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1 Innledning
Sikkerhetsrapporten for JEEP II består av tre deler. I denne delen av sikkerhetsrapporten (del II) beskrives den administrative kontrollen av driften av JEEP II.
Beskrivelsen omfatter organisasjon og ansvar med kvalifikasjonskrav, Driftsreglementet
og sikkerhetsarbeidet ved Instituttet.
Beskrivelsen av kvalitetssikringssystemet som Instituttet har etablert for å sikre at alle
driftsaktivitetene utføres rett finnes i:
-

Kvalitetssikringshåndbok - Instituttnivå
Administrative vedtak - Instituttnivå
Kvalitetssikringshåndbok - Reaktordrift JEEP II

I kvalitetssikringshåndboken - Reaktordrift JEEP II beskrives kvalitets- og sikkerhetskrav, samt de administrative rutiner som kreves for å oppfylle kvalitetssikringskrav som
spesifiseres på Instituttnivå. Det etablerte administrative system ivaretar myndighetenes
krav til internkontroll.
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2 Organisasjon og ansvar
2.1

Generelt

Administrerende direktør har det overordnede ansvar for at driften av reaktoren skjer i
samsvar med konsesjonskrav og tilhørende vilkår, lover og forskrifter, fastlagte krav i
Sikkerhetsrapporter samt retningslinjer fra uavhengige, interne organer som Sikkerhet
og kvalitetssikring, Miljø- og strålevern og Sikkerhetskomitéen.
Det operative ansvaret er gitt til Sektordirektør for Nukleærteknologi. Sektoren består
av avdelingene Isotoplaboratoriene, Fysikk, Elektronstrålesveising og mekanisk
verksted og Reaktordrift, avdelingene ledes av avdelingssjefer.
Avdelingssjef ved avdeling Reaktordrift er også driftssjef for JEEP II reaktoren.
Likeledes er stedfortredende avdelingssjef også stedfortredende driftssjef. Se instruks
for driftssjefer for forskningsreaktorene ved Institutt for energiteknikk. Vedlegg 1.
Avdeling Reaktordrift, ved avdelingssjef, er ansvarlig for den daglige driften av
reaktoren. Dette innebærer, foruten det generelle ansvaret som avdelingssjefsinstruksen
definerer, også ansvaret for at operasjoner, vedlikehold og endringer skjer i samsvar
med de ovenfor nevnte krav og den til enhver tid gjeldende sikkerhet- og
kvalitetspolicy.
2.2

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan på Instituttnivå er vist i figur 1. I figur 2 er organisasjonsstruktur for
avdeling Reaktordrift og tilhørende rapporteringslinjer innen seksjonene og mellom
disse og avdelingssjef definert. Hver av disse seksjonene ledes av en seksjonsleder.
Seksjonslederne rapporterer til avdelingssjef. Avdelingskoordinator har blant annet
ansvar for dokumentbehandlingssystemet og rapporterer til avdelingssjef.
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3 Sikkerhetsarbeidet
3.1

Myndighetskrav

Institutt for energiteknikk er som stiftelse, underlagt de bestemmelser og regler som
gjelder for norske bedrifter, og som er fastsatt i lover eller offentlige forordninger.
Statens strålevern har den 25. november 2008 gitt Instituttet fornyet driftskonsesjon for
atomreaktoren JEEP II til 31. desember 2010 i henhold til atomenergiloven og
røntgenloven samt i internasjonale anbefalinger. Konsesjonen er fornyet under
forutsetning av at Statens strålevern utarbeider en tilstandsrapport hvert 3. år basert på
statusrapport fra IFE.
Systemet som er etablert for å sikre at myndighetskravene og Instituttets egne
sikkerhetskrav
ivaretas,
beskrives
i
Instituttets Kvalitetssikringshåndbok.
Sikkerhetsrapportene for JEEP II består av tre deler og er en del av dette systemet.
Disse omfatter teknisk beskrivelse, administrativ kontroll og sikkerhetskrav knyttet til
driften av reaktoren.

3.2

Organisering

Organiseringen av sikkerhetsarbeidet ved Instituttet er beskrevet i Administrativt
vedtak 026, "Instituttets sikkerhetsarbeid".
Administrerende direktør er av styret delegert det overordnede daglige ansvaret for å
opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå ved Instituttet innenfor de rammer og regelverk
som er fastlagt av myndighetene. Administrerende direktør skal informere styret om
alle vesentlige sikkerhetsspørsmål, særlig slike som berører forholdet til tilsyn- og
konsesjonsmyndighetene.
Sektordirektøren skal ivareta sikkerhetsarbeidet og følge opp Instituttets helse-, miljøog sikkerhetsmål innenfor eget ansvarsområde, og har et direkte og løpende ansvar
overfor administrerende direktør for at all virksomhet innenfor egen sektor
gjennomføres i henhold til gjeldende sikkerhetsinstrukser og regelverk.
Avdelingssjefen er ansvarlig overfor Sektordirektøren for at all virksomhet innenfor
egen avdeling foregår i henhold til gjeldende sikkerhetsinstrukser og regelverk.
Avdelingssjefen er ansvarlig for å utarbeide sikkerhetsinstrukser for arbeidet i
avdelingen. Avdelingssjef for Reaktordrift rapporterer direkte til administrerende
direktør i særskilte sikkerhetssaker.
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3.3

Saker som skal forelegges sikkerhetskomitéen

Sektordirektøren skal skriftlig forelegge sikkerhetssjefen alle saker vedrørende egne
anlegg/laboratorier og installasjoner som skal behandles av Sikkerhetskomitéen.
Sektordirektøren kan velge å la ansvarlig avdelingssjef fremføre sakene for
Sikkerhetskomitéen. Det vises for øvrig til Administrativt vedtak 058, "Saker som skal
forelegges Sikkerhetskomitéen".

3.4

Stråleverntjenesten

I samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser for strålevern og Statens
stråleverns krav om egenkontroll, er det opprettet egen stråleverntjeneste for å overvåke
Instituttets virksomhet med ioniserende stråling og radioaktive stoffer.
Stråleverntjenesten ved Instituttet skal også bistå med råd om vern og sikkerhet der
virksomheten omfatter ikke-ioniserende stråling. Stråleverntjenestens arbeid reguleres
av Administrativt vedtak 050, "Instruks for stråleverntjenesten ved Institutt for
energiteknikk".

3.5

Brannvern

Avdelingssjef for Bygg og vedlikehold er Instituttets øverste brannansvarlig.
I den branntekniske beredskapen inngår bedriftens interne brannmannskap og varsling
av Nedre Romerike brann- og redningsvesen. JEEP II/NORA bygget er klassifisert som
et eget brannobjekt.
For å kunne ivareta intern brannsikring har Instituttet plassert lettere brannslukningsmateriell i laboratorier, i korridorer og på steder som antas å være utsatt. Automatiske
brannslukningssystemer er montert i flere av Instituttets bygninger blant annet i JEEP II
(krysskoblingsrom og tavler). I ferier er melderne tilkoblet alarmpanelet i varslingssentralen. Alle ansatte på JEEP II er instruert i brannslukning og har øvelse i bruk
av brannvernutstyr.
Det er utarbeidet en egen branninstruks, som inngår i Instituttets beredskapsplan. For å
sikre effektivt brannvern ved JEEP II er det utarbeidet interne instrukser i samsvar med
kravet i forskriften for "Særskilte brannobjekter".

3.6

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten arbeider etter de retningslinjer som er gitt i lov om bedriftshelsetjeneste ved bedrifter av 10. juni 1977, forskrifter til lov om bedriftshelsetjeneste ved
kongelig resolusjon av 26. oktober 1979 og de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven. Direktoratet for arbeidstilsynet har i forskrifter av 31. mars 1978 stilt spesielle
krav til legeundersøkelse av personell som blir eksponert for ioniserende stråling.
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Bedriftshelsetjenesten har en rekke funksjoner som går ut på å bedre arbeidsmiljøet og
overvåke helsen til den enkelte arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere.
Bedriftshelsetjenesten har en faglig fri og uavhengig stilling i alle helse-, verne- og
arbeidsmiljøspørsmål og samarbeider så vel med ledelsen som arbeidstagerne, verneombudene, arbeidsmiljøutvalget og annet verne- og sikkerhetspersonell i alle slike
spørsmål.

3.7

Vaktordning

Det er etablert en vaktordning som utgjør en del av Instituttets sikkerhets- og
overvåkingstjeneste og bidrar til kontrollen med Instituttets eiendom på Kjeller. Vaktog resepsjonspersonellet er i henhold til gjeldende instruks blant annet pålagt
overvåking av et eget alarmpanel, som registrerer eventuelle uregelmessigheter ved de
enkelte anlegg.
Kontroll og registrering av all inn- og utpassering av personer og kjøretøyer ved
Instituttet gir oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg på Instituttets område.

3.8

Varslingssentralen

Det er opprettet en varslingssentral i Instituttets resepsjon, og etter arbeidstidens slutt i
vakten på FFI. Der mottas det meldinger om uhell og derfra varsles det personellet som
skal tre i funksjon i henhold til beredskapsplanene. Varslingssentralen er bemannet hele
døgnet.
Uhell varsles over en spesiell alarmtelefon (nr. 6060). Denne telefonen har biapparater
til strålevernvakten og bedriftslegekontoret. Til varslingssentralen er det også koblet
automatiske varslere for strålevernovervåking, brannalarm og driftsforstyrrelser ved
enkelte anlegg.
Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen, lege/ambulanse og Instituttets redningsledelse varsles over telefonen fra varslingssentralen. Leder for redningsledelsen
organiserer arbeidet videre, i samarbeid med varslede enheter og aksjonsgruppen på
uhellstedet.

3.9

Hjemmevaktordning

Ved Instituttet er det etablert en hjemmevaktordning utenom ordinær arbeidstid for
personell ved reaktoren og Strålevernstjenesten. Vakthavende strålevernsingeniør inngår
i redningsledelsen. Redningsledelsen støtter seg til en redningsstab sammensatt av
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personell med inngående kunnskap om de ulike anleggene og konsekvensene et
eventuelt uhell kan medføre. Vedlikeholdshjemmevakten ved reaktoren rapporterer til
ansvarlig skiftleder og inngår i aksjonsgruppen ved reaktoren.

3.10 Plan for ulykkesberedskap
Med beredskapsplanen er det tatt sikte på å redusere konsekvensene av et eventuelt
uhell. I tillegg til de faremomenter som eksisterer i de fleste industrier eller forskningslaboratorier, er det ved drift av reaktoren også risiko for uhell som er forbundet med
ioniserende stråling. Beredskapsplanen dekker alle typer uhell som kan komme på tale,
også uhell som vil kunne få innflytelse utenfor Instituttets område. Planen er derfor
utarbeidet i samarbeid med Romerike politikammer og Sivilforsvaret
Ved uhell som kan medføre konsekvenser utenfor Instituttets område, skal det iverksettes en redningstjeneste i henhold til "Organisasjonsplan for redningstjenesten i
Norge", som er fastsatt ved kongelig resolusjon av 21. september 1973. I denne planen
forutsettes det aksjoner av den lokale redningstjenesten under ledelse av politimesteren
på Romerike.
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4 Driftsreglement
Driftsreglementet inneholder de data og regler som er nødvendige for sikker drift av
reaktoren. Det består av følgende dokumenter:
-

D.R. 1: "JEEP II - generelle regler for reaktordrift ved IFEs anlegg på Kjeller"
D.R. 2: "JEEP II - ansvarsforhold"
D.R. 3: "JEEP II - husregler"
D.R. 4: "JEEP II - driftsinstrukser"
D.R. 5: "Regler for bruken av JEEP II"
D.R. 6: "JEEP II - vedlikeholdsplan"
D.R. 7: "JEEP II - beredskapsplan for JEEP II"

Et kort utdrag av de nevnte dokumenter er gitt i de følgende kapitler. For øvrig er
D.R. 1, D.R. 2, D.R. 3, D.R. 5, D.R. 6 og D.R. 7 i sin helhet tatt med som appendiks A
til rapporten. D.R. 4, "JEEP II driftsinstrukser", beskriver driftsprosedyrene for kjøring
av de ulike kretsene.

4.1

D.R. 1: ”JEEP II – generelle regler for reaktordrift ved IFEs anlegg på
Kjeller”.

Dette dokumentet beskriver de overordnede krav som gjelder for drift av JEEP II, dvs.
for operasjoner, modifikasjoner og vedlikehold.

4.2

D.R. 2: ”JEEP II – ansvarsforhold”

I dette dokumentet er driftsstabens ansvar med hensyn til operasjoner, vedlikehold,
samt reaktorfysikk detaljert beskrevet.

4.3

D.R. 3: ”JEEP II – husregler”

Dette dokumentet inneholder generelle regler for opphold i og adgang til de forskjellige
delene av reaktoranlegget.
Reglene gjelder for alt fast og midlertidig ansatt personell på IFE-Kjeller og for alle
besøkende. Hele driftsstaben og også alle som til daglig har gjøremål som krever
opphold i reaktoranlegget, skal kjenne disse reglene. Driftsstaben skal forvisse seg om
at midlertidig ansatt personell og besøkende blir tilstrekkelig informert om disse
reglene, og er også ansvarlig for at reglene blir fulgt.
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4.4

D.R.4: ”JEEP II – driftsinstrukser”

Instruksene inneholder alle de opplysninger som er nødvendige for at reaktoren skal
kunne kjøres på en sikker og forsvarlig måte. Detaljerte instrukser for drift og
overvåking av alle kjøle- og hjelpekretser, kontrollstavenes styrekretser og nukleære
instrumenteringskretser er utarbeidet. I instruksene er det også gitt detaljerte
opplysninger om fremgangsmåten ved start og stopp av reaktoren og opplysninger om
alarmer, alarmgrenser og justering av alarmnivåer. Instruksene inneholder også opplysninger om hvordan skiftleder/skiftingeniør skal forholde seg når de forskjellige alarmer
oppstår. Skiftledere skal aktivt bidra til å forbedre/oppdatere disse.

4.5

D.R. 5: ”regler for bruken av JEEP II”

I dette dokumentet er reglene for bruken av JEEP II til isotopbestråling og nøytronfysikk- og reaktorfysikkeksperimenter spesifisert. Alt personell som gjør bruk av reaktoren til disse formål, skal være kjent med reglene.

4.6

D.R. 6: ”JEEP II – vedlikeholdsplan”

I vedlikeholdsplanen er det gitt detaljerte retningslinjer for planlegging, utførelse, og
dokumentasjon for vedlikehold av mekanisk og elektrisk utstyr i reaktoranlegget. Alle
viktige komponenter er registrert i DASH-systemet. Beskrivelse av de ulike funksjoner i
dette systemet er gitt i brukermanual, samt i instrukser for bruk av Arbeidsordre (AO)systemet.

4.7

D.R. 7: ”Beredskapsplan for JEEP II

I dette dokumentet er det gitt spesielle instrukser vedrørende ulykkesberedskapen ved
reaktoren med sikte på å redusere konsekvensene av et eventuelt uhell ved JEEP II.
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Appendiks A

Driftsregler D.R. 1, 2, 3, 5, 6 og 7
Driftsregel 1
JEEP II - GENERELLE REGLER FOR REAKTORDRIFT VED IFEs ANLEGG
PÅ KJELLER
1

GODKJENNING

Dette dokumentet er kun gyldig dersom det er undertegnet av avdelingssjef.
2

INNLEDNING

I dette dokumentet er de overordnede krav og forutsetninger for reaktordrift ved JEEP II
beskrevet.
3

ANSVARSFORHOLD

Driftspersonellets funksjoner og ansvarsforhold er definert i kap. 4 og i Driftsregel 2 i
denne bok.
4

SIKKERHETSRAPPORT

4.1

Sikkerhetsrapporten beskriver reaktorbygningen, reaktoren og dens komponenter
og tilhørende driftsreglement, instrumentering og eksperimentalutstyr samt
sikkerhetsanalyser. Sikkerhetsrapporten beskriver også organisasjonsforhold og
administrativ kontroll.

4.2

Sikkerhetsrapporten skal holdes à jour. Ved mindre forandringer vil det
vanligvis være tilstrekkelig å gi ut et tillegg til sikkerhetsrapporten, som i de
fleste tilfellene er dokumentert i saksdokumentene som er behandlet i
Sikkerhetskomitéen.
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5

KJERNESERTIFIKAT

5.1

Reaktorkjøring kan kun finne sted når et gyldig kjernesertifikat er utstedt av
ansvarlig fysiker, forelagt formann i Sikkerhetskomitéen og godkjent av
avdelingssjef.

5.2

Kjernesertifikatet skal inneholde en beskrivelse av kjerneladningen,
reaktivitetsverdier og hovedinstrumenteringen. Videre skal kjernesertifikatet
gi opplysninger om hvilke aluminiumsplugger som skal være på plass i
gitterplatene.

5.3

Beregnede parametre, som kritisk vannstand, vannstandskoeffisient, temperaturkoeffisient etc., skal også føres inn i kjernesertifikatet.

5.4

Ved forandringer i reaktorens kjerneladning skal det normalt utstedes et nytt
kjernesertifikat, men dersom den beregnede reaktivitetsforandring er mindre
enn 1 %, positiv eller negativ, er det tilstrekkelig å utstede et tillegg til
kjernesertifikatet. Et slikt tillegg må godkjennes og autoriseres på samme måte
som kjernesertifikatet og er å betrakte som en del av dette.

6

INNSETTING
OG
ELLER UTSTYR

6.1

For innsetting og uttagning av brenselselementer eller annet utstyr, kreves det et
ladeprogram som er autorisert av avdelingssjef eller den han bemyndiger. Den
ansvarlige fra driftsstaben som utfører operasjonen, skal signere programmet og
angi dato og tid for utførelsen. Arbeidet styres også av Arbeidsordre (AO).

6.2

Under alle reaktivitetsforandringer
instrumenteringen være operativ.

6.3

All innsetting og uttagning av utstyr skal ledes av en seksjonsleder for
vedlikehold, som kan forlange at ansvarlig fysiker skal være til stede.

6.4

Dersom innsetting og uttagning av utstyr antas å kunne føre til radioaktiv
forurensning eller utsette personell for stråling av betydning, skal en representant
for Strålevern være til stede.

6.5

Innsetting og uttagning av utstyr med en reaktivitetsverdi på mindre enn 1 %
kan utføres når reaktoren har to sikkerhetsstaver i "ute"-posisjon og resten av
kontroll- og sikkerhetsstavene i "inne"-posisjon.

6.6

Ved innsetting og uttagning av utstyr med en reaktivitetsverdi på mer enn 1 %
skal beskrivelse av eksperimentene eller operasjonene forelegges Sikkerhetssjef.

6.7

Alt eksperimentalutstyr som skal settes inn i reaktoren, skal på
konstruksjonsstadiet forelegges avdelingssjef og godkjennes før det settes i gang
produksjon.

UTTAGNING

ved

AV

BRENSELSELEMENTER

reaktoren

skal

den

nukleære
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6.8

Under innsetting eller uttagning av brenselselementer eller annet utstyr som
inneholder spaltbare stoffer eller moderatormateriale, eller ved forandringer i
brenselets posisjoner skal reaktoren være i "safe condition". Kontrollutstyret skal
være operativt, og en kvalifisert person skal sitte ved kontrollpulten og overvåke
instrumentene.

7

NUKLEÆR SIKKERHET

Den innebygde nukleære sikkerheten i anlegget, Instituttets samlede kompetanse samt
etablerte metoder og tilhørende rutiner skal sikre at driften foregår forsvarlig slik at
uhell unngås. Dersom uhell oppstår skal sikkerhetssystemene redusere konsekvensene
av slike, dvs. beskytte mennesker og miljø mot ioniserende stråling.
7.1

Sikkerhetsfunksjoner

Sikker drift forutsetter at følgende sikkerhetsfunksjoner er intakte og at driftspersonalet
kan operere systemene:
* kontroll med reaktivitet
* tilstrekkelig kjøling av reaktorbrenselet
* inneslutning av radioaktive materialer
samt at de administrative rutiner er adekvate og følges. Hver enkelt av de ovennevnte
sikkerhetsfunksjoner opprettholdes av reaktorens sikkerhetssystemer.
7.2

Sikkerhetskrav - JEEP II

Følgende kretser og komponenter (systemer) har stor betydning for sikkerheten og skal
være funksjonsdyktige når reaktoren kjøres på effekt > 10 kW.
-

Nukleærinstrumenter/effektstyringssystemet
Reactor Protection System (RPS)
Systemene for kontroll med kjerne/reaktivitet
Systemet for oppbevaring av brukt brensel
Aktivitetsmålesystem
Rekombineringssystem
Ventilasjonssystem, normaldrift, isolering
Kraft- og vannforsyning
Inneslutning og ventilasjonssystem
Kjølesystemene
Brannsystemer for varsling og slukking
Sprinklingssystem
System for kontroll av vannkjemi
Systemene for transport og løfting av radioaktive materialer og/eller tunge løft

Styrende for utvelgelsen av ovennevnte systemer er at de enten, inngår i de
havariforebyggende systemene (overvåking, prosess og alarmsystem) eller,
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- inngår i de konsekvensreduserende systemene for avstengning av reaktoren
(nødkjølingssystemene og stålhus/inneslutning samt tilhørende ventilasjon,
sprinkling og monitoreringssystemer)
Blokkering av disse systemene kan kun utføres av relevante seksjonsledere og
avdelingssjef.
7.3

Kategorisering

- For å sikre en enhetlig kontroll med kvaliteten/tilgjengeligheten på systemene, er det
etablert et sett med kravkategorier som må oppfylles for at reaktoren kan opereres på
>10kW;
- krav til høyeste tillatte grenseverdier
- krav til funksjonsdyktigheten/tilgjengeligheten til det enkelte system
- krav til inspeksjon, kontroll, testing og kalibrering
- krav og bestemmelser til sikkerhetsgranskningen av forslag til modifikasjoner/
endringer
- krav til organisasjon og ansvarsforhold, formell utdannelse og kompetansen til
personer som har myndighet til å treffe beslutninger
- rapportering av feil
- unormal hendelse
- rapporterverdig omstendighet
- overskridelse av tillatt individdose
- krav til rutinemessig rapportering av ukentlige driftsdata og alle drifts-forstyrrelser
på systemer definert i kap.7.2
- krav til erfaringstilbakeføring
Ovenfor nevnte krav utdypes i Reaktordrifts administrative instrukser på grønt nivå, og
omfattende kurs og øvelsesprogram.

8

AUTORISASJON

8.1

Når reaktoren er ladet i samsvar med godkjent kjernesertifikat, kan seksjonsleder
for Operasjoner autorisere kjøring. Det forutsettes her, når reaktoreffekt >10kW,
at alle sikkerhetssystemene er driftssatt og at dette er verifisert, samt at et reaktorprogram, krav og dokumenter nevnt under punkt 9,10 og 11 er ivaretatt.

9

KONTROLL OG INSPEKSJON FØR OPPKJØRING

9.1

Prosedyre for kontroll og inspeksjon før oppkjøring er beskrevet detaljert i
Driftsinstrukser. Ved første gangs oppkjøring etter lengre tids stopp og ved
spesiell kjøring (ikke rutinekjøring) skal seksjonsleder for Operasjoner være
til stede i kontrollrommet og ved behov også ansvarlig fysiker.

9.2

Før reaktoren kjøres opp, skal skiftleder forvisse seg om at alle sertifikater er på
plass i kontrollrommet, og at instrument-, kontroll- og sikkerhetsutstyret er i
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overensstemmelse med disse. Foretas det endringer, skal dette bare skje i
forståelse med avdelingssjef. Slike endringer skal dokumenteres, og ved vaktskifte
skal skiftavløsningsrapporten signeres av av-/påtroppende skiftleder.
10

KJØRING AV REAKTOREN (OPERASJONER)

10.1

Følgende begrensninger gjelder under kjøring:

10.1.1 Maksimal reaktivitetsøkning pr. tidsenhet skal ikke være større enn
20 pcm/sek.
10.1.2 Positive reaktivitetsendringer skal kun finne sted ved at en parameter
forandres om gangen.
10.1.3 Den beregnede, maksimale reaktivitetsverdi av eksperimentalutstyr skal
ikke overskride 1 %.
10.2

Skulle et foreslått eksperiment eller en operasjon ikke falle innenfor disse
reglene eller et tilleggsreglement som er satt opp for reaktoren, skal
prosedyrene for eksperimentet eller operasjonen forelegges Sikkerhetskomitéen.

10.3

Kravene til bemanningen av reaktoren under alle faser av driften skal
spesifiseres av seksjonsleder for Operasjoner.

10.4

Ved manuell drift skal det være minst en skiftleder og en skiftingeniør i
kontrollrommet. Under kjøring på automatikk kan en av dem forlate
kontrollrommet for å utføre plikter andre steder i reaktorbygningen. Han
må imidlertid hele tiden ha mulighet for kommunikasjon med kontrollrommet.

10.5

Detaljerte driftsinstrukser er utarbeidet for kjøring av reaktoren.
Instruksene inneholder alle data og prosedyrer som er nødvendige for
sikker drift av reaktoren. Dokumentet skal oppbevares i kontrollrom.
Forslag til endringer/forbedringer rettes til seksjonsleder for Operasjoner.
Avd. sjef avgjør den videre saksgangen.

10.6

Dersom noen alarmer og automatiske aksjoner ønskes midlertidig avstillet, må
det på forhånd foreligge et "by-pass"-sertifikat som er undertegnet av
seksjonsleder for Operasjoner.
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11

FØLGENDE DOKUMENTER SKAL FINNES I K. ROM:

Permer og bøker er nummerert som følger:
1.
Sikkerhetsrapport del I.
2.
Sikkerhetsrapport del II.
3.
Sikkerhetsrapport del III.
4.
Et oppdatert eksemplar av Driftsinstruksen.
5.
Beredskapsplan.
6.
Ventilsertifikater både for rutinekjøring og for spesielle kjøringer.
7.
Kjerneladningssertifikater (coreloading) som til enhver tid angir antall brenselselementer, kontrollstaver og bestrålingslommer i reaktoren.
8.
Kjernesertifikat (latticesertifikat) som beskriver kjerneladning og hovedinstrumentering.
9.
Avstillings- og bypass-sertifikater for alarmer og automatiske aksjoner. Dette
brukes hovedsakelig i forbindelse med alarmer og aksjoner som er midlertidig
avstilt.
10. Alarmsettingssertifikater skal angi settpunkt, alarmtype og eventuell aksjon.
Disse dekker alle forhold, slik som nukleært måleutstyr, strålevernsutstyr og alle
våre kjøle- og hjelpekretser med strømningsmålere, nivåmålere og
lekkasjevarsling.
11. Testskjemaer for alarmer, reaktorstopp- og scramaksjoner benyttes for å
kontrollere korrekt settpunkt og at alarmen i hvert tilfelle utløser den foreskrevne
aksjon.
12. Ukekontrollskjemaer.
13. En dagbok. I denne skal det noteres ting av betydning for driften av reaktoren.
14. Vaktprotokoll.
- Loggark m/skiftavløsningsrapport fra avtroppende til påtroppende skiftleder som gir
informasjon om alle tekniske og administrative endringer.
- Plan for vedlikeholdshjemmevakter
12

VEDLIKEHOLD

Generelt gjelder det at alt vedlikehold skal styres av AO-systemet og samordnes
med skiftleder, samt relevante støtteorganisasjoner.
12.1

Alle tilgjengelige mekaniske og elektriske komponenter skal inspiseres.
Inspeksjonsmetodene skal være dokumenterte og anerkjente.

12.2

Hver komponent er registrert i et databasert vedlikeholdssystem, hvor det
for de viktigste komponentene angis hvor ofte og i hvilken grad
forebyggende vedlikehold skal skje. Jf. sikkerhetssystemer.

12.3

Korrektivt vedlikehold under kjøring kan utføres med følgende
begrensninger:

12.3.1 Ingen provisoriske, elektriske forbindelser skal benyttes. "Strapping" skal
ikke utføres uten formell godkjenning av avdelingssjef.
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12.3.2 Intet ekstra måleutstyr eller annet utstyr skal tilkobles systemet, før formell
godkjenning er gitt av avdelingssjef.
12.3.3 Det må ikke forekomme noen hindringer for operasjon av sikkerhetskretsene.
12.4

Det skal bare utføres vedlikehold av kontroll- og sikkerhetsstaver når
avdelingssjef eller hans stedfortreder er underrettet. Attestasjon av arbeids-ordre fra avdelingssjef kreves.

12.5

Korrektivt vedlikehold som griper inn i sikkerhetssystemene, skal
autoriseres av seksjonslederne for Vedlikehold og Operasjoner, samt av
ansvarlig skiftleder. En sikkerhetsvurdering skal gjennomføres og
tilhørende tiltak dokumenteres i AO/FM.

12.6

Vedlikehold som ikke griper inn i sikkerhetssystemene, kan autoriseres av
seksjonsledere for Vedlikehold og ansvarlig skiftleder.

12.7

Avdelingssjefs autorisasjon er alltid nødvendig ved forandringer i reaktor
anlegget samt endringer i sikkerhetsrelatert styringsdokumentasjon.

13

KVALIFIKASJONSKRAV TIL SKIFTLEDERE OG SKIFTINGENIØRER

13.1

Før nytt driftspersonell settes på skift som skiftingeniører, skal de ha ca. 6
måneders dokumentert opplæring.

13.2

Før en ny skiftingeniører settes på skift, skal han inneha forståelse for de
generelle prinsippene som ligger til grunn for driften av reaktoren. Videre
skal han ha god kjennskap til utstyret og kontrollsystemet, samt kjenne
innholdet i Sikkerhetsrapporten og Driftsreglementet. Videre må han ha
gjennomgått obligatorisk kurs i reaktorfysikk og strålevern for reaktoroperatører.

13.3

Før en skiftingeniør kan forfremmes til skiftleder, må han vise at han har
godt kjennskap til elementær reaktorteori, instrumentering og kontroll av
reaktoren, sikkerhetsrapportene og gjeldende driftsinstrukser.

13.4

Med jevne mellomrom(~ hvert 3. – 5. år) skal alt driftspersonell
gjennomgå følgende tema:
- elementær atomteori
- kjernespalting og kjedereaksjoner
- elementær reaktorteori
- skjermingsfysikk
- strålevern
- reaktormaterialer
- reaktorens konstruksjon - kretsgjennomganger
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- driftsforskriftene
- sikkerhetsopplegget og kvalitetssikring, beredskapsplaner, samt relevante
engineeringsdisipliner
I de teoretiske tema gis det forelesninger og det holdes skriftlig eksamen. De mer
praktiske tema blir behandlet i kollokvier og kretsgjennomganger. Det skal føres lister
over hvem som deltar i de forskjellige kollokvier og hvem som forbereder og
presenterer de enkelte tema.
13.5 Utnevnelsen av skiftledere og skiftingeniører skal vurderes av Sikkerhets-komitéen før avd. sjef autoriserer disse til å kjøre reaktoren.
13.6 Dersom en autorisert person ikke deltar i driften av reaktoren over en
ettårsperiode, vil autorisasjonen være ugyldig. Fornyelse av autorisasjonen kan
finne sted når innehaveren viser at han tilfredsstiller kravene som er nevnt under
punktene 13.2 og 13.3.
13.7 Dersom en autorisert person ikke består en oppfriskningsprøve ifølge punkt 13.4
på en tilfredsstillende måte, kan hans autorisasjon bli inndratt inntil han igjen har
vist at han har tilfredsstillende kjennskap til og forståelse av emnene.

4-11

Driftsregel 2
JEEP II - ANSVARSFORHOLD
1

GODKJENNING

Dette driftsreglementet er kun gyldig dersom det er undertegnet av avdelingssjef.
2

INNLEDNING

2.1

I dette dokumentet utdypes ansvarsforholdet innen Reaktordrift.

2.2

Det generelle prinsippet for driften av reaktoren og kontrollen med reaktordriften og anlegget er at virksomheten skal ivaretas av personer hvis stilling og
ansvar er klart definert.

2.3

Ifølge instruks er avdelingssjef for Reaktordrift ansvarlig overfor sektordirektør
for den daglige virksomheten ved anlegget. Han har spesielt ansvar for å lede og
organisere virksomheten og at instrukser for verne- og sikkerhetsarbeidet ved
anlegget er oppdatert og godkjent.

3

AVDELINGSSJEF/DRIFTSSJEF

3.1

Avdelingssjefen skal ha følgende kvalifikasjoner:
- Høyere naturvitenskaplig utdanning på UoH nivå
- Dokumentert nukleær kompetanse
- Ledererfaring
- Kjennskap til sikkerhets- og beredskapstenking
- Kjennskap til norsk lov og regelverk for nukleære anlegg

3.2

Avdelingssjefen skal holde seg faglig oppdatert gjennom aktiv deltagelse i
internasjonale fora for forskningsreaktorer.

3.3

Avdelingssjef er ansvarlig for reaktordriften. Han er videre ansvarlig for
anleggets tekniske tilstand og at anlegget opereres i overensstemmelse med
Instituttets og myndighetenes krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

3.4

Avdelingssjef er ansvarlig for at alle nødvendige sikkerhetssaker forelegges
Sikkerhetskomitéen.

3.5

Avdelingssjef er ansvarlig for at personell fra seksjonen Strålevern tilkalles når
det er behov for det.

JEEP II Sikkerhets- Desember
rapport Del II
2010

Kontrollert:

Godkjent:

Driftsregel 2
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3.6

Avdelingssjef skal utstede de nødvendige dokumenter og instrukser for
driftsstaben. Disse instruksene må falle innenfor rammen av Instituttets adm. krav
og Driftsreglement. Avdelingssjef er videre ansvarlig for å sikre god og effektiv
informasjon i organisasjonen.

3.7

Avdelingssjef er ansvarlig for at fysisk sikring av anlegget tilfredsstiller de krav
som stilles av myndighetene.

3.8

Avdelingssjef er ansvarlig for ansettelsen og opplæringen av drifts- personellet.

3.9

Når avdelingssjef er fraværende, fungerer hans stedfortreder.

4

SEKSJONSLEDERE

4.1

Generelt

4.1.2 Seksjonsledere for
- Reaktorfysikk
- Operasjoner
- Vedlikehold - Elektrisk
- Vedlikehold - Mekanisk
- Bestråling
- Dokumentasjon
har det faglige og operative ansvar innenfor rammen av sitt ansvarsområde.
4.1.3 Felles for seksjonslederne er at de innen sitt ansvarsområde skal sørge for at
alt arbeid utføres effektivt og i samsvar med alle sikkerhets- og kvalitetskrav.
Dette forutsetter god koordinering mellom seksjonene.
4.1.4 Seksjonslederne har myndighet til å treffe faglige avgjørelser innenfor
rammevilkårene som Sikkerhetsrapporten, lover og forskrifter, Driftsreglementet og de adm. styringsrutiner setter.
4.1.5 Endringer i anlegget/dokumentasjon skal planlegges, utføres og dokumenteres
etter fastlagt handlemåte. Seksjonsledere skal dersom behov for å endre/forbedre
systemer i anlegget oppstår, utrede forslag til løsning og innhente godkjennelse fra
avdelingssjef før videre detaljarbeid igangsettes.
4.1.6 Seksjonslederne rapporterer til avdelingssjef og bistår ham i ledelsesfunksjonen
med å videreutvikle den samlede kompetansen i organisasjonen, samt effektiv
gjennomføring av driftsaktivitetene.
4.1.7 Det kan utnevnes en prosjektleder for gjennomføring av spesielle prosjekter.
Prosjektleder rapporterer til avdelingssjef.
4.1.8 Seksjonslederne skal delta på avdelingsmøter.
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4.2

Arbeidsoppgaver i seksjonene

4.2.1 Reaktorfysikk
Seksjon for Reaktorfysikk, ved ansvarlig reaktorfysiker, er ansvarlig for å:
- analysere behov for brensel
- overvåke lagring av brensel i brønner på JEEP II
- følge opp driftens behov for brenselbytte og utskifting av kontrollstaver
- foreta nødvendige beregninger i forbindelse med brenselbytte
- utarbeide rapporter og legge relevante data og erfaring fram for
sikkerhetskomitéen, samt godkjenne tilhørende dokumentasjon
- videreutvikle beregningskoder i samsvar med IAEAs krav
- være til stede ved kritikalitetsmålinger og første gangs oppkjøring
etter at brenselbytte er foretatt.
4.2.2 Operasjoner
Seksjonsleder for Operasjoner er ansvarlig for kjøring og avstengning av alle systemer
som er installert og driftssatt i JEEP II/NORA bygget, samt kjøletårn, ventilasjonspipe,
meteorologimast, kraftmatning inkl. diesel, råvanntilførsel og utslippssystemene for
avfallsvann. Han har med dette et særlig ansvar for forriglinger og riktig bruk av
nøkkelsystemet. Videre skal han:
- påse at spesifiserte dokumenter finnes i kontrollrommet, relatert til aktuell
driftssituasjon
- lede/organisere/følge opp skifttjenesten under:
- ordinær drift og bestråling
- funksjonstester og kontroll
- ferier og vedlikeholdsperioder
- øvelser
- påse at D.R.4, Driftsinstrukser er oppdatert og at disse blir fulgt
- sørge for at nødvendig opplæring av nytt personell blir gitt
- forberede og gjennomføre kontroller og inspeksjoner
- rapportere ukestatus
- arkivere driftsdata og relevant underlag som:
- loggrapporter
- dagbøker
- skiftavløsningsrapporter
- gjennomføre møter med skiftledere
- aktivt ta del i modifikasjonsarbeidene og sørge for at berørt dokumentasjon
oppdateres.
4.2.3 Vedlikehold
Vedlikehold omfatter:
- vedlikehold av komponenter og systemer installert eller lagret i JEEP II/NORA
og isotop-pakkerommet
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-

vedlikehold av verktøy og utstyr/hjelpemidler
innkjøp og lagring
metoder og system for
forebyggende og korrektivt vedlikehold
videreutvikling av personell
beredskap
administrative rutiner for styring av alle aktiviteter for effektiv samordning
internt og til eksterne leverandører

4.2.3.1 Vedlikehold - Mekanisk
Seksjonsleder for Mekanisk vedlikehold har ansvaret for trykksatte systemer og for
DASH-systemet. Videre skal han:
- etablere vedlikeholdsstrategier og videreutvikle plan for vedlikehold og
kontroll av mekanisk utstyr
- utarbeide prosedyrer og sjekklister
- styre FM/AO-aktivitetene
- etablere hensiktsmessig lager og tilhørende rutiner
- planlegge revisjonsperioder
- etablere leverandørregister
- etablere dokumentasjonssystem for:
- mekaniske tegninger (as built)
- sertifikater/flow-diagram
- generert vedlikeholdsrelatert dokumentasjon
- innkjøpsdokumentasjon
- prosjektrelaterte aktiviteter (modifikasjoner)
- rapportere
- spesielle arbeider
- inspeksjoner
- erfaringer (årsrapporter)
4.2.3.2 Vedlikehold - Elektrisk
Seksjonsleder for Elektrisk vedlikehold har ansvaret for el.sikkerheten i samsvar med
lover og retningslinjer.
Videre skal han etablere vedlikeholdsstrategier og tilhørende planer for vedlikehold og
kontroll av elektrisk utstyr/komponenter for:
-

strømforsyning og jordningsnett <220 volt
prosessinstrumentering
nukleær instrumenter
alarmsystemet inkl. brannvarsling
styring av kontrollstaver
stråleverninstrumentering
instrumenter for kontroll av utslipp til omgivelsene
halotron-anlegg
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Han skal videre:
-

utarbeide prosedyrer og sjekklister
styre FM/AO-aktivitetene
etablere hensiktsmessig lager og tilhørende rutiner
planlegge revisjonsperioder
etablere leverandørregister
etablere dokumentasjonssystem for:
- elektriske tegninger
- sertifikater
- generert vedlikeholdsdokumentasjon
- innkjøpsdokumentasjon
- prosjektrelaterte aktiviteter (modifikasjoner)
- rapportere:
- spesielle arbeider
- inspeksjoner
- erfaringer (årsrapport)
4.2.4 Bestrålingsteknologi
Seksjonsleder for Bestrålingsteknologi er ansvarlig for all bestrålingsvirksomhet ved
forsøksreaktoren JEEP II og Gammabestrålingsanlegget.
Seksjonens oppgaver innbefatter bl.a. følgende:
-

fremstilling av radioaktive kilder
nøytrondoping av silisium
isotopproduksjon
oppmåling av nøytronfluks i reaktorens bestrålingslommer
utarbeide reaktorprogram for kjøring av reaktoren
dokumentasjon av seksjonens virksomhet
utarbeide og oppdatere instrukser vedrørende bestrålingsvirksomheten
utvikle bestrålingsmetoder
kvalitetssikring og kontroll av bestrålingsvirksomheten

4.2.5 Dokumentasjon
Seksjonens oppgaver innbefatter følgende:
- Oppdatere Sikkerhetsrapportene og Kvalitetssikringsboken
- Påse at øvrig anleggsdokumentasjon til enhver tid er oppdatert, herunder instrukser,
tegninger og sertifikater
- Medvirke til revisjon av dokumenter som er knyttet til konsesjonsbehandlingen
- Medvirke i prosesser som leder til modifikasjoner, og sikkerhetsanalysere disse
- Planlegge og medvirke i øvelser
- Implementere nye/reviderte myndighetsdokumenter
- Følge opp trender
- Foreta vurdering av systemer/rutiner for forbedringer
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- Føre internt regnskap med nukleært materiale og flerbruksmateriale.
6

SKIFTLEDERNE

6.1

Skiftlederne er ansvarlige overfor seksjonsleder for Operasjoner for kjøring av
reaktoren på det skift som de er ledere for. De har myndighet til å stenge anlegget
og til å nekte adgang til kontrollrommet.

6.2

Skiftlederne skal følge reglene i Sikkerhetsrapporten og tilhørende Driftsreglement.

6.3

Skiftlederne skal kun ta imot ordre fra Seksjonsleder for Operasjoner
og/eller avdelingssjef.

6.4

Skiftlederne skal alltid være til stede i kontrollrommet unntatt ved utførelsen
av plikter utenfor dette rommet og under måltider.

6.5

Skiftlederne skal ikke forlate kontrollrommet uten at skiftingeniør er tilstede.

6.6

Skiftlederne skal sørge for at de nødvendige avlesninger foretas, evaluere disse,
og at avlesningene blir innført i loggboken med regelmessige mellomrom. Dette
gjelder også alarmer.

7

SKIFTINGENIØRENE

7.1

Skiftingeniørene er ansvarlige overfor skiftleder ved utførelsen av sine
plikter og skal assistere disse ved driften av reaktoren på sine skift.

7.2

Skiftingeniørene skal alltid være til stede i kontrollrommet unntatt ved
utførelsen av plikter utenfor dette rommet og under måltidene.

7.3

Skiftingeniør skal ikke forlate kontrollrommet uten at skiftleder er til stede.

8

VEDLIKEHOLDSVAKT

8.1

Det er etablert en ordning med hjemmevakt for vedlikehold som sikrer at
skiftleder kan få assistanse ved korrektivt vedlikehold. Liste med navn på
kvalifiserte personer som kan tilkalles skal finnes i kontrollrommet.

8.2

Vedlikeholdshjemmevakten
operasjon av reaktoren.

9

STRÅLEVERN

9.1

På oppdrag fra daglig ledelse på Instituttet fører seksjon Strålevern uavhengige
inspeksjoner av anlegget. Strålevern har rett og plikt til å gripe inn og komme med
pålegg om forbedringer, eventuelt midlertidig å stanse arbeidet ved strålingsforhold som det ikke finner akseptable.

skal

ha

solid

erfaring

fra

vedlikehold

og
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Strålevernstjenesten er ansvarlig for å påse at strålevernet ved reaktoren er
tilfredsstillende, slik at personellet ikke utsettes for mer stråling enn strengt
nødvendig.
Seksjon Miljøovervåking utfører analyser av radioaktive stoffer i miljøprøver og
matvarer og overvåker utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann fra IFEs
nukleære virksomheter på Kjeller.
10

KVALITETSSIKRING

På oppdrag fra daglig ledelse på Instituttet fører avdeling Sikkerhet og Kvalitetssikring
tilsyn med at alle driftsaktiviteter planlegges, utføres, verifiseres og dokumenteres i
samsvar med kravene i Kvalitetssikringshåndbok og Administrative vedtak.
11

IFEs SIKKERHETSSJEF

Avdelingssjef plikter å holde Sikkerhetssjef underrettet om alle forslag til
modifikasjoner, organisasjonsendringer og endringer i sikkerhetsrapporter, samt om
avvik som har betydning for sikkerheten og tilgjengeligheten. Ref. Adm. Vedtak 058.
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Driftsregel 3
JEEP II - HUSREGLER
1

GODKJENNING

Dette driftsreglementet er kun gyldig dersom det er undertegnet av avdelingssjef.
2

INNLEDNING

2.1

Disse husreglene inneholder generelle regler for opphold i og adgang til de
forskjellige deler av reaktoranlegget.

2.2

Hele driftsstaben og også alle som til daglig har gjøremål som krever
opphold i reaktoranlegget, skal kjenne disse reglene. De skal forvisse seg om at
midlertidig ansatt personell og besøkende som de er ansvarlige for, blir
tilstrekkelig informert om disse reglene, og de er også ansvarlige for at
vedkommende personer følger disse reglene.

3

REAKTORANLEGGET

3.1

Reaktoranlegget er inndelt som følger:
- reaktorhall
- reaktortopp
- reaktorkjeller med:
varmevekslerrom
pumperom
loop-rom
H2O-lagertank
inaktivt lager
aktivt lager
- sidebygning, 2. etasje, med:
apparatrom
kontrollrom
elektrolager
servicerom - elektro
kontorer for driftspersonell (3 stk.)
kontrollromsluse
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- sidebygning, 1. etasje, med:
aktivt vaskerom
skifterom
monitorrom
krysskoblingsrom
rekvisitalager
verksted
verkstedlager/mesanin
verkstedkontor
fysikklaboratorium (3 stk.)
garderober
trappehus
- sidebygning, kjeller, med:
ekspedisjonsrom
Isotop - garderobe
Isotop - vaskerom
Isotop - pakkerom
Isotop - celle
transformatorrom
fordelingsrom - elektro
batterirom
hovedtavlerom
- ventilasjonsbygg med:
kompressorrom
- luftinntak
- vanninntak
vifterom
filterrom
ventilasjonslager
nødsluse
kjøletårn
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4

ADGANG TIL JEEP II

Generelt gjelder at det kreves formell arbeidsordre/arbeidstillatelse før arbeid
igangsettes i JEEP II-bygningen. Slik tillatelse utstedes av seksjonslederne for
vedlikehold og godkjennes av skiftleder. Unntatt fra denne hovedregel er arbeid i
forbindelse med bestrålingstjenesten og drift av eksperimentalutstyr knyttet til nøytronfysikk.
4.1

Adgang til stålhuset har personell som er tilknyttet driften av reaktoren og
fysikkgruppen. Personell fra Stråleverntjenesten og Hot-lab som arbeider med
nøytronradiografi, tar kontakt med kontrollrommet for adgang.

4.2

Andre besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i bygningens inngangsparti.

4.3

Alt personell som går inn i stålhuset skal bære et persondosimeter. Ved kortvarig
besøk i områder hvor det ikke forventes stråling benyttes blått gjestedosimeter
som oppbevares i reaktorbyggets inngangsparti. Ved lengre opphold, som kan
være vedlikeholdsarbeider, benyttes dosimeter fra IFEs vaktsentral.

4.4

Ved inn- og utpassering av stålhuset skal bryteren på personelltablået
opereres. Ved adgang gjennom hovedslusen må kort og personlig kode
benyttes.

4.5

Alle som måtte ønske å bringe besøkende inn i stålhuset, skal først innhente
tillatelse fra avdelingssjef eller hans stedfortreder. Besøkende under 18 år har ikke
adgang til stålhuset. Når reaktoren er i drift, bør antall besøkende i stålhuset
begrenses til 15 personer om gangen. Besøkende skal være ledsaget av en person
som har adgang til stålhuset.

4.6

IFE-ansatte fra andre arbeidsgrupper, eller eksterne firmaer, som har behov for
opphold i stålhuset, skal være under nødvendig tilsyn av den som er
ansvarshavende for vedkommendes arbeid.

4.7

Varme arbeider utføres i henhold til skjema utarbeidet av BoV. Branndetektorer
avstilles i samråd med kontrollrom.

4.8

Ved fare for vannsøl kontaktes kontrollrom.

4.9

Ved mistanke om kontaminering er det håndvaskeservanter i stålhuset og det er
måleutstyr (kontamineringsmonitor) ved utgangen av stålhuset.

4.10 Verktøy som har vært benyttet på kontaminert utstyr skal friklasses av strålevernet
før det tas ut av JEEP II bygget.
4.11 Ved bruk av takkran er det påbudt med hjelm.
4.12 Ved langvarig opphold kan adgangskort utlånes av avdelingskoordinator i samråd
med seksjonsleder for vedlikehold.
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4.13 Det er ikke mobiltelefondekning i stålhuset, men det er telefonapparater og
callingapparater i stålhuset. Telefonnummer til kontrollrommet er 6280 og
callingnummer er 191.
4.14 Ved brannalarm skal alle gå til samleplass i JEEP IIs hovedinngang.
4.15 Røyking i JEEP II bygget er ikke tillatt.
4.16 Det er ikke tillatt å spise i stålhuset.
4.17 Alle oppslag og anvisningsskilt skal adlydes
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5

ADGANG TIL REAKTORTOPPEN

Adgang til reaktortoppen har kun personell som er tilknyttet reaktordriften og
Strålevernstjenesten. Avdelingssjef kan gi dispensasjon.

6

ADGANG TIL REAKTORKJELLEREN

6.1

Adgang til varmevekslerrommet har kun personell som er tilknyttet
reaktordriften og Strålevernstjenesten. Dispensasjon kan gis av avdelingssjef.
Opphold i varmevekslerrommet er forbudt under reaktorkjøring > 10 kW.

6.2

Adgang til inaktivt og aktivt lager har kun personell som er tilknyttet reaktordriftsstaben.

6.3

For de øvrige rommene i reaktorkjelleren gjelder ingen spesielle restriksjoner.

7

ADGANG TIL SIDEBYGNINGENS KJELLER

7.1

Kun personell som er tilknyttet reaktordriften, representanter for Bygg og
Vedlikehold og Strålevernstjenesten, har adgang til batteri- og
hovedtavlerommet. Det kreves formell arbeidsordre/arbeidstillatelse før
arbeid igangsettes, se pkt. 4. Avdelingssjef kan gi dispensasjon, men
besøkende skal alltid ledsages av en representant for driftsstaben.

7.2

Adgang til isotopinstallasjonen har personell fra avdeling Reaktordrift og
Stråleverntjenesten. Vedlikeholdet skal alltid styres av AO-systemet.

8

ADGANG TIL VENTILASJONSANLEGGET

Også her kreves formell arbeidstillatelse før arbeidet igangsettes. Reaktordriftsstaben,
representanter for Bygg og vedlikehold og Strålevernstjenesten har adgang til
ventilasjonsbygget.

9

ADGANG TIL 1. OG 2. ETASJE I SIDEBYGNINGEN

9.1

Kontrollrom og apparatrom.

9.1.1 Adgang til kontrollrommet og apparatrommet har det personellet som har
plikter å utføre der.
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9.1.2 Kun besøkende som er godkjent av avdelingssjef eller hans stedfortreder, har
adgang, og de må være i følge med en person som er ansatt ved IFE. Antall
besøkende bør være begrenset til 15 om gangen.
9.1.3 Det skal ikke være noen unødvendige forstyrrelser i kontrollrommet.
Samtaler med skiftpersonellet må ikke forhindre disse i utførelsen av sine
plikter.
9.1.4 Under opp- og nedkjøring av reaktoren har kun personell som er tilknyttet
reaktordrifts-staben adgang til kontrollrommet. Unntak må autoriseres av
skiftleder.
9.1.5 Døren for adgang til kontrollrommet og apparatrommet er låst og kan åpnes ved
hjelp av kort og personlig kode.
9.1.6 For de øvrige rommene i 1. og 2. etasje i sidebygningen gjelder inntil videre
ingen spesielle restriksjoner.

10

ADGANG TIL KJØLETÅRNET

Adgang til rom under kjøletårnet har kun personell som er tilknyttet reaktordriftsstaben.
Det kreves formell arbeidstillatelse før arbeid igangsettes.

11

UHELL

11.1 I Driftsregel nr. 7 er det gitt instrukser for hvorledes reaktordriftsstaben og
besøkende skal forholde seg i tilfelle av et uhell.
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Driftsregel 5
REGLER FOR BRUKEN AV JEEP II
1

GODKJENNING

Dette driftsreglementet er kun gyldig dersom det er undertegnet av avdelingssjef.
2

INNLEDNING

2.1

Disse reglene gjelder for bruken av JEEP II i forbindelse med isotopproduksjon,
nøytronfysikkeksperimenter, reaktorfysikkeksperimenter og nøytronradiografiske
undersøkelser.

2.2

Alt personell som gjør bruk av reaktoren, skal være kjent med disse reglene.

3

REAKTORPROGRAM

3.1

Reaktorprogrammet for hver uke settes opp av seksjonsleder for Bestrålingsteknologi.

3.2

Dersom ikke andre brukere spesifiserer krav til kjøreprogram, godkjenner
seksjon for Bestrålingsteknologi reaktorprogrammet.

3.3

Skulle de som bruker reaktoren, ønske å forandre programmet etter at det er
godkjent, fremmes ønskene overfor avdelingssjef Reaktordrift, som etter å ha
undersøkt om dette kan aksepteres av de andre brukerne, kan autorisere
forandringen.

3.4

Seksjonsleder for Operasjoner eller skiftleder kan til enhver tid forandre
kjøreprogrammet om dette skulle være nødvendig av hensyn til sikker drift av
reaktoren.
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4

REGLER FOR ISOTOPBESTRÅLING

4.1

Generelt

4.1.1 All bestråling i JEEP II skal utføres av seksjon for Bestrålingsteknologi.
4.1.2 Seksjon for Bestrålingsteknologi er ansvarlig for at alle materialer som skal
bestråles, er sikkerhetsvurdert og forskriftsmessig emballert.
4.1.3 Seksjon for Bestrålingsteknologi er ansvarlig for riktig lokalisering av
isotopboksene og for fastsettelse av bestrålingstider.
4.1.4 Operasjonsstaben er ansvarlig for kjøring av coffin og for innsetting og
uttaking av isotopreoler og isotopbokser etter anvisning fra seksjon for
Bestrålingsteknologi.
4.1.5 Gammabestrålingsbrønnen kan disponeres av seksjon for Bestrålings teknologi
ifølge spesiell instruks.
4.1.6 Seksjon for Bestrålingsteknologi er ansvarlig for bestrålinger i rabbitanlegget.
Bestrålinger utføres ifølge spesiell instruks.
4.2

Godkjenning av stoffer til bestråling

4.2.1 Alle stoffer som skal bestråles i JEEP II, skal forelegges avd. sjef for
Reaktordrift. Før slik godkjennelse gis, skal avd. sjef, om nødvendig, søke råd hos
et utvalg som har kompetanse innen feltene reaktorfysikk, radiokjemi og kjemi.
4.2.2 Stoffer som skal bestråles, klassifiseres som følger:
- stoffer som er godkjent til bestråling uten spesielle restriksjoner
- stoffer med restriksjoner som er godkjent til bestråling under visse forutsetninger
med hensyn til mengde, beholder, fluks og bestrålingstid
4.3

Spesielle prosedyrer

4.3.1 Bestrålinger som ikke kommer inn under standardprosedyren, skal legges frem for
Sikkerhetssjefen.
4.3.2 Det skal her gis en full beskrivelse av den påtenkte prosedyren og det
materialet som skal bestråles. Det skal også gis en sikkerhetsvurdering.
4.3.3 Prosedyren skal også forelegges avdelingssjef for Reaktordrift og Strålevernsjef.
4.3.4 Når prosedyren er godkjent, skal avdelingssjef for Reaktordrift sørge for at det
settes opp en skriftlig prosedyre for ansvarsfordelingen mellom operasjonsstaben
og seksjon for bestrålingsteknologi.
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4.3.5 Ved alle slike bestrålinger skal seksjonsleder for Operasjoner påse at kjøringen av
reaktoren følger godkjent prosedyre.
4.4

Andre regler

4.4.1 Ved isotopbestråling gjelder også følgende reglementer:
- Driftsreglement nr. 3, "JEEP II - husregler"
- Driftsreglement nr. 7, "Beredskapsplan for JEEP II"
- IFEs regler for behandling av radioaktive stoffer
4.4.2 Skiftleder skal informere seksjonsleder for Bestrålingsteknologi om alle avvik i
anlegg eller ved håndtering som kan påvirke eller ha betydning for kvaliteten på
den enkelte bestråling.

5

REGLER FOR BRUK AV BEAM-KANALER

5.1

Generelt

5.1.1 Avdeling Fysikk er ansvarlig for alle eksperimenter og alt eksperimentalutstyr i
forbindelse med bruk av beamkanalene i JEEP II unntatt nøytronradiografi.
Avdelingssjef for Nukleær materialteknologi er ansvarlig for nøytronradiografi.
Utstyr for nøytronradiografi er beskrevet i egen sikkerhetsrapport /11/.
Avdelingssjef for Reaktordrift autoriserer åpning av beamkanaler. Dette skal
dokumenteres på arbeidsordre (AO). Det er unntak for beamkanal 2 og 8 som
har motordrift og opereres rutinemessig. Originalt er det ikke montert sluse for
beamkanal 1, 6 og 9.
5.1.2 En ansvarshavende fysiker skal oppnevnes for hvert eksperiment. Vedkommende
skal påse at alle gjeldende regler for eksperimenter og oppdatering av utstyr
overholdes.
5.2

Prosedyrer

5.2.1 Ansvarshavende fysiker skal lage en kort beskrivelse av de eksperimentelle
oppstillingene som skal monteres i eller ved en kanal. Strålevern skal kartlegge
strålingsnivået og dokumentere dette i en plan som legges ved ovennevnte
beskrivelse. Et eksemplar av beskrivelsen og strålingsnivå skal leveres
Reaktordrift.
5.2.2 Enhver flytting av apparatur som medfører en forandring av strålingsnivået i
reaktorhallen, skal godkjennes av avdelingssjef for Fysikk.
Ved slike forandringer skal stråleverningeniør måle strålingsnivået rundt den
aktuelle kanalen under oppkjøring. Når reaktoren er på full effekt, skal
vedkommende stråleverningeniør kontrollere skjermen og sette opp nødvendige
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advarsler og avgrensninger. Dokumentene nevnt under pkt. 5.2.1 oppdateres og
godkjennes.
5.2.3 Skiftleder skal informeres om apparatur som trenger spesielt ettersyn.
5.2.4 Avdeling Fysikk skal fjerne utstyr som ikke lenger er i bruk. Kontaminert utstyr
lagres forskriftmessig.
5.3

Andre regler

5.3.1 Ved bruk av beam-kanalene gjelder også følgende reglementer:
- Driftsreglement nr. 3, "JEEP II - Husregler"
- Driftsreglement nr. 7, "Beredskapsplan for JEEP II"
- IFEs regler for behandling av radioaktive stoffer
6

REGLER FOR REAKTORFYSIKKEKSPERIMENTER

6.1

Generelt

6.1.1 Den ansvarlige reaktorfysiker er ansvarlig for alle reaktorfysikkmålinger som
utføres i reaktoren. Vedkommende skal påse at alle gjeldende regler med hensyn
til eksperimenter og utstyr følges.
6.1.2 En skiftleder er ansvarlig for kjøring av reaktoren under eksperiment kjøringen.
6.2

Forberedelse

6.2.1 Reaktorfysikeren skal sette opp en kort beskrivelse av eksperimenter og utstyr
som sammen med tegninger over utstyret skal forelegges Sikkerhetssjefen og
godkjennes av avdelingssjef for Reaktordrift.
6.2.2 Reaktorfysikeren er ansvarlig for konstruksjon og fabrikasjon av eksperimentutstyret.
6.2.3 Utstyret skal inspiseres og godkjennes av avdelingssjef før det installeres.
6.2.4 Seksjonsleder for Vedlikehold - Mekanisk skal sørge for at utstyret blir installert i
henhold til anvisning fra reaktorfysikeren.
6.2.5 Skulle eksperimentet kreve fjerning eller flytting av skjermingskomponenter, skal
ansvarlig fysiker sørge for at Strålevern foretar strålingsmålinger under
oppkjøring og ved full effekt. Strålevern skal så sette opp varselskilt og
avgrensninger.
6.2.6 Seksjonsleder for Operasjoner skal i samråd med reaktorfysikeren sette opp en
detaljert prosedyre for eksperimentet som skal godkjennes av avdelingssjef.
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6.2.7 Dersom prosedyren for eksperimentet ikke er i overensstemmelse med
driftsreglementet, skal den forlegges Sikkerhetskomitéen.
6.3

Prosedyre

6.3.1 Skiftleder er ansvarlig for reaktordriften under utførelsen av eksperimentet.
6.3.2 Skiftleder skal kun følge instrukser fra seksjonsleder for Operasjoner eller
avdelingssjef.
6.3.3 Seksjonsleder for Operasjoner skal være til stede i kontrollrommet i alle
viktige faser av eksperimentet og når det foretas forandringer som medfører
reaktivitetsendringer.
6.3.4 Reaktorfysikeren skal være til stede i alle viktige faser av eksperimentet, og når
det foretas forandringer som medfører reaktivitetsendringer.
6.3.5 Reaktorfysikeren er ansvarlig for måling og registrering av alle data som ikke
måles av reaktorens faste instrumenter.
6.3.6 Skiftleder er ansvarlig for måling og registrering av alle data som måles ved
hjelp av reaktorens faste instrumenter.
6.3.7 Dersom utstyret er blitt radioaktivt, skal en stråleverningeniør overvåke
uttagningen, se D.R. 1, punkt 6.4.
6.3.8 Reaktorfysikeren skal i samarbeid med avdelingssjef sørge for at eksperi-mentutstyret blir demontert og fjernet etter bruk, og for sikker oppbevaring av det
utstyret som er blitt radioaktivt eller kontaminert.
6.4

Andre regler

Ved utførelsen av reaktorfysikkeksperimenter gjelder også følgende regler:
- Driftsreglement nr. 3: "JEEP II - Husregler"
- Driftsreglement nr. 7: "Beredskapsplan for JEEP II"
- IFEs regler for behandling av radioaktive stoffer
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Driftsregel 6
VEDLIKEHOLDSPLAN

1

GODKJENNING

Dette driftsreglement er kun gyldig dersom det er undertegnet av avdelingssjef.
2

INNLEDNING

Det er etablert et system som skal sikre at alle komponenter som anlegget består av
vedlikeholdes og/eller funksjonstestes. Vedlikeholdsplanen omfatter beskrivelse av
overordnet strategi, plan og initiering av forebyggende vedlikehold, samt systemet for
styring av forberedelser, utførelse, kontroll og dokumentasjon. Et databasert
vedlikeholdssystem sørger for effektiv administrasjon og informasjon om status på den
enkelte komponent. Videre er det implementert et Arbeidsordresystem som sikrer at
utførelsen skjer i samsvar med sikkerhets- og kvalitetskrav.
3

ANSVARSFORHOLD

Organisasjons og ansvarsforhold beskrives i kap. 3 og Driftsregel 2.
4

DASH VEDLIKEHOLDSSYSTEM

Det databaserte vedlikeholdssystem DASH EAM beskrives i brukermanualer.
5.

ARBEIDSORDRE (AO-SYSTEMET)

Arbeidsordresystemet beskrives i en egen instruks. Se Adm. instruks REAK 107.
6

KRAV OG FORUTSETNINGER

Vedlikeholdet er planlagt for å sikre høy tilgjengelighet og sikkerhet. Forebyggende
vedlikehold for alle komponenter som inngår i sikkerhetssystemene skal være tidssatt.
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Driftsregel 7
BEREDSKAPSPLAN FOR JEEP II (BYGG NR. 20)
1 INNLEDNING
Beredskapsplanen gjelder for alle hendelser, i fra det minste uhell til ulykker med store
konsekvenser. Uhell og ulykker skal alltid varsles til vaktsentralen (tlf. 6060) som beskrevet i Instituttets beredskapsplan avsnitt 2B.

Ansvar
Avdelingssjefen for Reaktordrift har ansvaret for beredskapen i anlegget.

Aksjonsgruppe
Aksjonsgruppen består av personell fra anlegget. Ved uhell som medfører strålingsfare,
vil vakthavende stråleverningeniør assistere gruppen. Førstehjelpere kan gå inn i aksjonsgruppen.
Aksjonsgruppen trer i aksjon ved uhell, ved brann og ved ordre om evakuering som beskrevet i Instituttets beredskapsplan avsnitt 2 F. Leder i aksjonsgruppen er i rangrekkefølge:






avdelingssjef
seksjonsledere
skiftleder
skiftingeniør
vedlikeholdsingeniør

Sammensetning av aksjonsgruppen er gitt i varslingsliste bakerst i denne beredskapsplanen.

Personell
I normal arbeidstid er inntil ti personer beskjeftiget med drift av reaktoren. I tillegg til
dem arbeider inntil ti personer i reaktorhallen og den delen av sidebygget som er tilknyttet JEEP II.
Utenom normal arbeidstid er det inntil fem personer til stede når reaktoren er i drift.
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Anleggsbeskrivelse
Reaktorhuset er av stål. Veggene er isolert utvendig med mineralull og med et ytre skall
av Robertson-plater. Taket er isolert med isopor som er dekket med papp og asfalt.
Reaktorhuset inneholder selve reaktoren med eksperimentbrønner, lagerbrønner og
brønner for bestrålt brensel og skadd brensel. Reaktorhusets kjeller inneholder rom for
reaktorens kjøleanlegg, lager for lettvann og tungtvann og rensing og preparering av
lettvann og tungtvann.
Sidebygget inneholder reaktorens kontrollrom, rom for drift og vedlikehold, mekanisk
verksted med kontor og lager, eksperimenthall, rom for isotopbehandling og lagercelle
for isotoper.
Ventilasjonstilbygget inneholder rom for luftkondisjonering og ventilasjon.

2 RADIOAKTIVT MATERIALE
Reaktoren
kjerneladning:

ca 250 kg uranoksid, 3,5 % anriket, fordelt på 19 elementer. Maksimal utbrenning: 20 000 MWd/t.

moderator:

ca 4 tonn tungtvann med tritiuminnhold i underkant av 300 TBq.
Tungtvannet inneholder for øvrig mindre mengder andre radioaktive materialer.

isotop-belastning: inntil 50 TBq

Reaktorhallen
lager for bestrålt inneholder maksimalt 13 bestrålte elementer. Maksimal utbrenning:
brensel:
20 000 MWd/t
lager for skadd inneholder maksimalt 2 bestrålte elementer. Maksimal utbrenning:
brensel:
20 000 MWd/t
gammabestrålings inneholder maksimalt 6 bestrålte elementer. Maksimal utbrenning:
-brønn:
20 000 MWd/t
vannbasseng:

inneholder diverse komponenter som er bestrålt i reaktoren, og en
variabel mengde bestrålt silisium i spesialreoler.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, befinner det seg av og til små komponenter med
lav radioaktivitet i reaktorhallen.
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Reaktorkjelleren
primær kjølekrets: Ca 1 tonn tungtvann med tritiuminnhold på ca 60 TBq.
Tungtvannet inneholder for øvrig mindre mengder andre radioaktive materialer.
Rensekrets for
vannfylte
isotoplommer:

Ca 400 l tungtvann med tritiuminnhold på ca 10 TBq.

ionebyttere:

4 stk. beholdere med ionebyttermasse med aktivitet på ca 25 TBq.

filtre:

4 stk. filtre med aktivitet under 1 GBq.

aktivt lager:

Der vil det bli lagret små komponenter med aktivitet under 1 GBq.

"loop"-rom:

Inneholder inntil ca. 10 tonn tungtvann med variabelt
tritiuminnhold.

Sidebyggets 1. etasje
eksperimenthall:

Der det av og til er små komponenter med aktivitet under 1 GBq.

Sidebyggets kjeller
isotopcelle:

Der vil det være lagret isotoper med aktivitet inntil 50 TBq.

isotop-pakkerom: Der vil det være isotoper med aktivitet inntil 50 TBq.

Ventilasjonsbygget
filterrom:

Der vil det være filtre i bruk som kan inneholde aktivitet mindre
enn 1 GBq.

3 ANDRE FAREMOMENTER ENN STRÅLING
Det anvendes sterke syrer i batterirommet.
Brann representerer den største faren.

4-33

4 KONSEKVENSER UTAD
Uhell i bygget vil sannsynligvis ikke få noen eller bare små konsekvenser utad. Beredskapsplanens generelle del inneholder handlemåter ved spredning av aktivitet utenfor
Instituttets område.

5 VAKTSYSTEM
Når reaktoren er i drift er det alltid en skiftleder og en skiftingeniør tilstede i bygningen.
Vedlikeholdsgruppen har en hjemmevaktordning. Ved uhell/ulykke er det skiftleders
ansvar å varsle vaktsentralen og deretter aksjonsgruppen.

6 NØDVENDIG HJELPEUTSTYR
Brann
Det er satt opp brannslokkingsapparater i de fleste rom. Det er montert
brannslanger i reaktorhallen, i reaktorkjelleren, utenfor krysskoblingsrommet og utenfor
nødslusen . For automatisk brannslukning er det montert et gassanlegg i apparatrom
(kontrollrom) og et anlegg i krysskoblingsrommet. Utløst gassanlegg gir alarm over
brannvarslingsanlegget og reaktorens alarmanlegg. Beskrivelse av brannvarslingsanlegget med en opplisting av slukkeapparater og brannslanger, finnes i Branninstruks
JEEP II og Nora i beredskapsplanen.

Førstehjelp
Førstehjelpsutstyr og båre er plassert på veggen i apparatrommet. Det er også plassert
bårer i fysikkhallen ved hovedslusen og på østveggen i reaktorhallen.

Dekontamineringsutstyr
Dekontamineringsutstyr er plassert i beredskap-skap utenfor hovedsluse og i garderoben
for isotopproduksjonen.
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Utstyr for strålingsmåling
kontrollrom:

bærbare batteridrevne (BB) dosehastighetsmålere for gammastråling og dessuten BB kontamineringsmonitorer.

reaktorhall:

BB strålingsmålere for gammastråling, nøytroner og
kontamineringsmonitor.

ved hovedsluse
ute:

BB kontamineringsmonitor.

reaktorkjeller:

BB tritiummonitor og BB strålingsmåler for gammastråling.

isotoppakkerom:

BB strålingsmåler for alfa-, beta- og gammastråling.

isotopgarderobe:

BB kontamineringsmonitor.

garderobe:

BB kontamineringsmonitor.

Beskyttelsesutsyr
Pusteapparater for driftsstaben oppbevares i skap i kontrollrommet foran slusen til
reaktortoppen. Gassmasker, gummihansker og helkropps beskyttelsesdrakter
oppbevares i skap ved kontrollrom. En del beskyttelsesutstyr er plassert i skap ved hovedslusen. Ved inngangen til varmevekslerom er det plassert et skap som inneholder
pusteapparat og annet beskyttelsesutstyr.

7 VARSLINGSSYSTEM
Generelt
Samtlige alarmer fra reaktoranlegget registreres i kontrollrommet. Varsling og
registrering skjer ved at akustisk alarm starter samtidig med at bildeskjerm og skriver
gir informasjon om alarmnummer, prioritet og alarmtidspunkt. Alarmene indikeres også
ved hvite, gule eller røde signallys på et alarmtablå. Når anlegget er ubemannet
overføres en del aktuelle alarmer til vaktsentralen.
"Off-gas monitorering"
"Off-gas" fra følgende rom blir kontrollert:
1.
2.
3.
4.

reaktorhall (etter absoluttfilter), registrering foretas også av stråleverngruppen
filterrom (etter absoluttfilter)
reaktorhall, reaktorkjeller og "loop"-rom (før absoluttfilter).
isotopinstallasjon (etter absoluttfilter), registrering foretas av stråleverngruppen.
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Avgassen måles ved hjelp av et GM-rør som er tilkoblet en PLS med alarmutgang og
operatørpanel. Avgassen suges gjennom filter foran GM-rørets tellevindu. Akustisk og
visuell alarm gis i kontrollrommet. Alarm fra posisjon 1 gir automatisk stopp av
ventilasjon av reaktorhallen og reaktorstopp. Alarm for de øvrige posisjoner gir ingen
automatiske aksjoner.

41Ar-monitorering
Konsentrasjonen av 41Ar kontrolleres i skorsteinsinnløpet. Som argonmonitor benyttes
det GM-rør. Ved overskridelse av alarmgrensen gis det akustisk og visuell alarm i
kontrollrommet. Alarm fører til automatisk stopp av ventilasjonen i reaktorhallen og
reaktorstopp.

Luftmonitorering
Luften monitoreres i følgende posisjoner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

reaktorhall, posisjon øst (i "beam"-kanalhøyde)
reaktorkjeller, øst
varmevekslerrom
aktivt lager
loop-rom
reaktorhall, posisjon sydøst (i "beam"-kanalhøyde)
reaktortopp
reaktorhall, posisjon sydvest (i "beam"-kanalhøyde)
reaktorhall, posisjon vest (i "beam"-kanalhøyde)
filterrom (detektoren er plassert i vifterommet)
reaktorkjeller, vest

Isotopinstallasjonene har egne detektorer plassert lokalt og i vifterommet.
Registreringen foretas i isotoppakkerommet.
Luftmonitoreringsanlegget er laget som et sniffearrangement med 11 måleposisjoner
(kanaler). Hver kanal betjenes av en egen detektorenhet med filterpapir og GM-rør.
Signalet fra GM-rørene overføres til en PLS som presenterer telleratene på en
operatørterminal i kontrollrommet. Alle kanalene presenteres samtidig, og telleratene
oppdateres hvert minutt. Hver kanal er utstyrt med alarm for høyt nivå som overføres til
reaktorens alarmanlegg.
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Gammamonitorering
Gammastråling registreres i følgende posisjoner:
1.
2.
3.
4.
5.

reaktortopp
reaktorhall, vest
reaktorhall, øst
varmevekslerrom
reaktorkjeller, øst

Til registrering av gammastråling benyttes det et femkanalers monitoreringssystem.
Måleverdien registreres på et indikatorinstrument for hver kanal. Alarm indikeres ved
visuell og akustisk alarm i kontrollrommet og lokal, visuell alarm ved den respektive
detektor. Strålingsnivå presenteres på et operatørpanel i kontrollrommet.

Monitorering av nøytroner
Det er plassert en detektor for nøytroner i nærheten av reaktortoppen. Et operatørpanel
som viser strålingsnivå er plassert i kontrollrommet. Det gis visuell og akustisk alarm i
kontrollrommet.

Brannvarslingsanlegg
I hele bygningen er det et automatisk brannvarslingsanlegg som er i samsvar med forsikringsselskapenes godkjennings (FG)-forskrifter. Brannsentralen er plassert i
kontrollrommet og det er et brannmannspanel i vindfang, hoveddør.
Brannvarslingsanlegget er tilkoblet reaktorens alarmanlegg. Ved brann stopper
operatøren straks reaktoren ifølge intern branninstruks. Se også pkt. 6, Nødvendig
hjelpeutstyr – Brann.

Alarmer i vaktsentralen
I tillegg til brann går følgende alarmer til vaktsentralen når anlegget er ubemannet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

avgassaktivitet
argonaktivitet
luftaktivitet
gammaaktivitet
nøytroner
vannlekkasje
uran- og tungtvannstemperatur
nødalarm for sluser
trykk i stålhuset
nettutfall
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Mulighet for ordregiving
Det kan gis ordre muntlig, pr. telefon, eller pr. intercomforbindelse eller pr. hodesett.

8 EVAKUERING
Samleplass i bygget er ved hovedinngangen til JEEP II hvor informasjonshøyttaler er
hengt opp.
Utvendig kontrollpunkt er i veikrysset mellom JEEP II og Isotopbygget.
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Vedlegg 1
Varslingsliste for JEEP II (Bygg nr 20)
Navn
S. Hval
Medlem av redningsstaben
A. Rynes

IFE tlf.
6206

Privat tlf.
67 07 40 65

6207

67 90 37 42

T. Engen

6287

E. Graffer

6396

63 84 36 47

T. Westby

6283

63 84 00 47

J.A. Tellevik

6425

63 84 42 41

O. Mykland

6282

S. Hassfjell

6184

67 80 04 84

A. Aarseth

6280

63 81 81 71

K. Tørtberg

6280

63 81 98 20

F. Karlsen

6280

M. Hegle

6280

F. Thorsen

6280

G. Iversen

6280

63 97 40 20

T. Methi

6280

21 68 55 91

P. Hareide

6280

P. Haukø

6280

22 35 35 25

63 90 65 19

Privatadresse
Orrev. 3
1488 Hakadal
Morkelvn. 19 A
1476 Rasta
Odalsgt 36
2003 Lillestrøm
Nybakvn. 49
2013 Skjetten
Str. Ihlensvei 59
2010 Strømmen
Nybakv. 87 B
2013 Skjetten
Lurudvn 18 H
2020 Skedsmokorset
Linderudveien 15,
1353 Bærums Verk
Kjeld Stubsvei 13
2010 Strømmen
Havegt. 5
2010 Strømmen
Linjebakken 19
1087 Oslo
Presidentgt. 8
0474 Oslo
Henrik Sørensens v 20
2005 Rælingen
Gardermovn 60
2050 Jessheim
Høgåsen 4
1929 Auli
Lillebergveien 8,
0662 Oslo
Tårnveien 19,
1929 Auli

Førstehjelpere i bygget: Morten Hegle tlf 6280, Line L . Caspersen tlf 6328,
Kjell Johansson tlf 6072

Mobil
482 04 549
911 17 391
908 77 130
908 77 145
908 77 140
952 69 091
959 38 839
911 79 479
997 38 913
905 99 569
996 16 261
922 33 340
414 36 491
472 44 466
916 48 242
90 64 06 10
93842776
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9

FORHOLDSREGLER VED RADIOAKTIVT SPILL

9.1

Generell instruks

Skulle et uhell eller en ulykke føre til spredning av radioaktivitet, skal følgende
generelle forholdsregler tas:
1.

Eventuelle tilskadekomne bringes øyeblikkelig utenfor faresone og gis førstehjelp.
Bedriftslege/bedriftssøster gir nærmere forholdsordre.

2.

Rapporter til varslingssentralen - tlf. 6060, og aksjonsgruppen etableres.

3.

Kontaminert område forlates og avsperres. Kontaminert tøy tas av og etterlates i
rammet område. Ved hudkontaminering: Vask grundig med vann og såpe.

4.

Unngå spredning av radioaktivitet. Bruk, om mulig, monitor for kontamineringssjekk før innpassering i ukontaminert område.

5.

Aksjonsgruppen avgjør om bygget må evakueres og hvorledes personellet skal
forholde seg. IFEs redningsstab avgjør om IFEs område skal evakueres.
Personellet forholder seg for øvrig i henhold til anvisninger fra lederen for
samleplassen.

6.

Personell som driver redningsarbeid, må sikre seg best mulig mot unødvendig
kontaminering ved å benytte det fastlagte beskyttelsesmateriell. Annet personell
som må passere et sterkt kontaminert område, bruker støvmaske eller holder et
lommetørkle eller skjerf foran nese og munn.

7.

Ved områdestrålingsalarm:

a)
b)
c)

Lukk alle dører og vinduer.
Stans arbeidet. Bli innendørs og avvent ordre.
Ved nødvendig bevegelse utendørs: Bruk gassmaske eller hold et lommetørkle
eller skjerf foran nese og munn.
Følg anvisningene for eventuell evakuering, transport etc.

d)

For øvrig vises det til tilleggsinstrukser for de enkelte avdelinger.
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9.2

Tilleggsinstruks for JEEP II

Aksjonsgruppen ved JEEP II har ansvaret for redningsarbeidet i egne bygninger.
Vakthavende ved Strålevern assisterer i strålevernsspørsmål.
Aksjonsgruppen omfatter:
-

avdelingssjef
seksjonsledere
skiftleder
skiftingeniør
vedlikeholdsingeniører

Ansvarsforholdet gjelder i den rekkefølgen medlemmene i gruppen er nevnt.
Aksjonsgruppens leder er ansvarlig for å organisere og prioritere arbeidsoppgavene
inntil strålevernsingeniør og/eller personell tilknyttet redningsledelsen ankommer.
Aksjonsgruppens leder avgjør om driftspersonell skal evakueres eller benyttes i
konsekvensreduserende tiltak.
I bygningen er det installert et alarmanlegg som varsler gammastråling, "off-gas"aktivitet og luftaktivitet. Akustisk og visuell alarm gis i kontrollrommet. For gammastråling gis det også visuell alarm lokalt. Aksjonsgruppen er ansvarlig for varsling av alt
personell i reaktorbygningen som kan bli utsatt for strålingsfare.
Når det varsles strålingsfare, går en frem som fastlagt i generell instruks:
"Forholdsregler ved radioaktivt spill".
Personell som ikke er tilknyttet Reaktordrift begir seg til samleplass. Aksjonsgruppens
leder sørger for å organisere arbeidet knyttet til reaktorsikkerheten, og avgjør i
samarbeid med redningsledelsen om hvilke personer som fortsatt skal være i anlegget.
Ved full evakuering som avgjøres av direktøren skal ansvarlig skiftleder ta med seg
driftsdokumentene, spesielt loggboken.
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BRANNINSTRUKS

10.1 Generell branninstruks
Denne instruksen gjelder for alle ansatte.
1.

Ved brann på Instituttets område blir det gitt brannalarm ved avbrutte
ringeklokkesignaler av ett minutts varighet. Dette er samtidig et signal til
brannverngruppen om å tre i aksjon. Brannverngruppen skal omgående møte
i krysset ved JEEP II. Mannskapet skal ha med seg sitt personlige
brannvernutstyr som består av: hjelm, kappe, støvler, bandolær, øks, støvmaske
og batterilykt.
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2.

Et hvert tilløp til brann skal slukkes eller søkes slukket øyeblikkelig med det
brannvernmateriell som er for hånden.

3.

Hvis brannen ikke lar seg slokke øyeblikkelig, skal det tas følgende
forholdsregler:
a) Eventuelle tilskadekomne bringes utenfor fare og gis nødvendig
førstehjelp. Bedriftslege/bedriftshelsesøster gir nærmere forholdsordre.
b) Melde brannen i henhold til varslingsplakaten (ring vaktsentralen 6060).
c) Ildsfarlige stoffer, gassflasker og radioaktive materialer bringes om mulig
i sikkerhet.
d) Personell som ikke er tatt ut til redningsarbeide, skal forlate brannområdet og
begi seg til nærmeste samleplass, se varslingsplakaten.

4.

Når Instituttets brannvernleder eller brannmester er kommet til stede, overtar
han ledelsen av slukningsarbeidet. Når Nedre Romerike Brann og redningsvesen
ankommer, overtar det ledelsen av slukningsarbeidet.

5.

Lederen av slukningsarbeidet skal så vidt mulig følges og veiledes av
personell fra Strålevern, bedriftsbrannvernet eller aksjonsgruppen.

6.

Nedre Romerike Brann og redningsvesen alarmeres fra varslingssentralen i
resepsjonen.

10.2 Tilleggsinstruks for JEEP II
JEEP II's aksjonsgruppe har ansvaret for sluknings- og redningsarbeidet i egne
bygninger inntil IFEs eller offentlig brannvernleder er ankommet.
a)

Lukke dører og vinduer

b)

Personell som ikke er tilknyttet Reaktordrift, skal forlate brannområdet og begi
seg til samleplass. Situasjonen kan være slik at personell må forlate bygget via
andre utganger. Disse begir seg da til kontrollpunkt.

c)

Evakuere bygget. Aksjonsgruppen har her et ansvar for å gjennomsøke hele
bygget. De ansatte går til kontrollpunktet for vedkommende bygg for å la seg
registrere. Den første som kommer til kontrollpunktet starter registreringen. Etter
hvert kan andre som kommer til stedet overta registreringen. De som er registrert
kan forlate kontrollpunktet. Registreringsmateriell finnes på samleplass i JEEP IIs
hovedinngang.
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Bærbart slukningsutstyr og brannslanger er listet opp i utarbeidet Branninstruks for
JEEP II og Nora. Utnevnt brannhjelper skal ha tilsyn med materiellet, slik at det er klart
til øyeblikkelig bruk.
Detaljert Branninstruks for JEEP II og Nora er en del av Driftsinstruksen og er samtidig
vedlagt Beredskapsplanen for JEEP II

.
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