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1 Sammanfattning

Föreliggande rapport utgör SSIs granskning av strålskyddsverksamheten vid
Ringhals 2 under perioden 1984-1994 i enlighet med regeringens proposition
1980/81 om återkommande säkerhetsgranskning av kärnkraftblock.

Granskningen har berört följande områden: Organisation, utbildning, strål-
doser, utsläpp, haveriberedskap samt framtidsperspektivet. Granskningen har
ej omfattat avfallshanteringen utanför blocket.

SSI bedömning av strålskyddsförhållandena vid Ringhals 2 sammanfattas en-
ligt följande:

Organisation

SS! konstaterar att den organisation som infördes 1990 har fungerat på ett till-
fredsställande sätt och möjliggjort ett gott samarbete mellan skydds- och tek-
nikgrupper. Även erfarenhetsutbytet med övriga skyddsgrupper på Ringhals
har fungerat bra. SSIs bedömning är att strålskyddsverksamheten är organise-
rad på ett väl fungerande sätt.

Strålskyddsutbildning

Skyddsinformationen för samtlig personal är godtagbar och stämmer väl över-
ens med vad som finns på övriga verk. Utbildningen för skyddspersonalen är
bra. Strålskyddskunnandet i organisationerna har dock hittills fokuserats alltför
mycket till strålskyddspersonal (gäller samtliga verk). För drift- och underhålls-
personal och för arbetsledande personal hos entreprenörsföretagen har SSI
krävt att en fördjupad strålskyddsutbildning införs. Vid verken pågår f.n. ett ge-
mensamt arbete med att ta fram en sådant utbildningspaket i linje med SSIs
föreskrifter.

Personalstråldoser

Stråldoserna till personalen har under perioden 1984-1994 minskat påtagligt
vid Ringhals 2, bl.a. till följd av ånggeneratorbytet som har inneburit betydligt
färre underhållsarbeten vid dessa. Andra orsaker till dosminskningen är en
kontinuerlig förbättring av arbetsmetoder och utrustning, samt ett framgångsrikt
arbete med styrning av primärsidans vattenkemi vilket lett till sjunkande strål-
nivåer i station.

SSI anser att Ringhals 2 hittills lyckats väl i sin ambition att minska strål-
doserna till personalen. Det finns enligt SSI goda möjligheter att denna dos-
utveckling fortsätter. Varning utfärdas dock för ökade provnings- och under-
hållsarbeten i framtiden som kräver fortsatt god framförhållning och planering
av verksamheten. SSI gör bedömningen att läget från personalstrålskydds-
synpunkt f.n. är bra.



Utsläpp till omgivningen

SSI konstaterar att utsläppen till omgivningen från Ringhals 2 är låga relativt
tillåtet utsläpp. Dosbidraget till kritisk grupp, som domineras av C-14, ligger på
ett par procent av den av SSI ansatta begränsningsnivån för hela Ringhals.
Utsläppen är också i en internationell jämförelse låga. En viktig ambition, för att
bibehålla de låga utsläppsnivåerna, är att i framtiden undvika bränsleskador.

Ha venberedskap

Det är SSIs bedömning att Ringhals interna haveriberedskap bedrivs på ett
från strålskyddssynpunkt godtagbart sätt.

Framtidsperspektiv

Under de närmaste åren pågår projekt rörande optimering av primärvattenkemi
samt identifiering och ersättning av stellitehaltiga komponenter. Ett annat viktigt
område framöver är att förhindra uppkomsten av bränsleskador, vilket har bä-
ring på både utsläpp och dosbelastning. SSI gör bedömningen att Ringhals 2
har en ambitiös inställning till att vidareutveckla strålskyddsarbetet, både i syfte
att upprätthålla en från strålskyddssynpunkt god arbetsmiljö som att hålla
aktivitetsutsläppen på låga nivåer.



2 Inledning

2.1 Bakgrund

Bakgrunden till arbetet med den återkommande säkerhetsgranskningen går
tillbaka till regeringens proposition 1980/81:90. Där anförs att SKI skall upp-
rätta ett program syftande* till att varje svenskt kämkraftblock under sin tekniska
livslängd skall genomgå minst tre fullständiga säkerhetsgranskningar, s.k.
ÅSAR (As Operated Safety Analysis Report). Detta har i praktiken inneburit ett
granskningsintervall på ca 10 år. Granskningen skall redovisas för regeringen.
Redan från början var SSI och SKI ense om att också strålskyddsfrågor skulle
omfattas av granskningen, l enlighet med detta har SSI i de flesta fall utarbetat
separata granskningsrapporter.

2.2 Föreliggande rapport

Ringhals block 2 (R2) är en lättvattenreaktor av PWR-typ (tryckvattenreaktor).
Från starten fram till sommaren 1989 var den elektriska nettoeffekten 800 MWe.
Efter ånggeneratorbytet samma år höjdes effekten till 875 MWe. Tre av Sveri-
ges totalt tolv reaktorer är för övrigt av PWR-typ och samtliga är placerade i
Ringhals (R2-R4). R2 är en av Sveriges äldsta reaktorer. Den togs i provdrift
den 19:e juni 1974 och i kommersiell drift den 1:a maj 1975. Följaktligen ge-
nomfördes en första ASAR-granskning av blocket 1984, och omfattar tiden
1974 till och med 1983. SSIs granskning av strålskyddsförhållandena enligt
1984 års ASAR-rapport finns dokumenterad i en SSI-rapport (ref 1).

Vattenfall AB Ringhals har nu, i enlighet med riktlinjer utarbetade av SKI, tagit
fram en ny ÅSAR för block 2, vilken omfattar perioden 1984-1993 (ref 2). Den
del av Ringhals ASAR-rapport som berör strålskyddsfrågor vid blocket har
granskats av SSI och redovisas i föreliggande rapport. SKI har i en särskild
rapport redovisat sin granskning av ASAR-rapportens säkerhetstekniska del.

2.3 SSIs granskning

SSI utövar tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 1988:220), vars syfte är att
skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI utfärdar
med stöd av denna lag villkor och föreskrifter för verksamhet med strålning
(bilaga). För de svenska kärnkraftverken omfattar SSIs tillsyn bl.a. personal-
strålskydd vid verken, utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen samt ver-
kens interna haveriberedskapsplanering.

SSIs granskning har berört följande områden: Organisation, utbildning, strål-
doser, utsläpp, haveriberedskap samt framtidsperspektivet. Granskningen har
däremot ej omfattat avfallshanteringen utanför blocket eller frågor rörande en
framtida avveckling. Till grund för SSIs granskning har legat Ringhals ÅSAR,
Ringhals rapportering till SSI av persondoser, utsläpp och skyddserfarenheter
från revisionsavställningar, diverse SSI-rapporter (ref 3,4,5), dokumentation
från utförda inspektioner m.m. l sin granskning har SSI valt att även innefatta år
1994.



3 Organisation

Från starten av Ringhalsverket fram till 1988 var skyddsverksamheten placerad
i ett kontor (Kontroll och säkerhet), tillsammans med kemi, haveriberedskap
och bevakning. Kontoret var i organisationen placerat parallellt med driftavdel-
ningarna direkt under kraftverkschefen. Chefen för detta tekniska kontor var
även den av SSI godkända strålskyddsföreståndaren (tidigare kallad radiolo-
gisk föreståndare), l skyddsverksamheten ingick förutom strålskydd även
brandskydd och konventionellt arbetarskydd. SSI ansåg i sin bedömning i den
återkommande granskningen 1984 (ref 1) att "...det är en mycket stor fördel
med den form man nu har för ansvaret för den radiologiska verksamheten...".
Vid den tidpunkten betonades från SSIs håll vikten av en från driften fristående
strålskyddorganisation.

1988 genomfördes en stor omorganisation vid Ringhals i samband med att man
bytte kraftverkschef. Två stycken produktionsavdelningar inrättades, en för
R1/R2 och en för R3/R4. Under produktionschefema och parallellt med re-
spektive blocks driftkontor inrättades ett skydd- och kemikontor med ansvar för
bl.a. respektive blockpars strålskyddsfrågor (figur 1). Syftet med omorganisa-
tion var att ge produktionsenheterna ett totalansvar för all verksamhet inklusive
strålskydd.

Figur 1
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Den skyddsverksamhet som ej knöts till reaktorblocken har, efter en smärre
förändring 1990, samlats i ett skyddskontor inom avdelningen för anläggnings-
service, tillsammans med dosimetri-, bevakning- och räddningsfunktionerna.
Dessutom finns en stabsfunktion för miljö- och säkerhet som stöd för kraft-
verkschefen. Denna leds av strålskyddsföreståndaren som även ingår i Ring-
hals ledningsgrupp. Föreståndarens uppgifter regleras i SSI FS 1994:1, där det
fastslås att denne som sakkunnig skall bistå anläggningsinnehavaren i strål-

11nrättad under 1994
2 Gruppen sammanslagen med Kemi block 2,1994
3 Gruppen sammanslagen med Kemi block 1.1994
4 Gruppen har upphört 1994



skyddsfrågor, liksom att aktivt verka för att bestämmelserna i strålskyddslagen
och med stöd av lagen utfärdade villkor och föreskrifter efterlevs.

Vid Ringhals pågår f.n. en översyn av organisationen, vilket kan innebära att
förändringar kan bli aktuella under 1996.

3.1 SSIs bedömning

Inför omorganisationen 1988 fanns inom SSI farhågor för hur strålskyddsfrågor
skulle beaktas med strålskyddsfunktionen integrerad i driftorganisationen. SSIs
uppfattning var tidigare att strålskyddsfunktionen skulle vara fristående från
driften av en anläggning.

Den nya organisationen har dock visat sig fungera på ett bra sätt vid Ringhals.
Möjligheten att från strålskyddssynpunkt påverka övrig verksamhet har ökat
genom att man på ett naturligt sätt får insyn i blockspecifika frågor. Represen-
tanter för skyddsgruppen finns med från starten av olika projekt, t ex revision.
Man har ett samarbete med underhålls- och teknikgrupper inom samma pro-
duktionsavdelning, vilket har bidragit till en ökad förståelse för strålskydds-
aspekter. Vidare har samarbetet fördjupats på ett naturligt sätt mellan skydds-
och kemigrupperna, vilket har varit en bidragande faktor till att man idag, till
följd av styrning av primärvattenkemin, har sjunkande strålnivåer i primär-
systemen.

Erfarenhetsutbytet i strålskyddsfrågor mellan blocken har fungerat bra. Det
skrivs också utförliga rapporter inom bl.a. skyddsområdet efter varje revision
och vid händelser av intresse.

SSIs bedömning är att strålskyddsverksamheten vid Ringhals 2 är organiserad
på ett väl fungerande sätt. Skulle en större organisationsförändring genomföras
i framtiden, kommer SSI, som ett led i den normala tillsynen, att framföra sina
synpunkter på en sådan förändring.



4 Strålskvddsutbildnina

All egen personal samt entreprenörer som skall arbeta på egen hand i anlägg-
ningen genomgår en skydds- och säkerhetsinformation på ca 1 timme. Infor-
mationen avslutas med skriftligt test. Syftet är att ge en tillräcklig kunskap om
joniserande strålning, förståelse för skyddsverksamheten samt information om
interna regler m.m. Denna information genomgås var tredje år.

Utöver denna grundläggande information genomgår samtlig drift- och strål-
skyddspersonal samt viss annan personal en femdagarskurs i reaktor- och
strålningsfysik. Vissa andra personalgrupper går en enklare femdagarskurs
kallad skydd och verksamhet i aktiv miljö. Därutöver finns speciellt avpassade
kurser för t.ex. underhållspersonal, bränslebytespersonal och sanerare.

Skyddspersonalen genomgår utöver ovanstående kurser ett utbildningspaket
på sammanlagt 75 dagar fördelat över fyra år. Inriktningen är strålskyddsteknik,
systemkännedom och arbetsmiljö. För strålskyddspersonal på arbetsledarnivå
finns en fördjupad strålskyddskurs på fyra veckor.

4.1 SSIs bedömning

Vid Ringhals finns inom strålskydd och närliggande områden ett mycket stort
kunnande och god kompetens. SSI anser dock att kunnandet genom åren har
fokuserats alltför mycket till strålskyddspersonal. Detta gäller även för andra
verk. Under senare tid har dock målsättningen höjts när det gäller att öka strål-
skyddskunnandet hos övrig personal. SSI har i föreskrift 1994:2 pekat ut vissa
personalgrupper där det är extra angeläget med en fördjupad förståelse för
strålskydd. Till dessa grupper hör drift och underhåll samt arbetsledande per-
soner vid entreprenörsföretag. Kärnkraftverken arbetar f.n. gemensamt med att
ta fram sådana utbildningspaket för dessa grupper.

8



5 Personalstråldoser

En stråldos kan uppkomma genom extern eller intern bestrålning.

Vid extern bestrålning bestäms stråldosen, som uttrycks i sievert (Sv), av dos-
raten i ett strålfält samt personens uppehållstid i detsamma. Stråldosen är
dessutom beroende av ytterligare faktorer såsom strålningens kvalitet
(strålslag, energi) och att olika organ i kroppen har olika känslighet för strål-
ning. Vid kärnkraftverken används individuella dosmätare, s k TL-dosimetrar
(TermoLuminiscens), för att registrera personers externa stråldos. Dessa ut-
värderas normalt en gång per månad. Extern bestrålning ger det klart domine-
rande bidraget till personalstråldoser vid svenska kärnkraftverk.

Dosrater i olika utrymmen m.m. i en reaktor är beroende av faktorer som reak-
torsystemens konstruktion och materialinnehåll, reaktorns vattenkemi och drift-
sätt, samt naturligtvis av tillämpade skärmningsåtgärder. Faktorer som påver-
kar uppehållstiden i ett strålfält är bl.a. planering av arbeten, användning av
automatiserad utrustning och individens kunskaper om strålskydd.

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

Intern bestrålning uppkommer när en person får in ett radioaktivt ämne i krop-
pen (internkontamination). Detta kan ske genom inandning eller via munnen.
Stråldosen bestäms här av intagen mängd, ämnets kemiska och fysikaliska
form tillsammans med den biologiska uppehållstiden i kroppen. Stråldoser från
internkontamination är normalt sett låga vid svenska kärnkraftverk. Kontroll av
intag sker vid de svenska kärnkraftverken med hjälp av s.k. helkroppsmätare,
vilka består av känsliga strålningsdetektorer som mäter kroppens innehåll av
radioaktiva ämnen. P.g.a. att dessa mätningar är tidskrävande mäts i första
hand de personer som i arbetet löper störst risk att erhålla ett intag.

Begreppet kollektivdos, som uttrycks i enheten manSv, används som ett mått
på risken för stokastiska skador. Kollektivdosen för en viss grupp av individer
beräknas genom att summera individdoserna inom gruppen.

5.1 SSls föreskrifter

Av SSls dosgränsföreskrifter (SSI FS 1989:1; ändring SSI FS 1994:5) framgår
att årsdosgränsen för enskilda individer är 50 mSv. Därutöver gäller en livs-
tidsgräns på 700 mSv samt f.o.m. 1994 en gräns på 100 mSv under 5 på var-
andra följande år. (SSI FS 1994:2)



Sedan 1994 finns en föreskrift för kärnkraftverken som säger att verksamheten
skall planeras så att kollektivdosen ej överskrider 2 manSv per gigawatt (GW)
installerad elektrisk effekt och år beräknat som ett genomsnitt över fem år (SSl
FS 1994:2).

Tidigare var detta en av SSl ansatt ambitionsnivå. Det har dock inte funnits nå-
gon uttalad policy vad denna ambitionsnivå skulle ställas mot, ett medelvärde
av kollektivdosen för det svenska kärnkraftprogrammet eller per anläggning.
Praxis blev dock att varje anläggning strävade efter att innehålla ambitions-
nivån, vilket är naturligt eftersom anläggningarna har små möjligheter att på-
verka varandras kollektivdosutfall. Att ställa ambitionsnivån direkt mot varje en-
skild reaktor har från SSIs sida aldrig varit aktuellt, bl.a. eftersom nivån aldrig
varit föremål för en granskning av vad som är acceptabelt, l denna rapport har
SSl ändå valt att som ren illustration jämföra kollektivdosen vid R2 med dess
"andel" av ambitionsnivån för Ringhals, bl.a. för att nivån nu utgör en plane-
ringsgräns för verksamheten vid Ringhalsverket i dess helhet.

l SSl FS 1994:2 finns vidare föreskrivet att den s k ALARA-principen skall till-
lämpas, vilket innebär att alla doser skall hållas så låga som är rimligt möjligt
med hänsyn taget till ekonomiska och sociala faktorer. Verken har ålagts att ta
fram dosreduceringsprogram i enlighet med denna princip.

5.2 Dosutvecklingen vid Ringhals 2.

Kollektivdosutvecklingen vid Ringhals 2 visas i figur 2. En jämförelse görs i fi-
guren med 1,75 manSv5 , vilket motsvarar R2:ans andel av SSIs ambitionsnivå
för Ringhals, l figuren framgår att blocket från starten fram
över denna nivå.

1989 har legat

Figur 2.

Årlig kollektivdos till personal (manSv)

Totalt

ÅG-arbete

SSIs ambitionsnivå
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En av anledningarna är att man haft tekniska problem med ånggeneratorema
(ÅG) under denna tid, vilket föranlett stora underhållsarbeten och därigenom
höga doser. Under en rad år på 80-talet svarade ÅG-arbetena för 30-60% av
den årliga kollektivdosen. Vattenfall tog så beslutet att ånggeneratorema skulle
bytas ut, vilket skedde under uppmärksammade former 1989. Efter detta har

' Fram till effekthöjningen 1990 var motsvarande siffra 1,6 manSv
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doserna minskat kraftigt. Numer står ÅG-arbetena för ca 15% av den årliga
kollektivdosen.

Kollektivdosen för ÅG-bytet blev 2,9 manSv. Som framgår av figur 2 har den
genomsnittliga årsdosen för underhållsarbete på ånggeneratorerna minskat
från ca 1 manSv innan bytet till ca 0,15 manSv efter bytet. Skillnaden är 0,85
manSv vilket innebär att bytesdosen har sparats in på fyra år.

l figur 2 framgår vidare att den årliga kollektivdosen sedan i början av 80-talet
minskat år från år med några få undantag. Bakom denna trend ligger en rad
faktorer. Bl.a. genomfördes en höjning av pH- värdet i reaktorvattnet under
driftåret 83/84, vilket har lett till sjunkande dosrater i ånggeneratorerna (se figur
7). Vidare har de återkommande arbetena på framförallt ånggeneratorerna
tvingat Ringhals att successivt förbättra både arbetsmetodik och utrustning.

Efter problemen med höga kollektivdoser under 70- och 80-talen står sig Ring-
hals 2 idag mycket bra i jämförelse med de betydligt yngre PWR-reaktorerna
R3 och R4 och även i jämförelse med övriga svenska reaktorblock (fig. 3). R2
har idag årsdoser under genomsnittet för svenska reaktorer.

Figur 3

Kollektivdos (manSv) per reaktor och år
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Figur 4

Kollektivdos (manSv) per reaktor och år (PWR)
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Som framgår av figur 3 ökade dosbelastningen något under 1992 och 1993 vid
R2. Detta beror på långa avställningar med anledning av sprickproblem i ge-
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nomföringar i reaktortanklocket. Ringhals har nu aviserat ett byte av tanklocket
under 1996 för att i framtiden slippa utföra dyrbar och doskrävande provning.

Även i en internationell jämförelse ligger Ringhals 2 mycket bra till (fig. 4). Vid
denna jämförelse skall man komma ihåg att dessa doser är ett genomsnitt för
både äldre och yngre reaktorer.

Medelindividdoserna vid Ringhals 2 har under den senaste 10-års perioden i
likhet med kollektivdoserna stadigt minskat från ca 5 mSv/år till dagens nivå på
1 till 3 mSv per år (figur 5). Antalet personer som erhållit dos vid R2 är de se-
naste åren i stort sett konstant.

Figur 5

Antal personer vid R2 som erhållit dos samt medelindividdos (mSv)
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Antalet personer med höga individdoser har minskat sett över hela Ring-
halsverket under den senaste 10-årsperioden (figur 6). Det finns idag ingen
möjlighet att redovisa motsvarande fördelning blockspecifikt, och det är dess-
utom inte helt relevant då många individer erhåller dos vid fler än ett block.
Den ökning som inträffade 1992 beror på omfattande arbeten på Ringhals 1
med anledning av Sil-händelsen i Barsebäck. Ingen person har överskridit SSIs
dosgränser under perioden 1984-1994.

Fig. 6

Antal personer i olika dosintervall för hela Ringhals
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5.3 Dosrater på system

Som tidigare nämnts är dosratsnivån i olika utrymmen och kring systemdelar en
av de parametrar som påverkar stråldosen. Det är därför viktigt att minska dos-
ratsnivåerna eller att åtminstone se till att de inte ökar.

Det primära sättet är att så långt som det är möjligt använda konventionella
skärmningsmaterial (bly, vatten). På sikt är det dock bättre att försöka åtgärda
själva strålkällan, d.v.s. att minska aktiviteten i reaktorsystemen. Denna aktivi-
tet består till största delen av aktiverade korrosionsprodukter. Den nuklid som
dominerar är Kobolt-60 (Co-60), vilken uppstår vid aktivering av stabilt kobolt i
reaktorn. Kobolt ingår framförallt i Stellite och finns bl.a. i slitytor på ventiler.

Hög renhet vid arbeten på stelliteventiler är ett sätt att förhindra spridningen av
kobolt och därigenom uppkomsten av Co-60. Ett annat sätt är att ersätta stelli-
ten med något alternativt material. Någon riktig drivkraft att finna sådana er-
sättningsmaterial har dock inte funnits tidigare inom varken kärnkraftsindustrin
eller annan industri. De senaste åren har dock ersättningsmaterial börjat dyka
upp på marknaden, och det är viktigt att man vid t.ex. utbyte av ventiler nog-
grant överväger möjligheten att använda något annat material än Stellite. Vid
Ringhals råder sedan några år tillbaka ett förbud mot att sätta in stellitematerial
vid utbyte av komponenter.

Ytterligare möjligheter till att minska dosraterna är att förhindra att redan aktive-
rade korrosionsprodukter fastnar på systemytor. Vid Ringhals 2 pågår f.n. ar-
bete med att optimera reaktorvattenkemin vid olika driftlägen bl.a. i syfte att
förhindra dosratuppbyggnad i primärsystem.

l figur 7 visas dosraterna i primärvattenkammaren på ånggeneratorerna vid R2.
Som tidigare nämnts genomfördes en höjning av pH- värdet i reaktorvattnet
1983/84, vilket har lett till sjunkande dosrater i ånggeneratorerna . Efter bytet
av ånggeneratorerna 1989 har dosraterna också legat kvar på en låg nivå.

Fig. 7

Dosrat (mSv/ti) i ÅG-vattenkammare (medelvärde ÅG1,2,3)

•Kall sida

-Varm sida

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
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5.4 Internkontamination

Under årens lopp har tillfällena då intemkontaminationer förekommit varit
mycket få. Mellan 1983 och 1994 har man vid Ringhals genomfört 4700 hel-
kroppsmätningar , i genomsnitt 390 per år. Under denna tid har sammanlagt 14
personer erhållit > 0,5% av tillåtet årligt intag, ALI (d.v.s. > 0,25 mSv). Samtliga
14 har legat i intervallet 0,5 -1,0 % av ALI.

5.5 Arbeten vid revisionsavställningar

Den största delen av den årliga kollektivdoser) (70-80%) erhålls under revi-
sionsavställningama. l figurerna 8-12 nedan redovisas dosbelastningen från de
från strålskyddssynpunkt intressantaste arbetena under avställningarna.

5.5.1 Ånggeneratorarbeten

Underhållsarbetet med ånggeneratorerna (ÅG) var det arbete som klart domi-
nerade dosbelastningen vid Ringhals 2 under 80-talet (fig. 2). Utöver revi-
sionsavställningarna fick blocket ett flertal gånger ställas av under driftperioden
för uppkomna läckage på ånggeneratorerna. Sammantaget gav detta stora
dosbidrag till främst ÅG- och skyddspersonal, l figur 8 visas kollektiv- och
medelindividdosen till ÅG-underhållspersonal.

Figur 8

ÅG-underhållspersonal

T 10

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Kollektlvdos (manSv) -Medeldos (mSv)

Stora insatser har gjorts för att sänka doserna. Ett exempel är införandet av
robotteknik för provning och underhåll på ånggeneratorerna. Metoderna har
utvecklats och förbättrats för varje år. Ett annat exempel är att träning och kva-
lificering av utrustning alltid sker i s.k. mock-up (inaktiv modell) innan arbetet
påbörjas.

1989 genomfördes ånggeneratorbytet på Ringhals 2. Dosbelastningen för detta
blev 2,9 manSv. Detta arbete, som var mycket välplanerat och genomfördes
utan incidenter, resulterade i en lägre kollektivdos än som inledningsvis befa-
rats.
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Efter bytet har underhållsarbetena minskat kraftigt och såväl kollektiv- som
individdoserna idag ligger på samma nivå som för övrig underhållspersonal
(bränslebyte, provning).

5.5.2 Övriga arbeten

Kollektiv- och medelindividdoser för bränslebytesarbeten har legat på en jämn
nivå fram till 1992/93, då stora provnings- och reparationsinsatser på reaktor-
tanklocket fick genomföras (fig. 9) med anledning av sprickor i tanklockets ge-
nomföringar. För skyddspersonal har både kollektiv- och medelindividdoserna
(fig. 10) uppvisat en minskande trend och ligger sedan 1987 på en stabil nivå
med undantag för ÅG-bytet 1989 då stora skyddsinsatser krävdes. För driftper-
sonal har en rad tekniska förändringar på blocket (utbyte av RTD6 -slinga och
installering av fasta dränage från aktiva system) bidragit till sjunkande doser
(fig. 11)

Figur 9

Bränslebytespersonal

1984 1985 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Kotlektlvdos (manSv) • Medeldos (mSv)

Fig. 10

Skyddspersonal
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Kollektivdos (manSv) • Medeldos (mS v)

' Resistance temperature detector, för mätning av reaktorvattentemperatur
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Fig. 11
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Återkommande provning utfördes fram till 1991 enligt ett 3-års intervall. Ett
större provningsprogram åtföljdes av två år med korta program. 1991 ändrades
provningskriterierna, vilket har inneburit att provningen nu sker med tätare in-
tervaller och på system närmare reaktorn. Detta leder framöver till en ökad
kollektiv- och individdosbelastning till provningspersonal och isolerare fast mer
jämt fördelat mellan åren (fig. 12). Här har kärnkraftverken tillsammans med
provningsföretagen en viktig uppgift att fortsätta utvecklingen med automatise-
rad provning. Isoleringsarbete i samband med provning sker manuellt och där
krävs van personal för att hålla doserna nere, framförallt vid arbete med spe-
gelisolering som är svår att hantera.

Fig. 12

Kollektivdos (manSv) vid återkommande provning

Provning

Isolering

—D—Total kollektivdos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Många av här redovisade yrkesgrupper har naturligtvis inte enbart Ringhals 2
som arbetsplats under ett år. De arbetar även vid Ringhals övriga block vid re-
spektive avställningar. Entreprenörer kan självklart ha arbetsuppgifter även via
andra anläggningar. Detta innebär att doser till enskilda individer sammantaget
över hela året är högre än vad som här redovisats för Ringhals 2. Diagrammen
över medelindividdosema får därför endast ses som trendkurvor för Ringhals 2.
Det yttersta ansvaret för att dosgränser innehålls åvilar arbetsgivaren, dvs an-
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tingen kraftbolaget eller entreprenörsföretaget. Till hjälp för detta finns ett för
kärnkraftsindustrin gemensamt centralt dosregister.

5.6 Dosreducerande åtgärder

l de föregående avsnitten finns redan omnämnt en rad åtgärder som har bi-
dragit till sjunkande kollektivdoser, såsom ökad användning av robotutrustning,
förbättrade arbetsmetoder samt ökat samarbete mellan skydds- och under-
hållsgrupp. Därtill har en rad projekt startats i syfte att ytterligare minska dosra-
ter på system. Vissa av projekten är gemensamma för hela Ringhals, vissa är
knutna till PWR-blocken. Dessa projekt är
• PWR kemi optimering
• Koboltreducering
• Mekanisk vattenfiltrering
• Passivering av nya systemdelar

5.7 ALARA-program

l SSIs föreskrift 1994:2 10§ fastslås följande:

Alla stråldoser skall begränsas så långt detta rimligen kan göras med hänsynsta-
gande till såväl ekonomiska som samhälleliga faktorer. För detta ändamål skall
finnas ett särskilt utformat program som är väl känt på alla nivåer inom anläggning-
ens organisation. Programmet skall förutom den dagliga strålskyddsverksamheten
även omfatta strategier för det långsiktiga personstrålskyddet.

SSI har för verken redovisat de viktigaste punkter som bör ingå i ett sådan s.k.
ALARA-program. Dessa är som följer

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

Ringhals (och övriga verk) har under 1995 tagit fram sådana program och re-
dovisat dessa dels i skriftlig form dels i samband med de speciella ALARA-
inspektioner som SSI genomfört under 1995. En utvärdering av programmen
pågår f.n. vid SSI.

5.8 SSIs bedömning

Under tioårsperioden har kollektiv- och individdosema sjunkit markant vid
Ringhals 2 och blocket ligger idag under snittet för svenska reaktorer. Stora
men nödvändiga ansträngningar för minska dosbelastningen har genomförts
med gott resultat. De främsta faktorerna är
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* ånggeneratorbytet 1989, som medfört en kraftig minskning av underhålls-
arbetena,

* sjunkande dosrater på system till följd av förändrad primärvattenkemi,
* utveckling av arbetsmetoder och utrustning.

För vissa grupper, t ex provningspersonal och isolerare, finns dock anledning
att vara uppmärksam i framtiden. Ökad omfattning av provning kan leda till att
enskilda individer erhåller höga doser som i vissa fall kan komma i konflikt med
den nya dosgränsen på 100 mSv över fem år. Det hör till saken att detta är re-
levant för hela Ringhals och inte enbart R2. Verken har tillsammans med be-
rörda entreprenörsföretag en viktig uppgift i att utveckla såväl arbetsmetoder
som utrustning för dessa grupper.

Sammantaget anser SSI att Ringhals 2 lyckats väl med att nedbringa såväl in-
divid- som kollektivdoser till låga nivåer. Blocket har löst stora och från strål-
skyddssynpunkt svårhanterliga arbeten (ÅG-bytet, provning av RT-locket) på
ett mycket bra sätt. Man uppvisar även fortsatt höga ambitioner att ytterligare
förbättra strålskyddet. Varning utfärdas dock för ökade provnings- och under-
hållsarbeten i framtiden som kräver fortsatt god framförhållning och planering
av verksamheten. SSI gör bedömningen att läget från personalstrålskydds-
synpunkt f.n. är bra.
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6 Utsläpp till omgivningen

Utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen sker till luft främst via huvud-
skorsten och till vatten via kylvattenkanalen. Dessutom finns skorstenar för
turbinernas ejektoravsug vars utsläpp i normala fall är inaktiva. Aktivitetsut-
släpp via ejektorskorstenarna sker dock vid läckage i ånggeneratorernas tuber.
Efter ånggeneratorbytet 1989 har inga sådana läckage uppstått.

Både vatten- och luftutsläppen mäts kontinuerligt via olika moniteringssystem.

• Huvudskorsten: l en mätslinga med delflöde från skorsten utförs dels en nuk-
lidspecifik direktmätning av ädelgaser med halvledardetektorer, dels en kon-
tinuerlig uppsamling av jod och aerosoler på filter med efterföljande labora-
torieanalys. Under revisionsavställningen 1995 har ytterligare en halvledar-
detektor installerats i mätslingan som ett komplement till ordinarie mätut-
rustning. Samtidigt har man tagit bort de GM-rör som tidigare fanns för on-
line detektering av ädelgaser.

• Ejektorskorsten: Här detekteras eventuell aktivitet på sekundärsidan med ett
GM-rör. Därutöver tas luftprov minst en gång per vecka för att fastställa nuk-
lidfördelning. Under 1995 byts även dessa GM-rör ut mot halvledardetekto-
rer. Normalt finns här ingen aktivitet.

• Vatten: Utsläpp sker till kylvattenkanalen via tre tankar. Från dessa tas pro-
portionellt prov för mätning av aktivitetsinnehåll.

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). SSI 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 bru-
kar redovisas som delar av ett NU. Referensutsläppsfaktorerna har reviderats
för luft 1992 och för vatten 1994. (De nya referensutsläppsfaktorerna har an-
vänts vid dosberäkningen för samtliga år i figur 13 nedan.)

SSI har även angett en ambitionsnivå för den globala kollektivdosen från ut-
släpp från kärnkraftverken, 5 manSv per installerad GW elektrisk effekt och år.
Den huvudsakliga avsikten med denna begränsning är att den framtida högsta
individdosen skall begränsas till 0,1 mSv. Ambitionsnivån bygger på en mycket
större kärnkraftsanvändning i världen än vad som hittills har varit fallet. Detta
gör det osannolikt att utsläppen kommer att få den omfattning som från början
antogs.

Utsläppen i delar av ett NU från Ringhals 2 domineras helt av C-14 (figur 13).
Mätningar av C-14 görs ej utan beräknas utifrån den installerade effekten vid
blocket. Den marginella ökningen av C-14 utsläppen beror på effektökningen
efter ÅG-bytet. Utsläppen är som framgår av figuren låga relativt det tillåtna ut-
släppet.
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Bortser man ifrån C-14 har utsläppen till både luft och vatten minskat under
den senaste 10-årsperioden. Luftutsläppen dominerades fram till 1989 av ädel-
gasutsläpp via ejektorskorsten till följd av läckaye i ånggeneratorerna. Efter
ånggeneratorbytet har dessa utsläpp upphört. Vattenutsläppen domineras idag
av Co-60 vilket är en aktiverad korrosionsprodukt som finns i reaktorns primär-
system. Utsläppen av fissionsprodukter är mycket låga, vilket beror på att man
klarat sig ifrån större bränsleskador.

Figur 13

Utsläpp från Ringhals 2 redovisat som normutsläpp (NU)

0,03 Q Beräknat utsläpp av C-14

• Utsläpp till luft

D Utsläpp till vatten

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Den globala kollektivdosen domineras också av utsläppen av C-14. För Ring-
hals 2 är detta värde ca 3 manSv/GW/år.

Utsläppen från Ringhals 2 är även vid en internationell jämförelse låga. Jämfö-
relsen görs m.a.p. utsläppt aktivitet per producerad elektrisk energi. Utsläppen
från R2 under en 10-årsperiod ligger under genomsnittet för världens PWR-
reaktorer. Detta gäller för både luft- och vattenutsläpp.

6.1 SSIs bedömning

SSI konstaterar att utsläppen till omgivningen från Ringhals 2 är låga relativt
tillåtet utsläpp. Utsläppen är också låga i ett internationellt perspektiv. Bidra-
gande faktorer är att blocket inte drabbats av några omfattande bränsleskador
under perioden, samt att utsläppen via ejektorskorstenarna upphört efter ÅG-
bytet. Viktigt för framtiden är att vara fortsatt observant på de faktorer som styr
bränslets integritet.

20



7 Ringhals interna haveriberedskap

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

Under 1993 genomförde SSI en genomgång av haveriberedskapen vid landets
samtliga kärnkraftverk för att få en samlad bild av läget och identifiera eventu-
ella brister och svagheter. Genomgången utfördes vid s.k. temainspektioner.
Nedan belyses relevanta delar av resultatet från temainspektionen vid Ring-
halsverket.

Larmfunktioner

Utöver SSls fastställda nivåer (höjd beredskap och haverilarm) har Ringhals
infört en intern nivå för utkallande av Ringhals interna beredskapsorganisation.
Här bör man uppmärksamma risken för att allmänhet och media kan uppfatta
denna nivå som om larmnivån "höjd beredskap" råder. Det är vidare viktigt att
berörda myndigheter har kännedom om denna interna nivå, så att myndig-
heternas beredskapsplaner kan harmoniseras med Ringhals åtgärder.

Vidare har en utredning vid Ringhals beträffande intern larmgivning utförts.

Utrymningsplanering för egen personal

Ringhals förslag att minska antalet samlingsplatser för personal vid larm från
37 till 5 st stöds av SSI. Anledningen är bl.a. en önskan att förenkla administra-
tionen av utrymning från verket.

SSI finner att rutiner och utrustning för upprättandet av avsöknings- och sane-
ringsstationer vid Lahall alternativt Veddige är väl planerade.

Ledningscentralen (KC)

SSI anser att ledningscentralen, från vilken beredskapsorganisationen styrs vid
en olycka, är ändamålsenlig. En observation som gjorts vid övningar är att
sambandet till KC ej varit tillfredsställande. Som orsak har utpekats användar-
problem med KC-växeln. SSI understryker vikten av väl fungerande kommuni-
kationer.

Vid KC finns en funktion för samordning av länsstyrelsens indikeringsverksam-
het (inkl. insamling av mätdata). SSI ställer som krav att inrapporterade mät-
värden till denna funktion utan fördröjning skall rapporteras till länsstyrelse re-
spektive SSI.

Ha verimoniteringssystem

Ringhals har utvecklat ett underlag för en grov bestämning av härdskada
grundat på processparametrar, vätgas i inneslutningen, dosrater i inneslut-
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ningen samt prover från haveriprovtagningssystemet. SSI anser det mycket
värdefullt att ha tillgång till en sådan metod.

Utbildning och övning

Krav på innehåll i och frekvens av utbildning och övningar för personal i haveri-
organisationen finns väl dokumenterade i instruktioner. SSIs uppfattning är att
det finns vissa svårigheter i att erhålla sammanställningar över genomförda
utbildningar inom området. En målsättning bör vara att integrera denna doku-
mentation i verkets ordinarie registreringssystem för utbildning.

Institutet anser att utbildning och övningar inom beredskapsorganisationen
hanteras på ett ambitiöst sätt.

7.1 SSIs bedömning

SSI bedömning är att planeringen av den interna beredskapen vid Ringhals
bedrivs på ett konstruktivt sätt. Planeringsansvar, organisationens uppgift och
krav på personalens utbildning finns tydligt uttalat och dokumenterat. Plane-
ring, genomförande, utvärdering och uppföljning av övningar utförs på ett am-
bitiöst sätt.

Vidare anser SSI att den under senare år ökade uppmärksamhet som lagts på
planering av organisation och verksamhet vid drabbat block i samband med
händelser är bra, speciellt viktigt är personsäkerhetsaspekter vid förändringar
eller hot om förändringar av den radiologiska miljön.
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8 Framtidsperspektiv

Ringhals redovisar i ASAR-rapporten en rad områden där arbetet med att för-
bättra strålskyddet vid R2 går vidare. Det gäller förbättring av planering och
praktiskt arbete genom ett fortsatt samarbete mellan skyddsgrupp, drift och
underhållsavdelningar.

En annan viktig del är att reducera strålnivåerna i anläggningen och här fortsät-
ter de projekt som redan startats, PWR-kemi och koboltreducering. Målet med
projektet PWR-kemi är att optimera reaktorvattenkemin under uppgång, ned-
körning, drift och avställning ur material-, drift- och strålskyddssynpunkt. Ko-
boltreduceringsprojektet syftar till att identifiera stellitehaltiga komponenter
samt att utarbeta en plan för att ersätta dessa.

Utgångspunkten i allt strålskyddsarbete är som tidigare nämnts den s.k.
ALARA-principen. Som vägledning har Vattenfall ansatt ett penningvärde på 4
MSEK (1994 års penningvärde) för en inbesparad kollektivdos av 1 manSv.

Det uppsatta målet för den årliga kollektivdosen de närmaste åren vid Ringhals
2 är att ligga under 0,8 manSv, med undantag för 1996 då målet är satt till 1,6
manSv. Anledningen är att reaktortanklocket skall bytas ut, ett arbete som
mycket grovt beräknas kosta mellan 0,5 och 1 manSv. Orsaken till utbytet är de
sprickor i lockets genomföringar som kräver årliga kontroller.

För aktivitetsutsläpp är målet att ligga under 1 % av ett normutsläpp (exkl. C-
14).

8.1 SSIs bedömning

SSIs bedömning är att Ringhals 2 har en ambitiös inställning till att vidareut-
veckla strålskyddsarbetet. Detta gäller både i fråga om att upprätthålla en från
strålskyddssynpunkt god arbetsmiljö, och att hålla aktivitetsutsläppen på låga
nivåer. Viktiga steg i detta arbete är projekten rörande optimering av primärvat-
tenkemi och koboltersättning.

Viktigt är också att fortsätta utveckla automatiserade tekniker för provning, re-
parationer och underhåll. Inom dessa områden kommer omfattningen av arbe-
ten att öka i takt med att anläggningen blir äldre och att provningskraven för-
ändras.

Ett annat prioriterat område framöver är att förhindra uppkomsten av bränsle-
skador, vilket har bäring på både utsläpp och dosbelastning.
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Förteckning 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 kärnkraft-
verk.

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

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

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.

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

1994-02-28 SSI FS 1994:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter för
personstrålskydd för verksamhet med
joniserande 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 joni-
serande strålning m.m.
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SSI-rapporter

95-01. Publikationer
SSI-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 Srtoei/s, 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 nonnalieverksam-
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 No/m, G Sundkvist 60 kr

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

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

95-13. Kämkraftindustrins
- 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. Bengtson, 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 et al 40 kr

95-23. Comparison of BIOPATH and
MARCEN
Rodolfo Åvila Moreno,Runo Barrdahl,Ulla 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

95-27.Säkerhets-och strålskyddsläget vid de
svenska kärnkraftverken 1994/95
Statens kämkraftinspektion rapport 95:63,Statens
strålskyddsinstitut Gratis

95-28. Statens strålskyddsinstituts gransk-
ning av ASAR-rapport för Ringhals 2,1994
Peter Hofvander 50 kr


