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1. SAMMANDRAG

Samhallet staller stora krav på energiproduktionssystemets

anpassning till åndrade forhållanden i alla de nordiska lan-

derna. Det stora beroendet av olja skall gradvis minskas genom

ersåttning med kol, krånkraft och "nya" energiformer. I ener-

gipolitiska overvåganden har okad vikt lagts på de olika ener-

giproduktionsformernas sakerhets- och miljøaspekter. Behov

har också uppstått att for energipolitiska beslut kunna jam-

fora de olika energiformernas f5r- och nackdelar. Stora sats-

ningar g6rs i alla lander for att forbattra sakerheten hos

alla dessa energiproduktionsformer. På karnkraftområdet har

ett allt storre intresse riktats mot sakerhets- och avfalls-

frågor. Nya forskningsområden har aktualiserats av de okade

erfarenheterna från reaktorer i drift. Vissa erfarenheter, i

syruserhet det uppmarksammade Three Mile Island -haveriet i

mars 1979, har aktualiserat en fornyad granskning av karnkraf-

tens sakerhetsfrågor i alla lander. Speciellt har den månsk-

liga faktorns betydelse i komplicerade tekniska sammanhang

uppmarksammats i hogre grad an tidigare. Den okade satsningen

på kolenergi som vantas i många lander kraver utveckling av

nya metoder for minskning av miljoeffekterna. Aven de "nya"

energiformerna har sakerhetsrisker och miljoeffekter som mas-

te uppmarksammas och minskas till acceptabla nivåer innan des-

sa energiformer tas i omfattande bruk.

Utredningar och utvecklingsarbeten i enskilda nordiska lander

har pekat på de områden som maste prioriteras inom sakerhets-

forskningen. Med begransade men specialiserade resurser i var-

je land kan en samordning raellan de nordiska landerna inneba-

ra stora rationaliseringsmojligheter. Genom etablering av

konkreta nordiska projekt kan de myndigheter och organisatio-

ner som ansvarar for forsknings- och utvecklingsarbetet aktivt

engageras i nordiska grupperingar och darigenom få direkt in-

sikt i och utbyte av nationella arbeten i de andra landerna.

Det fyraåriga nordiska karnsakerhetsprogrammet 1977 - 1930

som har startats på Nordiska ministerrådets initiativ eftei



den forstå oljekrisen 1973/74 bekraftar det positiva resul-

tatet av nordiska projekt inom utval da områden. De nordiska

medlen har kunnat kanaliseras till projektområden som har bå-

de nationellt intresse i de deltagande landerna och ett sam-

lat nordiskt intresse.

Resultaten av ett sådant nordiskt projektsamarbete kan utnytt-

jas framst av de myndigheter som ansvarar for sakerheten for

olika energiproduktionsformer, men aven av industrin och av

de politiska organ som maste inkludera sakerhetsOvervåganden

som viktiga faktorer vid energipolitiska beslut.

NGS, den nordiska ad hoc gruppen for sakerhet, har under tiden

april - augusti 1979 studerat och preciserat ett antal områden

dår nordiska projekt skulle leda till båttre utnyttjande av

resurserna och ge resultat av varde fbr de nordiska intres-

senterna.

I det slutliga forslaget ar antalet prioriterade projekt 23.

Detta innebar en minskning till hSlften av de ursprungligen

fbreslagna. Ett nordiskt finansieringsbehov på over 60 miljo-

ner norska kronor under en fyraårsperiod enligt detaljerade

projektforslag har reducerats till 40.5 miljoner i det slut-

liga forslaget. Det nordiska bidraget kommer att kompletteras

med direkta nationella insatser av samma storlek. Darutover

kommer de foreslagna styrgrupperna (en for varje programområ-

de) att gora omfattande arbetsinsatser for styrning och upp-

foljning av projekten.

De utvalda projektforslagen kan uppdelas i tre områden. Några

av dessa har tidigare inte varit foremål for nordiskt samar-

bete i projektform, medan andra ar en uppfoljning eller ett

slutforande av NKA:s pågående karnsakerhetsprogram.

Uya. pK-LcfLite.fia.dz omfiadzn: Har har tagits upp områden som har

aktualiserats av den sista tidens handelser i och utanfQr de

nordiska ISnderna: reaktorsakerhet (SfiK), miljoeffekter vid

energiproduktion (MIL) och mansklig tillforlitlighet (LIT).



Dessa ar av prinrårt intresse och bcir få nordiska tillskott

over flera år. F6r nårvarande har planer for en fyraårsperiod

tagits fram.

Anuandn-lng av ne.&ixttaie.n hnån Qe.nomhon.da. pfioje.kt; På kvalitets-

såkringsområdet (KVA) slutfors for nårvarande det nordiska ar-

betet inom karnsåkerhetsprogrammet 1977/80. Ett tillskott bor

ges under ytterligare en tvåårsperiod for sakerstallande av

att resultaten kommer att utnyttjas avsn inom annan energitek- :

n i k . : " " "'-:"" "" - "•'• • ' - • " • ' •-"". - . --"/ . ", _ ^ , • " ;

KompZe.ttQ.fi.lng ,Å.nom omJiade.nme.d- pågående, pno jekt: Två av-de ti--,

digare prioriterade projektområdena har fortfarande hog aktua-

litet :; radioaktivt avfall (AVF)~ och radioekologi (REK)."Efter

avslutning under 1980 av totalt 8 delprojekt inom dessa två

områden finns det anledning att vidareutveckla och komplette-

ra frågestallningarna i ett nytt projektsamarbete.

En sammanfattning av de behovliga nordiska tillskotten till

det nu foreslagna programmet framgår av nedanstående tabell.

Programmet bor ses 6ver årligen av en sakkunnig grupp och goras

rullande så att individuella projekt kan avslutas eller rort-

sattas enligt den aktuella behovssituationen.

Programområde

Reaktorsakerhet - SAK

Miljoeffekter - MIL

Mansklig tillforlitlighet - LIT

Kvalitetssikring - KVA

Radioaktivt avfall - AVF

Radioekologi - REK

Totalt 23 40485

Tabell 1. Sammanstallning av de foreslagna programområdena.
Nationella satsningar av minst samma omfattning
forutsatts utover de angivna kostnaderna.

Antal
del-

pro jekt

7

5

3

1

3

4

Nordiskt
bidrag i

1981-84

13575

7350

5320

600

7000

6640
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2. BAKGRUNDEN FOR NGS:S ARBETE

2.1 Utvidgat nordiskt samarbete inom karnsakerhetsomradet -

program fran 1976

Våsentliga forskningsinsatser g'enomfors i vart och ett av de

fyra nordiska landerna, Danmark, Finland, Norge och Sverige,

for att fråmja karnkraftens sakerhet. Några av dessa insatser

ar nationella, men andra ingår i ett val utbyggt nordiskt och

internationellt samarbete. Nordiskt arbete samordnas sedan

1957 av Nordiska kontaktorganet for atomenergifrågor, NKA,

Behovet av ett effektivare utnyttjande av forskningsresurser

i de nordiska landerna aktualiserades efter energikrisen

1973/74, och Nordiska ministerrådet uppdrog darfor år 1975

åt JYmbetsmannakommittén for industri- och energipolitik att

tillsammans med NKA utreda ramarna for ett ut\/idgat nordiskt

samarbete betraffande kårnsakerhetsforskning. Kontaktorganet

låmnade sina synpunkter i en rapport från oktober 19 75 och

bildade under samma host den Nordiska ad hoc -gruppen for karn-

sakerhet, NKS, som fick i uppdrag att ge forslag till nordiska

samarbetsprojekt och till deras genomforande. I NKS ingick re-

presentanter for myndigheter, forskningsinstitut o:ch kraft-

foretag.

NKS presenterade ett forslag omfattande sammanlagt 35 nordiska

samarbetsprojekt inom sex områden i rapporten "Utvidgat nor-

diskt samarbete inom karnsakerhetsomradet" utgiven i Nordisk

utredningsserie, 1976:28. Darmed avslutade också NKS sin verk-

samhet. På basis av detta forslag ansokte NKA om anslag på 14

miljoner finska mark från Nordiska ministerrådets allmanna

budget for ett samarbetsprogram over treårsperioden 1977 - 79.

Nordiska ministerrådet beviljade sammanlagt 6,9 miljoner nor-

ska kroner till det foreslagna forskningsprogrammet. Ytterli-

gare 4,4 miljoner norska kronor har senare blivit budgeterade

for 1980.

Det utvidgade samarbetet betraffande karnkraftens sakerhets-
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aspekter inleddes under 1977 efter slutligt besked om finan-

siering. På grund av den begrånsade nordiska finansieringen

betraktades 1977 som ett provår och projektarbete i storre

skala startades forst 1978. Det ursprungliga treårsprogram-

met reviderades så att det skall lopa till årskiftet 1980/81.

Det pågående arbetet omfattar områdena kvalÅ.£o.£&Aclkti<Lng, Ka-

dLoa.ktA.vi CLV&CLZZ, kontKoZZx.u.mAu.tfton.mni.ng och tiacU-oe.koZog-1 med

en total nordisk insats på 11,3 miljoner norska kronor over

1977 - 80. Årsrapporterna for 1977 och 1978 har sammanstallts

av NKA, som har det organisatoriska ansvaret for programmets

forverkligande, och overlamnats till Nordiska ministerrådet.

Vid årskiftet 1980/81 kommer de fiesta av NKA:s såkerhetspro-

jekt att vara avslutade.

2.2 Bildandet av NGS

I borjan av 1979 tillsatte NKA ad hoc arbetsgruppen for saker-

hetsforskning NGS med uppgift att

- utvardera det pågående karnsakerhetsprogrammet och onskvard-

heten av komplettering av enskilda delar hårav,

- genomgå angransande och eventuella nya områden som lampar

sig for samarbete i projektform,

- utarbeta en konkret plan for projektarbete, tidsram och fi-

nansieringsbehov .

Representanter for licensierings- och stralskyddsmyndigheter,

kraftbolag och forskningsinstitut utsågs till medlemmar i NGS.

Av praktiska skål kunde man inte ha en allsidig representation

från varje enskilt land, utan NGS inhåmtade genom sina nor-

diska kontakter synpunkter från de berorda parterna i alla

lander. NGS bestod av två ledamoter från vartdera Danmark och

Finland, en från Norge och tre från Sverige, NKA:s exekutiv-

sekreterare samt en finsk sekreterare (Matti Hannus) som sta 11-

des till forfogande av Handels- och industriministeriet och

Statens tekniska forskningscentral. Ordforande var Thomas

Eckered, statens karnkraftinspektion, Sverige.

Vid utarbetandet av projektforslagen anvande NGS underlag från
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de fyra styrgrupperna for NKA:s pågående karnsåkerhetsprojekt.

Darutover inhamtades forslag från de fyra nordiska forsknings-

instituten, som samarbetar inom ramarna for NAK (Nordiska

atomkoordineringskommittén). Projektforslag betraffande mil-

jbeffekter utarbetades av en specialistgrupp som bildades i

samband med ett Nordiskt seminarium om miljoeffekter vid ener-

giproduktion i Røros i april 1979.

2.3 Det internationella laget inom sakerhetsforskningen

Det pågår en intensiv forskningsaktivitet for att utveckla al-

ternativa energikållor och minska beroendet av oljeimport.

Sarskild vikt vid karnsakerhetsomradet har hittills lagts av

de lander som redan utnyttjar eller forbereder anvandning av

karnkraft, liksom aven av en rad lander dar man inte har fat-

tåt beslut om anvandning av karnkraft, men vill uppratthålla

beredskap for ett eventuellt framtida utnyttjande. Storre de-

lar av sakerhetsforskningen har hittills utforts i anknytning

till karnkraften an till andra kraftformer. Medvetandet om

sakerhetsrisker från andra energiformer har emellertid under

den senaste tiden fort till storre satsning på såkerhetsforsk-

ning med koppling till energiproduktion i allmanhet.

En dominerande del av forskningen drivs nationellt men aven

stora internationella projekt pågår. Som exempel på interna-

tionella forskningsprojekt på karnenergiområdet kan lamnas

LOFT-experimenten i USA, Halden-projektet i Norge och Marvi-

ken-experimenten i Sverige. LOFT och Marviken avser studier

av vissa viktiga handelseforlopp som kan intråffa i samband

med allvarliga haverier. I dessa experiment har de nordiska

lånderna deltagit gemensamt.

Ett starkt intresse for de frågestallningar som forutsatter

en samordnad teknisk verksamhet och lagstiftning i de karn-

kraftproducerande landerna har visats av de internationella

organisationerna inom karnenergiområdet. Inom INFCE-arbetet

(International Fuel Cycle Evaluation) utfors en omfattande

analys av aktuella branslecykler med huvudvikt på icke-sprid-
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ningsfrågor. INFCE-arbetet, som kommer att avslutas i borjan

av 1980, våntas också omfatta vårdefulla analyser av såker-

hetsfrågorna och kunna påverka inriktningen av sakerhetsforsk-

ningen.

Samarbete inom många områden med anknytning till karnenergin

pågår också mellan OECD-landerna och inom europeiska gemem-

skapen.

En viss nyinriktning av kårnsåkerhetsforskningen har skett un-

der den senaste tiden. Traditionellt har det storsta intresset

agnats åt studier av stora hypotetiska handelsefGrlopp såsom

kylmedelforlust med allvarliga omgivningskonsekvenser som moj-

lig foljd. I och med att ett stort antal reaktorer i vårlden

har kommit i drift, har en rad hittills mindre beaktade fråge-

stallningar aktualiserats. Dessa konkretiserades också på ett

uppmårksammat satt av haveriet vid karnkraftverket Three Mile

Island i mars 1979. Storre intresse har riktats på fornyad

granskning av och sakerhetshojande åtgårder for reaktorer i

drift.

Energipolitiska Qvervaganden i industrilanderna har accentue-

rat behovet av att på ett enhetligt satt kunna bedoma olika

energiformers sakerhet. Karnkraftens milj6effekter och risker

ar redan forhållandevis val. kanda. Daremot råder en stor oviss-

het om flera andra energiformers effekter. Organiska och oor-

ganiska fororeningar samt tungmetaller som framkommer vid for-

branning av olja och kol kan ha allvarliga konsekvenser for

manniskans halsa och miljon. Som exempel på forsok till sys-

tematiska sakerhetsanalyser av olika energiformer kan namnas

den svenska energikommissionens arbete. De metoder som utveck-

lats inom kårnsåkerhetsforskningen kan utnyttjas vid bedomning

av sakerheten också inom andra energiproduktionsområden.

2.4 Pågående nordiskt samarbete

Karnsakerhetsarbetets organisation i de fyra nordiska lånder-

na har utforligt sammanfattats i bilaga 2,2 till rapporten
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"Utvidgat nordiskt samarbete inom karnsåkerhetsområdet", NU

1976:28. Kontakterna mellan de berorda myndigheterna och or-

ganisationerna har okat efterhand speciellt i form av infor-

mationsutbyte och nordiska seminarier.

Utvecklingen av karnkraftens utnyttjande i de nordiska lan-

derna har gått i olika takt och detta har också satt sin pra-

gel på samarbetet. Det har varit av stort varde for de karn-

kraftproducerande landerna Finland och Sverige att kunna till-

godogora sig den kvalificerade expertis, som inom många del-

områden skapats i Danmark och Norge. Samtidigt har de sist-

nåmnda tillforts kunskaper och drifterfarenheter, vilket har

bidragit till ett uppråtthållande av den av forsknings- och

energipolitiska skal onskvarda hoga kompetensnivån med de be-

grånsade resurserna.

Den Nordiska Atomkoordineringskommittén NAK, vilken etable-

rades 1969 på NKA:s initiativ som ett samarbetsorgan mellan

de nordiska kårnforskningsinstituten, arbetar huvudsakligen

med koordinering av dessa fyra instituts nationella forsknings-

projekt. Sedermera har forskningsinstitutens verksamhetspro-

filer betydligt forandrats. Vidare har finansieringsformerna

for den forskning som bedrivs vid instituten forandrats på så

satt att en alltmer okande andel utgors av uppdrag från myn-

digheter, kraftforetag och industrin. Detta har i viss mån

begransat institutens mojligheter att driva projektsamarbete

i onskvard omfattning.

Nordiska kontaktorganet for atomenergifrågor, NKA, framjar

samarbete mellan de nordiska organisationerna genom initiering

av direkta kontakter, anordnande av nordiska seminarier mm.

Den kanske viktigaste nuvarande arbetsformen ar dock det i

denna rapport beskrivna projektsamarbetet under fyraårsperio-

den 1977 - 80 som på ett effektivt satt kompletterar det ak-

tiva informationsutbytet mellan de nordiska organisationerna.

Med anledning av den okade aktualitet som energifrågor har

ådragit sig, ar det ar.̂ eiâ e ; att de kunskaper som har tagits

fram inom kårnsåkerhetS'"Mrvadet tillfors forskningen kring
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andra energiformer. Ett steg i denna riktning togs genom att

NKA tog initiativet till det nordiska miljoseminariet i Røros

våren 1979 dar man beslutade att tillsåtta en specialistgrupp

bestående av medverkande vid seminariet.

Hårutover pågår nordiskt samarbete på energiforskningsomradet

i ett antal permanenta nordiska organ. Bland dem kan namnas

UohdfaoK&k, som har ett miljovardssekretariat, Uotid-Lbka. Tndti&tru.-

^ondzn, som finansierar energiprojekt, och Nordiska minister-

rådets ambe.£Ama.nnakomm<L££é.e.fL, som forfogar over projektmedel.

Det ar speciellt Xmbetsmannskommittén for milj5vårdsfrågor

och Ambetsmannakommittén for industri- och energipolitik som

ar aktuella i detta sammanhang.

De nordiska reaktorsåkerhets- och stralskyddsmyndigheterna har

sedan lang tid tillbaka ett samarbete, som omfattar bland an-

nat informationsutbyte, policysamordning och utarbetande av

gemensairana riktlinjer.
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3. ERFARENHETER PRÅN DET PÅGÅENDE NORDISKA K&RNSSKERHETS-

PROGRAMMET

3.1 Sammankoppling av resurser

De fyra forskningsinstituten Forsøgsanlaeg Risø, Statens tek-

niska forskningscentral VTT, Institutt for Atomenergi IFA och

Studsvik Energiteknik Ab, som svarat for stora delar av det

nordiska projektprogrammet 1977 - 80, utgCr den storsta koor-

dinerade tekniskvetenskapliga resursen i Norden. Instituten

forfogar over omfattande tvårvetenskapliga kunskaper och re-

surser. Dessutom har forskare och specialister från myndighe-

ter, kraftindustri och andra organisationer involverats i det

pågående karnsSkerhetsprogrammet. Det ar karakteristiskt fbr

de nuvarande - och likaså for de foreslagna - projekten, att

de ofta kraver expertis på en rad olika fackområden. Det har

visat sig, att den erforderliga kompetensen ofta engageras

aktivt endast genom ett valorganiserat t "irfackligt samarbete.

En vasentlig fordel med det nordiska projektsamarbetet har va-

rit att de deltagande organisationerna ofta har sin fackliga

styrka inom områden som kompletterar varandra. I många fall

har man i ett nordiskt land uppnått en hog kunskapsnivå, som

Sven de andra landerna genom samarbetet har kunnat tillgodo-

gora sig. Erfarenheterna från de olika forskargrupperna visar

entydigt; att nordiska projekt

- har kompletterat de nationella arbets- och erfarenhetsområ-

dena,

- har givit mojlighet att påborja nya aktiviteter med anknyt-

ning till nationella program, och

- har givit gott utbyte av ideer och starkt kontakterna mellan

forskare.

Motsvarande projekt hade inte kunnat genomforas nationellt

med samma fackliga bredd eller med lika stora resurser.

3.2 Projektens omfattning och arbetsform

Erfarenheterna talar for att nordiska projekt bor omfatta stor-
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leksordningen minst 1 manår/år. Detta ar nodvåndigt for att

arbetets organisation och administration skall stå i rimlig

proportion till det egentliga projektarbetet. Samordningen

av de enskilda forskarnas arbete fcjrutsåtter att forskarna

kan disponera en betydande del av sin arbetstid for det nor-

diska projektet. Det har visat sig sårskilt fruktbart att ut-

fora gemensamma projekt hos en organisation, dar också for-

skare från de andra deltagande organisationerna stationeras.

Dels skapar detta mojligheter till 6kat idéutbyte och kontak-

ter forskarna emellan. Dels ar detta ofta också ett praktiskt

satt att frigora personer från deras vardagsrutiner vid den

egna organisationen och sålunda skapa battre forutsattningar

for en effektiv arbetsform. Alternativt kan storre uppgifter

låggas hos enskilda nordiska institutioner, som kan genomfSra

våsentliga delar av arbetet i sjålvståndig projektform. 6ver-

foring av kunskaper till andra lander kraver dock i det sist-

nåmnda fallet sarskild omsorg.

3.3 Den nordiska finansieringens andel

For att kunna åstadkomma en handlingskraftig nordisk koordi-

nering av projektarbetet bor de nordiska medlen svara for en

rimlig andel av totalfinansieringen. Idealet ar en nordisk

delfinansiering på 30 - 50 %, medan resten finansieras genom

de nationella kanalerna. Detta garanterar att ett nordiskt

projekt står hogt på listan av nationella prioriteringar.

3.4 Nordiska seminarier

Det pågående karnsakerhetsprogrammet har initierat flera

fackmoten och seminarier dår resultaten av projektarbetet pre-

senterats och det vidare arbetet diskuterats, t.ex.:

- Moten om solidifiering av reaktoravfall, forbranning och

migration från avfallslager,

- Seminarium om radioekologi i Danmark, april 1979.

Ytterligare moten planeras innan huvudprojekten avslutas vid

utgangen av 1980, bl.a. ett symposium om kvalitetssikring i

Finland våren 1980.
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3.5 Tillampning av resultaten

Eftersom flera av projekten fortfarande pågår ar det for ti-

digt att tala om praktiska tillarapningar. På kvalitetssåk-. _

ringsområdet, dar man har kommit langst, har man forutom till-

lampningarna på karnkraftomradet tagit initiativ till overfo-

ring av kunskaper till flera andra industriområden. Detta gal-

ler aven for området kontrollrumsutformning, som har omfat-

tande tillampningsomraden inom industriell processkontroll.
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4. UTGANGSPUNKTER FOR NORDISKT PROJEKTSAMARBETE

I detta avsnitt redovisas de allmanna overvaganden och krite-

rier for nordiskt stodda forskningsprojekt, som NGS har fun-

nit vågledande vid utarbetandet av det framlagda forsknings-

programmet. De grupper som NGS har anlitat har också infor-

merats om dessa. NGS anvande konsekvent kriterierna vid sin

bedomning av det stora antalet inkomna projektforslag. Aven

om de fiesta forslagen var i god overensstHmmelse med krite-

rierna har NGS ansett det motiverat att begåra revidering av

ett antal projektforslag avseende projektens målsåttning,

innehåll och omfattning. Vid det kritiska urvalet av projek-

ten var NGS tvungen att utelåmna aven sådana projekt som skul-

le ha varit lampliga som nordiska samarbetsprojekt men som

skulle ha kråvt en alltfor stor del av de totala resurserna.

4.1 Underlag for energipolitiska beslut

Under den senaste tiden har de energipolitiska aktiviteterna

okat starkt i de nordiska landerna med sikt på befarade och

delvis redan erfarna rubbningar av varldens energiforsorjning.

Som konsekvens av detta har man från statsmakternas sida okat

anstrangningarna att målmedvetet skapa underlag for kommande

energipolitiska beslut. Samtidigt har det allmanna intresset

for miljofrågor okat. På kårnkraftområdet diskuteras t.ex.

avfallsfrågor och, i synnerhet efter det uppmarksammande Three

Mile Island -haveriet, karnkraftverkens risker. I många lander

spelar energifrågorna en viktig roll i dagspolitiken och på

flera hall soks okonventionella metoder for att losa vantade

energiproblem. I forhållande till den starkt dominerande karn-

tekniska forskningen har de andra energiområdena fått betyd-

ligt hogre prioritet an tidigare. Detta har också konkret

påverkat olika nordiska forskningsinstituts verksamhet. NKA

har iakttagit detta och har foljaktligen beslutat att se over

behovet av sakerhetsprojekt också utanfor karnsakerhetsområ-

det, aven om detta fortfarande svarar for storre delen av det

foreslagna programmet. NGS har koncentrerat sig på sådan sa-

kerhetsforskning inom energiproduktionsomradet, dar overforing
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av kunskaper från kårnsåkerhetsforskningen eller etablering

av nya forskningsaktiviteter på området bast ansågs kunna

bidra till underlag f5r energipolitiska beslut.

Den olikartade. situationen i de olika nordiska landerna vad

galler anvåndningen av kårnkraft innebar att behoven av kun-

skaper inom kårnsåkerhetsområdet kommer att aktualiseras vid

olika tidpunkter. NGS har trots detta funnit att alla de nor-

diska landerna kommer att få betydande fSrdelar av att skaffa

sig samordnade kunskaper, erfarenheter och standpunkter inom

karnsakerhetsområdet. Resultaten från de fSreslagna samarbets-

projekten inom detta område kommer att bli vardefulla inte

båra for de lander som redan anvander karnkraft for energi-

produktion utan också i betydande grad for de lander som har

karnkraften under utredande och som darfor behover basta moj-

liga underlag for sina bedomningar.

4.2 Fordelar med samarbete i projektform

Den av NGS foreslagna verksamheten baseras i likhet med det

pågående NKA-programmet på samarbete i projektform, vilket

enligt NGS:s mening ar nodvåndigt for att samarbetet på det-

ta tvarfackliga och resurskråvande område skall ge ett rim-

ligt utbyte. NGS har inte berort samarbetsformer av typ in-

formations utby te m.m., eftersom dessa tacks av andra nordiska

organisationer. Forverkligandet av NGS:s programforslag kom-

mer dock att leda till utstrackta nordiska kontakter i

form av seminarier, fackliga sammantråden o.s.v. vid sidan

om sjalva projektarbetet. På basis av de overvagande goda er-

farenheterna av det pågående projektarbetet vill NGS under-

stryka den stimulans for både det nordiska samarbetet och den

nationella forskningen, som en aktiv medverkan av flera nor-

diska organisationer i ett intensivt projektsamarbete bidrar

till.

Inom många delområden kan man genom ett koordinerat samarbete

skaffa den nationella forskningen tillgång till resurser, som

annars ligger utanfor dess ramar. Detta galler såval kvalifi-
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cerade specialister som unika, dyrbara anlaggningar.

Vid urvalet av lampliga projektforslag har NGS lagt sårskild

vikt på att nationella verksamheter med hjalp av den nordiska

finansieringen kopplas samman så, att totalt storre utbyte

fås an om projekten enbart hade bedrivits nationellt. I många

fall kan projekt, som annars av t.ex. resursskal inte skulle

kunnat påborjas i Norden, startas som gemensamma projekt. I

andra fall tar projekten inom en nordisk ram upp frågestall-

ningar, som behandlas intensivt i ett eller flera lander och

dar ett nordiskt samarbete resulterar i att forskningsresul-

taten kan tas tillvara av en bredare krets av intressenter.

De foreslagna projekten haller enligt NGS:s syn en enligt na-

tionella och internationella matt hog kvalitetsnivå.

Utan en medveten och effektiv styrning kan arbetet i varje

land antingen komma att gå for trogt for att hinna med i den

mycket snabba utveckling som sker i de mer resurskraftiga in-

dustrilanderna, eller också kan det uppstå en sned inriktning

av vissa forskningsinsatser. Insatser behovs inte båra for

att man i de nordiska landerna skall kanna till nya fråge-

stållningar och losa sina egna aktuella problem men också

for att man skall kunna upptrada som acceptabla parter i ett

storre internationellt samarbete. Vill man från Norden gora

sitt inflytande gallande t.ex. vad galler regler och policies,

maste man agera internationellt vid en tidig tidpunkt. Erfa-

renheterna från de senaste åren visar att målmedvetna strå-

vanden att gemensamt bearbeta utvalda fackområden kan ge så

bra resultat, att aven de stora industrilanderna ar angelagna

att ta del av resultaten från sådant nordiskt samarbete. Som

exempel kan namnas den nordiska satsningen på haveriberaknings-

området inom "Norhav"-projektet, som har accepterats som jam-

bordigt utvåxlingsobjekt i forhållande till det stora ameri-

kanska sakerhetsforsoket "Loss of Fluid Test". Experimenten

i Marviken och de nordiska stralskyddsmyndigheternas samarbe-

te ar andra exempel.

I medvetandet om de aktuella forhållandena i de olika nordiska
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lånderna har NGS begrånsat sig till projektforslag som grun-

dar sig på gemensamma nationella prioriteringar. I regel har

man utgått ifrån, att minst tre lander aktivt skall medverka

i ett projekt. Dåremot kan insatsfordelningen mellan de del-

tagande lånderna skifta allt efter de nationella intressena

och de tillgangliga resurserna.

4.3 Målsattning for projekten

Enligt NGS:s mening lampar sig den foreslagna samarbetsformen

bast for forskning och utvecklingsarbete, som kan vantas re-

sultera i praktiska tillampningar inom en relativt kort tids-

period, d.v.s. redan inom programmets 4-åriga varaktighet.

Projektforslagen tåcker områden som normalt finansieras med

statliga medel. Projekten avses ge kunskaper som kan formed-

las till politiska beslutfattare och myndigheter samt till

kraftindustrin i dess helhet och darigenom bidra till att

anvandningen av karnkraft i de nordiska lånderna kan ske på

internationellt sett hogsta mojliga sakerhetsnivå. Dessutom

efterstravas aven Skade kunskaper om andra energiformers sa-

kerhetsaspekter. En betydande del av verksamheten galler till-

lampningar av kunskaper utanfor karnkraftomradet.
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5. SAMMANSTALLNING AV NGS:S PROSJEKTFORSLAG

I detta avsnitt presenteras en sammanstållning av NGS:s projekt-

forslag inom de prioriteradé :områdena. Mef~ ingåéhdé be'skriv-

ningar har utarbetats av de arbétsgrupper_;.som_;NGS anlitat. De

återfinns i bilagbr 1 - 6 med de rekommenderade nordiska bi-

drag som grupperna har foreslagit. I vissa pfbjektforslag ar

kostnaderna redan reducerade enligt NGS:s direktiv. NGS har

i sitt arbete tagit initiativ till och ingående studerat ett

stotL antal enskilda projektforslag. Att samtliga inte har

•tagits med i NGS:s forslag innebar inte att de ar ointres-

santa som samnordiska projekt. NGS har emellertid velat pre-'

sentera de i dag mest angelågna och lampligaste samarbetspro-

jekten och har dårfor gjort ett kritiskt urval. -~ ',•"".'" "

I avsnitt 4 "Utgangspunkter for nordiskt projektsamarbete"

redovisas de skål for ett fortsatt nordiskt samarbete i frå-

ga om såkerhetsforskning inom energiproduktionsområdet som

NGS har funnit vagande. Dar har också angivits de krav som

NGS anser kan stallas på nordiskt arbete inom detta område.

Dessa skal och krav var vagledande når NGS valde de priori-

teradé områdena. Vid sitt arbete for att inom varje område

finna låmpliga projekt har NGS tagit kontakt med myndigheter,

forskningsinstitut och andra intressenter inom de olika områ-

dena. Dessa har tillfrågats om vilka projekt som de bedomt

angelågna att få genomforda och samtidigt ansett vara speci-

ellt låmpade for nordiskt samarbete.

De områden som NGS prioriterat år foljande:

1. Reaktorsåkerhet - SAK

2. Miljoeffekter vid energiproduktion - MIL

3. Månsklig tillforlitlighet - LIT

4. Kvalitetssåkring - KVA

5. Radioaktivt avfall - AVF

6. Radioekologi - REK

Av dessa utgor områdena radioekologi och radioaktivt avfall

en uppfoljning av två mycket viktiga projektområden, som har



26

bearbetats inora det forstå nordiska fyraårsprogramniet. Insat-

sen på området kvalitetssikring syftar till ett utnyttjande

av det snart avslutade projektets resultat inom nya tillamp-

ningar under en tvåårsperiod. Dåremot ar områdena reaktor-

sakerhet, månsklig tillforlitlighet och miljoeffekter nya

projektområden, som har utvalts som en direkt konsekvens av

utvecklingsbehovet på kårnkraftsområdet och andra energiom-

råden.

De foreslagna områdena har olika karaktår. Inom några av dem

kan projekt påbSrjas så snart medel stalls till forfogande,

for andra behovs forstudier. Dessa bor igångsattas omedel-

bart for att hinna med utvecklingen i nationella program så

att de nordiska projekten kan få ett aktuellt intresse. Det

bor också konstateras, att intresset for de olika områdena

och projekten inte ar lika fordelat bland alla de fyra lan-

derna.

Det foreslagna programmets omfattning framgår av nedanstående

tabell. Kostnader har beraknats i dagens penningvarde•och på

en genomsnittlig nordisk kostnadsnivå. En miljon Nkr har an-

tagits motsvara 3 manår. Projektforslagen avser tiden 1981 -

1984. I de fall, då projektarbete skall utforas hos forsknings-

institut och myndigheter, avser de angivna kostnaderna att

tacka lonekostnader samt alla de pålagg som normalt belastar

verksamheten inklusive sammantradeskostnader och spridning

av information från projekten (tryckning, seminarier) . Då

myndigheter och institut inte sjalva utfor arbetet avses an-

givna medel tacka kostnaderna for kop av konsulttjanster. I

de angivna kostnaderna finns inte inkluderat medel for inves-

teringar eftersom de projekt som foreslagits år sådana som

bor kunna genomforas med befintlig utrustning.
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Antal Kostnader i 1000 Nkr Totalt
Programområde del- 1000

projekt 1981 1982 1983 1984 Nkr

Reaktorsakerhet - SSK 7 3725 3725 3525 2600 13575

Miljoeffekter - MIL 5 2200 2100 1700 1350 7350

ISnsklig t i l l forl i t l ighet - LIT 3 1520 1520 1520 760 5320

Kvalitetssakring - KVA 1 300 300 - - 600

Radioaktivt avfall - AVF 3 1900 1700 1700 1700 7000

Radioekologi - REK 4 1600 1840 1600 1600 6640

Totalt 23 11245 11185 10045 8010 40485

Tabell 2. Sairananstallning av de foreslagna programområdena med

de nordiska f inansier ingsandelarna . En minst l ika

s tor sa t sn ing med n a t i o n e l l a medel f o r u t s a t t s .
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5.1 Reaktorsakerhet - SAK

Sakerheten i ett karnkraftverk baseras bl.a. på diverse såker-

hetssystem och -anordningar, som ar avsedda att vid en eventu-

ell storning eller olycka garantera en saker avstallning och

kylning av reaktorn. Oforutsedda håndelsefbrlopp som samti-

digt lamslår flera såkerhetsfunktioner kan leda till allvar-

liga olyckor. Haveriet vid karnkraftverket Three Mile Island

var ett exempel på ett sådant oforutsett handelseforlopp. I

ett foreslaget projekt gors en systematisk kartlaggning av

tankbara olyckssekvenser. Metoder utvecklas for att aven kun-

na kvantitativt utvardera de olika bidragen till olycksrisken.

Vidare studeras tillampbarheten av sådana metoder vid licen-

siering. Dessa metoder kan tillampas aven på många andra om-

råden. Tillforlitlighetsstudier på olika tekniska system och

riskutvardering av transportolyckor med farliga amnen år någ-

ra exempel.

Om det intraffar ett allvarligt haveri, som leder anda till

hardsmålta, ar inneslutningens integritet vital. En viktig ar-

betsuppgift ar darfor att vårdera olika forslag till modifie-

ring av innesiutningen och andra sakerhetsanordningar for att

forhindra utslapp av radioaktiva amnen vid ett sådant haveri.

Senaste tiders analyser tyder på, att brott på ror med liten

diameter kan bidraga mer till sannolikheten for svara olyckor

an vad som hittills antagits. Nya datorprogram med inriktning

på denna typ av haverier maste darfor utvecklas. Detta beror

primart på att tidsforloppet ar långsammare an vid de stora

rorbrott, som utgor grunden for de vid licensieringsforfaran-

det forekommande haverianalyserna.

Reaktorns trycksatta delar kan påverkas av korrosion. Om spric-

kor upptrader i reaktorkarlets inre belaggning av austenitiskt

stål, kan olika former av korrosion upptråda. Dessa fenomen

bor studeras for att darmed forknippade risker skall kunna

klarlaggas. Korrosionsprodukter utgor det dominerande bidraget

till det radioaktiva avfall, som bildas under reaktorns drift.
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Genom korrosionsbekampande åtgarder minskas avfallsmångderna

samtidigt som strålningsnivån i anlaggningens aktiva system

reduceras.

Vid alla analyser av haverier som innebar kylmedelsforlust a"r

det av stor vikt at t kanna t i l l hur effektiva nodkylsystemen

ar, det vi l l saga hur mycket varme de kan bortfora. Forbatt-

rade varmeovergangskorrelationer, som beaktar nytt experimen-

t e l l t underlag, maste dårfor utarbetas.

Det år viktigt a t t såvål myndigheter,anlaggningsinnehavare

som reaktorleverantorer har tillgång t i l l drifterfarenheter

från et t stort antal reaktorer, avseende både normala stor-

ningar och reaktorhavarier. Det foreslagna projektet på detta

område bidrar t i l l komplettering av de i Norden existerande

driftuppfoljningssystemen och samordning av dessa system med

avseende på motsvarande internationellt arbete.

Delprojekten inom området
reaktorsakerhet - SAK

Kostnader i 1000 Nkr Totalt
1000

1981 1982 1983 1984 Nkr

SKK-1: Sannolikhetsbaserad riskanalys
och licensiering

SAK-2: Begransning av radioaktivitet
ef ter hardsmalta

SAK-3: Utveckling av datorkoder f5r
simulering av små brott

SAK-4: Korrosion av reaktormaterial

SSK-5: Varneoverforingskorrelationer
for haverianalyser

SSK-6: 2-fas-experiment i l i ten skala
avseende varmeovering

SAK-7: Driftuppf oljningssystem

900 900 900 900 3600

500 500 500 500 2000

825 825 825 - 2475

500 500 500 500 2000

300 300 300 200 1100

300 300 300 300 1200400 400 200 200 1200

SAK to t a l t 3725 3725 3525 2600 13575

T a b e l l 3 . Sammanstal lning av p r o j e k t f o r s l a g e n inom området

r e a k t o r s H k e r h e t - S&K.
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5.2 Miljoeffekter vid energiproduktion - MIL

Bland de bvervaganden som ligger till grund for utformningen

av den framtida energipolitiken i de nordiska landerna spelar

de olika energislagens miljopåverkan en viktig roll. Ett om-

fattande arbete har utforts under de senaste åren for att

vidga våra kunskaper, bl.a. av den svenska energikommissio-

nen.

Det finns fortfarande kunskapsluckor, som man forsoker utfylla

genom stora insatser i de olika nordiska landerna. Ett visst

nordiskt samarbete har tidigare organiserats genom Nordforsk

och genom den nordiska fimbetsmannakommittén for Miljovårds-

frågor. Vid overlaggningar i april 1979 enades danska och

svenska departement om att gemensamt studera halso-, miljo-

och sakerhetsrisker vid olika slag av energiproduktion.

De projektfbrslag som tagits fram i anslutning till ett nor-

diskt seminarium om miljoeffekter (Røros 1979) utgor en konk-

retisering av innehållet i ett sådant program.

"Røros-gruppen" rekommenderar 5 projekt till nordisk delfi-

nansiering. Tre av projekten handlar om miljopåverkan framst

från koleldade kraftverk. Arbetet rorande kolets avfallshan-

tering ansluter sig till mycket stora insatser som nu gbrs i

flera av landerna. En av de aktuella frågestallningar år hur

man undviker lakning från ask- och slagghogarna som skulle

kunna resultera i skador på miljon.

Mutagena och potentiellt kancerogena amnen bildas vid for-

brånriing av fossilt bransle som kol, olja och gas samt vid

forbranning av ved och torv. Betraffande vissa.av dessa "ge-

notoxiska" amnen finns kunskaper om deras skadeverkan och me-

toder for analys, men for en rad andra organiska amnen pågår

forskning for att klarlagga en rad komplicerade forhållanden,

bland annat deras biologiska verkan.

Vid forbranning av kol spelar metallfororeningar en viktig
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roll. Metallernas spridning beror bland annat på deras kemi-

ska form och surhetsgraden i jord- och vattenmiljon. Den for-

surning av nordiska vattendrag, som iakttagits som konsekvens

av den regionala svavelfororeningen i Nord- och Mellaneuropa,

kan aven leda till åndrade metalljamvikter vid lokala utslapp

från kraftverk.

For att kunna bedoma erforderliga begransningar från energi-

produktionssystem maste man kanna till det relativa tillskot-

tet av fororeningar i forhållande till andra kållor (bilavga-

ser, industri, jordbruk). Data behovs for att undvika felakti-

ga prioriteringar av miljovårdsinsatser.

De olika energislagens miljopåverkan (hålso- och miljoeffekter,

risker for olyckor, langtidskonsekvenser som klimatandringar)

kan i dag knappast jåmforas kvantitativt. Studier har emeller-

tid utforts i utlandet och ett forprojekt betraffande en jam-

forelse under nordiska villkor har genomforts. Många av de me-

toder, som har tagits fram i samband med karnkraftens såkerhet,

kan utnyttjas nar det galler att bedoma andra energiformers

omgivningskonsekvenser. Till exempel bor det vara mojligt att

utveckla metoder f5r att uttrycka den biologiska effekten av

avfallsutslapp kvantitativt i likhet med effekten av ionise-

rande straining.

Forslag till samordning av annan miljo/energi-forskning, som

nu år i planeringsskede bor kunna utarbetas under 1980. Som

exempel kan anforas :

- miljoeffekter vid anvandning av biomassa som energikalla

(energiskog, torv, halm) vad betraffar risker for omgiv-

ning och yrkesskador, landskapseffekter och biosystem,

- miljoeffekter vid framstallning och anvandning av metan,

metanol och etanol for energiproduktion.

Dessa och andra nya projekt kan visa sig vara aktuella for

gemensam nordisk satsning. I så fall kan behovet for nordiska

finansieringsbidrag oka vasentligt speciellt i fyraårsperio-

dens senare del.
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Delprojekten inom området Kostnader i 1000 Nkr Totalt
mi l jcaffekter v id 1000
energiproduktion - MIL 1981 1982 1983 1984 Nkr

MIL-1: Avfall från kol 500 500

MIL-2: Kancerogena och inutagena
årnnen i rokgasutslapp 350 350

MEL-3: Porsurningens inverkan på
metalltransport i miljon 350 350

MEL-4: Eelativa t i l lskot t av f5r-
oreningar från olika kallor 600 400 - - 1000

MIL-5: Matodik for jamforelse av

500

350

350

500

350

_

2000

1400

1050

mil^oeffekter

MIL totalt

400

2200

500

2100

500

1700

500

1350

1900

7350

Tabell 4. Sanunanstalining av projektforslagen inom området

miljoeffekter vid energiproduktion - MIL.
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5.3 Månsklig tillforlitlighet - LIT

Inverkan av manskliga fei på tillfSrlitlighet och sakerhet

har under senare år varit fSremål f6r stor uppmarksamhet dels

på grund av vissa olyckstillbud, dels på grund av den okande

tillampningen av kvantitativa riskanalyser, dar den manskliga

oforutsebarheten ger upphov till metodiska problem. Tre del-

projekt har foreslagits som syftar till forbattring av saker-

heten genom andamålsenlig utformning av driftpersonalens ar-

betsvillkor och genom forbattrad information om anlaggningens

konstruktionsforutsattningar.

Kalibrering, tester och reparation kan lamna sakerhetssystem

inoperativa på grund av triviala manskliga fel, vilka i en

stor utstrackning år mojliga att undvika med andamålsenlig

systemutformning.

Såkerhetssystemens tillforlitlighet år i stor utstrackning

beroende av risken for konflikt mellan de sakerhetsmassiga

driftfQrutsåttningarna och praktiska forhållanden såsom drift-

planering och modifikationer i bemanningsfSrhållanden och ar-

betsinstruktioner. Det år sarskilt angelaget att åstadkomma

ett samarbetsprojekt inom detta område, dar det finns gemen-

samma nordiska arbets- och organisationstraditioner.

Flera erfarenheter, bl.a. haveriet vid Three Mile Island,

har visat att de arbetsprocedurer och -instruktioner som ar

utarbetade utgående från "design basis accidents" inte ar

tillrackliga vid alla situationer som avviker från design-

forhållandena. I vissa fall år det våsentligt, att den an-

svariga driftledningen snabbt får tillgång till konstruk-

tionsf5rutsåttningar for interlock- och sakerhetssystem och

instruktioner f6r att kunna bedoma konsekvenser av ad hoc

åndringar i den konkreta situationen och for att ha bakgrund

till utvårdering av det automatiska systemets beteende under

ett oforutsett forlopp.
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De uppnådda resul ta ten kan til lampas på karnkraftområdet så-

vål som på annan kapi ta l intensiv processindustri såsom kon-

ventionella kraftverk och kemiska industrianlSggningar, i

vi lka liknande problemstållningar alltmer aktual iseras av

den okande automationen.

Delprojekten inom området
mansklig t i l l f S r l i t l i g h e t - LIT

LIT-1: Problem i forbindelse med
underhåll och reparation

LIT-2: Arbetsorganisation och
planlaggning

LIT-3: Integrerad databas for design
av kontroll- och sakerhetssystem
och driftplanlaggning 760 760 760 760 3040

LIT totalt 1520 1520 1520 760 5320

Tabell 5. Sammanstallning av projektforslagen inom området

mansklig tillforlitlighet - LIT.

Kostnader i

1981 1982 :

380

380

380

380

1000

L983

380

380

Nkr

1984

-

_

Totalt
1000

1140

1140
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5.4 Kvalitetssakring - KVA

Forskning och utveckling angående kvalitetssakring inom fram-

for allt kårnkraftindustrin drivs som samnordiska projekt inom

NKA:s kårnsakerhetsprogram. De pågående projekten kommer att

vara avslutade under 1980. Under projektens gang har aktiva

nordiska kontakter etablerats och en del av resultaten utnytt-

jas redan nu på kårnkraftområdet av tillverkande industri,

kraftbolag, kontrollorgan och forskningsinstitutioner. NGS an-

ser att man darfSr natt de viktigaste malen for nordiskt fi-

nansierade projekt och att det for nårvarande tycks vara mind-

re angelåget att med nordiska medel stodja nya forskningspro-

jekt inom detta område.

Det har visat sig, att arbetet har haft vissa spin-off effek-

ter inom andra industrier. Dock har man inte haft mojligheter

att inom de pågående projekten bearbeta resultaten så, att de

på basta mojliga satt skulle kunna tillåmpas inom andra områ-

den. Inom det kommande programmet borde man darfor ta till-

vara av mojligheterna att med ett begrånsat nordiskt tillskott

effektivt stimulera overforing av erhållna kunskaper om kvali-

tetssakring från karnkraftteknologin till andra industriområ-

den.

Delpro jek te t inom området
k v a l i t e t s s a k r i n g - KVA

KVA-1: Kvalitetssakring inom energi-
sektorn

KVA to ta l t

Kostnader

1981 1982

300

300

300

300

i 1000

1983

-

-

Nkr

1984

-

-

Totalt
1000
Nkr

600

600

Tabell 6. Sammanstållning av projektfbrslagen inom området

kvalitetssakring - KVA.
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5.5 Radioaktivt avfall - AVF

Det finns annu inga slutlager for det avfall, som bildas vid

den dagliga driften av karnkraftanlaggningar ("reaktorav-

fall") . Denna fråga behandlas intensivt i många lander. En

optimering av avfallshanteringen (segregering i olika frak-

tioner, volymreduktion, solidifiering, mellanlagring) maste

principiellt invånta beslut om slutlagret, som staller speci-

fika krav på avfallsformen.

Vid slutet av 1980 kommer en forstå version av en metodik att

foreligga som resultat av det nordiska reaktoravfallsprojek-

tet; den kan anvåndas till såkerhetsbedomning av specifika

avfallshanteringssystem då slutlagret ar kant. I olika nor-

diska lander kommer dessutom modeller att finnas for berakning

av aktivitetsspridning från olika typer av slutforvar.

For att framja arbetet med att formulera de tekniska egenska-

perna hos och kraven på slutlager kravs ingående studier av

det solidifierade avfallets kemiska och fysiska egenskaper och

dess beteende vid aldring. Man maste också se till att det

utvecklas sådana metoder att man redan i samband med behand-

lingen av avfallet kan kontrollera de egenskaper, som har be-

tydelse for slutfbrvaringen. For att myndigheterna skall kunna

etablera kriterier for avfallslager behovs en rad tekniska

uppgifter. Storå insatser planeras framfSr allt i Sverige

och Finland for att losa dessa frågor, och det finns ett

starkt intresse på myndighetshåll aven i de andra landerna.

Genom att specifika nordiska avfallsprojekt formuleras for

perioden 1981 - 84 kan de nationella insatser som syftar mot

att nå fram till slutlager utnyttjas i alla ISnderna.

Nordiska projektforslag rorande hogaktivt avfall från uppar-

betning av bestrålat brånsle - eller rorande slutfSrvaring

av anvant kårnbransle - framlaggs ej i detta skede. De poli-

tiska villkoren i Sverige och Danmark har kravt stora natio-

nella insatser for att visa, att slutlagring av avfall ar

mojlig. Det har bedomts realistiskt att for narvarande
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begransa det nordiska samarbetet på detta område till ett i

och for sig utomordentligt vårdefullt utbyte av information.

Delprojekten inom området
radioaktivt avfall - AVF

AVF-1: Matnetoder for produkt-
egenskaper

AVF-2: Reaktoravfallets egenskaper

AVF-3: Bakgrundsinformation for
myndighetsarbate

A W totalt

Kostnader

1981 1982

700

700

500

1900

700

700

300

1700

i 1000

1983

700

700

300

1700

Nkr

1984

700

700

300

1700

Totalt
1000
Nkr

2800

2800

1500

7000

Tabell 7. Sammanstållning av projektforslagen inom området

radioaktivt avfall - AVF.
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5.6 Radioekologi - REK

Omgivningskonsekvenserna av radioaktiva utslåpp från karn-

kraftverk år ånnu inte helt kanda, på kort och lang sikt. De

konsekvensberåkningar som hittills utforts bygger på ofull-

ståndiga radioekologiska modeller. Genom att gQra konserva-

tiva antaganden om spridningens forlopp, upptag i våxter och

djur etc. ar det troligt att nuvarande beråkningar leder till

viss overforsiktighet. Det kan å andra sidan efter mera in-

gående studier visa sig att vissa radioaktiva nuklider sprids

och återfinns i någon hittills ej beaktad del av biosfåren.

Det tillkommer dessutom nya utslåppskållor t.ex. från avfalls-

stationer med andra kemiska sammansåttningar och ingångar i

biosfaren an utslåppen från kårnkraftverk har.

Fortsatt radioekologisk forskning ar darfor av många skal mo-

tiverad. Detta ar också den allmanna uppfattningen i de nor-

diska. lånderna och i andra utomnordiska lander. Genom icke

oansenliga insatser studeras i nationella projekt de radio-

ekologiska konsekvenserna i den narmaste omgivningen.

På grund av att spridning av radioaktiva amnen kan berora

mycket stora områden kan utslåpp i ett land leda till radio-

aktiva upptag i ett annat land. Gemensamma innanhav och sam-

manhangande kustområden leder till att t.ex. många akvatiska

problem for de nordiska landerna hanger naturligt samman. De

nordiska landerna kan hår genom ett intimt såmarbete på detta

och angrånsande områden underlåtta och effektiviera arbetet

med att forutse och studera effekterna av radioaktiva utslåpp.

Samarbetet syftar i praktiken bl.a. till ett val av låmpliga

biologiska organismer, som kan utnyttjas som indikatorer for

aktivitetets koncentration i havet, och till att avståmma de

analysmetoder, som anvånds vid olika nordiska laboratorier.

Nordiskt såmarbete kan också medverka till en okad kompetens-

nivå i respektive lander vad avser radioekologi, vilket har

en avgorande betydelse då det galler att losa och utfora de

olika nationella problemen och projekten. Området radioekologi
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kan i vidstråckt betydelse aven omfatta de speciella omgiv-

ningsproblem som uppkonuner vid en stor kårnkraftolycka t . ex .

ytkontaminering-av-raafk ra.m. ̂ Dessa- frågor ;har_den.senaste

tiden t i l l d r a g i t sicf-étt okat intresse. konsekvehsefna av en

storre olycka kan berOra ångransande lander och geménsåmma

nordiska pro jekt på detta område ar dåirfOr naturliga.

Utslapp av naturlig ak t iv i t e t från spec ie l l t koleldade kraft-

verk kan ge upphov t i l l stråldosér, som ar av intresse i jSm-

forelse med stråldosér av utslapp från kårnkraftverk vid nor-

mal d r i f t . Sven om utslMpp av naturl igt radioaktiva amnen

-inte å"r dominerande ur miljosynpunkt år det av nordiskt i n t -

resse a t t studera denna akt iv i te ts betydelse i nordisk miljo

p.g.a . utslapp från kol- och oljeeldade kraftverk i och utan-

fOr Norden. De radioekologiska problemen år av samma natur

som vid utslapp från kSrnkraftverk.

Delprojekten inom området Kostnader i 1000 Nkr Totalt
r ad ioeko log i - REK

REK-1: Storå karnkraftolyckor -
konsekvenser och motåtgarder 600 700 700 700 2700

REK-2: Interkalibrering faltforsok
och matningar 600 600 600 600 2400

REK-3: l^ptag av aktivitet i
bioindikatqrer 300 300 300 300 1200

REK-4: Utslapp av aktivitet från
kol- och oljeeldade kraftverk 100 240 - - 340

REK totalt 1600 1840 1600 1600 6640

Tabel l 8 . Sammanstallning av p r o j e k t f o r s l a g e n inom området

rad ioeko log i - REK.
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6. FORSLAG TILL FINANSIERING OCH ORGANISATION AV PROJEKT-

ARBETET

NGS:s projektforslag ar uppdelade på sex olika programområden.

Dessa år valda både for att projekt av samhorande karaktar

skall kunna sammanforas i storre grupper och for att projek-

ten skall kunna ges en tillracklig styrning. NGS anser att

en sarskild ityfigfuipp skall inrattas for varje programområde.

I styrgruppen skall inga representanter for intressenter i

projektet: myndigheter, forskningsinstitut och industri eller

några av dessa. Styrgruppens sammansåttning bor beståmmas från

fall till fall. Arrangemanget med styrgrupper har anvants i

det nordiska forskningssamarbete som foreslogs av NKS och det

har fungerat tillfredsstallande.

Varje styrgrupp ar ansvarig for de delprojekt som ingår i pro-

gramområdet. For varje delprojekt skall utses en p>ioj e.ktl&da.-

ne.. I. de fall pro jekten skall utforas av f ler an en organisa-

tion skall en av dessa utses till va.ndoKQa.n-Liia.tlon. Det ar

Qnskvart att projektledaren hamtas från vardorganisationen.

Nordiska kontaktorganet for atomenergifrågor har i en prome-

moria av 1977-04-27 fastlagt regler for administrationen av

nordisk karnsakerhetsforskning, dar uppgifterna for bland an-

nat styrgrupper, projektledare och vardorganisation anges:

a) Ansvarar for genomforandet av projekt i samråd med vard-

organisationen.

b) Ansvarar for att avtal om varje samarbetsprojekt ingås

mellan deltagande organisationer inkluderande en vardor-

ganisation med hansyn till att medel från ministerrådet

normalt utbetalas till vardorganisationen. I bokforingen

skall separat redovisas lb'nekostnader, resekostnader, res-

pektiva ovriga kostnader. Revisionsrapport framsandes sna-

rast mojligt efter 31 december.

c) Upprattar arbets-, tids- och finansieringsplaner for pro-



NM = Hordiska ministerrådet

NKA = Nordiska kontaktorganet for
atanenergifrågor

Redovisninj

Styrning

6 styr-

23 delprojekt
med ansva-
rig projekt-
ledare

Fig. 1. Organisation av foreslaget nordiskt projektsamarbete
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jekt på grundval bl.a. av beviljat anslag från minister-

rådet.

d) Utser en eller flera projektledare och avgor vilket ansvar

som skall delegeras till denne.

e) Utarbetar halvårsrapporter 5ver projektens framskridande

som inlamnas till kontaktorganet,

f) Utarbetar årligen fbrslag till arbetsplaner och anger me-

delsbehov som underlag for kontaktorganets ansokan till

ministerrådet.

a) Ombesorjer forvaltning av medel som från ministerrådet

overfors till organisationen att anvandas for projekt och

åtar sig på uppdrag av styrgruppen den administrativa,

tekniska och ekonomiska hanteringen av projekt.

b) Utser en ledamot i styrgruppen.

Projektledarens ansvar fastlagges av styrgruppen och kan

bl.a. omfatta

a) att ansvara for projektens operativa ledning och forverk-

ligande

b) att se till att utlovade resurser skaffas fram samt leda

och ansvara for konsulternas och ovriga deltagares pro-

j ektutfGrande

c) att overvaka att arbetet framskrider enligt planerna i

tekniskt, tidsmassigt och ekonomiskt hånseende.

NGS finner dessa regler andamålsenliga. Det bor understrykas

vilken viktig roll projektledaren spelar for att projekten

skall ge onskade resultat vid beståmd tidpunkt och med ett

effektivt utnyttjande av de nordiska medlen. Projektledaren

bor darfor ålaggas att vid sin kostnadsrapportering till styr-

gruppen inkludera en detaljerad redovisning av nedlagd arbets-

tid uppdelad på personal i projektet, datorkostnader, resor,

administration samt andra omkostnader. Projektledaren bor
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vidare rapportera kvartalsvis till styrgruppen, som i sin

tur rapporterar halvårsvis till kontaktorganet.

NGS rekommenderar att kontaktorganet haller en mojlighet op-

pen att inkalla NGS eller en motsvarande grupp till ad hoc

moten någon eller ett par ganger per år. En sådan ad hoc

grupp skulle kunna f51ja och utvSrdera pågående nordiskt

forskningsarbete och fSreslå kontaktorganet utveckling bch

fortsattning av det pågående programmet.

NGS har som forutsattning for projektforslagen antagit att

en vasentlig del av de totala kdsthaderna for projekten tacks

av nationella medel från de deltagande landerna och att upp

till 50 % kan tackas av nordiska medel. Dårigenom uppnås att

endast projekt som prioriteras av de nationella intressen-

terna får en plats i det nordiska saraarbetet. Vidare har for-

utsatts att de nordiska medlen skall tacka kostnader for ar-

betstid, databehandling, resor, administration och andra om-

kostnader men inte for utrustning• Styrgruppernas kostnader

for resor och administration (men ej arbetstid) ar också

inkluderade.
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Deta l j e rade p r o j e k t f o r s l a g inom programområdet

REAKTORSAKERHET - SAK

Delprojekt;

S&K-l: Sannolikhetsbaserad riskanalys och
licensiering 47

SXK-2: Begransning av radioaktivitet efter
hardsmalta 53

SfiK-3: Utveckling av datorkoder for simulering

av små brott 55

SXK-4: Korrosion av reaktormaterial 58

S&K-5: Varmeoverforingskorrelationer for haveri-
analyser 62

SJiK-6: 2-fas-experiment i liten skala avseende
varmeovering 65

S&K-7; DriftuppfSljningssystem ,„
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ProjektfSrslagen inom området S&K har utarbetats for NGS
av NAK:s ad hoc arbetsgrupp for sakerhetsforskning NAK/SG:

Christian Graslund Statens karnkraftinspektion,
Sverige

Matti Hannus, sekreterare Statens tekniska forsknings-
central, Finland

Eric Hellstrand Studsvik Energiteknik Ab,
Sverige

Dag Malnes Institutt for Atomenergi,

Norge

Franz Marcus NAK/NKA

Bjarne Micheelsen, ordforande ForsizSgsanlæg Risø, Danmark

Pekka Silvennoinen Sta tens tekniska forsknings-
c e n t r a l , Finland
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Projektforslag till NKA/NGS
J-P. Bento, Studsvik Energiteknik AB
T. Mankamo, Statens tekniska

forskningscentral
NGS(79)15 Final
1979-09-14

SAK-1
1 ( 6 )

S A K - 1 : SAHNOLIKHETSBASERAD RISKANALYS OCH LICENSIERING

Bakgrund

Under de fSrsta åren av karnkraftverkens utveckling, grundade

både reaktortillverkarna och myndigheterna anlSggningarnas

sSkerhet på konceptet "maximum credible accident". Postule-

rade handelser med sannolikheter la"gre an ett visst grMns-

varde betraktades således som "incredible" och behovde inte

behandlas i sakerhetsanalyser.

Pionjararbetet utfort i och med WASH-1400 /I/ har lagt grunden

for en definitiv andring mot en bittre kvantifiering av denna

"credibility".

Anda sedan dess publicering har WASH-1400's resultat varit

foremål fSr en ingående granskning. Den kanske mest kanda

kritiken av Rasraussen-rapporten utg8rs av den sk Lewis-rapporten

111. Denna rapport ar kritisk mot vissa avsnitt i WASH^1400's

"Executive Summary" samt mot de anvanda felfaktorerna i de upp-

skattade sannolikhetsvardena.

Daremot går Lewis-rapporten på samma linje som de fiesta

kritiker, nSmligen det att fel/handelsetradsmetodiken,

associerad med en adekvat databas, ar ett lampligt verktyg

for kvantifiering av komplexa tekniska systems tillforlit-

lighet och olycksrisker.

Probabilistiska metoder och kvantitativ riskbedomning torde

dessutom utgora ett vSrdefullt och flexibelt verktyg i

utvecklingen av "value/impact"- eller "risk/benefit"-metodiken

for stod vid utvardering och prioritering av alternativa saker-

hetsnojande åtgarder.
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Enligt vissa kritiker anses en paradox foreligga me11an an-

vandningen av kvantitativ riskbedoraning och risknivå, då inga

kriterier for en acceptabel risknivå har faststailts.

Emellertid utgbr den probabilistiska metoden for riskbedSm-

ning ett effektivt och systematiskt verktyg for kartlaggning

av risktopologin associerad med driften av industriella an-

laggningar. Analysen mbjliggbr en identifiering av de domi-

nanta felfaktorerna samt en jatnforelse mellan och en klassifi-

cering av de olika bidragen till den totala riskbilden.

Inom amerikanska NRC har man borjat tillampa kvantitativ risk-

bedomning på konkreta begransade problemstallningar (ATWS,

alternativa systemlosningar for hårdnodkylsystemen, mm).

NRC stoder dessutom en utvidgad anvandning av den probabilis-

tiska metoden for riskbedomning. I detta sammanhang ar kanske

den viktigaste frågan i vilken omfattning och i vilken takt

metoden kommer att introduceras for anvandning i licensierings-

proceduren. Frågan ar lika aktuell i Norden inom de berorda

nyndi^heterna (frarast SKI och STL) samt inom karnkraftindustrin.

Vid tilliinpnins av kvantitativ rishanalys maste sarskilda be-

rakningsverktyg anvandas. >fycket viktigt ar aven att en val-

underbyggj databas anvandes for berakningarna. Det i detta

dokument beskrivna projektforslaget avser att fora beraknings-

metodiken framåt genom vidareutveckling av bl a datorprogram

inom problemområdet samt utvidgning och bearbetning av databasen.

2 Målsattning

Mot foregående bakgrund samt med utgangspunkt från utforda

nordiska analyser /3, 4, 5/, foreslås att det rubricerade

projektforslaget framst inriktas på metodutveckling samt for-

battring av dataunderlag, genom studier med fbljande mål-

sattning
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a) utveckling av befintliga verktyg (hSndelse/feltrads-

metodik, databas, datorprogram) och studie av deras u

begransningar

b) utveckling av metodiken fSr utv3rdering av de numeriska

resultatens konfidensintervall

c) tillatnpning av resultat från a och b på utveckling av

"value/impact"- eller " risk/benef it"-metodiken

d) /utredning om forutsattningar f8r och begransningar av de

probdbilistiska metodernas anvandning i licensieringsfor-

farandet.

Detta projekt begransas till den probabilistiska delen av risk-

analysen. Således behandlas inte de osakerhetsbidrag av mera

fysikalisk natur som ar associerade med haveriforlopp och ut-

sl3pp samt deras konsekvenser i oragivningen.

Det bor också påpekas att vardefulla tillampningsmbjligheter

av resultat enligt a...d ovan på andra industriella anlaggningar

forutses, i forstå hand for analysen av komplexa system i process-

industrin.

3 Arbetsplan

Inom råmen av detta samarbetsprojekt och for att uppfylla ovan-

namnda målsattning foreslås att resurserna koncentreras på

f61jande uppgifter:

behandling av tidsberoendet vid analys av hypotetiska

olycksfSrlopp med hjalp av fel/handelsetradsmetodiken

modellutveckling f tir behandlingen av beroende fei
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inverkan av manskliga felfaktorn i systemananalys, i

forstå hand kvantifiering av mansklig tillforlitlighet

i samband med test och underhåll

analys av intraffade allvarliga incidenter

("near misses" av typ Browns-Ferry brand och Harris-

burg-olycka): utvardering av deras betydelse som kon-

troll av handelse/feltradsmetodernas mojligheter att

forutsaga liknande handelser

uppfoljning av befintliga databaser, framst nordiska

/6/, inriktad på kvalitetsbedomningen av feldata samt

noggrannare specifikation av komponenternas olika fel-

moder

framtagning av tillforlitliga felfaktorer for uppskatt-

ning av konfidensintervall

insamling och klassificering av statistiska data for

beroende fei och manskliga fel.

3^3__ Kvalitativ_anal^s_av_transienter

Drifterfarenheter av kårnkraftverk t.ex. olyckan i Three Mile

Island har visat behov av en djupgående analys av olika fore-

kommande transienter och deras bidrag till risktopologin.

Inom detta område foreslås metodutveckling for identifiering,

beskrivning och utvardering av transienter, inklusivt bidrag

från operatorfel (t.ex. genom en tillampning av cause-conse-

quence-metodiken for någon utvald reaktortyp).

Under denna punkt foreslås en uppdatering av den haverianalys

som utfordes på Barseback II /4/, hansyn tagen till resultat från

moment 3.2 och 3.3 enligt ovan. Denna analys bedoms som varde-

full pga, framfor allt, den vid denna tidpunkt ackumulerade

mangden av erfarenhetsdata.
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326

Arbetet koncentreras pi forutsattningarna for och begrans-

ningarna av probabilistiska metoder och befintliga verktyg/

data fSr anvandning i licensieringsfrigors

Beroende av erhållna resultat under projektets gang samt ut-

vecklingen utomlands (frSmst inotn amerikanska NRC) kan omfatt-

ningen och prioriteringen av ovannamnda uppgifter bli fHremål

for justeringar.

4 Projektets genomforande

Mot bakgrund av ett mera konkret behov samt tidigare utforda

studier foreslis projektet genomforas som ett samarbete mel-

lan framst VTT och Studsvik, och i mindre omfattning, Ris^

och IFA.

Arbetet forutses dessutom innebara tåta kontakter med myndig-

heterna, karnkraftindustrin och kraftbolagen i respektive

lander.

I tabellen nedan presenteras ett forslag till fordelning av

de monetara resurserna melian de olika samarbetsparterna.

Studsvik

VTT

Ri s^,IFA

Totalt

Nordiskt
bidrag

0.7

0.7

0.4

1.8

0.9

MNkr/år under 1981-84
It

II

II

IT
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sKlT-T: ̂ BEGRANSNING AV RADIOAKTIVITETSUTSLAPP ___-___. .
--"" "- '-" EFTER HA'RDSMA'LTNING I LWR ,\'\

Bakgrund

Reaktorsåkerhetsafbetet inriktas på haveriforebyggande, haveri-
bekampande och konsekvensbegrånsande^åtgårdermed prioritering
i den namnda ordiningenr" ;Detta .inriebår_att-raan-ayser .att ned-
br-inga såvål;sannolikheten -som-konsekvensén-hos -forutsedda- ~
haveriforloppY så langt, det ar praktijkt-mojligt. Man har h i t -
t i l l s ansett och anser fortfarande att den viktigaste uppgiften
år att nédbringa sannolikheten for haverif'jrlopp. Sannolikhefcen
kan dock av praktiska skal nedbringas endast t i l l en viss grans.
Uppmårksamhet bor dårfor ågnas också åt de praktiska mojlig-
heterna att "begransa omgivningskonseVivenserna i alis tånkbara
haveri f orlopp, inkluder ande aven de mest osannolika, som leder
t i l l att brånslet forlorar sin kylning och nedsmålter på grund
av vårmeutveeklingen från de radioaktiva åmnena i brånslet.

Vid en sådan sk hårdsmåltning avges radioaktiva åmnen i form
av rok och gaser från brånslet. Åtgårder kan dock vidfcas for
att mer eller mindre effektivt begransa spridningen av radio-
aktiva åmnen t i l l omgivningen.

Målsåttning

I projektet bor klarlåggas betingelserna och de praktiska raojlig-
heterna for åtgårder, som syftar t i l l att reducera haveririskerna
genom att begransa utslåppen av radioaktivitet t i l l omgivningen
efter postulerad hårdsmåltning i kårnkraftverk med låttvatten-
reaktorer.

Som mojliga åtgårder for begrånsning av utslåppen kommer bl.a
foljande alternativ att betraktas inom projektet:

- avblåsning av gaser genom ett fi l ter for att undvika bristn;ngen
av inneslutningskårlet pga alltfor hogt tryck

- genom att placera kårnkraftverket under jorden i bergrum kan
radioaktivitetsutslåppen begrånsas aven i samband med snabba
dynamiska tryckforlopp»sk. ångexplosioner

- forhindring eller fordrojning av radionuklidernas spridning
genom marken t i l l omgivning från hårdsmåltan som redan har
genomtrångt inneslutningskårlets botten med hjalp av några på
forhand planerade tekniska medel.
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Projektet bor syfta till att framlågga ett underlag for bedoraning
av frågan om vissa åtgårder i forstå hand avblåsning av overtryck
samt filtrering av avblåsta gaser under vissa betingelser kan an- .
ses vara kostnadseffektiva i forhållande till uppnåelig riskreduk-
t i o n . _ • _ . . " " • - • " ' "

Arbetsuppgifter .- "~~ ' "

Projektet kan delas i foljande skeden:

- kortlåggning och:beskrivning av olika tekniska alternativ for
begrånsning av radioaktiyitetsutslåppen

- beråkning av riskreduktion som kan erhållas med hjalp av dessa
åtgårder

Tidsplan

- uppskattning av kostnaderna for betraktade åtgårder samt bedom-
ning av kostnadeffektiviteten

Arbetet tankes att stråcka sig over en period på h år borjande under
forstå halftet av 1980.
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SAK-3: UTVIKLING AF ANALYSEMETODER FOR VANDKØLEDE"
" " REAKTORER FOR UHELD MED SMÅ BRUD

Baggrund

Uheld af-typen "små-brud" kan skyldes brud på mindre rør eller

utilsigtetblæsning fra en ventil,.som ved uheldet på Tremile-

øen. Uheld af denne art skønnes at have langt højere sandsyn-

]ighed end de store haverier, hvis analyse indtil nu har krævet

størstedelen af arbejdsindsatsen,

Uheld med små brud vil give relativt langsomme ha?ndelsesforløb,

og regnemaskinekoder der er egnede til analyse af uheld med

en tidsskala af flere timer skal opbygges. (Eksisterende regne-

maskinekoder til simulering af tab-af- kølemiddel-uheld, som

RELAP, TR£C, NORCOOL-1,11, er ikke egnede til analyse af uheld

med lange tidsforløb). Regnemaskinekoderne skal indeholde

termo-hydrauliske modeller for reaktorkernen og reaktorens

kredsløb, og de må være baseret på en numerisk teknik, der er

velegnet til de lange tidsforløb.

Små brud er en type af transienter, der ikke simpelt kan af-

grænses, og srvel initiering som forløb af et sådant uheld vil

være afhængig af reaktortype og lay out af reaktorens kreds-

løb. Det er derfor væsentligt i projektet, at der etableres bå-

de et værktøj til analysen (en eller flere koder) og en erfa-

ring i anvendelsen af dette beregningsværktøj på karakteristiske

transienter af denne type. Ved et fællesnordisk projekt er det
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endvidere væsentligt, at såvel erfaring som værktøj etab-

leres i deltagerlandene.

Målsætning .. .

Analyse af transienter af typen "små brud".

Som et væsentligt led i dette indgår udvikling af regne-

maskinekode(r), der simulerer denne type uheld.

Resultater

Det nukleare '-r-n^sels opførsel er afgørende for uheldsforløb

og konsekvenser, og derfor vil hovedresultaterne være brændsels-

og kapslingstemperaturer. Dette s t i l ler igen krav om beregning

af: - - .

1) Kølemidlets masse, energi og flowfordeling, samt trykfor-

delingen i kernen.

2) Da regulering af pumper og ventiler ofte styres af vand-

niveauer, må disse beregnes dynamisk ved massebalancer for

hele eller dele af systemet.

3) Systemtrykket må beregnes dynamisk.

Arbejdsopgaver

Hovedopgaverne vil være:

1) Analyse oc? identif ikation af transienter af typen små brud

og af de systemer der ønskes modelleret. Identifikation af

fysiske modeller.

2) Kodning af regnemaskinekode(r) .
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(Det anses for sandsynligt, at rcgnemaskinekoder af den

skitserede type kan baseres på ligninger og numeriske tek-

niker fra eksisterende koder).

3) Afprøvning, verifikation og anvendelse af regnemaskinekoder

på karakteristiske transienter; - for relevante reaktortyper

og kredsløbssystemer.

Projektets udførelse

Projektet indeholder en etablering af en erfaring i vurdering

og analyse af en vis type transienter, og en kodning af et be-

regningsværktøj. Det vil være essentielt, at alle deltagende

parter direkte deltager med mandskab i arbejdet, og der kan der-

for ventes en betydelig aktivitet gennemført via rejser og ud-

stationeringer.

Tidsplan

Med start 1. januar 1981 ventes projektet at vare ca. 3 år.

Omkostninger

4 mandår/år 1320 NK kr/år

regnemaskineforbrug 200 -

rejser udstationering 130 -

1650 -

Totalt (3 år) 4950 -
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SAK-4: KORROSION AV REAKTORMATERIAL

Bakgrund

Ur såkerhetsteknisk synpunkt ar reaktortryckkarlet och

primårkretsen de mest kritiska delarna i ett karnkraftverk.

Dessa komponenter Mr utsatta for h6ga temperaturer och

hogt tryck samt reaktorvatten. Sakerheten och tillfBrlit-

ligheten hos dessa komponenter beror på konstruktions-

materialens egenskaper. For att beståmma såkerhetsmargi-

nalerna hos dessa komponenter maste man ta hansyn till alla

variationer i materialegenskaperna, felens (sprickornas)

inverkan, sptucktillvåxt vid olika belastningsforhållanden,

omgivningens (reaktorvattnets) korrosiva verkan etc.

Miljosensitiv korrosionsprickning ar den vanligaste haveri-

formen i reaktormaterial och den forekommer når material-

egenskaper, belastningsforhållanden och miljo samtidigt

år ofordelaktiga. Korrosion av primårkretsens material

åstadkommer också korrosionsprodukter som utgor det domi-

nerande bidraget till det radioaktiva avfall som bildas

under reaktordrift.

Dlika korrosionsformer inom atomenergiområdet begransar

tillgångligheten av reaktorer i hog grad och kan också

fororsaka stora risker for befolkningen och miljon.

Också kostnaderna for långvariga driftstopp som foror-

sakats av korrosion kan vara enorma. Underhållspersonalen

kommer att vara utsatt for bestrålning kanske under

langa tider, vilket gSr repareringsarbetet mycket svart.

De allvarligaste korrosionsformerna på reaktorområdet

år spanningskorrosion, korrosionsutmattning och inter-

kristallin korrosion.
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Spanningskorrosion av austenitiska rostfria stål ar ett

svart problem i kokarreaktorer, dår den påverkas av sen-

sibilisering, spånningsnivån och belastningssattet

samt miljon. Benågenheten hos ett visst material till

spanningskorrosion i rent syrehaltigt vatten han varderas

med elektrokemiska metoder (s.k. Elektrokemisk Potentio-

kinetisk Reaktivationsmetod, EPR).

Spanningskorrosion kan mojligen forekomma också i andra

material. Av speciellt intresse ar spanningskorrosions-

benågenheten hos reaktortryckkårlstål. Under den senaste

tiden har man funnit att också dessa ferritiska stål

kan vara benågna till spanningskorrosion i rent hog-

temperaturvatten undBr provning med en mycket långsam,

konstant tojningshastighet, men inte under konstant

belastning. Den inre ytan av reaktortryckkarlet har

en cladding av austenitiskt rostfritt stål for att

garantera korrosionsresistansen. Men om det forekommer

sprickor i claddingen kommer det ferritiska tryckkårl-

stålet i kontakt med hogtemperaturprimårvatten. I detta

fall kan vi få rilika former av korrosion i tryckkårl-

stålst: (i) galvanisk korrosion mellan austenitisk

cladding och ferritisk tryckkårlstål som resulterar

i punktfråtning, (ii) spånningskorrosionssprickning,

Ciii) våte producerad av den katodiska reaktionen

absorberas i tryckkarlstålet och fororsakar tillsammans

med neutronstrålningen forsprodning eller (iv) korrosions-

utmattning forekommer och fBrorsakar en accelererad

spricktillvaxt. Vi vet inte med sakerhet vilka av dessa

korrosionsformer ar relevanta oc.h hur kritiska de år.

Inom korrosionsutmattningsforskningen har man under den

senaste tiden upptackt accelererade spricktillvaxt-

hastighetBr vid vissa belastningsvågformer i reaktor-

vatten. Om dessa resultat ar konservativa borde vi veta

den belastningsvågform som forekommer i praktiken. Det

vore också av stort intresse att utfora pålitliga

korrosionsutmattningsstudier i vatten under 100°C, dar

experimenten ar mycket latta att utfora.
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Nålsattning

Projektet skall ta fram data- och informationsunderlag

for myhdigheternas såkerhetskrav samt utveckla forsknings-^

metoder som kan anvåndas av kraftindustrin i de nordiska

-landerna for studering av olika faror som korrosions-

sprickor ger upphov t i l l kårnkraftreaktorer. Ett annat

syfte ar att" forsoka estimera faran på forhand och

att få kunskaper for analysering av eventuella

haverier i efterhand. Också ratta korrigeringsmetoder

kunde utvecklas. P_rojektet skall också̂  bidra t i l l

utnyttjande~av korrosionskunskaper. fråri kårnenergi-

området inom andra.industrigrenar såsom andra energi-

formernas produktion och processindustri.

Forvantat resultat

Forvantat resultat år:

- battre kunskaper om dessa korrosionsformer på kårn-

industriområdet

- utarbetande av en nondestruktiv forskningsmetod for

matning av sensibiliseringsgraden av austenitiska

stål och svetsar i dem

- metod att hitta de mest utsatta stallena for

spånnlngskorrosion i fårdiga kokarreaktqrer genom

att analysera de anvanda stålchargerna

- utformning av en praktisk model att vårdera situationen

når sprickor i tryckkårlscladdingen vaxer mot bas-

materialet

- kunskaper om tryckkarlstålets korrosionsutmattnings-

egenskaper och våteforsprodningsegenskaper.

Dmfattning

Beroende av detaljeradprojektbeskrivning

Arbetsuppgifter

1. Inventering av nodvåndig bakgrundsdata och lampliga

forskningsutrustningar.
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2. Expsrimentellt arbete for undersokning av spannings—

korrDsion, kDrrosionsutmattning, våteforsprodning

och interkristallin korrasion ,-'..'..,'"-• _.

3. Analysering av data .-- ..--•-•-.•. r

4. UndersBkning av korrosionsmekanismer i rent hog-

temperaturvatten och analys.av praktiska situationer

med hjalp av forskningsdata.

Projektets:foryerkli gande

Projektet genomfors^i^två etapper:

- forprojekt for utarbetande av detaljerat program

(forskningsprogram, arbetsuppgifter, tidsplan,

personalbehov, forskningsutrustningsbehov. . . )

- projekt som omfattar korrosionssprickning av

austenitiska och ferritiska konstruktionsmaterial

i reaktorer.

Projektet utfors i nara samarbete med representanter

for ansvariga myndigheter i Norden och kraftproducBnter.

Tidsplan och manårsinsats

Projektet forverkligas under tiden 1.1.1961-31.12.1984.

Deri erforderliga manårsinsatsen beror av den detaljerade

projsktplanen, som utarbetas i samband med forprojektet.

HaH/AH
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SAK-5
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SiVK-5: UDVIKLIG AF VARMEOVERGANGSKORRELATIONER FOR
-- TERMOHYDRAULISKE MODELLER MED TÉRMODYNAMISK
ULIGEVÆGT , MED SIGTE PÅ HAVARIANALYSE FOR
VANDKØLEDE REAKTORER , .-. î  ' " "'

Baggrurid

I termohydrauliske regnemaskinekoder, til analyse af tat-af-

kølemiddeluheld for både små og store brud i vandkølede reak-

torers kølesystemer, spiller varrr.eovergangskorrelationer en vig-

tig rolle, idet disse fastlægger varmetransporten for givne tem-

peraturdifferenser. Som eksempel kan nævnes varmeovergangen

mellem brændselsstave og en blanding af vand og damp, som er be-

stemmende for brændslets overfladetemperatur.

I princippet findes sådanne korrelationer i et meget stort antal;

men disse er ikke tilstrækkeligt fundamentale og generelle, idet

de hver for sig er baserede på et begraenset forsøgsmateriale og

ofte ser bort fra manglende termodynamisk ligevægt.

Det har derfor vist sig nødvendigt at indføre yderligere korrek-

tionsparametre, son bestemmes ud fra relavante eksperimenter.

Selv med di>se modifikationer er de eksisterende varmeovergangs-

koirolacicnor relativt upålidelige, da ot ontydigt sit nf kor-

rektio^sparairetre ikke findes, hvorved den enkelte brugers skøn

kan blive afgørende. RELAP-4, der i øneblikket er en standard

licencitringskode. er et udmærket eksempel på koder, hvor den

enkelte brukers skøn vedrørende '/armeo«'ergangskorrelationer kan

have betydelig indflydelse på resultatet.

De nævnte mangler vedrørende varTneovergangskorrelationer træder

tydeligt frem i forbindelse med udviklingen af mere avancerede

regnemaskinekoder, der iøvrigt giver en mere korrekt og detail-

leret beskrivelse af de termohydrauliske forhold for tofase

strømning under transiente forhold.
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Der er derfor et presserende behov for et sæt entydige, funda-

mentale og pålidelige varmeovergangskorrelationer. "

Udviklingen af et sådant sæt af varmeovergangskorrelationer vil

kunne være af væsentlig værdi for arbejdet med regnemaskine-

koder til havarianalyse for vandkølede reaktorer. Anvendelses-

området vil omfatte nogle koder udviklet under NORHAV-projektet

(f.eks. NORCOOL-I, NORCOOL-II, NORA, TINA), samt en række andre,

som f .eks. RELAP-4 og den r.yere og mere avanqerede TRAC.

Målsætning

Det er projektets opgave at udvikle et sæt entydige, fundamenta-

le og pålidelige varmeovergangskorrelationer baseret på eksi-

sterende og sideløbende eksperimenter.

Disse korrelationer skal beskrive varmeovergangen mellem

1) væg og en væske-gas blanding

2) væske og gasfaser

og skal tåge hensyn til følgende effekter

1) fordampning

2) kondensation
3) termodynamisk uligevægt mellem væske og gasfase.

Specielt bør opmærksomheden rettes mode forholdene under burn-

out og post-burnout regimer, hvor væggene er tørre på grund af

høj varmeflux, samt forholdene i forbindelse med transient burn-

out og flowvending.

Arbejdsopgaver

Projektet vil omfatte følgende aktiviteter:

1) litteraturstudium vedrørende
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a. offentliggjorte forsøgsresultater

b. relevante teoretiske modeller

2) udvikling af nye korrelntioner '-"-'-'--•-•-

3) sammenligning af udviklede eller valgte korrelationer

med forsøgsdata.

Tidsplan

Med start 1. januar 1981, ventes projektet at vare ca, 3^ år.

Omkostninger

l̂s mandår/år

Regnemaskineforbrug
Rejser

Totalt (3% år)

500 N.kkr/år
20

20
540 N.kkr/år

1890 N.kkr.
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SAK-6: 2-FASE EKSPERIMENTER I LILLE SKALA

vedrørende varmeovergang under nødkøling af

vandkølede reaktorer ved reflooding.

Baggrund

Ved havarianalyse for vandkølede reaktorer anvendes en række

termohydrauliske regnemaskinekoder til beregning af de strøm-

ningsmæssige og temperaturmæssige forløb som følge af tab-af-

kølemiddel-uheld for både små og store brud i reaktorernes køle-

system.

Forløbet styres af en række mikroskopiske processer, der ikke i

praksis lader sig modellere i detailler, men i koderne erstat-

tes af nogle makroskopiske termohydrauliske ligninger samt en

række korrelationer baseret på forsøg.

Disse korrelationer omfatter blandt andet:

a) fastlæggelse af f lov/regime (bobleflow, dråbeflow, etc.) på

basis af makroskopiske parametre,

b) fastlæggelse af friktionsforhold væske-væg, damp-væg og

væske-damp for de forskellige flowregimer,

c) fastlæggelse af varmeovergangskorrelationer for de forskellige

flowregimer.

I princippet findes sådanne korrelationer i et meget stort antal;

men disse er ikke tilstrækkeligt fundamentale og generelle, idet

de hver for sig er baseret på et begrænset forsøgsmateriale -

begrænset parameterområde - og ofte ser bort fra manglende termo-

dynamisk ligevægt.
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Det har derfor vist sig nødvendigt at indføre yderligere korrek-

tionsparametre, som bestemmes ud fra relevante eksperimenter.

Selv med disse modifikationer er de eksisterende korrelationer

relativt upålidelige, da et entydigt sæt korrektionsparametre

ikke findes, hvorved den enkelte brugers skøn kan blive afgø-

rende. RELAP-4, der i øjeblikket er en standardkode, er

et udmærket eksempel på koder, hvor den enkelte brugers skøn

vedrørende varmeovergangskorrelationer kan have betydelig ind-

flydelse på resultatet.

Manglerne ved de eksisterende korrelationer traeder endnu tyde-

ligere frem i forbindelsen med udviklingen af mere avancerede

regnemaskinekoder, der i øvrigt søger at give en mere korrekt

og dctailleret beskrivelse af de tcrmodynamiske forhold for

transient 2-fase strømning i forbindelse med analyse af tab-

af-kølemiddel-uheld.

Til støtte for udviklingen af mere generelle og pålidelige varme-

overgangskorrelationer (se projektforslag SAK-5) og med specielt

henblik på anvendelsen i regnemaskinekoder af typen N0RCO0L-I

og NORCOOL-II (under udvikling i NORHAV-projektet) er der behov

for eksperimenter til supplering af det eksisterende forsøgs-

materiale vedrørende varmeovergangsforholdene under nøikøling

ved reflooding, herunder afhængigheden af flowregimet. Det kan

f.eks. nævnes, at de eksisterende varmeovergangskorrelationer

for underkølet kognlng i de': væsentlige er bygget på forsøg

ved tryk fra 30 til 100 bar, og ikke uden videre dækker området

frå 1 til 10 bar, der er af interesse i denne sammenhæng.

Målsætning

Det er projektets opgave ved forsøg i lille skala at undersøge

de termohydrauIlske forhold under nødkøling ved reflooding.

Arbejdet sigter på anvendelse i forbindelse med regnemaskine-

koder for havarianalyse af vandkølede reaktorer.
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-Projektet tænkes at koncentrere sig om følgende emner:

1) Bestemmelse af overgangene mellem de for reflooding

relevante flowregimer:

a. 1-fase flow, bubbly flow, inverted annular flow,

dispersed flow

eller

b. 1-fase flow, bubbly flow, annular flow, dispersed flow

og fastlæggelse af de parametre (flowrate, tryk, varme-

flux, void, etc.)r som er bestemmende for flowregimet.

2) Bestemmelse af varmeovergang under de ovenfor nævnte flow-

regimer, i et parameterområde svarende til reflbodingforhold.

Arbejdsopgaver

Projektet vil omfatte følgende aktiviteter:

1) Planlægning af forsøg i forbindelse med yderligere

litteraturstudier.

2) Modificering og yderligere udvikling af eksisterende

måle- og registreringsudstyr.

3) Opbygning af forsøgsopstilling.

4) Afprøvning af forsøgsopstilling og måleudstyr.

5) Gennemførelse af forsøg.

6) Analyse af forsøgsresultater.

7) Rapportering.

Forsøgene vil i vid udstrækning kunne udnytte eksisterende

for&øgsfaciliteter, herunder testsektioner og måleudstyr udviklet

til igangværende forsøg vedrørende Inverst annulart flow.

Forsøgene tænkes baseret på N-, H-0 + luft og H-0.

Tidsplan

Med start 1. januar 1981 ventes projektet at vare ca. 4 år.
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1\ mandår/år 500 U.Kkr./hr

Forsøgsudstyr 100

Re j ser 15 - -

615 N.kkr./år

Totalt (4 år) 2.460 N.kkr.

i V..,/
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L. Andermo, Statens karnkraftinspektion 1(2)

NGS(79)15 Final
979-09-14

SXK-7 : SAKERHETSRELATERADE EFRARENHETER FRÅN REAKTORDRIFT:
UTVECKLING OCH SAMORDNING AV DATAINSAMLINGSSYSTEM

Bakgrunfl..'

Inom både Finland och Sverige finns nu flera års erfarenheter av

driftuppfSigning. For att få ett begrepp om for- och nackdelar med

framfor allt dessa landers, men aven Danmarks och Norges system,

kommer i december att arrangeras ett nordiskt mote om erfarenheter av

driftuppfoljningssystemen. Jian kan forvånta sig att motet kan komma

att identifiera områden inom vilka forbåttringar och kompletteringar

bor gorås.

Inom OECD pågår ett arbete inom en undergrupp till CSNI att till mitten

av september ta fram ett forslag till internationellt utbyte av in-

formation os1, driftserfarenheter i termiska reaktorer.

TMI-2-olyckan har tydligt pekat på vårdet av driftuppfoljning och

analys av intråffade storningar. Som en foljd av olyckan, kommer med

all sannolikhet ovan nåmnda OECD-forslag att accopteras. Detta kommer

att innebåra att insatser maste goras aven inom Norden att anpassa

nationella system till de nya behov som tillkommer.

De ovan nåmnda insatserna som kan forvåhtås, innebar"åndringar, komp-

letteringar och expansion av nuvarande nationella system. Genom en

systematisk insamling och analys av drifterfarenheter från ett stortt

antal reaktorer skapas, en tillforlitligare bild av såkerhc.ten an vad

data enbart från Finland eller Sverige ger mojlighet till.

Projektets målsattning

Andamålsenlig rapportering av drifterfarenheter från ett stort antal

reaktorer, omfattande såval normala håndelser som reaktorhaverier,

skallvsratill stor nytta for myndigheter, anlåggningsinnehavare och

reaktorleverantorer i och med att ett sådant system ger mojlighet

till att i hogre grad forbattra anlåggningarnas tillforlitlighet an

individuella data från de enskilda anlaggningarna.
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Projektet skall bidra t i l l komplettering av deri Norden.existerande

driftuppfoljningssystemen och samordning av dessa så, att de kan .ut-

nyttjas i samband med driftuppfoljningssystem, som f.n. bearbetas

under OECD/WEA (CSNI). Detta.innebar en aktiv nordisk insats i OECD-

projektet. -

Forverkli gandet

Aktiy-insats i anslutning t i l l det internationella arbetet genom

sakkunnig^konsultarbete knytes t i l l myndigheterna i Sverige och Finland.

Insats: 2 manår under 19-31 och 1982. Det nationella driftuppfoljnings-

arbetet år omfattande (flera manår/år).
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Detaljerade projektforslag inom programområdet

MILJOEFFEKTER VID ENERGI PRODUKTION - MIL

Delprojekt:
73

MIL-i: Avfall från kol

MIL-2: Kancerogend och mutageno annen i 80
rokgasutslapp

MIL-3: Fbrsurningens inverkan på metalltrans- 83
port i miljon

MIL-4: Relativa tillskott av fSroreningar från 86
olika kallor

MIL-5: Hetodik for jamforelse av miljøeffekter 91
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Projektforslag till NKA/NGS MIL
1 (4)

Oppfølgningsgruppen NGS (79)1 SFinal

for Røros-seminaret 1979-09-14

MIL - MILJØEFFEKTER VED ENERGIPRODUKSJON

Sammenfatnin2_av_grosjektforslagene

Av de hensyn som ligger til grunn ved utformingen av den fremtidige
energipolitikk i de nordiske land, spiller de ulike energiformers
miljøpåvirkninger en viktig rolle. Et omfattende arbeide er i de
seneste årene utført for å utvide våre kunnskaper på dette området,
seneyt gjennom utredningene til de svenske komiteene "Energi- och
miljbkomittéen" og "Energikommissionen". Men det er fremdeles
brister i våre kunnskaper og disse søkes utfylt gjennom både en
løpende og en planlagt forskningsinnsats i alle de nordiske land.
Bl.a. kan nevnes en større utredning som nylig er startet i Sverige,
KHM (Kol-Halsa-MiljS).

Et begrenset nordisk samarbeide er tidligere blitt organisert
gjennom Nordforsk og gjennom den nordiske Embedsmannskomité for
miljøvernspørsmål. Danske og svenske myndigheter besluttet dessuten
i april 1979 at de i fellesskap skulle utrede helse-, miljø- og
sikkerhetsspørsmål ved forskjellige former for energiproduksjon.

I april 1979 ble det arrangert et nordisk seminar på Røros i Norge
hvor man diskuterte miljøpåvirkninger ved el-produksjon. Som et
resultat av de diskusjoner som ble ført ved avslutningen av seminaret,
har en oppfølgningsgruppe sammensatt av representanter fra de nordiske
land utarbeidet et konkret prosjektprogram som omfatter såvel tekniske
som miljømessige aspekter ved forskjellige former for energiproduk-
sjon. Disse nordiske prosjektforslagene er lagt opp slik at de
kompletterer og kan trekke størst mulig nytte av igangværende og
planlagte prosjekter i de forskjellige nordiske land. De utgjør
dessuten grunnlaget for et fellesnordisk energimiljøprogram som
svarer til innholdet i det nevnte dansk-svenske prosjektet.

Oppfølgningsgruppen foreslår følgende fem prosjekter som en første
fase i et internordisk samarbeide for å kartlegge sentrale miljøvern-
spørsmål i forbindelse med energiproduksjon:

MIL-1: Avfall fra kullforbrenning og avfallets miljøeffekter

MIL-2: Kanserogene og mutagene stoffer i røkgassutslipp

MIL-3: Forsurningens innvirkning på metalltransport i miljøet

MIL-4: Det relative tilskudd av forurensninger til mennesker og
naturmiljø fra forskjellige kilder

MIL-5: Metodikk for sammenlikning av miljøeffekter ved energi-
produksjon.
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De t o t a l e kostnadene for gjennomføringen av de fem f o r e s l å t t e
prosjektene beløper seg t i l 11,2 millioner Nkr (forprosjektering
i 1980 ikke medregnet). Fordelingen p r . år og på de enkelte
prosjekter fremgår av følgende t abe l l :

Nordiske finansieringsbidrag

M1L-1

MIL-2

MIL-3

MIL-4

MIL-5

Sum

1980

300

100

200

200

100

900

1981

1.000

600

500

800

400

3.300

1982

1.000

600

500

600

700

3.400

1983

1.000

600

500

200

700

3.000

1984

500

600

-

-

400

1.500

Totalt
1981 -
1984

3.500

2.400

1.500

1.600

2.200

11.200

NB: - Beløpene for 1980 er avsatt til forprosjektering

- De totale omkostninger ved gjennomføringen kan

bli betydelig større enn angitt i tabellen, da det

forutsettes at de foreslåtte samarbeidsprosjekter

koples til nasjonale prosjekter.

De enkelte prosjektene kan kort kommenteres som følger:

MIL-1; Avfall fra kullforbrenning og avfallets miljøeffekter

Den stadig økende anvendelse av kull for energiproduksjon har
bl.a. resultert i et miljøvernproblem i forbindelse med de
store mengder aske og slagg som dannes. Avfallet krever
betydelige arealer for lagringen, noe som både innvirker på
landskapsbilledet og mulig anvendelse av områdene til andre
formål. Et annet miljøvernproblem kan oppstå ved at metaller
og andre toksiske stoffer lakes ut av aske- og slagghaugene.
Dette kan representere et spesielt problem i Norden der metall
forurensning kan få betydelige konsekvenser på grunn av sur
nedbør og tynne jordlag med dårlige bufferegenskaper.
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Hvis det derfor skjer en utlaking av metaller fra askehaugene,
er det fare for at metallene kan bli spredd ukontrollert i
miljøet. Langtidseffekter kan oppstå, da metallene ikke brytes
ned. Av spesiell interesse er de metaller som kan gi mutagene
eller kanserogene virkninger. Det kreves en forskningsinnsats
for å utrede på hvilken måte man best kan lagre kullavfallet,
slik at skadelige stoffer i betydelige konsentrasjoner ikke
lakes ut og skader naturmiljøet og mennesker. Det må taes
hensyn til de spesielle forhold som vårt nordiske klima og
jordsmonn representerer. Mulig anvendelse av kullavfallet på
en miljømessig sikker måte bør dessuten utredes.

MIL-2: Kanserogene og mutagene stoffer i røkgassutslipp

Målsetningen méd dette prosjektet er å få frem pålitelige data
om mutagene eller kanserogene stoffer i utslipp fra forbrennings-
anlegg. Ved hjelp av kjemiske analyser og mutagenitetstester
skal stoffer som svarer fot mutageniteten, kartlegges. Hvordan
disse stoffene dannes og nedbrytes, skal studeres sammen med de
kjemiske forandringer de eventuelt utsettes for i atmosfæren•
På basis av dette kan de helsemessige konsekvenser av utslipp
beregnes, samt at man kan vurdere egnede mottiltak for å begrense
utslippet av disse stoffene.

MIL-3: Forsurningens innvirkning på metalltransport i miljøet

Ved forbrenning av kull slippes også metaller ut med røkgassefe;
Nylig gjennomførte undersøkelser viser at spredningen og
virkningene av disse metallene er sterkt avhengig av bl.a.
surhetsgraden i marken og i vann. Den økende forsurning synes
å resultere i at metaller som tidligere ble bundet til mark-
partikler kan frigjøres og transporteres til grunnvann og andre
vannkilder. Den biologiske aktiviteten til metallene forsterkes
derved.

Hensikten med prosjektet er:

å klarlegge hvilken betydning en forsurning av mark
og vann har på metalltransporten i naturen

- å undersøke på hvilken måte de biologiske effekter
påvirkes ved forsurningen.

Hvis forsurningen skulle medføre en betydelig øket mobilitet
av deponerte metaller, kan dette spørsmålet få stor betydning
når det gjelder krav til miljøet som stilles i allerede
forurensningsbelastede områder. En umiddelbar forsknings-
innsats på dette området er nødvendig for å klarlegge mulige
langsiktige risker som knytter seg til dette problemkomplekset.

MIL-4: Det relative tilskudd av forurensninger til mennesker og
naturmiljø fra forskjellige kilder

For å kunne bedømme nødvendige utslipps-begrensninger fra
energiproduksjonsanlegg bør man kartlegge i hvilken grad andre
kilder (industrianlegg, biltrafikk, jordbruk etc.) bidrar til
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miljøbelastningen innen ett og samme område. Slike data er
et viktig underlag for å sikre at prioriteringen av miljøvern-
tiltak skjer på en for samfunnet og miljøet optimal måte. Et
slikt dataunderlag savnes i dag. Metodikk for å kunne gjennom-
føre slike sammenliknende vurderinger må utvikles.

Prosjektet tar sikte på:

å utvikle metoder til bruk ved vurdering av relative
tilskudd til mennesker og naturmiljø fra ulike
forurensningskilder

å fremskaffe kvantitative data for bidragene fra enkelte
eller flere kritiske forurensningskilder.

Gjennom et nordisk samarbeid kan de data og den kompetanse som
finnes i de nordiske landene utnyttes effektivt.

MIL-5: Metodikk for sammenlikning av miljøeffekter ved energiproduksjon

Et omfattende arbeide har vært utført og utføres fortsatt for
å kartlegge separat miljøpåvirkningene av de enkelte energi-
produksjonsalternativene. Innen rammen for flere nasjonale
utredninger har man også forsøkt å sammenlikne og vurdere de
ulike energiproduksjonsalternativene med hensyn til deres
miljøpåvirkninger. Dette er nødvendig som et komplement til
spørsmålet om økonomi og tilgjengelighet.

Det foreslåtte prosjekt tar sikte på å komme frem til en
oversiktlig kvantifisering av de ulike energiproduksjonsmetodenes
miljøbelastning, hensyn tatt til de spesielle nordiske forhold.

Først og fremst taes det sikte på å få frem en metodikk til bruk
ved en sammenliknende vurdering av alternativer. Dette vil gi
et mer allsidig beslutningsgrunnlag å bygge på bl.a. ved valg
av energisystemer, prosesser, lokalisering, rensesystemer etc.

De utvalgte arbeidsområdene henger nøye sammen, og det er viktig at
en faglig vel kvalifisert gruppe virker som koordinerende organ for
de forskjellige prosjektene. En slik "styringsgruppe" bør også
vurdere forprosjektforslagene, ta stilling til prioriteringen, etablere
kontakt med de løpende nasjonale prosjektene og sørge for at
prosjektenes fremdrift følger det oppsatte program. På grunn av
prosjektenes interesse både for miljøvern-myndigheter og for kraft-
produsenter bør begge disse instanser være representert i den styrende
gruppe.

For hvert av prosjektene utnevnes en prosjektleder som også kan være
medlem i den styrende gruppe. Prosjektlederens institutt, eller
organisasjon, bør ha det faglige og administrative hovedansvar. I
flere tilfelle kan det bli aktuelt å fordele prosjektansvaret på
flere institusjoner, og i så fall opprettes en referansegruppe for
hvert prosjekt.
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MIL-1: AVFALL FRÅN KOLFORBRANNING OCH AVFALLETS MILJOEFFEKTER

BAKGRUND

En cent ra ] fråga v id en okad anv'andning av kol ar hur a v f a l l e t
s k a l l tas om hand, då de t ta kan utgbra e t t betydande mil joprobleni
på grund av

a t t det kraver mycket s to ra arealer f o r deponering och a v f a l l s l a g -
re t kan inverka menl igt på landskapsbild och markanvandning. Nor-
malt inneha! ler energiråvaran 10% aska som maste tas om hand (7-15..
askha l t ) . Fbrvaringsproblemens omfattning kan åskådliggbras genom
a t t bet rak ta e t t 1000 MW kondenskraftverk som v i d 10% askhal t och
6000 h u t n y t t j n i n g s t i d ger upphov t i l l 240 000 ton aska per å r .
Om denna aska deponeras i e t t 6-10 m hbgt lager åtgår 2,5-4 hektar
mark per år e l l e r uppemot en kvadratki lometer f o r 25 års d r i f t ,

a t t det innehål le r me ta l l e r och andra tox iska substanser (aven or -
gan iska) , v i l ka kan upplbsas av regnvatten och fbrorena y t - och
grundvatten.Den r e l a t i v t hbga belastningen av fbrsurande åmnen i
nederbbrden kan på s i k t inverka på de tunga metallernas l b s l i g h e t
och darmed deras b io log iska t i l l g a n g l i g h e t .

Om ut lakn ing av meta l le r sker ur askupplag f inns det r i sk f o r
a t t dessa metaller sprids okontrol lerat i mi l jbn i a l l f ramtid.
Langtidseffekter kan befaras då metaller ar ofbrstbrbara. Av sarsk i l i
intresse ar de cancerogena och mutagena metallerna i av fa l le t .

I Skandinavien år kansligheten for metallfbroreningar så rsk i l t
stor på grund av forekomsten av sura jordar och vatten, tunna jo rd -
lager och ringa buffr ingskapacitet.

MALSRTTNING

Projektet syftar t i l l a t t ta reda på hur omhandertagande av av-
f a l l från kolfbrbranning kan ske så a t t så l i t e t toxiska substan-
ser som mbj l ig t t i l l f b r e s naturmiljbn och manniskan. Darvid skal l
sa rsk i l t beaktas de speciel la fbrutsattningar som råder på grund
av vårt nordiska kl imat med bl a stora nederbbrdsbverskott och
t ja l lossn ing , sur nederbord samt har rådande geohydrologiska fbr -
hållanden. De långsiktiga effekterna skal l ha hbg p r i o r i t e t . Målet
bor vara a t t skapa anvåndningsmbjiigheter fo r avfa l le t på e t t ur
miljosynpunkt såkert sa t t . Om kolanvandningen dkar snabbt maste
man t ro ts detta rakna med en omfattande deponering av aska, v i lken
kan utgbra e t t s to r t problem. Det nordiska projektet skall in r ik tas
på hur askupplag skal l utformas for a t t i mbjligaste mån forhindra
utlakning av askans toxiska innehåll och på så satt i s tor t se t t
eliminera långsiktiga ef fekter av detta.
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FORWNTAT RESULTAT

Projektet skall ge underlag for kravspecifikationer for beslut
om fbrlaggning och teknisk utformning av kolaskeupplag. Fbljande
frågor skall besvaras:

- Vad utlakas från ett askupplan och vilka ar styrfaktorerna?
Resultaten skall utgbra underlag for en biologisk utvårdering.

- Hur kan man tekniskt utforma askupplag for att forhindra infilt-
ration och skapa en acceptabel landskapsbild?

- Var bor och kan askupplag forlaggas i olika landskapstyper?

OMFATTNING

Undersbkningarna bb'r utfbras på askor av olika ursprung och om
mbjligt producerade i olika energiomvandlingsprocesser. Kven askor
från fluidiserad baddforbranning och slam från rbkgasrening bor
inga. Det nordiska projektet skall endast behandla miljbprcblem
vid deponering. Ateranva'ndning av aska bor tas upp i annat sam-
manhang.

Studierna bor koncentreras till åmnen dar Ungsiktiga effekter på
manniska och miljb befaras, framst tungmetaller. De framtagna
resultaten skall utgbra underlag for bedomning av halso- och
miIjdeffekter. Om det blir storre utslåpp bb> i ett senare skede
en halsostudie genomfbras.

Sarskild vikt bor laggas vid klimatologiska och geohydrologiska
faktorers betydelse for utlakning av toxiska åmnen, spridning och
fastlåggning i omgivningen samt biologisk tillganglighet.

Det har framlagda forslaget ger exempel på vad som bor gdras inom
området. Forskningen inom det nordiska projektet kommer emellertid
ej att omfatta alla delar av forslaget utan skall utgbra komplement
till nationella projekt och ta upp delproblem som ej loses inom dessa

ARBETSUPPGIFTER

1. Långtidsfbrsbk for att utreda nederbbrdens infiltration i
askupplag och darav fbranledd ytlakning och spridning av miljb-
skadliga åmnen. Fbrsbken bor innefatta olika åtgarder dels for
tatning av upplagets botten och tackning av upplaget, dels också
for neutral isering av nederbbrdens surhet. Exempel på faktorer
som bor studeras ar lakvattnets pH, askans packbarhet och permea-
bilitet, inhomogeniteter i upplaget, upplagets storlek och fysiska
utformning, nederbbrdsmangd och recipientkaraktar. Konsekvenser
for askdeponering av i vil ken form transport av aska sker bor
sarskilt beaktas.

2. Langtidsstudier av avfallsupplagens inneha 11 av skadliga åmnen
som kan forflyktigas, nedbrytas eller avklinga (exempelvis kvick-
silver, polycykliskt organiskt material och radioaktiva åmnen).

3. Långtidsfbrsbk med samlagring av aska och slam från svavelskrub-
ber. Sarskilda studier bor darvid genomfbras for att kunna utforma
upplag så att sattningar i upplaget med kanalbildning och stabilitets
problem som fbljd undvikes.
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4. Langtidsstudier av olika typer ag/ rekultivering av askupp-
lagens tackskikt.Studierna bor omfata betydelsen av tackskiktets
tjocklek och sammansattning samt val av arter for vegetations-
etablering. Permeabilitet och benagenhet t i l l sprickbildning skall
undersbkas, liksom ytavrinningens betydelse och behov av dranerings-
skikt.

PROJEKTETS FORVERKLIGANDE

Fbreliggande projektplan ar prel iminar. En detal jerad projektplan
ska l l utformas.vi lken ska l l bygga på erfarenheter från nu pågående
och under 1980 planerade utredningar och understikningar inom
området. Krav på undersbkningsområden fas ts t i t l l es och val av
anlaggningar fo r a t t genomfbra matprogram gbres.

Huvuddelen av pro jek te t bb'r utgbras av f a l t s t u d i e r i existerande
kolaskeupplag. Det ar lampl igt a t t undersbka dels e t t kolaske-
upplag under uppbyggnad, exempelyis i Danmark, dels två e l l e r t re
gamla upplag i f o r metal l fbroreningar kansliga områden. Studierna
bor i sistniimnda f a l l inkludera matningar i a r t i f i c i e l l a och natur-
l i ga draneringssystem från och i narheten av upplagen samt i y t -
och grundvatten i upplagens narhet.

Om en påtaglig ut t ransport av metal ler sker t i l l omgivningen bor
stud ier av bioackumulation och o l ika organismstbmingar ( a r t -
fbrandringar, reproduktion etc) i n i t i e r a s .

Motsvarande studier ska l l genomfbras av e t t upplag med samdepone-
r ing av aska och slam.

Erfarenheter av hur avslutning (tackning) av e t t kolaskeupplag
bor ske kan vinnas genom studier av nu existerande, avslutade
upplag av exempelvis aska, gruvavfal l e l l e r hushål lsavfa l l .
Inf i l t rat ionshamning genom etablering av o l i ka vegetat ion, val av
tackskik t och utformning av dranering utgbr exempel på vad som
bor studeras. Studierna skal l resul tera i fors lag t i l ! avslutning
av kolaskeupplag.

VARFOR NORDISK SAMVERKAN?

Nationel la projekt om avfallshanteringens problem pågår e l l e r
planeras bl a i Sverige (statens va t ten fa l l sverk , naturvårdsverket)
och Danmark (m i l j bm in i s te r i e t ) . Genom e t t samnordiskt p ro jek t med
s t a r t 1980 e l l e r 1981 skul le forskning kunna genomfbras som kan
anvandas for kon t ro l l och uppfbl jning av de nat ionel la projekten.
Samordningen innebar e t t r a t i o n e l l t utnytt jande av forskningsresurser
Genom val av gemensamma undersbkningsområden och t i 1lgång t i l l en
stor mangd matdata kan mer bvergripande studier genomfbras.

TIDSPLAN OCH KOSTNADER (tusental norska kronor)

1980 1981 1982 1983 1984

300 1000 1000 1000 500

Medverkan av kraft/varmeproducerande fbre tag påraknas v i d genom-
fbrande av f a l t s t u d i e r och eventuel l anlaggning av fbrsbksupplag.
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MIL-2: KANSEROGENE OG MUTAGENE STOFFER I RØKGASSUTSLIPP

Bakgrunn

I de senere års ut redninger om energi er mulige helseskade-
lige utslipp fra fossilfyrte kraftverk kommet sterkt i
søkelyset.

Alle disse utredningene peker på våre manglende kunnskaper
når det gjelder utslipp av organiske forurensninaer fra
slike anlegg. Chrisp og medarbeidere har vist at flyve-
aske fra et kullfyrt kraftverk har mutagende egenskaper,
og at mutageniteten trolig er assosiert med organiske for-
bindelser. Mens PAH antas å være ansvarlig for en del av
denne genotoksiske effekt er det foreløpig ukjent hvilke
andre forbindelser som er tilstede og som har en tilsvar-
ende effekt. De helseskadelige effektene av disse uiden-
tifiserte forbindelsene er trolig like store eller større
enn de som forårsakes av PAH.

Tidligere er stort sett bare PAH utslippet målt, og måle-
resultatene er sterkt divergende.

Andre mulige kreftfremkallende eller mutagene forbind-
elser som emitteres fra forbrenningsanlegg er meget dårlig
undersøkt.

På grunn av disse stoffenes helsemessige betydning vil det
være av stor verdi å finne ut hvilke mutagene stoffer som
er t i l stede, hvilke utslippskilder en har for disse
stoffene, hvilke dannelsesraekanismer og hvilke nedbryt-
ningsmekanismer som er tilstede.

Målsetning

Målsetninger er å få frem pålitelige data for å kunne vur-
dere helsevirkningen av organiske forbindelser i utslipp
fra forbrenningsanlegg. Det vil kreve riktige prøve-
tagingsmetoder også for gassfase, og utslippsmålinger både
ved kilden og senere i røykfanen.

Karakterisering av mutagene komponenter innen POM stoffer,
eventuelle halogenerte hydrokarboner eller metallkarbon-
yler må gjøres ved kombinasjon av kjemisk fraksjonering og
mutagenitetstesting.

Dannelses og nedbrytningsmekanismene av mutagene eller
kanserogene stoffer bør undersøkes ved feltstudier eventu-
elt laboratorieforsøk.
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Den resterende dose belastning på grunn av disse stoffene
bør beregnes.

Mulige kontrolltiltak for å begrense utslippene, eller
virkningen av POM bar vurderes.

Forventet resultat

Prosjektet skal ved å oppfylle målsetninger kunne danne
underlag for å bedømme helseskadelige virkninger av for-
brenningsanlegg, og hvordan disse kan påvirkes.

Omfang

Undersøkelsene bør gjøres på kull-oljefyrte kraftverk med
varierende forbrenningsforhold. Utslippene må måles og
analyseres både ved kilden og lenger bak i røykfanen.

Immisjonsmålinger for å kartlegge eventuelle bidrag f>*a

langtransport eller andre kilder bør også inngå. Det bør
vurderes om POM målinger fra biomasse eller torvfyrte
anlegg skal inkluderes. Den kjemiske analyse bør sammen
med mutagenitetstester klargjøre hvilke mutagene stoffer
som er t i l stede samt deres relative bidrag t i l den
samlede mutagenitet.

Arbeidsoppgaver

1. Et forprosjekt hvor eksisterende prosjekter og
l i t tera tur gjennomgåes og hvor man søker å finne hvor
kunnskaper mangler. Utvikling av prøvetagingsmetodikk
og analyseteknikk bør gjøres for å kunne sammenligne
resultater.

Metodikk for biologisk testing bør likeledes studeres.

2. I hovedprosjektet bør målinger utføres og analyseres
med hensyn på POM.

3 Riktig prøvetaking også av gassfase. Det er her vik-
t ig at man under prøvetaking også får med andre POM.

4 Det tas prøver både av utslipp og i noe avstand; frar" ^., ..
utslippet, gjerne med riy i røykfanen. Dette Vil'-gi'- ".-: "- /\fi"t! j>.
et uttrykk for hva som finnes på partikler nårjtemp- "", y ..."• ''•_"•' vjf
eraturen er sunket i forhold t i l temperaturen under ." ,' ",;?'
utslippet. '••• -..f/

5 Det gjennomføres analyser av kjente mutagenér i ut-
slipp og i prøver tatt et stykké^fra utslippet- (PAKt ,
alkaner, enkle aromater, nitrosaininer). ,-'• ""'-'•*.-̂ ~ •••,' • • . - •',

• •-*-.'\ ?"• >;T-,F
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Det gjøres forsøk på å identifisere nye mutagene for-.
bindelser ved å benytte kombinasjon av kjemisk frak-
sjoner ing/analyse/mutagenit et stest ing.

Det bur gjennomfares laboratorieforsøk raea nitrering
og sulfonering av partikler fra emmisjonen og med
testing av mutagenitet og kjemisk analyse av produkt-
ene. Det partikulære materiale er da analysert på
forhånd.

På basis av analysene studeres dannelses og ned-
brytningsmekanismene av de mutagene komponenter.

Beregning av dosetilskudd til befolkning fra utslipp
av POM. Bedssmning av medisinske effekter på grunn av
doset ilskuddet.

Tidsplan og kostnader (1000 kr)

1980 1981 1982 1983 198"

Forprosjekt 100
Hovedprosjekt 600 600 600 600

Det forutsettes at nasjonale prosjekt innen samme problem-
område koordineres med et nordisk prosjekt.

0386MGK3
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MIL-3: FORSURNINGENS INNVIRKNING PÅ METALL-
TRANSPORT I MILJØET

BAKGRUNN

Elektrisitets- og varmeproduksjon ved forbrenning av fossile
brensler (kull, olje og gass), biomasse og avfall resulterer i
et bredt spektrum av avfallsprodukter. Disse avfallsproduktene
blir enten deponert på land eller sluppet direkte ut i vann
eller luft. Spredningen og virkningene av disse stoffene er i
de senere år blitt søkt klarlagt ved intensive studier både i
de nordiske og andre land. Disse studiene har ført til at vi
idag har en forholdsvis god oversikt når det gjelder hoved-
forurensningskomponentene ved energiproduksjon. Interessen har
derfor i den senere tid i sterkere grad blitt fokusert på øvrige
stoffer som f.eks. organiske mikroforurensninger og metaller.
Tidligere undersøkelser har således vist at metallutslippene ved
forbrenning av kull vanligvis er av vesentlig større omfang enn
ved bruk av andre brensler.

Den sterkt akende aktualitet vedrørende bruk av kull som energi-
råstoff har derfor ført til at metallforurensningene er av sær-
lig interesse i denne sammenheng. Det er mye som tyder på at
metallutslippene kan bli en viktig begrensende faktor når det skal
avgjøres hvorvidt det er miljømessig forsvarlig å satse på ut-
strakt bruk av kull som energiråstoff.

Også flere sider ved metallenes egenskaper i miljøet er relativt
godt klarlagt. Imidlertid gjenstår det ennå- mye arbeide for vi
kan si å ha en noenlunde dekkerx-e oversikt over problemet. Bl.a.
rår det ennå stor usikkerhet omkring deres spredning og tran-
sport i økosystemet. Foreløbige undersøkelser synes å tyde på
at denne transporten bx.a. er avhengig av metallenes kjemiske
form og surhetsgraden i jord og vann. Det er således sannsynlig
at den økende forsurning som er registrert i mange områder i
norden bl.a. de senere år har ført til en forskyvning av metall-
balansen mot vannforekomstsiden. Det synes også som denne foru-
rensningen har forsterket mange metallforbindelsers biologiske
aktivitet.

MÅLSETTING

Prosjektets hovedmålsetting er å skaffe seg bedre grunnlag for
å vurdere virkningene på mennesker og miljø av de metailtyper
som firgjores ved energiproduksjon. Hovedvekten skal i dér.r.e
forbindelse legges på å få klarlagt hvilken betydning forsur-
ningen av jord og vannforekomster har på metallbalansen i øko-
systemet, samt hvorvidt denne forsyrningen endrer metalifor-
bindelser.es virkningsmønster. For bedre å kunne vurdere virk-
ning og transport av de metallforbindelser som slippes til luft
fra bl.a. varmekraftverk skal prosjektet også ta sikte på å
foreta en karakterisering av den kjemiske og mineralske forr. av
disse metallene.
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Da det er mye som tyder på at det er en korrelasjon mellom
nedfall av sure svovel- og nitrogenforbindelser og nedfall
av metaller er det ønskelig å få dokumentert denne sammen-
hengen noe bedre enn hva som er tilfelle idag.

FORVENTET RESULTAT

Det forventes at prosjektet ved å oppfylle de målsettinger som
er skissert opp foran skal bidra til å avklare de potensielle
skadeeffekter på miljoet ved en øket utbygging av kull/oljefyrts
energiverk i norden.

OMFANG

Prosjektet bør begrenses til å omfatte noen av de viktigste
metallforbindelser som slippes til luft ved kull/oljefyrte
energiverk.

Ved karakteriseringen av utslippene bor det tas utgangspunkt i
1-2 kullfyrte verk forsynt med moderne elektrofiltere, samt
oljefyrte verk uten filter og om mulig med filter.

Hovedvekten ved undersøkelsene bør legges på å få kartlagt for-
surningens betydning for metallbalansen i økosystemet, samt få
kartlagt de viktigste mekanismer som er avgjørende for en
eventuell endret balanse.

Når det gjelder å dokumentere sammenhengen mellom nedfall av
"sur nedbør" og metallforbindelser bør en ta utgangspunkt i
foreliggende data og ikke foreta omfattende nye feltundersøkelser
med sikte på å samle nye data.

Dette prosjekt bør ikke omfatte kvantitative beregninger av ut-
slipp av metaller fra energiverk eller beregninger av spredning
og nedfall av disse.

ARBEIDSOPPGAVER

Noen av prosjektets viktigste arbeidsoppgaver er skissert opp
nedenfor. På grunnlag av en detaljert prosjektplan vil
imidlertid disse oppgaver kunne bli endret. •*

1. Lage en detaljert prosjektplan, inndelt i et forprosjekt og
hovedprosj ekt.

I forprosjektet skal det lages en oversikt over pågående og
avsluttende prosjekter innen det aktuelle problemområde.
Resultatene av disse prosjektene skal vurderes og kur.nskaps-
luker skal identifiseres. I den grad disse kunnskapsluker.e
berører dette prosjekts målsetting skal de sokes ir.npassert
i og fylles gjennom dette prosjektet.
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2. Samle opp det nødvendige antall svevestavprover fra
representative kullkraftverk forsynt med n-.cder;ie elektro-
filter, samt fra tilsvarende oljekraftverk rr•"•••'- og uten
støvfilter.

Analysere disse pravene med henblikk på å karakterisere
metallforbindelser.es kjemiske og mineralske form.

3. Klarlegge sammenhengen mellom avsetninger av tungmetall-
forbindelser i norden og nedfall av langtransportert "sur
nedbør" ved å gå gjennom og vurdere foreliggende data-
materiale (bl.a. moseprøver m.h.p. tungmetaller).

4. Kartlegge sammenhengen mellom forsurningscrad i vannfore-
komster (overflatevann og grunnvann) og metallstatus ved
feltstudier av utvalgte representative geografiske områder.
Det ene området skal være referanseområde (lite forsuret,
men metallbelastet).

5. Kartlegge hvordan de forskjellige metallers bevegelighet er
avhengig av jordens surhetsgrad. Dette kan gjores dels ved
feltstudier i utvalgte geografiske områder dels ved eksperi-
mentelle studier.

6. Kartlegge hvilke mekanismer som er av str.rst betydning når
det gjelder transporten av metaller i økosystemet. Detta
kan gjores ved å studere hvilke kjemiske endringer som finn;
sted i miljøet (jord, vann) ved forsurning og som derved på-
virker metallenes bevegelighet. • Det vil i den forbindelse
også være nødvendig å studere eventuelle "endringer i
metallenes kjemiske form.

7. Kartlegge de prosesser som har betydning for omdanning av
metallene til biologisk virkningsfull» forbindelse, samt
hvilken betydning forsurningen har for disse prosessene.

Tidsplan og kostnader (1000 Nkr)

1980 1981 1982 1983 1984

Forprosjekt 200 -

Hovedprosjekt - 500 500 500
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UIL-4: DET RELATIVA TILLSKOTTET AV FORORENINGAR TILL MANNISKA
OCn NATURMILJO FRAN OLIKA KALLOR

BAKGRUND

Den vastliga industri verl den står de narmaste åren infbr beslut
om den framtida énergifbrsbrjningspolitiken, vilka kan ha langt-
gående framtida konsekvenser. Vid utformningen av nya system for
energitillforsel och energikonsumtion maste halso- och miljb-
effekterna ges en framtradande plats. En mangd utredningar och
forskningsprojekt har de senaste åren genomfbrts for att få
fram kunskap om dessa effekter. Emellertid ar det vasentligt
att inte endast de enskilda energikallorna behandlas utan ener-
gi systeinen maste ses som en del av den integrerade miljbn, d'a'r
påverkan sker från annan industriell verksamhet och många mansk-
liga aktiviteter.

For att kunna bedbma erforderliga begrånsningar for fbrorenings-
utslapp från energisystem ar det vasentligt att ha ti 11 gang till
uppgifter om det relativa tillskottet till månniska och natur-
miljb från olika kallor, såsom bilavoaser, långdistanstransport,
industri, jordbruk m m. Dessa uppgifter bor aven relateras till
den mangd av dessa substanser som forekommer naturligt i mark
och vatten. Sådana data ar nbdvandiga for att prioriteringen av
miljbvårdsinsatser skall kunna ske på ett for samhållet och
miljbn optimalt satt.

MALSATTNINGEN

Projektet syftar till att kvantifiera hur mycket olika energi-
omvandlingsanlåggningar kan bidraga till belastningen pa man-
niska respektive naturmiljb relativt andra antrooogena kallor
och den naturliga bakgrundsnivån.

Studierna skall ge underlag for beslut om lokalisering av
energiomvandlingsanlaggningar av olika storlek och typ samt
jåmfbrande kostnads-nytta-analyser for miljbvårdsåtgarder i
olika alternativ.

Målet kan mer konkret illustreras med fbljande figur:
___ -̂. Energiproduktion

ji ""

1 transport / 3

< etc.
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Nedfallet eller koncentrationen av olikå åmnen i områdena 1, 2
och 3 kan bestammas. Om belastningen ar oacceptabel maste åt-
garder vidtas, så att utslappen minskas. Det ar då angelaget
att en optimering av insatta åtgarder kan ske. For detta kravs
dels en fororeningskartering, d v s att man kan ange hur mycket
av den totala belastningen på området som harror från olika
kallor (t ex energiproduktion, trafik etc i pkt 3) dels en
kostnads/nytta-analys.

Studien bor goras så konkret som mbjligt inom val definierade
typområden, t ex i tatort av olika storlek, i naturmiljb på
olika avstand från fbroreningskallorna och i olika belastade
områden i geografiskt skilda regioner. Ett fbrsbk till bio-
logisk utvardering bor foretas.

FURVRNTAT RESULTAT

Projektet skall

utveckla en modell(er) for hur man i konkreta fall gbr
berakningar av relativa ti 11 skottet från olika kallor
av en given fbrorening,

for några typfall redovisa kvantitativa data om exposi-
tionsti11 skottet från kritiska fbroreningskallor,

ange osakerheten i de berakningar som erhalls i relation
till olika nivåer på ti 11 gang på faktiska matdata.

OMFATTNING

Studierna bor om nibjligt omfatta 3-4 typfall, t ex

tatort med ca 50 000 invånare och småindustri,
tatort med ca 250 000 invånare och tung industri,
bebyggt område utefter en stor motortrafikled,

och i forstå hand koncentreras på metaller, polycykliskt
organiskt material (POM) och kvåveoxider (NO ).

Berakningarna bor genomfbras med olika penetreringsgrad,
så att for metaller ambitionsnivån kan tankas vara relativt
hbg. Detta innebar att valutvecklade modeller for spridning
och upptag via olika exponeringsvagar bor anvandas for att
mbjliggbra en bedbmning av olika kallors bidrag i olika delar
av landet, direkt upptag genom inandning respektive nedfall,
indirekt upptag genom jord och naringskedjor o s v . For P0M
och NO bor ambitionsnivån hål las lagre, vilket motiveras

av att Bilden for dessa amnen kompliceras av att de undergår
kemiska och fysikaliska fbrandringar under transporten vilket
fbrandrar spridningsbilden.
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I ett forstå undersbkningsskede skall i huvudsak befintliga
data utnyttjas. Metodfrågorna ges sarskild vikt, men teore-
tiskt modellutvecklingsarbete bor endast inga i begransad
omfattning.

Vid utvårderingen av data och efterfbljande riskvardering
bor en kvantifiering av betydelsen av olika upptagsmekanismer
for fdroreningar i olika form och via olika exponeringsvagar
efterstråvas.

ARBETSUPPGIFTER

1. Sarnmanstållning av genomfbrda eller pågående pro jekt tried
ovan nåmnda målsåttning.

Bedbmning av anvand undersbknings- och modelleringsmetodik
samt upprattande av en detaljerad projektplan.

2. Inventering av befintliga data om bakgrundsnivåer och
fbroreningshalter i olika belastade typområden samt emissions-
data.

Identifiering av kunskapsluckor i datamaterialet och en bedbm-
ning av vil ken betydelse dessa kan ha for genomfbrandet av
projektet. Eventuell revidering av projektplanen med hansyn
till resultatet.

3. Kvantitativa berakningar av relativa tillskottet av fbro-
reningar från ett fåtal val specificerade energiproduktions-
alternativ i några typfall som definieras avseende

belastningssituation (allman fatortsbelastning, industri mm)
befolkningsunderlag (spridning, storlek, forekomst av spe-
ciella riskgrupper)
naturtyp (skogsmark, jordbruksmark, vatten)
meteorologi ska fbrhållanden
geografiskt lage (kust, inland, breddgrad m m)

Beråkningarna bor inom tåtortsområde kunna begransas till
expositionstillskottet for manniska och grundas på emissions-
data utan anvandandet av spridningsmodeller.

På stbrre avstand från energiproduktionsanlaggningen kan be-
riikningarna i ett forstå steg troligen begransas till belast-
ningen på naturmiljbn. For detta fall fordras en noggrannare
uppskattning av bakgrundsnivåer och långvaga intransport av
fbroreningar. Modellstudier bor genomfbras for berakningar av
spridning och nedfall samt eventuellt betydelsen av olika
omvandlingsprocesser och transport mellan olika media (luft,
vatten, jord, biologiskt material). I ett andra steg kan
belastningen på manniskan via foda, dricksvatten, inandning
beraknas. Osakerheten i framtagna varden beraknas.
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4. Ett konkret undersbkningsområde utvaljes, som ar så likt
något av de undersbkta typfallen som mbjligt. Berakningar av
expositionstillskottet av fbroreningar genomfbres med verkliga
data om halter och emissioner.Undersbkningsmetodiken verifieras
eller modifieras genom jamfbrande utvardering av resultaten
fran typfall och verklighet.

PROJEKTETS FORVERKLIGANDE

Projektet genomfbres i olika etapper med successivt hbjd ambi-
tionsnivå. Varje etapp skall utvarderas med avseende pa
undersokningsmetodik och anvandbarheten av erhållna resultat.
Denna utvardering skall styra inriktning och omfattning av
det fortsatta projektet.

Etapp 1.
Fbrprojekt for att utarbeta ett detaljerat projektprogram
byggt på erfarenheter från andra studier med liknande mål -
sattning. Preliminar utvardering på grundval av latt till-
gangliga data.

Etapp 2.
Berakningar utfbrda på två typfall med olika belastnings-
situation. Undersbknings- och modelleringsmetodik av olika
penetreringsgrad provas.
For delprojektets genomfbrande behbvs fbrst en insamling
och utvardering av befintliga data från Norden och eventu-
ell t utomlands.

Etapp 3.
Berakningarna i etapp 2 verifieras i ett konkret verkligt fall.

Etapp 4.
Beroende på u t f a l l e t av etapp 1-3 kan en for tsat tn ing av
projektet tankas med ol ika i n r i k t n i n g :

fbr f inad modellering
insamling av mer data
utvidgning av undersbkningarna t i l l a t t omfatta f l e r fbro-
reningar, andra typområden, den integrerade belastningen
från f l e ra energiproduktionsanlaggningar m m
utvidgning av projektet t i l l a t t omfatta andra faktorers
betydelse f o r en r iskvarder ing, t ex ol ika upptagsmekanismer
i o l ika organ, nedbrytning och ackumulering, t ids fak torn
m m.

VARFtJR NORDISK SAMVERKAN?

Genom samnordiskt projekt uppnås fbl jande fordel ar:

Ett gemensamt behov av metodutvecklingsarbete t i l lgodoses
t i l l be tyd l i g t lagre kostnad an om varje land var fo r sig
gbr studierna.
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Den något olika kompetensprofil som finns i de olika lan-
derna bidrar till att resultatet blir battre och sannolikt
mer generellt tillampbart.

Tillgangligheten till matdata bkar, vilket ar helt avgdr-
ande for ett gott resultat.

Miljbpåverkan sker over granserna, d v s beslut om energi -
produktionsanlaggning i ett land kan inverka menligt på
grannlandet.

TIDSPLAN OCH KOSTNADER (tusental norska kronor)

1980 1981 1982 1983

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Etapp 1-3 beraknas kunna genomfbras på 2 år till en totalkost-
nad av ca 1 miljon norska kronor. Projektet fbrutsatter natio-
nell medverkan utover de har budgeterade medlen. Detta bor ske
genom koordination med pågående projekt.

Om och med viiken inriktning etapp 4 skall genomfbras, kan ej
slutligt bedbmas fbrran huvuddelen av etapp 2 slutfbrts.

100

100 300

400

100

100

500(prel) 200
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1979-09-14

MIL-5
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MIL-5: METODIK FOR KVANTIFIERING OCH JAMFORELSER
AV MILJOEFFEKTER VID EL- OCH VA'RMEPRODUKTION

Bakgrund

Frågor gallande manniskans miljb har under senare år givits
storre utrynnne och vikt vid diskussioner om vårt samhSlles
utveckling. Det Sr således helt naturligt att, bland de over-
vaganden som ligger till grund for utformning av den framtida
energipolitiken i de nordiska landerna, kvantifieringar och
Jamforelser av olika energislags miljSpåverkan hor till de
viktigaste. Sådana kvantifieringar och jSmforelser kommer att
omfatta hålso- och miljoeffekter av vitt skilda slag, t ex
ingrepp i naturen, utslapp av miljb- och hålsofarliga foro-
reningar vid normal drift eller enstaka stora olyckor och ris-
ker for att klimatet påverkas på lang sikt. Man bor darvid ta
hansyn till miljoeffekter i samtliga steg i energiproduktionen,
från gruva till avfall.

Kvantifiering av miljoeffekter behovs också for att rationellt
losa vissa delproblem t ex.

Val av energisystemmix: regionalt, lokalt
- Val av process .

Val av lokalisering
- Val av reningssystem
- Underlag for normer

Underlag for FoU-insatser
Vagning mot sparåtgarder

- Avfallsstrategier

Ett omfattande arbete har utforts under de senaste åren for att
kartlagga och utvidga våra kunskaper betråffande dessa frågor.
Kunskapsunderlaget på vissa områden kan och bor dock forbattras.
Allmant kan framhållas:

Kvantifieringen av olika typer av miljopåverkan ar
bristfallig. Ett huvudsyfte med fortsatt arbete borde
vara att ta fram och granska metoder for enhetlig
jamforelse av miljoeffekter.

- Riskbedomningar på delområder gors idag av ett stort
antal olika instanser. Som foljd av detta forekommer
ingen enhetlig utvSrdering av risker med olika produk-
tionsalternativ, vilket borde vara en viktig målsatt-
ning.

Nar det galler hålsoeffekter av fororeningsutslapp ar
sambanden orsak-verkan osakra. Forskningsinsatser pågår
inom området i många lander och en viktig uppgift ar
att ny kunskap sammanstalls och utnyttjas så att osaker-
heten i slutsatserna kan reduceras.
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Målsattning och omfattning

Projektet skall ses som ett led i anstrångningarna att

ta fram metodik for enhetlig och kvantitativ
berakning av halso- och miljoeffekter kopplad
till dels overvaganden ora energisysteramix dels
namnda delproblera.

- tillampa metodiken på några energiproduktions-
alternativ och delproblem.

- identifiera och fylla kunskapsluckor avseende
mi1jobe1astningar.

Projektet bor omfatta:

1. Kartlaggning av olika energiproduktionsmetoders
miljopåverkan.

- Fordjupa WASH-1224 och AECB-1119 (Inhaberstu-
dien) for nordiska forhållanden med anvandning
av resultat från de senaste årens utredningar.

2. Bearbeta metodikfrågorna for kvantifiering och
jamforelse av relevanta problem med samtidig
analys och diskussion av svårigheter och osaker-
heter.

Några centrala allmanna metodfrågor ar:

- Akuta kontra långsiktiga effekter.
Lokala kontra regionala och globala effekter.
Yrkesrisker kontra omgivningseffekter.
Belastad grupp skiljer sig från gruppen som drar
nytta av verksamheten.
Linjart dos-effektsamband kontra troskeleffekter.

- Normaldriftspåverkan kontra risker vid haveri.

Arbetsuppgifter

I den inledande fasen preciseras arbetsuppgifterna . Preli-
minart kan dock anges:

1. Identifiera olika energiproduktionsmetoders miljo-
påverkan (anlaggningar, typ av påverkan).

2. Kvantifiera påverkan med hansyn till lamplig nor-
mering av producerad energi och några relevanta typ-
fall av anvandning och undersok hur olika faktorer
påverkar resultatet.

3. Diskutera och precisera olika vurderingsnormer for
bl a

- akuta kontra långsiktiga effekter
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- lokala kontra regionala och globala effekter ••*•
(belastad grupp)
- dos-effektsamband ••-rl-̂ r--
- normaldriftsutslapp kontra haverier
- effekternas angivande i taonitara termer

4. Anvand material enligt 1 — 3 for belysning av
några relevanta problemstSllningar t ex —.

- jamfBrelse på nationell nivå av olika produk-
tionsmetoder. ; _.__
- individuell belastning i kritisk grupp.
- betydelsen av olika mojliga railjoforhattrande
åtgarder.

De olika produktibnsmetodérna fordelasTpå'-"deTnordiska vSrd-
land som har speciellt goda forutsattningar och erfarenheter
att bo.arbeta ett visst energising. Avon met.odfr-V.orna kan
furdiilns. Kn central arbetsgrupp eller projektledning ansvarar
for enhetlighet och samordning.

Varfor samnordiskt projekt

Grundtankarna i forslag om ett samnordiskt projekt inom om-
rådet ar:

gemensam overgripande insats med resultatanv3ndning
i varje iand

gemensamt angrepp av metodfrågor mot bakgrund av
delvis olika energisystem och erfarenheter

- effektivt samnordiskt utnyttjande av erfarenheter
från genomforda, pågående och planerade nationella
arbetan inom speciella områden (t ex insatser på
torv i Finland, biomassa i Sverige, kol i Danmark
och Sverige och olja i Norge).

Tidplan och kostnader

Kostnaderna anges i kkr.

1980 1981 1982 1983 1984 totalt

Inleda:ide fas 100 100
Huvudprojekt 400 700 700 400 2200
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Bilaga 3: LIT

Detaljerade projektforslag inom programområdet

MANSKLIG TILLF6RLITLIGHET - LIT

Delprojekt:

LIT-1: Problem i forbindelse med underhåll 97
och reparation

LIT-2: Arbetsorganisation och planlåggning 99

LIT-3: Integrerat detabas for utformning
kontroll- och såkerhetssystem
och driftplanlMggning 100
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Projektforslagen inom områ,det LIT har utarbetats for NGS
av NKA:s styrgrupp for kontrollrumsutformning:

J. Rasmussen Forsøgsaniaa g Risø,
Danmark

K. Netland OECD Halden Reactor Project,
Norge

Ch. Graslund Statens Karnkraftinspektion,
Sverige

P. Blomberg Studs vik Energiteknik AB,
Sverige

B. Wahlstrom Sta tens tekniska forskningscentral
Finland

Franz Marcus NKA
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LIT-1 ,2 ,3
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NGS(79)15 F i n a l
1979-09-14

L I T - 1 , 2 , 3 : MENNESKELIG PÅLIDELIGHED I KOMPLEKSE ENERGISYSTEMER

Baqqrund

Der har i de senere år været en stigende opmerksomhed omkring drift-

og vedligeholdelses-personalets indflydelse på sikkerhed og pålide-

lighed af store komplekse industrianlæg i almindelighed og kerne-

kraftværk i særdeleshed. Dette har resulteret i en række studiepro-

grammer i de forskellige industrilande; i Skandinavien førte initi-

ativer til at koordinere de nationale studier til samarbejdsprojek-

tet NKA/KRU. Dette projekt sigter på at kortlægge:

1) Kontrolrumsudformningen og dens udvikling som følge af datamaski-

nens indførelse.

2) Driftpersonalets arbejdsopgaver og uddannelse.

3) Relationen af disse faktorer til den menneskelige pålidelighed

i kontrolrumsarbejdet.

Under dette projekt er der identificeret en række specielle problem-

områder i forbindelse med "menneskelig pålidelighed", som i løbet
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af projektet vil blive bearbejdet og formuleret, men som ikke kan

gøres til genstand for egentlig udredning indenfor det planlagte

projekt. Der er især tale om folgende forhold:

- Menneskelige fejl under arbejde udenfor kontrolrummet, specielt

i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af sikkerheds-

og reserveudstyr, er af afgørende betydning for anlaegssikkerhe-

den.

- I sikkerhedssystemer, hvor redundans anvendes for at modvirke

indflydelsen fra simple tekniske og menneskelige fejl, er ar-

bejdsorganisation og -planlægning væsentlige faktorer i sikker-

heden mod "common mode" fejl, som kan blokere sikkerhedsystemer-

ne.

- I komplicerede og højt automatiserede anlaeg er det meget vanske-

ligt at sikre driftpersonalets overblik over det automatiserede

kontrolsystems reaktioner i unormale og kritiske situationer, og

det er vanskeligt at udarbejde arbejdsinstruktioner, som er hen-

sigtsmæssige under alle forhold.

Disse konklusioner er ikke alene baseret på de nordiske studier.

Der har under arbejdet været tæt kontakt til arbejdsgruppen "Human

Error Analysis and Quantification" under CSNI's "Task Force on

Rare Events", og der har i det nordiske projekt været inddraget

analyse af menneskelige fejl rapporteret i "Licencee Event Reports"

fra USA. Problemområdernes vigtighed er almindeligt accepteret og

har fået særlig aktualitet efter uheldet på Three Mile Island,

hvor de nævnte forhold - efter de foreløbige rapporter at dømme -

er blevet tydeligt illustreret. De to første af de ovenfor nævnte

problemer er nu genstand for studie i en OECD/CSNI ekspertgruppe,

og studier i en række lande kan ventes intensiveret. Det er i den-

ne situation vaesentligt at gennemføre et skandinavisk projekt, idet

forhold vedrørende menneskelige fejl er stærkt afhængige af lokale

og nationale forhold.
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Projektets indhold og målsætninq

Det foreslåede projekt kan opdeles i tre delprojekter:

1) Menneskelige feil under reparation og vedliqeholdelse

De hidtidige analyser af menneskelige fejl har identificeret

fejl under reparation, test og kalibrering som betydelige fak-

torer i et anlægs almene sikkerhedstilstand. De forelobige re-

sultater indikerer endvidere, at pålideligheden af sådanne ar-

bejder afhænger stærkt af arbejdssituationen, bl.a. af perso-

nalets muligheder for selv at detektere og rette de fejl, der

uundgåeligt sker under arbejdet. I projektet indgår en detal-

jeret undersøgelse af menneskelige fejl begået under disse ar-

bejdsopgaver og udarbejdelse af retningslinier for planlægning

af de konkrete arbejdsbetingelser, af instruktioner og af træ-

ning. Endvidere vil de metoder, som kan anvendes til løbende at

sikre at arbejdskvaliteten opretholdes på det tilsigtede kvali-

tetsniveau blive analyseret og vurderet.

2) Arbeidsorqanisation og planlæqninq

Foruden fejl, som begås under udførelse af selve arbejdet ved

reparation og vedligeholdelse, er forhold ved arbejdets over-

ordnede planlægning og organisation en væsentlig faktor i sik-

kerheden. Fejl og uhensigtsmæssige beslutninger i disse funk-

tioner er især kritiske, fordi de kan føre til "common mode"

fejl ved systematisk at tilsidesætte eller overse betingelser

og forholdsregler for sikker drift. Projektet vil omfatte en

analyse af de hidtidige erfaringer, som de kan uddrages af ind-

beretninger til myndighederne, i Skandinavien som i udlandet,

og forholdsregler til imødegåelse vil blive foreslået. Det er

vigtigt at få udarbejdet retningslinier for "quality of man-

agement assurance", idet organisatoriske forhold normalt er

meget afhængige af lokale og foretags-specifikke traditioner.

Sådanne retningslinier anses for særligt væsentlige i en tid,

hvor arbejdsmiljølove og andre initiativer begrunder organisa-

tionsændringer.
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3) Inteqreret database for design af kontrol- oq sikkerhedssvstemer

og driftplanlæqninq

Under planlægning og konstruktion af en anlæg tages en lang

raekke beslutninger på grundlag af sikkerhedsmæssige overvejel-

ser. og krav. De nuværende, hovedsageligt manuelle metoder til

dette arbejde gor det vanskeligt at administrere de store mæng-

der data og beslutninger, specielt er det vanskeligt at regi-

strere og dokumentere konstruktionsforudsætningerne i en sådan

form, at de er tilgængelige ved planlægning af funktionstest, •

ved udarbejdelse af driftinstruktioner, og ved planlægning af

modifikationer af anlægget. Ligeledes er adgang til konstruk-

tionsforudsætningerne nødvendige, når unormale og risikable

situationer kræver improviserede ændrjnger i den foreskrevne

procedure. Brugen af datamaskiner som middel til at håndtere

databaser under anlaegskonstruktion er ved at vinde indpas, og

projektet sigter på at vurdere disse tendenser mod "computer

aided design" og udarbejde retningslinier for at tilpasse sådan-

ne datamaskinesysterner, således at de kan anvendes også til at

lagre konstruktionsforudsætningerne og til at præsentere dem

i en form, som en anvendelig for driftstaben. En sådan data-

base vil indbefatte et sæt procesmodeller, som bl.a. kan an-

vendes som basis for en simulatorfunktion - dels til afprøvning

af påtaenkte ændringer, driftinstrukser o.lign., dels til laben-

de træning af operatørerne. En passende integrering af simula-

torfunktionen i den øvrige kontrolrumsudformning vil derfor

være et ønskeligt mål.

Der vil i et nordisk samarbejde være særlige muligheder for at

gennemføre dette projekt,,idet der foreligger en NARS rekomman-

dation for registrering og rapportering af sikkerhedsanalyser.

Denne er baseret på årsags-konsekvens metoden, som har vist sig

lovende som grundlag for såvel systematiske risikoanalyser som

on-line alarmanalyser i flere skandinaviske undersøgelser, der

er internationalt anerkendte.
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Der lægges vægt på, at projektet udfores i tilknytning til kon-

krete projekteringsopgaver i procesindustrien og i samarbejde med

industrigrupper for at få mulighed for at vurdere, i hvilket om-

fang beslutningsgrundlag for systemprojektering foreligger i

eksplicit form, og i hvor hoj grad grundlaget er mere implicit

formuleret som en ingeniørmæssig tradition og praksis, der kræver

en reformulering for at kunne anvendes af driftstaben.

Der er ved udarbejdelse af forslaget også lagt vægt på, at pro-

jektets hovedindhold skal formuleres, så resultaterne ikke er

bundet til et konkret anlæg eller anlægstype og ikke rettet mod

bestemte datamaskine- eller programsystemer. Det behandlede

problemområde er vigtigt for kapitalintensiv procesindustri

generelt, og projektets hovedindhold vil derfor blive en behand-

ling af generelle problemer som:

- Hvilken information fra konstruktionsgrundlaget er nødvendig

i driftfasen for sikkerhedsmæssig forsvarlig anlægsmodifika-

tion, udarbejdelse af arbejdsprocedurer, uddannelse af drift-

stab samt ved ad-hoc ændringer i procedurer og driftbetingelser

i unormale situationer?

- Hvordan er eksisterende data-base systemer egnet til at lagre

og give adgang til sådan information?

- Hvordan skal denne information presenteres i forskellige situ-

ationer og opgaver?

- Er den nødvendige information tilgængelig i konstruktionsfasen

i hensigtsmæssig form, eller kræves en mere systematisk design-

metodik med eksplicit registrering af beslutningsgrundlaget?

- Hvilke af de "computer aids for design", der for tiden er un-

der udarbejdelse, er hensigtsmæssige for tillempning til lag-

ring og transfer af designgrundlaget?

Konklusionerne af projektet bør have form af en vurdering af den

nuværende situation samt et sæt rekommandationer for konstruk-

tion af kontrol- og sikkerhedssyscemer for procesindustrien ge-

nerelt, dog med eksemplifikation ved reference til nukleare

anlæg.
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Proiektets qennemforelse

Projektet forudsætter stor bredde i den faglige baggrund hos pro-

jektgruppen: Energitekhik, sikkerhedsanalyse, kontrolteori, ar-

bejdspsykologi og datateknik'. Proj ektet kan derfor med stor fordel

gennemføres i et nordisk samarbejde mellem de institutioner, som

deltager i NKA/KRU projektet, der stiller krav til samme forudsæt-

ninger.

Projektet må nødvendigvis gennemføres i nær kontakt med myndigheder,

kraftproducenter og industrielle konstruktionsforetagender for at

få realistisk baggrund. Vedtages projektforslaget, kan mere detal-

jeret opgaveformulering ske indenfor rammerne af NKA/KRU projektet,

og et forprojekt er derfor næppe nødvendigt.

Studiet falder i følgende tre delprojekter. Disse kan gennemføres

isoleret, men en faelles koordinering vil være en fordel i retning

af at rationalisere studier af driftforhold og disses planlasgning

på værkerne.

P:l Problemer i forbindelse med vedliqeholdelse og reparation

. Undersøgelse af opgaver, arbejdssituation, træning.

. Fejldataindsamling og -bearbejdning.

. Udarbejdelse af retningslinier og kriterier.

Bemanding: Ca. 0.5 mand/år/land i 3 år

P:2 Arbeidsorqanisation og -planlæqninq

. Undersøgelse af tidligere erfaring, organisatoriske forhold

osv. i de forskellige nordiske lande m.m.

. Analyser af fejl, som skyldes utilstrækkelig planlaegning,

koordinering osv.

. Udarbejdelse af retningslinier.

Bemanding: Ca. 0.5 mand/år/land i 3 år
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;P:3 Inteqreret database for design af kontrol- oq sikkerhedssystemer

:- og driftplanlæqninq

. Analyse af grundlag for databasens opbygning - procesdesign-

forlob, system constraints og specifikationer, beslutningsbe-

tingelser. . _

. Databaseteknik -:hjælpemidler til håndtering af designgrund-

lag og -materiale.•_

. Systematisk generering af driftinstrukser.

. Indpashing i diriftstabsarbejde

. Anvendelse til simulatortræningii

Bemanding: Ca. I mand/år/land i 4 år.

Som sådan vil projektet kræve en nordisk bevilling på ca. 5 m.kr.

over 4 år, såfremt man, i lighed med de retningslinier som gælder

for NKA/KRU projektet, antager mindst en lige så stor national

indsats.
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Detaljerade projektforslag inom programområdet

KVALITETSSIKRING - KVA

Deiprojekt:

KVA-1: KvalitetssSkring irioirr energisektorn
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KVA-1: KVALITETSSIKRING INOM ENERGISEKTORN

Bakgrund

Nordiska Ministerrådet har under åren 1977-19B0 finansierat

ett samnordiskt projekt "Kvalitetssakring C0A] av kårnkraft-

verk" som foreslagits av NK.A. En del av resultaten som

uppnåtts i detta projekt utnyttjas nu på kårnkraftområdet

av tillverkande industri, kraftbolag, kontrollorgan och

forskningsinstitutioner. Projektet har i stort sett ut-

forts enligt de ursprungliga planerna. Under arbetets

gang har flere ideer till nya delprojekt inom området for

kvalitetssakring kommit fram. Dessa har emellertid inte

kunnat forvekligas på grund av bristande personresurser i

Norden. Projektet har haft vissa spin-off-effekter inom

andra industrier, men någan systematisk overforing och

implementering har inte gjorts.

Parallellt med detta NK.A/QA arbete har mycket annat hånt på

kvalitetssakringsområdet. En fortsatt utveckling av regler

och krav på kvalitetssakring har skett och myndigheterna

har, som en foljd av detta, andrat sina fordringar. Aven

den nya produktansvarslagen kommer att medfora nya krav på

kvalitetssakring inom den tillverkande industrin.

European Organization of Quality Control (EOQC) har på sitt

arbetsprogram upptagit kvalitetssakring inom energisektorn.

Bl.a. detta visar att kvalitetssikringen i framtiden kommer

att vinna ny terrang.

Nordisk Industrifond (NI) har finansierat ett projekt "Kvali-

tetsstyrning hos leverantorer" som har nara anknytning till

de aktiviteter som nu foreslås.
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Hålsattning

Målsattningen med detta projekt skulle vara att utvidga

kvalitetssikringen till hela energisektorn ach att

strukturere ett kvalitetssakringssystem sofh samlar de -

delvis motstridiga synpunkterna till en acceptabel hel-

het. Resultaten från NKA/CA-projektet och NI-projektet ;;;

visar att man har_ olika synpunkte>--i vissa -vasentliga •-• •

..f rågor. .-.---

EhergTsék'to~rn representerar stora ekonomiska satsningar

dch :-f oljdenna av fei. och driftstonningdr kan vara kata.strg-

fala.

Forvantat resultat

Resultaten av detta projekt forvåntas bidraga till en

samordning av kvalitetssåkringskraven inom energisektorn

sa att samma principer alltid kan anvandas. Projektet

torde aven underlatta foretag inom energisektorn att

anamma och omsatta i verklighet de nya kvalitetssakrings-

krav som kommer att stipuleras.

Ett nordiskt samarbete kan dra nytta av en storre expertis

och orfarenhetsunderlag samt av en vaxelverkan mellan

olika industrigrenar. Dessutom kan resultaten från alla

pågående projekt sammanstallas. Detta arbete kan even-

tuellt anvandas av Nordtest for att utarbeta samnordiska

rekommendationer och regler over kraven på kvalitetssak-

ring inom energisektorn.

Dmfa ttning

Detta projekt sku l l e tacka kva l i t e t s sak r ingen inom energi -

sektorn . dvs. o f f - sho re , r a f f i n a d e r i e r , LNG, k o l - , o l j a - ,

ved- ach tarv/kraft e t c . P ro jek te t i nne fa t t a r aven kompo-

nenter som anv'indes inom "dessa i n d u s t r i g r e n a r .

PruJRktot: fijrs.il.ls omfatta 2 år så a t t en I i 11 r.'ickl ig t
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lang vaxelverkan kan ske. I ett kortare projekt skulle

initieringsfasen vara proportianellt sett for stor. - .--

Arbetet skall sammankopplas med pågående nationellt

arbete och på detta satt uppnås storre volym och sam-

verkningseffekter. Dubbelarbete kan aven undvikas.

Arbetsoppgifter

En detåljplanering av arbetet Har ej utforts. I samband

med det Nordiska kvalitetssåkringssymposiet som ordnas

i Helsingfors våren 1980 skall man insamla de synpunkter

som skall ligga till grund for projektet, Efter detta

symposium skall detaliplaneringen skotas av en ny plan-

laggningsgrupp. Nuvarande styrgrupp for NKA/Q. A-projektet

har ej den sammansattning som behovs for detta projekt.

Forverkligande

Projektets forverkligande torde ske i foljande etapper:

1. Insamling av synpunkter i samband med Helsing-

fors -sympos i et .

2. Tillsåttande av en planeringsgrupp som senare

skall verka som styrgrupp fur projektet.

3. Detaljplanering.

4. Slutligt beslut att forvarkliga projektet.

Projektet bor utforas i nara samarbete med industri, myndig-

heter samt kontrollorgan cch forskningsinstitut.

Tidsplan och arbetsinsats

Arbetet utfors under 1981-82. Det år våsentligt att

arbetet kommer i' gang redan 1981 så lange som den expertis

från NKA/QA-projektet finns tillgånglig och prcjektresu1-

taten ar aktuella. Den totala arbetsinsatsen beraknas upp-

gå till c. 40 manmånader motsvarande ett varde av 1.200.000

Nkr. Av dessa skulle c. 50 % utgoras av medel från

Nordiska Ministerrådet. Detta betyder en insatsreservation

p-3 c. 3rji!.iJi)Q Nkr år 1131 och lika mycket 1G Q 2. Den nyj
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planeringsgruppen kommer att narmare specificera insats-

behovet, men det forefaller att insatserna måsts vara

av denna storleksordning far att ett meningsfullt arbete

skall kunna utforas. - ; •"'_•!_

JF /KB
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Detaljerade projéktforslag inom programområdet

RADIOAKTIVT AVFALL - AVF

Delprojekt:

AVF-1: Måtmetoder for produktegenskaper 113

AVF-2: Reaktoravfallets egenskaper H?

AVF-3: Bakgrundsinformatiori for myndighets- 119
arbete
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AVF - RADIOAKTIVT AFFALD

Indledning

Der findes ikke i dag i Norden slutlagre for affaldf som op-

står ved den daglige drift af kernekraftværker (reaktoraffald).

Dette spørgsmål er genstand for en betydelig udviklingsind-

sats i de nordiske lande såvel som andetsteds. Udviklingsar-

bejdet i Norden har hidtil hovedsageligt drejet sig om at for-

bedre metoderne til volumenreduktion og indkapsling af de radio-

aktive affaldsstoffer. En optimalisering af behandlingsmetoderne

kan i princippet først foretages, når slutlageret og dermed

dets specifikke krav til det indesluttede affald er kendte.

I det igangværende nordiske affaldsprojekt A:1 sammenstilles

de metoder, med hvilke de vigtigste egenskaber hos det solidi-

ficerede reaktoraffald kan sættes i relation til slutlageret

og til den håndteringskæde (mellemlagring, transport), som af-

faldet gennemgår. I det fornylig påbegyndte affaldsprojekt A:8

analyseres hvilke radionuklider, som kan forekomme i reaktor-

af faldet ved forskellige driftsbetingelser, og hvordan disse

nuklider vil påvirke udformningen af affaldsbehandlingen.

Ved udgangen af 1980 vil der som resultat af det nordiske affalds-

arbejde foreligge en første version af en metodik til gennemreg-

ning af specifikke affaldssystemer. Den kan anvendes ved sikker-

hedsbedømmelse og til afgrænsning af de nødvendige egenskaber

hos de indkapslede affaldsprodukter. Endvidere vil der i for-

skellige nordiske lande foreligge modeller, som kan udnyttes
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til beregning af aktivitetsspredning fra forskellige slut-

lagre for réaktoraffald. Desuden vil der foreligge et katalog

over affaldsmængder og aktiviteter ikke blot på beregnings- ~

modeller, men også på erfaringsværdier.

Arbejdet med réaktoraffald kan ikke forventes at være afslut-

tet i 1980. Reaktorindustrien, affaldsorganisationer og myn-

dighederne i de nordiske lande vil fremdeles være optaget af

at definere og realisere de første slutlagre, og at optimere

håndteringskæden for réaktoraffald. Derfor bør det nordiske

samarbejde også i perioden fra 1981 have til formål at sammen-

koble de betydelige nationale indsatser, både på udviklings-

og på myndighedssiden. For fireårsperioden 1981-8* fremlægges

derfor tre projektforslag vedrørende reaktoraffald,-

Projektforslag vedrørende højaktivt affald fra oparbejdning

af bestråiet brændsel, alternativt endelig lagring af bestrålet

brændsel, fremlægges ikke på nuværende tidspunkt. På grund af

de politiske vilkår i Sverige og Danmark har store nationale

indsatser været nødvendige for at vise, at slutlagring i det

pågaeldende land vil være mulig. Det nordiske samarbejde på

dette ̂område er for nærværende begrænset til en - iøvrigt sær-

deles nyttig - informationsudveksling.
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AVF-1:- MÅLEMETODER FOR PRODUKTEGENSKABER :

Baggrund

Målemetoder findes_for en lang række produktegenskaber for reak-

toraffald indesluttet i beton og bitumen. Arbejdet med projekt

A;l har vist at det især er nogle få metoder som er af virkelig

betydning når affaldets videre håndter ingskaede tages i betragtning.

De tilsatsstoffer, som indgår i de indkapslede affaldsprodukter

må også kontrolleres. Ikke alle de i dag anbefalede målemetoder er

tilpasset de påvirkninger, som affaldsprodukterne i virkeligheden

vil blive udsat for.

Målsaetning

Formålet med projektet er at udvikle et katalog over relevante

målemetoder, som kan anvendes dels under fremstilling af affalds-

produkter ne på værkerne, dels t i l den laboratoriekontrol, som

betinger affaldsprodukternes videre håndtering og slutlagring.

Arbejdsopgaver

1. En kritisk bedømmelse af eksisterende målemetoder med henblik

på deres brug t i l fabrikationskontrol, t i l hurtig rutineprodukt-

kontrol, og t i l indgående laboratoriekontrol.

2. Målrettet udvikling af manglende målemetoder (fx t i l brand-

egenskaber, udludning, mekaniske egenskaber) og udvikling af

integrerede målemetoder.
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3. udvikling af målesystemer til brug i værkerne og på laboratoriet,

Det vil være nødvendigt parallelt med udarbejde?.se af kataloget

at fortsætte en samordning af udviklingsarbejdet vedrørende pro-

duktegenskaber.

Projektets gennemførelse

Projektet forventes at løbé over en fireårig periode med en

årlig nordisk financieret indsats på\?. mandår. Arbejdet udføres

i nært samarbejde mellem forskningsinstitutter, kraftindustri

som har af f aldsbehandlingsanlaeg i drift eller planlægning, og

myndighederne.
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AVF-2: REARTORAFFALDETS EGENSKABER

Baggrund

Der foreligger i dag et godt kendskab til mængder ogaktivitets-

indhold af de affaldskategorier som opstår_i løbet af en

reaktors levetid. Derimod er der grund til nærmere at under-

søge de fysiske og kemiske egenskaber hos affaldet samt hvordan

disse egenskaber påvirkes ved ældning, både så længe materialet

befinder sig i reaktoren, og når det indgår i et færdigbehandlet

affaldsprodukt. Nye kundskaber herom kan lede til forbedret

behandling af affaldet. Ved udformning af affaldsanlæg bør

man også tåge hensyn til egenskaberne hos det affald som kan opstå

ved specielle driftssituationer eller ved uheld i reaktorsystemerne.

Arbejdsopgaver

1. For fprskellige typer af primært affald at undersøge og

beskrive de fysiske og kemiske egenskaber, som kan have ind-

flydelse på den videre behandling og lagring (aktivitetsindhold,

mekaniske egenskaber, vandbindingsegenskaber, belastning med

inaktive stoffer, etc).

2. At belyse de fænomener, som optræder i det færdigbehandlede

affald som funktion af tiden med henblik på at undersøge, hvordan

ældede materialer vil opføre sig.
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3. På baggrund af den erhvervede viden at undersøge nytten

af nye metoder når de bliver foreslået for at forbedre reaktor-

affaldsbeharidlingen.

Projektets gennemførelse ; : -"_-''•; _

Gennem projektet skal indsatser ved en række laboratorier ved

forskningsinstitutter, universiteter og højskoler knyttes sammen

ved formulering af fælles målsætninger. Et nordisk bidrag på

2 mandår årligt til komplettering af nationale indsatser må

påregnes. Desuden kan man vente en betydelig indsats fra in-

dustrien i de lande, hvor reaktoraffald produceres. Der regnes

med en fireårig projektperiode.
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A V F - 3 : BAGGRUNDSINFORMATION FOR MYNDIGHEDSARBEJDE

--••-.. - Baggrundsinformation for-myndighedsarbejde.

Baggrund

Myndighederne i de nordiske lande arbejder på at opstille ramme-

krav (kriterier) for affaldsprodukter, for lagre, og for;sam-

spillet imellem affaldet-og lagrene. Hertil må myndighederne rå-

"fet. tilstrækkeligt og ajourført""teknisk" baggruhdsmateriale,

Målsætning

At udarbejde et katalog over de oplysninger, som kan lsegges til

grund for myndighedernes arbejde med at etablere rammekrav (kriterier;

for affaldsdeponering, bedømme forskellige lagringsalternativer,

og tåge stilling til konkrete ansøgninger.

Arbejdsopgaver

1. Indsamling af information om eksisterende segreringsmuligheder

og målemetoder (indirekte metoder for visse radionnuklider) med

henblik på at kunne definere affaldsklasser. Klasserne kan karak-

teriseres ved, hvordan affaldet kan behandles: som inaktivt

materiale, ved deponering på en kontrolleret losseplads (soptipp),

ved nedgravning, eller ved slutlagring i mere perfektionerede anlæg.

2. Sammenfatning af de metoder, som er tilgængelige for at kunne

kortlægge den mulige spredning af radioaktivitet fra håndterings-

kæden og fra slutlageret samt den deraf følgende dosisbelastning

til befolkningen og til personalet, både ved normaldrift og i

uheldssituationer.
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Projektets gennemførelse

Udarbejdelsen af de beskrevne oversigter forudsættes udført

under projektets første, år ved hjælp af en samlet nordisk i n d - —

sats på 2 mandår. Som følge af dénrié gennemgang forventes,

at der viser sig behov for et fortsat udredningsarbéjde, hvortil

der bør afsættes yderligere midler af samme størrelse i de på-

følgende år. -•-•-• ~ •-_ '"'r ~ ~, : : =
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Detaljeradefprojektforslag inom programområdet

RADIOEKOLOGI - REK

Delprojekt:

REK-1: Storå karnkraftolyckor - konsekvenser 123

och motåtgarder

REK-2: Interkalibrering,faltfSrsok och matningar 127

REK-3: Upptag av aktivitet i bioindikatorer 130

REK-4: Utslapp av aktivitet från kol- och olje-
eldade kraftverk 133



122

Projektforslågen inom området REK har utarbetats for NGS
av NKA:s styrgrupp for radioekologi:

Per-Olof Agnedal Studsvik Energiteknik AB, Sverige

Leiv Berteig Statens Institutt for Stråle-
hygienie, Norge

Karen Garder Institutt for Atomenergi,

Ulf Grimås Uppsala Universitet, Sverige

Leif Hannibal Statens Institut for Stråle-

hygiejne, Danmark

Franz Marcus NKA

Anneli Salo Strålsåkerhetsinstitutet, Finland

Jan Olof Snihs Statens Strålskyddsinstitut,
Sverige

Asker Aarkrog Forsøgsanlæg RisjzS, Danmark



123
Projektforslag till NKA/NGS REK-1

1(4)
NGS(79) 15 Final
1979-09-14

REK-1t STORE KJERNEKRAFTULYKKER- KONSEKVENSER OG MOTTILTAK

Dette er et samlebegrep som omfatter en rekke prosjekt-

utformingen av disse prosjektene skal bestemmes etter et

planlagt seminar;i: 1980 om kunnskapspool og problempool

for 1980-tallet. Prosjektet vil derfor bli beskrevet her

på en mer summarisk måte.

Bakgrunn

En større kjernkraftulykke vil medføre konsekvenser, akutte

og langsiktige, som er sterkt avhengige av faktorer som ikke

er universelle. De mulige mottiltak vil også avhenge sterkt

av lokale forhold.

Vi mangler en mer detaljert analyse av skadevirkninger av en

stor reaktorulykke for nordiske forhold. Det samme gjelder

også for mulige mottiltak.

Som et utgangspunkt for utslippsmengde av radioaktive stoffer

og isotopsammensetning kan brukes data fra WASH-1400 (Rasmussen-

rapporten) for kokvannsreaktor og trykkvannsreaktor.

Som utgangspunkt for spredning kan brukes de vanlige metero-

logiske modeller for luftspredning benyttet for noen landskaps-

former som er representative for de nordiske land, og sprednings-

forhold for radioaktive elementer i havvannet ut fra data som

måtte foreligge for Østersjøen, Skagerak og Kattegat.
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Faktorer som det må tas hensyn til ved akutte konsekvenser

er :

- nordisk klima

- bosetningsmønster

- hustyper

- kommunikasjonsforhold

- verdi av opphold innendørs når det gjelder y-stråling

fra passerende radioaktiv gass og intern stråling fra

innhalert radioaktiv gass

- verdi av og risiko ved evakuering

- verdi av og risiko ved bruk av profylaktiske medikamenter

eg. jodtabletter.

Faktorer som må tas hensyn til ved langtidseffekter er:

- Data fra radioøkologiske undersøkelser i Norden

- Tilgjengelig markbelegning av de ulike radioaktive isotoper

som funksjon av decay, migrasjon og utvasking.

- ekster.ne stråledoser fra markbelegning

- interne stråledoser fra innånding av støv resuspendert

fra bakken

- Transport av radioaktive elementer gjennom næringskjeder

fra markbelegning og fra marinet miljø og stråledoser fra

respektive matvarer.

- Effektivitet av og resurskrav for ulike mottiltak:

- Dekontaminering

- Fjerning av overflatelag

- Tildekning

- Omlegning av produksjon

- Bruk av spesielle gjødningsstoffer

- Reduksjon i bruk av området
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En bør også utføre lignende analyser av akutte konsekvenser

og langtidskonsekvenser av transportulykker for større radioaktive

kilder til land og til sjøss. En viktig parameter i slike

tilfelle er kjøletiden på brukt reaktorbrensel.

Akutte konsekvenser og langtidskonsekvenser av reaktorulykker

når det gjelder skadevirkninger, effekt av mottiltak og

resurskrav til mottiltak er av stor interesse for myndighetene

når det gjelder spørsmålet om utnyttelse av kjernekraft generelt,

plassering av kjernekraftverk og planlegging av mottiltak.

Prosjektet vil hjelpe til med å kvantifisere viktige deler av

komplekset og på denne måten gi substansiell bakgrunn for slike

avgjørelser.

Arbetsuppjgifter

Dette arbeide vil resultere i følgende delprosjekter:

1. Nordisk databank over terristiske radioøkologi-undersøkelser

2. Akutte skadevirkninger og mottiltak ved en større

reaktorulykke

3. Landkontaminasjon etter en stor reaktorulykke ,

langtidskonsekvenser

4. Havkontaminering etter en stor reaktorulykke,

langtidskonsekvenser

5. Konsekvenser av transportulykker til lands og til sjøss

6. Dekontaminering av land och byggnader.

10
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Propektete_f Srverkligande och kostnader

De olika delprojéktens narmare planering kemner a t t diskuteras

och beståimas i anslutning t i l l e t t planerat seminarium 1980.

Kbstnadema for det totala projektet beråknas bl i f61 jande.

Ar
Manår

Kostnad
(tusen Nkr)

1981

2,5

800

1982

3

900

1983

3

900

1984

3

900
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REK-2: INTERKALIBRERING, F&LTFQRSSK OCH M&TNINGAR

Bakgrund

Det finns många felkallor vid provtagning, provberedning och
analyser av omgivningsprover. For vissa radionuklidanalyser finns
det interkalibreringsmojlighet inom IAEAs program. Provtagning sarat
provberedning, som anda kan formodas innebSra de storsta felkallorna,
ingår icke i IAEAs program.

Nordiskt samarbete behovs i synnerhet på områden på vilka omgivnings-
resultat jamfors med varandra i de Nordiska landerna och samtnanstails
for att anvandas regionalt till ex i modeller.

På grund av de stora konsekvenser, ekonomiskt, praktiskt, psykologiskt
och politiskt, radioaktiva utslåpp, begransningar och kontroll darav,
har ar det naturligtvis mycket angelaget att de kontroller som gors
ar riktigt gjorda. Detta projeke kan i ett nordiskt samarbete oka
sakerheten i kontrollerna genom att samordna teknik och erfarenhet
i de olika landerna.

Projektet inrymmer också samarbete i experimentella falundersok-
ningar avseende radioekologi. De traditionella metoder, som står
till forfogande vid studier av effekter ar antingen faltundersok-
ningar vid utslapp eller laboratorieexpériment. Bada dessa metoder
har sina begransningar. Biotestanlaggni .gen i Forsmark kombinerar de
metoderna så att experiment i naturlig skala kan utforas, vilket gor
den till en unik forsoksanlaggning. Den viktigaste egenskapen ligger
i inneslutningen av ett naturligt havsområde med samtliga dess funk-
tioner och organismer; ett system dar effekterna av en styrd manipu-
lation kan iakttagas och kvantitativt matas.

Biotestanlaggningen ar speciellt konstruerad for undersokningar av
utslapp från varmekraftverk. Biotestsjon innesluter 1 km vatten i
den yttre skargården i Ostersjon vid Forsmarks karnkraftverk, dit
kylvattnet leds i tunnel fore utslappet i recipienten. Anlaggningen
ar således forberedd for studier av hur varme, gifter, radionuklider
och deras kombination påverkar vattenmiljon.

Målsattning och forvantat resultat

Projektet skall jamfora provtagning, provberedning och matningar i de
nordiska landerna. Det skall omfatta protyper antingen på grund av att
de ar mycket centrala i omgivningskontrollen och modellarbetet eller
att de ar synnerligen svara att ta eller provbereda. Bland sådana
provtyper kan namnas luft-, nederbord-, mark-, vissa terrestriska och
akvatiska vaxtprover och vattenorganismer. Projektet skall också genom
faltundersokningar under val kontrollerade forutsattningar studera
olika radioekologiska problem. Dari kan också inga interkalibreringar.
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Genom seminarier och kurser skall resultat och erfarenhet diskuteras.
Teknik och fillforlitlighet i kontrollerna skall oka genom dessa
jamforelser och kompetensbevarande och -hojande åtgarder.

Arbetsuppgifter

Projektet startas med sammantallning av provtagnings- och prov-
beredningsmetodiken som anvands i de respektive nordiska laboratorierna
och en efterfoljande diskussion. I diskussionen, som kan bast vidtagas
i form av ett miniseminarium, skall behandlas sarskilt de speciella
krav som olika andamål staller på provtagningen och -beredningen.

Provtagning for interkalibrering gallande mark-, våxt- och vatten-
organismprover kan ordnas i anknytning till det ovannamnda minisemi-
nar iet.

Den praktiska delen av luft- och nederbordsprovtagning kan planeras
i detalj efter jamforelse med de metoder som anvands.

Provtagning och -beredningen skall i princip goras med samma metodik
som man rutinmassigt anvander for samma andamål i de deltagande
laboratorierna.

Prover skall analyseras m.a.p. y-nuklider, och Sr-90 eventuellt
transuraner och naturliga radionuklider. Vattenprover skall analyseras
aven m.a.p. tritium. Forutsattningen att deltaga i interkalibreringens
analysskede skall, som i sedimentkalibreringen, vara att laboratoriet
har deltagit i IAEAs interkalibreringsprogram.

Bland prioriterade projektområden, avseende biotestsjon som får
baring på såval varmeeffekter som giftproblematik och radioekologi,
kan namnas:

Radionukliders och stabila metallers fysikalisk/kemiska form i vattei

- Upptagsmekanismer och bioackumulering av gifter och nuklider

- Utbytesmekanismer mellan sediment och vatten

- Radionuklider i sediment från djuprannan i recipienten for analys
av transport/fastlaggning inom storområdet, dvs transportsteg 2
mot Ostersjon

Undersokningsprojekt med radioekologisk inriktning kan igångsattas
i biotestanlaggningen genom introduktion av kortlivade radionuklider
redan fore kraftverkets start.

Biotentanlaggningen ar också val lampad som ett nordiskt utbildnings-
centrum på grund av den kontrollerade miljon, forekomsten av kylvatten
och radionuklider och mojligheten att variera vissa betingelser, t ex
va ttengenomstromnirgen.
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Projektets forverkligande

Projektet utfora genom

1) noggrann planering i miniserminarier mellan representanter från
måtlaboratorier och kontrollerande myndigheter

2) gemensamma provtagningar, provberedningar och analyser i de
olika berorda laboratorierna. Provtagningar kan ske i anslutning
t i l l miniseminarierna

3) diskussion och delgivande av resul ta t genom seminarier, kurser
o.dyl.

Tidsplan, manårsinsatser och kostnader

År

Manår

Kostnad
(tusen Nkr)

1981

2

600

1982

2

600

1983

2

600

1984

2

600
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REK-3: OPTAGELSE AF NATURLIG OG ARTIFICIEL AKTIVITET
I BIOIMDIKATORER SOM BLÆERETANG, BLÅMUSLINGER M.M.

. / . Reference; Upptag av naturl ig och a r t i f i c i e l l akt iv i te t i blåtång

utanfBr BarsebHck och Ringhals KHrnkraftverk.

Baggrund.

Nukleare anlæg frigiver små mængder af radioaktive stoffer til

miljøet. Udslippene kan være luftbårne eller væskebårne. Recipienten

for væskebårne udslip er for nordiske kærnekraftværker det marine mil-

jø. Her vil stofferne være tilstede i våndet, sediir.enterne og i de

levende organismer. Koncentrationerne i havvandet vil ofte vsre ca

lave, at de kun meget vanskeligt lader sig måle. Levende organismer

kan imidlertid opkoncentrere stofferne fra våndet. I nogle tilfæide

vil man således kunne finde koncentrationer i dyr og planter, der kan

være flere tusinde gange højere end i våndet. Man taler da om, at de

pågældende organismer er bioindikatorer.

For at kunne benytte bioindikatorer til et praktisk formål må

man have kalibreret sit system. Man skal kende opkoneentreringen fra

havvand til organisme for de forskellige radionuklider. Denne opkon-

centrering beror på mange miljøfaktorer, f.eks. salinitet og tempera-

tur, og man kan derfor ikke blot overføre resultaterne fra et område

til et andet. Ethvert miljø har sine bestemte radioøkologiske karak-

teristika. Tillige bør man bestemme relationerne mellem aktivitets-

udslippenes størrelse og niveauerne i de forskellige bioindikatorer

d.v.s. beregne de såkaldte transferfaktorer i systemet. Også disse

faktorer er stærkt beroende på lokale forhold og må bestemmes for et-

hvert system.

Målsætnir.g.

Det er hensigten.at bestemme koncentratior.sfaktorerne fra hav-

vand til marine orF^nicmer for all$ vigtige radionuklider, der fri-
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gsres til det marine miljo som omgiver de nordiske lande. Endvidere

er 'det sigtet at bestemme transferfaktorerne fra vandbårne radioakti-

ve udslip fra de nordiske kærnekraftværker til bioindikatorer, som

findes i recipienterne for de forskellige anlæg.

Et kalibreret bioindikatorsystem vil kunne give vigtige oplys-

ninger om fordelingen af de radioaktive stoffer i det nordiske marine

miljø. Man vil f.eks. kunne identificere områder med særligt haje kon-

centrationer af radioaktive stoffer. Systemet vil tillige kunne benyttes

til at beregne udslippene fra de forskellige nukleare anlæg til det

marine miljø. Disse udslip vil normalt være kendte, men i tilfælde af

uheld vil det være vigtigt, at der eksisterer et system, som kan give

et pålideligt skon over udslippets størrelse, så de eventuelle konse-

kvenser kan beregnes.

Forventet resultat.

Vedlagte rapport over det hidtidige arbejde viser, at det er

muligt at beregne transferfaktorer for de vigtigste korrosionsprodukter

til blæretang fra udslip fra BarsebHck og F.inghslc. Men det frersg-ar

også at der er betydelige svingninger i tiden for de beregnede fak-

torer. Det er derfor vigtigt, at projektet lcber ever en længereår-

række. Det vil da blive muligt at beregne usikkerheden på de beregne-

de transferfaktorer. Det forventes tillige at det kan lade sig gåre at

bestemme transferfaktorer ved andre nordiske kærnekraftværker, og at

andre indikatororganismer end blæretang - ferst og fremmest blåmus-

linger - vil kunne inddrages i undersagelserne.

Omfatning.

Arbejdet fortsætter omkring BarsebMck og Ringhals, men skal i

perioden udvides til også at omfatte de nukleare anlæg: Halden i Norgt,

Oscarshamn i Sverige og Lovisa i Finland. Ved alle anlæggene koncen-

treres undersogelserne om blæretang og hvor det er muligt tillige om

blåmuslinger eller andre egnede organismer. Provetagningerne skal til-

lige omfatte havvand og sedimenter

Arbe.idsopEaver.

Der skal ved de fem ir.læg, som under^agelse:: orafatter, indsamler

prsver af blæretsr.^ og blåmuclincer to gange år l ic t . Frøverne skal

analyserec for /-emittere Erirr.t for a-er;ittere veci cpektroskopisk ana-

lyse.
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Besultaterne skal stettes i relat ion t i l udslippene ai radio-

nuklider fra ar.læggene. Endvidere skal der udvikles en metode t i l be-

stemmelse af radior.ukleidkoncentrationerne i havvand således, a t kor-

centrationsfaktorerr.e i de forskellige provearter kan bestemmes. Der

skal udferes feltbestetnmelser af den effektive halveringstid for de

forskell ige radionukleider i blåmuslir.ger og blæretang. Der skal ud-

fcres laboratorieundersogelser af radionukleidernes optagelse i b l l -

muslinger og evt. blæretang.

Undersagelserne skal koordineres med resultaterne fra R3: bioteét-

saprojektet .

Pro.jektets gennemfcrelse.

Rl-projektet skal fra I98I udvides t i l at omfatte liorge og Fin-

land foruden Sverige og Danmark. Der skal t i l koordinering af arbejdet

afhcldes 2 årl ige ncder mellem de involverede psrter i projektet . P°.

disse møder aftales dels nye arbeidsplaner dels rapporteres de hid-

tidige resul ta ter .

n os- rr.sr.dårs ir .dsstc.

1931 190? 1533

mandår Z 7 ? 2

midler n.kr. 0.3 Kkr. 0.3 Kkr. 0.3 Kkr. 0.3 Mkr,
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REK-4: UTSLIPP AV NATURLIG AKTIVITET OG RESULTERENDE STRÅLEDOSER
FRA KULL- OG OLJEFYRTE KRAFTVERK I NORDEN. SAMMENLIGNING
MED ANDRE UTSLIPP OG MED UTSLIPP AV RADIOAKTIVE STOFFER
FRA KJERNEKRAFTVERK

Bakgrunn

Undersøkelser og beregninger utfort i andre land viser at utslipp av naturlig
akt iv i tet fra kullfyrte kraftverk kan gi opphav t i l stråledoser av sainme
størrelsesorden (eller større) som utslipp av radioaktive stoffer fra et
kjernekraftverk under normal d r i f t . I disse beregninger inngår ikke utslipp
fra avfall sl ågeret. Målinger utfort i Norge på radium i nose og lav indikerer
videre at radium i utslipp kan b l i spredt over store avstander.

I forhold t i l utslipp av andre forurensninger fra ku l l - og ol jefyr te kraft-

verk v i l imidlertid utslipp av radioaktive stoffer neppe være av dominerende

betydning. På den annen side er en teknologisk forokning av stråledosene fra

naturlig radioaktivitet to ta l t sett et v ik t ig bidrag t i l stråleeksponeringen.

Selv om utslipp av radioaktive stoffer ikke er den dominerende miljopåvirk-

ning fra fossil fyrte kraftverk synes det derfor berettiget å analysere også

disse anlegg med hensyn t i l stråledoser.

Målsetting

Prosjektets målsetting er bestemmelse av stråledoser fra utslipp fra fossil -
fyrte kraftverk. Stråledoser t i l kr i t isk gruppe og totale kollektivdoser
pr. MW år beregnes, likeledes beregnes også gjennomsnittsdoser t i l ind iv i i i r
i Norden. Beregning av utslipp fra avfallslager og resulterende individ<fos3r
og kollektivdoser inngår i analysen. Utslipp av radioaktive stoffer sammen-
lignes med utslipp av andre forurensninger fra fossil fyrte kraftverk. Der.<:=
kan gjores-ved :

1 *• å beregne resulterende helseeffekter fra utslippene, el ler vei
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2) å sammenligne okning i bakgrunnsnivået for de forskjellige stoffar.

Videre foretas en samman! ign ing med stråledoser, (effektiv doseekv i valent)

fra utslipp fra kjernekraftverk.

Prosjektbeskrivelse

238 235 232
Fossilt brennstoff inneholder små mengder U, Us Th og deres datter-

produkter. Brenselets innhold av disse stoffene kan variere meget. Prelitni-

næré undersøkelser indikerer, f.eks. at Svalbard-kull har et relat ivt hoyt

innhold av thorium og uran. Utgangspunktet for prosjektet bor derfor væra

analyser av de typer kull som v i l være aktuelle for kraftverk i Norden. Inn-

holdet av radioaktive stoffer i utslipp fra ku l l - og oljefyrte kraftverk

bør også analyseres.

Det er forskjell ige eksponeringsveier som kan fore t i l stråledoser t i l menne-

sker, f.eks. inhalasjon og inntak gjennom næringsmidler. Avhengig av ekspo-

neringsmåten v i l også stråledosen variere for de forskjellige organer.

Nyere studier, særlig fra USA indikerer at overforing av aktuelle radionuklider

gjennom næringskjeder vi l være en betydelig eksponeringsmåte. Det radioako-

logiske grunnlaget for disse beregninger synes imidlertid .ikke å være helt

klart.

Radiookologiske forhold v i l dessuten være varierende i forskjellige geonra-

fisteregioner. Ved siden av en litteraturstudie over de aktuelle elenenters

radioøkologi v i l det også være ønskelig å foreta enkelte analyser av aktuelle

næringsmidler.

Ved hjelp av beregningsmodeller bestemmes stråledoser (dose-commitment) for

Vorskjellige eksponeringsveier og t i l forskjell ige organer. For å få en

enhetlig sammenligning med utslipp, f.eks. fra kjernekraftverk beregnes også

en avveiet helkroppsdose (effektiv doseekvivalent),eller eventuelt antall

helseeffekter.
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Nodvendig arbeidsinnsats

Totalt beregnes det at prosjektet vil kreve en-arbeidsinnsats på 1,1 ria rna r ,

fordelt på folgende måts:

I: Analyser av kull og ev. utslipp 0,3 mannår

fra kraftverk

II . Sammenstilling av radiookologiske 0,5 mannår

data for uran, thorium og datter-

produkter

I I I . Beregning av spredning og 0,3 mannår

stråledoser t i l kr i t i sk gruppe

og kollektivdoser.

(dose-commitment)

Tidsplan och kostnader

År 1981 1982 1983 1984
Manår 0,3 0,8

Kostnad 100 240
(1000 Nkr)
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2. Tiltak for likestilling mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet
2E. Measures for equality between women and men in the labour market in the Nordic countries
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