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Annan Information
Bakmontering och modernisering har lett till stora förbättringar av de äldre konstruktionerna
för att öka redundans och separation och nya konstruktioner har vidtagit åtgärder för ökad
diversifiering och skydd mot vanliga misstag. Kärnkraft ökade produktionen till nästan 64
TWh (43 procent), även om vissa problem relaterade till igångsättningen av de uppgraderade
kraftverken inträffade. En förutsättning för att få tillstånd att bygga nya reaktorer i Sverige är
att den nya reaktorn kommer att ersätta en av de äldre reaktorerna som har stängts permanent.

Nyanställd SSM-personal fick också möjlighet att observera arbetet på plats i ett kontrollrum i
flera veckor. Avfallskriterierna ska ingå i säkerhetsanalysrapporten.
Sverige avser att införliva direktivet i svensk lagstiftning senast i februari 2018, i enlighet med
införlivningskraven i direktivet. När det gäller kärntekniska anläggningar tillämpas lagen och
lagen om kärnenergi i nära samarbete med varandra. Det allmänna rådet fokuserar på viktiga
aspekter som ska beaktas vid tillämpning av olika kvalitativa och kvantitativa riskorienterade
tillvägagångssätt (se avsnitt B14.1). Specifika nyckelfrågor behandlas vid
verksamhetsbedömningsmöten, där produktionscheferna kräver en bred illustration och att
analysen av problemen behandlas. Huvudskälen till att inleda denna granskning var följande.
SSM är auktoriserad av regeringen att ange förutsättningarna för sådana undantag. Genom den
svenska strategin kommer en stor inledande interaktion mellan betong och kärnsmältning
sannolikt att undvikas. Fokus ligger på att säkerställa att kraven uppfylls och att
genomförandet följer överenskomna tidtabeller.
I vissa fall används konsulter för att säkerhetskopiera funktionen. De har tolkats och
vidareutvecklats i ledningssystemen för varje nukleär. Rutiner och logistik för
clearingprocessen förbättrades successivt under granskningsperioden. De dosmodeller som
används bör beräkna dosen från ett års utsläpp integrerad över en 50-årig period och den
beräknade dosen ska bestå av summan av den effektiva dosen från extern exponering och den
åtagna effektiva dosen från intern exponering. I observatörernas slutrapport från den här
översynen mottog Sverige positiva uttalanden för att ha fungerat olyckfiltras funktion. för att
ha genomfört säkerhetsuppgraderingen och för att ha dokumenterat en uppsättning krav för
införandet av den oberoende kärnkylfunktionen. Deltagande i ägargrupperna anses vara
värdefull, även om det är en mer krävande uppgift att skilja verksamhetserfarenhet som är
relevant för en specifik växtdesign. Av de 86 anställda har 14% en doktorsexamen och 68%
har en kandidatexamen eller magisterexamen. Bland annat har bestämmelserna nya
bestämmelser om uthållighet hos nödsituationen på plats och på logistikcentra utanför
anläggningen. Automatisering av initiering av borinjektionssystemet. Betydelsen av det
praktiska genomförandet har blivit uppmärksammat efter kärnkraftsolyckan Fukushima Daiichi och nyligen.
I krissituationer ska myndigheterna samarbeta och stödja varandra. Under mars 2015
genomfördes en WANO uppföljning och förslag från WANO-teamet har implementerats i en
handlingsplan efter uppföljningen. Skåpet som helhet ansvarar för alla myndighetsbeslut.
Storskaliga moderniseringsprogram har genomförts och nuvarande konstruktioner är i linje
med moderna säkerhetsstandarder. Allt bränsle och tungt vatten samt delar av primärsystemet
(några av ånggeneratorerna) har tagits bort från anläggningen. Ratlou Kommun hade sitt
särskilda rådsmöte den 31 maj 2017 i deras. Det var ursprungligen planerat att vara en del av
moderniseringsprojektet 1, men av olika anledningar gjordes det som ett separat projekt som
skulle genomföras före MOD-projektet.
Tåg A och B verifierades för drift tåg C och D var operativa men underhåll pågick. En
vätedeflagration vid HGP kan resultera i förlust av den yttre effekten. Engineer on Duty (EoD)
kommer, efter en bedömning av situationen, välja vilken av de operativa supportcenterna som
ska fungera från. I inspektionsgrupperna A och B ska de icke-destruktiva inspektionssystemen
vara kvalificerade av en NDT-kvalificeringsorgan för att upptäcka, karakterisera och storlek
på eventuella befintliga brister till den föreskrivna standarden. Åtta av dessa
rekommendationer riktades mot den svenska regeringen och uppmanade bland annat till det.

Det betyder att RAB har en övergripande struktur som innefattar tydlig styrning, utvärdering
och utveckling av processer för att uppfylla mål och strategier. Sådana villkor kan också
åläggas verksamhet som är licensierad inom ramen för lagen om kärnenergi. Analyserna ska
omfatta nuklidspecifika mätningar av gamma och alfa-emitterande radioaktiva ämnen samt, i
förekommande fall, strontium-90 och tritium. Regionala och lokala nät drivs som reglerade
monopol av olika nätföretag.
Uppföljningsöversynen är planerad till hösten 2017 och nästa ordinarie WANO-granskning
planeras till hösten 2019. SSM: s regler innehåller krav på följande. Åtgärden har avsevärt
minskat antalet höga individuella doser. Tätningsskikten skyddas av ett ca 1 meter tjockt lag av
morän. Frågor kan lämnas in under förfarandet. I sina recensioner kommer SSM att jämföra
de utlåtanden som gjorts av licenstagarna med resultaten från de regelbundna recensionerna.
Omfattningen utvidgades av Vattenfall Business Area Generation för att även omfatta
säkerhetskultur. SSM granskar för närvarande SKB: s licensansökan för SFR. Andra
dokument finns som referens till huvudprocedurerna. Krav på utsläppsminskning vid
allvarliga olyckor ges i ett statsbeslut i februari 1986 som ett villkor för drift efter den 31
december 1988. Under projektet installerades ett helt nytt och modernt kontrollrum. De valda
individerna arbetar i grupp med att utveckla den befintliga uppgiftsanalysen, med inriktning på
specifika kompetenser hos varje person. Läckpunkten identifierades som en mekanisk defekt
genom plattan i en av läckage-mätkanalerna.
Ytterligare åtgärder för att minska de gasformiga och flytande utflödena är planerade. SSM har
föreslagit för regeringen att en ändring ska göras i lagen om kärnteknik (SFS 1984: 3) så att det
kommer att innefatta ett krav på licenstagaren att ha avtal och andra medel som säkerställer att
SSM kommer att kunna Att övervaka tillståndsgivarens kvalitetssäkring av design och
tillverkningsverksamhet på leverantörs- och tillverkares webbplatser (se avsnitt B7.1.2.7).
Nyligen genomfördes ett gemensamt projekt mellan reaktorägarna (PREDO) som föreslog
uppdaterade omvandlingsfaktorer baserade på "state-of-the-art" modeller och beräkningar.
Varje funktion inom beredskapsorganisationen utför kontinuerligt interna övningar för att
stärka kapaciteten. Arbetet kommer att fortsätta i syfte att ytterligare minska utsläppen av
radioaktiva ämnen och hålla dem så låga som rimligt uppnåeliga.
Utsläpp av gaser utfördes från reaktorbyggnaden eller i närheten. Interna och externa
revisioner utförs årligen, som ligger till grund för kontinuerliga förbättringar av systemet. Det
finns en ökning eftersom kommunen kommer att förvärva tillgångar under MTREF. Det bör
tydligt beskrivas hur SSM utvärderade relevanta frågor och det borde vara begripligt för
berörda parter som saknar expertkunskap inom de bedömda områdena. Reglerna innehåller
bestämmelser om områden som BAT och optimering, riskkriteriet och mest utsatta gruppen,
tidsperioder för riskanalysen och demonstration av överensstämmelse för olika tidsperioder.
Ansvaret för att leda räddningstjänsten ligger också i länsstyrelsen i det drabbade länet eller
länen, såvida inte regeringen beslutar annorlunda. Regeringen har det övergripande ansvaret
att se till att ett effektivt krishanteringssystem är på plats och att krisinformationen är trovärdig.
Kärntekniklagen handlar huvudsakligen om säkerhets- och säkerhetsfrågor, medan
miljöbalken reglerar allmänna miljöaspekter och de möjliga effekterna av "miljöfarliga
verksamheter", vilka kärntekniska aktiviteter definieras som tillhörande. Kostnader för
säkerhetsförbättringar anses vara en integrerad del av driftskostnaderna.
Uttalandet måste också innehålla en sammanfattning av synpunkter från andra organisationer

och allmänheten som har mottagits i frågan. Kemiska produkter som hypoklorit används för
att minska tillväxten av musslor och kalkar i vattentunnlarna för kylvatten. Både Vattenfall och
Sydkraft NP har direkt medlemskap i WANO. Syftet är att de ska ha samma grundläggande
färdigheter och utföra övervakning konsekvent oberoende av de övervakade enheterna. SSMföreskrifterna utfärdas enligt ett etablerat förvaltningsförfarande som innehåller tekniska och
juridiska granskningar av utkastet. Den senaste externa granskningen genomfördes i september
2012.

