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KJERNEFYSISK KRIG VED UHELL - KAN DET SKJE INNEN AR 2000? 

Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo 

Fra Vancouver, vertsbyen for verdensutstillingen EXPO 86, ble f¢1-

gende pressemelding sendt ut 30. med. 

Konferansen om "Risikoen for kjernefysisk krig ved uhell" holdt 

ved University of British Columbia, Vancouver i tiden 26.~ 

30.mai 1986, konkluderer med at faren for kjernefysisk krig ved 

uhell er reell og ¢kende av bl.a. f¢lgende grunner: 

1. Forverringen av de globale politiske forbindelser, med en 

h¢y frekvens av internasjonale kriser, koblet sam.men med 

mangelen pa reell fremgang i forhandlingene om nedrustning 

og kontroll av kjernefysiske vapen~ 

2. Opptrappingen av rustningskappl¢pet med tilh¢rende utvik

ling og utplassering av destabiliserende vapensystemer og 

teknologier; 

3. Utviklingen mot stadig mer kompliserte og ustyrbare komman

do og kontroll systemer samt reduserte varslingstider som 

krever beslutninger og handlinger etter en tidsskala som 

langt overgar menneskelig yteevne~ 

4. ¢kningen i avhengigheten av automatiserte beslutningssys~ 

temer som leder til ¢kt sannsynlighet for en katastrofal 

feilhandling. 

Tiltak ma settes i verk for a stoppe denne drift mot en kata

strofe uten sidestykke. Konferanserapporten som vil bli utgitt, 

vil inneholde detaljerte forslag om hvordan risikoen kan redu

seres, men slar fast at tiltak av rent teknologisk art pa.ingen 

m!te kan eliminere risikoen for kjernefysisk krig ved uhell. 

Denne realistiske holdning til teknologiens muligheter star ironisk 

nok i skarp kontrast til budskapet fra EXPO 86 med tema transport 

og kommunikasjon. Her overgar ulike nasjoner hverandre i selvskry-



tende videoer fra en dr¢mmeverden av ufeilbarlige, datamaskinsassi

sterte teknologiske systemer. 

Hensikten med denne artikkelen er a gi en n~rmere presisering av 

noen av de argumenter som er referert i pressemeldingen over, samt 

a formidle noen inntrykk fra konferan:sen fra en palitelighetsanaly-

sk synsvinkelo Fagomradet palitelighetsanalyse er et basisfag for 

analyse av sikkerhet av store teknologiske systemer som kjerne

kraftverk, oljerigger samt altsa utskytningsanlegg og varslings

systemer for kjernefysiske vapen. Deltagelsen til artikkelforfatte

ren, som er ansvarlig for forskning og undervisning i dette fag

omradet ved Universitetet i Oslo, ble bekostet av Utenriksdeparte

mentets Nedrustningsutvalg. 

La oss f¢rst nevne at en tilsvarende konferanse ble arrangert i 

Stockholm i februar i fjor. Siktepunktet var her mer alment. Norske 

foredragsholdere var professorene Einar Kringlen (psykiatri) og 

Torstein Eckhoff (jus). Verdt a merke seg er at Olaf Palme holdt et 

glimrende, personlig gjennomarbeidet innledningsforedrag der han 

avsluttet med a fastsla at temaet for konferansen er det mest 

vitale problemomradet verden star overfor i dag. 

Ved konferansen i Vancouver var det ca 60 deltagere f¢rst og fremst 

fra Vest-Europa og Nord-Amerika. Hovedtyngden av deltagerne hadde 

sin faglige bakgrunn i enten statsvitenskap eller informasjonstek

nologi. Sovjetunionen var representert ved general Mikhael Mil

stein, et tidligere medlem av generalstaben som n~ er ved viten

skapsakademiets institutt for studier av Nord-Amerika. Invitasjoner 

til USA's og Canada's forsvarsdepartementer var sendt, men avsl!tt 

- for sistnevntes del begrunnet med darlig ¢konomi! 

Et av konferansens n¢kkelforedrag ble holdt av Bruce Blair. Han 

arbeidet tidligere for det amerikanske Forsvarsdepartementet med 

kommando og kontroll systerner for kjernefysiske vapen. Han er na 
ved det frittstaende Brookings instituttet i Washin9ton og ga i 

fjor ut boken "Strategic Command and Control". Blair blir betraktet 

som den ledende sivile ekspert pa slike systemer i USA. Styringen 

av slike systemer har to konkurrerende malsetninger. Pa den ene 
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siden ¢nsker en best mulig a sikre seg mot at f,eks, menneskelig 

feilhandling eller feil i datamaskinenes programmer gir opphav til 

en kjernefysisk krig P~ den annen side ¢nsker en at disse syste

rnene funksjonerer effektivt nar beslutninger om kjernefy:sisk krig 

tas. Blair mente at i en periode med internasjonal avspenning ville 

alle indil<asjoner pa at rnotparten hadde satt i gang en kjernefysisk 

krig, bli tolket i beste mening. Dette medf¢rte en liten sannsyn

lighet :for kjernefysisk krig ved uhell. 

I tider med i:nternasjonale kriser mente han at situasjonen var 

totalt omvendt. De militcere, bade de sentralt ansvarlige og sjefene 

for de enkelte vapensystemer, konsentrerte seg na hovedsakelig om a 
kunne utf¢re sin primceroppgave mest mulig effektivt om det skulle 

bli pakrevet. Denne dreining i malsetning IA utenfor Presidentens 

kontroll av i alle fall to grunner. For det f¢rste er hele det 

amerikanske forsvarssystem sa komplekst at selv de beste kommando 

og kontroll systemer ma_ i vesentlig grad basere seg pa delegering 

av avgj¢relsene nedover i rekkene. I tillegg kornmer at kommunika

sjon med enkelte styrker, som f.e1':s. ubater, i krisetider bade er 

teknisk vanskelig og lite ¢nskelig da det hjelper motparten til a 
lokalisere styrken. Det en f¢lgelig da frykter er at en desentrali

sert milita:r virksomhet blir tolket i verste mening av motparten. 

Dette ut1¢ser sa en kjedereaksjon som leder til en kjernefysisk 

kri9. 

I tillegg ko:m_mer at bade Sovjetunionen og USA begge frykter sakalt 

"decapitation", dvs. at deres kommando og kontroll systemer blir 

slatt ut etter et f¢rste angrep fra motparten. Dermed bar de liten 

tillit til egen evne til a absorbere et kjernefysisk angrep for sa 
a kunne sla tilbake etter a ha vurdert situasjonen n¢ye. Blair 

hevdet derfor at begge parter de facto har en sakalt "Launch On 

Warning" (LOW) strategi. Dette innebcerer if¢lge Blair at f.eks. USA 

vil avfyre interkontinentale ballistiske raketter pa grunnlag av om 

mulig flere uavhengige indikasjoner pa at Sovjetunionen har skutt 

ut en eller flere av sine. Slike indikasjoner kan vcere fra klassisk 

etteretningstjeneste, fra overvakningssatellitter sorn kan regi

strere det infrar¢de sporet fra en rakettmotor, eller fra land

baserte radarsystemer. Et f¢rste hovedpoeng er at en har store 
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mengder data som bekrefter at slike indikasjoner altfor lett kan 

v~re feilaktige pga. f.eks~ menneskelig feilhandling, komponent~ 

svikt i de tekniske systemer eller feil i et datamaskinprogram. Det 

:::1.ndre hovedpoeng er at de tidsmarginer som den politiske ledelse 

har til disposisjon for a vurdere de innkomne indikasjoner, kan 

va ere fra 0 til 10 minutb~r. 

Flere av de mer tekniske foredragene ved konferansen analyserte 

nettopp denne LOW-strategien enten ved sannsynlighetsteoretiske 

modeller eller ved simuleringsmodeller. Disse modellene kan apen

bart videreutvikles. Det vid;:elig skremmende ved en slik strategi 

kornmer likevel ganske klart frem uten a bruke raffinert modellverk

t¢y. La oss fors¢ke a illustrere dette ved a beskrive to tenkte, 

men realis ske hendelsesforl¢p. 

En amerikansk overvakningssatellitt gir melding om at en interkon

tinental ballistisk rakett er observert 1 1/2 minutt etter en mulig 

utskytning fra Sovjetunionen. En bruker 2 1/2 minutt til a evaluere 

signalet fra satellitten og en frykter at det er korrekt. En sakalt 

"Missile Display Conference"' (MDC) blir sammenkalt etter 30 sekun

der. Denne innhenter ytterligere opplysninger og vurderer disse. 

Etter 2 minutters konferanse betraktes situasjonen som svcert alvor

lig og- en sakalt "Threat l\ssessment Conference" (TAC), bestaende av 

militcere pa h¢yt niva, blir umiddelbart sammenkalt for a vurdere 

trusselen. Det er na gatt 6 1/2 minutt siden den mulige utskytnin

gen fant sted. Etter ytterligere 2 minutter meldes det at en rakett 

er observert av en landbasert radarstasjon. Situasjonen er kritisk 

og en sakalt "Missile Attack Conference" (MAC), bestaende av bl.a. 

de ¢verste militcere ledere og Presidenten (hvis eller nar en far 

tak i ham), sammenkalles umiddelbart. Disse skal forberede en even~ 

tuell utskytning av egne raketter. 2 minutter senere kornmer det 

melding om at en frykter at radarsignalet er korrekt. Det fore

ligger heller ikke informasjon som tyder pa at satellittsignalet er 

feil. Det er gatt 10 1/2 minutt siden den mulige utskytning fant 

sted. En vet at det kan ta 6 minutter fra ordre gis om utskytning 

av egne raketter til det faktisk skjer. Disse ma skytes ut f¢r de 

eventuelle sovjetiske rakettene nar frem etter 25 minutter. Dette 

betyr at det sakalte "Use Them Or Lose Them Point" (UTOLT-tids-
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punktet) ligger 19 minutter etter at den mulige utskytning fant 

sted. F¢lgelig har Presidenten 8 1/2 minutt til a vurdere situasjo

nen og 1 a skaffe seg ytterligere informasjon. Sa ma han trykke 

pa knappen, hvis han virkelig f¢lger LOW-strategien. 

Fordi en i USA har en lovgivning om informasjonsfrihet, vet en at 

antall MDC steg jevnt fra 43 til 255 i arene 1977 til 1983 (det 

sank til 153 i 1984 pga. en redefinering av et slikt m¢te. I arene 

1979, 1980 og 1981 hadde en 2 T.AC hvert ar. Det fins ikke informa

sjon som tilsier at noen MAC er sammenkalt Disse tallene indikerer 

at antall falske alarmer er skrernmende h¢yt. 

Hvis en i stedet snur pa f lisa og tenker seg at en sovjetisk over

vakningssatel li tt gir melding om at en amerikansk Pershing II 

rakett er observert 2 minutter etter en mulig utskytning fra Vest~ 

Europa, blir bildet virkelig skremmende. Om raketten nar frem etter 

8 minutter og en er optimistisk og tror at en kan fa rakettene av 

garde pa 4 minutters varsel, har en 2 minutter frem til UTOLT-tids~ 

punktet. Det beste en kan klare pa denne tiden er a evaluere sig~ 

nalet fra satellitten og fa sammenkalt en MDC. 

Her risikerer en virkelig at sovjetiske raketter blir sendt av 

garde pa grunnlag av svake indikasjoner. Tilsvarende knappe tids

marginer gjelder for kjernefysiske vApen skutt ut fra sovjetiske 

ubater i Atlanterhavet eller fra amerikanske ubater i Barents

havet. 

Et annet n¢kkelpunkt i diskusjonene var de sakalte "Permissive 

Action Links'' (PAL's) som er elektroniske lasesystemer som forhind

rer u¢nsket lokal bruk av kjernefysiske vapen. I en internasjonal 

krisesituasjon vil kodene til disse lasesystemene bli oppgitt fra 

sentralt hold. Dette vil ¢ke sannsynligheten for en utl¢sning av en 

kjedereaksjon som leder til kjernefysisk krig. Det som i tillegg er 

skremmende, er at PAL's ikke f¢rst og fremst skal forhindre kjerne

fysisk krig ved uhell, men derimot skal forhindre at motparten kan 

bruke ens kjernefysiske vapen mot en selv. Derfor er det f.eks. 

ikke PAL's pa amerikanske ubater. Det betyr at en selv i en tid med 

avspenning kan risikere at et ubatmannskap avfyrer en eller flere 

raketter pa egen hand. I praksis er det sannsynligvis tilstrekkelig 



at de to ¢verstkorrunanderende opphever sikringene pa rakettene og 

f,3.r hjelp av noen fa med a stille dem inn og sende dem avgarde. 

Ingen ved sine fulle fem kunne gj¢re noe slikt innvendes det. Husk 

imidlertid at ubater kan v~re pa tokt i minst 60-70 dager, og at 

narkotikamisbruket i det amerikanske forsvarssystemet er skremmende 

h¢yt, hvilket jeg snart skal k:omme til. Pa denne bakgrunn er det 

utrolig at en ikke har innf¢rt PAL's pa amerikanske ubater selv om 

det altsa kan bidra til a lokalisere dem. En av grunnene if¢lge 

Blair til at dette ikke er gjort, er at den amerikanske marine vil 

oppfatte dette som en innblanding av de sivile myndigheter i deres 

interne anliggender! Fra sovjetisk og fransk hold ble det hevdet 

at de har PAL's pa sine ubater. 

Et annet av konferansens n¢kkelforedrag ble gitt av professor Lloyd 

Dumas fra Texas Universitetet som tok opp den menneskelig faktors 

bidrag til kjernefysisk krig ved uhell. Foredraget var en oppdate

ring av en artikkel som han hadde i "The Bulletin of the A.tomic 

Scientists" i november 1980. Det han f¢rst og fremst dokumenterte 

var at narkotikamisbruket i det amerikanske forsvarssystemet er 

skremmende, for a si det mildt. Offisielle tall fra den amerikanske 

Berlinbrigaden i slutten av syttiarene tilsa at ca 2 prosent av 

soldatene brukte harde narkotiske staffer. Tallene fremkom pa 
grunnlag av urintester. En na.rkotikaradgiver for samme brigade som 

ble intervjuet av det amerikanske fjernsynsselskapet ABC, uttalte 

at han ikke trodde pa disse tallene. Han anslo at ca 65 present 

misbrukte harde narkotiske staffer som heroin ved spesielle anled

ninger, ca 85 prosent brukte milde narkotiske staffer som hasjis, 

mens 7-10 prosent var regelmessige heroinmisbrukere. 

I arene 1975-1984 ble i gjennomsnitt ca 5100 hvert ar fjernet fra 

oppgaver knyttet til kjernefysiske vapen. Omtrent 2/3 av disse 

oppsigelsene ble rapportert a skyldes misbruk av narkotika og alko

hol, eller psykologiske problemer. If¢lge professor Dumas var like

vel det sakalte "Personal Reliability Program" som ga opphav til 

disse oppsigelsene, lite effektivt. 

I tillegg kommer at de fleste militcere organisasjoner er lite egnet 

til smidig kommunikasjon av faresignaler. Sjefene blir pakket inn i 
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en "good news world". Ingen sier fra til s jefen n.3_r han tar feil 

eller n~r de selv gj¢r feil. Selv n~r klare faresignaler blir gitt, 

velger sjefene ofte ~ averse dem. Dette ble klart demonstrert av 

sjefene i den sivile romfartsorganisasjonen NASA i forbindelse med 

ulykken med romfergen Challenger 

Noen av foredragsholderne diskuterte bruk av sikoanalyse for ~ 

kunne si nae om sannsynligheten for kjernefysisk krig ved uhell. En 

av disse var statsviteren professor Daniel Frei fra Universitetet i 

Zurich. Han har bl.a. utgitt en bok "Risks of Unintentional Nuclear 

War'' ved FN's Institutt for Nedrustningsforskning i Geneve. Det ma 

sies at uten bakgrunn i palitelighetsanalyse bl generelle risiko-

analyseforedrag lett uinteressante og delvis misvisende. Det var 

derfor naturlig for artikkelforfatteren a gripe inn. 

Ved anvendelse av palitelighetsanalyse pa store teknologiske sys

temer star en ovenfor f¢lgende problemer: 

1. Mangel 0 

pa data; 

2. Mangel 0 

pa kunnskap om paliteligheten av de menneskelige kompo-

nenter; 

3 . Mangel 0 

pa kunnskap om avhengighetene rnellorn komponentene. 

Dette gj¢r at det er umulig a gi noen gode anslag pa sannsynlig

heten for st¢rre ulykker med slike systemer. Dette ble papekt av 

bl.a. artikkelforfatteren i 1979 i forbindelse med at Kjernekraft

utvalgets innstilling ble sendt til h¢ring ved universitetene. 

Basert pa den amerikanske Rasmussen-rapportens beregninger fastslo 

nemlig innstillingen at sannsynligheten for st¢rre reaktorulykker 

var mikroskopisk. Delvis ogsa pa grunn av Three Miles Island 

ulykken stilte norske politikere seg skeptisk til kjernekraft alle

rede da. Med Tsjernobyl ulykken fikk en i april plutselig noen av 

de data som en manglet, men fryktet. 

Hva sa med palitelighetsanalyser av utskytningsanlegg og varslings

systemer for kjernefysiske vapen? I tillegg til punktene over 

kommer i alle fall for en sivil palitelighetsanalytiker: 
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4. Mangel pa kunnskap om systemet. 

Selv om en altsa umulig kan gi gode anslag pa :sannsynligheten for 

kjernefysisk krig ved uhell, er det bare pa grunnlag av det som er 

diskutert i denne artikkelen grunn til a frykb:! at en slik krig kan 

s"kje innen ar 2000 vel og merke hvis ingen ting blir gjort! La oss 

denne gang slippe ~ fa bekreftet var frykt ved data! 

Na kan palitelighetsanalyse heldigvis bruk:es til a_ forbedre pali te

ligheten av et sys tram sel v om denne er ukjent. Systemene kan bygges 

om; tekniske komponenter kan forbedres eller kobles i parallell; 

prosedyrer for menneskene i systemene kan forbedres for a fors¢ke 

og sikre reell, uavhengig kontroll. Feil i programvare er det verre 

med. Er det f¢rst feil i et program, hjelper det ikke a dublere det! 

Dessverre er det heller ingen grunn til a tro at kvaliteten pa fors

kere og sikkerhetsanalyser i den militcere sektor er bed.re enn i den 

sivile kjernekraftindustrien, der den er ille nok, og den er sann

synligvis darligere i Sovjetunionen enn i USA. Noen teknologisk 1¢s

ning pa problemet fins det derfor ikkel 

En reduksjon av arsenalet av kjernefysiske vapen vil derimot opplagt 

medf¢re en lavere, men fortsatt ukjent sannsynlighet for kjernefysisk 

krig ved uhell. Det fins f¢lgelig en politisk vei a ga - la OBS sla 

inn pa den £¢r det er for sent! 

Etterord 

Selv om det ikke er noen teknologisk 1¢sning pa problemet med kjerne

fysisk krig ved uhell, er det n¢dvendig at det ogsa arbeides faglig 

med dette. For det f¢rste er det viktig a ha sivil kompetanse pa 
dette felt som kan "matche" den tilsvarende militoere kompetanse. 

Dette vil kunne bidra til at de langsiktige politiske 1¢sninger blir 

underbygget langt bedre enn i dag, og dermed tvinger seg frern. Der

nest ma en ikke avskjcere seg fra muligheten til a kunne foresla kort

siktige, teknologiske 1¢sninger som reduserer risikoen for kjerne

fysisk krig ved uhell. I kj¢lvannet av konferansen haper en a fa i 

stand en rekke "Accidental Nuclear War Assessment Centers". Palite

lighetsanalysegruppen ved Universitetet i Oslo vil innga her. Til 

hjelp, bl.a. for andre som ma_tte ga med lignende tanker, er det i det 

f¢lgende utarbeidet en liste over noen av konferansens foredrag sam~ 

noen n¢kkelreferanser. 
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