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Summary
If there is a nuclear plant accident within or outside the Nordic countries, releasing radioactive 
matter causing a nuclear fallout situation in some of our Nordic countries, clean-up actions will 
probably be considered. When and if such actions are to be taken and performed, the outcome 
will be dependent on how well they are prepared. This is especially important when considering 
the early actions, because there will be limited time available for preparations, which in 
addition are to be carried out under severe stress.

The purpose of the work in EKO-5 has been to work out guidelines to be used in the planning 
of early clean-up actions, i.e. actions which have to be taken during the first three weeks in 
order to be meaningful. The work is only considering actions reducing doses from external 
radiation in inhabited areas.

The target group of this document is mainly those persons who are in charge of making plans 
for the actions taken in the case of a radioactive release, persons found on different levels in 
the preparedness organisations in each country.

Within the project a base report has been prepared, NKS/EKO-5 (96) 18, which is useful to 
experts in their work to support decision makers.

The work has extracted seven actions which can be regarded as early: hosing of roofs, walls 
and paved areas, lawn mowing, pruning of trees and bushes, removal of snow and vacuum 
cleaning of streets. For a reference deposition of 1 MBq/m2 of 137Cs, calculations have been 
performed in five urban or suburban environments such as detached wooden or brick houses, 
semi-detached houses, terrace houses and city center multi-storey houses. In the case of dry or 
wet deposition, the document describes the expected effects of the various actions and the 
practical, economical and protective-relevant consequenses generated by them. Even if it is 
hard to find a good motive for initiating clean-up actions removing short-lived nuclides, as for 
example 131I, they still have to be considered in a work like this. In the early phase, when the 
relevant actions are to be performed, these nuclides will contribute with an external gamma 
dose to the persons involved in the clean-up. Those doses can be considerable, up to ten times 
the dose coming from the long-lived 137Cs, which is the main target of the actions.

In NKS/EKO-5 (96) 18 the expected effects ‘ Immediate averaged total dose rate reduction in 
the area’ and ‘Averaged total accumulated life time dose reduction over 70 years’ have been 
calculated. It also gives the ‘Averaged total accumulated life time dose to the people’ which 
would be the result if no actions whatever were taken. In the guidelines resulting from this 
work, the reduction of life time dose has been considered as the relevant parameter.

The actions giving the largest effects, measured as reduction in life time dose reduction, are 
lawn mowing, removal of snow and pruning of trees and bushes. The averted life time dose can 
for example be estimated to about 100 mSv in a single family wooden house area, for the 
chosen reference deposition of 1 MBq/m2, if the lawns are mowed and the grass cut is removed 
out of the way. With the exception of hosing, the clean-up actions will generate amounts of 
waste which has to be handled and deposited in a acceptable way.
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The document finally discusses clean-up actions and their effects on the rural living 
environments. The relevant actions will be the same as those taken in the urban areas, but there 
is a difference in the performance. In urban areas, the actions will to a great extent be managed 
and performed by efforts of the society. In rural areas, on the contrary, there are the equipment 
and experience needed on the single farms, resulting in the inhabitants’ ability and will to 
perform the recommended early clean-up actions themselves. These actions can be expected to 
give about a half of the accumulated three weeks dose, compared to the situation where no 
actions whatever are taken.

The document ends with the guidelines, describing the 44 considered cases which are directed 
to the planners. The guidelines are presented as tables, with headings as follows:

House Expected Staffing and Equipment Practicability, Protection Influences on
type effects costs and costs waste other

procedures
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Sammanfattning
Om en kämkraftsolycka inträffar inom eller utanför Norden, med utsläpp av radioaktiva ämnen 
som ger en beläggningssituation i något av våra länder kommer säkert saneringsåtgärder att 
övervägas. När och om sådana beslutas och genomförs kommer resultatet att vara beroende på 
hur väl de är förberedda. Detta är extra viktigt för de tidiga åtgärderna, eftersom begränsad tid 
kommer att finnas till förberedelser, som dessutom skall göras under mycket pressade 
förhållanden.

Arbetet inom EKO-5 har syftat till att utarbeta riktlinjer att användas vid planläggning av tidiga 
saneringsåtgärder. Med tidiga menas i detta arbete åtgärder som måste vidtagas under de tre 
första veckorna för att vara meningsfulla. Arbetet berör endast åtgärder som syftar till att 
reducera doser från extern strålning i bebyggda områden.

Målgruppen för rapporten är främst de personer med ansvar för planläggning av åtgärder i 
samband med radioaktiva utsläpp som finns på olika organisationsnivåer i de nationella 
beredskapsorganisationema.

Inom EKO-5 har en underlagsrapport tagits fram, NKS/EKO-5 (96) 18, som är användbar för 
experter i deras arbete att stödja beslutsfattare.

Arbetet har utkristalliserat sju åtgärder som kan betraktas som tidiga. De är: spolning av tak, 
väggar och asfaltytor, att klippa gräsmattor, att klippa träd och buskar, att avlägsna snö samt 
att använda gatudammsugare. För en referensbeläggning av 1 MBq/m2 137 Cs har beräkningar 
gjorts för fem boendemiljöer av stads- eller förortskaraktär. De är enfamiljshus i trä och tegel, 
parhus, hyreshus och mångvåningshus i stadskärnor. För deposition under torra och våta 
förhållanden beskriver rapporten de förväntade effekter som olika åtgärder kan ge och vilka 
praktiska, ekonomiska och skyddsmässiga konsekvenser de ger upphov till. Även om det inte 
kan anses motiverat att sätta in saneringsåtgärder för att avlägsna kortlivade nuklider, som I, 
måste de beröras i ett arbete som detta. I den tidiga fasen, då de aktuella åtgärderna skall sättas 
in, kommer de att bidra med en extemdos till de personer som engageras i olika moment i 
saneringen. Denna dos kan vara avsevärd, upp till 10 gånger större än dosen från den 
långlivade 137 Cs som åtgärderna syftar till att avlägsna.

I den tidigare nämnda rapporten NKS/EKO-5 (96) 18 beskrivs de förväntade effekterna som 
‘omedelbar dosratsreduktion i området’ och ‘medelreduktion av livstidsdosen över 70 år’. En 
uppgift om vilken medellivstidsdos som skulle bli resultatet om ingå åtgärder vidtages anges 
också. För de riktlinjer som detta arbete har resulterat i har reduktion i livstidsdos använts som 
den relevanta parametern.

De åtgärder som ger störst effekt i form av reduktion av livstidsdos är gräsklippning, att 
avlägsna snö samt klippning av träd och buskar. Exempelvis kan den avstyrda livstidsdosen vid 
referensnivån 1 MBq/m2 uppskattas till ungefär 100 mSv i en boendemiljö som består av 
enfamiljs trähus om gräsytorna klipps och gräsklippet transporteras iväg. Med undantag för 
vattenspolning kommer saneringsåtgärderna att ge upphov till en avfallsmängd som måste 
hanteras och deponeras på ett acceptabelt sätt.
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Rapporten diskuterar slutligen saneringsåtgärder och -effekter i jordbrukslandskapet. 
Åtgärderna som är aktuella är desamma som i de urbana miljöerna, men en skillnad finns i 
genomförandet. I stadsmiljö kommer åtgärder att till stor del samordnas och genomföras av 
samhälleliga insatser. I jordbruksmiljön däremot finns utrustning och erfarenhet på de enskilda 
gårdarna, vilket innebär att befolkningen själv kan genomföra de rekommenderade tidiga 
saneringsåtgärderna. Dessa kan förväntas ge ungefär en halvering av dosen ackumulerad under 
tre veckor, jämfört med om ingå åtgärder vidtages.

Rapporten avslutas med att för 44 behandlade fall ge en vägledning för planeraren. Denna 
vägledning ges i tabellform, med tabellhuvuden enligt följande:

Hustyp Förväntade Personal- Utrustning Genomför- Skydd Inverkan på
effekter styrka och och barhet och andra

kostnader kostnader avfall åtgärder
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Abstrakt
Arbetet har syftat till att utarbeta riktlinjer för de personer som har ansvar för planering av 
tidiga saneringsåtgärder i samband med radioaktiva utsläpp samt för beslutsfattare i de 
nordiska länderna. De granskade åtgärderna är spolning av tak, väggar och asfaltytor, 
bortskaffande av snö, klippning av träd och buskar och gatsopning. De förväntade effekterna, 
främst som reduktion av livstidsdos, och konsekvenserna rörande användbarhet, avfallsmängd, 
personalstyrka och skydd, presenteras för stads-, förorts- och jordbruksmiljöer.

Arbetet har utförts inom ramen för ’The Nordic Nuclear Safety Research Programme 1994- 
97” och med fullt ekonomiskt stöd av Statens räddningsverk.

Nyckelord
Gammastrålning, dos, dosrat, radioaktivitet, sanering, dekontaminering, radioaktivt avfall, 
bostadsområden
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Avsikt och begränsning
Beredskapen inför kärnkraftsolyckor är olika organiserad i de nordiska länderna. I alla länder 
utom Sverige så ligger ansvaret för, och besluten om motåtgärder på nationell nivå. I Sverige 
så ligger detta ansvar på regional nivå, hos länsstyrelserna. De centrala myndigheterna ger råd 
och rekommendationer.

Om det sker en kämkraftsolycka som orsakar utsläpp och beläggning av radioaktivitet över 
stora områden, så finns det anledning att tro att man kommer att överväga tidiga 
saneringsåtgärder. De ansvariga kommer att få svara på många frågor både från en oroad 
befolkning och olika inblandade samhällsfunktioner, massmedia samt från personer och 
grupper som ska utföra de beslutade åtgärderna. Besluten kommer t.ex. att handla om vilka 
åtgärder som ska påbörjas, och minst lika viktigt, vilka som är relevanta att utföra. De 
praktiska arrangemangen kommer bl.a. att innefatta vilken personalstyrka och maskinell 
utrustning samt avfallsdeponier som krävs. Detta arbete måste utföras under en begränsad och 
hektisk tid samt under mycket pressade förhållanden.

Hur än organisationen ser ut, så är kunskap om relevans, kostnader, fördelar och praktiska 
konsekvenser av olika saneringsåtgärder mycket viktig för att utfallet av ansträngningarna ska 
bli så bra som möjligt. Den huvudsakliga avsikten med detta dokument har varit att fungera 
som en vägledning i dessa förberedelser. Små eller lokala olyckor med radioaktiva källor 
behandlas inte i detta dokument.

Det finns många kombinationer av bostadsförhållanden, beläggningsförhållanden och 
saneringsåtgärder. Avsikten med arbetet i EKO-5 har varit att beskriva de fall som på ett eller 
annat sätt kan anses vara relevanta tidiga saneringsåtgärder, detta för att underlätta 
planläggningen samt för att utarbeta riktlinjer och kontrollistor för dessa åtgärder. För att bli 
karaktäriserad som tidig, måste åtgärden utföras i ett tidigt skede för att ha den förväntade 
effekten eller för att bli framgångsrik.

Arbetet syftar enbart till att reducera externa doser och uppmärksammar inte åtgärder som ska 
minska upptaget i jordbruksprodukter och mat från bondgårdar och privatträdgårdar.

Målgrupper
Målgruppen för rapporten är främst personer med ansvar för planläggning av åtgärder och 
beslutsfattare som finns på lämplig organisationsnivå i vaije land. Huvuddokumentet är i 
princip riktat till personer utan professionell kompetens inom radiologiområdet.

En del av arbetet består av beräkningar vilka resulterat i en uppsättning datablad för olika 
konsekvenser av beläggningsförhållanden, saneringsåtgärder och boendemiljöer. Resultatet är 
presenterat i rapporten NKS/EKO-5 (96) 18, (ref. 1), vilket kan bli till stor nytta för experterna 
i deras arbete med att stödja beslutsfattarna.
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Joniserande strålning
Med radioaktivitet (i vissa delar av rapporten hänvisas till ”aktivitet”) menas det spontana 
sönderfall som är karaktäristiskt för vissa instabila atomkärnor. Sådana sönderfall åtföljs av 
utsändning av olika typer av strålning: antingen a-(alfa) eller |3- (beta)partiklar och/eller y- 
(gamma)fotoner. Med joniserande strålning menas strålning som kan orsaka jonisering, vilken 
kan ha en skadlig effekt på human vävnad.

Trots att p-partiklar i vissa fall kan ge doser till huden, när kontamineringen sker på eller 
mycket nära huden, så granskas enbart y-strålning i denna rapport, som för övrigt endast 
behandlar extern strålning (i motsats till intern strålning som kommer via födointag eller 
inandning) från ett olyckstillfälle med kontaminering av ytor i boendemiljön. Det beror på den 
mycket korta räckvidden för P-partiklama, och speciellt för a-partiklama, vilka inte ens har 
förmågan att penetrera det ytliga, döda cellagret på human hud.

Kontamineringsnivån på en yta anges i rapporten i enheter av MBq/m2. Bq står för ‘Becquerel' 
och definieras enklast som antalet radioaktiva sönderfall per sekund, och prefixet ‘M’ står för 
‘mega’, 1 miljon. På samma sätt anges kontaminering per volymenhet i MBq/m3.

Den energi som överförs av joniserande strålning per massenhet till exempelvis vävnad kallas 
absorberad stråldos. I denna rapport, vilken enbart behandlar effekten av y-strålning, uttrycks 
doserna i enheten Sievert (Sv) och dosraten som tilläggsdosen per tidsenhet. Vanliga prefix för 
Svär‘m’ (K)'3) och ‘p’ (10^).

I den naturliga miljön finns olika radioaktiva källor från naturligt förekommande radioaktivitet. 
Det totala, naturliga dosbidraget (vanligen den naturliga bakgrundsdosen) uppgår till ungefär 1 
mSv/år i de nordiska länderna och innefattar bidrag från exempelvis kosmisk strålning, intern 
strålning från kroppen och jordstrålning från marken. Även radondöttrar bidrar till dosen och 
de varierar alltefter marktyp och struktur av denna, huskonstruktioner m.m. Detta bidrag 
uppskattas i medeltal till 2-3 mSv/år i de nordiska länderna.

Rent generellt, så är möjligheten för att en erhållen dos på mindre än 1 Sv (1000 mSv) ska ha 
en akut (icke-stokastisk), dödlig effekt mycket liten, men risken för cancer ökar när doserna 
adderas (stokastisk). Enligt ICRP (International Committee on Radiation Protection), 
publikation nr 60 (1990), är den dos-specifika risken för att utveckla cancer 5,0 10"2 Sv'1.

I detta arbete har vi fokuserat på doser som orsakats av gammastrålning från 137Cs (cesium- 
137) vilket troligtvis skulle släppas ut i jämförbart störa mängder vid en större 
kämkraftsolycka. Den långa halveringstider höga lösligheten och rörligheten i vissa miljöer, 
tillsammans med den metaboliska likheten med kalium (ett av de mest förekommande 
elementen i naturen), är några av de nyckelfaktorer som gör 137Cs till den viktigaste strålkällan 
i detta sammanhang.
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Introduktion
En förstudie ”Förplanering av tidiga saneringsåtgärder efter nedfall av radioaktivt material”, 
gjord av Studsviks EcoSafe, pekade på nödvändigheten av att i förväg planera för åtgärder. 
Förstudien föreslog att en huvudstudie skulle påbörjas, en studie som skulle föreslå 
testmetoder, utarbeta scenarier, beskriva relevanta saneringsstrategier för olika miljöer samt 
förbereda en kontrollista. Som en följd av denna förstudie startades detta projekt och p.g.a. det 
gemensamma intresse som finns i de nordiska länderna, har arbetet utförts inom ramen för 
”Nordisk Kämsäkerhetsforskning (NKS) Forskningsprogram 1994-97”.

Detta dokument behandlar tidiga saneringsåtgärder, vilka genomförs högst tre veckor efter 
olyckan som förorsakar utsläppet. Även om beslutet att sanera tas på lokal, regional eller 
nationell nivå är framgången av de beslutade åtgärderna starkt beroende av de gjorda 
förberedelserna. Detta är speciellt viktigt då åtgärderna vidtas en kort tid efter olyckan.

För att kunna sammanställa ett dokument som detta, är det nödvändigt att begränsa arbetet till 
några generaliserade fall. En sådan begränsning är att vi enbart behandlar det långlivade 137Cs i 
denna rapport. En orsak till detta är att om sådana kraftiga och krävande ansträngningar som 
saneringsåtgärder övervägs, bör avsikten vara att reducera effekterna, t.ex. livstidsdosema, 
orsakade av långlivade nuklider.

En annan orsak till att behandla enbart cesium är att det fäster sig hårt på olika ytor. Lyckas 
man väl med att avlägsna cesium så har man ofta även avlägsnat andra föroreningar.

Fem generaliserade stadsmiljöer har använts i beräkningarna. Dessa är:

- enfamiljshus i trä
- enfamiljshus i tegel
- parhus
- radhus
- flervåningshus

De beskrivs mer detaljerat i kapitlet ”Metoder tillämpade vid dosuppskattning och liknande 
faktorer i stadsmiljöer”.

Till en början har tio saneringsåtgärder bedömts. Dessa är:

- spolning av tak
- spolning av väggar
- spolning av asfaltytor
- gräsklippning
- bortskaffande av snö

- avlägsnande av ytskikt
- klippning av träd och buskar och trädfällning
- dammsugning av gator och trottoarer
- plöjning
- treskiktsgrävning

Detaljer och förklaringar rörande miljöer och åtgärder ges i NKS/EKO-5 (96) 18, (ref 1).

Gräsklippning, klippning av träd och buskar och bortskaffande av snö kan ge stora effekter, 
men åtgärderna måste vidtas en mycket kort tid efter depositionen för att vara meningsfulla 
och står därför med på listan över relevanta åtgärder. Spolning och sopning ska göras i ett
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tidigt skede innan depositionen har fastnat på ytan. Även dessa åtgärder finns med på listan 
över relevanta, tidiga saneringsåtgärder.

Plöjning, avlägsnande av jord och treskiktsgrävning är däremot inte med på listan därför att de 
inte kräver ett tidigt utförande. De bör emellertid beaktas i ett tidigt skede när man lägger upp 
strategierna för sanering, då andra metoder kanske inte räcker till för att tillräckligt reducera 
den långlivade dosen.

De saneringsåtgärder som beskrivs i rapporten har valts därför att de kan anses vara de mest 
lämpliga för de speciella typerna av nordiska miljöer. Åtgärderna är tänkta att ha en vidsträckt, 
potentiell användbarhet p.g.a. den allmänna tillgången på utrustning och erfarna operatörer, 
enkelheten m.m. Även kostnader och befolkningens accepterande av vad det innebär att 
genomföra de beaktade operationerna har utvärderats noga. Alla typer av ytor i 
bostadsområdena måste vara representerade.

Även om man enbart kan granska ett begränsat urval av metoder i detta arbete, så finns det 
naturligtvis ett ganska stort antal andra metoder som framgångsrikt skulle kunna tillämpas i 
vissa fall.

Till exempel så har man föreslagit en relativt ny teknik för avlägsnande av t.ex. ytjord: 
torvskördemaskinen. Fördelen med denna metod är att - speciellt i den tidiga fasen - jordlager 
så tunna som några centimeter skulle kunna avlägsnas. Tekniken kan emellertid inte tillämpas 
på steniga jordar, och då den kräver en mycket mogen gräsmatta, kan den inte beaktas som en 
generellt applicerbar metod.

Experiment har visat på den potentiella användningen av roterande sopborstar av stålborst för 
att avlägsna ytskiktsjord. Nackdelarna med denna metod är att det är nödvändigt att försäkra 
sig om att det avlägsnade radioaktiva materialet inte återsprids till luften, och framkallar en risk 
för inhalation. Den skulle därför behöva användas under våta och skärmade förhållanden och 
kanske med något sopredskap. Tillgången till utrustningen samt kostnaderna och 
manöverbarheten av redskapet, ofta i små och öppna stads- eller förortsmiljöer, begränsar 
användbarheten.

Ytskiktsplöjning (”skim and burial”) skulle kunna vara en mer fördelaktig metod än vanlig 
plöjning, då det tunna kontaminerade ytskiktslagret begravs i botten av plogfåran, medan lagret 
omedelbart under ytskiktslagret kommer att hamna högst upp utan någon omvändning. Denna 
metod medger en maximal dosreducerande effekt samt har en minimal påverkan på jordens 
bördighet. Denna typ av plogar går emellertid bara att få tag på i ett begränsat antal.

Användning av ammoniumlösningar vid jonutbyte med cesium har befunnits ha en fördelaktig 
effekt (om inte så stor) om man jämför med den som uppnås genom behandling med vanligt 
kranvatten. Även sandblästring kan ge en stor dosreduktion på byggnadsmaterial, men dessa 
metoder är sällan kostnadseffektiva.

En omfattande lista över alla saneringsförfaranden som beaktats under åren för 
bostadsområden skulle blir väldigt lång, så detta är endast för att informera läsaren om att även 
andra metoder, ofta med en snävare användbarhet, existerar. Effekten av många av dessa 
alternativa tekniker kan grovt utvärderas från databladen i denna rapport. Det finns t.ex. många 
sätt att avlägsna ett ytskiktslager, och de skulle ha samma fördelaktiga effekt. Slutrapporten 
från ett tidigare nordiskt projekt, KAN2, (ref. 9) innehåller information om en råd alternativa 
metoder, i kapitel 2 och 7 samt även i bilaga 1.

Beräkningar har gjorts för torr och våt deposition.
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De framtagna riktlinjerna är relativt neutrala till scenarier eftersom de till stor del behandlar de 
praktiska konsekvenserna av de olika åtgärderna. Hur man spolar av t.ex. tak är oberoende av 
scenariot som orsakar utsläppet av aktivitet. Men depositionsnivån, den resulterande dosraten 
och ackumulerad dos, kommer naturligtvis att inverka på beslutet om man ska vidta en åtgärd 
eller inte. Vi har därför i beräkningarna använt en referensdeposition på 1 MBq/m2 av 137Cs på 
gräsytor.

För att få en uppfattning om relevansen av denna nivå kan det nämnas, att i stora områden i 
Ukraina, Ryssland och Vitryssland var depositionerna orsakade av Tjemobyl-olyckan 1-2 
MBq/m2 och i de mest kontaminerade områdena i Sverige omkring 0,2 MBq/m2. Ett annat 
exempel är scenariot som användes i ”The Nordic Decision Conference” (ref. 16), där 
områden med en deposition på 1 MB/m2 av 137Cs kunde uppträda upp till 200 km från källan, 
Loviisa kärnkraftverk i Finland.

Jordbruksmiljön behandlas inte i samma omfattning jämfört med stads- och förortsmiljön. 
Jordbruksområden är ett mindre problem så länge som man pratar om förplanering av tidiga 
saneringsåtgärder. Invånarna kan själva agera i enlighet med rekommendationerna eftersom de 
själva normalt har nästan all utrustning som behövs samt vet hur man använder den.

Det måste betonas att alla värden som ges i rapporten (inklusive riktlinjerna) är uppskattningar 
som kommer från beräkningar utgående från generaliserade och förenklade antaganden. De 
kan inte anses vara sanna värden men visar på storleksordningen av den specifika effekten och 
är användbar vid jämförelser mellan olika åtgärder och effekter.

Den viktigaste effekten att bedöma vid en analys av fördelar med olika tidiga 
saneringsåtgärder, är vilken reduktion av livstidsdoser som man kan erhålla i ett område. Om 
olyckan, som släpper ut radioaktivt material, sker i eller i närheten av de nordiska länderna, kan 
effekter orsakas av kortlivade nuklider, t.ex. doser till thyroidea vid inandning av radioaktivt 
jod. Dessa effekter måste undvikas genom andra åtgärder än sanering, men doser från 
kortlivade nuklider måste ändå beaktas i sammanhanget, då de kan utgöra ett 
strålskyddsproblem för personalen. Detta gör det nödvändigt att planera för strålskydd.

Den mest relevanta, kortlivade nukliden är 131I. Den har en halveringstid på åtta dagar och 
utsläppet kan ske i gas- eller partikelform. I denna rapport, som behandlar tidiga 
saneringsåtgärder, är enbart partikeljod relevant. Den gasformiga joden kommer att vara ”borta 
med vinden” när saneringen böljar. För samma aktivitet per kvadratmeter av 137Cs och 131I 
kommer dosraten fritt i luft för jod att vara 0,68 av dosraten för cesium (ref. 4). Relationen i 
aktivitet mellan 13lI till 137Cs kan uppskattas till 1-5 (ref 5,6,7,8). Andra kortlivade nuklider kan 
också bidra till dosraten i ett tidigt skede, t.ex. 134Cs och 140La. Tillsammans ger detta att 
dosraten i ett tidigt skede kan vara upp till 10 gånger högre än den beräknade dosrat 137Cs som 
anges i databladen.

Olyckan i Windscale 1957 orsakade en besvärlig kontamination av marken, huvudsakligen med 
131I men även l37Cs och 134Cs bidrog. Ungefär 100 TBq av 131I och 40 TBq av de två Cs- 
nuklidema släpptes ut.

Vid olyckan på Three Mile Islands, släpptes det bara ut radioaktiva ädelgaser och små mängder 
av jod.

Vid Tjemobyl-olyckan bestod utsläppet av ädelgaser, jod och cesium men även av några 
lågflyktiga nuklider från bränsleelementen. Även lite strontium och ruthenium släpptes ut. 
Saneringsåtgärderna i de tre mest utsatta länderna, Vitryssland, Ukraina och Ryssland, 
orsakades av kontaminering med cesium, strontium och bränslefragment.
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På större avstånd, t.ex. i de nordiska länderna, var stråldoserna, när den kortlivade 13II hade 
avklingat, nästan helt orsakade av cesiumisotoper (ref. 2).

När det gäller strålskydd, är det kanske största problemet doserna från ansamlat radioaktivt 
avfall som ges till personal i saneringsteamen. Två av de beaktade tidiga saneringsåtgärderna 
kommer att generera denna typ av avfall: dammsugning och gräsklippning. I 
gatudammsugarens uppsamlingstank kommer det att finnas högkoncentrerat avfall. För den 
valda referensnivån på 1 MBq/m2, kan den specifika aktiviteten i tanken beräknas till

5000 MBq/m3, vilket ger föraren en dosrat på 50-100 |iSv/tim. Detta kan jämföras med de 
12 |iSv/dag som kommer från det deponerade cesiumet i omgivningen.

Metoder tillämpade för dosuppskattning 
och tillhörande faktorer i stadsmiljöer
Enbart externa doser är beaktade i det följande så när än termen ‘dos’ nämns så refererar den 
enbart till externa doser.

Utformningen av databladen beträffande saneringsmetoder under olika omständigheter krävde, 
att det gjordes någon dos och dosratsmodellering. I den tidiga fasen kan doserna till 
befolkningen från obehandlade och kontaminerade områden uppskattas på basis av initialdosen, 
åtminstone för en 137Cs-kontamination, för den kommer sannolikt inte att väsentligen förändras 
under perioden från de första dagarna till de första månaderna. När man uppskattar doserna 
som potentiellt kan undvikas av en motåtgärd, är det emellertid nödvändigt att integrera dem 
över livslånga tidsperioder.

För att utföra dessa uppgifter användes URGENT-modellen (beskriven i detalj i ref.l) vid 
framtagandet av både integrerade doser och intitala dosrater.

Fyra olika stads- och förortsmiljöer valdes enligt R. Beckbach, P. Jacob och H.G. Paretzke 
(ref. 3). Dessa visas i figurerna la-ld. Genom att använda relativa tal för intitala 
kontaminationsnivåer, gjordes en uppskattning av initialdosrater och integrerade doser för 
dessa miljöer, som på ett adekvat sätt stämmer med konstruktionspraxis i de nordiska länderna.
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Figur la: Enfamiljshusområde Figur lb: Parhusområde

PARK

Figur lc: Radhusområde Figur ld: Flervåningshusområde

Figur la-ld. Fyra olika bostadsmiljöer, för vilka man utarbetat datablad för dekontaminering 
(illustrationer publicerade av Meckbach, Jacob och Paretzke, 1988).
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För enfamiljshuset (Fig. la) finns beräkningar både för ytterväggar i trä och tegelsten.

Parhuset i två våningar har en liknande konstruktion som enfamiljshuset i tegel, men har något 
högre fönsterstycken. Trädgårdsområdena är emellertid mycket mindre, vilket kan ses i 
figurerna la och lb.

Radhusområdet liknar parhusområdet på många sätt. Vägg- och fönsterdelama är nästan 
identiska. Skillnaderna mellan de två miljöerna, när det gäller de genomsnittliga 
dosomvandlingsfaktorema illustrerar i huvudsak att de människor som bor i mitten av det långa 
radhuset är bättre avskärmade p.g.a. dess innerväggar. Vidare har det antagits att inflytandet av 
gatukontaminering var försumbart i parhusmiljön men stort i radhusmiljön, där relativt sett 
breda vägar har placerats nära husen.

Flervåningshuset i den centrala stadsmiljön har mycket tjocka ytterväggar (30 cm tegel).
Vidare så är gräsytorna mindre, vägytorna stora och några av invånarna lever högt över 
marken och mottager för det mesta ett jämförelsevis litet dosratsbidrag från ett flertal 
kontaminerade ytor i marknivån.

I alla beräkningar antogs det att en person i genomsnitt tillbringar 85 % av sin tid inomhus, 
denna tid delad lika mellan de olika våningarna, och 15 % utomhus i trädgårdar och på gator.

Ingångsparametrama i URGENT är, där det är möjligt, baserade på experimentella resultat 
som huvudsakligen har erhållits efter Tjemobyl-olyckan.

Följande dosrelaterad information kan återfinnas i databladen som presenterats i NKS/EKO-5 
(96) 18, (ref.l) för vaije metod som har beaktats vid vaije kontamineringsscenario. Ett 
exempel på ett sådant datablad (dammsugning av vägar) ges senare i denna rapport.

Alla doser och dosratsbidrag i dessa datablad ges per 1 MBq/m2,137Cs först deponerat på en 
gräsyta, detta för att underlätta skalning till de aktuella kontamineringsnivåema.

Med den ‘omedelbara dosratsreduktionen i området’ menas den procentuella reduktionen av 
den totala genomsnittliga dosratsnivån (till vilken det kommer bidrag från olika typer av ytor) 
och som omedelbart kan uppnås genom att vidta en motåtgärd en kort tid efter 
kontamineringsdepositionen. Beräkningen av medeltalet görs med avseende på var 
människorna i området befinner sig.

Med ‘medelreduktion av livstidsdosen över 70 år” menas en uppskattning av den procentuella 
reduktionen som kan uppnås av en motåtgärd av den totala ackumulerade dosen (det totala 
dosbidraget från olika ytor) som mottas av en person som stannar i området i 70 år. Även 
denna är beräknad i medeltal med avseende på var människorna i området befinner sig.

Med ‘medelreduktion av livstidsdosen för människor som lever i området’ menas 
uppskattningar av den genomsnittliga totaldosen på en plats, som mottas av en person som 
stannar i området i 70 år om ingen motåtgärd vidtas för att minska dosen.

Andra parametrar som anges i databladen är nästan uteslutande baserade på kunskap som 
erhållits via experimentella undersökningar. Vaije datablad ger referenser till relevant litteratur.

Baserat på databladen i NKS/EKO-5 (96) 18, (ref.l), har en sammanställning av information 
angående motåtgärder skapats som innehåller data och riktlinjer relevanta för en kontrollista att 
användas av de lokala planerarna. Denna lista innefattar endast de motåtgärder som måste 
utföras i det tidiga skedet. Dessa är:

- spolning av vägar och trottoarer
- spolning av väggar
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- spolning av tak
- gräsklippning
- klippning av träd och buskar
- bortskaffande av snö
- dammsugning av gator

Emellertid kan det i vissa fall vara fördelaktigt att tillämpa metoder som inte nödvändigtvis 
behöver sättas igång i det tidiga skedet. Sådana metoder beskrivs i databladen (plöjning, 
avlägsnande av jord och treskiktsgrävning).

I detta sammanhang, anses tidiga saneringsåtgärder endast vara de som skulle ha en 
signifikativt mindre, eller i några fall, ingen effekt om de inte utfördes omedelbart.

Saneringsstrategier
Som påpekas i riktlinjerna för de lokala planerarna måste ett antal aspekter beaktas när det 
gäller saneringsstrategier. Det är naturligtvis viktigt att inte enbart beakta de traditionella 
kostnadseffektiva aspekterna av en sådan, utan man måste även utvärdera den lokala 
relevansen, den psykologiska påverkan och det allmänna godtagandet av varje föreslagen 
motåtgärd.

Det är också viktigt att beakta i vilken ordning de olika dekontamineringsåtgärdema utförs 
inom ett område. På grund av risken för omflyttning och omlokalisering av föroreningar, så 
bör man behandla de mest kontaminerade ytorna först. Man måste även beakta ytornas 
placering. Spolning av väggar bör t.ex. göras innan man behandlar jordytorna eller trottoarerna 
alldeles nedanför väggarna (även om dessa kan ha en mycket högre nivå av initial 
kontaminering), eftersom dessa ytor oundvikligen skulle ta emot en del av det radioaktiva 
material som tagits bort från väggen.

Vid prioriteringen bör planeraren ta med i beräkning att doserna som nämns i databladen är 
uppskattningar för vuxna samt att doserna som tas emot av barn från kontaminering på 
horisontella ytor är högre (med en faktor på ca 1,2 på ett stort fält och ännu mer på mindre, 
begränsade ytor) eftersom målpersonen kommer närmare källan. Enligt ICRP (ICRP 60), är 
sannolikheten för att utveckla en dödlig cancer, som framkallats av strålning högre för barn 
(åldrarna <10) än för den genomsnittlige vuxne (över 30 år) med en faktor på ungefär 2.
Därför bör åtgärder vidtas för att rengöra t.ex. skolor, daghem, lekplatser och sandlådor 
särskilt väl.

De fem olika miljöerna skall inte ses endast som fem bestämda möjligheter. Interpolation 
mellan data för två eller flera miljöer kan vara nödvändig för att utvärdera t.ex. situationen i 
områden med byggnader som liknar ett med standardhus, men med något större trädgårdar och 
som finns som modell i en av de andra fem miljöerna. De främsta huvuddragen och olikheterna 
mellan de fem standardmiljöema skissas i stycket med illustrationerna. Liknande överväganden 
kan göras för att spegla andra olikheter mellan de fem olika standardmiljöema och verkligheten 
(NKS/EKO-5 (96) 18, kap. 3, (ref.l).
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Kontaminering inomhus
I riktlinjerna för planeraren, men även i databladen i NKS/EKO-5 (96) 18, (ref. 1), har vi enbart 
beaktat dosbidragen från kontaminering av utomhusytor. Beräkningar visar emellertid, att i 
några torra depositionsscenarier, så kan bidragen till doser från kontaminering av inomhusytor 
vara betydelsefulla, även när de integreras över längre tidsperioder. Om luftomsättningen och 
depositionsraten är höga, så kan de ackumulerade doserna från kontaminering inomhus och 
utomhus i väl avskärmade hus vara nästan lika stora. Ytterligare information angående 
inflytandet av kontaminering inomhus ges i ref. (1).

Avfall som alstras vid 
saneringsåtgärder
En annan viktig aspekt att beakta när det gäller dekontaminering är det (oftast lågaktiva) 
radioaktiva avfall som skapas och som måste behandlas och transporteras iväg.

Två saker måste beaktas. Det radioaktiva avfallet måste hanteras och transporteras till en 
slutlig förvaringsplats. Detta kan ge tilläggsdoser till arbetarna, möjligen också på grund av 
inandning och omfördelning av radioaktivt stoff till huden eller kläderna. Den andra aspekten 
gäller lokaliseringen och själva planläggningen av förvaringsplatsen samt i några fall 
förbehandlingen av avfallet.

Det fasta radioaktiva avfall som alstras vid olika åtgärder, t.ex. bortskaffandet av kontaminerad 
ytjord och vegetation kan vara omfattande, eftersom man ofta måste behandla stora områden. 
En reduktion av avfallet skulle helt klart vara fördelaktigt men metoderna som hittills 
föreslagits är för kostsamma och är inte potentiellt storskaliga (t.ex. elektrokinetisk migration 
och jordtvätt, ref. (9).

Förvaringen av fast avfall kan ske i speciellt konstruerade diken, men det bör ofta vara en 
fördel att välja en förvaringsplats i närheten av det kontaminerade området för att på så sätt 
undvika arbetsintensiva och kostsamma avfallstransporter över stora avstånd.

En sådan förvaringsplats kan skapas genom avfallsdeponering där det radioaktiva avfallet grävs 
ned i grunda förvaringsplatser i marken. De nuvarande lagstiftningsdirektiven som givits ut av 
CEC rörande avfallsdeponeringsåtgärder finns angivna i ref. (10). En alternativ metod (när 
tillämplig) är markförhöjning, där avfallet inte placeras i utgrävningar utan ovan mark, t.ex. 
mellan två naturliga kullar. I båda fallen försöker man att hitta den ideala situationen där man 
beständigt kan hålla kvar det radioaktiva avfallet (inte tillämpligt i realiteten), eller så länge 
som möjligt i avfallsdikena, detta för att sakta ned vidare spridning till miljön för att på så sätt 
låta radioaktiviteten avklinga och att behålla läckaget till grundvattnet på en acceptabel nivå.

De kanske mest problematiska radioaktiva isotoperna från en kämkraftsolycka är 
cesiumisotopema, eftersom de utstrålar både gamma- och betastrålning och har relativt sett 
långa halveringstider, vilket i fallet med 137Cs är jämförbart med en människas livslängd. 
Lyckligtvis så är migrationsvärdet för cesium i praktiskt taget alla jordar synnerligen lågt, detta 
till följd av den starka, selektiva fixeringen av cesiumjoner. Denna fixering håller kvar 
cesiumjonema, även i närvaron av liknande, konkurrerande katjoner som kalium och 
ammonium.
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För att innesluta andra, mer lättrörliga joner i avfallet, finns metoder för att stabilisera och 
solidifiera den radioaktiva jorden med cement, ref. (11).

Det är klart att avfallsdeponering, när det gäller permanent lagring av radioaktivt avfall, kräver 
noggranna överväganden i konstruktionsfasen. Ett detaljerat exempel på hur detta kan göras 
ges i ref. (9), där radioaktivt jordavfall från ett bortskaffat kontaminerat ytskikt grävdes ner i 
ett speciellt konstruerat uppsamlingsdike för avfall med tillhörande diken på båda sidorna, detta 
för att samla upp vattnet som ränn från den välvda dikeskanten för att på så sätt undvika 
kontaminering av grundvattnet.
Även ref. (12) ger exempel och illustrationer på avfallsdeponering och landhöjningsåtgärder.

I vissa fall är det möjligt (även om det inte är önskvärt) att samla upp radioaktivt avfall i 
vätskeform, t.ex. vid avtvättning, istället för att leda det till avloppet. I sådana fall skulle en 
ganska enkel filtrering av vätskan kunna avlägsna det mesta av kontamineringen av cesium från 
vätskan och koncentrera det i en liten, fast del, då dess joner fäster sig på praktiskt taget alla 
ytor (i vätskan, t.ex. små sandkorn eller små fragment av konstruktionsmaterial eller alger som 
lossnat genom slipning).

Avfallet i vätskeform från spolningen av ett tak skulle exempelvis kunna samlas upp i stupröret 
och ledas via ett annat rör ner i ett stort kärl, där det filtreras så att vätskedelen blir ren från 
kontaminering, medan de fasta delarna i vätskan skulle uppfångas i ett filter. Det är i detta fall 
viktigt att använda sig av en stor filteryta, varför sand skulle kunna vara en möjlighet, även om 
andra filter kan övervägas, ref. (1).

När det gäller bortskaffandet av mycket stora mängder av kontaminerat vatten i form av 
snömassor, vilka är svåra att rengöra, så skulle en möjlighet kunna vara att dumpa snön i havet 
där den resulterande ökningen i koncentration av radioaktiva nuklider oftast skulle vara 
försumbar.

17



Exempel på ett datablad
(Utdrag ur NKS/EKO-5 (96) 18, ref (1) och översatt till svenska)

Region: Förorts- eller stadsmiljö 

Hustyp: Radhus

Väderförhållanden vid depositionen: Våt 

Typ av yta: Vägar och trottoarer 

Saneringsåtgärd: Gatusopning (Litteratur 1,4)

Kommunal gatusopning används allmänt i de flesta stads- och förortsområden i de nordiska 
länderna vid löpande rengöring av gator. Liknande apparatur användes av myndigheterna i 
Kiev för att rengöra gatorna efter Tjemobyl-olyckan. Gatusopens vattenmunstycke sprayar ett 
fint dis av vatten (för dammkontroll) på vägen innan de vanligtvis tre, roterande borstama 
sopar vägen. Slutligen samlar en vidfäst vacuumanordning upp det lösa dammet i ett kärl 
beläget bakom operatören.

Förväntade effekter: Omedelbar och total dosreduktion i området med 14 % vid tillämpning i 
ett tidigt skede. Genomsnittlig och total ackumulerad livstidsdosreduktion över 70 år med 1,5- 
2,5 %. Vägarnas asfaltytor i scenariot bidrar med omkring 21 % av dosvärdet i det tidiga 
skedet - eller i andra termer: 1,3 pGy/d per 1 MBq/m2 av 137Cs deponerat på en gräsmatta.
Den genomsnittliga, totala och ackumulerade livstidsdosen avgiven till människor i området 
kan uppgå till ca 37 mGy per 1 MBq/m2 som initialt har deponerats på en gräsmatta om ingen 
åtgärd vidtagits. Det relativa dosbidraget från asfalt till människor som tillbringar en större 
andel tid på asfalterade ytor skulle kunna vara upp till fyra gånger högre.

Personalstyrka och kostnader: Åtgärden bör utföras av de lokala och kommunala 
gatusopama och av personal som är bekant med utrustningen. Risken för att arbetarna skulle 
inandas föroreningarna skulle vara låg till följd av vattenpåläggningen. Man kan beräkna att 
åtgärden skulle kunna utföras med en hastighet av 410"5 mandagar per m2. Overheadkostnader 
uppskattas till 100 % av arbetsstyrkans.

Utrustning/andra bestämmelser och kostnader: Den föreskrivna utrustningen består av en 
gatusopningsmaskin (pris: ca 90000 ECU). Utrustningen skulle oftast vara tillgänglig och redo 
att användas, lokalt i de nordiska länderna. För övrigt så skulle omkring 0,1 m3 vatten och 5-6 1 
bensin per timme behöva användas.

Genomförbarhet: Åtgärden skulle kunna utföras i bostadsområden i stor skala.

Avfall - mängder och kostnader: Avfall (normalt mängder på 100-200 g/m2 med en 
koncentration på 5000 Bq/m3 per Bq/m2) samlas upp i fordonets kärl och töms senare i en 
lastbil avpassad för avfall. Kostnaderna för transport och slutförvaring av avfall vid ett 
uppsamlingsställe, inom ett avstånd av mindre än 20 km, uppskattas till 30 ECU per ha.

Ytterligare anmärkningar: Vägarnas rännstenar bör rengöras omsorgsfullt eftersom avtvättat 
material från resten av vägen kan ackumuleras här. För övrigt så kan, om strålningsnivåema är 
höga, det uppsamlade radioaktiva materialet i avfallskärlet i gatusopningsfordonet, ge en 
signifikativ dos till operatören.
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Jordbruksmiljöer
Omfattningen av detta arbete begränsas till tidiga saneringsåtgärder som har som mål att 
reducera doser från extern strålning. Åtgärder som har som mål att reducera upptag i 
jordbruksprodukter och mat kommer därför inte att behandlas. Om det sker en deposition av 
radioaktivitet i ett jordbruksområde, så kommer produktionen av spannmål och mjölk 
säkerligen att minska under en tid. Det finns skäl att antaga att en stor del av boskapen skulle 
hållas inomhus och utfodras med icke kontaminerat foder. Som en följd av detta skulle tidiga 
saneringsåtgärder kunna bli nödvändiga för att på detta sätt reducera dosrater i bostadshus och 
i boskapsbyggnader och därigenom göra det möjligt för människorna att stanna kvar i området 
och ta hand om boskapen. Relevanta åtgärder är spolning av tak och väggar, bortskaffande av 
ytskiktsjord eller asfalt i närheten av husen samt bortskaffande av gräs och snö. I likhet med 
stadsmiljöerna, är det nödvändigt att göra generaliserade och förenklade antaganden vid 
beräkningarna.

I motsats till förhållandet i stadsmiljöer, så kan rekommenderade tidiga saneringsåtgärder i de 
flesta fall utföras av invånarna själva, med hjälp av deras egna utrustningar och maskiner som 
normalt används i arbetet.

I motsats till stadsmiljöer, så är hus och byggnader belägna relativt isolerat och har i 
beräkningarna behandlats som enskilt belägna i ett plant, oändligt nedfallsområde, med en 
referensdeposition på 1 MBq/m2 och en medelenergi på 1 MeV. Detta är något högre än 137Cs 
energi på 0,66 MeV, men skillnaden är inte kritisk eftersom förhållandet mellan dosraten 
inomhus och utomhus varierar mycket långsamt med gammaenergi vid dessa nivåer.

Strålningsnivån (dosraten) inne i en byggnad orsakas av direkt, inkommande gammastrålning 
och från gammastrålning som sprids in i byggnaden från omkringliggande väggar samt från tak 
och luft. Den beror av byggnadens dimensionering, tjocklek och materialet i väggarna samt av 
relationen mellan fönster- och dörrytan jämfört med den totala väggytan.

Relationen mellan dosraten inne i och utanför en byggnad kan uttryckas som en skyddsfaktor, 
där en lägre faktor representerar ett bättre skydd mot strålning än en högre. Det har gjorts 
beräkningar av typiska skyddsfaktorer för boskapsbyggnader i Sverige. De har utförts med 
hjälp av KVAST, en kod som utarbetats av FOA och som baserar sig på en amerikansk 
civilberedskapskod rörande skyddsrumsdesign och analys. Jämförelser mellan beräknade och 
uppmätta värden i bostäder i Gävle efter Tjemobyl-olyckan visar på en god överensstämmelse. 
Mätningarna gjordes av FOA under perioden juni - oktober 1986, ref. (13). Beräknade värden 
för jordbruksbyggnader kan förväntas ha åtminstone samma göda överensstämmelse med reella 
värden, p.g.a. att geometrin för dessa byggnader ofta är enklare än den för bostadsbyggnader.

Beräkningarna när det gäller boskapsbyggnader har gjorts för höga och låga byggnader, figur 
2a och 2 b. De låga byggnaderna och den nedre delen av de höga byggnaderna har beräknats 
för tunna, medeltjocka och tjocka väggar var för sig. Fler detaljer om byggnaderna ges i 
referensen nedan. Beräkningarna visar på skyddsfaktorer för olika typer av boskapsbyggnader 
inom intervallet 0,18-0,71. En inventering visar att byggnaderna, i de delar av Sverige där den 
största delen av boskapen finns, karaktäriseras av skyddsfaktorer på 0,3-0,4; ref. (14).
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Figur 2a. Höga boskapsbyggnader. Figur 2b. Låga boskapsbyggnader.

Beräkningar gjordes även av uppskattade effekter såsom dosratsreduktion inne i byggnaderna 
efter det att man sanerat taken eller den omgivande marken. Man har för tak beräknat dosraten 
inne i byggnaderna, både då man inte sanerat och då man sanerat och därefter avlägsnat den 
avtvättade aktiviteten runt om byggnaden. När det gäller byggnader med medeltjocka väggar, 
så kommer dosraten att minska med ungefär 40 % och för höga byggnader med ungefär 20 %. 
I praktiken så kommer reduktionen att bli mindre, p.g.a. att i beräkningarna har all aktivitet på 
taket tagits bort, vilket inte är möjligt i realiteten.

Att ta bort ytskiktsjorden, att klippa gräset eller att bortskaffa snö kommer att reducera 
strålningsnivån inne i byggnaden. Stora områden måste emellertid saneras vilket kommer att ge 
hundratals kubikmeter avfall som kräver borttransport. För de flesta byggnaderna måste radien 
av de omgivande områdena som behöver saneras vara 15-30 gånger bredden av byggnaden för 
att man ska uppnå en 50 %-ig reduktion av dosraten inne i byggnaden.

För typen enfamiljshus som är vanliga i jordbruksområden, så ligger skyddsfaktorerna 
vanligtvis i intervallet 0,17-0,65; ref. (13,15), och om resultaten av beräkningarna för 
boskapsbyggnader kan anses vara applicerbara på bostadshus, så kan följande grova 
uppskattning av effekten av saneringsåtgärder göras.

1 MBq/m2 av 137Cs på en plan, oändlig källa ger en dosrat på omkring 2,5 fxSv/tim fritt i luft, 
ref. (4). Om man antar att en person dagligen stannar inomhus under åtta timmar, åtta timmar i 
boskapsbyggnaden och åtta timmar utomhus samt att skyddsfaktorerna är 0,4 för båda 
byggnaderna kommer personen att mottaga 0,75 mSv under de första tre veckorna. Om 
saneringsåtgärder utförs dag fyra efter depositionen och detta ger en 50 %-ig reduktion av
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dosraten, kommer den ackumulerade dosen för tre veckor att bli 0,45 mSv och om åtgärderna 
utförs dag tio så blir den ackumulerade dosen 0,52 mSv.

Om det finns kortlivade nuklider som 131I i nedfallet och om dosraten från 131I inledningsvis 
antages vara tre gånger högre än den från 137Cs, kommer den ackumulerade dosen för de första 
tre veckorna att bli 1,8 mSv. Om åtgärder vidtas dag fyra, kommer dosen att bli 1,1 mSv och 
om åtgärden vidtages dag tio, blir den ackumulerade dosen 1,3 mSv.

Riktlinjer för stadsmiljöer
Det huvudsakliga målet för denna rapport är att fungera som en vägledning i arbetet med 
ordinarie beredskapsplanering. Den kan även fungera som en vägledning i en verklig 
nedfallssituation. Det är därför nödvändigt att den hålls i en generaliserad form. Data, resultat 
och diskussioner i denna rapport, samt i NKS/EKO-5 (96) 18, har summerats i en uppsättning 
riktlinjer för de utvalda stadsmiljöerna och saneringsåtgärderna. Dessa riktlinjer presenteras 
som tabeller, en för vaije saneringsåtgärd. De olika bostadsmiljöerna visar den förväntade 
reduktionen av livstidsdos, personalstyrka och kostnader, utrustning och kostnader, 
genomförbarhet och avfall, skydd och inverkan på andra åtgärder.

När det gäller varje specifik saneringsåtgärd, är den beräkande reduktionen oberoende av andra 
åtgärder. Detta innebär att om man vidtar mer än en tidig saneringsåtgärd, kan de förväntade 
reduktionerna av livstidsdos adderas.

Planeraren har kunskap om de regionala förhållandena, t.ex. stadsmiljöerna inom regionen, 
entreprenörer, tillgänglig utrustning, viktiga och strategiska mål för saneringsåtgärderna, 
lämpliga områden för dumpning av avfall m.m. Denna regionala kunskap, kombinerad med de 
generella riktlinjerna i denna rapport, kommer förhoppningsvis att utgöra en bas från vilken det 
är möjligt att planera för tidiga saneringåtgärder.

Det bör betonas att alla givna värden i riktlinjerna är uppskattningar som kommer från 
beräkningar med generaliserade och förenklade antaganden. De kan inte ses som sanna 
värden, men visar på storleksordningen för den specifika effekten. De är även användbara vid 
jämförelse av olika åtgärder och effekter.

Tabellerna visar på olika specifika faktorer för vilka man bör planera. Vad som inte nämns i 
tabellerna är de generella faktorer som alltid måste beaktas, exempelvis information och de 
näraliggande psykologiska effekterna. Åtgärder som vidtas av samhället eller av invånarna 
själva, tillsammans med relevant information, kommer i de flesta fall vara fördelaktiga för 
människors förtroende. I en plan över saneringsåtgärder är det därför mycket viktigt att 
förbereda information om:

- Varför åtgärden utförs
- Hur kommer den att, eller måste den utföras
- Vad fördelarna blir med åtgärden
- När kommer den att, eller måste den utföras
- Vad kan sägas om restriktioner
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Spolning av gator och trottoarer, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka 
och kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Radhus 2 - 8 % reduktion 
av livstidsdos (70 
är)

För en uppskattad 
livstidsdos på 42 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 3 
mSv.

Bidrag efter 10 år 
är försumbart

Brandkår

Civilförsvars-
enheter

Ca 1 mandag per 
1000 m2

Spolningsut-
rustning

Vattenförråd 
(250 mVl000 m2)

(Tankbilar)

Brandbåtar

Instruktioner för hur 
man handskas med 
spolvattnet (till 
avloppet hellre än att 
lämna det i 
tännstenama)

Vattenresi
stenta skydds- 
kläder

Radiologiska
beaktanden

Spolning av tak och 
väggar måste vidtas 
innan denna 
åtgärd utförs

Flervånings-
hus

3 -12 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 22 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 4 
mSv

Bidrag efter 10 år 
är försumbart

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar. För detaljer, se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 70 och 84.

22



Spolning av tak, torr deposition
Hustyp Förväntade Personalstyrka och Utrustning och Genomförbarhet, Skydd Inverkan på andra

effekter kostnader kostnader avfall åtgärder
Enfamiljs- 3 - 7 % reduktion Husägare Spolningsutrust- Filtrering måste göras Vattenresi- Måste utföras
hus i trä av livstidsdos (70 ning om inte stup- stenta skydds- innan spolning av

år) Brandkår
Vattenförråd

rören är förenade med 
avloppet (sand,

kläder väggar och tak

För en uppskattad Civilförsvars- glasull och textilier Radiologiska Om vattnet
livstidsdos på 1££ enheter Högtrycksut- kan agera som filter) beaktanden kommer ner i
mSv ger detta en rustning marken utan an
reduktion på 6- (Lägg märke till Specialla åtgärder det blivit
13 mSv. säkerhets- Lyftkranar för kontroll, hand- filtreras, måste

aspektema när det havande och lagring ytskiktet runt
gäller takarbete) Stegar av filtermaterial stuprören

avlägsnas
Specialister på Säkerhetsut- Rännstenama måste
takarbete rustning spolas ordentligt

4 man dagar per
1000 m2

Enfamiljs- 5-11% Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan
hus i tegel reduktion av 

livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 121 
mSv ger detta en 
reduktion på 6- 
13 mSv.

Parhus 6 -13 % 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

För en uppskattad 
livstidsdos på 70 
mSv ger detta en 
reduktion på 4 - 9 
mSv.

Radhus 3 - 9 % reduktion Brandkår Spolningsut- Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan
av livstidsdos (70 
år) Civilförsvars-

rustning

enheter Vattenförråd
För en uppskattad 
livstidsdos på 42 Husägare Högtrycksut-
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - (Lägg märke till

rustning

4 mSv. säkerhets- Lyftkranar
aspekterna när det 
gäller takarbete) Stegar

Specialister på Säkerhetsut-
takarbete rustning

4 mandagar per
1000 m2

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 32,44,56 och 68.

Dosreduktionen redovisas för ytor där radioaktiviteten effektivt kan spolas bort. För andra ytor kommer livstidsdosreduktionen att bli mindre.

Spolningen måste göras mycket grundligt även om takytan verkar vara slät. Cesiumkontaminering kommer att finnas i mikroporer snarare än i 
synliga hålrum.
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Spolning av väggar, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka 
och kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbar
het. avfall

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

8 % reduktion 
av livstidsdos 
(70 år)

För en 
uppskattad 
livstidsdos på
186 mSv ger 
detta en
reduktion på 15 
mSv.

Husägare

Brandkår

Civilförsvars-
enheter

1 mandag per 
1000 m2

Högtrycksut-
rustning

Spolningsut-
rustning

Vattenförråd

Stegar

Spola från översta 
till
nedersta delan av 
väggen

Icke täckt jord 
runt huset måste 
flyttas och andra 
områden måste 
rengöras efter 
spolning

Vattenresi
stenta skydds- 
kläder

Radiologiska
beaktanden

Bör utföras efter 
spolning av taket 
men innan man 
behandlar marken

Enfamiljs
hus i tegel

4 % reduktion 
av livstidsdos 
(70 år)

För en 
uppskattad 
livstidsdos på
121 mSvger 
detta en 
reduktion på 5 
mSv.

Samma som
ovan

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Parhus 1-2% 
reduktion av 
livstidsdos (70 
år)

För en 
uppskattad 
livstidsdos på 70 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 
mSv.

Samma som
ovan

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Radhus 2 % reduktion 
av livstidsdos 
(70 year)

För en 
uppskattad 
livstidsdos på
42 mSv ver 
detta en 
reduktion på 1 
mSv.

Brandkår

Civilforsvars-
enheter

Husägare

1 mandag per
1000 m2

Spolningsut-
rustning

Vattenförråd

Högtryckut
rustning

Lytfkranar

Byggställ-
ningar

Stegar

Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Flervånings-
hus

3 % reduktion 
av livstidsdos 
(70 år)

För en 
uppskattad 
livstidsdos på
33 mSv ver 
detta en 
reduktion på 1 
mSv.

Brandkår

Civilförsvars-
enheter

1 mandag per
1000 m2

Spolningsut-
rusming

Vattenfönåd

Högtrycksut-
rustning

Lyftkranar

Byggställ-
ningar

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar. För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 31,43,55,67 och 82.

Spolningen måste göras mycket ordentligt även om väggytan verkar vara slät. Cesiumkontaminering kommer att finnas i mikroporer snarare än i 
synliga hålrum.
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Dammsugning av gator och trottoarer, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka och 
kostnader

Utrustning 
och kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på andra 
åtgärder

Radhus 2 - 8 % reduktion 
av livstidsdos (70 
är)

För en uppskattad 
livstidsdos på 42 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 3 
mSv.

Gatsopnings-
personal

4 mandagar per
100 000 m*

Gatsopnings-
maskin

Åtminstone 7 m3
avfall kommer att 
genereras per 
100000m2, 
beroende av 
säsong. Det kan 
vara åtskilligt 
mer

Avfallet måste 
behandlas som 
lågaktivitets- 
avfall och måste 
behandlas och 
lagras i enlighet 
med relevanta 
föreskrifter

5000 MBq/m3 
avfall i tanken.

Detta kan ge en 
dos till föraren på 
ca 0.5 mSv under 
en 8-timmars 
arbetsperiod

Beakta även doser 
till annan 
inblandad 
personal

Åtgärda efter 
husrenings
åtgärder om 
möjligt

Flervånings-
hus

2-12% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 33 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 4 
mSv.

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 69 och 83.

Aktiviteten och de givna dosema baseras på en markdeposition på 1 MBq/iti2.
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Spolning av gator och trottoarer, våt deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka 
och kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på andra 
åtgärder

Radhus 2 - 8 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 22 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 3 
mSv.

Bidrag efter 10 år 
är försumbart

Brandkår

CivilfÖrsvars-
enheter

Ca 1 mandag per 
1000 m*

Spolningut-
rustning

Vattenförråd 
(250 mVlOOO irf)

(Tankbilar)

Brandbåtar

Instruktioner om hur 
man bör hantera 
spolvattnet (till 
avloppet istället för 
att lämna det i 
rännstenama)

Vattenresi
stenta skydds- 
kläder

Radiologiska
beaktanden

Tak och väggar
måste åtgärdas före

Flervånings-
hus

5 -20 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 22 
mSv ger detta en 
reduktion på 2 - 6 
mSv

Bidrag efter 10 år 
är försumbart

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar. För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 76 och 90.

26



Spolning av tak, våt deposition
Hustyp Förväntade Personalstyrka Utrustning och Genomforbarhet, Skydd Inverkan på andra

effekter och kostnader kostnader avfall åtgärder
Enfamiljs- 3 - 7 % reduktion Husägare Spolningsut- Filtrering måste Vattenresi- Måste åtgärdas
hus i trä av livstidsdos (70 rustning göras om inte stup- stenta skydds- före spolning av

år) Brandkår
Vattenforråd

rännorna är 
förenade med

kläder väggar och vägar

För en uppskattad Civilförsvars- avloppet (sand, Radiologiska Om vattnet
livstidsdos på JJ2 enheter Högtryckut- glasull och textilier beaktanden kommer ner i
mSv ger detta en rustning kan agera som marken utan att
reduktion på 5 - (Lägg märke till filter) det blivit filtrerat,
12 mSv. säkerhetsaspek- Lyftkranar måste ytskiktet

ter när det gäller Speciella åtgärder kring stup-
takarbete) Stegar för kontroll, 

handhavande och
rören avlägsnas

Specialister på Säkerhetsut- lagring av filter-
takarbete rustning material

4 man dagar per Rännstenar måste
1000 m2 rengöras ordentligt

Enfamiljs- 5-11 % Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan
hus i tegel reduktion av 

livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 111 
mSv ger detta en 
reduktion på 5 - 
12 mSv.

Parhus 5 -11% reduktion
av livstidsdos (70 
är)

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

För en uppskattad 
livstidsdos på 64 
mSv ger detta en 
reduktion på 3 - 
7 mSv.

Radhus 2 - 5 % reduktion Brandkår Spolningsut- Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan
av livstidsdos (70 
år) Civilförsvars-

rustning

enheter Vattenforråd
För en uppskattad 
livstidsdos på 27 Husägare Högtrycksut-
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 2 (Lägg märke till

rustning

mSv. säkerhetsaspekter 
när det gäller

Lyftkranar

takarbete) Stegar

Specialister på Säkerhetsut-
takarbete rustning

4 mandagar per
1000 m2

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 37,49,61 och 74.

Dosreduktionen för ytor där radioaktiviteten effektivt kan spolas av. För andra ytor kommer livstidsdosreduktionen att bli mindre.

Spolningen måste utföras mycket ordentligt även om takytan verkar vara slät. Cesiumkontaminering kommer att finnas i mikroporer snarare än i 
synliga hålrum.
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Dammsugning av gator och trottoarer, våt deposition

Hustyp Förväntade
effekter

Personalstyrka och 
kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbar
het, avföll

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Radhus 2-10% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livsdospå 37 
mSv ger detta en 
reduktion på 2 - 4 
mSv

Gatsopnings-
personal

4 mandagar per
100 000 nP

Gatsopnings-
maskin

Åtminstone 7 m3
avföll kommer att 
produceras per
100 000 nP 
beroende av 
säsong

Avföllet måste 
betraktas som 
lågaktivitets- 
avföll och måste 
behandlas och 
lagras i enlighet 
med relevanta 
föreskrifter

5000 MBq/m3 
avföll i tanken

Detta kan ge en 
dos på cirka 0.5 
mSv till föraren 
under ett 8- 
timmarsskift

Beakta även 
doser till 
personal

Åtgärda efter
husrengör
ingsåtgärder om 
möjligt

Flervånings-
hus

5 -24% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 29 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 7 
mSv.

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 75 och 89.

Aktivitet och doser givna i tabellen baseras på en markdeposition på 1 MBq/rrP.
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Gräsklippning, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka och 
kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbarhet,
avfaU

Skydd Inverkan på andra 
åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

60 % reduktion av
livstidsdos (70 är)

För en uppskattad 
livstidsdos på 186 
mSv ger detta en 
reduktion på 112 
mSv

Husägare till
gräsklippningen

Organiserade team 
i vissa fall

Centraliserad 
transport och 
deposition

0.2 mandag per 
1000 m3

GräskUppare, helst med
uppsamlare

Alla typer duger inte, 
gräset måste samlas 
upp

LastbUarför transport

Det kUppta gräset måste 
läggas i plastpåsar där det 
lätt kan samlas upp. 
Modema gräsklippare 
som smular sönder gräset 
kan inte användas (det 
ktippta gräset kan inte 
samlas upp

AvfoUet måste samlas 
upp så snart som möjhgt 
och fraktas till en central 
förvaringsplats

AvfoUet måste betraktas 
som lågaktivt avfoU och 
måste hanteras och lagras i 
enligthet med relevanta 
föreskrifter

Kläder som 
täcker hela 
kroppen, 
handskar, 
stövlar

Beakta doserna 
till personer vid 
kUppning. 
Transport och 
handhavande 
vid förvarings
platsen

Gräsklippning bör 
vara den första 
åtgärd som vidtas

Enfamiljs
hus i tegel

55 % reduktion av
livstidsdos (70 är)

För en uppskattad 
livstidsdos på 121 
mSv ger detta en 
reduktion på 66 
mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Parhus 68 % reduktion av
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 
mSv ger detta en 
reduktion på 48 
mSv

Husägare för
gräsklippningen

Organiserade team 
i vissa foil

Centraliserad 
transport och 
deposition

0.2 mandag per 
1000 m3

Gräsklippare, helst med
uppsamlare

AUa typer duger inte, 
gräset måste samlas 
upp

Lastbilar för transport

Vanliga sopbilar kan 
i många foil vara 
lämpliga

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Radhus 65 % reduktion av
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 42 
mSv ger detta en 
reduktion på 26 
mSv

Lokala invånare,
entreprenörer 
eller andra 
organiserade team 
som stöds 
av samhäUet

Centraliserad 
transport och 
deposition

0.2 mandag per 
1000 m3

Gräsklippare, helst
med uppsamlare

AUa typer duger inte, 
gräset måste samlas 
upp

Lastbilar för transport

Det klippta gräset måste 
samlas upp och 
transporteras tiU en 
förvaringsplats så snabbt 
som möjUgt. Modema 
gräsklippare som smular 
sönder gräset kan inte 
användas (det kUppta 
gräset kan inte samlas 
upp)

AvfoUet måste betraktas 
som lågaktivt avfoU 
och måste hanteras och 
lagras i eldighet med 
relevanta föreskrifter

Samma som ovan Samma som ovan

Flervånings-
hus

69 % reduktion av
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 33 
mSv ger detta en 
reduktion på 23 
mSv

Samma som ovan Samam som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 29,41,53,65 och 80.
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Klippning av träd och buskar, fällning av träd, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personalstyrka och
kostnader

Utrustning och
kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på
andra åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

9-18% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

för en uppskattad 
livstidsdos på 186 
mSv ger detta en 
reduktion på 17 - 
34 mSv

Lokala invånare
och auktoriserade 
team, organiserade 
och
som stödda av 
samhället

1-8 mandagar per 
500 m2

Bandsågar
Yxor
Skärmaskin
Rep
Stegar

Lyftkranar

Flismaskin (se nästa 
kolumn)

Speciella lastbilar för 
transport

Avfallet består av
stammar, stora och små 
grenar och löv. Innan 
deposition ska det vara 
flisat. Avfallet måste 
betraktas som 
lågaktivitetsavfall och 
lagras i enlighet med 
relevanta föreskrifter

Skyddskläder och
masker bör bäras 
av arbetarna

Beakta doser till 
personal vid träd
fällning, klippning, 
flisning och 
transport

Om det är möjligt
så borde denna 
åtgärd utföras efter 
gräsklippning för 
att minska doser 
till arbetarna

Enfamiljs
hus i tegel

10-20% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 121 
mSv ger detta en 
reduktion på 12 - 
24 mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Parhus 7-14% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på IQ 
mSv ger detta en 
reduktion på 5- 
10 mSv

Lokala invånare
och auktoriserade 
team, som 
organiseras och 
stöds av samhället

1-8 mandagar per 
500 m2

Bandsågar
Yxor
Skärmaskiner
Rep
Stegar

Lyftkranar

Flismaskiner (se 
nästa kolumn)

Speciella lastbilar för 
transport

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Radhus 6-12% 
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 42 
mSv ger detta en 
reduktion på 3-5 
mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Flervånings-
hus

4 - 8 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 22 
mSv ger detta en 
reduktion på 1- 2 
mSv

Organiserade
team som stöds 
av samhället

1-8 mandagar per 
500 m2

Skördemaskiner

Bandsågar, yxor

Lyftkranar, stegar

Flismaskin

Speciella lastbilar för 
transport

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 30,42,54,66 och 81.

Klippning och fällning av träd (som förstör trädgårdar och parker) kommer troligtvis att ha en negativ psykologisk effekt.

Aggressiva åtgärder kommer att öka befolkningens känslor av allvar när det gäller olyckan. Den svåra förlusten av estetiska värden måste 

beaktas.
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Bortskaffande av snö, torr deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personal- 
och kostnader

Utrustning 
och kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

66-71 %
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 186 
mSv ger detta en 
reduktion på 123 - 
132 mSv

Husägaren om inte
trädgården är 
förstör

Organiserade 
team, lokala 
entreprenörer och 
kommunal
arbetare

0.1 -1 mandag per 
1000 m2

Små traktorer

Traktorer med 
snöskovlar

Frontlastare

Spadar och 
skövlar

Lastbilar för snö

Det kan uppstå 
problem när man 
ska ta maskinerna 
in i trädgårdarna

200 - 400 m3 snö 
som innehåller 1000 
MBq, måste 
transporteras och 
deponeras per 1000 
m2 trädgård

Normalt så kan man 
kanske inte använda 
förvaringsplat
ser (de kommer att 
vara för små och 
man måste kon
trollera smält
vattnet)

Allmänna 
rekommen
dationer för 
arbetarna

Bortskaff
ande
av eventuell snö 
på tak. Måste 
utföras innan 
sanering av 
trädgårdarna

Enfamiljs
hus i tegel

64-70%
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

För en uppskattad 
livstidsdos på 121 
mSv ger detta en 
reduktion på 77 - 
85 mSv

Parhus 80 % reduktion av
livstidsdos (70 år)

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som 
ovan

För en uppskattad 
livstidsdos på 70 
mSv ger detta en 
reduktion på 56 
mSv

Radhus 81 % reduktion av
livstidsdos

För en uppskattad 
livstidsdos på 42 
mSv ger detta en 
reduktion på 34 
mSv

Organiserade
team, lokala 
entreprenörer och 
kommunal
arbetare

0.1 -1 mandag per 
1000 m2

Små traktorer

Traktorer med 
snöskovlar

Frontlastare

Spadar och 
skövlar

Lastbilar för snö

Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

Flervånings-
hus

83 % reduktion av
livstidsdos

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

För en uppskattad 
livstidsdos på 33 
mSv ger detta en 
reduktion på 27 
mSv

Anmärkningar: för detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 28,40,52,64 och 79.
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Klippning av träd och buskar, våt deposition

Hustyp Förväntade
effekter

Personalstyrka och 
kostnader

Utrustning 
och kostnader

Genomförbarhet,
avfall

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

1 - 2 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 170 
mSv ger detta en 
reduktion på 2 - 3 
mSv

Lokala invånare 
och auktoriserade
team som 
organiseras och 
stöds av samhället

1- 8 mandagar per 
500 itp

Bandsågar
Yxor
Skärmaskin
Rep
Stegar

Lyftkranar

Flismaskiner (se 
nästa kolumn)

Speciella lastbilar 
för transport

Avfallet består av
stammar, stora och 
små grenar och löv. 
Innan deposition måste 
de flisas.

Avfallet måste 
betraktas som 
lågaktivitetsavfall och 
lagras i enlighet med 
relevanta föreskrifter

Skyddskläder och
masker måste 
bäras av 
arbetarna

Beakta doser till 
personal vid 
trädfällning, 
Sisning och 
transport

Om det är möjligt
så bör denna 
åtgärd 
utföras efter 
gräsklippning för 
att minimera 
doser till 
arbetarna

Enfamiljs
hus i tegel

1 - 2 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 111 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 - 2 
mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Parhus 1 - 2 % reduktion 
av livstidsdos (70 
år)

För en uppskattad 
livstidsdos på £4 
mSv ger detta en 
reduktion på 1 
mSv

Lokala invånare 
och auktoriserade 
team, organiserade 
och stödda av 
samhället

1-8 mandagar per 
500 m2

Bandsågar
Yxor
Skärmaskiner
Rep
Stegar

Lyftkranar

Flismaskiner (se 
nästa kolumn)

Speciella lastbilar 
för transport

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan

Anmärkningar: För detaljer se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 36,48 och 60.
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Bortskaffande av snö, våt deposition
Hustyp Förväntade

effekter
Personal styrka 
och kostnader

Utrustning och 
kostnader

Genomförbarhet,
avföll

Skydd Inverkan på 
andra åtgärder

Enfamiljs
hus i trä

88 - 90 % 
reduktion av 
livstidsdos (70 är)

För en uppskattad 
livstidsdos nå 170 
mSv ger detta en 
reduktion på 150 - 
153 mSv

Husägare om 
trädgårdarna inte 
är för stora.

Organiserade 
team, lokala 
entreprenörer och 
kommunal
arbetare

0.1 -1 mandag per 
1000 m2

Små traktorer

Traktorer med 
snöskovlar

Frontlastare

Spadar, skövlar

Lastbilar för 
transport av snö

Det kan uppstå 
problem när man ska 
ta maskinerna in 
i trädgårdarna

200 - 400 m3 snö 
som innehåller cirka 
1000 MBq, måste 
transporteras och 
deponeras per 1000 
m2 trädgård

Allmänna 
rekommen
dationer för 
arbetarna

Bortskaff
ande av eventuell 
snö måste utföras 
innan sanering av 
trädgårdarna

Enfamiljs
hus i tegel

81-86%
reduktion av 
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 111 
mSv ger detta en 
reduktion på 90- 
95 mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

Parhus 88 % reduktion av
livstidsdos (70 år)

För en uppskattad 
livstidsdos på 64 
mSv ger detta en 
reduktion på 56 
mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

Radhus 87 % reduktion av
livstidsdos

För en uppskattad 
livstidsdos på 2Z 
mSv ger detta en 
reduktion på 32 
mSv

Organiserade 
team, lokala 
entreprenörer och 
kommunal
arbetare

0.1 - 1 mandag per 
1000 m2

Små traktorer

Traktorer med 
snöskovlar

Frontlastare

Spadar, skövlar

Lastbilar för 
transport av snö

Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

Flervånings-
hus

89 % reduktion av 
livstidsdos

För en uppskattad 
livstidsdos på 22 
mSv ger detta en 
reduktion på 25 
mSv

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Samma som
ovan

Samma som
ovan

För detaljer: se NKS/EKO-5 (96) 18, sid 35,47,59,73 och 88.
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