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HOW PROBLEMS OP STORING WASTE NUCLEAR FUEL
ARE HANDLED IN SOME COUNTRIES

This report is a survey of the situation in
a number of European countries, in the United
States and the Soviet Union as well. In all
democratic countries, the nuclear power issue
is controversial. Everywhere it has met with
opposition and criticism, even in countries
where nuclear power is officially promoted.

Which of the elements comprised in the nuclear
power issue is regarded as most controversial
varies from country to country. In some countries,
final storage and handling of waste nuclear fuel
are referred to this category, in others nuclear
power plant safety is claimed to be of greater
importance. In the last few months, some public
opinion has been coupling the peaceful use of
nuclear power with nuclear weapons, thereby deem-
ing the greatest danger to be the risk of unwanted
distribution of nuclear weapons.

Technical difficulties as well as public opinion
have indefinitely adjourned the final solution of
the disposal of waste nuclear fuel. This problem
is of such magnitude that a final solution is
urgently needed. Apart from opinions, the existence
of waste nuclear power fuel emitting dangerous
radiation for over 40 generations to come, makes it
a moral obligation to find a way to spare future
generations that heritage.
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FÖRORD

Denna rapport har tillkommit på uppmaning av Nämnden
för Använt Kärnbränsle. Avsikten är att spegla den
aktuella situationen i några länder som har eller
planerar kärnkraft för civilt bruk. Framför allt har
utformningen av tekniska, juridiska och administrativa
system varit av intresse samt den tekniska forsknings-
nivån och projekteringsverksamhetens läge.

Rapporten har sammanställts av Roland Langhé på
Ingenjörsvetenskapsakademiens kansli med hjälp av
material bl a från Sveriges Tekniska Attachéer.

Hans G Forsberg

Bengt Belfrage
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ARBETSMETOD

På uppdrag av Nämnden för Använt Kärnbränsle (NAK) har
IVA samlat material från olika länder när det gäller
slutförvaring av radioaktivt material. Efter att den
ursprungliga rapporten lämnats till NAK har en komplet-
tering gjorts med ytterligare några länder som ur all-
mänt intresse föreföll intressanta.

I första rummet har det gällt högaktivt avfall men ofta
har det medelaktiva eller lågaktiva varit det mest be-
svärande och har därför redovisats. Högaktivt avfall
skall ha en svalningsperiod på flera decennier innan
man vågar placera det på sin slutliga plats. Låg- och
medelaktivt avfall måste slutförvaras redan nu, vilket
gör problemen med detta avfall akuta.

I de länder där Sverige har bevakning av teknik och
forskning i form av tekniska attachéer har deras tjäns-
ter utnyttjats. Materialet därifrån och från andra
länder har kompletterats med litteraturgranskning.
Eftersom ämnet är så föränderligt har i första hand
nyhetsbevakning i fackpress varit aktuell för att få
den senaste fasen i utvecklingen. Resultatet har blivit
en något ojämn redovisning av de olika länderna. Så
till exempel baseras redogörelsen för Indien enbart på
ett enkätsvar från en av IVAs utländska ledamöter och
Sovjetunionen på det material som redovisats av den
tekniska attachén i Moskva.



SAMMANFATTNING

Kärnkraften är i alla demokratiskt styrda länder en
kontroversiell fråga. Ingenstans har man undgått oppo-
sition eller kritik från allmänheten. Även i länder
där man principiellt är positivt inställda till utnytt-
jande av kärnkraft har man åtminstone en lokal opinion
att kämpa mot vid anläggande av både kraftstationer
och lager för radioaktivt material. På grund av både
opposition och tekniska svårigheter har man hittills
inte slutgiltigt löst avfallsfrågan i något land. I
vissa länder såsom exempelvis Italien skjuter man
problemet framför sig genom att förorda lång mellan-
lagring med kylning av utbrända bränsleelement. Andra
länder, och dit hör Sverige, har använt tiden för under-
sökningar av metoder för slutförvar och meningsfull-
heten i en upparbetning. Någon lösning förefaller ännu
så länge inte finnas i sikte. I varje fall inte någon
som är politiskt acceptabel.

Bland de länder som inte anser att man har några prob-
lem med slutförvaring av högaktivt avfall finns Sovjet-
unionen och Danmark. I det ena fallet kan man inte
vidgå något annat på grund av tidigare utfästelser och
i det andra fallet har man ännu inte något avfall att
hantera. I bägge dessa liksom alla andra länder pågår
dock undersökningar om metod för slutförvar. Något hög-
aktivt avfall har ännu inte slutligt deponerats i något
land. En viss osäkerhet härvid finns dock när det gäller
Sovjetunionen. Radioaktivt avfall i flytande form har
pumpats ner i stora mängder på försök i geologiskt
stabila isolerade bergartsformationer. Det troligaste
är dock att det rör sig om lakrester från upparbet-
ning och utgörs av lågt till medelaktivt avfall.

Den mest kontroversiella frågan är inte densamma i
alla länder. Några vill härskjuta slutförvaring och
hantering av utbränt bränsle till denna kategori,
någon vill tillskriva reaktorsäkerheten de största
problemen. Under den allra senaste tiden har dessutom
fredlig användning av kärnkraft kopplats till atom-
vapen och därmed skulle risken för spridning av kärn-
vapen vara den största faran. Man är i alla fall eniga
om att man vill begränsa eller förbjuda kärnkraft.
Det enda land som har formellt förbud mot kärnkraft
är Österrike. En mycket omdiskuterad folkomröstning
gav en knapp majoritet för förbud. Starka krafter är
i gång inom ramen för spelreglerna för den österrikiska
demokratin att åter ta upp frågan till behandling.



Inom de demokratiska staterna har man varit mycket ly-
hörda för opinioner och inte utnyttjat möjligheter
till expropriation eller på annat sätt försökt tvinga
fram en lösning. Orsaken torde vara det starka engage-
mang som oppositionen visar och den häftighet med vilken
protester har framförts.

Problemet är av sådan art att en lösning måste finnas
förr eller senare. Oavsett opnion har man utbränt
bränsle som avger farlig strålning i mer än 40 genera-
tioner. Det är vår skyldighet att finna en väg att
förskona kommande släkten från det arvet.



SOVJETUNIONEN

Sovjetunionen är genom sitt politiska system en
svårgenomtränglig nation. Ett område som kärnkraft
med den nära anknytning till kärnvapenindustrin
är därför av naturliga skäl ett ytterligt svårt
område. Något känner man i alla fall till.

Planerna inom Sovjetunionen går ut på att öka an-,
delen kärnkraft inom elproduktionen från dagens
ca 5 % till ca 33 % vid sekelskiftet. Därmed blir
avfallsproblemet akut om några år.

För närvarande lagrar man utbränt kärnbränsle i
vattentankar för kylning och strålskydd. Troligen
har man ännu inte börjat slutförvara högaktivt av-
fall annat än i försöksanläggningar, som dock kan
vara av avsevärd storlek. Bl a har man pumpat ner
i isolerade bergslager hela 2 miljoner kubikmeter
flytande avfall.

Sovjetunionen har mycket stora landområden där be-
folkningen är gles. Dessutom, och det är viktigt
i sammanhanget, har man inte alls samma säkerhets-
filosofi som i Väst. Man litar i det närmaste blint
på att de tekniska lösningar, som tekniker inom
forskning cch administration kommer fram till, tar
nödvändig hänsyn till miljö och hälsa för alla in-
blandade. Denna inställning vidhålls även efter de
olyckor och uppenbara slarv man haft med radioaktivt
material. Mycket kan därvid bero på den prestige
man lägger i att ha en egen avancerad teknologi.inom
ett strategiskt viktigt område.

Nuvarande kärnkraftproduktion i Sovjet

Den totala kärnkraften svarar mot ca 1 % av Sovjet-
unionens totala energibehov. Man har åtminstone
29 reaktorer igång. Genom sin filosofi att kärn-
kraftanläggningar är helt säkra vill man ofta ut-
nyttja dem i de områden som har mycket folk samt
långa transportvägar för energiråvaror. Det betyder
att den europeiska delen, bestående av Ryssland
och Ukraina m fl delstater, har de flesta reakto-
rerna. Världens första civila reaktor finns t o m
i Moskva.



Man arbetar också på att utnyttja kärnenergi för
uppvärmning på motsvarande sätt som ASEA lanserar
under namnet SECURE. Dessa planeras att läggas
i mycket nära anslutning till bostadsområden, 2 km
anses acceptabelt.

Förvaring av avfall

Man har tekniskt kunnande inom området återvinning
av bränsle ur det utbrända. Hittills har dock inte
någon full-skale anläggning byggts. För att den
skall vara ekonomisk behövs en viss minimimängd
utbränt bränsle varje år. Den mängden torde man
med nuvarande utvecklingstakt vara framme vid
under mitten av 30-talet. Tills dess utnyttjar
man som tidigare sagts en mellanlagring i vatten-
tankar. Vissa prov är gjorda när det gäller slut-
förvaring i gamla gruvor och i stabila geologiska
formationer. Bl a har man söm nämnts pumpat ner
radioaktivt vatten i en geologisk formation. Denna
har den egenhet att den är isolerad mellan två
täta lager, vilket gör att den nedpumpade vätskan
stannar kvar, åtminstone tills vidare.

De högaktiva resterna från upparbetning kommer med
stor sannolikhet att kapslas in i glas, bitumen eller
betong och förvaras i övergivna saltgruvor eller
kolgruvor. Denna metod utnyttjas redan för låg-
och medelaktivt avfall, vilket slutförvaras ca
10 mil nordöst Moskva vid en ort som heter Zagorsk.

Innan man valt denna väg har vissa försök gjorts
med avfall ingjutet i bitumen, som lagrats i lera
under några år under kontinuerlig övervakning. Dessa
prov är av storleken 1,5-2 ton.

Försök med förvaring i permafrostområden, vilket
vore en naturlig tänkbar lösning i Sovjet, har
inte redovisats.

Opinion

Någon form av proteströrelse har inte tillåtits och
någon lokal opinion mot vare sig kärnkraft eller
slutförvar har inte debatterats. Vissa yttringar
inom det kulturella livet kan tolkas som att det
finns kritiska röster. Men den officiella håll-
ningen är att landet är enigt om kärnkraftsprogrammet.



STORBRITANNIEN

Lågaktivt avfall

Storbritannien har hittills visat en annorlunda
syn på sitt avfallsproblem än Sverige. Framför
allt gäller det lågaktivt avfall. Av totalt 11 500
tunnor lågaktivt avfall med strålningstider av något
100-tal år, är 10 500 sänkta på havsbotten. När
det gäller det avfall som har högre strålnivå som t ex
utbränt bränsle har man fortfarande inte någon
färdig metod. Några olika varianter undersöks.

En metod som redan tillämpas för lågaktivt avfall,
grund nedgrävning, har diskuterats men hittills inte
accepterats. Man menar med grund nedgrävning i detta
fall att tunnor eller betongkistor myllas ner till
ett djup av ca 1 meter. De står då på en betong-
platta och området är dränerat, så att inget grund-
vatten skall kunna förorenas av radioaktiva ämnen.

Tillstånd för dumpning till havs lämnas av jord-
bruks- och fiskeriministern eller av ministrarna
för Skottland och Wales. Motsvarande tillstånd för
marknedgrävning lämnas av miljöministern i England
och av ministrarna för Skottland och Wales samt
av miljödepartementet på Nordirland.

Hittills har man endast ett markförvar. Det ligger
1 Driggs. Tillståndet omfattar en årlig mängd av
2 000 m3 och med specificerade stråldoser samt ett
begränsat antal ämnen.

När det gäller lagstiftning och tillståndsgivning
undviker man en alltför rigid utformning. Men
varje tillstånd förutsätter att alla led i bränsle-
cykel eller annan hantering av miljöfarligt gods
skall skötas på ett betryggande sätt.

Högaktivt avfall

Ännu så länge finns ingen organisation som har ett
samlat ansvar för hela hanteringen av radioaktivt
avfall. En sådan är dock under bildande under namnet:
Nuclear Waste Management Executive.

över huvud taget har n.an inställningen att det är
bäst att skynda långsamt. Gammalt bränsle ligger bra
i vattenbassänger, gamla kärnkraftverk gör inget
farligt när de är avstängda och endast ett visst
underhållsarbete av skyddskaraktär genomförs.
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De provborrningar som gjordes i sökandet efter en
slutlig förvaringsplats fick avbrytas på grund av
den starka lokala opinionen.

Värt att notera är dock att i massmedia och i den
allmänna diskussionen intar det högaktiva avfallet
den största platsen medan man inom kärnkraftindustrin
är mer bekymrade över den stora mängden medelaktivt
avfall.

Man planerar idag i Storbritannien tryckvattenreak-
torer, vilka enligt uppgift ger ca fem gånger så
mycket medelaktivt avfall som de tidigare gaskylda.
För närvarande lagrar man ca 35 000 m3 medelaktivt
avfall i intermediära lagringsutrymmen.
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INDIEN

Indien är i många avseenden ett underutvecklat
land. Bl a har man problem med långa och tunga
transporter. Vägar och underlag tål inte den be-
lastning som skulle bli nödvändig om radioaktivt
material skall flyttas från kraftverken till lämp-
liga slutförvaringsutryiranen i geologiskt stabila
formationer, exempelvis i bergen. För närvarande
och några 10-tal år framåt placerar man avfallet
på ett återtagbart sätt. Det mesta är dessutom
kvar inom kraftverksområdet.

I Indien har regeringen hela ansvaret för atom-
energi och slutförvaring av radioaktivt avfall.
Det regleras i lagen om atomenergi, som togs
redan 1952. Varje specialområde sköts av institut
som har lämplig kompetens. Avfallsfrågorna hante-
ras av "The Waste Management Division" vid Bhabha
Atomic Research Centre, som ligger i Trombay utan-
för Bombay.

Man har som en kontroll av efterlevnaden av de be-
stämmelser som finns en kommitté, kallad Safety
Review Committee, vilken kontinuerligt följer det
säkerhetsarbete som görs. Indien har relativt
stränga normer för hur mycket radioaktivitet som
får släppas ut. Gränsvärdena ligger under de av
ICRP fastställda.

Ytterligare en myndighetsfunktion kommer att in-
föras i och med att man bildar Atomic Energy
Board. Denna senare blir tillståndsgivare för
all kommande verksamhet, som omfattas av atom-
energilagen inklusive avfallshantering och slutför-
varing.

Alla anläggningar för slutförvaring och hantering
av radioaktivt avfall ägs av staten.

Forskning inom området, avfallshantering, fortgår
som ett kontinuerligt projekt. Nu och då måste man
dock koncentrera sig på specifika problem och då
sätts tider och resurser i förhållande till pro-
blemens art och betydelse.
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JAPAN

Japan är idag världens tredje i storlek när det
gäller användning av kärnkraft. Man planerar att
till 1985 ha byggt ut till 28 000 MW. För närvarande
arbetar man med att få med alla studier av kärn-
bränslecykeln, inklusive en upparbetningsanläggning
för att tjäna ett breeder-reaktorprogram.

Den nuvarande inställningen hos Japan är att allt
som kan upparbetas skall upparbetas. Kontrakt med
utländska företag såsom t ex Cogema har diskuterats.
En liten demonstrationsanläggning är för närvarande
i drift och en stor privatägd anläggning skall tro-
ligen byggas under börjar, av 1990-talet. I tillägg
till detta diskuteras kontrakt med utländska företag.

Samtidigt finns en opinion bland grupper av veten-
skapsmän som förordar helbränslefOrvaring och man
ser också efter var i Japan en sådan anläggning skulle
kunna placeras.

På grund av politiska faktorer arbetar man idag
inte med något anläggande av slutförvar i den
japanska berggrunden. Man är med i det forsknings-
projekt som undersöker möjligheterna att slutför-
vara i Stilla Havets djupområden. Som ett reserv-
alternativ görs studier om slutförvar i berggrunden.

Högaktivt avfall i fast form kommer att åtminstone fram
till 1989 att lagras återtagbart i Europa som ett re-
sultat av de kontrakt man har med BNFL och Cogema.
Japan måste sedan förbereda någon form av slutförvar
för dessa behållare. Redan 1979 startade man därför
undersökningar av hur man bör förfara med det åter-
tagna avfallet. Transporterna av bränsle och avfall
kommer att ske sjövägen med sex specialgjorda fartyg.
Totalt kommer att sändas 32 000 ton av utbränt kärn-
bränsle till Europa under en nioårsperiod.

Situationen för högaktivt avfall är under bearbet-
ning. Man har här ännu så länge inte kommit längre
än till den grundläggande forskningen. Alla beslut
om den slutliga lösningen på problemet är fram-
skjutna till den tidpunkt när man har fått mer
slutgiltiga svar bl a från försöksanläggningar.
När det gäller högaktivt avfall är ansvaret för
slutförvaring inte företagens utan är överfört
på regeringen. Däremot kommer mellanlagringen att
ingå i kraftföretagens arbete.
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Ett forskningsprogram som initierades 1980 av JAEC
lägger tyngden vid förglasningsteknologi samt ett
geologiskt program. Under 1984 räknar man att man
skall ha nått så långt att riktlinjerna för ett
försöksprogram skall kunna dras upp. Fullskaleför-
sök med slutförvaring är planerade att starta år
2015.

Forskningsprogrammet kan sammanfattas enligt föl-
jande:

1. Undersökning av potentiella geologiska forma-
tioner samt geologiska och hydrologiska studier-
vid de 18 platser Japan valt ut. De mest lämp-
liga platserna för fortsatt forskning skall
väljas ut. Arbetet pågår redan och valet är
klart.

2. Forskning på de utvalda platserna omfattar stu-
dium av en tillverkad inneslutning samt en geo-
logisk undersökning omfattande upptill 50 km* samt
borrning till bestämda djup. De slutliga områ-
dena för testerna kommer att väljas ut som ett
resultat av denna undersökning.

3. Fullskaleprov med simulerad förvaring kommer att
genomföras. Bevakning och uppföljning av alla
de aktuella parametrarna görs i de utvalda
formationerna. Även övervakningssystemet och
hanteringsutrustningen skall grundligt testas.

4. Fullskaleprov med radioaktivt material kommer
att genomföras på flera tänkbara slutförvarings-
stationer. Denna del av försöken skall också
omfatta sociala och rättsliga faktorer inklu-
sive opinionens reaktron. Allt skall sedan
sammanvägas för att utse den slutliga förvarings-
platsen. Konstruktionen skall sedan fintrimmas
och den slutliga formen bestämmas.

5. Försöksförvaring i de tilltänkta slutförvaren
fram tills man slutligt bestämt var slutför-
var skall ske.

Härmed har man dock inte avsagt sig möjligheten
att slutförvara på avlägsna öar, havsbotten eller
tillsammans med andra länder där man har en annan
berggrund och mindre folktäthet.
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Lågaktivt avfall

När det gäller lågaktivt avfall skall man förvara
det i underjordiska anläggningar eller sänka det
i havet. För närvarande lagras det på kraftverks-
området .

Ansvaret för denna typ av slutförvaring ligger hos
privata industrier men under ledning av staten.
Det troliga är dock att om försöken med havsdump-
ning utfaller till belåtenhet att den metoden
kommer att förordas. Orsaken är bl a de begränsade
möjligheter att i Japan finna lämpliga områden
för långtidsförvaring.

Opposition hos Stilla Havs-stater har dock upp-
skjutit försöken ute till havs.

Den politiska situationen i Japan när det rör
atomkraft

Tre av de fem riksdagspartierna är för kärnkraft.
De har dock vissa smärre skillnader i uppfattning.
Socialisterna är helt emot och kommunisterna vill
ha långt gående säkerhetsbestämmelser. I allmänhet
har kärnkraften inte varit någon huvudfråga men
det förefaller som man lokalt börjar opponera sig.

Enligt japansk lag har inte de lokala styrelserna
något veto utan man kan från centralt håll diktera
ett beslut. Praktiken har emellertid visat att man
tar mycket stor hänsyn till de lokala önskemålen.

En annan lag reglerar hanteringen av kärnbränsle.
Reaktorägaren måste tala om hur det utbrända
bränslet skall behandlas. Man måste dessutom garan-
tera att om bränsle sänts för upparbetning- skall
det utvunna plutoniet återsändas till Japan. Vik-
tigt i detta sammanhanc är att man har inget av-
tal om slutförvaring knutet till tillstånd för
idriftstagande av kärnkraftverk.

För närvarande finns inget organ vare sig statligt
eller privat som har totala ansvaret för avfalls-
frågan.
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Upparbetning av radioaktivt avfall i Japan

En ändring i attityden till kostnadsuppskattning görs.
Tidigare har upparbetning setts vinstgivande tack vare
att uran och plutonium kan återtagas. Genom att proces-
serna på senare tid har fördyrats börjar man hävda upp-
fattningen att kostnaden för kärnbränsle kommer att
mycket orättvist fördelas mellan generationerna.

Det finns två sätt att kalkylera kostnaden i Japan.
Antingen lägger man den när utbetalning för upparbet-
ning sker eller också lägger man ett påslag på energi-
priset och räknar som om kostnaden för upparbetning
kommer samtidigt med att bränslet används i reaktorn.

Det som talar för upparbetning är

1) bristen på uran i Japan

2) att det blir lättare att ta hard om resterna på ett
säkert sätt

3) att det anses billigare att upparbeta än att göra
helbränsle förvaring av använt kärnbränsle.

Räknar man dessutom kostnaden för upparbetning som ett
påslag på energipriset blir det endast 0,5 %. Fonder så-
som i Sverige skulle i så fall komma att byggas upp.

Urankoncentration idag

En anläggning som fungerar i halvskala sedan 1981
projekterades redan 1977. Redan i april 1981 hade man
från tre ton anrikat uran tillverkat ungefär ett ton
bränsle som sedan används i APR RUGEN. Man har också
upparbetning av använt kärnbränsle. En upparbetnings-
anläggning i Tokai startade i januari 1981. Under 1981
upparbetades till slutet av augusti 106 ton uran och
ca 600 kg plutonium. Verkningsgraden på processen upp-
ges vara ca 98 %. Man hade ännu inte löst alla säker-
hetsproblem och en studie utförd av representanter
från Japan, USA, Frankrike och IAEA avslutades i juni
1981. För att i fortsättningen försäkra sig om en säker
hantering fortsätter samarbetet med PNC och IAEA.

Åtgärder vidtagna för högaktivt avfall

Studier för åtgärder att ta hand om högaktivt vätske-
format avfall fortsätter med tonvikt lagd på utveck-
lingen av teknologin för förglasning av högaktivt av-
fall i borsilikatglas. Sedan februari 1980 har tester
gjorts på förglasning av högaktivt avfall användande
64 iri3 av simulerat avfall och av detta producerades
47 ton glas. Planerna är att ha en färdig anläggning
under budgetåret 1987 för att kunna demonstrera en
utvecklad teknologi. Längre fram kommer en modellan-
läggning att anläggas och resultaten från nu genom-
förda tester kommer att användas för att konstruera
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en fjärrstyrd anläggning och för att utveckla under-
hålls teknologin .

För undermarkförvaring av radioaktivt avfall genomför
nu PNC studier på geologiska formationer/ utvecklingen
av behållare och system för underjordsförvaring. I
maj 1981 deltog företaget inom STRIPA-programmet i ett
internationellt möte om integrerad undermarkförvaring
inklusive behållare. Bassrad på resultat från dessa
stuider kommer en integrerad värdering av geologiska
formationer i Japan som kan användas för undermarks-
förvaring att bli färdig under budgetåret 1983.

Uttalande från ministeriet för internationell handel
och industri (MITI) .___

Ministeriet för internationell handel och industri har
utvecklat sin plan för att reducera beroendet av utlandet
för sitt bränslebehov. Ministeriet kommer att försöka
jämka sin uppfattning med andra myndigheter inklusive
The Science and Technology Agency innan den slutliga
idén läggs fram för konsensus. Malmförädlingen kommer
fortfarande att ligga i privat industri enligt ministe-
riets plan. Industrin uppmanas att utforma ett system
i vilket uranmalm kan bli utvecklad och importerad.
Detta enligt planen skall göras som joint ventures
med uranproducerande länder som exempelvis Australien.

Hanteringen av lågaktivt avfall inkluderar landbaserad
slutförvaring. Ministeriet planerar också att införa
ett skattesystem så att industrins kostnader för slut-
förvaring av avfall skall vara avdragsgilla.

Ministeriet anser att ett eget system för bränslebasen
kommer att hjälpa Japan i uppbyggandet av kärnkrafts-
system. Cykeln startar med uranmalmutveckling och
slutar med upparbetning av utbränt bränsle och hantering
av radioaktivt avfall. Cykeln inkluderar urananrikning,
tillverkning och utbränning i reaktorer.

Fastän Japan gör sig klara för storskaliga projekt i
några områden inom cykeln har man för närvarande ett
stort beroende av utländska regeringar och företag
för de flesta delarna i bränslecykeln.

Ministeriets plan uppmuntrar bildande utav joint
ventures med t ex australienska företag följt av
arbeten framför allt inom The Power Reactor Nuclear
fuel Developement Cooperation. Ministeriet vill också
bygga landbaserade anläggningar för slutlig förvaring
av lågaktivt avfall som bildats vid driften av kraft-
anläggningarna. Sådana faciliteter skulle konstrueras
med finansiell hjälp från regeringen inklusive The
Japan Development Bank.
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Ministeriet hävdar också att det är lämpligt att bilda
ett kärnenergicentrum för att hjälpa utvecklingsländer
i deras strävan att bygga kärnkraftsstationer. Detta
projekterades sen dess huvudsakliga arbete inkluderar
skrivande av kärnkraftprogram, utbildning och drift
av kärnkraftsstationer samt lagtexter.

Frankrike återsänder allt radioaktivt avfall

Den franska regeringen har beslutat att allt avfall som
uppstår vid upparbetning av kärnbränsle vid Cogema-
fabriken skall återsändas till ursprungsladet. Det inne-
bär att Japan kommer att förutom det upparbetade bränsle
också får ta tillbaks stora mängder låg- och medel-
aktivt avfall. Cogema har i kontrakt att upparbeta
ca 2200 ton av använt bränsle från Japan fram till och
med 1990.

Trots att franska företag bygger tilläggsförråd för
högaktivt avfall kommer dess kapacitet vara fullt ut-
nyttjad ungefär 1992. Cogema hoppas att kunna börja
återsända radioaktivavfall till Japan i början av
1990. Ett rykte säger att Cogema planerar en bot av
ca 100000 franska franc per dag om radioaktivt avfall
stannar längre än planerat.

Enligt den Japanska kraftindustrin har Japan inte möj-
lighet att upparbeta de ca 500 ton av uran årligen
som utnyttjas i anläggningarna utan måste lita till
utländsk kapacitet.

British Nuclear Fuel Cooperation BFNL och Frankrikes
Cogema har lovat att upparbeta totalt ca 4600 ton
använt bränsle.

Scenario för hantering av högaktivt avfall

Ett scenario för hur man hanterar främst Kärnbränsle
och högaktivt avfall har utarbetats i Japan.

Högaktivt avfall kommer att förvaras i tankar för
obestämd tid till dess radioaktivitet avklingats och
vännen reducerats till en nivå lagom för förglasning.
Avfallet förglasas. De förglasade ämnet - kommer att
förvaras ytterligare en viss tid och kylas för att
sedan på lämpligt sätt slutförvaras. Slutförvaring.
Orienteringen av forsknings- och utvecklingsprogrammet
för högaktivt avfall har nyligen rekommenderats av
The Radioactive Waste Management Committe, rekommen-
dationerna är följande.

i

Det principiella målet för programmet är att starta
varmoperation av förglasningshandläggningen i pilot-
skala omkring 1987 för att utveckla en process som
gör det möjligt att starta försök med slutförvaring
omkring år 2015 för att utveckla geologiska slutför-
varingstéknologier. The Power Reactor Nuclear Fuel
Development Cooperation (PNC) är en av de ledande
organisationerna inom denna forskning och utveckling.
PNC är ansvarig för utvecklandet av den teknologi
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som hör ihop med solidifiering, förvaring och slut-
förvarprocesser. Utvärderingen av säkerheten när det
gäller slutförvaring av högaktivt avfall_kommer ut-
föras före slutförvaringen. Vid det arbetet kommer
den studie om säkerhet som är gjord av Japan Atomic
Energy Research Institute användas.

Förglasningsprogrammet

Monolitiskt borsilikatglas har valts som den slutliga
formen för solidifieringsprogrammet. Dessutom utveck-
las förbehandling utav högaktivt avfall, glassmältning
och hantering av behållare. Programmets tidshorisonter
framgår av tabell.

Geologisk slutförvaring - högaktivt avfall

Eftersom forskning och utveckling när det gäller
geologisk slutförvaring är en långsträckt process
är programmet planerat att genomföras i steg ur ett
långtidsperspektiv och varje nytt steg kommer att
vara baserat på de resultat som har fåtts av de före-
gående. Hela programmet är uppdelat i fem steg:

Steg 1: Forskning om potentiella geologiska forma-
tioner tid 1976-1984.

Steg 2: Undersökning av de lämpligaste geologiska
formationerna 1985 och framåt.

Steg 3: Undersökning på plats med simulerat avfall.

Steg 4: Undersökning på plats med verkligt avfall.

Steg 5$ Försöksförvaring.

Försöksförvaringen beräknas komma igång någon gång
omkring år 2015. PNC har genonfört en undersökning
av geologiska formationer och undersökning av lämpliga
konstruerade skydd och system för geologisk slutför-
varing. Litteratursökning, geologisk undersökning och
en undersökning av de geologiska studierna pågår för
att klargöra vilka geologiska formationer som finns
tillgängliga. Dessutom arbetar man med bergkaraktäri-
stik, vattengenomsläpplighet, kärnabsortion för att .
klargöra funktionen av geologiska formationer som
naturliga barriärer och vilken effekt det kan ha på
omgivningen. De geologiska formationer som man under-
söker är granit, diabas, lerskiffer, siolitisk tuff,
kalksten och skiffer. 18 områden har redan blivit
undersökta och utvärderade och undersökning av ytter-
ligare 7 områden beräknas bli färdig under 1983.
Lämplig myndighet kommer att undersöka dessa utvär-
deringar och välja lämpliga områden för att gå vidare
med borrprov under 1984.

PNC har genomfört försök som inkluderar det inhemska
Cimokava för diabas och Cosocura för siolytisk tuff
och det internationella STRIPA-projektet för granit.
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VÄSTTYSKLAND

Västtyskland har ett stort kärnkraftsprogram som
är en funktion av önskan att minska oljeberoendet.
Sedan 1981 har man dessutom ambitioner att ta hand
om hela kärnbränslecykeln inklusive upparbetning
och slutförvar. I programmet ligger också en strä-
van att förenkla tillståndsgivningen genom att
standardisera kraftstationernas konstruktion så
att när ett tillstånd för en viss typ av utrust-
ning har givits så gäller tillståndet generellt.
Nya anläggningar behöver alltså inte få deltill-
stånd för sin utrustning utan en övergripande till-
ståndsgivning kan göras.

För närvarande har man tio anläggningar i drift.
Sammanlagda effekten är ca 9 GW och ytterligare
7,4 GW är under byggnad. Ar 1995 räknar man med
att man skall vara uppe i nästan 40 GW. Meningarna
är dock delade om man kan nå det målet. Man har dock
beslutat att 9,1 GW skall byggas utöver det redan
startade programmet.

Slutförvaring och upparb-stning har tidigare plane-
rats att förläggas till Gorleben i Niedersachsen
Här skulle finnas alla de delar som behövs för att
ta hand om utbränt kärnbränsle. Myndigheterna i
Niedersachsen tillät endast provborrningar och ut-
fäste sig att acceptera en slutförvaring om det
visar sig tekniskt möjligt men godtog inte hela
projektet med en gång.

Tills vidare har beslutet om upparbetning i Tyskland
skjutits på åtminstone till 1985. Under tiden skall
upparbetningsanläggningen i Karlsruhe fungera som en
prototyp och arbetet där fortgå.

Utbränt kärnbränsle förvaras tills vidare inom
reaktorområdet i bassänger och man försöker få
kontrakt med BNFL.

Trots beslutet om att skjuta på det slutliga ställ-
ningstagandet till 1985 skall byggas några upparbet-
ningsanläggningar med kapacitet på ungefär 350 ton/år,x

Undersökningarna och projekteringen av ett slutförvar
i Gorlebens saltavlagringar fortsätter.

Samtidigt försöker man finna alternativ till denna
teknik, till exempel direktförvaring utan upparbet-
ning.

x referens

Assessment of national systems for obtaining
local siting acceptance of nuclear waste
menagment facilities.
Författare: International Energy associates Ltd

Washington 1981
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Slutförvaring av utbränt kärnbränsle

Tillståndsgivning är under behandling för två
projekt som vardera omfattar slutförvaring av
1500 ton använt kärnbränsle. Det ena skulle ligga
i Ahaus i Nordrein, Westfahlen. Politiska förveck-
lingar har fördröjt tillståndsgivningen som dock
kominer att fortsätta under 1982.

Det andra slutförvaret är beläget vid Gorleben.

Tillstånd för markberedning i Gorleben har erhållits
av de lokala myndigheterna och trots en fördröiande
dom. vilken skall överklagas, fortgår arbetet med
byggnadslov, vilket alltså ännu inte är klart.

Bägge dessa förvar skall vara torra. Den våta tek-
niken, förvaring i bassäng, som först förordades
för Ahaus-projektet, har man gått ifrån. Rent
psykologiskt har också den torra tekniken ansetts
ha fördelar. Den ger ett intryck av tillfällig för-
varing och förefaller därmed inte så definitiv på
grund av att man har bränslet i stålbehållare som
är luftkylda och inte i bassänger.

Deutsche Gesellschaft fUr Wiederaufarbeitung von
Kernbrennstoffen MbH (DWK) har lämnat in ansökningar om
byggnadstillstånd för upparbetningsanläggningar i
Hessen. Dels en anläggning med kapaciteten 350 ton/år
i Wethen, två nära Herenberg och Wangershausen.
Ytterligare anläggningar föreslås ligga i Rehnland-
pfalz och Böhmen, vilket dock ännu inte gett upphov
till några formella ansökningar.

Under tiden undersöker man möjligheten att i South
Carolina utnyttja den för tillfället oanvända
Barnwell-anläggningen.

För högaktivt avfall förordar man ett system som har
flera barriärer. Avfallet i sig skall vara den första
barriären, geologiska formationer den andra (dvs salt),
och en övergripande utformning av slutförvaret den
tredje. Man räknar med att själva avfallet skall för-
glasas enligt den franska metoden och sedan förvaras
vid jordytan tills det svalnat till lämplig tempera-
tur för geologisk förvaring. En egen anläggning för
att förglasa avfallet projekteras (PAMELA),
och man räknar med att testa metoderna kallt redan
under 1984 och varma prover något år senare. De pro-
dukter som skall provas vid de varma testerna är
producerat av Eurochemie i Belgien med viTket företag
man har ett samarbete.
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Lågaktivt avfall

Västtyskland har också fått vissa problem när det
gäller lågaktivt avfall. De tidigare tillr.tånden
löpte ut under 1978 och gällde en gammal saltgruva
i Asse i Niedersachsen. Man har nu krävt ett nytt
omfattande arbete för att ge tillstånd till för-
varing. Detta beräknas ta ännu några år.

Ansvarsfrågor

Den tyska atomenergilagen lägger hela ansvaret för
kärnkraften hos regeringen. Därmed har också de
federala myndigheterna den lagliga rätten att sätta
sig över ett lokalt veto om det är för nationens
bästa. I praktiken har detta ännu inte hänt och tro-
ligen kommer även i fortsättningen den lokala opinio-
nen att vara avgörande för hur man skall handla.
Däremot kan de lokala myndigheterna stoppa ett pro-
jekt på grund av sin bestämmanderätt över marken.

En egendomsägare kan dessutom i rätten begära stopp
för projekt som han ogillar. En domstol avgör sedan
om projektet skall stoppas eller ej. Normala rätts-
liga procedurer för överklagande finns sedan att
tillgå för bägge parter.

Efter överenskommelse mellan bundeskansler Schmidt
och de lokala politiska instanserna kan fram till
1985 kärnkraftverk får byggas an kraftföretaget kan uppvisa
ett kontrakt med BNFL eller Cogema om upparbetning
för åtminstone sex år. Efter 1985 räknar man med att
ha klart för sig hur man kan handla inom det egna
landet.

Anläggningsägarna svarar för säkerheten och hanteringen
av radioaktivt avfall fram till tiden för slutförvar.
Här träder då regeringen in direkt. Ett företag (DWK)
har bildats av användare av radioaktivt material för
att svara för planering, byggnation och insamlande
liksom för driften av upparbetningsanläggningarna.
När det gäller teknisk bearbetning och byggnad av
slutförvar har ansvaret lagts på PTB (Psysikalische-
Technische Bundesanstalt).

Som exekutivt organ har man skapat ett företag som
planerar, prospekterar, konstruerar och så småningom
tar hand om driften av slutförvaret. The German
Company for Construction and Operation of Permanent
Repositories.
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Det formella systemet för att få en lokal tillåtelse
för anläggande av avfallshanteringsanläggning

Den första ansökningen behöver inte nödvändigtvis
vara specificerad när det gäller område. Sökanden
antingen DWK (mellanlagring) eller PTB (slutför-
varing) föreslår anläggning utav avfallshanterings-
anläggningar inom en viss regior.. Sökanden lämnar
in en ansökan och en teknisk beskrivning till den
lokala myndigheten vilken sedan tillstyrker ellar
avstyrker frågan om att bygga sådana anläggningar
inom sitt område. Denna' lokala tillstyrkan, vilken
är ett krav i den fullständiga lagliga proceduren,
är inte nödvändig till att börja med. Dock, i ljuset
av de svårigheter som omger placering utav en atom-
avfallsanläggning, är den här proceduren en använd-
bar metod vad gäller att finna de typer av problem
som en sökande kommer att stöta på. Den lokala myn-
digheten måste ha en giltig anledning för att av-
slå projektet så att den sökande har en tidig möj-
lighet att förändra planerna i enlighet med det
eller att överge projektet om oppositionen verkar
svårare än väntat. Om man kan få acceptans på lokal
nivå kan plats väljas utav sökande och ansöknings-
dokumenten kompletteras och den formella ansöknings-
proceduren kan börja.

En formell dragning av de föreslagna projektet skall
sen göras på regional, delstatlig och federal nivå.
Den federala behandlingen är i huvudsak en teknisk
säkerhetsdiskussion medan den delstatliga täcker ett
större område och är mer speciellt inriktad på de
lokala förhållandena och den kommande anläggningen.
Men när det gäller en till en plats specificerad
ansökan måste till att börja med lämnas till del-
statliga myndigheterna. Denna myndighet sänder
omedelbart en kopia av ansökan till federala in-
rikesministeriet så att ansökningsproceduren sker
där samtidigt. En kopia utav åsikterna från alla
inblandade lokala myndigheter såsom t ex planver,'
byggnadsnämnder, nämnd för naturbevaring Q s v
sänds också till inrikesministeriet.

i

På delstafsnivå börjar proceduren med att beviljnings-
myndigheten kallar in oberoende experter för att vär-
dera ansökningsdokumenten. Dessa experter kommer i
huvudsak från de elva regionala tekniska inspektörs-
områdena och/eller från Company for Reactor Safety
(CRS) vilka bägge är privata konsultfirmor under
regeringskontroll. De är officiellt erkända som
myndigheter för övervakning utav tekniska säkerhets-
frågor å delstatens vägnar. Om experterna är nöjda
med dokumenten d v s kräver inte någon ändring
eller ytterligare information kan delstaten infor-
mera allmänheten om projektet som är ansökt. Man
ordnar med en allmänhetens insyn i ansökningshand-
lingarna, man ordnar informationsträffar bch sedan
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alla invändningar eller observationer som har
kommit fram läggs till ansökningshandlingarna.
Med den tillgängliga informationen som bas,
framförallt de som har kommit från de här in-
formationsmötena, kan experterna lämna rekommen-
dation angående de föreslagna projektet. Denna
rekommendation biläggs till ansökningshandlingarna.

En motsvarande procedur genomförs samtidigt på
federal nivå. Ansökningen är granskad i första
hand av Reactor Safety Committe (RSK) och
Radiation Protection Committe-(SSK) för inrikes-
ministeriets räkning. Ministeriet kan också begära
rid från andra federala myndigheter såsom t ex
försvarsministeriet eller familjeministeriet etc.
Efter att utvärderat givna svar och, om det så
krävs från tillståndsmyndigheterna, kan inrikes-
ministeriet, om det bedöms nödvändigt, ge direktiv
till tillståndsmyndigheterna att ge tillstånd.
Det här direktivet är lagligt bindande som ett
slutligt beslut,dock har denna åtgärd hittills
undvikits.

I praktiken så har det slutliga beslutet tagits
av den delstatliga tillståndsmyndigheten baserad
på de slutsatser som man dragit ifrån alla delar
av undersökningen. Alla medborgare eller grupper
som påverkas direkt av beslutet har möjlighet att
dra det inför lokal domstol. Sålunda kan både sökan-
de och de som är emot projektet få saken prövad
i en lokal domstol vilken i de här fallet får
myndighetsauktoritet i de slutliga beslutet. Detta
beslut kan i sin tur överklagas i delstatsdomstolen
och till slut även i federal domstol.

Trots att både federala och delstatliga myndigheter
är inblandade är den formella tillståndsgivningen
för mellanlager enklare än den ovan beskrivna
nroceduren därför att det utbrända bränslet är inte
förändrat på något sätt vid den tillfälliga place-
ringen. I detta senare fall kan DWK ansöka hos den
lokala myndigheten i delstaten för ett byggnads-
tillstånd. Samtidigt ansöker DWK också i delstaten
för drifttillstånd. Informationsträffar är inte
ett krav för att få tillstånd för en mellanlagring
men delstatsregeringarna har ändå beslutet att
tillåta allmänhetens deltagande. Efter att ha fått
råden ifrån delstatsmyndigheter, kommunala instan-
ser och PTB kan delstatsministern ge tillstånd
eller avslå ansökan. Detta slutliga beslut kan
också lagsökas i domstol utav alla inblandade
med möjlighet för överklagande.
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AMERIKAS FÖRENTA STATER

I USA har ännu inte löst frågan om slutförvaring av
I kärnbränsle. En landsomfattande diskussion har i
\ princip kommit fram till att man måste förbereda
I slutförvar någonstans inom landet. Inga delstater
f är dock för närvarande inställda på att ta emot
I avfallet. Flera undersökningar av tänkbara platser
I för slutförvar genomförs och de lämpliga metoderna
I •- testas bland annat i Nevada för att utvärdera berg-
is grundens reaktion på värme och strålning. Målet är

att ett slutförvar skall kunna vara klart att ta
emot utbränt bränsle ungefär vid sekelskiftet. -

En stor del av forskningen kring hanteringen av
i kärnbränsleavfall är förlagd till Batbelle Memorial
I- Institute i Columbus Ohio. Forskningsinstitutet
v: har ett gott rykte för kunnande och opartiskhet,

varför man räknar med att de resultat som kommer
därifrån inte skall misstros av allmänheten utan
kunna utgöra ett fast underlag för ett politiskt
beslut.
Bland forskningsuppgifterna finns nästan alla de
delar som hör till bränslecykelns avslutning. Inne-
slutningar för »vfall, konstruktion'av slutförvar,
undersökning av tänkbara platser för slutförvar in-
går i de aktuella uppgifterna. För närvarande kon-
centrerar man sig på fem områden inklusive de två
statliga provplatserna i Nevada respektive Hanford,
Washington. De övriga är tre saltformationer som
finns i Palo Duro Basih, Texas, Paradox Basin, Utah
och saltkropparna mot Mexikanska Golfen.

Man skall driva undersökningstunnlar senast 1985
enligt den plan som president Reagan accepterat
samt konstruera en testanläggning i geometrisk full-
skala vid en av dessa platser under 1986. Denna an-
läggning skall ej behöva något speciellt tillstånd
och skall användas för att skaffa så mycket erfaren-
het som möjligt om hanteringsutrustningar och lämp-
lig utformning av förvaringsutrynunen. Vid denna
anläggning kommer att förvaras något hundratal be- -
hållare med högaktivt avfall.

Värt att notera är att de övriga tänkbara områdena
som finns i USA inte automatiskt avförs som ointres-
santa bara för att dessa fem testområden valts ut.
Ett stort antal andra platser inklusive havsbottnen
och granitområden är fortfarande tänkbara. Det tro-
liga är dock att man prövar först i salt.
En av orsakerna är att en konstruktion för
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avfallsbehållarna har tagits fram för denna typ
av slutförvaring och slutlagring i salt anses fort-
farande som ett av de bättre-alternativen.

Bland de frågor som är kvar att lösa är hur man
lämpligen skall fylla upp och försluta förvaret
när det stängs. Andra mer närliggande frågor är
också specifikationen av hur avfallsmaterialet
skall se ut. För närvarande har man högaktivt av-
fall både i vätskeform och i fast form.

När det gäller tidsplanen för hela nationens program
för slutförvaring kan den sammanfattas på följande
sätt:

1983: Börja med stigorter i undersökningssyften
1985: Börja med tester på slutligt djuD i berget
1988: Välja slutlig plats för slutförvar
1988: Tillståndsgivning genom NRC begärs
1992: NRC lämnar ett tillstånd
1998: Slutförvaret börjar att fungera.

Ekonomin har i detta sammanhang en mycket stor roll.
En uppskattning från DOE ger vid handen att livstids-
kostnaden för ett slutförvar i saltavlagring skulle
bli ungefär 9 G$ i 1981 års penningvärde. Av den
summan utgör driften 60 % och driftstiden skulle vara
24 år. I slutförvaret skulle finnas 65 000 behållare
med högaktivt avfall, 60 000 fat med transuraner och
120 000 behållare med reaktoravfall.

En annan inte obetydlig post i sammanhanget är kost-
naden för själva behållarna till det använda kärn-
bränslet. En behållare för att förvara en enda upp-
sättning bränslestavar uppskattas kosta mellan 30 000
och 50 000 dollar. Kostnaderna är inte enbart en funk-
tion av material eller hantering i slutförvaret utan
också av tiden. Om man väntar med att slutförvara
använt bränsle tills det är 100 år gammalt, kan fyra
gånger så mycket som det är vid 10 år placeras i en
behållare.

Däremot påverkas kostnaderna inte så mycket av valet
av plats för slutförvaret. Granit eller salt erbjuder
ungefär samma ekonomi för byggandet av anläggningar.
För en förvaring av 69 000 ton bränsle kostar anlägg-
ningar i saltbädd 2,17 G$, i saltkropp 2,49 G$ och
i granit 3,15 G$.

Bland de framgångar som man anser sig ha nått på
Bathelle finns förutsägbarheten över läkningen ur
avfallsmaterialets slutliga form. Antalet möjliga
former har därmed begränsats till tre. Dessa är glas,
metallmatris med kärnbränslet bundet på samma sätt
som grus i betong och keramiska material. Glas till-
drar sig största intresset, eftersom man har lång
erfarenhet av glas och genom fornfynd kan studera
hur tidens tand gnager på det materialet. Hur glas
uppträder vid förhöjd temperatur är dock inte känt.
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Val av plats för slutförvar av högaktivt
avfall

Att välja en plats innebär många steg i en process
som slutligen avgör vart avfallet skall ta vägen.
Pricka in tänkbara platser, inspektion av dessa
platser, prover tagna från ytan, prover tagna genom
djupborrning, provbyggnation, slutligt byggande,
drift och stängning.

Genom tidigare geologiskt arbete, inte minst vid
oljeprospektering, har man skaffat sig goda kunskaper
om berggrundens beteende och utseende, men fortfaran-
de finns det kunskapsluckor som måste fyllas i. -

Hela världen är vid det här laget någorlunda geologiskt
karterad. Karteringen över USA finns för det mesta i
skala 1:500 000 vilken ger tillräcklig upplösning för
en grov urvalsprocess där de mest lovande områdena
noteras in. Dessutom vet man sedan många år vilka
områden som inte är stabila från jordbävningssynpunkt.
Malmprospekteringår och, som tidigare nämnts, olje-
prospekteringar ger upplysningar om hur geologin ser
ut under markytan.

När det gäller val av den slutliga placeringen måste
dock en lokal undersökning genomföras. En sammanfatt-
ning av hur man väljer en plats kan se ut som följer.

- Sökning genom flera stora områden, vilket leder
till val av regioner och så småningom till val av
en plats. Detta tar ca tre år

- Prov från markytan. Undersökning av mark, studium
av geologiska data som finns att få genom granskning
av ytar.s geologi. Borrning, seismiska metoder och
geofysiska mätningar genomförs och utvärderas.
Äter en tid på ca tre år

- Test av tänkt plåts för slutförvar. Drivning av
ort till åtminstone 250 m djup och med diametern
överstigande 1,20 m. Ett rum i botten på borrhålet
sprängs ut till en storlek av åtminstone 6 meter i
fyrkant. Minst tio sådana orter skall drivas och
termomekaniska tester av bergets struktur och håll-
barhet genomförs. Tiden för detta är ca fem år

- Det stora arbetet med uppförande av byggnader vid
marknivå och drivning av de schakt och tunnlar som
skall utgöra själva förvaret påbörjas. Härvid räknar
man med att arbeta 24 tim/dygn i treskift alla årets
dagar. Innan man börjar driften av förvaret skall
åtminstone 15% av den underjordiska delen vara klar.
Tiden blir för detta ca fem år i salt och sju år i
granit
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- Kontinuerlig utbyggnad under hela driftsskedet,
som beräknas vara 25-40 år, varefter det använda
bränslet isoleras och förvaret försluts för gott.

Intressant kan vara att notera hur man tror att
debattens intensitet mellan experter kommer att
variera. Det kan illustreras i ett diagram som visar
att den största förväntade skillnaden mellan åsikter
kommer att vara under själva byggandet av förvaret.
Rimligtvis kan man anta att mängden olösta problem
är som störst vid den tiden, varför det kan vara
naturligt med en spridning. Debattfrågan kan vara
av betydelse för hur allmänheten uppfattar slutför-
var av kärnbränsleavfall.

Slutförvarets konstruktion

Slutförvarets slutliga utseende kommer att vara
beroende av flera faktorer, varvid den viktigaste
är materialet i det omgivande berget. Department
of Energy har gjort en lista på vilka faktorer som
man tar hänsyn till vid utformningen av slutförvaret
enligt följande:

- Geometrin hos förläggningsplatsen. Den skall ha
tillräckligt djupt, tjockt och stort område med
lämplig berggrund

- Det omgivande bergets egenskaper. Man undersöker
permeabilitet, porositet, vatteninnehåll och dess
mekaniska egenskaper samt bl a med avseende på
tillräcklig kemisk resistens, termisk motstånds-
kraft och hur det påverkas av strålning

- Hydrologi. Grundvatten och strömningen genom berg-
grunden undersöks

- Tektonisk stabilitet. Förskjutningar inom området
får ej påverka förvaret

- Sprickbildning. Större sprickzoner måste undvikas

- Vulkaner måste vara långt borta

- Seismiskt aktiva områden är av naturliga skäl
mindre lämpliga

- Placering i förhållande till natur och andra värde-
fulla resurser. Ett slutförvar bör inte förläggas
så att potentiella naturresurser låses på grund av
den förorening som slutförvaret innebär.

På grund av att det byggda slutförvaret måste hålla
under mycket lång tid kan det vara svårt att kräva
politiskt ansvar av en regering som tillhör forntiden.
Kravet på konstruktion och material måste därför stäl-
las mycket högt. Man kräver därför att material och
konstruktion skall hålla i minst 1000 år. Vem som
tar emot klagomål när det inte uppfylls talar man
inte om. Här kan det vara värt att nämna att en
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av de konstruktioner av behållare som man anser
klara den uppsatta gränsen är den svenska behålla-
ren i Ti-Pb. Man förutsätter dock att den till-
verkas med flera lager där exempelvis avgasad grafit
kan vara mellanmaterial.

Ett annat material för inkapsling av högaktivt av-
fall är borsilikat-glas, vilket dock förutsätter
att tekniken utvecklas.

Man tittar också på möjligheten att dela upp det
radioaktiva avfallet och ge det en inkapsling så
att det får formen av pellets. Ytmaterialet skulle
då vara samma som används som ytmaterial för bränsle-
element i gaskylda reaktorer.

Genom en kombination av dessa "bränslenära" inkaps-
lingar och en behållare som förefaller klara gränsen,
räknar man med att kunna klara de kriterier som ställs
upp för tillståndsgivning.

När det gäller den övergripande målsättningen för
programmet med omhändertagande av radioaktivt avfall
är den helt enkelt att djur och natur skall undgå
påverkan i icke önskvärd omfattning. För det ända-
målet vill man försäkra sig om att även om de behål-
lare man gör för ändamålet skulle visa sig mindre
lyckliga, skall den geologiska formationen utgöra
ett bra skydd. Förvaret placeras därför djupt nere
i berggrunden. Efter placering av avfallet i härför
avsedda utrymmen skall förvaret återfyllas för att
ingen skall få tillträde. När hela förvaret är slut-
använt skall även schakt och tillfartstunnlar fyllas
igen och pluggas. Därmed har man uppnått en effekt
med flera skyddande barriärer. Djupet i sig är en
barriär, inpackningen i förvaret är nästa följt av
de behållare som finns runt avfallet. Rätt utfört
skall sedan avfallet självt vara den sista barriären
genom att vara bundet i någon form som tidigare
nämnts.

Ytterligare ett skydd skulle kunna vara utformningen
av själva förvaret, vilket enligt vissa teorier skulle kunna
göras så att ett konstant hydrauliskt tryck i hela .
systemet skulle minska utbytet med omgivningen.

Åter kan en parentes rörande Sverige vara intressant.
Man har i USA följt hela världens arbete inom detta
område och uppenbarligen fått höga tankar om det
arbete på utformningen av ett slutförvar i granit
som diskuterats av KBS. I USA är man för närvarande
helt inställda på att gömma avfallet så djupt som
möjligt. Någon diskussion om grund nedmyll-
ning eller annan form av ytnära slutlagring före-
kommer inte.
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SCHWEIZ

Trots en del antikärnkraftstämmningar i Schweiz
har man ett atomkraftprogram som täcker nästan
30% av elbehovet i landet. Man räknar med att
bygga ut till 40% till 1985. För närvarande har
man fyra kraftstationer i drift med en total effekt
av 2000 MW.

Avfallsfrågan är ännu inte löst. Lokala krav har
stor betydelse för ett demokratiskt land som Schweiz
och trots flera lokala folkomröstningar har man inte
fått den politiska vägledning som behövs för att kon-
centrera ansträngningarna i någon bestämd riktning.
En viss vägledning har erhållits och följande ramar
kan anses vara giltiga.

- Ett tillstånd om uppförande av en kärnkraftanläggning
kräver parlamentets godkännande.

- Tillstånd ges endast om sökande kan visa att av-
fallet från anläggningen kan hanteras och slutför-
varas på ett säkert sätt. Då skall ett slutför-
varsprojekt vara påbörjat, den geologiska situa-
tionen klarlagd och säkerhetsföreskrifter färdiga
från myndigheter.

- Anläggningar för gammalt kärnbränsle anses vara
lika farliga som övriga atomanläggningar, vilket
innebär att förberedande arbeten såsom geologiska
undersökningar måste ha tillstånd från lokala
myndigheter. De lokala myndigheterna har också
rätt att om det är nödvändigt expropiera lämplig mark.

- Sökande måste entydigt visa att anläggningen be-
hövs för landets energiförsörjning.

- Sökande måste utarbeta en avvecklings?lan.

För närvarande är den politiska situationen sådan
att folkomröstningen och lokalt motstånd mot för-
läggande av varje typ av atomanläggning, kärnkraft
eller andra typer, förhindrar en slutlig acceptabel
lösning. En dellösning för förvar av utbrännt kärn-
bränsle måste dock komma inom en tioårsperiod, efter-
som man inte har kapacitet i den nuvarande lagringen
vid reaktorerna för en längre tid. Ett försök att göra
ett mellanlager i den avvecklade forskningsreaktorn i
Lucens har också mötts av opposition, men är en mycket
bra teknisk lösning.

Man har dock inga planer på att bygga någon egen
upparbetningsanläggning utan litar på att det kan
göras utomlands framför allt i Frankrike och England.
Kontrakt är skrivet med BNFL och Cogema för tiden
1980-90. Det första högaktiva avfallet beräknas komma
tillbaka till Schweiz efter 1992.
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I vilken form cet högaktiva avfallet skall levereras
är för närvarande under diskussion. Det troliga är
att det kommer i form av förglasat ämne (borsilikat).
Beslut måste fattas före 1984.

När det gäller lågaktivt avfall är man medlem i
London Sea Dumping Convention och har hittills dumpat
ca 400 ton. Sådan avfall som inte kan tippas i sjön
eller lämnas kvar i det upparbetande landet kommer
att förvaras under jord. Det kan vara värt att notera
att Schweiz avser ej att utnyttja markförvar. När det
gäller val av lämpliga platser för slutförvaring av
lågaktivt avfall kommer inga testborrningar att göras
utan man litar helt till redan befintliga geologiska
data. I stället undersöker man flera tänkbara alter-
nativ och försöker få acceptans på ca 20 platser.
Därefter skall vid en till tre av dessa ingenjörs-
geologiska testborrningar i anläggningssyfte genom-
föras för att finna exakt rätt plats för ett slutför-
var av medelaktivt avfall. Testborrningar för anlägg-
ningsförberedelser var tidigare avsedda att höra hemma
i samma kategori som andra borrningar såsom efter
vatten, olja eller gas.

NÅGRA (Styrelsen för avfallsfrågor) har lyckcts få
igenom att det är en del i anläggningsarbetet. Det
innebär att denna del också skall lyda under federal
lag och inte under kantonal lag som övriga borrningar.
De geologiska borrningar i för berggrundssökningar
som utförs i det förberedande arbetet vid val av
plats lyder under de gamla lagarna.

Högaktivt avfall

Ett motsvarande program omfattande 12 tänkbara slut-
försvarsorter är också under genomförande. Fram till
1985 skall en omfattande ingenjörsgeologisk och geo-
teknisk undersökning genomföras för att ge svar på
vilket eller vilka som kan passa för högaktivt avfall.
Tidsgränsen 1985 kan visa sig alltför snålt tilltagen
för att hela borrprogrammet skall slutföras, varför
man troligen får ge respit med det slutliga avgöran-
det. Avsikten är att få en hög kvalitet på det under-
sökningsarbete som görs. Politikerna får vänta tills
man har tillfredsställande svar på alla viktiga
frågor.

Lokala miljöfrågor har också bidragit till en för-
dröjning i programmet. Buller och trafik vid arbetets
genomförande samt att skydda grundvatten m m har tagit
tid, men varit väsentliga för genomförande av borr-
ningen.
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BELGIEN

Belgien har ett stort och väl utvecklat atomenergiprog-
ram. Man producerar 25 procent av den förbrukade elek-
triciteten genom atomkraft. Ytterligare fyra atomreak-
torer, som nu håller på att byggas, kommer att öka den
installerade kärnenergin till 5,4 GWh per år och höja
atomdelen av elektricitetsproduktionen till 50 procent
1985. Belgien har brist på egna energiråvaror och har
därför byggt upp ett stort program för atomenergi.
Allmänheten diskuterar atomkraftsprogrammet som kan
komma att påverkas av debatten.

1976 tillsattes en expertkommission av ekonomiministe-
riet för att analysera den globala energisituationen
och skriva en vitbok "Element for New Energy Policy".
Man hoppas att innehållet i den boken skall bli före-
mål för en parlamentarisk debatt som skall ge inrikt-
ningen av Belgiens fortsatta energipolitik, inklusive
andelen av olika energiformer. Debatten skulle egent-
ligen ha börjat 1975, men regeringskriser, diskussio-
ner om konstitutionella reformer och senast ekonomi
och budgetfrågor har fördröjt debatten på obestämd tid.
Det har inneburit i praktiken ett moratorium för ny
nykleärenergi, åtminstone tills den debatten är avkla-
rad. I samband med denna debatt och i samband med den
lag som introducerades i augusti 1980, har en utrust-
ningsplan introducerats för de närmaste tio åren.
Planen visade att det var nödvändigt att bygga två
stycken nya 1300 MW-atomanläggningar till 1990 och
1991 med tillägg av kolkraftstationer.

Till Belgiens nuvarande reaktorer har man redan varit
tvungen att bygga större förvaringsbassänger för ut-
bränt bränsle. De atomanläggnigar som är under konst-
ruktion har redan ändrat sina konstruktionsplaner för
att öka bassängkapaciteten. För närvarande producerades
44 ton per år av använt bränsle. Vid 1985 med ytter-
ligare fyra nya anläggningar kommer den siffran att
öka till 146 ton per år.

Belgiska anläggningar har skaffat sig sådana kontrakt
att det inte skall bli någon anhopning av använt bränsle
vid reaktorn. För närvarande sänds det använda bränslet
direkt till Cogema för upparbetning. Man räknar med
att fram till dess man återupptar arbetet i Eurochemic
så skall man kunna använda sig av deras förvarings-
bassänger för använt bränsle. Dessa bassänger har en
kapacitet av 250 ton. För närvarande har Belgien fyra
upparbetningsavtal med Cogema för totalt 540 ton.
Man räknar med att Eurochemic skall få tillstånd att
starta sin drift omkring 1987 vid dess nuvarande nomi-
nella kapacitet av 300 kg per dag eller 60 ton per år.
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I enlighet med den lag som drevs igenom i augusti 1980
kan belgiska staten äga upp till 50 procent i ett före-
tag som har ansvar för någon del i atomenergicykeln och
det inkluderar också Eurochemic. Från 1976 har ett syn-
dikat, som ägs till 50 procent av staten, 50 procent
av kraftbolagen genom sitt bolag Symatom arbetat med
att undersöka det arbete som måste göras för att genom-
föra en normalisering och förbättring av Eurochemics
anläggningar. Det är möjligt att Symatom kommer att ta
över driften av Eurochemic.

Förvaringstankarna i Eurochemics anläggning i Mol inne-
håller för närvarande ca 800 m3 avfall i vätskeform som
har blivit över från tidigare drift. Belgiska staten
underhandlar för närvarande om en nyckelfärdig anlägg-
ning från Cogema för behandling av högaktivt avfall.

Eurochemic-konsortiet som har medlemmar från 11 länder
kommer att betala 60 procent av kapitalkostnaden för
den nya förglasningsanläggningen och den totala drifts-
kostnaden för behandling av det nuvarnde avfallet. Man
räknar med att arbetet skall ta 4-5 år. Det förglasade
avfallet kommer att förvaras i Belgien. Dessutom kommer
Belgien att vara skyldig att betala behandlingen av
nytt avfall om man beslutar att öppna Eurochemic för
upparbetning.

Det västtyska användarkonsortiet DWK har nu börjat
bygga en liten provanläggning för förglasning enligt
den tyska principen PAMELA vid Eurochemics anläggning
i Mol. Man räknar med att köra tester i kallt tillstånd
1984 och i varmt 1985. Anläggningen gör det möjligt
för Västtyskland att utvärdera metoden PAMELA.

När det gäller slutförvaring av högaktivt avfall så
har Belgien valt ut ett område nära Mol. Ett djupt
lerlager som ligger under atomanläggningen i Mol har
valts för att göra en detaljerad studie som en del i
det EEC-programmet som pågår om lera. De preliminära
resultaten efter fyra års experiment och laboratorie-
undersökningar visar positiva egenskaper när det gäl-
ler lera inom området Septur. Det gäller oegeomträng-
ligheten hos leran, den höga absorptionskapaciteten
och den tektoniska stabiliteten av lerlager. Trots
att resultaten från undersökningarna hittills har varit
helt tillfredsställande räknar man med att det slut-
liga avgörandet kommer att kräva ytterligare studier.

Särskilt viktig är frågan om kylning av det förglasade
aktiva avfallet före placering i leran. För att stude-
ra det här problemet har man arbetat sedan 1980 på att
få fram ett underjordiskt laboratorium som skall pla-
ceras på ett djup av 220 m och innehålla en experiment-
kammare 30 x 3,5 m. Man räknar med att laboratoriet
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skall vara i drift i slutet av 1982. De tester som
skall utföras kommer att innehålla jordmekanik,
hydrologi, värmeöverföring och verifikation av data
erhållna från tidigare tester. Till att börja med
kommer man att använda sig av icke radioaktiva värme-
källor. Man väntar dock att värmetester av radioaktiva
värmekällor kommer att följa efter en pejling med
allmänheten. Resultat från dessa försök räknar man
med skall vara klara 1986 eller 1987.

Det första förglasade radioaktiva avfallet som åter-
vänder från Frankrike och Cogema kommer inte att an-
vändas förrän 1990 och det skall då under en längre
tid förvaras för avkylning. Man räknar därför med
att ha god tid att komplettera och göra en fullstän-
dig avancerad biologisk undersökning och därvid välja
ut en tekniskt användbar plats. Dessutom skall man ha
tid att bilda lämpliga företag för att ta hand om av-
fallet samt att få den lokala opinionen att acceptera
ett slutförvar.

Den parlamentariska situationen

En antikärnkraftsopposition finns som förefaller att
skära igenom både regionala och partilinjer. Det har
dock inte hittills påverkat parlamentets åsikt om
kärnkraft.

Regeringen har rätt att sätta sig över de lokala
besluten och kräva att land används för nukleära
ändamål. Hittills har man inte utnyttjat den möj-
ligheten. Det finns heller inte någon villkorslag
som kräver att man skall ha klart avfallshante-
ringen innan man börjar bygga reaktorn. Inte heller
finns det något veto från någon instans i Belgien
när det gäller utnyttjande av mark.

När det gäller hantering av högaktivt avfall faller
det ansvaret på ett statligt företag OMDRAS, som nu
bildas.

Observationer och slutsatser

Belgien är ett av de få länder i världen där den
lokala opinionen inte har hindrat placeringen av
avfallsanläggningar. Valet av mål för testborrningar
och det möjliga accepterandet av en avfallshante-
ringsan läggning är beroende av följande faktorer:

1) Den goda turen att redan ha en stor avfallshante-
ringsanläggning i Belgien Eurochemic med en historia
som inger trovärdighet
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2) Statens strategi att lokalisera alla nya eller
utbyggda atomavfallshanteringsanläggningar på
den platsen

3) Nära samarbete mellan den centrala styrningen
och de lokala myndigheterna när det gäller lö-
sandet av avfallsbeteendet

4) Den relativt stora andelen av befolkningen som
accepterar behovet av kärnkraft i Belgien,
vilket är ett resultat av en utomordentlig
informationskampanj till massmedia och allmän-
heten .

Den mest effektiva strategin som används av den bel-
giska regeringen har varit att lokalisera avfalls-
hanteringen till Mol, en redan väl utvecklad anlägg-
ning för kärnkraft. Eurochemics upparbetningsanlägg-
ning var placerad och fungerade framgångsrikt i åtta
år i Mol under sent 60- och tidigt 70-tal innan av-
fallshantering blev ett stort och allmänt problem.
Dessutom har arbetstillfällen och andra ekonomiska
spin off blivit resultatet av att ha en kärnanläggning
placerad i Mol. Dessa argument har visat sig vara
kraftfulla incitament för lokalt accepterande av en
framtida avfallshanteringsanläggning.

Uttalanden från regeringstjänstemän och annan informa-
tion till allmänheten har koncentrerat sig på att få
en lokal opinion för avfallshantering och byggande
genom att dela så mycket som möjligt på forsknings-
borrningar och platsval. Inget ytterligare uttryck har
utnyttjats. Belgiens regerings strategi i val av plats
har varit att successivt presentera framsteg inom forsk-
ning och förklara framtida steg i intervall till lokal-
befolkningen. Regeringens tjänstemän har också villigt
ställt upp i specialmöten och presenterat speciella om-
råden när så har krävts från de lokala myndigheterna.

Allmänheten är mycket medveten om behovet av kärnkraft.
Man betalar redan högsta elektricitetsavgifterna i
Europa tillsammans med England, och man har förklarat
att priserna skulle vara ännu högre om man inte hade
atomkraft, utan var tvungen att lita sig till olja.
Den här starka kärnkraftspolitiken har kopplats till
en mycket effektiv nationell utbildning som talar om
behovet av kärnkraft i det totala energisystemet. Man
förklarar också säkerheten i det program som man arbe-
tar med när det gäller radioaktivt avfall. Man låter
dessutom mediafolk åka till andra länder och se hur
man hanterar kärnkraftsfrågor ch avfallsfrågor.
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NEDERLÄNDERNA

De planer man haft 1 Nederländerna att utöka kärn-
kraften från 500 till 3000 MWh per år har legat 1
träda sedan 1974. En lång rad av uppskjutanden har
följt på beslutet att utöka kärnkraftsprogrammet,
till stor del beroende på den häftiga reaktionen
från allmänheten. Framför allt har man riktat in
sig på reaktorsäkerhet och avfallshantering. Som en
konsekvens härav har det holländska parlamentet
beslutat att genomföra en stor informationskampanj
vilken skall kulminera i en landsomfattande debatt
om nödvändigheten av att utöka kärnkraft inom det
totala energiprogrammet. Debatten har tagit lång
tid att organisera. Man började förberedelserna
redan 1978 men inte förrän i januari 1981 var ord-
föranden för styrkommittén utvald. Han i sin tur
var inte klar med att välja de Övriga åtta leda-
möterna i kommittén förrän i juni 1981.

En av de mest brännande frågorna i diskussionen är
problemen med avfallshantering. Just den frågan
och på det sätt som den kommer att hanteras kan
vara avgörande för det slutliga parlamentsbeslutet,
som kommer att följa på debatten. Eftersom man redan
har upparbetningskontrakt för de två existerande
reaktorerna i Nederländerna Dodewaard, 50 MW och
Borssele, 450 MW kommer ett slutförvar att vara av
högsta prioritet.

När det gäller högaktivt avfall har de senaste för-
handlingarna rörande upparbetat bränsle gett som
resultat att förglasat avfall kommer att återsändas
till Holland. (I glas eller keramisk form klätt med
rostfritt stål.) Tidigare kontrakt hade inte denna
klausul. På grund av det här har det varit stor
tvekan i parlamentet att godkänna dessa kontrakt,
framför allt sedan allmänhetens opposition har re-
sulterat i stopp när det gäller de flesta under-
sökningsaktiviteterna när det gäller permanenta
förvar. Tidigare undersökningar har gett vid handen
att det bästa alternativ man har för närvarande är
den saltdom som finns i den nordöstra delen av lan-
det. Man räknade med från början att man 15 år efter
undersökningarnas början skulle ha en färdig för-
var ingsgruva. Vid tillkännagivandet av att test-
borrningarna skulle börja uppstod dock en protest
från allmänheten, trots att borrningarna bara skulle
vara av undersökande natur. Trots att man inte kunde
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göra saltundersökningar har man fortsatt att ut-
veckla ett koncept för slutförvar och tar hänsyn
till de tekniska" administrativa aspekterna.

De huvudsakligaste slutsatserna var följande:

- Man bör skapa ett separat företag antingen som en
myndighet eller en stiftelse där regeringen har
visst inflytande för att hantera avfallsfrågorna.

- Slutförvaret bör vara av gruvtyp snarare än
enbart djupa borrhål. .

- Djupet för förvaret bör vara 600-800 m.

- Riskerna för lokal förorening är minimala om
saltdomen stämmer överens med vad man redan vet.
Undersökningar och mätningar måste dock utföras
och utvärderas för att få tillräckliga hydrogeo-
logiska och geologiska data för saltdomen.

- Bränsleelement som strålar eller annat högaktivt
avfall kan lagras på ytan under flera tiotal år.
Det är dock inte någon acceptabel lösning för
den slutliga isoleringen. Vattenkylning vid mellan-
lagring i kärnkraftverk är möjlig, men om det visar
sig att mellanförvaringen måste förlängas är det
nödvändigt att undersöka för- och nackdelar med
andra typer av intermediär lagring.

Man underskattade dock värdet av att följa inter-
nationella utvecklingar inom området för avfalls-
hantering och diskuterade de forskningsaktiviteter
som fortfarande måste göras. Det föreslogs att
tidsschemat skulle ökas på och vissa aktiviteter
kunde genomföras samtidigt så att preliminära resul-
tat kunde finnas tillgängliga under debatten. Men
både lokalbefolkningen och allmänheten i övrigt
reagerade väldigt starkt mot undersökningsborrningar
och alla aktiviteter blev uppskjutna till efter den
nationella debatten som officiellt startade i sep-
tember 1981 med en insamling av information. Möjlig-
heten att använda andra permanenta förvaringsmetoder
diskuterades men endast förvaring på havsbottnen
eller förvaring i borrhål i saltdomer under Nordsjön
eller en gruva under Nordsjön som sprängs ut från en
konstgjord ö ansågs vara möjliga vägar.

Mängden av avfall som kommer att uppstå i Nederländerna
är så pass liten att en så dyr lösning kan inte
klaras av enbart av ett land utan måste vara ett
internationellt samarbete. England har uttryckt
visst intresse för förvaring på sjöbottnen tillsammans
med Nederländerna, men någon formell överenskommelse
har inte gjorts. Under tiden har Nederländernas
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Geologiska Undersökningar börjat med seismiska stu-
dier av de saltdomer som finns under Nordsjön.

Slutligen finns det en möjlighet att ett land med
ett stort kärnprogram kan tänkas vara villigt att
ta hand om avfallet från Nederländerna och dess
permanenta slutförvar, eftersom mängden av avfall
från Nederländerna kommer att bli minimal och den
finansiella ersättningen kommer att vara mycket
attraktiv.

Medelaktivt och lågaktivt avfall har man också
diskuterat i sammanhanget, för närvarande vill
man dumpa dessa lågaktiva avfall i havet enligt
LondonÖverenskoinmelsen. Före dumpning skall av-
fallet gjutas in i cement, vilket sköts av kärn-
kraftsanläggningarna själva eller av exempelvis
sjukhus och andra institutioner som kan tänkas ha
radioaktivt avfall.

Belgien, Schweiz och Nederländerna har ofta använt
samma fartyg för havsdumpning och något av det av-
fallet har transporterats på landsväg eller tåg
med en gemensam hamn antingen i Belgien eller
Nederländerna. Dumpningarna i havet har dock tills
vidare uppskjutits på grund av mycket stort mot-
stånd från miljöaktivisterna.

Många av Nederländernas beslut när det gäller hante-
ring av radioaktivt avfall hänger på resultatet av
den debatt om kärnkraft som pågår. Blir beslutet
mot kärnkraft måste man i alla fall besluta om vad
man skall göra med avfallet från de två existerande
reaktorerna. En osäker politisk situation gör prob-
lemet ännu större när det gäller ett hållbart be-
slut om hanteringen av kärnkraftsavfall.
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FRANKRIKE

Nuvarande läge

En viss osäkerhet har inträtt i det franska kärn-
kraftsprogrammet som resultat av valet i maj 1981
när president Francois Mitterant kom till makten.
För att uppfylla sina vallöften var Mitterants
första åtgärd att avbeställa de fyra kontroversiella
1300 megavatts reaktorerna, vilka var planerade för
Plog off i Bretagne. Det framtida ödet för det
franska kärnkraftsprogrammet kom att bero på ut-
gången utav den parlamentsdebatt, som hölls tidigt
i oktober 1981. Parlamentet röstade för en minsk-
ning av antalet reaktorer som skall byggas och en
större andel kol och ökad eiiérg ibe spar ing.

Det kommer dock inte att bli någon dramatisk för-
ändring i kärnkraftsprogrammet för den närmaste
framtiden.

Resultatet har blivit att Frankrike fortsätter med
ett kärnkraftsprogram som kommer att tillåta cirka
55% av all elektricitet att komma ifrån kärnkraft
vid 1985. För närvarande finns 30 reaktorer i drift
och 25 som skall byggas. I juni 1981 upptog kärn-
kraften ca 41% av den genererade elektriciteten.
En folkomröstning som har följt på parlamentsdebat-
ten har givit regeringen fria händer att besluta
om ytterligare utbyggnad. Om folkomröstningen inte
hade gått i den riktningen så hade man varit tvungen
att ta hela beslutet i parlamentet.

Av intresse för Sverige är givetvis upparbetnings-
programmet. Fastän den nya regeringen hela tiden har
hävdat att existerande kontrakt med andra länder
för upparbetning skall fullföljas så har den pla-
nerade utbyggnaden av Frankrikes upparbetningsprogram
kommit att diskuteras. Trots att det redan var be-
slutat att i La Hague en anläaanina skall bvaaas ut
från 400 ton/år till 800 ton/år har blivit fördröjd
beroende på resultatet av debatten. Byggandet av
ytterligare en anläggning med en kapacitet av
800 ton/år har också uppskjutits Inkommande laster
av utbränt bränsle till La Hague från sex europeiska
länder och Japan har blivit stoppade på grund av
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miljöaktivisterna.» blockad av tågtransporter från
Västtyskland. Efter parlamentsdebatten och dess
resultat att man skall fullfölja delar av pro-
grammet har transporterna återupptagits. Dess-
utom, också som ett resultat av debatten, har
en ny vetenskaplig kommission etablerats för att
övervaka upparbetningen och framtida byggnationer
och rapporterar direkt till premiärministern.

Resultatet har blivit att strategin för använt
bränsle i Frankrike är oförändrad och börjar med
en tillfällig lagring vid reaktorn. Man räknar
inte med att ha någon förvaring av utbränt bränsle
någon annanstans än vid reaktorerna utan det går
direkt till upparbetning där det förvaras tills
dess att upparbetningen är färdig. Efter upparbet-
ningen förvaras det högaktiva avfallet i rost-
fria ståltankar och begravs i ett grunt område.
Man har planer på att förglasa avfallet
så snart som möjligt efter upparbetning men man
räknar ned att den grunda typen av förvaring
kommer att vara säker i ungefär 50 år. Förglas-
ningsprocessen av högaktivt avfall i produktions-
skala är ett bidrag från Frankrike i området
hantering av utbränt kärnbränsle. En prototyp
har fungerat framgångsrikt sedan 1978. Det
borsilikatglas vilket innehåller det högaktiva
avfallet förvaras sedan i rostfria stålcylindrar
som lagras under markytan. Man använder sig av
fläktar för att kyla materialet och kommer att
hålla på med det de första åren tills dess att
materialet är tillräckligt avsvalnat för att
tillåta kylning med egen kovektion.
Man håller på med undersökningar för att se om
man kan göra slutförvar i geologiska formationer.
Framför allt är man i Frankrike intresserade av
Stripa-projektet i Sverige.

Nationalkommittén för behandling av kärnkrafts-
avfall (ANDRA) kommer att vara tvungna att ta
emot omkring 800 kubikmeter av förglasat avfall
1992. Efter att ha löst problemet med förvaring
av lågaktivt avfall kommer ANDRA att koncentrera
sig på att bygga antingen ett tillfälligt lager,
ett slutlager eller en testanläggning som kommer
att fungera som ett tillfälligt lager. För när-
varande är den senaste möjligheten att föredraga
men man diskuterar för närvarande programmet med
regeringen.
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Förvaring av lågaktivt avfall har varit en stor
fråga i Frankrike under de senaste åren. För
närvarande är det praxis att lågaktivt avfall
är förvarat där det skapas och därefter sänt
till nationella uppsamlingscentraler där det
är behandlat för att slutligen förvaras vid
de 12 hektar mark som är avsatta i L« Hague.
ANDRA övervakar anläggningen och inspektörer
från industri och halsoministerierna ser till
att man följer regler och förordningar. Behand-
lingen av lågaktivt avfall består av volymminsk-
ning genom förångning, förkalkning och kompakte-
ring. En process för att förvara lågaktivt avfall
är att gjuta in det i plast vilket har utvecklats
vid CEAs forskningscentrum i Grenoblex) oc^
säljs kommersiellt. Det mesta av det lågaktiva
avfallet emellertid är förvarat i utrymmen eller
betong och sedan slutförvarat vid La Hague.

Vid nuvarande lageruppbyggnad förväntas att La Hague
centrat kommer att vara fullt 1985-86. ANDRA har
föreslagit att ett nytt centrum CS-2 skall
anläggas vid St Pries de la Prugne, en över-
given urangruva i centrala Frankrike. Tillstånds-
givningen har startat i mars 1980 och en offent-
lig diskussion som är nödvändig för den typen
av installationer startade i maj 1980 och slutade
i juni samma år. Fastän inte några större protes-
ter framkom under diskussionen fanns ett visst
lokalt motstånd mot att placera en sådan anlägg-
ning i det franska mineralvattenområdet. För att
öka förståelsen för den här typen av anläggningar
har ANDRA publicerat och förklarat dokument som
beskriver aktiviteten för att hjälpa ortsborna
att förstå. En permanent informationsbyrå var
också etablerad för att tjäna området. Prelimi-
nära arbeten har stoppat vid byggplatsen och man
väntar på att den punkt skall nås där man kan ha
en folkomröstning på samma sätt som man har gjort
vid de stoppade reaktorerna.

Förutsättningar för att få tillstånd för kärnkraft
i Frankrike

Den parlamentariska situationen.

Den 10 maj 1981 blev Francois Mitterant vald till
president för en sjuårsperiod. Mitterant och majo-
riteten av det socialistiska partiet har den all-
männa uppfattningen att man egentligen inte är

x) Kommissariatet för atomenergi
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emot kärnkraft men vill inte att Frankrike skall
ha alltför stort beroende av den. Mitterant har
därför lovat att försöka minska ambitionen i
det stora kärnkraftsprogrammet. Socialisterna
vann också valet i juni 1981 och har nu absolut
majoritet. Det här är en situation som kommer
att vara åtminstone t o m 1986. Presidentens
beslut kommer med all sannolikhet att ha ett
direkt stöd. Kommunisterna har sällat sig till
socialisterna och det förväntas att man åtminstone
till och börja med har en visst inflytande i par-
lamentet framför allt när det gäller arbetstill-
fällen. Det har haft som resultat att man inte
accepterar några avskedanden i samband med reduk-
tion av kärnkraftsprogrammet.

Expropriation

Centralregeringen har via parlamentet fortfarande
expropriationsrätt när det gäller platser för förlägg-
ning av kärnkraften. Tidigare har den här myndig-
hetsutövning n använts i Normandie och Alsace
liksom i Creys-Malville för den s k superphenix
där de lokala myndigheterna opponerade sig emot
anläggandet av kärnkraftsanläggning. Den nya re-
geringen har utarbetat en ny process för att
höra folkets mening, där de lokala myndigheterna
har möjlighet att ordna omröstning när det gäller
placering av framtida kärnreaktorer. Men man har
förfarande möjlighet att efter den demokratiska
processen utnyttja rätten till expropriation.

Lokala myndigheter

Frankrike är delat i 22 ekonomiska regioner eller
provinser vilka i sin tur ytterligare är nedbrutna
i 95 lokala styrelseenheter. På var och en av
dessa nivåer så finns det en representant som är
utsedd av den centrala regeringen och ett regionalt
råd vilkas ledamöter är valda. Kommunerna eller
städerna väljer fullmäktige vilka sedan utser
en borgmästare. Det har föreslagits av den nya
regeringen att de lokalt valda representanterna
skall ges mer makt men det kommer antagligen att
behövas åtminstone två år för att sådana arrange-
mang skall kunna bli formellt infördat
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Folkomrös tning

Det finns ett folkomröstningssystem i Frankrike
men det används endast för konstitutionella frå-
gor. Socialisterna övervägde att ha en folkom-
röstning om kärnkraft men beslöt att avstå från
den proceduren och istället hålla en parlamen-
tarisk debatt. Lokalt har man haft omröstningar
om kärnkraftsanläggningar vilka dock inte är
bindande utan endast rådgivande för den centrala
regeringen och det har inte haft någon större
inverkan på den nationella policyn. Officiella
källor hävdar att endast en lokal folkomröst-
ning har varit emot en anläggning av kärnkraft
och i det fallet lyckades man åstadkomma en
kompromiss som till slut gav ett godkännande.

Opinionsundersökningar

Opinionsundersökningar är inte en del av det for-
mella systemet för att bestämma en plats för en
kärnbränsleanläggning eller annan industrianlägg-
ning. Det finns dock en formell process som till-
låter den lokala myndigheten att undersöka den
detaljerade planen för projektet och ge allmän-
heten frågor som skall besvaras skriftligen och
därvid delge myndigheterna sin åsikt. Efter
parlamentsdebatten så kommer samhällen inom en
10-kilometersradie från en föreslagen kärnan-
läggning att få möjlighet att rösta för eller
emot projektet. Om man får en majoritet för pro-
jektet behöver sökanden endast få ett godkännande
från regeringen. Om en majoritet är emot projek-
tet kommer det regionala rådet att rösta. Om
även dennas majoritet är emot projektet samlas
parlamentet för att ta motsvarande omröstning
och därmed slutligt avgöra det i nationens intresse,

Nationella företag för avfallshantering

Cogema är ett kommersiellt bolag som lyder
under Kommissariatet för atomenergi. Bland dess
olika ansvarsområden hur Cogema äganderätt och
driftsansvar för alla upparbetningsanläggningar
och förglasningsindustrier och är därför också
ansvariga för tillfällig lagring av högaktivt
avfall vid La Hague och Marcoule.
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Långtidsansvaret för hantering av utbränt bränsle
har ANDRA. Organisationen ANDRA skapades av rege-
ringen 1979 som ersättning för kontoret för hante-
ring av avfall som lydde under atomenergikommissa-
riatet. ANDRA svarar för att sådana saker som den
mest avancerade hanteringstekniken utnyttjas och
att producenter av radioaktivt avfall involveras
i hanteringen. Specifikt har ANDRA hand om

- konstruktion av avfallslager

- lokalisering och konstruktion av lager för
långtidsförvaring

- förvaltning av dessa lager

- utarbetande av de tekniska specifikationerna
för förglasningsprocesser och förpackningar

- kontroll av dessa specifikationer.

Formellt system för att få lokal acceptans för
placering av ett lager för kärnkraftsavfall

Ansökan för konstruktion av kärnanläggning ställs
till industriministern, som har att tillse att
dokumenten är kompletta. Därefter sänds ansökning-
en till lämpliga ministerier på nationell nivå.
Industriministern ger också ansökan till den
lokale befallningshavaren i det område, där an-
läggningen skall lokaliseras. Den lokale befall-
ningshavaren som är utsedd av regeringen är
centralfiguren på lokal nivå.

Befallningshavaren på lokal nivå utser ansvarig
som skall ha hand om kontakterna med allmänheten.
Denne är då ansvarig för att det annonseras i
tidningar, officiella anslagstavlor, m m. Allmän-
hetens information är en process, där alla intres-
serade kan undersöka projektansökan och alla
observationer, kommentarer och frågor kan föras
in i ett offentligt register. Före den nationella
energidebatten kunde man dock inte neka till pro-
jektet. Den ansvarige för allmänhetens kontakter
återför hela ansökan till befallningshavaren för
distriktet och ger honom råd för projektet. Be-
fallningshavaren sammanställer materialet och
sänder det tillsammans med sina åsikter till
industriministern.
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På central nivå görs en teknisk undersökning av
materialet av CEA på uppdrag av industriministern.
Denne för vidare dokumentet till den minister-
kommitté som bildats för kärnkraftsinstallationer
och därefter till hälsoministeriet. Hälsoministern
måste avge ett positivt yttrande för att projektet
skall komma i gång. Annars måste projektet antingen
ändras eller överges. Vid godkännande undertecknas
dokumentet av industriminister och premiärminister
efter att ha gått igenom alla kommentarer från
inblandade parter. Tillståndet definierar gränser
och karaktär av installationer liksom också de
speciella villkor som operatören måste uppfylla,
t ex säkerhet, miljö osv.
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DANMARK

Nuvarande läge för hantering av högaktivt
avfall

Danska regeringen gjorde ett uttalande 1976 att
man skulle reducera oljeberoendet. Trots det sköt
man upp byggandet av sex 1000 MW reaktorer tills
man hade avslutat den studie om ekonomi för kärn-
kraft. Dessutom avsåg man att studera säkerhet
och avfallshantering. Beslutet om kärnkraft i
Danmark sköts upp ytterligare till 1980 så att
ytterligare studier om reaktorsäkerhet och pla-
cering kunde avslutas. Framför allt hänvisade
man till Harrisburg-olyckan. Vissa studier kommer
att vara färdiga under 1982 och regeringen kommer
då att besluta om man skall försöka införa kärn-
kraft i Danmark. Det beslutet kommer att under-
ställas Folketinget där en positiv reaktion kommer
att leda till en folkomröstning som kommer att
vara beslutande.

Trots bristen på fast beslut att använda kärnkraft
har Danmark lagt ner stor möda på att förbereda ett
program för det eventuella behovet av avfallshante-
ring. Ett program i tre steg utförs av två verk
ELSAM och ELKRAFT rörande möjligheterna att förvara
högaktivt avfall i Danmark.

Fas 1: Preliminär utvärdering av behovet och genom-
förbarheten av ett slutförvar i Danmark

Fas 2: Preliminärt arbete, testborrningar och
ytterligare undersökningar av några salt-
domer på Jylland

Fas 3: Val av den mest lämpliga saltdomen varvid
en avslutande borrserie och en detaljerad
teknisk och ekonomisk värdering skall utföras.

Fas 1 var färdig i augusti 1978 och en rapport
"Förvaring av högaktivt avfall från kärnkraftanlägg-
ningar i Danmark" överlämnades till handelsministe-
riet och därefter till lämpliga myndigheter för
energiteknik. Rapporten hade som slutsats att det
skulle vara möjligt att konstruera ett avfalls-
lager för högaktivt avfall i en lämplig saltdom
och att en sådan saltdom troligen existerar i
Danmark. Både handelsministeriet och miljöministe-
riet accepterade slutsatserna av fas 1 och rege-
ringen beordrade myndigheterna att implementera
fas 2. Regeringen utsåg en tvärvetenskaplig kommit'
té att följa arbetet i fas 2. Detta som ett tillägg
till en styrkommitté som var utsedd av naturvårds-
verket för att råda myndigheterna i planeringen av
fas 2.
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Fas 2 började våren 1979 när handelsministeriet
gav tillåtelse att undersöka och erhålla faktisk
information om åtta av Jyllands saltdomer. De här
platserna hade rekommenderats av Danska Geotekniska
Institutet och Danmarks Geologiska Undersökning.
Fältarbete inklusive geofysisk undersökning,
djupborrning och hydrogeologiska borrningar har
genomförts och myndigeterna förutsattes leverera
en rapport till regeringen i juni 1981. Mycket
av detta arbete har gjorts av utländska företag
såväl som av konsulter inom ELSAM och ELKRAFT.
Både möjligheterna att bygga ett djuphålslager
och ett något grundare påminnande om en gruva har
undersökts. För närvarande föredrar man djuphåls-
metoden. Den innebär ett slutförvar som skulle
bestå av åtta djuphål som är borrade i en cirkel
med ca 200 m avstånd mellan hålen. Håldiametern
skulle vara 75 cm och djupet 2500 m. Behållare
skulle staplas från bottnen till ungefär 1200 m
från ytan.

Den för närvarande föredragna lokaliseringen är
Mors saltdom som är den största i Danmark. Den
ligger under en ö med samma namn och är placerad
i mitten av sedementationsbassängen i norra Jylland.

Fas 2 var baserad på det hypotetiska programmet av
sex 1000 MW reaktorer. Var och en med en tänkt
livslängd av 25-30 år. Det urbrända bränslet skulle
förvaras i reaktorn och därefter sändas utomlands
för upparbetning och glasning. Man uppskattade att
totalt 4800 borsilikatglasbehållare, var och en med
10 procent avfallsinnehåll skulle återsändas från
upparbetningen och förvaras i melianlager för ett
minimum av 30 år. Mellanlagren skulle starta omkring
år 2011 och lokaliseras på kusten nära en existe-
rande reaktor. Före placeringen i lagret skulle
behållarna bli placerade i stålkistor.

Arbetet inom fas 3 skulle utgöra basen för till-
ståndsansökningen för det permanenta slutförvaret
likaväl som för konstruktionsarbetet. Det arbetet
kommer inte att påbörjas förrän fas 2 har blivit
accepterat av regeringen och Folketinget liksom av
folket. Dessutom beroende på Danmarks odefinierade
reaktorprogram kommer ett slutförvar för högaktivt
avfall inte att behövas åtminstone före år 2040.
Därför kommer antagligen inte fas 3 att starta
förrän inne på 2000-talet.

När det gäller lågaktivt avfall har undersökningar
pågått parallellt med det högaktiva avfallet. Man
räknar för närvarande med att lågaktivt avfall också
kommer att förvaras i saltdomer. Dock beroende på
den mycket större volymen kommer slutförvaret att
bli av gruvtyp snarare än djuphålstyp. Lågaktivt



48

avfall kommer att förvaras där det skanas eller vid
Riise station till dess att ett slutförvar är
tillgängligt.

Den politiska situationen och klimatet för
högaktivt avfall

Parlamentarisk situation

I Danmark har användandet av kärnkraft ännu inte
blivit en politisk fråga. Det socialdemokratiska
partiet har inte intagit någon officiell position
och kommer att ta alla sådana beslut efter det att
studier och frågor rörande kärnkraft har fullföljts.
När det gäller övriga politiska partier i Danmark
räknar man med att partierna till höger om social-
demokraterna såsom liberala konservativa i allmänhet
har en mer positiv inställning till kärnkraft.
Partierna till vänster om regeringen har i allmänhet
en mer negativ inställning. Det gäller dock inte
kommunisterna som troligtvis kommer att gå med i ett
kärnkraftsprogram.

Expropriation

Regeringen har möjlighet att expropriera när det
gäller placeringen av kärnkraft men det kräver ett
godkännande av Folketinget att det är i folkets
intresse att gå vidare med projektet. Hittills har
man inte haft några stora problem när det gäller
djupborrningen och undersökningarna och följaktligen
har man inte behövt ta till något expropriations-
beslut.

Lokala myndigheter

Man har tre nivårer av myndigheter i Danmark. På
nationell nivå är representanterna valda. På regional
nivå några myndighetspersoner är utsedda att ha
administrativa funktioner, men rådsmedlemmar som är
beslutsfattare är valda. På lokal eller kommunnivå
är borgmästare valda. När det gäller folkomröstning
har man ett system i Danmark som kommer att användas
när det gäller att bestämma om man skall ha kärnkraft
eller inte. Resultatet av omröstningen är bindande.
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Det formella systemet för att få lokal
tillåtelse att placera ett kärnkraftverk

Om man i Danmark beslutar sig för att genomföra
ett kärnkraftsprogram så finns det i lagen regle-
rat hur man skall förfara för att få tillstånd.
I princip kan man säga att processen innebär att
sökanden måste ha tre separata tillstånd för var-
dera placering, byggnad och starttilIstand. Den
slutliga myndigheten när det gäller att ge till-
stånd är miljöministern, vars slutliga beslut inte
kan överklagas.

Ansökan för lokalisering av ett kärnkraftverk ställs
till miljöministern som tar kontakt med hälsovårds-
ministeriet och myndigheten för miljökontroll, vilka
har att lämna rekommendationer när det gäller kärn-
kraftsäkerhet vid ett speciellt projekt. Miljövårds-
myndigheternas rekommendation åtföljs av rekommenda-
tion från kärnkraftsinspektören. Allmän information
till invånarna skall arrangeras av miljöministern
i samarbete med de regionala och kommunala myndig-
heterna. Sådana informationer är dock endast ett
krav för reaktorer och inte för avfallsanläggningar.
Den lokala opinionen måste redovisas i samband med an-
sökan. När alla rekommendationer och åsikter har blivit
underställda ministeriet för miljö måste man där också
få svar från Folketinget och måste konsultera handels-
ministeriet innan man ger ett tillstånd. Efter det
att man fått en plats måste sökanden också få bygg-
nads- och starttillstånd.

Slutsatser av observationer

Danmark har gjort påtagliga framsteg inom området
avfallshantering och,olikt andra länder i den här
rapporten, kommer att ha sina avfallsfrågor lösta
innan man börjar med kommersiell kärnkraft inom
sina gränser. Utbränt kärnbränsle kommer att för-
varas i reaktorerna tills det sänds utomlands för
upparbetning och glasning. Ett mellanlager för
det återvändande högaktiva avfallet kommer att
lokaliseras intill reaktorn och det är allmänt
känt att Mars på Jylland är ansedd att vara den
tekniskt bästa platsen för ett slutförvar av hög-
aktivt avfall. Som ett resultat av lokaliseringen,
eftersom man redan har tagit itu med problemet,
kommer Danmark att ha en god start när det gäller
att få samhällets opinion positiv till ett kärn-
kaftsprogram. Frågan är dock om det räcker.
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Eftersom man ännu så länge inte har något radio-
aktivt avfall i Danmark är det troligt att test-
borrningar m m ses något lättsammare än i de
länder där man faktiskt sitter med behovet att
slutförvara högaktivt avfall. Den dagen man har
en reaktor och man har högaktivt avfall är det
mycket möjligt att reaktionen kommer att vara en
annan.

I ljuset av den diskussion man har i Danmark är
det uppenbart att både oolitiker och myndigheter
har en försiktig attityd när det gäller att få
allmänhetens stöd för kärnkraft. På grund av
känsligheten i kärnkraftsfrågan har politiska
ledare effektivt undvikit politisering av frågan
genom att utnyttja fördröjning av ytterligare
studier metoden. Det här har lett till att de
förvaltande myndigheterna och regeringen har varit
framgångsrika i att få lokal tillåtelse för geolo-
gisk borrning och det är ett av de få länder som
har lyckats med det. Eftersom alla detaljerna i
det danska kärnkraftsprogrammet kommer att vara
fullt genomgångna före folkomröstningen kommer,
om det blir en positiv reaktion till kärnkraft,
åtminstone problemet med avfallshanteringen att
vara löst.
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ÖSTERRIKE

Nuvarande läge för avfallshantering

För närvarande har man det problemet i Österrike
att situationen är dominerad av den lag som har
förbjudit användande av kärnkraft för elektricitets-
generering. Lagen kom till 1978 som ett resultat
av den folkomröstning som var i november samma år
där majoriteten av rösterna indikerade en negativ
inställning till kärnkraft. Majoriteten var mycket
knapp, 50,5 mot 49,5 och endast 64 procent av de
röstberättigade deltog i valet. Regeringen hade dock
förbundit sig att följa utfallet av folkomröstningen.

Tekniskt var folkomröstningen så utformad att det
gällde en lag där parlamentet skulle få det slut-
liga avgörandet när det gällde tillståndsgivning
när det gällde idrifttagande av kärnkraftsanlägg-
ningar. I det ingick också då den nästan färdiga
Sintendorfanläggningen. Folkomröstningen uppfattades
emellertid som ett förtroendevotum när det gällde
kärnkraft.

Sålunda som resultat står Österrike som enda land
där man har formellt förbud mot kärnkraft. Beslutet
var i själva verket ett ställningstagande i hante-
ringen av kärnbränsleavfall. Det avfall som skulle
bli resultatet av Österrikes kärnkraftsprogram in-
klusive den reaktor som nu närmast var färdig vid
tiden för folkomröstningen var den centrala frågan
i den bittra valdebatten.

Oppositionen mot kärnkraft, vilken samlade sig 1976
sköt framför allt in sig på problemet med avfalls-
hanteringen. Före kärnkraftsförbudet var Österrikes
plan för högaktlvt avfall att få det upparbetat
vid Cogema i Frankrike och därefter ta tillbaka
det högaktiva avfallet. Möjligheterna att konstruera
en permanent slutförvar i granit utanför reaktor-
området undersöktes. Man hade t o m gjort några
termiska och geologiska studier och sex hål av unge-
fär 100 m djup hade borrats. Den intensiva lokala
oppositionen mot provborrningarna gjorde att man
inte kunde komma så långt som man hade hoppats på.
Ett förslag som dök upp i elfte timmen gav möjlig-
heten att ha permanent slutförvaring av högaktigt
avfall utanför Österrike. Man hade då kontakt med
Iran, Egypten liksom också USA. Möjligheterna att
komma överens med Egypten i de här frågorna verkade
positiva, men kom aldrig att fullföljas.
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Kärnkraftsoppositionen uppmärksammade snabbt de
problem man har haft med Österrikes avfallshante-
ring. Den kom att vara ett av de starkaste argu-
menten mot kärnkraft.

En annan viktig faktor som bidrog till förbudet
om kärnkraft i Österrike var den politisering av
frågan som gjordes av österrikiska regeringen.
Alldeles innan folkomröstningen sammankallade
kanslern Kreisky det socialdemokratiska partiet
och uppmanade det att stå bakom honom och rösta
för en kärnkraftsutbyggnad. Dessutom lät han
förstå att han antagligen skulle avgå om kärnkrafts-
programmet förlorade. Det här var ett sätt att för-
säkra sig om en omröstning, men det slog åt fel håll.
Kärnkraftsrörelsen splittrades och man kom att rösta
mer efter politisk övertygelse än efter en överty-
gelse i sakfrågan. Kreisky avgick inte efter omröst-
ningen men hans parti var tvunget att ta hänsyn till
det misstroende som visades;

Ansträngningar att åter ta upp det kärnkraftsprogram
man övergav har vunnit gehör under senare tid. I
november 1980 hade man samlat över 400 000 signaturer
för att ta upp frågan på nytt. Enligt Österrikes
lag behövs bara 200 000 namn för att tvinga parla-
mentet att ta upp frågan. Uppenbarligen
var det faktum att Österrike har ett stort olje-
beroende och att energipriserna har höjts kraftigt
på sista tiden som bidragit till att man vill ta
upp frågan. Till det kommer att den nästan
färdiga kärnkraftsstationen vid Sintendorf
kostar enbart i underhåll ca 5 M$/år. Energisitua-
tionen får ytterligare problem genom att miljö-
aktivisterna är emot en utbyggnad av koleldade
kaftverk. En motaktion att förvandla Sintendorf
till en kraftstation där man använder fossila
bränslen misslyckades. Man fick inte tillräckligt
antal namnunderskrifter.

Återtagandet av förbudet mot kärnkraft i Österrike
är en tämligen svår operation. Enligt Österrikes
grundlag behövs endast en enkel majoritet för att
återta en lag eller att ersätta den med en annan.
Men förbudet mot kärnkraft är specialfall där båda
partierna har kommit överens om att en majoritet
av minst två tredjedelar av parlamentet är nödvändig
för att återta lagen. Dessutom om man i parlamentet
lyckas genomdriva en lag som återtar förbudet blir
man av politiska skäl antagligen tvungen att hålla
en ny folkomröstning.
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Trots att avfallshantering egentligen inte är en
del av förbudet mot kärnkraft i Österrike kan man
inte fortsätta att undersöka möjligheterna till
ett slutförvar. Orsaken är att kärnkraftsopposi-
tionens främsta argument är att just avfalls-
hanteringen är det svåraste och farligaste delen
i kärnkraftsprogrammet. Lyckas man alltså lösa
problemet med förvaring av högaktivt avfall så
kommer kärnkraftsoppositionen at.t tappa sitt
viktigaste argument och möjlighet att återuppta
kärnkraftsprogrammet som kan finnas.

Lågaktivt avfall som bildats i samband med den
forskning man bedriver och i medicinska applika-
tioner förvaras för närvarande i Seibersdorf
vetenskapscentrum vilket ligger ungefär 3 mil söder
om Wien. Man har ännu inte löst problemet med slut-
förvaring .

Den politiska situationen för avfallshantering

Man har två huvudsakliga politiska partier i det
österrikiska parlamentet, det socialdemokratiska och
folkpartiet (konservativa). Socialdemokraterna,
vilka för närvarande har majoritet, är delade i
kärnkraftsfrågan. Dock vill kanslern Kreisky gärna
ha kärnkraft. Oppositionen, dvs Österrikes folk-
parti, röstade nej i folkomröstningen trots att
det anses vara för kärnkraft. Motivet var att man
skulle ha löst avfallsfrågan innan man öppnar någon
kärnkraftstation. Man har ytterligare ett litet
parti, det liberala, vilket anses vara mot kärnkraft.
Man räknar med att kärnkraftsfrågan kan få en av-
görande roll i nästa val, vilket troligen hålls 1983.

Expropriation

Regeringen har inte någon expropriationsrätt i
Österrike.

Lokala befallnlngshavare

Landet är delat i nio stater eller län vilkas
befallningshavare är valda. Borgmästare i de lokala
kommunerna är också valda.

Vetorätt i markfrågor

I Österrike har kommunerna vetorätt när det gäller
användande av marken.
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System för folkomröstning

Österrike har ett system för folkomröstning men
före folkomröstningen 1978 hade man haft endast
en folkomröstning sedan 1938. Det är parlamentets
ansvar att ta initiativet till folkomröstning och
ställa upp villkoret att resultatet blir lag om
en majoritet röstar ja. I det här avseendet är
folkomröstningen bindande.

Det finns ytterligare en besläktad process kallad
folket initiativ. En enskild grupp kan tvinga parla-
mentet att ta upp en viss fråga. I den första fasen
måste initiativtagarna utan något finansiellt stöd
samla minst 10 000 namnunderskrifter i frågan.
Lyckas man få så många träder fas 2 in. I den här
fasen övertar inrikesministern ansvaret för att
pröva frågan i hela landet och åtminstone 200 000
namnunderskriver samlas måste regeringen presentera
frågan i form av ett lagförslag för parlamentet.
I den tredje och avslutande fasen behandlar parla-
mentet frågan, men är inte tvingade att fatta ett
positivt beslut. Dessutom behöver inte frågan tas
upp av en ny parlamentssammansättning efter nyval.
Dock är det troligt att även det nya parlamentet
kommer att fortsätta att behandla frågan.

Den formella vägen att få lokalt godkännande
för placering av ett avfallsförråd

Konstruktion och drift av kärnkraftsanläggningar
i Österrike bestäms av strålskyddslagen av 1969
och strålskyddsförordningen av 1972. Trots att
en lag av 1978 förbjuder användande av kommersiell
kärnkraft så har de tidigare lagarna inte blivit
återtagna. Speciellt tar de tidigare lagarna upp
frågan om procedurer och förhållanden under vilka
man kan få tillstånd att driva kärnreaktorer. Det
tas även upp installationer för att tillverka,
behandla, lagra samt upparbeta kärnbränsle. Som
tillägg till dessa strålningslagar så lyder alla
kärnbränsleavfallsanläggningar också under de van-
liga lagarna när det gäller vatten, luftföroreningar
m m. Hälso- och miljövårdsministeriet är den myndig-
het på central nivå som har ansvar för dessa lagar.
Ansvaret för att de efterlevs ligger hos de skilda
länens styrelse och i kommunerna. Man kan dock i
vissa fall få assistans från central nivå.

För både byggnadsfrågor och starttillstånd måste
sökanden ga igenom flera steg och få en serie av
deltillstånd på varje nivå. Byggnadslovsansökningen,
vilken innefattar val av plats, måste innehålla
tillräcklig information rörande kompetensen och
kunnandet hos sökanden. Den skall dessutom inne-
hålla beskrivning av anläggningen och dess tänkta



55

användning förutom en preliminär säkerhetsrapport
samt information om omgivningens påverkan. Ytter-
ligare uppgifter om vilka arkitekter som anlitas
och vilka leverantörer av utrustning man kommer
att anlita och en tidplan. Den preliminära säker-
hetsrapporten måste innehålla främst specifik
information, geologi, seismologi osv. Den skall
dessutom innehålla detaljerad beskrivning av an-
läggningen inklusive säkerhetskomponenter och
säkerhetssytem. Kriterier för säkerhet och analys
av onormala och normala driftsförhållanden.
Dessutom måste den ta upp kvalitetskontroll och
kvalifikatonerna hos byggnadspersonalen. De centrala
myndigheter kommer att undersöka dokumenten i enlig-
het med strålskyddslagen och de lokala myndigheterna
kommer att undersöka informationen för att se om den
överensstämmer med kraven i den allmänna byggnads-
lagen. I realiteten så kommer de lokala och centrala
myndigheterna att samarbeta för att koordinera sina
resultat. Det är speciellt viktigt eftersom flera
delar av ansökan måste få tillstånd på båda nivåerna.

Enligt strålskyddslagen har medborgarna i det område
där den föreslagna anläggningen skall placeras inte
någon möjlighet att påverka de centrala myndigheterna
under processens gång, eftersom hälsoministeriet
förutsätts agera på deras vägnar. Under vissa be-
tingelser i allmän lag kan en person som är direkt
påverkad av en speciell anläggning göra sin stämma
hörd enbart om ett sådant agerande är specifikt
tillåtet under tillämplig lag. När det gäller veto
så kan vilken nivå, central, länsnivå eller kommun-
nivå, lägga in ett veto och stoppa ett projekt.
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KANADA

Nuvarande läge för avfallshantering

Kärnkraften svarar i Kanada för ca 10 procent av
den totala elektriciteten och 3 procent av all
energi. För närvarande har man installerad kapa-
citet om 5,2 GW. I delstaten Ontario där alla
utorr. en av Kanadas elva reaktorer är placerade tar
man ut över 30 procent av elektriciteten från
kärnkraft. Man har tillstånd att bygga ytterligare
14 reaktorer och Kanada planerar att öka den
installerade kärnkraften med 75 procent till 1985.
Ar 1990, när den stationen som är underbyggnad
kommer i drift, kommer den totala kapaciteten att
bli ca 15 GW.

Man har ännu inte fattat beslut när det gäller upp-
arbetning av utbränt bränsle. Man anser för när-
varande att upparbetning är en fråga för kärnkrafts-
stationerna och kommer att tas om hand av dessa
stationer om ekonomin anses fördelaktig. Det tro-
liga är dock att beslutet om upparbetning knappast
kommer att vara helt och hållet en fråga för kärn-
kraftsstationen. Både federala och delstatliga
myndigheter kommer att bli inblandade i beslutet.
För närvarande anser man att utbränt bränsle kan
vara av värde, men man har inte ekonomi för upp-
arbetning förrän tidigast nästa århundrade. Kanada
har sålunda inte helt sagt nej till upparbetning.
Man har utarbetat förvaringssystem med återtagbar-
het för utbränt bränsle. Dessutom utvecklar man en
teknologi som skall användas för förvaring av
avfall från upparbetning såväl som reaktoravfall.
I väntan på beslut om upparbetning eller utvecklande
av ett slutförvar för högaktivt avfall är man för
närvarande inställd på att förvara utbränt bränsle vid
kärnkraftsanläggningarna i vattenfyllda bassänger
För närvarande lagras ca 5 000 ton på det här sättet.
Man uppskattar att omkring 40 000 ton av utbränt
bränsle kommeratt ha samlats till år 2000. Nu-
varande utrymme för utbränt bränsle förutses vara
tillräckligt för många år. Kanadensiska regeringen
har inte uteslutit möjligheten till förvaring i
ett centralförråd utanför reaktorområdena. Men
hittills har man kommit fram till att det finns en
respit på över 50 år när det gäller förvaring vid
reaktorn.

Man har inte enats om en politik för lågaktivt av-
fall ännu. Man har fyra platser där man förvarar
lågaktivt avfall. Två ligger på område som ägs av
Atomic Energy of Canada och två ligger på kärnkrafts-
anläggningar. Lågaktivt avfall från vetenskapliga
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anläggningar och från kommersiella kärnkrafts-
stationer reduceras i volym kompakteras och
sänds till en av dessa platser för grund för-
varing eller lagring. Ontario Hydro ansvarar
för säker förvaring av sitt eget lågaktiva av-
fall och Atomic Energy of Canada Ltd ansvarar
för annat kanadensiskt lågaktivt avfall.

De här fyra platserna för lagring av lågaktivt
avfall anses vara tillräckliga för just lagring,
men man är oroad för slutförvaring. Behovet av
nya lagringsutrymmen för lågaktivt avfall kommer
från historiska avfall, dvs radium används i
instrument och liknande, vilket har samlats
under de senaste 35 åren. Några av de här avfalls-
produkterna behöver en djup underjordisk slutför-
varing i stället för en grund nedgrävning. En
federal delstatlig grupp har studerat problemen
med lågaktivt avfall och möjligheten att ställa
upp på de här förvaringsplatserna sedan 1976. I
januari 1982 ställdes till Atomic Energy of Canada Ltd
en fråga från energiministeriet att utforma ett verk
för att ta sig an förvaringen av lågaktivt avfall.

På federal nivå har ansvariga för energi, gruvor och resurser
börjat studera vilka krav som skall ställas på slut-
förvaring. Ontario koordinerar sin forskning rörande
reaktoravfall med det federala programmet. För när-
varande vet man inte om både historiskt avfall och
reaktoravfall kommer att förvaras på samma ställe.
Det här alternativet är under undersökning. Man
räknar med att kunna välja en plats för slutför-
varing av lågaktivt avfall 1985 eller 1986.

Trots att man ännu inte har något beslut om i vilken
form det slutliga reaktiva avfallet kommer att ha
har de federala myndigheterna och delstaten Ontario
kommit överens om att arbeta på en plan som skall
leda till tillstånd för en djup geologisk slutför-
varing av lågaktivt avfall i staten Ontario. Sam-
arbetskommittén mellan federala myndigheter och
delstaten Ontarios myndigheter har godkänt under-
sökningar av nya forskningsområden och kontinuerliga
ansträngningar att samla in data från redan valda
områden. De geotekniska undersökningarna kommer att
koncentreras på den prekambriska skölden i Ontario.

Forskningsprogrammet kommer att ledas i tre faser
och kommer att avslutas med drift av en demonstra-
tionsanläggning för slutförvaring.
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Trots att man har haft ett mycket stort och väl
upplagt program för att informera allmänheten
har man stött på problem när det gäller test-
borrningar. Lokala politiker har ansett att om
man ger tillstånd till testborrning har man låst
upp sig för ev kommande slutförvar. Det har för-
anlett de federala och de delstatliga myndig-
heterna att ändra proceduren och förorda luft-
burna och ytorienterade rekognoseringår i oorga-
niserade områden, dvs antingen så glest befolkade
att man inte har något lokalt styre, eller områden
som över huvud taget inte är befolkade. Sådana
områden är oftast ägda av staten.

I augusti 1981 tillkännagav regeringen att man har
två nya undersökningsområden i norra Ontario för
testborrning. Områdena ligger på delstatligt ägt
land. När man valde dessa platser har man både från
de federala och de statliga regeringarna påpekat
att endast vetenskapliga undersökningar skall genom-
föras och att deras val av områden för testborrnig
har inget att göra med den slutliga platsen för
slutförvaring av radioaktivt material. Man gav
dessutom order till Public Energy of Canada Ltd
att kontinuerligt informera de samhällen som
låg i närheten under hela testförloppet.

Med möjligheten att förvara radioaktiva ämnen
för en längre period och ev möjlighet för upp-
arbetning har man nu koncentrerat sig på forsk-
ning och utveckling av de möjligheter som står
till buds. I maj 1981 godkände de federala myndig-
heterna ett tioårsprogram med en årlig budget av
30 M$, som speciellt skall inriktas på berggrunds-
förvaring. Ett intressant nytt element i program-
met är etablerandet av vad man kallar Underground
Research Laboratory i Lac du Bonnet.

Det underjordiska testlaboratoriet placeras i
ett område som är hyrt från den delstatliga rege-
ringen på en 20-årsperiod. Inga radioaktiva av-
fallsprodukter kommer att användas i laboratoriet.

i

Förarbetet för laboratoriet är färdigt och d.ngenjörs-
geologiska borrningar har börjat. Det underjordiska
laboratoriet kommer att bestå av flera små rum på
djup i områdena om 100-500 m. Detta laboratorium
kommer att vara det första i världen som byggs under
vattennivå och i en ostörd bergformation. Man
kommer där att studera effekterna av värme, tryck
och spänningar i berget och se hur de här paramet-
rarna styr grundvattenrörelsen. Det ger också till-
fälle till att testa termisk och kemisk reaktion
mellan behållare och berggrund.
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Tillräcklig information för att kunna göra en
utvärdering av metoder för slutförvaring kommer
att finnas i mitten av 1980-talet. De federala
och delstatliga myndigheterna har gjort en
överenskommelse hur utvärderingen skall presen-
teras. Framför allt är det viktigt att se var
allmänheten kommer in. Som en sammanfattning
kan man säga att presentationen kommer att ske i
tre steg:
- Genomgång av lagar och miljöpåverkan

- Fullständig information till allmänheten

- Beslut från myndigheterna om lämpligheten av de
föreslagna åtgärderna baserat på den information
och de rekommendationer som har kommit i steg
1 och 2.

Den federala regeringen har beslutat att Atomic
Energy Control Board skall vara den främsta
myndigheten för handläggande av avfallsproblemen.
Man kommer där att vara asstisterad av miljödepar-
tementet och Ontarios miljöministerium vid
utvecklandet av standards krav och andra lagfunk-
tioner. Tillsammans kommer dessa vre myndigheter
att samverka i Interenergy Riview Committee.
Man kommer att konsultera andra intresserade parter
inklusive andra regeringar och departement liksom
Atomic Energy of Canada Ltd och Technical Advisory
Committee. Dessutom kommer man att anlita oberoende
experter och universitet, allmänhetens intresse-
grupper och allmänhet i allmänhet. Programmet för
forskning är upplagt på 10 år och kommer att följas
mycket nära.

När lagarna är genomgångna, antagligen i slutet av
80-talet, skall man informera allmänheten och därvid
försäkra sig om att man har allmänhetens stöd i hela
processen. Man kommer då att framför allt beröra
avfallsfrågan och därvid inte vara speciellt bunden
till en plats. Exakt hur man skall informera all-
mänheten är ännu inte bestämt.

Efter att allmänheten är informerad kommer regeringen
att ha tre möjligheter:

- Man får acceptans på vad som £r föreslaget och
kan gå vidare

- Man får acceptans på vissa delar vilket skulle
kunna innebära ytterligare forskning

- Man får avslag.

Vid det senare alternativet skulle det innebära att
Kanadas och Ontarios regeringar måste begrunda andra
möjligheter att lösa avfallsfrågorna.
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Man förväntar sig att ha svaren på dessa frågor
på 1990-talets början. Regeringen förväntas inte
välja någon plats för slutförvaring förrän man
har gjort en fullständig genomgång.

Den koordinerande kommitténs arbete är mycket
hjälpt av Ontarios premiärminister William Davis,
som gick till val på ett program som stödde kärn-
kraftsutbyggnaden. I programmet inser man att
nästan alla kanadensiska kärnkraftsanläggningar
ligger i Ontario där man dessutom har en lämplig
geologi. Det är därför naturligt att Ontario kommer
att acceptera en avfallsanläggning för det utbrända
bränslet.

Den parlamentatiska situationen

De två stora politiska partierna, de liberala och
de progressiva konservativa, är bägge för kärnkraft.
Kärnkraft har inte varit en valfråga.

Parlamentet och regeringen i delstaten Ontario, som
leds av den progressive konservative premiärministern,
är också för kärnkraft. Båda nivåerna av regeringen
håller en låg profil när det gäller hantering av
avfallsfrågorna.

Det enda partiet med en antiinställning till kärnkraft
är Nya demokraterna, som vill stoppa både kärnkrafts-
anläggningar och brytning av uran. Nya demokraterna
har dock endast 12 % av mandaten i parlamentet. Par-
tiet anses starkare i några av de västra provinserna,
dock inte i Alberta och Ontario. Paradoxalt nog är
det Nya demokraterna son har makten i Sastratchewan,
vilket är en av Kanadas och en av världens främsta
uranregioner.

Expropriationsrätt

I atomenergilagen av 1946 har den federala regeringen
ansvarat för.nukleära frågor inklusive produktion,
användning och tillämpning av atomenergi. Forskning
och undersökningar när det gäller kärnkraft samt
anriktning och återupparbetning av använda substanser.
Lagen inkluderar inte delstatens rätt vid val
av plats för anläggningar, men det finns stipulerat
expropriationsmöjligheter för den federala regeringen.
Hittills har federala-delstatliga relationer när
det gäller radioaktivt avfall varit ganska harmoniska
mest beroende på Ontarios villighet att acceptera
ett slutförvar inom sina gränser. Dessutom har den
centrala regeringen inte pressat på delstaterna i
frågan. Det kan också vara av intresse att konstatera
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att man har inte något veto när det gäller använd-
ning av landområden i Kanada. Dock de facto kan
lokalbefolkningen genom politiska påtryckningar
styra valet av plats för radioaktivt material.
Exempel på sådant finns när det gäller radium som
användes under andra världskriget och som slarvigt
lagrades i ett bostadsområde i utkanten av Toronto.
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SPANIEN

Spanien har ett ambitiöst atomkraftsprogram, som
har till avsikt att reducera landets beroende av
olja. Energiförbrukningen under 1980 fördelade
sig enligt följande:

Kol
Olja
Gas
Kärnkraft
Vattenkraft

18,3%
66,5%
2,5%
1,4%

11,3%

Ar 1979 efter 14 månaders debatt och diskussion
godkände parlamentet en nationell energiplan som
skall ses över vartannat år. Kärnkraftsprogrammet
avses att uppnå effekten 10,5 GW 1988. Målet skall
uppnås med de fyra reaktorer som är i drift: en på
480 MW, en på 440 och två som tillsammans har effek-
ten 1083 MW. En av de senare är ännu inte i full
drift. Det finns 11 reaktorer som är under byggnad
och skall enligt planerna vara i drift 1987. Av de
reaktorer som är under byggnad är 8 tryckvatten-
reaktorer och 3 kokareaktorer.

Ett stort politiskt problem kommer att behandlas i
Spanien och det gäller nationaliseringen av elektri-
citets industrin och kärnkraftsstationerna. Det
spanska socialistiska partiet har attackerat kärn-
kraftsprogrammet som aggressivt och skadligt i ett
försök att öka hastigheten när det gäller nationa-
liseringen.

De spanska anläggningarna har engagerats i ett stort
uppbyggnadsprogram för att öka lagringskapaciteten
vid reaktorerna. Programmet har som mål att ge reak-
torerna en lagringskapacitet som svarar mot 8-10 års
drift. Reaktorn vid Cofrentes,som nu byggs* kommer
att ha en 18-årig lagringskapacitet. Man har inte
några regler för hur lång tid man skall ha lagrings-
kapacitet. Energiplanen har också som mål att bygga
upp ett mellanlager utanför reaktorområdena och ha
två principiella fördelar med detta mellanlager. -
Eftersom upparbetning endast kan bli tillgänglig i
det långa perspektivet måste man vara beredd på att
förvara utbränt bränsle relativt lång tid - i händel-
se av att upparbetning inte är en användbar väg så
kan långtidslagringen också ta hand om inkapslingen
av det utbrända bränslet.

I Spanien finns ett företag som är helägt av staten
som har hand om hela bränslecykeln. Från början hade
man enbart ansvar för uranutvinning, men sedan fick
man också hand om bränsleframställning. Ar 1980 gavs
också ansvaret för mellanlagring i förråd utanför
reaktorområdet. För närvarande pågår undersökningar
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både när det gäller den våta och den torra metoden
att lagra utbränt bränsle. Om man räknar in den
mängd bränsle som kommer att behövas enligt de
planer som är skisserade, så skall man ha en kapa-
citet år 2000 av ca 1500 ton utbränt bränsle, som
behöver mellanlagras utanför reaktorområdet. Man
räknar inte med att ett mellanförråd i bassäng
kommer att vara ekonomiskt försvarbart och därför
tittar man på samma metod som används i Tyskland
med rostfria stålcylindrar och en torr förvaring
där man har luftkylning i stället. Orsaken är att
man räknar med att det torra förrådet är lättare
att bygga upp och kräver inte lika mycket av den
plats man väljer. Man räknar dessutom med att de
torra förråden kan göras mindre och därigenom i
stället bli fler.

Behovet av förråd utanför reaktorområden beror på
om man beslutar att bränslet skall upparbetas eller
inte. Två spanska anläggningar har upparbetnings-
avtal med British Nuclear Fuel Ltd. Bränslet
från Vandellos I, som drivs i samarbete mellan
Frankrike och Spanien, upparbetas i Cogemafabriken.
Några nya upparbetningsavtal har inte skrivits sedan
1974 fastän enligt rapporter har ledningen för de
olika anläggningarna haft samtal med BMFL. Några
anläggningar har undersökt möjligheterna i USA för
att få upparbetningsavtal därför att de höga priserna
för upparbetning i Frankrike och England är ett stort
hinder liksom kravet att ta emot de förglasade reak-
tiva avfallet som kommer i retur. Transporter till
BNFL av utbränt bränsle slutade i ena fallet 1981
och i det andra under 1983.

Man studerar därför det praktiska i att ha en egen
upparbetningsanläggning, fast man tror inte att
någon upparbetning inom Spanien kan genomföras
förrän 1985. Att det tekniskt skulle vara genomför-
bart tror man därför att redan 1967 byggde man i
Spanien en komplett provanläggning för behandling
av reaktorbränsle. Enligt kontrakt med Eurochemic
så upparbetade man material från Schweiz i
forskingsreaktor, men den har inte varit drift sedan
dess. Dock har anläggningen inte någon möjlighet
att upparbeta kommersiellt bränsle från lättvatten-
reaktorer .

Kärnkraftskommissionen i Spanien bygger för när-
varande ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum
i Soria ca 200 km från Madrid för att studera
bränsleelementutveckling, materialutveckling och
uppträdande hos utbränt bränsle och teknologi för
att stödja atomkraftsprogrammet. I anläggningen
kommer att ingå en upparbetningsprocess i pilotskala
och den skall byggas under en tioårsperiod.
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Hittills har lågaktivt avfall från reaktorer
absorberats och gjutits i betong och därefter
lagrats vid reaktorn i bunkers. Sedan 1961 har
atomenergikoinmissionen förvarat lågaktivt av-
fall på sina forskningsområden. Lagringen av
lågaktivt avfall har också skett på andra forsk-
ningslaboratorier och de kärnmedicinanläggningar
i en övergiven urangruva i södra Spanien.
Innan man förvarade i gruvan har avfallet pla-
cerats i betong eller asfalt i 200 liters fat.
Där finns för närvarande 5000 fat med lågaktivt
avfall. För ca 6-7 års sedan oroades allmänheten
vid den här platsen och atomenergikommissionen
fick garantera att man inte använt den för att
lagra avfall från kärnkraftanläggningar.

Enligt de gamla kontrakten med BNFL behövde inte
Spanien ta tillbaka något högaktivt avfall från
England. Därför hade man inte något större behov
av att lösa problemet med högaktivt avfall vid
den tiden. Det här är ytterligare förstärkande
faktum att en inhemsk upparbetningsanläggning
kommer inte att vara i arbete förrän 1995 om den
över huvud taget kommer i drift. Preliminära
geologiska undersökningar har emellertid gjorts
och några lovande salt- och granitformationer har
hittats. Atomenergikommissionen kommer att ha
ansvaret för det slutliga förvaret och kommer att
genomföra de geologiska studierna. Några studier
i hårt berg har gjorts i begränsad skala. Ytter-
ligare testbbrrningar kommer att göras längre fram.

Politisk situation

Spanien har för närvarande socialistisk majoritet
och det kan återverka på kärnkraftsprogrammet. Det
förefaller dock som om man är mer intresserad av att få
kärnkraftsprogrammet utanför den privata sektorn och
med statlig kontroll snarare än man är emot atom-
kraft. Endast Spaniens kommunistparti, vilket utgör
mindre än 10 procent av väljarkåren, är direkt mot
kärnkraft.
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MEXICO

Energipolitiken i Mexiko domineras av att man har
stora reserver av fossila bränslen. Trots det har
Mexiko ett väl avvägt atomprogram som omfattar
forskning, medicinsk användning, industriell appli-
kation, drift av en forskningsreaktor och ett till-
hörande atomforskningscentrum. Man har uranutvinning
och viss produktion och dessutom konstruktion av en
tvåreaktors kärnkraftsstation i Laguna Verde. Man
planerar aktivt dessutom ett ganska stort kärnkrafts-
program med ett mål av ca 20 000 MW i slutet av detta
århundrade. Man har kommit så långt att man har läm-
nat ut på anbud de första 2 400 MW i det här program-
met. Hittills har programmet inte kommit särskilt
långt och man har haft stora förseningar, framför
allt när det gäller beställande av Laguna Verde-
stationen. Dessutom har man haft stora förändringar
i ansvarsfördelningen för kärnkraftsutvecklingen
och driften av kärnkraftsutvecklingen i Mexiko.
Inklusive en fullständig överarbetning av regering-
ens kärnkraftsorganisation enligt en lag av 1979.

Utvecklingen och användandet av kärnkraft är i
Mexiko i det närmaste helt en affär för den fede-
rala regeringen. De enda undantagen är småskalig
användning av radioisotoper för forskning, medicin
och industri. Sålunda är avfallshantering inklusive
val av plats och slutförvar helt och hållet en rege-
ringsfråga. Dock är 1979 års atomenergilag inte helt
specificerad på den här punkten. Trots att Mexiko
är i sin konstitution en federal stat scm påminner
om USA så är den praktiska politiska makten i högsta
grad centraliserad till den federala regeringen och
där speciellt till presidentens kansli. Mexiko är
dessutom ett utvecklingsland och har det gemensamt
med andra sådana länder att man inte har någon aktiv
eller välorganiserad atomkraftsopposition. Avfalls-
hantering och liknande frågor har mycket liten digni-
tet. Man kan alltså förvänta sig att det av regeringen
bestämda programmet kan genomföras. De stora problemen
är val av plats för slutförvar och kommer troligen att
vara i koordination med de olika statliga verken.

Den enda olyckan som har rört strålning i Mexiko
hände 1962. En nattvakt stal i ett förråd en liten
strålningskälla av kobolt 60. Strålningskällan låg
oskyddad på gården ett antal veckor och resulterade
i att fyra medlemmar av hans familj dog av strålsjuka.
Olyckan slogs upp i massmedia och var allmänt disku-
terad under en tid, men minnet av händelsen har av-
tagit och man tror inte att det kommer att ha någon
påtaglig effekt när det gäller allmänhetens attityd
gentemot kärnkraft.
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Trots att man tämligen snart kommer att behöva
platser för förråd och slutförvar av utbränt
bränsle har mycket litet gjorts för att lösa
dessa problem.

Det atomavfall som hittills har bildats i Mexiko
har till största delen bestått av lågaktivt avfall
från radioisotopanvändare. Det har lagrats i ett
statligt ägt och drivet slutförvar i Maquiso
i staten Hidalgo norr om Mexico City. Det här
slutförvaret har en tillräcklig kapacitet för
20 år ytterligare av den här typen av avfall.
Den avfallsfråga som hittills har tilldragit sig
största uppmärksamheten har varit slutförvar av
fasta lågaktiva avfall från Laguna Verde. Anlägg-
ningen, som skall vara i drift 1984, har endast
lagringskapacitet för ungefär 6 månaders avfall
när det gäller lågaktivt och medelaktivt avfall,
vilket då inkluderar jonbytarmassor, filtermaterial,
bestrålade komponenter och liknande detaljer.

Den mexikanska kärnbränslesäkerhetskommissionen har
inget ansvar för driften och för hanteringen av de
här avfallen, men är bekymrad för den brist på
framgång när det gäller att lösa problemet och har
bestämt sig för att ta upp det.

Omkring 1976 gjordes en inventering av the National
Institute of Nuclear Energy av överblivna gruvor i
ett försök att finna en lämplig plats för slutförvar
av avfall av den här typen. Dock var undersökningen
utan framgång och man har gjort försök att intressera
Federal Electricity Commission för lösningen som
skulle innebära ett slutförvar vid Laguna Verde.
Man anser det vara en logisk lösning, eftersom det
skulle innebära att man slipper onödiga transporter.
Hittills har även denna lösning varit utan framgång
och problemet är fortfarande olöst.

Laguna Verde stationen består av två 650 MW reaktorer
av General Elctrics konstruktion. Man har de vanliga
bassängerna för förvaring av radioaktivt material.
Den installerade kapaciteten kommer att medge 6 års
förvaring av utbränt bränsle men då har man inte
inkluderat utrymme för en fullständig uppsättning av
reservstavar. Man har inga planer för upparbetning
av materialet, varken inom landet eller utomlands.
Ytterligare förvaringskapacitet kommer att behövas
under 1990 men än så länge har man inte tagit hänsyn
till det.
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Parlamentarisk situation

Mexiko är en representativ demokrati med ett
två-kammarsystem. Det politiska livet i Mexiko
kontrolleras av ett parti, det institutionella
revolutionära partiet, vilket har en överväldi-
gande majoritet i båda kamrarna och vilkas kan-
didat för presidentposten alltid blir vald.
Dessutom policy- och driftsbeslut är gjorda av
den centrala vakten inom de ramar som är upp-
ställda av kongressen. I ljuset av det här och
det faktum att kongressen är dominerad av samma
parti som presidenten tillhör så är det ganska
liten sannolikhet att kongressen kommer att lägga
sig i det beslut om avfallshantering som görs från
presidentens kansli.

Expropriation

Huruvida man har en laglig rätt för expropriation
är inte helt klart. Taktiken visar däremot att
systemet fungerar med en högst centraliserad makt
där den största maktkoncentrationen ligger i hän-
derna på presidenten personligen. Det antas där-
för att det beslut som är taget av presidenten
när det gäller val av plats för slutförvar kommer
att genomdrivas.
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ITALIEN

Italien är en av pionjärerna när det gäller använ-
dandet av kärnenergi för generering av elkraft.
Bl a köpte man den första kärnkraftsanläggningen
som såldes på den internationella marknaden. Trots
den tidigare och framsynta starten har Italien haft
stora svårigheter att komma framåt med sitt kärn-
kraftsprogram. Man anlade en lång rad forsknings-
och utvecklingslaboratorier och skrev omfattande
program. Efter de första enheterna som tagits i
brak har inte särskilt mycket hänt och den fjärde,
en kokarvattenreaktor, skulle ha varit färdig 1978
men har ännu inte tagits i drift på grund av all-
mänhetens protester.

Planer och program för installation av ytterligare
kärnkraft har antagits och drivits under den här
perioden men nybyggnad har stoppats, till stor del
på grund av lokal opinion. Till skillnad från situ-
ationen i många andra europeiska länder, t ex
Sverige och Österrike där den största oron har
rört omhändertagandet av kärnkraftsavfallet, har
protesterna i Italien till stor del varit av lokal
natur och baserats på bekymren över hur reaktorn
och dess byggnad kommer att påverka de lokala in-
tressena. Trots att de italienska myndigheterna är
väl medvetna om behovet att ta hand om avfallspro-
blemet har det sålunda skjutits i bakgrunden. När
man en gång måste ta hand om detta, kommer man att
stöta på nya problem.

Italien har få energiresurser och måste räkna med
framtida brist på elektricitet. På grund av detta
håller landet på att omarbeta sina energiplaner
och därvid öka konsumtionen av kol och kärnkraft
och minska oljeförbrukningen. Oljan svarar för när-
varande för ungefär 70 procent av Italiens energi-
behov och ca 85 procent av Italiens underskott i
handelsbalansen.

Den här planeringen som har introducerats av indu-
striministeriet skulle innebära ytterligare åtta
nya reaktorer: sex tryckvattenreaktorer som skulle
byggas av Westinghouse standardtyp, två reaktorer
en kokarvatten och en tryckvatten vid Montalto
Dikastro vilka för närvarande är under byggnad.
Vid kombination med de fyra enheter som redan är
i drift - två kokarvattenreaktorer, en Magnot GCP
och en tryckvattenreaktor, totalt 1387 m - kommer
det här programmet om det genomförs att öka kärn-
kraftsenergins del av energitillförseln från det
nuvarande 0,4 procent till 17 procent i slutet av
detta sekel.
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Italiens långsiktiga mål är att nå självförsörjning
när det gäller kärnbränslecykeln. Stor framgång har
redan nåtts i utvecklandet av upparbetningsteknologi
genom byggande och drift av två små specialinriktade
pilotanläggningar. Med hänsyn till den nuvarande be-
gränsade utbyggnaden av den kärnkraft man har är det
opraktiskt att tänka sig en fullskalig kommersiell
upparbetningsanläggning och en del bränsle har blivit
upparbetat utanför Italien. Som exempel kan nämnas
att Magnotbränsle från Latinareaktorn har upparbetats
genom kontrakt med BNFL och nya kontrakt som gäller
upparbetning av bränslet fram till 1990 har nyligen
skrivits under.

De tidigare BNFI.-kontrakten har inte krävt att hög-
aktivt avfall skall återvända till Italien men de
nya har en sådan paragraf. Om eller när material
från upparbetningen återvänder till Italien, vilket
man tydligen från italienskt håll anser tvivelaktigt,
finns inte något omedelbart problem eftersom avfalls-
behållarna kan lagras en tid i bassänger. I Italien
liksom i Spanien anser man att de nuvarande tillgäng-
liga avtalsreglerna för upparbetning av lättvatten-
reaktorbränsle är mindre attraktiva och därför för-
varas utbränt bränsle vid reaktorerne i bassänger.

Italiens egna småskaliga upparbetningsanläggningar
inklusive Eurex-anläggningen är byggda för att upp-
arbeta högt anrikat forsknings- och testreaktorbränsle,
30 kg legering per dag. Trekanläggningen är byggd att
upparbeta toriumuranbränsle från Elkriverreaktorn i
samarbete med USA. Eurex-anläggningen har nyligen
blivit modifierad för att kunna ta hand om naturligt
uran och endast något anrikat bränsle i storleksord-
ningen 100 kg uran/dag. Upparbetningen av en viss
mängd bränsle i ett samarbetsprogram med Kanada är
fullbordat. Som tillägg till det här programmet
kommer anläggningen att bli ombyggd för att kunna
ta hand om ett lättvattenreaktorbränsle som ett
rent experiment, men det kommer inte att påverka
den mängd av utbränt bränsle från lättvattenreak-
torer som man för närvarande har i Italien.

Eftersom man inte kan förutsäga hur tidsperspektivet
ser ut när det gäller kärnkraftsutbyggnaden så har
inte någon tid utsatts när den egna upparbetnings-
kapaciteten skall vara klar. För närvarande är av-
fallshanteringen så organiserad att man utnyttjar
bassänger vid reaktorerna och lagringsbassänger vid
Eurex liksom bassänger vid en liten forskningsreaktor.
Eurex-anläggningen kan lagra ungefär 300 ton av ut-
bränt bränsle. Italiens tre lättvattenreaktorer kan
under ytterligare 8-10 år lagra utbränt bränsle i
befintliga bassänger.



70

Utbränt bränsle från existerande eller snart färdiga
lättvattenreaktorer kommer att vara ett problem 1990
såvida inte, vilket dock synes otroligt, den inhemska
upparbetningskapaciteten är utbyggd för att klara den
mängd bränsle som produceras. Avfallsproblemet i hel-
het anses inte bli något svårt problem förrän år 2010-
Italienska myndigheter anser att det är tillräcklig
tid för att utveckla och genomföra en lämplig lösning.

I det långa perspektivet är det Italiens avsikt att
bygga upp en upparbetningskapacitet inom landet.
Det här räknas som en nödvändighet för det brider-
reaktorprogram som Italien har ett intresse i genom
Super Phenix. Upparbetningen kommer också att bidra
till behandlingen av högaktivt avfall. Italienska
myndigheter har indikerat att om man skall ha en egen
upparbetningskapacitet måste man också bygga en för-
glasningsanläggning. På grund av detta har ett labo-
ratorium för försök med förglasning byggts. Man har
redan gjort många försök med kallt material. Avsikten
med anläggningen är att studera glasets karakteristik
och möjlighet att användas som inkapsling av utbränt
bränsle.

Helt nyligen har man skrivit kontrakt med det franska
företaget Techniques Nouvelles angående tekniskt sam-
arbete för en pilotanläggning för förglasning i hett
tillstånd. Man planerar att bygga förglasningsanlägg-
ningar inom 4-5 år både vid ITREK- och Eurex-anlägg-
ningarna. Processen som har arbetsnamnet Ester har som
förutsättning att man skall kunna låta glaset och det
högaktiva avfallet tillsammans ge en kemisk förening
till skillnad från den konventionella metoden, där man
först förkalkar fusionsprodukterna och därefter till-
sätter dem till glasblandningen. Eftersom den itali-
enska metoden tillåter förglasning i kärlet som sedan
blir kärl för slutförvaring anses den att föredra i
det småskaliga installationsarbetet av högaktivt av-
fall som genomförs vid Eurex. Dock anses den inte
lämplig för storskalig produktion. I väntan på att
den här förglasningsmetoden skall komma igång lagras
fissionsprodukter både vid Eurex och ITREK i rostfria
stålbehållare i underjordiska valv. Det här materia-
let har relativt låg värmeavgång och måste därför
klassificeras som medelaktivt avfall snarare än hög-
aktivt.

I det långa perspektive måste man räkna med att ha
någon form av geologisk förvaring av radioaktivt
avfall. I enlighet med detta har man börjat under-
söka geologiska formationer för att finna en lämplig
plats. Fastän Italien har både salt- och kristallint
berg genomförs det mesta av den geologiska undersök-
ningen på lera. Kristallint berg är antagligen oaccep-
tabelt eftersom Italien har en mycket ung geologisk
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struktur. Salt har inte samlats i domer utan finns
som saltbädd och är dessutom föremål för geologisk
undersökning på andra håll i världen. Lera finns i
hela Italien medan salt i första hand finns i södra
Italien. Detta ger fördelar för leran både när det
gäller spridning av lämpliga platser och när det
gäller infrastruktur.

De italienska undersökningarna på lera är en del
av Euratoms forskningsprogram när det gäller radio-
aktivt avfall och dess förvaring. Euratom bidrar
med nästan 30 procent av de projektpengar som be-
hövs för genomförande av det italienska arbetet.
Det tidigare experimentet med värme i lera genom-
fördes på 8 m djup. Ytterligare värmeexperiment
genomfördes på 25 m. A 1978 eller 1979 gjordes
ytterligare undersökningar vid Trisaia, men då
krävdes djupborrning och också tillåtelse av de
lokala myndigheterna trots att borrningen skulle
ske på statlig mark. Efter det att man hittat
naturgas var arbetet avslutat och Trisaia-området
övergivet av geologiska skäl. Ytterligare experi-
ment kommer att genomföras på andra ställen bl a
Casaccia center, som ligger relativt nära Rom.
Man räknar med att där lägga ett underjordiskt
laboratorium på ett djup av 150 m och använda an-
tingen en existerande gruva, bryta en tunnel eller
gå in direkt från en brant sluttning.

Den nuvarande italienska planen för hantering av
högaktivt avfall kräver att avfallet bör förvaras
under en kylperiod av 50-60 år och därefter placeras
i form av förglasat avfall i lämpliga behållare.
Underjordisk placering kommer att vara definitiv och
icke återtagbar. Leran i sig räknar man med skall
vara en tillräcklig barriär som skydd mot omgiv-
ningen. Behovet av ytterligare barriärer mot det
utbrända bränslet har inte definierats. Utseendet
på själva förvaret har ännu inte bestämts men man
arbetar med antingen en konventionell gruva eller
att man borrar djupa brunnar från ytan.

Lågaktivt avfall betraktas som ett industriellt
problem och man räknar inte med att man skall få
så stora bekymmer. Hittills har lågaktivt avfall
förvarats i fat i första hand vid Italiens forsk-
ningscentra och de tre gamla kraftstationerna.

Italien är en del i OECDs kärnkraftsenergiprogram
för dumpning av lågaktivt avfall. Man har dock
hittills inte dumpat något material i havet.
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Den parlamentariska situationen

Italien har haft mer än 40 regeringar sedan 1947.
Kristdemokraterna har varit vid makten i ungefär
34 år. De har alltid haft någon form av koalition
med republikaner» socialister, socialdemokrater
och liberala. Oppositionen leds av kommunistpartier
och har ca 30 procent av väljarkåren.

Kärnkraft har inte varit någon viktig valfråga.
Det enda parti som arbetar för kärnkraft är Radi-
kala, ett intellektuellt parti med förankring i
tjänstemannaklassen. Socialisterna som parti har
undvikit frågan. Den yttersta vänstern av socia-
listerna är klart antikärnkraft, fastän Kraski
den starke ledaren för socialisterna har nyligen
förklarat att han stöder utvecklingen för kärn-
kraft. Det här har betraktats som en politisk
åtgärd för att stöda koalitionen liksom det ock-
så är ett sätt att erkänna att Italien måste ha
ett säkert energitillflöde för att kunna vidmakt-
hålla sin industriella utveckling. Alla andra
politiska partier är antingen för kärnkraft eller
har ingen åsikt.

Ett energipolicyuttalande som lämnades i augusti
1981 av den dåvarande regeringen förbinder Italien
till en stark kärnkraftsutveckling
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