom I-129 som även kan mätas 
masspektrometriskt.
Cs-134 och Cs-137 och övriga gammastrålande isotoper med mer än 10 dagars 
halveringstid  mäts med gammaspektrometri. Det kan behövas en närmare 
utredning över vilka av de övriga isotoperna vi vill ha mätteknik för och om de 
föreligger några specifika analyssvårigheter samt hur dessa skall adderas och 
vilken den kombinerade osäkerheten i resultatet blir.
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Insamling och tolkning av information vid ett utsläppInsamling och tolkning av information vid ett utsläpp
Vilka radioaktiva ämnen skall beaktas
Verifiering och komplettering av prognoser via 
provtagning/analys/tolkning 

Friklassning av bete 
Restriktioner i produktionsled råvaror (slåttervall, spannmål, grödor etc)
Underlag till prognosinstrument för upptag i livsmedelskedjan och halt i 
livsmedel under första säsongen och på lång sikt
Teknik samt: var, hur mågnga prov, kvalitét 
Verifikation 

överföringskoefficienter tidsförlopp etc samt mått på kvalité i dessa
Handelns efterlevnad av gränsvärden
att en yta är tillräckligt sanerad för aktuell planerad verksamhet

Vilken kvalité krävs i underlaget 
Godtagbar osäkerhet/ risk visavi tidsbrist

Presentation av information/ underlag
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Hot mot samhällets förmåga att hantera 
problemen inom livsmedelsproduktion

Samlad kunskap och erfarenhet är på väg att  
förloras eftersom generationen som var med under 
kala kriget och Tjernobylnedfallet  pensioneras eller 
byter karriär. Kunskapssäkring?

Det finns ännu stora kunskapsluckor (Upptag i 
växter och överföring till djur)

Utrustning och expertis måste 
användas/underhållas för att fungera när det händer

Organisationen måste tränas, vilket görs i Sverige
Vi väljer att inte inte förbereda oss fullt ut för 

sällanhändelser eftersom vi knappt räcker till för 
”vardagshändelserna”. Samhället nedrustar i ”fredstid”
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TackTack

??
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