
STATENS KXlNKMFTINSPEKTIIN
SWEDISH NUCLEAR POWER INSPECTORATE

Box 271»
108 K STOCKHOLM

I W K

SWEDATOM, Stockholm 11961 SWEATOM S
OMmn

Sthimdwgwn



STATENS KXlNmFTINSPERTIM
SWEDISH NUCLEAR POWER INSPECTORATE

Er r«f.

Virraf.

KVARTALSRAPPORT FRAN STATENS

KÄRNKRAFTINSPEKTION

JANUARI - MARS 1981

I-

PotltdrtM - PMMddrat*
Box 27106
3-102 52 STOCKHOLM

Talagram - CaW*
SWEOATOM, Stockholm

Talnc
11961 SWEATOMS

Tt l i fM>1
0B4S8SIO
TELEFAX

0M180»



1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.3

3

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

4

4.1

4.2

4.3

KSWKRAbTlN&MaCTlONENS UPPGJi'lUK HED AVSEENDE PÅ
KÄRNKRAFTVERK

Prövning av en föreslagen anlägcming före byggstart

Prövning av det färdiga kärnkraftverket.

Portlöpande inspektion och kontroll

KÄRNKRAFTVERK

Allmänt

Störningar under kvartal 1

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Farsmark 1

Forsmark 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Grafisk beskrivning av inträffade störningar

PORSKNINGSPEAKTCKER SAMT HANIERING, FÖRVARING OCH TRANSPORT
AV KLYVBART MATERIAL

Säkerhet vid Studsvik Energiteknik

Störningar vid Studsvik Energiteknik

Säkerhet vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

Störningar vid ASEA-ATQMs bränslefabriker

Säkerhet under transporter

Störningar under transporter

ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL

Centrallager för använt kärnbränsle

Kärnkraftverken

Slutförvar för reaktoravfall

sid
••wan

1

1

1

2

3

3

5

6

6

8

8

9

10

11

11

12

13

18

18

18

18

20

20

20

21

21
21
21



-1-

1 KfiRNKRAFTINSPERriONENS UPPGIFTER MED AVSEENDE PÄ KSFNKRftFTVERK

Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet enligt atcm-

energilagen. I regeringens tillstånd för ett kärnkraftaggregat

bentyndigas kärnkraftinspektionen att uppställa de villkor fät-

konstruktion, uppförande och drift, som erfordras från säkerhets-

synpunkt.

Inom strålskyddsområdet utövas tillsyn av en annan myndighet,

statens strålskyddsinstitut, som också sätter gränserna för

utsläpp av radioaktivitet.

Kärnkraftinspektionens prövning av säkerheten vid ett kärnkraft-

verk sker i flera steg.

1.1 Prövning av en föreslagen anläggning före byggstart

Denna prövning sker på grundval av en så kallad preliminär

säkerhetsrapport som lämnas av kraftföretaget och som är en

omfattande beskrivning och analys av kärnkraftverket. När den

preliminära säkerhetsrapporten har godkänts av kärnkraftin-

spektionen utgör den tillsammans med de krav, ändringar och

villkor som kärnkraftinspektionen lagt till föreskrifter för

hur kärnkraftverket skall utformas.

1.2 Prövning av det färdiga kärnkraftverket

Underlag för denna prövning är

- fortlöpande redovisning från tillståndsinnehavaren och in-

spektioner under uppförandetiden

- slutlig säkerhetsrapport

- program för idrifttagning

- intyg över första besiktning
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- säkerhetstekniska föreskrifter för drift

Efter godkännande av verket lämnas etappvisa tillstånd för prov-

drift.

När provdriften är avslutad lätmar Idärnkraftinspelctionen till-

stånd för rutinmässig drift och uppställer härvid de villkor och

föreskrifter, som skall gälla för den fortsatta driften.

1.3 fortlöpande inspektion och kontroll

Kärnkraftinspektionen skall hållas fortlöpande informerad av

kraftföretaget om kärnkraftverkets drift och alla avvikelser från

normala förhållanden rapporteras till inspektionen. Qn denna

bedömer att några omständigheter kan äventyra säkerheten i

kärnkraftverket kan den beordra lärpliga åtgärder, -t ex sänk-

ning av effektnivån eller stoppande av driften. De flesta av-

vikelser från normal drift och de åtgärder som skall följa på

dem är dock redan intäckta av de regler och rutiner som fast-

ställts för kraftverkets drift.

Genon inspektioner på plats och genom analys av de rapporter

son kraftföretaget måste ställa till kärnkraftinspektionens

förfogande förvissar sig denna om att givna föreskrifter följs.

Kärnkraftinspektionen har däremot inte till uppgift att själv

utföra provning eller annan fysisk kontroll av kärnkraftverket

eller delar av dessa. Det är kraftföretaget som har ansvaret för

att valet av komponenter och uppförandet av anläggningen sker på

ett sådant sätt att de krav som karnkraftinspektionen ställt

blir uppfyllda. Kärnkraftinspektionens föreskrifter innehåller

vidare krav på officiell provning av vissa system och kompo-

nenter.
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2. KÄRNKRAFTVERK

2.1 Allmänt

Under första kvartalet har 6 kärnkraftaggregat varit i

rutinmässig drift.

För Forsmark 1 räknar kraftbolaget driften sedan 10

december 1980 som "kommersiell" drift, men den är från till-

ståndssynpunkt alltjämt i provdrift. Vid Ringhals 3 och

Forsmark 2 har provdrift fortsatt enligt program.

Ringhals 4 är i princip färdigställt, men nukleär start

planeras ej ske förrän april 1982.

Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är under uppförande.

I tabell 1 ges en sammanställning av de svenska kärn-

kraftverken med vissa nyckeldata.



TABELL 1 SVEHSKA KÄRNKRAFTAGGREGAT

Aggregat

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark 1

Forsmark 2

Forsmark 3

Oskarshamn 1

jOskarshann 2

lOskarshamn 3

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Ringhals 1»

Reaktor-
typ

BWR

BUR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

BWR

PWR

PWR

PWR

Tenni sk
effekt, MW

1 700

1 700

2 700

2.700

3 000

1 375

1 700

3 000

2 270

2 kkO

2 783

2 783

Elektrisk effekt
brutto/netto, MW

590/570

590/570

9^0/900

9U0/900

1 100/1 060

l»60/l»l»0

590/570

1 100/1 060

780/750

8UO/8OO

960/900

960/900

Bränsleladdning
Är

1975

1976/77

1980

198O

1985

1970

197U

1985

197fc
197U

198O

1982

Kommersiell
drift
Är

1975

1977

1981

1981

1985

1972

1975

1986

1976

1975

1981

1982

Total elproduktion
brutto, MWh, inkl
kvartall. 1981

19 252 380

15 151 976

2 310 797 x^

k66 789
_

23 102 309

i 23 1+93 862

-

21 6̂ 7 963

.. 26 672 722

1 120 hk9

(
Utnyttjnings- !
faktor % .
totalt i

6̂ ,7 |

78,1

92,0 x )

:

62,2

69,9 1
:

57,2
i

57,9 •

-

BWR M koktrraaktor

PWR • tryekvattenr«aktor

x) räknat från 1980-12-10

Utnyttjningsfaktör
Bruttoproduktion x 100

Generatoreffekt x kalendertid

Räknas från tidpunkt for kommersiell drift
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2.2 Störningar under kvartal 1

I tabell 2 anges för de sex aggregat/ som varit i rutin-

mässig drift, samt för Forsmark 1 ("kommersiell" drift)

hur stor andel av den totala tiden de varit i drift, andelen

producerad elkraft av maximal möjlig produktion, antal timmar

stillestånd på grund av planerade avställningar respektive

störningar samt antalet snabbstopp.

Tabell 2 Total tid 1:a kvartalet 1981, 2 159 timmar

Aggregat I drift
% av to-
tal tid

Utnyttj-
nings-
f aktör

Stillestånd, tinnar
på grund av

revison,
planerade
avställn

störningar

Antal
Snabbstopp

Barsebäck 1 97
Barsebäck 2 97

k 1i Por

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2

Ringhals 1
Ringhals 2

95

94
99

100
91

95
94

90

87
98

98
89

66
58

51 48

124
15

200

Totalt 175 392 8

Av tabellen framgår, att aggregaten varit ur drift nära 4%

av tiden, varav 2,6% utgör oplanerade stopp.

Antalet snabb»topp var under kvartalet 8. Av de 5 i Forsmark 1

orsakades 3 av reglerproblem på turbinsidan, 1 av felen

vid provning av logikkanal i snabbstoppskedjan nedan 1

snabbstopp var ett avsiktligt prov enligt program.

De störningar so» presenteras med en närmare beskrivning

i denna del av rapporten är ett urval av dem som har in-

träffat under kvartalet. De är sådana som av kärnkraft-

inspektionen har bedömts vara särskilt intressanta, an-

tingen på grund av att de haft en allvarligare karaktär

än de övriga eller därför att de kan tjäna som exempel

på de typer av driftstörningar som kan förekomma.
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2.2.1 Barsebäck 1

Driften kan under perioden betecknas som en lugn effektdrift

vid 100% reaktoreffekt med få störningar.

Ett snabbstopp inträffade den 30 januari i samband med start

av pump i system 313 (cirkulationssystem).

Ultraljudtest av generatorns rotorkapslar utfördes i slutet

av januari. Inga indikationer hittades. Samtidigt utfördes

även justering av härvkorgar för att minska härvändsvibra-

tioner.

Vid inspektion av kondensor upptäcktes viss spaltkorrosion

på inloppssidan av en del kondensortuber, eftervalsning ut-

fördes för att få en tät anliggning.

Vid två tillfällen har höga vibrationer på pump i system 322

(kylsystem för reaktorinneslutningen) rapporterats. Pump-

motorn är åtgärdad genom balansering med hjälp av vikter.

Läckage i backventil i system 733 (system för lagring och

distribuering av totalavsaltat vatten) har erhållits, vilket

även tidigare har vållat problem. En reserwentil har mon-

terats .

2.2.2 Barsebäck 2

Perioden har kännetecknats av lugn drift. Lastreduktion har

dock fått göras vid olika tillfällen p g a läckande kon-

densortuber.

Läckage i kondensorn har varit ett hela tiden återkommande

problem. Lastreduktion till 40% har fått göras vid ett fler-

tal tillfällen för att kunna läcksöka och utföra pluggning

av tuber. Aggregatet har en kondensor i det äldre utförandet

med mässingtuber.

Ultraljudprovning av generatorns rotorkapslar utfördes i
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början av mars med godkänt resultat. I samband med detta ut'

fördes även virvelströmsprovnirig av samtliga tuber i kon-

densorn med resultat att ca 1 000 tuber pluggades.

Jordfel har rapporterats vid två tillfällen. Felen åtgärdades

genom en förbikoppling tills tillträde till reaktorinneslut-

ningen kunde ske.

Utbyte av rullager till kullager har gjorts på motor till

pump i system 713 (havsvattenkylsystem) för att förhindra

skador vid stillestånd.
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2.2.3 Forsmark 1

Första kvartalet kännetecknades av lugn drift med få stör-

ningar. 5 snabbstopp har inträffat varav 3 st på grund av

störningar i turbindelen samt 1 på grund av felaktig manuell

utlösning och ett avsiktligt prov.

Fel har vid 3 tillfällen rapporterats på dieselaggregaten:

den 12 januari då en spricka på en stagning till en värme-

växlare upptäcktes (sprickan reparerades), den 21 januari då

läckage upptäcktes i en kylkrets (felet berodde på en fläns-

packning som byttes ut) och den 26 januari då bränsleläckage

uppstod på grund av en trasig O-ring på bränslepumpen

(O-ringen byttes ut).

Den 26 januari upptäcktes i samband med montagebesiktning

en skadad kabel till en pump i brandvattensystemet.

Kabeln byttes ut.

2.2.4 Forsmark 2

Reaktorn som efter kärnkraftinspektionens tillstånd till-

fördes bränsle första gången 80-11-04 har under sista delen

av 1980 genomgått nukleära prov. Dessa avbröts för helguppe-

håll till 81-01-07 då den påbörjade etapp 3 "nukleär prov-

drift max 60%" fortsatte .

Turbingen«rator 22 fasades till nätet första gången 81-01-26,

Tiden 27 februari till 13 mars var reaktorn avställd för

åtgärder inför etapp 4 "100% reaktoreffekt11 vilken på-

börjades 81-03-14 och har fortsatt till kvartalets slut

ned gott resultat.

Några redogörelser för störningar eller snabbstopp lämnas ej

eftersom aggregatet är under inprovning. Ett flertal snabb-

stopp inträffar som regel under provdriften varav en del är

avsiktliga prov.
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2.2.5 Oskarshamn 1

Året inleddes med en kortare avställning för pluggning av

läckande tuber i en högtrycksförvärmare och kontroll av

samtliga avlastningsledningar till säkerhetsventilerna i

tryckavsäkringssystemet. (se även förra kvartalsrapporten)

Den 16 januari gjordes ett kort stopp för att åtgärda ett

lagerläckage från mataren för generatorn.

Vid service av en omformare den 2 februari öppnades av

misstag en effektfrånskiljare. Spänningen försvann därmed

för viss processinstrumentering varför manuellt snabbstopp

utlöstes då ett oöverskådligt reaktordriftläge erhölls.

Ytterligare en kort avställning krävdes den 20 februari för

att avhjälpa ett vattenläckage från en backventil i re-

ningssystemet. Vid effektuppgången erhölls jordfel på en

av cirkulationspumparna vilket begränsade effektuppgången

till ca 95%.

Stretch-out-drift inleddes under mars månad.
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2.2.6 Oskarshamn 2

Endast en störning med inverkan på driften inträffade under

kvartalet/ vilken för övrigt karaktäriseras av lugn drift

vid full effekt.

Störningar i form av instabil frekvensreglering från ett om-

formaraggregat uppträdde både 18 januari och 10 februari.

Orsaken lokaliserades till en felaktig potentiometer i

ett kretskort ingående i spänningsregleringen. Kretskortet

utbyttes.

Den 3 februari inträffade kvartalets enda snabbstopp.

Vatten hade trängt in i en gasvakt till magnetiserings-

transformatorn med jordfel och lastfrånslag som följd.

Lastfrånslaget ledde till turbinstopp och reaktorsnabbstopp.
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2.2.7 Ringhals 1

Vid periodens början var aggregatet i full drift, vilket

sedan kunde fortsätta i stort sett hela perioden ut.

En effektreducering fick dock göras i slutet av februari

på grund av reparation av läckage i rörledning till dränage-

systemet på turbingenerator 2.

Vid periodisk provning av system 323 (härdstrilsystem)

öppnade inte en ventil, däremot har parallellventilen till

denna fungerat utan anmärkning. Nästa periodiska prov gav

samma resultat vilket föranledde att ett utökat provpro-

gram genomfördes under två veckors tid.

Noterbart är också att verket vid periodens slut varit infasad

på nätet i 174 dygn. Detta är mer än vad något annat verk

hittills uppnått.

2.2.8 Ringhals 2

Under första veckan i perioden stod aggregatet kallt av-

ställt för reparation av tubläckage i ånggenerator 1.

I början av februari gjordes en effektreducering för re-

paration av läckande ventil i reaktorns tryckhållningssystem.

Snabbstängning av turbingenerator 1 erhölls på grund av

höga vibrationer på lager 3. Idrifttagningen av generatorn

försenades genom att en reparation av ett läckage i min-

flödesledning utfördes.

I mitten av mars påbörjades strech-out drift för att på-

gå fram till den planerade avställningen vecka 18.
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Tubläckage uppkom i ånggenerator 3 i slutet av perioden.

Läckagets storlek underskred gällande bestämmelser i STF

varför driften kunde fortsätta till den rapporterade perio-

dens slut.

2.2.9 Ringhals 3

Fortsatt nukleär provdrift har pågått hela kvartalet.

Reaktoreffekten var 75% vid ingången till perioden. Där-

efter skedde drift för intrimning av stationen med ett

an*-.al störningar och snabbs topp som följd.

Någon redogörelse för störningar eller snabbstopp görs inte

eftersom aggregatet är under inprovning. Ett flertal snabb-

stopp inträffar som regel under provdriften, varav an del

är avsiktliga prov.

Etappen avslutades 26 februari för en åtgärdsperiod inför

det s.k. 600-timmar provet, som är en provdriftsperiod vid

full effektdrift. Den 27 mars påbörjades den nukleära driften,

den 29 mars var båda generatorerna infasade och den 31

mars nåddes 100% reaktoreffekt.
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2.3 Grafisk beskrivning av inträffade störningar

Störningarna under kvartalet visas översiktligt på
följande blad. Diagrammen visar också hur stor del
av kraftverkens nominella effekt som uppnåtts (som
medeleffekt per dag). Dessa effektkurvor har med-
tagits för att illustera driftstörningarnas karak-
tär och följder.

Störningarna har karaktiserats med följande beteck-
ningar/

störning i reaktor eller reaktorhjälp-
system

V

O

störning i turbin, generator eller andra
system utan nukleär karaktär

störningar som orsakat eller kunde orsakat
nedsättning av funktion hos system med
betydelse för säkerheten (är till sin
huvudkaraktär någon av de två föregående
typerna)

avsiktligt driftstopp eller avsiktlig
effektsänkning för provning, underhåll,
bränslebyte o dyl eller på grund av
minskat behov av eleffekt

f̂ j ' störning orsakad av mänskligt felhandlande

Vid varje markering i diagrammet har angivits datum
för störningen.

Kraftverkens elektriska bruttoeffekt (motsvarande 100 %
i diagrammet) är:

Barseback 1
Barsebäck 2
Forsmark 1
Forsmark 2
Oskarshamn. 1
Oskarshamn 2

Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3

590
590

460
590

780
8U0
960

megawatt
n

K
11
11

n
11

11

För samtliga aggregat redovisas den uppnådda effektnivån
som medeleffekten under ett dygn. Det betyder att exempel-
vis ett snabbstopp som medfört att effekten under en del
av dygnet har varit noll inte «edfört en markering av noll
effekt i diagrammet eftersom aggregatet levererat elektri-
citet under resten av dygnet.
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3 PORSKNINGSREAKTORER SAMT HANTERING, FÖRVARING OCH TRANSPORT

AV KLYVBART MATERIAL

3.1 Säkerhet vid Studsvik Energiteknik

I Studsvik finns dels två forskningsreaktorer, R2 och R2-0

med 50 resp 1 VM termisk effekt, sanrc en del laboratorieverk-

samhet och förvaring av uran och plutonium i både obestrålad

och bestrålad form. Förutom vid forskningsreaktorerna hanteras

inte detta material i större omfattning utan det är huvudsak-

ligen fråga cm förvaring.

Kärnkraftinspektionens uppgift är bland annat att tillse att

driften av forskningsreaktorerna och att hantering och förva-

ring av uran och plutonium är säkra. Med säker menas att inte

oavsiktlig kriticitet (självupprätthållande nukleär kedjere-

aktion) eller andra störningar inträffar som kan hota omgiv-

ningens radiologiska säkerhet. Arbetet utförs i samarbete med

statens strålskyddsinstitut.

3.1.1 Störningar vid Studsvik Energiteknik

Under kvartalet har ingen störning rapporterats avseende säker-

het vid drift av forskningsreaktorerna R2 eller R2-0. Inte

heller har någon störning rapporterats avseende kriticitets-

säkerhet eller radiologisk säkerhet för omgivningen vid någon

anläggning i Studsvik där klyvbart material hanteras eller

förvaras.

3.2 Säkerhet vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

Vid ASEA-ATCMs bränslefabriker utanför Västerås tillverkas

kärnbränsle till kärnkraftverk av både kokar- och tryckvatten-

reaktortyp. Uran kommer till anläggningen i form av uranhexa-

fluorid (UFg) eller urandioxid (IX>2). Under tillverkningspro-

cessen förekommer även uranylnitratlösning (UNH) och aMnonium-

uranylkarbonat (AUC) i stora kvantiteter. Endast obestrålat

och långrikat uran förekommer vid anläggningen.
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Kärnkraftinspektionens uppgift är att tillse att ingen störning

inträffar som kan hota den radiologiska säkerheten vid anlägg-

ningen eller i dess omgivning. Denna uppgift utförs i samarbete

med statens strålskyddsinstitut.

Det finns två olika typer av störningar.

1. Sådana som kan ge upphov till att människor får in uran i

kroppen. (Den externa strålningen är låg). Konsekvenserna av

sådana störningar utvärderas av statens strålskyddsinstitut.

2. Sådana som kan ge upphov till kriticitet (en självupprätt-

hållande nukleär kedjereaktion).

Riskerna som uppstår vid denna typ av störning kan klassas en-

ligt följande:

0 Inget uran inblandat

1 Små mängder uran inblandat

2 Större mängder uran inblandat men ingen väsentligt ökad kri-

ticitetsrisk

3 Större mänger uran inblandat och väsentlig kriticitetsrisk

skulle uppstå om operationen ifråga fortsatt

4 Kriticitet nära att uppkomma

5 Kriticitet har uppkommit

Orsakerna till störningarna klassas enligt följande:

A Slarv

B Oklara instruktioner

C Otillräcklig utbildning

D Felaktiga instruktioner

E Mekaniska fel, funktionsfel
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Begreppet störning används här i mycket vid bemärkelse. Så-

ledes inkluderas även sådan bedömningsfel som görs av an-

läggningsinnehvaren och av kärnkraftinspektionen under förut-

sättning att de inte upptäcks innan drift påbörjas. En poten-

tiell störning vars konsekvenser inte skulle accepteras och

som inte identifierats av anläggningsinnehavaren eller av

kärnkraftinspektionen innan drift påbörjas är därför i sig

själv en störning.

Inspektionen förutsätter inte att alla potentiella störningar

är identifierade vid tillståndsgivningen utan fortsätter att

söka sådana även under driften. Som en konsekvens av detta

ställer inspektionen krav på stora säkerhetsmarginaler mot

kriticitet vid alla operationer vid bränslefabrikerna.

3.2.1 Störningar vid ASEA-ATOMs bränslefabriker

Under kvartalet har ingen störning rapporterats avseende

säkerheten vid drift av ASEA-ATOMs bränslefabriker.

3.3 Säkerhet under transporter

Varje år utförs hundratals urantransporter och ett fårtal

plutoniumtransporter. Den övervägande delen av antalet trans-

porter gäller obestrålat material. Kärnkraftinspektionens

uppgift är att tillse att kriticitet eller annan störning som

kan hota den radiologiska säkerheten inte inträffar. Arbetet

utförs i samarbete med statens strålskyddsinititut.

3.3.1 Störningar under transporter

Inga störningar har noterats avseende transportsäkerhet.
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4 ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL

4.1 Centrallager för använt kärnbränsle

Under kvartalet avslutades projektet med utsprängning av

nedfartstunnlarna. Utsprängningen av utrymmet för lagrings-

bassänger fortsatte enligt den uppgjorda planen. Fort-

farande visar.det sig att berget har en god kvalitet och

vatteninträngningen är ringa. Inspektionens bergkonsult har

granskat de förstärkningsarbeten som utförts och inte haft

några anmärkningar. Inspektionen har nu givit projektet

tillstånd till gjutning av den bottenplatta som ingår i

bassängerna i mottagningsbyggnaden ovan jord. Den granskning

av ett antal apparatsystem i mottagningsbyggnaden som skett

genom medverkan av inspektionens konsult har inte visat

på några säkerhetsmässiga svagheter.

4.2 Kärnkraftverken

Personal från inspektionen har vid besök på de olika kärn-

kraftverken informerats om verkens mera långsiktiga planer

om tillbyggnader och ombyggnader av behandlingsanläggningar

och förråd för radioaktivt avfall. Behov av utökade anlägg-

ningar föreligger vid samtliga kärnkraftverk. Kraftföretagen

kommer att lämna in ansökningar om tillstånd till inspektionen

för dessa arbeten.

4.3 Slutförvar för reaktoravfall

Svensk kärnbränsleförsörjning/Kärnkraftavfallets behandling

och slutförvaring, SKBF/KBS, har vid ett första sammanträde

givit vissa upplysningar om ett planerat slutförvar för reaktor-

avfall, ( d v s låg och medelaktivt avfall som uppkommer vid

drift av reaktorn), som enligt planerna kommer att förläggas

till Forsmark. Det är organisationens avsikt att fortlöpande

hålla säkerhetsmyndigheterna underrättade om hur arbetet fort-

skrider för att myndigheternas säkerhetsgranskningsarbete skall

underlättas, när en ansökan om tillstånd till uppförande och

drift av anläggningen inges.
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