
Industri og strålevern 
et tilbakeblikk 

Cand. real. Leiv Berteig, tidligere avdelingssjef 

Det var på slutten av 1940-årene. In 
dustrien i Norge var i oppsving, men 
den hadde også sine problemer med å 
sikre kvalitet. Særlig gjaldt dette stø 
periene som laget skipspropeller, 
skipsstevner, skipsror, turbindeler og 
andre bastante deler, der kvalitet bok 
stavelig talt var livsviktig. Med de nye 
gammakildene, spesielt kobolt-60 kil 
dene, så man en utveg til å avsløre feil, 
og sikre konkurransedyktig kvalitet. De 
første strålekildene som ble tatt i bruk 
var små sinte kapsler, som ble hånd 
tert med tang og plassert for lange eks 
poneringer. Strålevernet var lite påak 
tet. Først ute var Framnæs mek. 
Værksted og Røntgenkontrollen. Den 
siste holdt til i en brakke ved Universi 
tetet på Blindern, når de ikke var ute på 
oppdrag, og oppdrag var det mange 
av. I begynnelsen av 1950-årene had 
de de noen iridiumkilder på ca en halv 
curie (18-20 gigabecquerel). Disse kil 
dene var levert fra Institutt for atom 
energi på Kjeller og ble håndtert med 
klips, tenger og stenger. I 1950 fikk de 
sin første «store» strålekilde fra Har 
well. Det var en koboltkilde på 3 curie. 
Dette høres ikke så mye ut, men den 
strålte da like intens som landets sam 
lede radiumbeholdning!! Kildeholderen 
var montert på en tohjuls sekketralle, 
og hadde en form for start og stopp av 
eksponeringer fra relativt skjermet po 
sisjon. Det store med denne strålekil 
den var at strålingen virkelig kunne 
trenge gjennom og avsløre de indre 

hemmelighetene til de massive støpte 
stål- og messingproduktene. 

Strømmen Stål hadde særlig bruk 
for tjenester fra Røntgenkontrollen. Be 
driften hadde brorparten av verdens 
produksjon av skipsakterstevner og 
propeller. Videre leverte de turbinskov 
ler til den store vannkraftutbyggingen 
som var på gang i Norge. 

I 1957 fikk Røntgenkontrollen an 
skaffet en strålekilde som det sto res 
pekt av. Det var en kobolt-60 kilde på 
100 curie, 3,7 terabecquerel. Den ga 
1,3 Sv/time i en meters avstand. Den 
ne kilden var montert på en firehjuls 
tralle og hadde fjernframføring med 1 O 
m kabel. Her var uhellet ute første 
gang kilden skulle brukes. Jeg lar ope 
ratøren fortelle: 

«Vi hadde fått beskjed om at det var 
automatlås på framføringswiren, slik at 
det bare var å smokke den på og så 
sveive kilden fram, og dette gjorde vi. 
Men så viste det seg at koplingen skul 
le sikres med mutter, og der sto vi. Kil 
den pekte opp i det fri og ville ikke til 
bake i holderen. Det var et lagerskur 
med tunge stålmaterialer ved siden av. 
Vi laget oss skjerming, fikk tak i et langt 
tau, og kastet lasso på kilden. Etter 
gjentatte forsøk hadde vi fast fisk. 
Tauet ble kastet over taket på skuret 
og kilden heist til værs. Vi ristet den 
løs, og fikk dyttet den inn igjen i be 
holderen med en lang tang. Jeg hadde 
Moxnes penndosimeter, og fikk faktisk 
bare 130 millirøntgen.» 
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Den første korrespondansen om 
bruk av radioakt ive kilder i industrien 
finner vi i brev av 16/6 1952 i arkivet til 
SIS, da «Statens fysiske kontrollabora 
torium». Det er et brev fra Stavanger 
Electro Staalverk der de «tilstår» at de 
har to gammakilder i bruk, en iridium 
kilde med maksimum 2 Ci, nå 200 mCi, 
og en koboltkilde med maksimum 350 
mCi. Å dømme etter aktiviteten på iridi 
umkilden, skulle den ha vært innkjøpt 
like over nyttår samme år. Kildene ble 
inspisert av fysiker fra laboratoriet i de 
sember samme år, men noen skriftlig 
rapport finnes ikke. Den første grundi 
ge kontroll av et industrianlegg fant 
sted ved Framnæs mek. værksted 
21.11.1954, en omfattende 5 siders 
rapport med råd for sikkert arbeide 
fulgte. Men før den tid kan vi finne føl 
gende i brev av 26.2.1953 og 
24.3.1953 fra laboratoriet til verksted 
et: 

« ... Ved full intensitet på iridium isoto 
pen, 6 c, vil sikkerhetssonen dreie sig 
om 2 å 3 meter rundt apparatet. For or 
dens skyld bør De sette op et par var 
selskilter når bestråling pågår. 

Det hull i jorden De har laget for lag 
ring av isotoper er også fullt tilfredsstil 
lende. Ingen stråling kan merkes fra 
det. 

Under to timers arbeide med 3 c 
iridium-192 den 24/2 hadde deltakere 
ne engelske og norske målekamre på 
seg. Den mest utsatte, ing. Hovland, 
hadde ifølge norske kamre mottatt ca. 
18 mr, og de to andre praktisk talt in 
gen ting. Den tillatelige dagsdose er i 
Norge satt til 50 mr. Hovland kunne så 
ledes med trygghet ha tredoblet sin ar 
beidsmengde den dagen ... » og 

«Vi har mottatt de tre returnerte må 
lekamrene og Deres brev av 23.d.s. 
Under 5 timers arbeide med lr-192 er 
følgende doser mottatt: 

Ing. Strand 
Ing. Krømke 
Ing. Hovland 

9mr 
9mr 

18 mr 

Forholdene kan betegnes som me 
get tilfredsstillende.» 

I årene som fulgte skjedde det en 
rask ekspansjon i bruk av røntgenap 
parater og gammakilder innen verk 
stedsindustrien. 

Et annet bruksområde for radioakti 
ve kilder i industrien var imidlertid også 
under utvikling. Det var bruk av såkalte 
industrielle kontrollkilder. Gammakilder 
ble brukt til nivåvakter og nivåmålere i 
lukkede kjeler og tanker. De ble brukt 
til å måle tetthet i løsninger inne i rør og 
styre prosessen i denne forbindelsen. 
Setakilder kom i bruk for gramvekts 
måling, «tykkelsesmålinq», av papir, 
gummi, metallfolier etc. Institutt for 
Atomenergi var aktivt med i denne ut 
viklingen, og i brev av 17.3.1953 til IFA 
skriver Koren: 

«Deres ref ES/WN av 9.3.53 Strå 
lingskontroll ved industrielle bedrifter. 
Vi bekrefter mottagelse av Deres ov 

ennevnte brev og er enige i at det mest 
praktiske er at IFA foretar strålings 
kontroll så lenge mulighetene for an 
vendelse av radioaktive isotoper på de 
forskjellige industrielle felt befinner seg 
i de rene forsøksstadier. Det er også 
greit at vi får løpende meldinger om de 
påtenkte forsøk, slik at vi kan være kla 
re til å ta fatt på vår kontroll når oppstil 
lingen blir permanent.» 

Dette brevet trengte nok en avkla 
ring, for i et brev senere skriver Koren: 
«Vi tolker Røntgenloven av 18. juni 
1938 dithen at også virksomheten med 
strålekilder ved IFA er underlagt la 
boratoriets kontroll». 

Strålevernstilsynet innen industrien 
kom litt tregt igang. Det var etablert ru 
tiner for tilsyn innen medisin, slik at 
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denne delen av virksomheten hadde 
fast opplegg, og reisevirksomheten var 
på en måte forutbestemt til å dekke 
opp de medisinske anlegg. Industri 
bedriftene ble tatt med, «hvis det pas 
set», i reiseopplegget for tilsyn ved de 
medisinske røntgenanleggene. In 
dustrien fikk også konkurranse innen 
laboratoriet med tilsyn ved isotopla 
boratorier og måling av radioaktivt ned 
fall. I midten av 1960-årene ble det lagt 
mer arbeide i tilsynet med den indust 
rielle bruk av strålekilder. Det ble fore 
tatt et større målearbeide, der fysiker 
oppholdt seg, gjerne en uke i gangen, 
ved samme bedriften for å studere ar 
beidsteknikk og måle stråledoser un 
der de ulike arbeidsoperasjonene. Det- 
te prosjektet ga basis for de første strå 
levernsbestemmelsene som ble gitt ut 
for industriell radiografi og for indust 
rielle kontrollkilder i 1965, da som «Ge 
nerelle retningslinjer for strålevern ved 
industriell radiografi» og «Generelle 
retningslinjer for strålevern ved indust 
rielle kontrollkilder». I dette arbeidet 
ble det også åpenbart at kunnskap om 
stråling og om vernetiltak var helt nød 
vendig for operatørene som måtte bru 
ke samme arbeidsplass med sine 
gammakilder og røntgenapparater, 
som sveisere, platearbeidere og kran 
førere. Det ble krevd at den som skulle 
forestå arbeidet med strålekildene 
skulle ha autorisasjon på bakgrunn av 
strålevernskunnskaper og erfaring. Det 
kom derfor i stand et samarbeide mel 
lom nå SIS og Den Nederlandsk-Nors 
ke Reaktorskolen ved Institutt for 
atomenergi, Kjeller. Det første kurset 
ble holdt i 1965. 

Etter at det i 1967 ble opprettet egen 
avdeling for strålevern i industri, forsk 
ning og undervisning, ble det mer sy 
stematikk i strålevernet innen indu 
strien. Det ble satset på stråleverns- 

bestemmelser med krav til organisa 
sjon, ansvar, kvalifikasjon, anlegg, 
strålingsutstyr og verneutstyr, vedlike 
hold av utstyr og bruk, senere også til 
beredskap og beredskapsplaner mot 
uhell. 

I 197 4 ble det gitt ut «strålevernsbe- 
stemmelser» til avløsning av «ret 
ningslinjene». Basis for bestemmel 
sene var nordiske anbefalinger, som 
ble utarbeidet i et samarbeide som 
kom i stand i 1969, og som er omtalt i 
en annen artikkel i denne publikasjo 
nen. På den industrielle siden har en, 
på grunn av utviklingen, fortsatt å opp 
datere de nordiske rekommendasjo 
nene, «Flaggbokserien», slik at nye 
nordiske rekommendasjoner for stråle 
vern ved industriell radioagrafi ble ut 
gitt i 1987. Selve arbeidet med rekom 
mendasjonene var ferdig en god tid 
før, slik at nye strålevernsbestem 
melser som bygget på samarbeidet, 
var gitt av instituttet i årene 1981 - 
1985. Nye nordiske rekommendasjo 
ner for industrielle kontrollkilder er 
planlagt ferdigstillet i 1990. 

Bestemmelsene, og dermed tilsynet, 
tar sikte på å tilpasse strålevernet in 
nen industri til prinsippene for intern 
kontroll ved bedriftene med mer vekt 
på systemtilsyn og mindre vekt på 
komponenttilsyn fra instituttets side. 

Omfanget av tilsynsarbeidet kan fin 
nes i SIS's årsrapporter, så hvorfor 
ikke se på 80-årenes situasjon fra før 
og etter Tsjernobyl. 

Sitat fra årsrapport fra 1980: 
« ... Fem nye bedrifter ble godkjent 

som brukere av industrielt radiografi 
utstyr. 8 nye gammaradiografienheter 
og 21 nye industrielle røntgenappara 
ter ble godkjent i 1980. 3 industrielle 
røntgenapparater ble kondemnert. Det 
ble foretatt utskifting av 112 gam 
maradiografikilder i løpet av året. 
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Avdelingen utførte videre 60 til 
synsoppdrag, inspiserte 57 gammara 
diografianlegg og 126 røntgenanlegg. 
Det ble gitt pålegg om strålehygienisk 
forbedring for 80-90 % av de inspiserte 
bedrifter. Avdelingen holdt i løpet av 
året 3 autorisasjonskurs med påføl 
gende prøve for personell i industriell 
radiografi. Tilsammen 80 deltok på dis 
se kursene. 

... 148 nye industrielle kontrollkilder 
ble godkjent for installasjon i løpet av 
året, mens 16 ble tatt ut av bruk. 17 
nye bedrifter ble registrert for bruk av 
slike kilder. 70 statiske eliminatorer ba 
sert på radioaktive kilder ble godkjent 
for utskifting i løpet av året, Avdelingen 
utførte 27 tilsynsoppdrag i forbindelse 
med de industrielle kontrollkildene. Det 
ble videre avholdt et kurs spesielt med 
sikte på strålevern i forbindelse med 
bruk og vedlikehold av slike kilder. Kur 
set hadde 16 deltakere.» 

Fra årsrapport for 1987 siteres: 
" ... Avdelingen har i 1987 hatt et stort 

overheng av saker til behandling på 
grunn av at arbeide i forbindelse med 
Tsjernobylulykken måtte prioriteres i 
1986 og delvis inn i 1987. Det er derfor 
kun utført et fåtall stedlige stråleverns 
inspeksjoner innen industriell anvend 
else av stråling. 

Avdelingen fikk inn noe over 700 
skriftlige henvendelser. Det ble gitt 51 
tillatelser til import av radioaktive kil 
der, 13 tillatelser til å-uttørø industriell 
radiografi, 14 tillatelser til tracerunder 
søkelser med åpne radioaktive kilder 
og det er foretatt typegranskning av 17 
enheter strålingsutstyr for industri.» 

Strålevernstilsynet innen industriell 
anvendelse av stråling vil nok i tiden 
som kommer også måtte konkurrere 
med stråling i miljøet, hva enten den 
kommer fra naturlig stråling, radioaktivt 
nedfall, satellitter eller havarerte atom 
ubåter, men det er etablert et system 
der kvalitet på utstyr og kunnskap hos 
brukerene har høg prioritet, og dette 
spår godt om framtiden. 
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