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Sammanfattning

Strålskyddsinstitutet har i enlighet med proposition 1980/81:90 om återkom-
mande säkerhetsgranskning av kärnkraftverk utfört en strålskyddsgranskning
av Oskarshamn 1 och redovisar i föreliggande rapport institutets syn på hur
strålskyddsfrågorna har hanterats vid O1.

Strålskyddsorganisationen har varit föremål för ett antal ändringar under åren.
Varje organisationsutseende har haft sina för- och nackdelar men har bedömts
vara adekvat vid då rådande förhållanden.
Den nu rådande organisationen med inslag av "köp och sälj" där strålskyddet
finns utanför driften kan i det längre perspektivet passivera strålskyddet
eftersom driftavdelningarna avgör hur mycket som beställs av
strålskyddskompetens.
Detta förhållande kräver omfattande kontakter mellan driften och strålskydds-
organisationen GS för att upprätthålla den offensiva syn på strålskydd som
erhållits under projekt FENIX (se sid 20).

Strålskyddskunnandet har i alltför stor grad varit koncentrerat till enbart
strålskyddsgruppen. Detta gäller inte enbart vid OKG utan även vid andra
kärntekniska anläggningar.
SSI har i föreskrift SSI FS 1994:2 dragit konsekvensen av detta och kräver nu
fördjupad strålskyddsutbildning för all egen personal inom drift och underhåll
samt för entreprenörer med arbetsledande funktion.

Den kraftiga dosökning vi sett de senaste åren beror på en ökad arbetsvolym i
och vid de primära reaktorsystemen där dosraterna är högre än i övriga delar
av anläggningen.
Till bilden hör också att äldre reaktorer generellt sett har en betydligt lägre
"servicevänlighet" dvs fler trånga utrymmen, sämre separation och placering av
aktiva system mm, i jämförelse med yngre reaktorer.

Det arbetsdosimetrisystem som används vid OKG har de senaste åren
inte fungerat på ett tillfredstätlande sätt. För vissa månader har
kollektivdosen uppmätt med arbetsdosimetrar varit ca 20 % lägre än
kollektivdosen erhållen vid utvärdering av de officiella TL-dosi mete rårna.
Detta har naturligtvis inneburit en viss begränsning i användbarheten av
systemet, för planering och för uppföljning av arbeten.
För att kunna följa dosutvecklingen hos personer med något högre dos-
belastning krävs ett tillförlitligt system. Det är inte mindre viktigt att perso-
nerna ifråga känner tilltro till ett dosimetrisytem.
OKG har under en längre tid försökt komma tillrätta med problemet och de
senaste månadernas jämförelse visar på en radikal förbättring.

Dosratsökningen beroende på aktivitetsuppbyggnaden i oxidskikten har varit
lägre vid O1 än vid andra reaktorer. Detta kan bero på att bränsleskadorna har
varit få under senare tid och att ökningen av utbränningsgraden i bränslet har
varit något lägre vid O1 än på annat håll.
1975 genomfördes prov för att utröna reaktorbränslets motståndskraft mot
snabba lokala effekttransienter. Provet innebar att ett antal större skador



erhölls. Frånsett dessa skador har O1an varit förskonad från stora skador på
bränslet.

Erfarenhet och kunskap inom dekontaminering införskaffades tidigt i samarbete
med Siemens/KWU i Tyskland. OKG härvid ett flertal tillfällen visat metodens
effektivitet för att reducera doser vid stora arbeten.

Som en del av det ALARA program (ALARA = "Alla stråldoser skall begränsas
så långt detta rimligen kan göras med hänsynstagande till såväl ekonomiska
som samhälleliga faktorer) som tagits fram vid O1 bör speciellt nämnas
"ALARA O1", en åtgärdskatalog med syftet att ta fram övergripande förslag till
framtida dosreducerande åtgärder.
Dosutfallet för FENlX-projektet kommer att ligga på drygt 6 manSv. Med tanke
på arbetsomfattningen och var i stationen arbetet har bedrivits är detta ett
mycket bra resultat.
Strålskyddsmässigt har FENIX genomförts på ett bra sätt. Medvetenheten om
strålskyddets betydelse har genomsyrat projektorganisationen.
Det hade dock varit önskvärt att fler av OKGs egen skyddspersonal medverkat
i projektet då den erfarenhet och ökade kompetens som personerna inom
projektet har erhållit, hade varit värdefullt för OKG att ha inom den egna
organisationen inför framtiden.

SSI uppfattar att beredskapsplaneringen vid kärnkraftverket bedrivs på ett
konstruktivt sätt med stöd från kraftverkets ledning. Planeringsansvar och
organisationens uppgifter samt krav på utbildning av personal i beredskap-
sorganisationen finns uttalade och dokumenterade.
Det finns dock ett behov för fortsatt utveckling av det aktuella blockets
organisation och precisering av dess arbetssätt vid en händelse.
Vidare anser institutet att utbildning bör ske av den personal som ej formellt
ingår i beredskapsorganisationen, men som tas i anspråk av denna.

Utsläppen från O1 har varit mycket små under i stort sett hela 80-talet, frånsett
de allra första åren, samt hittills under 90 - talet.
De kraftiga bränsleskador som erhölls vid det tidigare nämnda ramptestet
1975, orsakade som mest något år, utsläpp av storleken halva SSIs utsläpps-
gräns.
1979 och 1982 inträffade de senaste bränsleskadorna som hade en viss
utsläppspåve rkan.

l framtiden kommer dosraterna troligtvis att överskrida de nivåer som kunde
uppmätas innan de två stora dekontamineringarna, vilket bl a innebär ökat krav
på mätning och uppföljning.
Trots detta bör en framtida dosbelastningen kunna hållas på en "låg" nivå i och
med den satsning på dosreducerande åtgärder som nu görs vid blocket.



Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

l enlighet med proposition 1980/81:90 beslöt riksdagen att varje svenskt
kärnkraftverk under sin tekniska livslängd skall genomgå minst tre fullständiga
säkerhetsgranskningar.
En sådan säkerhetsgranskning, kallad ÅSAR (As Operated Safety Analysis
Report), skall således ske ungefär vart 10e år för varje block. Resultatet skall
redovisas till regeringen.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i samråd med Statens kärnkraftinspektion
(SKI) beslutat att i denna återkommande säkerhetsgranskning även inkludera
strålskyddsfrågor. De säkerhetstekniska frågorna behandlas av SKI och
strålskyddsfrågorna av SSI.

2.2 SSIs granskning

SSI utövar tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220), vars syfte är att
skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. För de
svenska kärnkraftverken omfattar SSIs tillsyn bl.a. personalstråldoser vid
verken, utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen samt planering av
verkens interna haveriberedskap. SSI utfärdar med stöd-av strålskydds-
lagen villkor och föreskrifter för verksamhet med strålning (bilaga 1).

SSIs granskning har berört följande områden: Organisation, utbildning,
stråldoser, utsläpp, haveriberedskap samt framtidsperspektivet. Granskningen
har däremot ej omfattat avfallshanteringen utanför blocket eller frågor rörande
en framtida avveckling, l föreliggande rapport ger SSI sin syn på hur
"strålskyddsfrågor" har hanterats vid Oskarshamnsverket block 1 (01) under
tidsperioden 1986 -1991.

Till stor del görs analysen på det materia! (ÅSAR 90 O1, återkommande
säkerhetsgranskning av O1) som OKG AB har tillställt SSI inför den här
granskningen, samt Oskarshamnsverkets rapportering till SSI av persondöser,
utsläpp och skyddserfarenheter från revisionsavställningar, diverse SSI-
rapporter (ref 3,4,5), dokumentation från utförda inspektioner m.m..

En tidigare av OKG insänd rapport som avser strålskyddsförhållandena under
tiden 1971 -1985 har även i utvalda delar varit föremål för granskning, likaså
förhållandena för tiden efter 1991 fram till och med sommaren 1995.
Att SSI har valt att även behandla de senaste åren har sin orsak i att väldigt
mycket har skett de senaste åren vilket i många stycken krävt ett nytänkande
inom strålskyddsområdet både vad gäller myndighetskrav och verksamheten
vid verken. Inte minst framgick detta av den rapport som SSI delgav regeringen
i november 1994 (SSI-rapport 94-14).



2.3 Oskarshamn 1

Oskarshamn 1 (O1) är Sveriges äldsta reaktor, med drygt 20 års drift fram till
avställningen augusti 1992.01 är en ASEA-ATOM konstruerad lättvatten-
reaktor av kokartyp. Turbinanläggningen har levererats av Stal-Laval och ger
en nettoeffekt av 440 MWe.
Oskarshamn 1 ägs av OKG AB (ingående i Sydkraftskoncernen) och är
belägen på Simpevarpshalvön ca 30 km norr om Oskarshamn. Ytterligare två
reaktorer finns på halvön O2, och O3, samt det centrala lagret för använt
bränsle CLAB.



Organisation

Fram till ca 1982 fanns OKGs huvudkontor i Stockholm med endast produk-
tionsavdelningen stationerad vid Oskarshamnsverket.
Strålskyddsgruppen som var gemensam för O1 och O2 var organiserad inom
den tekniska sektionen (figur 1).

Figur 1 Organisation fram till 1 982
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Under1982, då bygget var i full gång med CLAB och O3, anpassades drift-
organisationen på så sätt att tre driftenheter bildades 01/O2, O3 samt CLAB.
var och en av dessa kom en skyddsgrupp att ingå (figur 2).

Figur 2 Organisation fram till 1987
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För gemensamma skyddsfrågor bildades samtidigt en samordnande enhet för
centralt skydd med sektioner för strålskydd, arbetarskydd, brandskydd, fysiskt
skydd samt avfallshantering/dekontaminering. Den centrala skyddsenhetens
uppgift var, förutom den samordnande och stödjande skyddsveksamheten, att
svara för nödvändiga instruktioner, föreskrifter, myndighetskontakter och en
gemensam dosimetriverksamhet.
Som chef för enheten utsågs ersättaren för strålskyddsföreståndaren. Den
ordinarie strålskyddsföreståndaren var inplacerad i VD staben vid huvud-
kontoret i Stockholm.
1985 påbörjades en stor omorganisation med målsättningen att aweckla
Stockholmskontoret.
1987 stod omorganisationen klar vilket innebar att produktionsavdelningen
delades upp i självständiga avdelningar för 01/O2 resp. O3 direkt under VD
(figur 3).



Figur 3 Organisation från 1987
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1990 splittrades enheten för centralt skydd med syftet att erhålla en tydligare
roll- och ansvarsfördelning. Förändringen innebar att de enskilda drift-
avdelningarna fick ett uttalat skyddsansvar.

1991 delades produktionsavdelningen för 01/02 upp i två avdelningar en för
O1 och en för O2 (figur 4).
Fr. o. m. våren 1995 är strålskyddet för OKGs verksamhet ånyo samlat, denna
gång inom enheten "Arbetsmiljö" som ingår i avdelningen "Gemensam service".

Figur 4 Organisationen från 1991, inkluderande den senaste
ändringen våren 1995
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3.1 SSIs bedömning

Sedan 1971 då O1 togs idrift har verksamheten vid OKG varit organiserad på
ett antal olika sätt, inte minst gäller detta strålskyddet.
Varje organisationsutseende har haft sina för- och nackdelar men har bedömts
vara lämplig vid då rådande förhållanden.

Det allra tidigaste organisationsutseendet med strålskyddet inplacerat i en
teknisk enhet vid sidan om driften var från SSIs synsätt tilltalande eftersom den
då rådande uppfattningen var att strålskyddet skulle stå fritt från driften.
Alldeles klart fanns det även nackdelar med denna typ av organisation.
Fristående strålskydd innebär nackdelar vad gäller delgivning av information
och delaktighet i verksamheten.



Förändringen 1982, som innebar att strålskyddsgrupperna blev direkt under-
ställda driften, mötte en del kritik inte minst från SSI.
Tiden har dock visat att fördelarna med tillhörighet har varit större än nack-
delarna.
Erfarenhetsutbytet mellan strålskyddsgrupperna vid resp avdelning blev dock
mycket dåligt i början på 90-talet. Orsaken till detta berodde delvis på att
enheten centralt skydd splittrades, vilket innebar att samordningen i strål-
skyddsfrågor försvann liksom stödet till strålskyddsgrupperna, l "centralt skydd"
fanns stor kompetens som under rätta betingelser kunde ha vuxit sig stark och
blivit det som nu efterfrågas, inte minst från myndighetshåll, dvs en tvärteknik-
gnjpp som har blickarna framåt i försök att förebygga kommande problem.

Den senaste omorganisationen kan dock bli det som eftersöks. Erfarenhets-
utbytet bör med automatik bli bättre i och med att all strålskyddsverksamhet
tillhör samma enhet.
SSI ser dock en fara i att det nu rådande "köp och sälj" systemet av strålskydd
kan komma att hämma strålskyddsutvecklingen vid OKG eftersom drift-
avdelningarna ensamma kan avgöra hur mycket som beställs av strålskydds-
kompetens. Å andra sidan har driftledningarna visat ett stort intresse för
strålskydd och har svarat snabbt på SSIs intentioner att "strålskyddsansvaret"
skall flyttas upp i organisationen.
Ambitiösa strålskydds- och dosreduceringsprogram har tagits fram, inte minst
gäller detta vid O1 med dosreduktionsprogrammet ALARA-O1 (se sid 17).
Det går dock inte att bortse ifrån att spetskompetensen när det gäller strål-
skydd ligger utanför driftorganisationerna, vilket innebär att ytterligare kontakt
mellan drift och skyddsorganisationen GS, utöver den som kanaliseras genom
de personer från GS som är stationerade vid blocken, måste finnas.
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Strålskvddsutbildnina

Vid anställning av egen personal och innan entreprenörer tillåts arbeta på zon-
indelat område ges en kort grundläggande skyddsinformation.
Egen personal genomgår dessutom en tid efter anställning en introduktionskurs
som bl a innehåller ytterligare information om strålning och dess risker.
Därutöver ingår kurser i reaktor- och strålningsfysik i utbildningsprogrammet för
de flesta befattningshavare sysselsatta inom teknisk verksamhet.
Utbildningsverksamheten för OKG personalen hårde senaste 10 åren omfattat
i genomsnitt 8000 utbildningsmandagar per år, vilket ger ca 8 -10 utbildnings-
dagar per anställd och år. Av dessa ligger ca en dag på skyddsutbildning dvs
arbetarskydd, strålskydd och brandskydd.

Riktad utbildning till entreprenörer sker i mycket stor del i samband med stora
svåra arbeten.

4.1 SSIs bedömning

Skyddsgrupperna har i alltför hög grad fått stå för kompetensen inom strål-
skydd, med påföljden att andra grupper av såväl egen personal som entrepre-
nörer har lämnat över ansvaret för sitt eget "strålskydd" på skyddspersonalen.
Detta gäller inte enbart vid OKG utan även vid andra anläggningar.
SSI har i föreskrift SSI FS 1994:2 dragit konsekvensen av detta och kräver nu
fördjupad strålskyddsutbildning för all egen personal inom drift och underhåll
samt för entreprenörer med arbetsledande funktion.
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L Personalstråldoser

En stråldos till en person bestäms vid externbestrålning av dosrat och
uppehållstid i strålningsfältet. För att räkna ut dosen, uttryckt i sievert (Sv),
används faktorer vilka tar hänsyn till strålningens kvalitet dvs strålslag och
energi samt strålningens förmåga att avge energi till kroppens vävnad. För att
registrera en persons stråldos används sk TL-dosimetrar som vanligen
utvärderas en gång per månad. Ifall man misstänker onormal exponering görs
en utvärdering omedelbart.

Utöver ovan nämnda TL-dosimetrisystem finns vid samtliga verk s.k.
arbetsdosimetrisystem. Dessa består av direktvisande elektroniska
dosmätare som bärs av varje individ och avläses efter utfört arbete. Den
avlästa dosen registreras i en central dator. Dosmätaren kan även
programmeras för larm vid en viss dosratsnivå respektive vid en viss
ackumulerad dos. Arbetsdosimetrisystemet fungerar, förutom som en
"back up" till TL-dosimetrin, även som ett viktigt och nödvändigt verktyg
för dosutvärdering och för planering av olika arbeten, i verkens strävan
efter att optimera personalens stråldoser.

Vid internkontamination, då ett radioaktivt ämne har kommit in i kroppen,
bestäms stråldosen av bland annat faktorer som intagen mängd, ämnets
kemiska form, dess fysikaliska egenskaper samt den tid ämnet finns kvar i
kroppen. Helkroppsmätning används för att kontrollera om interna intag av
radioaktiva ämnen har skett.

Stråldosen till personal vid ett kärnkraftverk är beroende av såväl administra-
tiva som tekniska faktorer. Administrativa faktorer är bl a strålskyddets status
och anseende, strålskyddsgruppens plats i organisationen, personers
strålskyddskunskaper mm.

Tekniska faktorer som påverkar doserna är främst dosratens storlek samt
omfattningen av arbetet. Dosraten beror i sin tur på bl a systemens konstruk-
tion och systemytors korrosionsbenägenhet, driftsätt vad gäller undvikande av
bränsleskador och vad gäller reaktorvattenkemin.

Begreppet kollektivdos, som uttrycks manSv, används som ett mått på
risken för stokastiska skador. Kollektivdosen beräknas genom att medel-
dosen för en personalgrupp multipliceras med antalet personer 5 gruppen.

5.1 SSIs föreskrifter

l SSIs dosgränsföreskrifter SSI FS 1989:1, ändring SSI FS 1994:5 framgår att
årsdosgränsen för enskilda individer är 50 mSv. Därutöver gäller en livstids-
gräns på 700 mSv samt fr. o. m. 1 jan 1994 en gräns på 100 mSv under 5 på
varandra följande år.

Sedan 1994 finns en föreskrift (SSI FS 1994:2) för kärnkraftverken som säger
att verksamheten skall planeras så att kollektivdosen ej överskrider 2
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manSv/GVV installerad elektrisk effekt och år, beräknat som ett genomsnitt över
5 år.
Tidigare var detta en av SSI ansatt ambitionsnivå. Det har dock inte funnits
någon uttalad policy från SSI om denna "ambitionsnivå" skulle ses som, ett
medelvärde av kollektivdosen för det svenska kärnkraftsprogrammet eller
skulle gälla för varje anläggning.Praxis blev dock att varje anläggning strävade
efter att innehålla "ambitionsnivån", vilket är naturligt eftersom anläggningarna
har små möjligheter att påverka varandras kollektivdosutfall. Att ställa
"ambitionsnivån" direkt på varje enskild reaktor har aldrig varit aktuellt, bl.a.
eftersom "ambitionsnivån" aldrig har varit förmål för en granskning av vad som
är acceptabelt.
l oenna rapport har SSI ändå valt att som ren illustration jämföra kollektiv-
dosen vid O1 med dess "andel" av ambitionsnivån för hela anläggningen,
bl.a. för att nivån nu utgör en planeringsgräns för verksamheten vid
Oskarshamnsverket i dess helhet.

l båda ovan nämnda föreskrifter finns dessutom föreskrivet att den sk ALARA-
principen skall tillämpas, vilket innebär att alla doser skall hållas så låga som är
rimligt möjligt med hänsyn taget till ekonomiska och sociala faktorer. Verken
har även ålagts att ta fram ett dosreduceringsprogram i enlighet med denna
princip.

5.2 Dosutvecklingen vid O1

Den i föregående stycke nämnda ambitionsnivån hade som syfte att ge
kärnkraftverken en vägledning i arbetet med att begränsa kollektivdoserna.

FigurS Kollektivdosutveckiingen vid Oskarshamnsverket

manSv/GWE OKG

manSv/GWo Sverige
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SSI kommentar

Den uppgång av kollektivdosen som vi sett på O1 (figur 5) de senare åren har
sin förklaring i att underhålls- och ändringsåtgärder ökat i takt med att reaktorn
blivit äldre. Allt oftare utförs dessa åtgärder i eller vid de primära reaktor-
systemen där dosraterna är högre än i andra delar av anläggningen.
En av orsakerna till den ökande arbetsvolymen är här, åtgärder som föranletts
av säkerhetsrelaterade händelser, exempelvis den omfattande omisoleringen i
reaktorinneslutningen 1993. En annan orsak är den utökade provnings-
verksamhet som i sig själv och genom arbeten på systemen då sprickor eller
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indikationer påträffas leder till kollektivdosökning. 1991 uppgick kollektivdosen
för provning och kontroll till ca 25 % av den totala kollektivdosen. Tidigare år
har 10 % varit det normala.

5.3 Dosratsutvecklingen

Kollektivdosens storlek beror bl a på den rådande strålnivån vid olika platser i
anläggningen.
En kartläggning av strålnivån erhålls genom att en stor mängd dosrats-
mätningar utförs vid varje årlig revisionsavställning. Dessa mätdata utgör en
systematisk uppföljning av anläggningens kontaminationsbild och utgör ett
planeringsunderlag för det radiologiska arbetet.
Sedan 1977 har dosratsmätningarna kompletterats med nuklidspecifika
mätningar med syfte att identifiera vilka radionuklider som utgör källan till de
uppmätta strålnivåerna.
Dessa mätningar visar att den aktiverade korrosionsprodukten Co-60 i
genomsnitt bidrar med ca 80 % till strålningsnivån.

Figur 6 Dosratsutvecklingen i huvudcirkulationsystemet (system
313) vid O1

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Den klart ökande trenden 1982-1986 (figur 6) berodde på lossnande oxidflagor
från återanvända bränsleboxar. Plågorna deponerade på systemytor i
lågpunkter samt i ventiler i reaktorsystemen. Förhöjda dosrater kunde påvisas i
flertalet reaktorsystem.
De olikheter i strålnivå som man kan se från år till år beror således på
mängden avlagrad partikulär radioaktivitet i systemen.

SSI kommentar

Mätningar utförda endast på vertikala systemdelar påvisar mängden radio-
aktivitet som lagrats in i ytornas oxidskikt. Denna typ aktivitet är betydligt
svårare att avlägsna än den tidigare nämnda partikulära aktiviteten som många
gånger lätt låter sig spolas bort. De årliga variationerna är här betydligt mindre
och visas i följande figur.
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Figur? Dosrater på verikala rördelar i reaktorsystemen

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Av figuren ovan ser vi att samtliga svenska kokvattenreaktorer av äldre årgång
har haft en stadigt ökande dosratstrend. För O1 är dock ökningen något lägre
än genomsnittet. Värdet för 1991 är troligen behäftat med någon form av
mätfel. Aktivitetsinnehållet i oxidskiktet är inte föremål för snabba förändringar,
såvida inte en dekontaminering genomförts vid ett tidigare skede.

5.4 Individdosutvecklingen vid O1

Internkontamination

Stråldoser till följd av intag av radioaktiva ämnen är vid O1 liksom vid andra
svenska verk sällan förekommande. Enstaka fall per år förekommer då i regel
med en stråldos på högst några procent av dosgränsen.
Ett hundratal helkroppsmätningar utförs per år och då företrädesvis på
personer som varit sysselsatta med arbeten där risk för internkontamination
föreligger.

Extern bestrålning

Medeldosen till den personal som arbetar inom zonindelat område har under
många år legat mellan 1 ,5 och 3 mSv med ett snitt på lite drygt 2 mSv, för att
1 992 öka till 3,2 mSv och för att 1 993 öka ytterligare något till 3,4 mSv. För
1994 ser vi ett trendbrott med en mycket lägre medeldos 2,2 mSv.
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Figur 8 Medelindividdos, Oskarshamn 1
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Den högsta tillåtna årsdos på 50 mSv som SSI föreskriver har aldrig över-
skridits vid O1. Ca hälften av alla personer, som erhållit dos har en
stråldos som är mindre än eller lika med 1 mSv per år.

Antal personer i olika dosintervall
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Av figuren ovan ser vi en klar ökning 1992 och 1993 av antalet personer i
de högre intervallen vid O1, men trots detta låg 75 % eller mer av alla de
personer som erhöll dos, under 5 mSv per år.

5.5 Dosreducerande åtgärder

5.5.1 Projekt minDOS

Under senare hälften av 80-talet skedde en märkbar ökning av kollektivdosen,
se fig 4. Samtidigt skedde stora förändringar i verksamheten vid OKG, varför
det fanns skäl att granska rutiner och arbetsformer, för att om möjligt minska
person- och kollektivdoserna. Det s.k. minDOS- projektet bildades i mars 1989
och syftade till att finna metoder för att kunna hålla låga persondoser samt
minska kollektivdosen till 3,6 manSv per år vid OKGs anläggningar.
Projektet var uppdelat på fyra delprojekt och pågick under 1 år.

kemi/material/bränsle
revision/drift/planering
strålskydd
attityder (interninformation/motivation)
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l rapporten från projektet står att läsa

"Inledningsvis togs en broschyr och affischer fram i anslutning till blockens
revisionsavställningar. Materialet vari viss mån provocerande och mottogs med
blandade känslor men resultatet blev att minDOS blev ett begrepp som alla
kände till och många intresserade sig för."

"En mycket värdefull bieffekt av minDOS-projektet har varit samarbetet i
den matrisorganisation som arbetet har bedrivits i. Detta har upplevts mycket
positivt av de flesta av deltagarna och ökat förståelsen för andra enheter och
skapat nya tvärkontakter."

"minDOS-projektet har visat att intresset för strålskyddsfrågor är stort och
hur viktigt det är att personalen görs medveten om och att den kan (och ska)
påverka både sin och andras dos och känna delaktighet i detta. Att intresset är
stort visade den förslagsverksamhet som genomfördes och insamlade drygt
260 förslag."

Slutligen skriver OKG:

"Faktum är att 1989 bröts den uppåtgående trenden för OKGs totala
kollektivdos (1988:5,4 manSv mot 3,8 manSv 1989).
Vad som kan hänföras till minDOS-projektet kan naturligtvis inte visas då insikt
och medvetenhet är egenskaper som inte kan kvantifieras."

"För att minDOS-projektet ska kunna ge resultat även för kommande år är
det av yttersta vikt att OKG tar vara på åtgärdsförslagen f or prövning och
eventuellt genomförande."

5.5.2 ALARA-program

\ SSI FS 1994:2 10§ står att läsa
"Alla stråldoser skall begränsas så långt detta rimligen kan göras med hänsyns-
tagande till såväl ekonomiska som samhälleliga faktorer. För detta ändamål
skall finnas ett särskilt utformat program som är väl känt på alla nivåer inom
anläggningens organisation. Programmet skall förutom den dagliga
strålskyddsverksamheten även omfatta strategier för det långsiktiga
personstrålskyddet".

Årets ALARA program är det första i sitt slag. Osäkerheten, inte enbart hos
reaktorägaren utan även hos SSI, hur ett dylikt program slutligen skall se ut gör
att det är förtidigt att nu göra en ingående analys av programmet.

SSI har inför arbetet med att ta fram programmet redovisat de viktigaste
punkter som bör ingå:

• Mål för strålskyddsverksamheten
• Bakomliggande Överväganden vid val av mål
• Organisation
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• Dokumentation
• Dosreduktionsplan
• Utbildningsplan
• Plan för uppföljning och erfarenhetsåterföring av programmet.

Som en del av det ALARA program som tagits fram vid 01 bör speciellt nämnas
ALARA O1, en åtgärdskatalog med syftet att ta fram övergripande förslag till
framtida dosreducerande åtgärder.

I ALARA O1 har kostnadseffektiviteten för en kombination av åtgärder åskådlig-
gjorts. Samtidigt visas kostnaden för den sista åtgärden.

Figur 10 Åtgärdskombinationer enligt ALARA O1- Total dosvinst,
kostnadseffektivitet för åtgärdspaketet samt specifik
kostnadseffektivitet för sista åtgärd.

13 14

Av ovanstående figur framgår att:

• Samtliga åtgärder fram t o m åtgärd nr 8 är kostnadseffektiva om man
följer den uttalade ambitionen att lägga ned 4 miljoner kronor per
sparad manSv på en enskild åtgärd. Den totala dosbesparingen blir ca
10 manSv, eller 40% av den dos som sparas ifall samtliga åtgärder
genomförs. Kostnad per sparad manSv för kombinationen som helhet
blir här ca 0,8 miljoner kronor.

• Det är kostnadseffektivt att genomföra även åtgärd nr 9 om det är så att
man följer ambitionen att lägga ned 4 miljoner kronor per sparad
manSv viktat för hela kombinationen. Den totala dosbesparingen blir då
ca 18 manSv, eller 70% av den dos som sparas ifall samtliga åtgärder
genomförs.

Bland de åtgärder som behandlas, kan nämnas:

• Koboltreduktion (utbyte av stellite-ventiler, sanering vid
ventilslipning mm).

• Vattenkemioptimering(verkningsgradoptimering KRA, Fe-
dosering, pH-justering mm).

• Bränsleskadestrategi (max urankontaminering 10g).
• Strålskärmning/crudfällor
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5.6 SSIs bedömning:

En reaktors ålder är helt avgörande för kollektivdosens storlek och då inte
enbart beroende på ökat underhåll utan även på att äldre reaktorer generellt
sett har en betydligt lägre "servicevänlighet" dvs fler trånga utrymmen, sämre
separation och placering av aktiva system mm. Detta är erfarenheter som har
kommit de nyare generationerna av reaktorer tillgodo med resultatet att
kollektivdosen för flertalet yngre reaktorer i Sverige och ute i världen ligger på
mycket låga värden.

Figur 11 Kollektivdos per reaktor för olika generationer av svenska
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Erosion och/eller korrosion av konstruktionsmaterialen leder till att ansen-
liga mängder sk korrosionsprodukter, framförallt Co-60, tillförs reaktorn.
Största delen av dessa deponerar på bränslet, blir aktiverade och sprids
därefter i anläggningen, sätter sig på olika systemytor och bidrar där till
dosratsuppbyggnaden.
Genom ökning av bränslets utbränning tros denna effekt förstärkas.
Kraftiga bränsleskador kan också ge en ökad spridning av aktiverade
produkter till systemytor. Detta uppmärksammades första gången vid
Oskarshamn 2 vid den bränsleskada som inträffade 1988.
1975 genomfördes prov vid 01 med syftet att utröna reaktorbränslets
motståndskraft mot snabba lokala effekttransienter. Provet innebar att ett antal
större skador erhölls. Konsekvenserna av detta kom att visa sig flera år efteråt
eftersom härdytorna kontaminerades med löst uran. Några mindre bränsle-
skador, huvudsakligen i initialbränslet, inträffade i slutet av 70-talet. Frånsett
dessa skador har O1 an varit förskonad från stora skador på bränslet.

Att dosratsökningen har varit lägre vid O1 än vid andra reaktorer kan ha sin
orsak i att bränsleskadorna har varit få under senare tid och att utbrännings-
ökningen har varit något lägre vid 01 än på annat håll.

Som tidigare nämnts så beror merparten av den kraftiga dosökning vi
upplevt under de senaste åren på en ökad arbetsvolym i och vid de
primära reaktorsystemen där dosratema är högre än i övriga delar av
anläggningen.

Figuren nedan visar medelindividdos för isolerings- och provnings-
personal, l dessa yrkeskategorier finns det mindre grupper eller enskilda
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som år efter år erhåller en dos som klart överstiger medeldosen för
gruppen. Dessa personer följs noggrant upp och utvärderingar görs regel-
bundet.

Figur 12 Medelindividdos för isolerings- och
provningspersonal
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Det arbetsdosimetrisystem som används vid OKG har de senaste åren
inte fungerat på ett tillfredställande sätt. För vissa månader har
kollektivdosen uppmätt med arbetsdosimetrar varit ca 20 % lägre än
kollektivdosen erhållen vid utvärdering av de officiellaTL-dosimeterarna.
Detta har naturligtvis inneburit en viss begränsning i användbarheten av
systemet, för planering och för uppföljning av arbeten.
För att kunna följa dosutvecklingen hos personer med något högre dos-
belastning krävs ett tillförlitligt system. Det är inte mindre viktigt att perso-
nerna ifråga känner tilltro till ett dosimetrisytem.
OKG har under en längre tid förökt komma tillrätta med problemet och de
senaste månadernas jämförelse visar på en radikal förbättring.

En klar minskning av antalet personer med "höga" doser kan iakttas under
1994. Detta beror till en del på förhållandet vid O1 under detta år med
visserligen många arbetstimmar men i en miljö med låg strålningsnivå
(som ett resultat av den lyckosamma dekontamineringen inför projekt
FENIX).
Antalet personer med höga doser har minskat övertag vid de svenska
reaktorerna under 1994. En bidragande orsak till detta torde vara SSIs
nya dosgränsföreskrift som för kärntekniska anläggningar började gälla
från 1 januari 1994.

De senaste årens ökade doser, inte enbart vid OKG utan på bred front vid de
svenska kärnkraftverken har föranlett SSI att i föreskrift SSI FS 1994:2 skriva in
kravet på ett av verken framtaget dosreduktionsprogram sk ALARA-program.
minDOS projektet var i mångt och mycket en föregångare till detta.
Slutligen anser SSI att det goda dosresultatet som uppnåddes 1989 dvs under
tiden för minDOS projektet, inte enbart var en tillfällighet utan den insikt och
medvetenhet som förmedlades till personalen härtill viss del varit bidragande.
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ALARA programmet vid O1 innehåller i större eller mindre omfattning de delar
som kan förväntas av ett dylikt program. De olika enheternas internkontroll-
program påtalar vikten av förbättrad erfarenhetsåterföring. Information samt
dokumentering av verksamheten.
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Projekt FENIX

Projektet hade sin upprinnelse i den sk "Barsebäckshändelsen" som-
maren 1992, vilken gav nya kunskaper om vissa isoleringsmaterials för-
måga att sätta igen silar till nödkylssystemet. Under det driftstopp som
följde därpå (september 1992), för att åtgärda problemet, har ett antal
defekter upptäckts, exempelvis sprickor i kallbockade rör (våren 1993)
och sprickor i reaktorns interna matarvattenledningar (sommaren 1993).
Den senare upptäckten var den direkta orsaken till att projekt FENIX
bildades.

Det övergripande målet med FENIX-projektet var att:
=> skapa förutsättningar för en långsiktig elproduktion i enlighet med

OKGs mål avseende säkerhet, miljö och ekonomi.

Som delmåle inom projektet angavs bl a att:
=> bedriva arbetsmiljöarbetet inom projektet så att rätt metodik används som

skapar bra förutsättningar för arbetsmiljön och dosutvecklingen i framtiden.

Samt att:
=> utveckla OKGs personal genom medverkan i projektet

Inom strålskyddsområdet angavs två inriktningar:

=> strålskydd skall bedrivas enligt ALARA-principen (As Low As
Reasonably Achievable).

=> valda åtgärder ska medföra att erhållen kollektivdos är intjänad inom 5 år.

För att kunna genomföra projektet i enlighet med uppsatta mål för strål-
skydd var det uppenbart att strålnivån invid de primära reaktorsystemen
där arbetet huvudsakligen skulle genomföras måste reduceras kraftigt,
l initialskedet av projektet avsåg man, p g a den befarade stråldos-
belastningen, att den omfattande materialprovning som skulle genom-
föras, i huvudsak skulle vara mekaniserad, dvs i viss mån fjärrstyrd. Detta
planerades också för de reparationåtgärder som då kunde förutses.

Under sju dygn med start den 8:e jan 1994, genomfördes en fullsystem-
dekontaminering som inkluderade nedre delen av reaktortanken och de
fyra huvudcirkulationskretsarna.
Den valda dekontamineringsmetoden CORD (Chemical Oxidizing - Reducing
Decontamination Process) gav ett mycket bra resultat med en dekontamine-
ringsfaktör på mellan 500 och 1000 i tankens nedre del.
Dosreduceringsfaktorn blev ca 50. Metoden var också gynnsam från avfalls-
synpunkt då ordinarie reningsanläggning kunde utnyttjas och efterföljande
hantering kunde ske enligt normala rutiner.
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6.1 SSIs bedömning

Uppstartstidpumkten har skjutits upp ett antal gånger, beroende på att
ytterligare fel som krävt åtgärder i form av reparation och/eller provning
upptäckts under projektets gång.

Den mycket lyckosamma dekontamineringen av nedre delen på reaktor-
tanken innebar naturligtvis att arbetsmetoderna för arbetet nere i tanken
radikalt ändrades. Behovet av att arbeta avståndshanterat minskade vilket
medförde att antalet mantimmar i tanken ökade.

Före projektstart bedömdes tidsåtgången nere i reaktortanken bli ca 150
mantimmar, men det totala utfallet blev drygt 6000 mantimmar (3 manår).
Detta innebar att strålskyddsverksamheten fick en annan inriktning och
blev betydligt mer omfattande. För att säkerställa att verksamheten nere i
reaktortanken och invid till denna anslutande system kunde ske på ett
från strålskyddssynpumkt tillfredsställande sätt, ökade kraven på projekt-
gruppen och inte minst på skyddsgruppen att noggrannt planera verk-
samheten.

De inför projektet uppställda kraven på skyddsutrustning samt skydds-
utbildning för arbete i tanken stod fast genom hela projektet.

Strålkydd tillmättes tidigt en stor betydelse och var en av förutsättningarna
för att projektet skulle kunna genomföras med framgång. Trots detta
kunde inte alltid vad som kan betraktas som onödiga doser förhindras.
Så till exempel hade åtskilliga mantimmar lagts ned nere i tanken innan
den enda kvarvarande "strålkällan i nedre delen av reaktortanken, det
gamla moderatortankstativet, byttes ut.

Skyddsgruppen som bestod av mycket kompetenta personer var till över-
vägande del inhyrd.
Det skulle emellertid varit önskvärt om fler av OKGs egen skyddspersonal
hade medverkat i projektet, eftersom den erfarenhet och ökade kom-
petens som personer inom projektet fått, hade varit värdefullt för OKGs
egen organisation inför framtiden.

Det totala dosutfallet för FENIX-projektet blev drygt 6 manSv. Mot bak-
grund arbetets omfattning och var i stationen detta har bedrivits är resultat
ändock mycket bra.
FENIX projektet har genomförts på ett strålskyddsmässigt bra sätt, Detta
bekräftas bland annat av de relativt Iftga individdoserna samt att ingen
internkontamination har registrerats.
Arbetet i FENIX har i mångt och mycket handlat om utveckling och ny-
tänkande inte minst inom strålskydd.

Medvetenheten om strålskyddets betydelse har genomsyrat hela projekt-
organisationen. Detta innebär att arbetet inom "Projekt Modernisering"
som senare kommer att avlösa FENIX och pågå under revisions-
avställningar fram t o m 1999, kan ses med tillförsikt.
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Det är dock av stor vikt att de inom FENIX projektet vunna erfarenheter
också bör komma andra skyddsgrupper, såväl inom OKG som vid andra
verk, till del.
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Haveriberedskap

l Sverige har man valt att vid en olyckssituation på ett kärnkraftverk dela
upp ansvarsbilden så att berörd länsstyrelse svarar för planering och ut-
förande av åtgärder utanför kärnkraftverket, medan verket svarar för
planeung och utförande av åtgärder inom anläggningen.

Dan första beredskapsplane för åtgärder inom anläggningen utformades 1970.
Planen var ett krav för koncession.

Den andra beredskapsplanen 1978, innebar en utökning av området som
skulle larmas, ut till 2 km från anläggningen. Jodtabletter placerades ut på
samlingsplatser inom anläggningen. Två olika larmnivåer infördes: varnings-
respektive haverilarm.
Skyddsutrustning och mätinstrument placerades ut vid brandstationen i
Figeholm.
Reservkornmandocentral inrättades i Simpevarps by.

En tredje beredskapsplan 1985, togs fram mot bakgrund av SSIs utredning
"Effektivare beredskap" och händelserna vid Three Mile Island.
Beredskapsplanen skulle nu även omfatta stora olyckshändelser och
beredskapsorganisationen skulle kunna aktiveras även vid hotsituationer.
Detaljplanering gjordes av åtgärderi den inre beredskapszonen ut till 15 km
från anläggningen samt indikering (mätning i det inledande skedet efter en
olycka) ut till 50 km. Åtgärder i den inre beredskapszonen omfattar tyfoner,
förhandsinformation, jodtabletter och utrymmningsförberedelser.
Den utökade beredskapen innebar inte någon ändring i ansvarsfördelningen.
Länsstyrelsen har fortfarande ansvaret för skyddet utanför anläggnings-
området.

Sveriges riksdag beslöt 1981 att de svenska reaktorerna skulle förses med
åtgärder som begränsar konsekvenserna av svåra reaktorhaverier. Åtgärden
skulle vara vidtagen före 1989 års utgång.
Bland de åtgärder som vidtogs var uppförandet av ett system för filtrerad
tryckavlastning av reaktorinneslutningen, en sk "scrubber". Detta system är
gemensamt för O1 och O2 och togs i drift 1 januari 1990.

Den inre beredskapsorganisationen har bibehållit sin organisatoriska upp-
byggnad genom åren.

Områdesledare (ÖL) Leder beredskapsorganisationen
operativt

Anläggningsledare (AL) Utses från aktuell driftorganisation.
Leder blockets drift.

Strålskyddsledaren (SL) Utvärderar utsläppssituationer och gör
prognoser.
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Serviceledare Arrangerar och samordnar all
verksamhet utanför blocken

Informationsledare Arrangerar informationsverksamheten

Vakthavande ingenjör Finns i schemalagd beredskap, etablerar
beredskapsorganisationen. Samtliga VHI
har operativa uppgifter i beredskaps-
organisationen.

l slutet av 80-talet omfattade beredskapsorganisationen ca 60 personer, vilket
av OKG upplevdes som en alltför stor organisation.
Den tekniska kompetensen var hög men kompetensen att hantera kris-
situationer och samfunktionen med övriga samhällsfunktioner var inte tillfreds-
ställande.
Organisationen krymptes högst radikalt och omfattar nu 21 personer som
utbildas och övas ofta och därmed upprätthåller hög kompetens.

7.1 SSIs bedömning:

Under 1993 genomförde SSI en genomgång av haveriberedskapen vid landets
samtliga kärnkraftverk för att få en samlad bild av läget och identifiera
eventuella brister och svagheter. Genomgången utfördes vid s.k. tema-
inspektioner. Från "Temainspektion-haveriberedskap" som genomfördes vid
Oskarshamnsverket den 19:e och 20:e oktober 1993 kan följande synpunkter
anföras:

Under senare år har beredskapsplaneringen vid de svenska kärnkraftverken
ägnat det drabbade blockets organisation och verksamhet vid extraordinära
händelser allt större uppmärksamhet. SSI anser att denna inriktning är
motiverad och vill speciellt understryka personsäkerhetsaspekter vid för-
ändringar och vid potentiella hot om förändringar av den radiologiska miljön i
blocket.

Personsäkerheten ställer höga krav på en tydlig blockorganisation inklusive
former för ledning, arbetssätt och samverkan inom blocket.

7.1.1 Beredskapsplanering

SSI anser att den beredskapsgrupp som är sammansatt av beredskaps-
handläggaren och avdelnings-/enhetschefer i linjeorganisationen ger en bra
förutsättning för förankring och engagemang i linjen vad gäller beredskaps-
frågor.
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7.1.2 Beredskapsorganisation

SSI instämmer i att en liten organisation vari speciellt lämpade personer har
valts att ingå och som utbildas och övas ofta, har sina fördelar. Men SSI anser
att dessa fördelar måste vägas mot att organisationen blir sårbar vad gäller
bemanning initialt och på sikt vad gäller dess uthållighet.

Bemanningsfrågan på sikt kan svårligen lösas med de i gynnsammaste fall ca 3
personer som är uttagna i respektive befattning. Erfarenheter från övningar har
visat att befattningshavarna snabbt knyter till sig assisterande personal, som ej
ingår i beredskapsorganisationen. SSI anser att även dessa personer skall
ingå och få adekvat utbildning.

7.1.3 Beredskapslokaler

SSI anser att lokaler, ledningscentraler och tekniska stödcentraler och
utrustningen i dessa är ändamånsenlig.

7.1.4 Utrymningsplanering för egen personal

Den först anlände till samlingsplatsen (totalt finns 10 samlingsplatser inom
området) svarar för registrering av personalen och rapportering till lednings-
centralen.

SSI bedömer att principen för hur personalen ska utrymma kraftverket kan
utvecklas.
En viss planering kan underlätta en faktisk utrymmning, t. ex. rutiner som berör
att "hålla kvar" "rätt" personal som ej ingår i beredskapsorganisationen.
Kommunikationsmedel för hemtransport samt fortsatta kontakter med personal
som utryms i ett första skede, men som kan behöva inställa sig igen.

7.1.5 Monitering

SSI konstaterar att rutiner och utrustning finns för uttag av prover från vatten
från reaktortank, kondensationsbassäng samt prover av inneslutningens
atmosfär.
Dock saknas unerlag för tolkning av analysresultaten.

SSI har önskemål att OKG beaktar möjligheten att med egen strålskydds-
personal utföra provtagning av luft och vegetation även utanför kraftverkets
område. Ett sådant förfarande skulle ge snabbt svar om utsläppets samman-
sättning och i viss mån dess storlek, vilket är av mycket stort värde i ett tidigt
skede.
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7.1.6 Slutsats

SSI uppfattar att beredskapsplaneringen vid kärnkraftverket bedrivs på ett
konstruktivt sätt med stöd från kraftverkets ledning. Planeringsansvar och
organisationens uppgifter samt krav på utbildning av personal i beredskaps-
organisationen finns uttalade och dokumenterade.
SSI bedömer dock att det vid OKG finns behov av fortsatt utveckling av det
drabbade blockets organisation och precisering av dess arbetssätt. Vidare
anser institutet att utbildning bör ske av den personal som ej formellt ingår i
beredskapsorganisationen, men som tas i anspråk av denna.
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8 Utsläpp till omgivningen

Utsläpp till omgivningen sker dels via ventilationsskorsten, dels via avfalls-
stationen till kylvattenkanalen.
Avfallsstationen är gemensam för O1 och O2, vilket omöjliggör en separering
av det vattenburna utsläppet.

Med hjälp av s k referensutsläppsfaktorer för varje nuklid och
utsläppspunkt kan man beräkna dosbidraget till den grupp människor som
beräknas erhålla det högsta dosbidraget (kritisk grupp).
SSl har angett en begränsningsnivå på 0,1 mSv/år till individer inom
kritisk grupp. Ett utsläpp som resulterar i denna dos betecknas som ett
normutsläpp (NU).
Utsläppen från kärnkraftverken brukar redovisas som delar av ett NU.

Referensutsläppsfaktorerna har reviderats för luft 1992 och för vatten
1994. (De nya referensutsläppsfaktorerna har använts vid
dosberäkningen för samtliga år i figur 13 nedan.)

Utsläpp till luft och vatten från O1

NU block 1 luft
NU block 1+2 vatten

1982 1984 1986 1988 1990 1992 199/

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

8.1 SSIs bedömning

Som framgår av ovanstående diagram har utsläppen från O1, mätt som dos till
kritisk grupp (NU), varit mycket små under i stort sett hela 80-talet, frånsett de
allra första åren, samt hittills under 90 - talet.
Kontrollen av utsläppt aktivitetsmängd har fungerat bra.

De större utsläppen 1976-1981 beror på de kraftiga bränsleskador som erhölls
vid det speciella ramptestet som utfördes 1975. Eftersom härdytorna blev
kontaminerade av löst uran, kvarstod en "minneseffekt" som yttrade sig i
förhöjda utsläpp under ca 5 år efter skadan.
1979 och 1982 inträffade de senaste bränsleskadorna som hade viss utsläpps-
påverkan.
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Framtiden

l inledningen till OKGs rapport "återkommande säkerhetsgranskning O1" finns
ett avsnitt "övergången till förvaltningsskedet", där övergången skulle ha
påbörjats någon gång i slutet av 80-talet.
Ordet förvaltning leder lätt tankarna till "bevarande" vilket ingalunda varit
fallet vid O1 under början av 90-talet med kulmen i projekt FENIX. Arbetet
i FENIX har i mångt och mycket handlat om utveckling och nytänkande
inte minst inom strålskydd.

Projekt Modernisering som avlöser FENIX och kommer att kräva än mer av
utvecklingsarbete inom det "praktiska strålskyddet" exempelvis sönderdelning
och omhändertagande av uttjänta interndelar/härdkomponenter.

Projekt Modernisering har tillkommit för att genomföra de åtgärder som krävs
för att OKGs mål om långsiktig drift av O1 skall kunna uppfyllas.
Som en viktig del i projektet ingår framtagandet av en SCR (Safety Concept
Report), som i stort kommer att ligga till grund för en reviderad FSAR (slutlig
säkerhetsrapport) för O1.
Tillsammans med redan nu beslutade åtgärder, byte av skalventiler, byte av
föråldrad elektrisk utrustning samt diverse åtgärder i turbin, kan SCR utmynna i
ett antal andra arbeten med anläggningsändringar som kan vara doskrävande.
Därför är det tillfredställande att som en punkt i "planen för säkerhetsvärdering"
kunna läsa

=> Bedömning av radiologisk påverkan enligt ALARA (As Low As
Reasonably Achievable)-principen

=> / syfte att kunna avgöra respektive koncepts påverkan ur radiologisk
aspekt görs en bedömning av hur dosbelastningen på personal vid kraft
verket kan påverkas under konstruktionsfasen, i samband med underhåll
och provning samt vid normal drift.

Strålnivåerna i stationen kommer kanske redan efter en driftsäsong att nå upp
till eller överskrida de nivåer som kunde uppmätas innan de två stora
dekontamineringarna.
De vid dekontamineringen borttagna oxidskikten på insidan av exempelvis rör,
pump- och ventilhus, kommer ganska snart efter uppstart att återbildas.
En stor del av det bränsle som sätts in i härden har en eller flera driftsäsonger
bakom sig, vilket bl a innebär att på bränslekapslingen finns en ansenlig
mängd aktiva korrosionprodukter framförallt kobolt-60 som till viss del kommer
att frigöras och transporteras ut i systemen och där byggas in i oxiden,
l syfte att förhindra en aktivitetsinbyggnad i oxiden har hetvatten fått cirkulera i
systemen under ca 1 vecka för att på detta sätt försöka bygga upp en inaktiv
oxidyta.
Det finns dock mycken erfarenhet som visar att dosraterna, trots de motåt-
gärder som vidtas, snabbt når upp till eller överskrider de nivåer som upp-
mättes innan dekontaminering.
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Detta kommer att ställa ökande krav på mätning och uppföljning. Ett nytt
system för dosratsmätning och dokumentering av dessa värden har av
delvis den anledningen införskaffats och provning av detta pågår.

l syfte att minska dosraterna kommer implementeringen av ALARA-O1 att
påbörjas.
Viktiga områden här är optimering av reaktorvattenkemin och utbyte av
koboithaltiga material. Ett annat viktigt område framöver är att förhindra
uppkomsten av bränsleskador, vilka negativt påverkar såväl utsläpp som
dosbelastning.
Det uppsatta målet för dosreduktionsprogrammet är att revisionsdosen i
framtiden skall ligga på runt 1 manSv.

Det är uppenbart att det från OKGs sida finns en stor förhoppning och
vilja att radikalt sänka framtida dosbelastning från verksamheten vid
blocket.
Detta plus den erfarenhet och medvetenhet av och för strålskyddsarbete
som OKGs ledning och andra fått genom FENIX projektet gör att detta kan
realiseras. Kanske kan detta innebära att även det sista delmålet, det att
tjäna in dosen under närmast kommande fem åren, kan infrias.
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Jilaga

:örteckning av relevanta föreskrifter i SSIs författningssamling

Datum Nummer Titel

1981-06-12 SSI FS 1981:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
läkarundersökning för radiologiskt arbete

1984-06-15 SSI FS 1984:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
personlig mät- och skyddsutrustning vid
arbete i samband med olycka i kärnkraftverk.

1989-03-17 SSI FS 1989:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
dosgränser vid verksamhet med joniserande
strålning m.m.

1989-12-18 SSI FS 1989:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter av-
seende utförsel från zonindelat område vid
kärntekniska anläggningar av gods för fri
användning eller deponering som avfall.

1991 -03-22 SSI FS 1991:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
begränsning av utsläpp av radioaktiva ämnen
från kärnkraftstationer.

1991 -12-11 SSI FS 1991:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
kontaminerad olja från kärnkraftverk.

994-02-28 SSI FS 1994:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
föreståndare för strålskyddsverksamhet vid
kärnteknisk anläggning

994-02-28 SSI FS 1994:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter för
personstrålskydd för verksamhet med joni-
serande strålning vid kärnteknisk verksamhet

1994-06-06 SSI FS 1994:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
ändring i föreskrifterna (SSI FS 1989:1) om
dosgränser vid verksamhet med joniserande
strålning m.m.
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SSI-rapporter

95-01. Publikationer
SSl-Informationsenheten. Gratis

95-02. Statens strålskyddsinstituts
skyddskriterier för omhändertagande av
använt kärnbränsle
Enheten för avfalls- och omgivningstillsyn 25 kr

95-03. The use of Algae in monitoring dis-
charges of radionuclides
- Experiences from the 1992 and 1993 moni-
toring programmes at the Swedish nuclear
power plants
Pauli Snoeijs, Puck Simenstad 60 kr

95-04. Kvalitetssäkring av egenkontrollen
vid svenska kärnkraftverk och Studsvik AB
Vattenburna utsläpp 1992.
Kemienheten 40 kr

95-05. Miljökonsekvensbeskrivningar inför
slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens kärnkraftin-
spektion, Statens naturvårdsverk, Statens strålskydds-
institut 60 kr

95-06. Jämförelser mellan omgivnings-
mätningar och modellberäkningar av radio-
aktiva ämnen i fisk vid de svenska kärn-
kraftverken och Studsvik
Olle Karlberg 40kr

95-07. Kontrollmätning av låg- och medelak-
tivt avfall avsett att slutförvaras i SFR-1;
1994 års mätningar
Magnus Westerlind, Olof Karlberg, Gunilla Lind-
bom, Ingemar Lund 40 kr

95-08. A BIOSPHERE MODEL for use in the
SKI Project SITE-94
Runo A G Barrdahl 50 kr

95-09. Kalibrerings- och normalieverksam-
heten vid riksmätplatsen under 1994
Ulf Nilsson, Jan-Erik Grindborg, Olle Gullberg
och Göran Samuelson 40 kr

95-10 Underlagsmaterial till SSIs
granskning av SKBs komplettering av
forskningsprogrammet för 1992
M Jensen, J Nolin, G Sundkvist 60kr

95-11. The SSI TOOLBOX Source Term
Model SOSIM
- Screening for important radionuclides and pa-
rameter sensitivity analysis
RAvila Moreno, R. Barrdahl, C. Hägg . 50 kr

95-12. Förslag till kursplan
Tillståndsbunden utbildning i strålskydd och
utrustningens handhavande för
personal i röntgenverksamheter
Medicinsk fysik och teknik, Enheten för röntgen
och radioaktiva ämnen 50 kr

95-13. Kärnkraftindustrins
- aktivitetsutsläpp
- yrkesexponeringar 1994

Huvudenheten för kärnenergi 50 kr

95-14. Orienterande undersökning av effek-
ten av vattenbehandlingsutrustning på
radonhalten från borrade brunnar
Connie Boox, Geosigma AB 40 kr

95-15. Determination of the Neutron and
Photon Dose Equivalent at Work Places in
Nuclear Facilities of Sweden
An SSI - EURADOS comparison exercise.
Part 1: Measurements and Data Analysis
H. Klein and L. Lindborg 100 kr

95-16. Determination of the Neutron and
Photon Dose Equivalent at Work Places in
Nuclear Facilities of Sweden
An SSI - EURADOS comparison exercise.
Part. 2: Evaluation
H. Klein and L. Lindborg 100 kr

95-17. Persondosmätningar
Årsrapport 1994
Lars Bergman 40kr

95-18. Radon i vatten från bergborrade
brunnar
Resultat från en undersökning i Örebro kommun
E. Liden, A. Linden, L. Andersson, G. Åkerblom,
T. Åkesson 100 kr



SSI-rapporter

95-19. Omgivningskontroll vid kärnkraft-
verken och Studsvik 1992-1993
Resultat från mätning av radionuklidhalter i
miljöprover, samt SSI:s stickprovsmätningar
P. Bengtsor., C-M. Larsson, P. Simenstad,
J.Suomela 60 kr

95-20. En bedömning av hälso- och miljösi-
tuationen i gruvsamhället i Krasnokamensk,
östra Sibirien, Ryssland
Hans Ehdwall et al 70kr

95-21. An assessment of the health and envi-
ronmental situation in the mining commu-
nity Krasnokamensk, East Siberia, Russian
Federation
Hans Ehdwall etal 70 kr

95-22.Matkorgsundersökning hösten 1994
Hans More etal 40 kr

95-23. Comparison of BIOPATH and
MARCEN
Rodolfo Avila Moreno,Runo Barrdahl,U\la Berg-
ström, Sture Nordlinder 40 kr

95-24. Forskningsplan för utlagd forskning
1995/1996
Forskningssekretariatet 40 kr

95-25. Kvalitetssäkring av egenkontrollen
vid svenska kärnkraftverk och Studsvik AB
Vattenburna utsläpp 1993
Kemienheten 40 kr

95-26. Statens strålskyddsinstituts gransk-
ning av ASAR-rapport för Oskarshamn l
Thommy Godas 50 kr


