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Avveckling av kärnkraften är med dagens förut-
sättning svår att genomföra. Speciellt gäller detta
för Sydsverige där 7 5% av elkraften produceras med
kärnkraft. Svårigheterna ligger främst i tidplanerna
att realisera nya effektiva produktionsanläggningar
som så lite som möjligt påverkar miljö och
energipris i förhållande till kärnkraft.

En ytterligare komplikation är att elkonsumtionen
fortsätter att stiga och steg under -87 för
Sydkrafts del med 3.5%.

På längre sikt är vår uppfattning att förutsätt-
ningar finns för att driva BVT fram till år 2010 och
därefter övergå till andra typer av kraftverk.

Hur ska man då bibehålla tillgänglighet, kvalitet
och säkerhet under avvecklingsperioden?

I kvalitetsbegreppet ligger bl a kraven på hög
sikerhet och tillgänglighet varför det är till-
räckligt i detta sammanhang att behandla säkerhets-
och tillgänglighetsaspekter.

1 princip påverkas säkerhetsnivån av tre faktorer.

• Tillgänglighet

• Haveriförebyggande system

• Konsekvenslindrande system

Det ar således produkten av anläggningens tillgäng-
lighet och säkerhetssystemens tillförlitlighet som
bestämmer säkerheten.

Det är intressant att konstatera att en hög till-
gänglighet bidrar positivt till en hög säkerhet
under i övrigt konstanta förhållanden.
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Hög tillgänglighet upprätthålls genom

• kompetent personal

• rätt underhållsstrategi

Personalen kan indelas i olika kategorier, skift-
gående, underhåll, specialister och service. För den
skiftgående personalen finns detaljerade före-
skrifter om dess kompetens och minimibemanning på
resp skiftlag. Underskrids dess krav måste dispens
erhållas eller så måste anläggningen ställas av.

Det finns olika alternativ till att behålla kompe-
tent personal under ett avvecklingsskede.

• kontraktsanställning lön- och uppsägningstid

• tryggad anställning

• flexibilitet

• övertalighet

I ett avvecklingsskede är det troligt att nya
produktionsanläggningar uppförs vilket resulterar i
möjligheterna att på ett tidigt stadium erbjuda
intressanta arbeten även för framtiden.

Erfarenheten hittills har visat att de allra flesta
som slutat på skiftlagen har övergått till annan
befattning inom Sydkraft. I flera fall har kompeten i
bibehållits i form av utbildning/träning för att
tillfälligt kunna återgå till kontrollrumsarbete.

För skiftlagen har en viss övertalighet planerats
inom olika befattningar och denna övertalighet kan
givetvis ökas ytterligare. Rekryteringen till
kontrollrumsarbete på BVT är idag inga problem
baserat på svar på externannonser.

Det är också troligt att verken ställs av ett j
taget. I det fallet frigörs stora resurser som
direkt kan utnytjjas för det i drift kvarvarande
verket.

I ett avvecklingsskede kommer valet av under-
hållsfilosofi att vara lika viktigt -50m nu.
Kärnkraftselen kommer även i framtiden vara billig
att producera och ur kra^tbolagssynpunkt är det
därför viktigt att anlsqgning kan drivas med hög
säkerhet och tillgänglighet intill sista kilo-
watttimmen.
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Uncieriållsstrategier har under årens lopp utvecklats
pi Bejsebäcksverket. Med de erfarenheter som er-
håll t:5 från såväl BVT som andra kärnkraftverk har
rnue-' ållöcyklarna förlängts. Parallellt har
r.ftodci.a for förebyggande underhåll utvecklats.
•Jnd.-r 1^. första åren kördes traditionella under-
håll^- o_i. revisionsperioder på 12 mån, senare
p.'jvaajs under några år 18-månaders cykler och nu
iir:.vs verket i 24-månaders underhållscykler. Ut-
fallet aän dessa olika strategier visar att verket
är re.-:ivt okänsligt för varierande tid och
omfati ..ing a v förebyggande underhåll.

Para?i ellt har kontinuerligt kvalitetssäkrande
rutinrr utarbetats i syfte att all verksamhet skall
ske piar erat och med "ordning och reda". Detta
reglfr-aj i ett genomtänkt dokument med tillhörande
instruktioner och checklistor. Denna verksamhet ger
en ck-prl tillgänglighet och säkerhet samtidigt som
systemet iöiJ mindre känsligt för en högre perso-
nalumsä rening.

Fa^torr ha.eriförebyggande säkerhetssystem kan vara
av två t>rer kontinuerligt övervakande/driftsatta
resp 5'aud-by-system.

För d' .i ̂ örsta typen är det i allmänhet så att
felx\ ikt.ioner i systemet p g a mänskligt fel-
hand ancle eller komponentfel leder till säkert läge
(s >. fe xl-to-safe) . Vanligtvis innebär detta att
r.nlû  jriingen automatisk ställs av eller att risken
jiör obefogad avställnig ökar. Stand-bysystemen är
ge .erellt mer känsliga för brister i underhållsverk-
s^mheten p g a möjligheten till latenta fel. Ett
viktigt instrument för att undvika detta är vår
r.atsning på kvalitetssäkring rörande utbildning
instruktioner, checklistor och t ex att prev skall
utföras efter varje avslutat underhåll.

Der. tredje och sista faktorn utgörs av de konse-
kvenslindrande systemen. De två viktigaste är
leaktorinneslutningen och den filtrerade tryck-
avlastninyen (FILTRA). Dessa system är passiva och
så konstruerade att inga hjälpsystem krävs för dess
fuiktjon. Förutom denna okänslighet för mänskligt
faln-^ndlande och brister i underhåll är systemen
ef fe '.tiva. Även om vi skulle misslyckas med att
vppj-utthålla en acceptabel tillgänglighet och fram-
:c..illt om alla våra haveriförebyggande säkerhets-
sy cem felfungerar på en gång kommer endast mycket
•-; mängder aktivitet att nå omgivningen. Om det
vrrsta haveriet inträffar erhålls en markbeläggnirg
.>r,i ä.: mindre än vad som Tje^nobylolyckan orsakade i

Ci i"] e< mrådet.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att vi har alla
möjligheter att bibehålla vår kompetenta personal
och därmed en hög tillgänglighet och säkerhet i ett
avvecklingsskede. Skulle vi mot förmodan i olika
grad misslyckas med detta kommer kraftbolaget att i
första hand drabbas ekonomiskt medan skyddet till
omgivning alltid är intakt.
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HUR UPPRÄTTHALLER MAN TILLGÄNGLIGHET, KVALITET OCH

SÄKERHET UNDER KÄRNKRAFTENS AWECKLINGSPERIOD?

Från försörjningssynpunkt är det ett samhällsintresse

att kärnkraftverken fungerar med hög säkerhet och till-

gänglighet tills elförsörjning kan klaras på ett till-

fredsställande satt från annan teknik.

Förutsättning för att upprätthålla tillgängligheten är

hög säkerhet och kvalitet i företagsledning, drift,

underhåll, säkerhetsorganisation och tillsynsverksam-

het. Ett sådant förhållande grundar sig i sin tur på

att kunskaperna hålles vid liv och utvecklas till-

sammans med förmåga och vilja att utnyttja kunskaperna

i välfungerande organisationer. Det är självklart att

detta i sin tur förutsätter att det finns lust för att

satsa sin tid, begåvning och andra resurser inom det

kärntekniska området.

Det verkar rimligt att motivationen påverkas av

inställningen i samhället. Erkännandet av kärnteknisk

verksamhet, såsom en övervägande samhällsnyttig insats

under den period vi är beroende av el från kärnkraften

skulle enligt detta synsätt väcka intresse hos nya med-

arbetare att ta över allteftersom vi får avgångar från



området genom pensioneringar och övergång till andra

verksamhetsgrenar.

I spåren av Tijernobylhändelsen tycks ha uppstått ett

ökat intresse hos teknologer att studera kärnteknik.

Vilket orsakssamband finns? Gör individerna möjligen

självständiga bedömningar utan stark påverkan av ledan-

de politikers uttalanden? Kanske finns det lust att så-

som utmaning arbeta för att bevisa en avancerad tekno-

logigrens säkerhet och värde.

Samhällets syn på kärntekniken kan således inverka på

rekrytering och arbetsmotivation i olika riktningar.

Det förefaller mig ändå som att ett erkännande av att

anställda inom industri och myndighet gör en nyttig in-

sats har en övervägande positiv inverkan på den samlade

förmågan att upprätthålla hög kompetens. En uttalad så-

dan syn från allmänhet och politisk ledning skulle en-

ligt detta antagande vara en grundläggande faktor i

spelet om säkerhet och effektivitet, även om sambanden

är svåra att precisera.

Kan säkerhet och tillgänglighet uppnås samtidigt?

Under en lång driftperiod, med för industriell verksam-

het normal planeringshorisont, beror tillgängligheten

klart på att säkerheten hålles på hög nivå. I annat

fall kan riskerna utlösa driftavbrott, antingen såsom

följd av inträffade fel i' anläggningen eller genom att

tillsynsmyndigheten finner fortsatt drift osäker och

beordrar avställning av verket. De ekonomiska konse-

kvenserna för företaget är mycket stora.



I en period med förestående nedläggning av verksamheten

är det svårare att bedöma hur sambandet ser ut mellan

tillgänglighet och säkerhet. Strävan att uppnå ekono-

miskt resultat kan påverka organisationens anda i för

säkerhetsarbetet negativ riktning. En långsam urholk-

ning, en smygande nedgång av säkerhetsmedvetandet, kan

uppstå och vara svår att upptäcka eller uttrycka så

klart att åtgärder kan vidtagas. Om ingenting av all-

varlig art inträffar under de sista driftåren kan till-

gängligheten ha varit hög, trots en förhöjd risknivå.

Med andra ord man har haft tur att driva verket utan

incidenter, trots att risk föreligger.

Bakom de antaganden jag försökt uttrycka ligger tanken

att tillgänglighet och driftekonomi under en avveck-

lingsperiod kan bli en svagare påskjutande kraft för

ökad säkerhet än vad som hittills varit fallet. Före-

tagets strävan att krama ut ekonomi ur anläggningen

innan den skrotas kan förleda till att chansa på att

köra anläggningen, då den borde ställas av för över-

syn. En sådan inriktning kan också ta sig uttryck i att

skapa ekonomiska incitament för de anställda som inte

entydigt är positiva för säkerheten. Jag åsyftar här

olika former av bonus. Det kommer att ställas ökade

krav på förmågan att dra slutsatser ur små händelser

och tendenser och fatta beslut som har ekonomiska kon-

sekvenser i form av t ex utebliven produktion under en

viss period. Man kan således förvänta sig ökade krav på

både företag och tillsynsmyndigheter, då det gäller

vaksamhet och riktiga slutsatser och åtgärder p g a



iakttagelserna. Det kräver av individen moralisk styrka

och hög integritet att i alla lägen hävda säkerhet som

det primära, inte enbart som följdverkan av god ekonomi

och hög tillgänglighet. För att komma säkerhetsproble-

matiken något närmare in på livet skall jag försöka

närmare utveckla vad som skapar säkerheten i kärnkraft-

verkens drift.

Säkerhetens komponenter

Det finns mycket erfarenheter och många sammanställ-

ningar att falla tillbaka på, då det gäller att formu-

lera hur säkerheten skapas i verksamheten. Jag kommer

här att bl a utgå från pågående diskussioner inom IAEA

rörande "Basic Safety Principles".

1. Grundläggande säkerhetsförutsättningar

a) Management

Under rubriken "Management" ingår säkerhetskul-

tur, såsom styrande för alla inblandades hand-

lingar och samspelet dem emellan. Säkerhetskul-

turen förutsätter att ledningen inom alla orga-

nisationer, som är inblandade, ägnar full upp-

märksamhet åt säkerheten. Rutiner, kvalitetssäk-

ring, allt som göres skall vara genomsyrat av

säkerhetsmedvetande. Klara roller och ansvars-

linjer skall finnas. Skälen för de regler och

begränsningar som gäller och deras betydelse



skall vara helt klar. Utbildning och träning

måste inskärpa detta.

Klart ansvar

Kraftföretagens odelade ansvar skall föreligga

utan utspädning p g a tidigare insatser av leve-

rantörer etc eller av tillsynsmyndighetens an-

svar och agerande. Driftledningen ansvarar för

säkerheten inklusive att underhållet skötes på

rätt sätt.

Myndighetstillsvn

Tillsynen från myndigheten måste innehålla en av

kraftföretaget oberoende säkerhetsgranskning.

Medarbetarna måste ha integritet och tillräcklig

kompetens för att oberoende av kraftföretag och

leverantör granska och ställa krav med säker-

heten som mål.

b) Djupförsvar (Defence in Depth)

Djupförsvar innebär en kombination av tekniska

konstruktioner och administrativa åtgärder som i

flera led garderar mot överhettning av bränsle

och spridning av aktivitet. En serie "barriärer"

skall finnas. Några är fysiska såsom reaktor-

inneslutningen, några är systeir för kontroll av

anläggningen, några är begränsningar och in-

struktioner för driften. Barriärerna skall



vara oberoende och kvalitetsprovade i särsklit

mönster.

2. Medel för att uppnå det angivna tillståndet:

a) Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen innebär ett system att säker-

ställa att alla beståndsdelar och all service

som levereras alla åtgärder som vidtages möter

de uppställda kraven med en hög grad av säker-

het. Däri ingår att beprövad ingonjörsteknik an-

vändes, att kvaliteten på komponenterna är hög,

att det mänskliga insatserna utgör en central

del i säkerheten.

Huvudprincipen är att de som verkställer en viss

åtgärd har ansvaret för denna. Andra kontrolle-

rar att åtgärden är riktigt genomförd, medan

slutligen en tredje part granskar (auditerar)

den totala processen. Kvalitetssäkringen inne-

fattar sålunda konstruktioner, material, till-

verkning, inspektioner, provningsmetoder, drift

och andra procedurer för att tillförsäkra att

uppställda säkerhetsspecifikationer uppfylles.

b) Samspelet individ-teknik-organisation

Personal som direkt eller indirekt påverkar

säkerheten vid kärnkraftverken måste vara reellt

tränade och kvalificerade för sina uppgifter.

Samspelet mellan människa och teknisk utrustning

skall inriktas sA att det ar naturligt for ope-



ratörerna att göra rätt val, medan det finns in-

byggda svårigheter då det gäller att begå miss-

tag, att välja felaktiga åtgärder. Samspelet

skall också innehålla medel för att tidigt upp-

täcka och korrigera de fel som kan ha uppstått

på grund av felfunktioner hos utrustningen eller

på grund av mänskliga missgrepp.

c) Återkommande värdering av säkerheten genom till-

förlitlighetsanalyser är en väsentlig förutsätt-

ning för att upptäcka svagheter vilka kan angri-

pas för att höja säkerheten.

Kan förutsättningarna för att fylla de säkerhets-

skapande faktorerna upprätthållas?

Med det innehåll jag givit "management"-begreppet,

innefattar detta hela systemet, företagets organi-

sation och bemanning, tillsynsmyndigheten, prov-

nings- och speciaiistorganisationer. Tillräckligt

kunnande och stark vilja att klara kraven för säker

drift måste finnas inom hela systemet. Man har där-

för anledning att fråga sig vad som kravs för att

bibehålla ett sådant tillstånd.

a) Grundläggande och nödvändigt är givetvis att

tillräckligt många människor ägnar sig åt verk-

samheten. Därvid måste vi observera att många

började arbeta med kärnteknik under 50- och 60-

talet och går i pension före år 2000. Den kompe-

tens som därigenom lämnar systemet måste kvali-

tativt ersättas, om än i minskande kvantitet



fram emot avvecklingsperiodens senare del.

Årskullarna in på arbetsmarknaden minskar.

Hårdnande konkurrens om ungdomarna som arbets-

kraft förutses inom industrin.

För att möta problemen fordras att skolorna,

särskilt högskolorna och tekniska gymnasium

håller hög kvalitet och attraktivitet i under-

visning och forskning inom de kärntekniska äm-

nena

Det kan också bli nödvändigt att anställa ut-

ländska specialister. Så har redan skett vid

Asea-Atom med en grupp fysiker.

Den grundläggande förutsättningen, utbildning,

grundskaper i området och rekrytering av dugande

människor, bör kunna uppfyllas. Men det fordras

insatser nu, både från statsmakten, industrin,

myndigheterna och inte minst skolorna.

b) Företagen, som har det utövande ansvaret, måste

upprätthålla säkerhetskultur i den betydelse jag

tidigare nämnt. Det förutsätter att lednignen

har säkerheten som ledstjärna, väl i jämnhöjd

med de ekonomiska målen. Företagsledningen måste

i handling visa att säkerhet är det primära.

Exempelvis måste pågående satsning på utveck-

lingen av system för effektivare ekonomisk styr-

ning balanseras med insatser för säkerhetsstyr-

ningen. Avvecklingsperioden kommer att ställa

ökade krav på kraftverkschefernas personliga



egenskaper för att upprätthålla säkerhetstänkan-

det i organisationens alla delar.

Tillsynsmyndigheten har stor betydelse. SKI kom-

mer att behöva arbeta mera än hittills med orga-

nisation, utbildning, kompetens och kvalitets-

säkring. Karaktären dialog i umgänget bör bibe-

hållas. Säkerhetskultur skapas inte genom para-

grafer, utan genom förståelse för hur organisat-

ion, individer, teknik fungerar i samspel. Kra-

ven på kompetens hos tillsynsmyndigheten är så-

ledes höga, likaså är kraven på myndigheten, att

kunna påverka industrin i säkerhetshöjande rikt-

ning .

Den grundläggande förutsättningen "kompetent

företagsledning" bör kunna uppfyllas, likaväl

som idag. En varningssignal är dock att två

kärnkraftschefer senaste året gått till kol-

kraftprojekt och en tredje lämnat för leveran-

törsverksamhet. Konkurrensen från expanderande

projekt och industriverksamhet skall inte under-

värderas såsom kontrast till stagnerande avta-

gande verksamhet inom kärnkraftindustrin.

Jag antar ändå a'•.t det kan göras tillräckligt

attraktivt att vara kraftverkschef för att topp-

krafter skall vara engagerade. Ner genom orga-

nisationen fordras sedan givetvis hög kvalitet

och kunnande på alla nivåer av drift och under-

håll. Den interna utbildningen inom kraft-

industrin är viktig. Det är tillfredsställande
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att fullskalesimulator för F1 och F2 nu an-

skaffas i Studsvik. Ökande utbildningskrav kan

förutses som följd av ökande avgång under av-

vecklingen. Personalomsättningen är nu låg, ca

5 %. En ökning till 10 % skulle enligt en utred-

ning inom kraftindustrin vara hanterbar, förut-

satt att utbildningskapaciteten ökar. Tillfäl-

ligt skulle, enligt utredningen, betydligt högre

avgång kanna klaras med bibehållen kompetens.

Det förutsätter dock att det finns utbildat folk

att tillgå inom organisationen, övertalighet på

lämplig nivå. Annars fordras så lång utbild-

ningstid (t ex7 år för skiftingenjör) att åter-

besättning inte kan ske vid snabb avgång.

Det ökande behovet av utbildning kräver goda ut-

bildningsledare och organisation för utbildning

och träning vid verken. KSU kan behöva förstärk-

ning. SKI behöver resurser och kunnande för att

följa upp, inte enbart formellt utan också inne-

hållsmässigt, att utbildningen sker på ett till-

fredsställande sätt.

c) Provning och underhåll

Provning för att tidigt upptäcka defekter och

kunna förebygga svårare sprickor i rörledningar

och andra komponenter är viktig. Det fordras hög

kompetens hos provningsföretag och riksprov-

plats. Avvecklingen bör inte ha negativ påverkan

i detta avseende.
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Underhåll och reparationer kräver till en Jel

extern personal, ibland n>e-i specialkompetens.

Särskilt de årliga revisionsavställningarr.a

ställer höga krav p'i organisation, kunnaide och

noggrannhet. Utvecklingen av tillgången på till-

räckligt kunnigt folk oi/h företag måste nog-

grannt bevakas, vet xng'.;: som en viktig del i

företagets verksamhet.

d) Tillsynsverksamheten

Tillsynsverksamhete1 inne""?.•-.t-car den kärntekniska

säkerheten och strå.1 skyddat. Jag kommer här enbart

att uppehålla mig vid -i^n kärntekniska säkerheten.

SKI pekar ut områden -lax beslut för åtgärder

finns. Tillsynsverksamheten bygger i övrigt på

principen att granska de åtgärdsförslag som kraft-

industrin gör för att lösa de olika problem som

efterhand uppstår tekniskt, organisatoriskt och ut-

bildningsmässigt. En sådan tillsynsverksamhet för-

utsätter, dels erfarenhet från kraftindustrin, dels

specialkunnande inom viktiga discipliner i till-

räcklig omfattning för att kunna utnyttja extern

expertis. Dessa båda inriktningar är representerade

i SKIs tillsynsavdelning, respektive utredningsav-

delning. SKI har dessutom ett ansvar för informa-

tion inom det kärntekniska säkerhetsområdet.
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Fcr att kr.nic upprätthålla kompetensen och för att

lägga ,n -jod .on stabil grund för framtida krav på

förnvp.l 3 3 na crr planerat for ett personalpolitis-

\t åtgärdoprc-jrain för åren 1988-90. Programmet

innefattar i-v^atöer inom områdena ledningsutveck-

iinq, yys*^v>i'r;erad personalutveckling inkl ut-

lan-i'-'t jäii.:t9Ör' ng, lönepolitik och intern personal-

.yolicik. Sarbkilt vikt kommer att läggas på syste-

matisk kompetensuppbyggnad, dels för att bredda

korpetens-^ri på smala och sårbara specialistområden,

dels för -.-\-.t trygga chefsförsörjningen. Utlands-

i irfn?tgör:.ngen spelar en viktig roll for erfaren-

hotsåtexicringen, men också som en stimulans-

•5t~iirJ. lönepolitiken avses att utvecklas så att

tr.ö jligh'.t',-rna att behålla och rekrytera personal

k m trig jas .

Samtidigt är det viktigt att SKI redan nu - jäm-

sides med det relativt kortsiktiga åtgärdsprogram-

met - påbörjar en systematisk, långsiktig, men

flexibel personalplanering för avvecklingsperio-

den. En sådan planering bör grundas på olika tänk-

bara framtida scenarios och utifrån dessa utvecklad

bild av kraven på SKIs roll som tillsynsmyndighet.

Det är ytterst väsentligt för säkerhetsarbetet

under avvecklingsperioden att SKIs kompetens kan

hållas intakt och utvecklas allt eftersom kraven

förändras. Åtgärder för att trygga personalförsörj-

ningen under avvecklingsperiodens olika faser bör

identifieras och förankras redan under 1980-talet.

Inriktningen av detta långsiktiga åtgärdsprogram
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bör naturligtvis göras känd för SKIs personal.

Beståndsdelar i ett sådant program kan vara:

a) Trygghet avseende anställningstrygghet inom

statens verksamhet eller hos likvärdiga

arbetsgivare och trygghet för äldre anställ-

da, då det gäller möjlig garc.ntipension.

b) Utveckling, d v s kontinuerlig kompetensut-

veckling, dels inom kärnsäkerhetsområdet,

dels i senare skede inom näraliggande kompe-

tensområde inom energiförsörjningen eller

annan industri.

c) Materiella förmåner, såsom de berörda frågor-

na om lön, pension etc.

Det här nämnda är exempel på åtgärder. Det gäl-

ler att kreativt bearbeta dessa för att trygga

kompetensen inom myndigheten. De åtgärder som

göres nu är nödvändiga för att klara påfrest-

ningarna inom den kommande perioden.

Sammanfattning

Drift av kraftverken förutsätter att säkerheten är

hög. Ekonomin är således knuten till säkerheten. Detta

förhållande ar starkt pådrivande för att åstadkomma hög

säkerhetsnivå. Avgörande är kunniga medarbetare på alla

nivåer inom företag och myndighet med stark vilja att

upprätthålla säkerheten. Det fordrar i sin tur en upp-

slutning från samhället genom god utbildning och

forskning, positiv attityd och politiska beslut inom

ramen for en logiskt uppbyggd energiplan.
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Inledning

Under driften av ett kärnkraftverk blir vissa delar av det radio-
aktivt nedsmutsade. Rivningen av kärnkraftverket måste därför
genomföras på ett kontrollerat sätt och de radioaktiva delarna
måste tas om hand som radioaktivt avfall. Huvuddelen av materialet
i kärnkraftverket är dock inte radioaktivt och kan därför hanteras
som vanligt industriellt rivningsavfall.

De svenska kraftföretagen har sedan flera år tillbaka studerat
frågan om hur kärnkraftverken skall rivas och uppskattat kostna-
derna för dot. Studierna har till stor del baserats på de erfaren-
heter som finns vid kärnkraftverken från underhålls- och ombygg-
nadsarbeten, samt på erfarenheter från rivningsarbete på utländska
kärnkraftverk och på forskningsreaktorer.

Resultatet av dessa studier visar att rivningen av de svenska
kärnkraftverken kan genomföras på ett ui säkerhets- och strål-
skyddssynpunkt säkert sätt. med utrustning som till största delen
redan existerar idag och som används rutinmässigt på kraftverken
vid ombyggnadsarbeten. Detta resultat bekräftas också av erfaren-
heterna i utlandet, där flera mindre forskningreaktorer har
rivits och där rivningsarbeten nu pågår på några kraftreaktorer.

Kostnaden för rivningsarbetet beräknas vara ca 10 % av inves-
teringskostnaden för ett kärnkraftverk (räknat i samma penning-
värde). För att finansiera rivningen avsätts ca 0.4 öre/kWh el
producerad i kärnkraftverken.

I studierna har man utgått ifrån att alla byggnader på kärnkraft-
vci.ket rivs. I verkligheten kommer troligen flera delar av
kraftverket att användas vidare eftersom platsen med all sanno-
likhet även fortsättningsvis kommer att användas för kraftproduk-
tion.

Radioaktivitet i kärnkraftverket

Huvuddelen av radioaktiviteten i ett kärnkraftverk finns i det
använda bränslet. När kärnkraftverket har tagits ur drift kommer
det använda bränslet att transporteras till CLAB, det centrala
mellanlagi.ct för använt bränsle, i Oskarshamn. Efter ca ett år är
a 1 It b r ä n s 1. c b' J I ' t • t : • a n s p o r t o- r a t.
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Fiaui I: Tvärsnitt genom Ringhals 1 BWR.

Radioaktivit.ot.cn som därefter finns kvar i verket är av två
typei . Don mesta radioaktiviteten finns i reaktortanken och dess
inkorna do lar, vilka blivit aktiverade genom direkt bestrålning
med noutr. or.or ti ån reaktorhärden (bränslet). Denna radioaktivitet,
sk inducerad aktivitet, är bunden i materialet och koncentrerad
till on rolativt liten volym. Aktivitetsnivån i detta material är
dook i:öfi, vi]ko<. gör att det måste strålskärmas i samband med
sönacrdo Ir;in.'i och hantering.

En JOL inducerad aktivitet finns även i den betongstrålskärm som
omqor i. oaktor tanken. Här är dock aktivitetsnivån betydligt lägre.

Ai la JO ::;/-:* omyt or mm som har varit i kontakt med reaktorvatten
uridor ^n i.ä-;qn ingens drift blir också i viss utsträckning kon-
t a IT; i :-!•"•; ido : o'd ladioaktiva metallpartiklar. Denna aktivitet är
j::'o i'Oi-io-n : materialet utan sitter på ytan eller i ytskitet,
o-.ii Kar, L piOHCJP avlägsnas genom rengöring, dekontaminering. I
en kor-.d r. > "ri'K • •<.;;• är dot såväl reaktor- som turbinsystemen, som
h'Mv:; v/ • o-ik.1 oiva: t on. i tryckvattenreaktorerna är turbin-
:.•;'/'•;• •'•:r-.or: ; ;^ o b o r o r d a .

Rad i -. i '"-.'• : •, b •: •":* :;ni .van på systemytorna varierar n a t u r l i g t v i s k r a f t i g t
b' ''..":. do ':•'-'< va; rjystomet finns i k ä r n k r a f t v e r k e t ; i r e n i n g s s y s t e m e t
fö; •: j,,'"t "i- 'no* -'.ir pjvån relativt hög och viss s t r å l s k ä r m n i n g
ko,-,-'::'' •! o ' kid-'.:is vid i i vn i n g s a r b e t e t , m e d a n stora d e l a r av
* u • bi r-..-.yr,,•'•;,:'-•• -u t-iaKt iskt taget inaktiva. De k l a s s a s dock som
j -id i o-iKt i v, 'iii'-; do-•;:•; att man har kunnat visa att n i v å n är så
i-VJ .1'! i!:'!-"-! yi t <•>» i i qa ro1 kontro.il av m a t e r i a l e t s h a n t e r i n g är
nbo vand i ' .



Huvuddelen av radioaktiviteten i rivningsavfallet utgörs av
kobolt-60, som har 5 års halveringstid, och således i praktiken
är borta efter mindre än 100 år. Vidare ingår små mängder lång-
livade nickel- och niobisotoper, främst i det materialet med
inducerad aktivitet. Det är dessa som bestämmer hur avfallet
skall slutförvaras. Rivningavfallet innehåller däremot praktiskt
taget inget cesium eller plutonium.

När skall kärnkraftverket rivas

Under de första tiotalen år efter att kärnkraftverket har tagits
ur drift avtar radioaktivitsinnehållet och därmed strålningsnivån
relativt snabbt. Efter 50 år har nivån sjunkit till mindre än en
hundradel. Genom att vänta några tiotal år med rivningen skulle
därmed delar av rivningsinsatserna kunna förenklas. Andra faktorer
ge" -iock fördelar vid en tidig rivning. De viktigaste är att
personal, som känner anläggningen väl finns, kvar vid en tidig
rivning, och att marken där kärnkraftverket ligger kommer att ha
ett stort värde som etablerad industrimark. Vidare kan politiska
och sociala faktorer verka i riktning mot tidig rivning.

Något beslut om hur lång tid efter avställningen som de svenska
kärnkraftverken skall rivas har ännu inte fattats. Genomförda
studier visar att det går bra såväl att riva direkt som att hålla
anläggningen i malpåse och riva den senare. I kostnadsberäkningarna
utgår man från att kärnkraftverken rivs tidigt för att inte
underskatta avgiftsbehovet.

Rivningens olika faser

Arbetet efter att kärnkraftverket har ställts av kan indelas i
tre olika faser:

Preparering
Rivning av radioaktiva delar
Inaktiv byggnadsrivning och återställning av markområdet

Under de första två faserna måste anläggningen betraktas som en
kärnteknisk anläggning med krav på kontroll och tillstånd. Innan
den sista fasen genomförs förutses att anläggningen kontrolleras
med avseende på radioaktivitet och friklassas.

Prepareringsfasen

Planeringen av rivningsverksamheten kommer att påbörjas några år
innan anläggningen ställs av. När anläggningen har ställts av
töms reaktorn på bränsle, och bränslet börjar transporteras till
CLAB. Samtidigt genomförs en detaljerad kartläggning av aktivitets-
och strålningsnivåer i olika delar av anläggningen.

För att minska aktivitetsnivåerna i systemen sköljs systemen
genom rundpumpning av dekontamineringslösningar. Härigenom
avlägsnas en stor del av den aktivitet som sitter på innerytorna
på rör, tankar, ventiler och pumpar. Den avlägsnade radio-
aktiviteten tas om hand i verketc normala avfallshanteringssystem.



PROJEKTGRUPP FÖR RIVNING

AVSTÄLLNING SERVICEDRIFT
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Figur 2: Total tidplan för rivning av en kokarreaktor (BWR)

Därefter töms de system som inte behövs under det följande
rivningsarbetet.

Så länge bränsle finns kvar i anläggningen behövs en kontinuerlig
skiftgång. Eftersom bränslet behöver svalna i ca ett halvt år
innan det kan transporteras till CLAB tar det ca ett år innan
allt bränsle har transporterats bort och det egentliga rivnings-
arbetet kan påbörjas.

Rivning av anläggningens radioaktiva delar

Planeringen av rivningsarbetet görs så att anläggningen rivs
innifrån och ut, dvs man börjar med de mest aktiva delarna, som
kräver speciella metoder och kontroll. Under denna period är
övriga delar av anläggningen intakta, vilket gör att de normala
ventilations- och reningssytemen kan användas, kompletterade med
punktinsatser runt arbetsplatsen.

För att begränsa arbetsinsatsen och dosbelastningen på personalen
tas materialet ut i så stora bitar som möjligt. Detta innebär
till exempel att rör kan kapas i längder om 2-5 meter och att
vissa apparater tas ut och transporteras hela. För att möjliggöra
detta behöver vissa förberedelser vidtagas för att underlätta in-
och uttransport av material, t ex döröppningar vidgas.

I figur 2 visas en tidplan för hur rivnigen av en kokarreaktor
skulle kunna genomföras. Tidplanen har utarbetas för att ge en så
kort rivningstid som möjligt, vilket innebär att mycket arbete
sker parallellt och mod en relativt stor maninsats under de
första åren.



Det tidsstyrande och även mest komplicerade arbetet sker på
reaktorhallsplanet och omfattar sönderdelning och inpackning av
reaktortankens interna delar samt själva reaktortanken. De interna
delarna är de mest radioaktiva komponenterna i kärnkraftverket.
Sönderdelningen av dem planeras ske med plasmaskärning under
vatten. Vattnet ger därvid erforderligt strålskydd.

Skärningen av själva reaktortanken måste däremot ske i luft. För
att erhålla erforderlig strålskärmning måste det utföras fjärr-
styrt. Reaktortanken har en väggtjocklek på 150 mm. Olika metoder
för att skära i så tjockt material har testats, t ex plasmaskär-
ning, arc saw, eller svarvning. Sönderdelningen av reaktortanken
är det mest tidskrävande arbetet. Alternativet att ta ut och
transportera bort tanken hel studeras också. Det skulle kunna ge
såväl kostnads- som strålskyddsfördelar, men alla aspekter har
ännu inte penetrerats.

Parallellt med nedmonteringen av reaktortanken och dess interna
delar kan arbete påbörjas i turbin- och hjälpsystem. Här kan
arbetet bedrivas på samma sätt som vid ombyggnadsarbeten på
kärnkraftverken. Efter att systemen har dekontaminerats kommer
strålningsnivån att vara låg och de flesta arbeten kommer att
kunna utföras utan extra strålskärmningsåtgärder. Rör kapas med
rörsvarv eller hydraulsax eller skärs med svets. För att undvika
spridning av radioaktivitet plastas öppna ytor in.

De komponenter som måste tas om hand som radioaktivt avfall
packas direkt i sin avfallsbehållare. Till stor del kan vanliga
transportcontainers användas.

När processutrustningen har transporterats bort vidtar rivning av
aktiva betongkonstruktioner. Det är i första hand delar av det
biologiska betongskyddet runt reaktortanken som har inducerad
aktivitet, men även vissa betongytor som blivit radioaktivt
nedsmutsade till följd av läckage eller spill. Vid rivningen av
det biologiska skyddet på Ri-reaktorn i Stockholm användes en
elhydrauliskt driven och fjärrmanövrerad bilningsmaskin, typ
BROKK. En utveckling av denna maskin har studerats för användning
i ett fullstort kraftverk (figur 3).

Inaktiv byggnadsrivning och återställande av markområdet

Den aktiva .rivningsperioden avslutas med en noggrann kontroll av
radioaktivitsnivån i de kvarvarande delarna, varefter rivningen
av de icke-aktiva delarna kan genomföras på konventionellt sätt
utan speciell strålskyddskontroll, men med beaktande av normalt
arbetarskydd.

Efter genomförd rivning återställes markområdet så att det blir
lämpat för sitt fortsatta användningsområde. Hur långt återställ-
ningen drivs blir beroende av vad platsen skall användas till. I
kostnadsberäkningen förutsätts anläggningen bli riven till en
meter under marknivå. Underjordsdelarna utnyttjas för deponering
av inaktiva rivningsmassor.
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Figur 3: Rivning av biologiska skärmen med hjälp av bilnings-
maskinen BROKK. Principskiss och tillämpning i Rl-
reaktorn. Arbete utfört av Rivteknik AB.

Tidsåtgång och personalbehov

Den totala tidsåtgången för att riva ett kärnkraftverk uppskattas
som framgår av figur 2 till ca fem år. Det totala personalbehovet
uppskattas till ca 1000 manår.

Behov av teknisk utveckling

Huvuddelen av den utrustning, som kan komma att användas för att
riva ett kärnkraftverk finns redan tillgänglig och används
rutinmässigt vid underhåll och ombyggnader på kraftverken. Endast
den utrustning som behövs för att demontera reaktortanken och för
att riva de kraftiga betongkonstruktionerna runt reaktortanken
har ännu inte testats i Sverige. Erfarenheter från dessa typer av
arbeten erhålles nu utomlands i samband med att några små kärnkraf-
tverk rivs, t ex JPDR i Japan och Niederaichbach i Västtyskland.



Avfallshantering

Vid rivningen av ett kärnkraftverk får man avfall med mycket
olika aktivitetsnivåer, allt ifrån inaktivt byggnadsmaterial till
starkt radioaktivt material från reaktortankens interna delar,
dessa avfallsprodukter ställer därmed olika krav på hantering och
slutlig förvaring. Med hänsyn härtill delas avfallet in i tre
kategorier:

Avfall som kan friklassas

Avfall som kan deponeras på platsen

Avfall som kräver slutförvaring i SFR eller motsvarande

Avfallet är genomgående låg- och medelaktivt och huvudsakligen
kortlivat. Endast vissa interna delar innehåller mängder av
långlivade ämnen av någon betydelse.

Huvuddelen av allt avfall som fås vid rivningen kommer att kunna
friklassas. Det härör antingen från sådana delar av anläggningen
där radioaktivitet inte förekommit eller har en så låg kvarvarande
aktivitetsnivå att de utan risk kan återanvändas.

En del avfall med mätbart aktivitetsinnehåll kommer också att
kunna deponeras på reaktorplatsen. Redan idag har OKG och Fors-
marksverket tillstånd att markdeponera en del lågaktivt avfall
inom sitt område.

Allt avfall med högre aktivitetsnivå avses bli slutförvarat i
Slutförvaret för Reaktoravfall (SFR) vid Forsmark eller i anslut-
ning till slutförvaret för använt bränsle.

Behandling av avfallet

Huvuddelen av det avfall som är radioaktivt utgörs av metallskrot.
Detta kapas direkt i samband med rivningen i lämpliga dimensioner
för transport och slutförvaring. I vissa fall måste skrotet målas
eller plastas in för att förhindra spridning av kvarvarande lös
radioaktivitet.

Sådant skrot, som är radioaktivt nedsmutsat, men som bedöms kunna
rengöras så att det kan friklassas och återanvändas, tas om hand
och dekontamineras. Olika dekontamineringsmetoder kan tillämpas,
t ex blästring, kemisk tvättning eller elektrokemisk polishing.
En stor andel av det lågaktiva skrotet bedöms kunna friklassas
efter dekontaminering, ca 500 ton per BWR-aggregat.

Transport av avfallet

För transporter av rivningsavfallet till SFR kommer SKBs sjötrans-
portsystem att användas. De förpackningar som används skall
uppfylla IAEA:s transportregler. Det lågaktiva materialet, vilket
är huvuddelen kan placeras direkt i standard ISO-containers utan



Figur 4: Slutförvar för radioaktivt drift- och rivningsavfall,
SFR. Utbyggnaden för rivningsavfall har markerats.

strålskärmning. En del medelaktivt avfall behöver strålskärraning
och kan transporteras i samma typ av behållare som används för
transport av driftavfallet. För reaktortankens interna delar
ställs större krav på strålskärmning och dessa kommer att trans-
porteras i en härdkomponentflaska, som är typ B-godkänd.

För att minska behovet av sönderdelning av komponenter kominer
även en del stora komponenter, t ex värmeväxlare och tankar att
transporteras utan särskild förpackning.

Slutförvaring av rivningsavfall

Huvuddelen av det radioaktiva rivningsavfallet planeras bli
slutförvarat i anslutning till SFR, Slutförvaret för Reaktoravfall
vid Forsmark. SFR är byggt i berg på ca 50 meters djup. Det är
placerat under havsbotten ca en kilometer utanför hamnen i Forsmark
(figur 4).

Den totala mängden avfall från rivning av £
beräknas bli ca 100 000 m3, varav 88 000 m:

m3 medelaktivt.

;veriges tolv reaktorer
lågaktivt och 12 000

SFR är idag byggt för att ta hand om avfall från driften av
reaktorerna. För att ta hand om avfallet från rivning behöver SFR
byggas ut med 4-5 bergsalar. För detta krävs nytt tillstånd.

I SFR lagras avfallet på ett sådant sätt att det praktiskt taget
inte kommer att ge någon påverkan på omgivningen, vare sig nu
eller i framtiden. SFR har utformats med barriärer så att de
radioaktiva ämnena i avfallet är inneslutna och att de till
största delen kommer att avklinga i förvaret.



Kostnader och finansiering

Kostnaden för att riva de svenska kärnkraftverken har beräknats
till mellan 410 och 760 MSEK per aggregat, beroende på reaktorns
storlek och typ. Den lägsta kostnaden hänför sig till Oskarshamnl,
som är på 440 MWe och den högsta till Forsmark 3 och Oskarshamn
3, som är på 1050 MWe. Detta motsvarar ca 10 % av uppförandekost-
naden (i samma penningvärde) om räntekostnader under byggtiden
bortses ifrån.

Utöver de direkta rivningskostnaderna tillkommer kostnader för
prepareringsfasen, medan bränslet tranporteras bort och för
transport och slutdeponering av avfallet. Den senare posten är ca
50 MSEK per reaktor, medan den förra är beroende av preparerings-
fåsens längd och av om andra reaktorer är i drift på platsen.

För att finansiera kostnaderna för att ta hand om det använda
bränslet och att riva kärnkraftverken uttas en avgift på all kärn-
kraftproducerad el på i genomsnitt 1.9 öre/kWh. Rivningskostnaderna
utgör ca 0.4 öre/kWh härav.

Erfarenheter från rivningsarbete

I Sverige finns erfarenheter från avveckling av ett antal mindre
kärntekniska anläggningar. Den viktigaste är forskningsreaktorn
Rl i Stockholm, vilken rivits helt och hållet. Ågesta-reaktorn i
Farsta söder om Stockholm har placerats i malpåse efter att det
använda bränslet och lös aktivitet i anläggningen avlägsnats.

Utomlands har ett stort antal reaktorer och andra kärntekniska
installationer avvecklats. En del av dem har också rivits. I
första hand rör det sig om forsknir.gsreaktorer och små kraft-
reaktorer. Värdefulla erfarenheter har därvid vunnits.

Det är dock först på senare år som mera omfattande rivningsprojekt
satts igång. För att samla och utbyta erfarenheterna från dessa
arbeten har en "rivningsklubb" bildats inom OECD/NEA. I denna
deltar tio länder med totalt 14 stycken rivningsprojekt. Sverige
får en god insyn i detta arbete genom att SKB håller "klubbens"
programsekretariat.

De intressantaste projekten, som omfattar fullständig rivning, är
tryckvattenreaktorn Shippingport i USA, kokarreaktorn JPDR i
Japan, de gaskylda reaktorerna Niederaichbach i Västtyskland och
Windscale AGR i Storbritannien, samt vissa delar av upparbet-
ningsanläggningar i Frankrike, Storbritannien och USA.

Slutord

Erfarenheterna från rivning av små reaktorer i Sverige och
utomlands, samt genomförda studier för de svenska kärnkraftverken
visar att rivningen av dessa inte innefattar några stora tekniska
problem. Rivningen kan genomföras på ca fem år på ett ur strål-
skyddssynpunkt säkert sätt med teknik som finns tillgänglig idag.
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Planeringen av när kärnkraftverken skall rivas blir beroende av i
vilken ordning och takt som de tas ur drift, samt av överväganden
om för- och nackdelar med en tidig resp. sen rivning.

Kostnaderna för att riva kärnkraftverken finansieras med en
avgift på kärnkraftelen, vilken har tagits ut alltsedan kraftverken
togs i drift.
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Teknik och kostnader för rivning av svenska kärnkraftverk,
Svensk Kärnbränslehantering AB, Maj 1986

Decommissioning of Nuclear Facilities - Feasibility, Needs and
Costs,
OECD Nuclear Energy Agency, 1986



Föredrag vid ELMIA ENERGI FRAMTID 88
under session E5 "Avveckling av kärnkraftverk och förvaring
av kärnavfall" torjdagen den 14 april 1988.

Curt Bergman
Statens strålskydds ins t i tut
Box 60204
104 01 STOCKHOLM

RIVNING AV KÄRNKRAFTVERK. MYNDIGHETS- OCH
POLICYFRÅGOR



SSI
CB
1988-02-01

Föredrag vid ELMIA ENERGI FRAMTID 88
under session E5 "Avveckling av kärnkraftverk och förvaring
av kärnavfall" torsdagen den 14 april 1988.

Curt Bergman
Statens stralskyddsinstitut
Box 60204
104 01 STOCKHOLM

RIVNING AV KÄRNKRAFTVERK. MYNDIGHETS- OCH
POLICYFRÅGOR

Myndigheternas rol]

Det finns ett stort antal aktörer och intressenter i frå-
gorna kring avveckling och rivning av kärnkraftverk. Dessa
är främst de direkt inblandade parterna d v s de kraftfö-
retag vars anläggningar skall avvecklas och de myndigheter
som har att tillse att detta sker i enlighet med de lagar
och förordningar som är relevanta i sammanhanget. Men även
individer bland allmänheten och olika intressegrupper har
ett berättigat intresse av att kunna delta i och påverka
utvecklingen. Det kan gälla närboende till anläggningarna,
kommunpolitiker, oHka föreningar som t ex naturskyddsföre-
ningar, och folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, el-
konsumenter m m. Manga av de olika intressegruppernas
synpunkter är emellertid inte alltid förenliga med varand-
ra.

Allmänheten påverkar regelbundet politikerna genom valen
där väljarna värdeiar de olika partiernas politik i stort.
I de enskilda frågorna sker ett omfattande arbete inom
olika intresseföreningar vars aktivitet kontinuerligt
"mäts" och värderar av politikerna. Intressegrupperna
bearbetar även dir€kt de inblandade myndigheterna. Allmän-
hetens och intressegruppers intresse för detaljer kring
nedläggningsfrågor är dock betydligt mindre än för t ex
kärnavfallsfrågor i samband med driften av kärnkraftverk
eller slutförvar a*' använt kärnbränsle.

De svenska myndigheterna har en i de' internationella per-
spektivet mycket självständig roll g ntemot regering och
riksdag. Verksamheten styrs av en el'er flera lagar samt
tillhörande förordningar. Vidare fin s av regeringen
utfärdade instruktioner för de olika myndigheterna. Inom de
ramar som dessa dokument ger har myndigheterna stor frihet
och skyldighet att agera självständiKt. En sådan frihet
ställer självfallet också stora krav på myndigheten.



Ett grundläggande kriterium för all myndighetsutövning är
att alla beslut måste vara sakligt förankrade. Det har i
vissa fall lett till misstro från kärnkraftmotståndargrup-
per när myndigheten antingen inte accepterar uttalanden
från gruppernas "experter" - när de strider mot vad som
accepteras av vetenskapssamhället - eller när vissa frågor
ligger utanför vad myndigheten har att beakta. Vad
myndigheterna i sådana fall kan göra - och även i vissa
fall gör - är att initiera och stödja forskning och föra
synpunkter vidare till andra myndigheter eller till
regeringen. Samspelet mellan parterna illustreras av fig 1.

Riksdag
Regering

ti
Myndighet

Allmänhet
Intressegrupper

it
Industri

•> Instruktioner m m

-> Information

Fig 1 Samspelet mellan regering, myndigheter,
industri och allmänhet/intressegrupper

Även den svenska modellen att i många fall tillsammans med
kraftindustrin söka praktiska lösningar på problem kan i
vissa fall uppfattas som att myndigheterna är "köpta" av
industrin. Självfallet föreligger i sådant fall en viss
risk att påverkas och när det gäller stora viktiga frågor
försöker därför myndigheterna alltid att göra egna helt
fristående tekniskt/vetenskapliga utvärderingar. Sådana
utvärderingar kan och har i vissa fall lett till motsätt-
ningar mellan myndigheterna och kraftindustrin.

I stort fungerar dock samarbetet med industrin något bättre
än med vissa intressegrupper, ^n bidragande orsak till
detta kan, utöver vad som sagts ovan, vara att mellan
myndigheterna och industrin används ett mer likartat
språkbruk än mellan myndigheterna och vissa intressegrup-
per.



En viktig myndighetsfunktion är vidare arbetet på det
internationella planet, dels genom att på detta sätt inhäm-
ta kunskap, dels genom att påverka utvecklingen. För ned-
läggningsfrågor är det internationella arbetet av stor
betydelse, inte bara för myndigheterna utan även för
kraftindustrin, eftersom en stor del av teknikutvecklingen
på området sker där liksom även viss policybildning.
Förutom samarbetsprojekt och informationsutbyte med olika
länder som t ex Schweiz, Frankrike, USA, Canada och Japan
deltar främst myndigheterna i IAEAs och OECD/NEAs arbeten.

Myndigheternas roll för det här aktuella området kan kort
sammanfattas i

o övervaka att riksdagens och regeringens intentioner, så
som de kommer i uttryck i lagar och förordningar, blir
genomförda inom respektive myndighets ansvarsområde

o informera regering och riksdag samt allmänhet och intres-
segrupper om konsekvenser av verksamhet som ligger inom
myndighetens ansvarsområde

o initiera förändringar som kan vara motiverade inom myn-
dighetens arbetsområde.

o delta i det internationella arbetet

Lagar och förordningar

Det finns tre lagar som är av speciellt intresse när det
gäller nedläggning av kärnkraftverk och det är (i krono-
logisk ordning).

o Strålskyddslag (SFS 1958:110)

o Lag om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m m (SFS 1981:669)

o Lag om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3)

Utöver dessa lagar är andra allmänna lagar tillämpliga t ex
arbetsmiljölagen och miljöskyddslagen. Den sistnämnda
undantar dock uttryckligen effekter av joniserande
strålning men reglerar andra typer av miljöpåverkan av t ex
utsläpp och deponeiing.

Strålskyddslagen

Enligt ett till riksdagen överlämnat förslag kommer den
nu gällande strålskyddslagen att ersättas av en ny sommaren
1988. Både den nu gällande och förslaget till ny lag är
allmänna strålskyddslagar som bl a är tillämpliga på verk-
samhet där radioaktiva ämnen förekommer. Grundregeln är att
strålskyddsinstitutet skall lämna tillstånd för all sådan
verksamhet. För att undvika onödig byråkrati har emellertid
sagts att särskilt tillstånd enligt s.rålskyddslagen inte



krävs för verksamhet som har tillstånd enligt kärnteknikla-
gen. Strålskyddsinst itutets ansvar för strålskyddsfrågorna
i dessa fall kvarstår dock, liksom institutets rättigheter
och skyldigheter v^d avser t ex att utfärda föreskrifter
och utföra inspektioner.

Den nu gällande lagen innehåller inte några speciella reg-
ler för avveckling av anläggning där radiologisk verksamhet
har förekommit. Enligt det nya förslaget kommer den som har
bedrivit verksamhet med strålning att ha skyldighet att
tillse att verksamheten avslutas nå ett tillfredsställande
sätt och att allt kvarvarande radioaktivt avfall blir
tillfredsställande omhändertaget.

Lagen, både den nu gällande och förslaget till ny, är all-
mänt skriven och ger strålskyddsinstitutet stora möjlighe-
ter att efter egen bedömning ge de begränsningar, villkor
och föreskrifter som myndigheten anser befogade.

Finansieringslagen

Enligt lagen skall den som har tillstånd att inneha eller
driva en kärnkraftieaktor svara för kostnaderna för avveck-
ling och rivning av reaktorerna. I kostnadsansvaret ingår
även nödvändig forskning samt statens kostnader.

Reaktorinnehavaren skall för fullgörande av denna skyldig-
het erlägga en årlig avgift till staten som är baserad på
den från anläggningen levererade energin. Storleken på av-
giften fastställs varje är av regeringen på förslag av
statens kärnbränslenämnd (SKN). Dessa frågor kommer att
behandlas utförligt av Margareta Stålfors, i en senare
presentation.

Kärntekniklagen

Kärntekniklagen är en speciallag för att reglera säkerhets-
frågorna vid kärnteknisk verksamhet. Den har ett omfattande
krav på tillstånd både vad avser anläggningar och verksam-
het. Således krävs för kärntekniska anläggningar tillstånd
vad avser

uppföiande, innehav och drift

Sådana ti llståndsfi ägor prövas av regeringen. För avveck-
ling och rivning a1' kärnkraftverk krävs inte något rege-
ringsti listand enligt kämtekniklagen.

För bl a hantering av kärnavfall krävs emellertid tillstånd
(avgörs av kärnkraftinspektionen) enligt lagen. Eftersom
avveckling och rivning av kärnkraftverk innebär hantering
av kärnavfall innebär detta att säkerhetsmyndigheten i alla
fall har full kontioll över rivningsverksamhet i alla delar
där kärnavfall ingrii . Att regeringen i lagen ej ansett det
nödvändigt att själv avgöra avvecklings- och rivnings-
ärenden tordo avspegla det faktum att rivningen ej innebär
speciella säkerhet'.pi obl < -m, vilket däremot driften av
anläggningen göi .
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att den som har tillstånd för KÄRNTEKNISK VERKSAMHET
skall svara iör avveckling och rivning

att den som har tillstånd för drift av KÄRNKRAFT-
REAKTORER skall svara för den forskning och
utveckling som behövs för att avvecklingen och
rivningen skall kunna ske på ett från säkerhets- och
strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt, för att
det uppkomna avfallet skall kunna omhändertas på ett
från säkerhets- och strålskyddssynpunkt, tillfreds-
ställande sätt samt upprätta ett allsidigt
forsknings- och utvecklingsprogram för detta.

Den nuvarande lagstiftningen på säkerhets- och strålskydds-
området ger inte myndigheterna möjlighet att stänga en
kärnreaktor om det inte finns säkerhetsmässiga eller strål-
skyddsmässiga skäl därtill. Däremot finns ett rikdagsbeslut
från 1980 om att den sista reaktorn skall stängas av senast
år 2010. På förslag av regeringen har riksdagen 1987 utta-
lat sig för riktlinjer av innebörd att en reaktor skall
kunna tas ur drift under perioden 1993-1995 och ytterligare
en under perioden 1994-1996 under förutsättning att det vid
den tidpunkten finns alternativa metoder att producera den
nödvändiga el-energin med metoder vilka är acceptabla ur
bl a miljösynpunkt. Regeringen har utlovat att i en propo-
sition våren 1988 ytterligare precisera denna tidigarelagda
avveckling.

Policyfrägor

Det finns tre olika grupper av frågor att ta ställning till
i samband med avveckling och rivning av kärnkraftverk. Den
ena gruppen är de politiska, som de avspeglar sig i all-
mänhetens och intressegruppernas försök till påverkan av
förtroendevalda och myndigheter, den andra är de ekonomiska
och sociala effekterna och den tredje är de rent tekniska
säkerhets- och stralskyddsmässiga frågorna förenade med en
avveckling och rivning.

En myndighet skall vara försiktig när det gäller att göra
egna bedömningar av sakfrågor som ligger utanför den egna
myndighetens kompetensområde för att använda detta i sina
egna beslut. Å andra sidan får inte en myndighet blunda för
de effekter som ett beslut kan ha på områden utanför den
egna myndighetens. En formell eller informell samverkan är
här nödvändig.

När det gäller politiska värderingar, utanför det som fram-
går av gällande instruktioner mm, måste sådana överlämnas
till de politiska instanserna. Vidare är det politikernas
skyldighet att sammanväga alla de olika aspekterna av en
avveckling och rivning eller att i instruktioner eller på
annat sätt uppdra at någon myndighet att efter fastställda
riktlinjer göra denna avvägning.



Jag kommer Härför P t1 f 01 tsät tningsvis koncentrera mig på
frågor av betydelse för strålskyddet även om vissa är av
den karaktären att de spänner över flera områden.

De tekniska frågorna kring rivningen behandlas i nästa
presentation utförligt av H Forsström, SKB.

Definitionsmässigt ingår ej hantering av kärnbränsle i
rivningen av kärnkraftverk varför säkerhetsfrågorna domine-
ras av de konventionella arbetarskyddsfrågorna. Eftersom
därigenom strålskyddsfrågorna får en dominerande roll har
strålskyddsinstitutet ansett det viktigt att arbeta fram en
övergripande policy för avvecklingsfrågor. En inledning
till detta gjordes genom en presentation av vissa policy-
frågor vid det internationella decommissioning symposiet i
Pittsburgh i oktobfir 1987 (Decommmissioning Policy in
Sweden, SSI rapport 87:25).

Enligt propositionen 1983/84:60 som ligger till grund för
kärntekniklagen, innebär avveckling och rivning av en
anläggning att all» radioaktivt avfall skall bortföras för
slutförvaring. Det sägs emellertid också att strålskydds-
myndigheten kan friklassa material när detta inte längre
kan utgöra någon risk från strålskyddssynpunkt. Detta ger
möjlighet att spara sådana byggnader som inte blivit konta-
minerade (förorenade med radioaktiva ämnen) och att använda
visst rivningsmaterial för äterfyllnad om så skulle visa
sig önskvärt. Strålskyddsinstitutet avser att ytterligare
studera dessa frågor under de närmaste åren.

En av de viktigaste policyfrågorna är om rivningen av en
kärnkraftreaktor skall ske i direkt anslutning till att den
tas ur drift eller om den skall ligga i övervakad "malpåse"
i 50-100 år innan den slutliga rivningen görs. Det finns
starka argument föi båda alternativen. Det starkaste argu-
mentet för att vänta är att aktiviteten i reaktorn minskar
mycket kraftigt tack vare det radioaktiva sönderfallet
vilket gör att strpl.skyddsåtgärderna i samband med riv-
ningen blir enklare och mängden radioaktivt avfall som
måste omhändertas lör speciell slutdeponering blir mindre.
Av fig 2 framgår ä"en varför en fördröjning av 50-100 år är
lämplig tid. Efter den tiden sker en ytterligare minskning
av strålnivaerna mycket långsamt.

För en fördröjning av rivningen talar även det faktum att
under en 50-ärs peiiod kommer med all sannolikhet tekniken
att riva kärnkraftverk att ytterligare förbättras. Som
framgår av bl a den senaste KASAM-rapporten "Kunskapsläget
på kärnavfallsområrlet 1987", (KASAM står för Samrådsnämnden
för kärnavfallsfrågor) finns emellertid redan nu nödvändig
teknik för att på ett från säkerhets- och strålskyddssyn-
punkt tillf ledsställande sätt kunna riva en kärnkraft reak-
tor.
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Fig 2 Aktiviteten och dosratens förändring med tiden i
neutronaktivera t reaktormaterial

De studier som gjorts rörande kostnaderna för de två alter-
nativen visar att det inte är någon större skillnad. Utfal-
let är beroende av vilka antaganden som görs beträffande
övervakningskostnader och ränta på avsatt kapital för den
framtida rivningen.

Av praktiska skäl kan inte en rivning påbörjas förrän
tidigast i-3 år efter avställningen av en reaktor p g a att
allt bränsle först måste avlägsnas. Detta ger tillräcklig
tid för de mest koitlivade radionukliderna, de med halve-
ringstider understigande någon månad, att avklinga. Vidare
är det nödvändigt att göra förberedelser före arbetet,
vilket även det tar sin tid.

De starkaste tekniska skälen till att riva en reaktor i
anslutning till avställningen är att det då dels finns
personal som är väl förtrogen med anläggningen och dess
operationella historia, dels att all dokumentation är
lättillgänglig. Ett ytterligare starkt skäl är att
integriteten av de tekniska system, som är av betydelse för
en säker rivning, då är säkerställd.



Den svenska situationen, som innebär att en avstängd kärn-
reaktor inte kommei att ersättas av en ny sådan och att den
sista reaktorn skall vara avstängd senast år 2G10, gör att
vi kan förvänta oss en snabb avveckling även av den perso-
nella kompetensen. Vi kommer antagligen mycket snart efter
det att sista reaktorn är avställd att ha ett mycket litet
antal kvalificerade tekniker som kan detta område. Även
detta är ett argument för att riva reaktorerna i anslutning
till att de ställs av.

Ytterligare ett skäl för att inte dröja upp till 100 år med
att verkställa rivningen är att det kan finnas svårigheter
att garantera att de ekonomiska medel som redan nu avsätts
för ändamålet är tillgängliga vid den tidpunkten.

Det kan emellertid finnas anledning att göra en tidsmässig
samordning av rivningen av de svenska reaktorerna för att
på ett rationellt sätt kunna utnyttja personal, tekniska
resurser och vunnen erlarenhet även om detta innebär att
man dröjer något med att riva vissa avställda reaktorer.

I samband med rivning av en kärnreaktor uppstår under kort
tid, några få år, lika mycket låg- och medelaktivt kärnav-
fall som under ca 30 års drift. Det är nödvändigt att kunna
föra detta avfall till ett slutförvar i samband med att
reaktorerna rivs. Endast mindre mängder avfall, som främst
kommer från den omedelbar? närheten till reaktorhärden, är
rimligt att mellanlagra i avvaktan på deponering.

Eftersom SFR-1 (slutförvar för radioaktivt avfall i
Forsmark) inte är licensierat för rivningsavfall är det
nödvändigt att planera för ett slutförvar för riv-
ningsavfall så att det står färdigt när den första reaktorn
skall rivas. Det är nödvändigt för SKB att nu göra en sådan
planering.

Sverige har än så länge gjort mycket blygsamma egna insat-
ser när det gäller forskning och utveckling på området
nedläggning av kärnkraftverk. Vi har främst följt vad som
görs internationellt. Även om det kommer att ske en viss
ökning av de svenska insatserna, så kommer vi även fort-
sättningsvis att, speciellt vad gäller teknik, utnyttja de
utländska erfarenheterna. De svenska insatserna bör främst
inrikta sig på de specifika nationella frågorna, anpassning
av utländsk teknik till svenska förhållanden och optimering
med avseende på hela det svenska programmet.

Sammanfattning

Det lagkomplex som finns, representerat av strålskydds-
lagen , finansieringslagen och kärntekniklagen, är
tillräckligt för att myndigheterna på ett tekniskt
tillfredsställande sätt skall kunna kontrollera och styra
den framtida rivningen av kärnkraftverk. Med hjälp av <!essa
lagar är det emellertid inte möjligt att stänga av en
reaktor före år 2010 om en sådan avställning inte är
förorsakad av säkeihets- eller strålskyddsskäl. För en



tidigare avställning krävs komplettering av lagarna.
Regeringen har aviserat att en sådan föreläggs riksdagen
under våren 1988.

Endast fullständig rivning av alla radioaktiva delar av ett
kärnkraftverk är ett acceptabelt slutmål för en avveckling.
Innan rivningen sker måste ett slutlager färdigställas för
den stora volymen rivningsavfall som uppstår. Det finns
idag teknik som möjliggör rivning på ett från säkerhet och
strålskydd tillfredsställande sätt.

Den nödvändiga forsknings- och utvecklingsverksamheten på
området i Sverige bör koncentrera sig på friklassning av
rivningsavfall, deponering på platsen, att följa
forskningsarbete utomlands, att analysera speciella
nationella frågor och att optimera rivningen av de svenska
reaktorerna.

Beträffande den viktiga frågan om när efter avställningen
av en reaktor som rivningen skall utföras, finns det många
starka argument föi att den bör ske i anslutning till
avställningen dvs inom några få år. Det kan emellertid
finnas skäl att i några fall göra mindre tidsförskjutningar
för att uppnå en lämplig tidssamordning mellan olika
reaktorer. Frågan är emellertid inte slutdiskuterad.
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Inledning

Systemet för hantering och förvaring av radioaktivt avfall från
de tolv svenska kärnkraftblocken utformas så att det kan ta hand
om allt avfall som uppkommer vid drift av dessa block till år
2010. Tre huvudtyper av avfall ingår:

- använt kärnbränsle,
- driftavfall,
- rivningsavfall.

Dessutom måste radioaktivt avfall från forskningslaboratorier,in-
dustrier och sjukhus kunna tas omhand i systemet.

Det använda kärnbränslet är s k högaktivt avfall dvs det kräver
såväl strålskärmning som kylning. Övriga avfallstyper är låg-
eller medelaktiva dvs fordrar ingen kylning. Lågaktivt avfall kan
dessutom hanteras utan strålskärmning.

Elproduktionen vid kärnkraftverken har beräknats till 1900 TWh
totalt om driften fortsätter till 2010. Detta ger de avfallsmäng-
der som anges i tabell 1. Dessa är att betrakta som maximala med
nu gällande beslut. Tidigare avveckling av vissa block gör att
avfallsmängderna bli mindre än vad som anges i tabellen.

Vid utformningen av avfallssystemet har man tillämpat följande
grundprinciper:

kortlivade avfallstyper bör deponeras så snart som
möjligt efter det att de uppkommit,
använt bränsle mellanlagras i ca 40 år före
slutförvaring för att restvärmet skall minska och
därmed förenkla slutförvaringen,
annat långlivat avfall (än använt bränsle) slutförvaras
i anslutning till det använda bränslet.



Erforderliga huvudkomponenter i avfallssystemet framgår av figur
1. Väsentliga delar av systemet är redan i drift eller under
byggnad.

Transport av kärnavfall

Kraven på strålskärmning av det hög- och medelaktiva avfallet gör
att transportbehållare för kärnavfall blir relativt tunga. Alla
kärnkraftverk och större avfallsanläggningar ligger dessutom vid
kusten. Det har därför bedömts mycket lämpligt att genomföra
erforderliga transporter till sjöss. Ett system för detta har
byggts upp kring fartyget Sigyn, som är specialtillverkat för
ändamålet. I systemet ingår även transportbehållare för bränsle
och andra avfallstyper samt s k terminalfordon.

Skeppningar av använt bränsle har genomförts sedan 1982 och
transporter av andra avfallstyper planeras f o m 1988. Sigyn kan
ta 10 st transportbehållare med vikter upp till 120 ton vardera.
Detta motsvarar drygt 30 ton använt bränsle för det fall att
enbart använt bränsle transporteras.

Säkerhetskraven vid transporter av kärnavfall är mycket stränga.
Det internationella atomenergiorganet IAEA har utfärdat särskilda
krav som i praktiken blivit normgivande för alla transporter av
kärnavfall. Kraven innebär att de transportbehållare som används
måste klara mycket svåra påfrestningar avseende t ex brand,
kollisioner och nedsänkning i vatten för att få användas. Speciella
typprov erfordras för godkännade. Vid försök som genomförts i USA
och i Storbrittanien har det visats att transportbehållare för
använt bränsle som konstruerats enligt dessa normer klarar även
extrema belastningar t ex kollision med tåg i full fart utan att
läckage uppstår. Genom att man från början har ställt dessa höga
krav har transporter av kärnavfall alltid genomförts med mycket
god säkerhet för tredje man.

Mellanlagring av använt kärnbränsle

Det använda kärnbränslet kommer att förvaras i ca 40 år vid det
Centrala Lagret för Använt Bränsle - CLAB - som ligger i anslut-
ning till Oskarshamns kärnkraftstation. Under dessa 40 år minskar
restvärmet med 90%. CLAB togs i drift 1985 och hittills har drygt
600 ton bränsle överförts till CLAB.

Bränslet lagtas i vattenfyllda bassänger i ett bergrum som har
mer än 30 m bergtäckning. Vattnet ger erforderlig kylning och
strålskärmning. Bergtäckningen ger ett mycket gott skydd mot all
yttre åverkan. Anläggningen kräver fortlöpande underhåll och
tillsyn, men så länge detta fungerar är det en mycket säker
anläggning. Kärnbränslestavar har förvarats på detta sätt i upp
till 30 år utan att rnan kunnat observera några förändringar i
deras beständighet och utan mätbara läckage av radioaktiva ämnen
från bränslet.



CLAB har en kapacitet på 3000 ton. En utbyggnad planeras till
mitten av 1990-talet.

Övervakad lagring av kärnbränsle kan även ske genom s k torrlag-
ring till skillnad från våtlagringen i CLAB. Torrlagring har på
senare år genomförts bl a i USA och Västtyskland. Vid torrlag-
ringen förvaras bränslet i särskilda luftkylda behållare liknande
transportbehållarna. Ibland används samma behållare för såväl
transport som lagring.

Låg- och medelaktivt driftavfall

I begreppet driftavfall innefattas ett antal olika avfallstyper
som erhålles i samband med drift och underhåll av reaktorerna.
Det ar främst jonbytarmassor och filter som erhålles fortlöpande
vid rening av reaktorvattnet. Vidare ingår även utbytta komponen-
ter från reaktorsystemen samt skyddskläder, plast, papper,
isoleringsmateriel m m, som använts i utrymmen där radioaktiva
ämnen förekommer och som därför kan vara förorenade.

Driftavfallet är låg- och medelaktivt och innehåller huvudsak-
ligen ämnen med kortare halveringstid än 30 år. Halten långlivade
ämnen är mycket låg och aktiviteten i driftavfallet avklingar
till ofarlig nivå inom några hundra år.

Driftavfallet behandlas och förpackas vid kärnkraftstationerna
samt förvaras i särskilda utrymmen innan det sänds vidare till
slutförvaring. Jonbytarmassor och filtermaterial gjuts in i
betong eller asfalt, olika processer används vid de olika verken.
Visst fast avfall som måste strålskärmas förpackas i betongkokil-
ler medan merparten av det fasta lågaktiva avfallet packas i
vanliga plåtfat eller lådor. En avsevärd del av det brännbara
avfallet sänds till en anläggning i Studsvik där det förbränns
och askan gjuts in i betong.

Ett slutförvar för driftavfall håller f n på att färdigställas
vid Forsmark. Se figur 2. Byggnadsarbetena för detta började 1983
och anläggningen, som kallas SFR, beräknas vara i drift före
sommaren 1988. SFR består av ett antal bergrum utsprängda i
graniten under Östersjöns botten ca 1 km från kusten och mer än
50 m ned i berget. Flera olika typer av bergrum förekommer. För
det mest aktiva avfallet finns ett sk siloförvar bestående av en
betongcylinder indelad i vertikala schakt med 2,5*2,5 m tvärsnitt
och ca 50 m höjd. Bergrummet för denna silo är 30 m i diameter
och 70 m högt. Mellan betongcylindern och bergväggen finns ett
drygt 1 m tjockt skikt av bentonit. Åtminstone 90 % av all
aktivitet i SFR kommer att förvaras i sådana siloförvar. De
radioaktiva ämnena i silon är mycket effektivt isolerade från
omgivningen genom flera barriärer. Den första barriären är själva
förpackningen i betong, därpå följer betongväggarna i silon
inklusive den betong som gjuts kring avfallet sedan det deponer-
ats i silon. Utanför betongen finns så lerbarriären som förhind-
rar strömning av grundvattnet genom silon. Slutligen utgör berget



en barriär mot vidare spridning av radioaktiva ämnen från avfallet.
Analyser har visat att det tar flera hundra år för avfallsämnen
att diffundera ut genom betong- och bentonitbarriarerna. Att
berget utgör ett hinder mot. spridning av ämnen som lösts upp i
vatten illustreras av att det vatten som påträffats i berget vid
SFR har en högre salthalt än vattnet i Östersjön omedelbart
ovanför, d v s det tar lång tid för vatten från Östersjön att
komma fram till förvaret och vice versa.

De andra bergrumstyperna i SFR är mer konventionella bergsalar
med 160 m längd och litet olika diameter beroende på typ av
avfall. Den nuvarande utbyggnaden omfattar fyra sådana bergsalar,
där det lågaktiva avfallet och vissa typer medelaktivt avfall
skall förvaras.

Kapaciteten hos SFR i nu befintligt skick motsvarar avfallsmäng-
den fram till slutet på 1990-talet. Därefter förutses en utbygg-
nad med ytterligare en silo och någon bergsal.

Slutförvaring av använt kärnbränsle

Möjligheten att slutförvara det använda kärnbränslet har
demonsterats genom den s k KBS-3-rapporten. Denna beskriver ett
sätt att förvara bränslet på ca 500 m djup i det svenska urberg-
et. Metoden förutsätter inneslutning av bränslet i kopparkapslar
med 10 cm tjocklek. Kapslarna placeras i borrhål med ca 1,5 m
diameter och 7 m djup som borrats i golvet i tunnlar i berget.
Runt kapslarna packas högkompakterad bentonit - en naturlig lera
av vulkaniskt ursprung som sväller när den tar upp vatten. På så
sätt förhindras vattenströmning runt kopparkapslarna. Tunnlarna
återfylles med en moränliknande lera bestående av en blandning av
sand och bentonit. Se fig 3 och 4.

Den slutförvaringsmetod som beskrivs i KBS-3 är exempel på en
teknik som utnyttjar i naturen förekommande material i en miljö
där man vet att materialen ej förändras. De kemiska förhållandena
på 500 m djup i urberget är reducerande dvs vattnet är syrefritt.
Koppar korroderar inte i sådant vatten, den är termodynamiskt
stabil. Dessutom är urandioxiden i bränslet mycket svårlöslig
liksom andra i bränslet förekommande långlivade radioaktiva
ämnen. Genom att utforma förvaret så att temperaturen ej översti-
ger 100°C kan man också vara säker på att bentonitleran behåller
sina egenskaper. Urandioxiden, kopparn och bentonitleran utgör
tekniska barriärer som tillsammans med berget förhindrar eller
fördröjer spridningen av radioaktiva ämnen från bränslet. Före-
komsten av uranmalm, gedigen koppar och olika leror i naturen
bekräftar att materialen är beständiga även under geologiska
tidsperioder.

KBS-3-rapporten utsattes för en mycket omfattande och ingående
granskning av såväl svenska som utländska specialister innan den
godkändes av regeringen som underlag för drifttillstånden för
Forsmark 3 och Oskarshamn 3.



Det fortsatta forskningsarbetet kring slutförvaring av använt
kärnbränsle syftar till att dels studera olika alternativ till
KBS-3-metoden, dels bredda och fördjupa underlaget för analys och
optimering av slutförvarsmetoden och dels finna en lämplig plats
för slutförvaret. Ett forskningsprogram redovisades i enlighet
med kärntekniklagens bestämmelser av SKB i slutet av september
1986. Detta program har sedan remissgranskats av ett 40-tal
svenska och utländska instanser samt av Statens Kärnbränslenämnd
och därefter godkänts av regeringen. Programmet, som skall
uppdateras vart 3:e år, ger en översikt över alla erforderliga
åtgärder och ett detaljprogram för den närmaste sexårsperioden
(1987-1992).

Ett mål för forskningsarbetet är att år 2000 kunna lämna in en
lokaliseringsansökan för ett slutförvar som är optimerat för en
viss plats. Figur 5 ger en översiktlig tidplan för arbetet fram
till byggstart, som planeras ske år 2010.

Fram till mitten av 1990-talet drivs en målrelaterad forskning
rörande alternativa utformningar av slutförvaret och de grund-
läggande fenomen som har betydelse för säkerhet, optimering,
system- och platsval. Samtidigt genomförs en utveckling av
förfinade analysmodeller.

Parallellt med detta avslutas pågående översiktliga geologiska
studier och inventering av tänkbara platser. I början av 1990-
talet väljs ett par områden ut för detaljerade undersökningar.
Dessa bör starta senast 1993 för alla de områden som kan bli
aktuella för en lokaliseringsansökan år 2000.

I mitten av 1990-talet sammanfattas studierna av alternativ och
ett eller möjligen två huvudalternativ väljs som bas för plats-
anknuten optimering. Denna genomförs till 1998 då arbetet med
lokaliseringsansökan för en viss plats startar. Ansökan lämnas in
år 2000.

För perioden 2000-2010 förutses tyngdpunkten ligga på teknikut-
veckling och på demonstration av det valda systemets funktion.
Pilotförsök och långsiktiga in-situ-försök bör påbörjas i god tid
före år 2000 för att ge underlag för lokaliseringsansökan. Resultat
från fortsatta detaljobservationer på den valda platsen, från
kompletterande basforskr:"g, från demonstrationsförsök och från
teknikutvecklingen sar ^nfattas i en säkerhetsrapport som granskas
av myndigheterna före byggstart.

En viktig länk i det pågående forskningsarbetet är ett planerat
underjordiskt berglaboratorium. Syftet med detta är bl a att:

Ge en bas för utveckling och utprovning av de detaljerade
undersökningsmetoder som skall användas vid detaljundersök-
ningarna på 1990-talet.



Detalj studera grundvattenströmning inom ett relativt stort
bergområde och hur denna påverkas av schaktsänkning eller
tunneldrivning.

Utgöra en väl dokumenterad plats för geovetenskapliga
undersökningar och experiment inklusive nuklidtransport med
grundvatten.

Ge möjlighet till pilotförsök, in-situ-försök, storskaliga
demonstrationsförsök samt utprovning av anläggnings- och
utförandeteknik.

Utgöra en väl karakteriserad referensplats för studier av
olika förvarsalternativ.

F n studeras möjligheten att förlägga berglaboratoriet i närheten
av kärnkraftverket vid Oskarshamn. Erforderligt underlag för
beslut om en sådan lokalisering väntas föreligga i slutet av
1988. Byggstart planeras till 1990. Laboratoriet förläggs på 400-
500 m djup och nås via en tunnel som sprängs ut från marknivån.
Tunneln får en lutning på ca 1/7. För persontransporter och för
ventilation byggs ett schakt. Se fig 6. Kostnaden för laborator-
iet beräknas till ca 175 MSEK under perioden 1987-1992. Laborato-
riet planeras vara färdigt 1993.

Internationellt samarbete

Forskning och utveckling om de vetenskapliga grunderna för en
säker hantering och slutförvaring av kärnavfall sker i stor
omfattning i internationell samverkan. IAEA, OECD/NEA och andra
organisationer är därvid viktiga organ där Sverige genom de olika
myndigheterna (SKI, SSI, SKN) och genom SKB aktivt medverkar. SKB
har även formella bilaterala avtal om informationsutbyte och
samverkan med motsvarande organ i Finland, Frankrike, Kanada,
Schweiz, USA och EG. Informella kontakter förekommer dessutom med
ett flertal länder såsom Belgien, Japan, Spanien, Storbritannien
och Västtyskland. SKB är verkställande organisation för tre
internationella forskningsprojekt och myndigheterna SKI och SSI
leder viktiga internationella projekt på utvecklingen av modeller
för säkerhetsanalys.

Kostnader och finansiering

Hela det svenska kärnavfallshanteringsprogrammet beräknas kosta
ca 46 miljarder kronor i 1987 års prisläge. Detta inkluderar
såväl redan nedlagda kostnader som alla framtida kostnader och
täcker såväl investering, drift, rivning och avveckling som
forskning och utveckling. Basen för den beräknade kostnaden är
riksdagsbeslutet om drift av alla reaktorer till år 2 310. Av den
angivna kostnaden avser ca 38% inkapsling och slutförvaring av
använt bränsle, ca 18% mellanlagring av använt bränslo, ca 17%
rivning och avveckling av kärnkraftverken och ca 4% vardera för
transporter och för slutförvaring av låg- och medelaktivt drift-
avfall.



Investeringarna hittills i CLAB och SFR är ca 1750 resp 740
miljoner kronor.

Avfallskostnaderna finansieras genom en särskild avgift på
kärnkraftproduktionen. Avgiften är olika för varje kraftföretag
beroende på dess speciella avfallsproduktion. Regeringen fast-
ställer avgiften årligen och f n är den i medeltal 1,9 öre per
producerad kWh. Avgiften går till fonder i Riksbanken vilka
administreras och kontrolleras av Statens Kärnbränslenämnd.
Dessutom avsätter kraftföretagen internt 0,1 öre/kWh för att
täcka kostnaderna för driftavfall som ej betalas från de nämnda
fonderna. I dag finns ca 4 miljarder kronor i fonderna och dessa
växer med omkring en miljard om året.

Slutord

Det svenska systemet för hantering och förvaring av kärnavfall är
väl utvecklat. Redan existerande anläggningar och system ger oss
stor handlingsfrihet och flexibilitet beträffande kommande
utveckling och beslut om slutförvaring av det använda bränslet.
Mellanlagringen i CLAB kan utan säkerhetsmässiga problem fortsät-
ta under längre tid än 40 år om man så skulle önska. I praktiken
låses valet av sluthanteringssystem först när man börjar kapsla
in bränslet. Samtidigt är det viktigt att den generation som
tillgodogör sig nyttan av kärnkraftproduktionen också tar ansvaret
för utvecklingen av slutförvarssystemet och inte i onödan skjuter
på viktiga beslut. Slutförvarssystemet för använt bränsle kan och
bör utvecklas inom den tidplan som nu gäller samtidigt som det
också kan och bör utformas så att det ger framtida generationer
möjlighet till den övervakning de kan önska utan att underhåll
och övervakning behöver vara en förutsättning för säker funktion.

Produkt

Använt bränsle

Alfa-kontaminerat
avfall

Härdkomponenter

Lag- och medel-
aktivt avfall

Rivningsavfall

Huvudsakligt ursprung

Lag- och medelaktivt avfall från
Stiulsvik

Reuktorddar

Driftavfall frän kärnkraftverk och
behandlingsan läggningar

f r än rivning av k ii rn k ra ft verk och
1 H•! i a n d 11 n i: s a n 1 ii t! i; n i n ti a r

Enhet

ton U

fat

kokiller

lat och
kokiller

10 20 nr!

behållare

Antal
enheter

7 800

1 8 000

2 300

100 000

5 600

Volym i
slutlager
m 3

6 000

19 000

95 000

1 1 3 000

TABELL 1. Avfallsmängder från de svenska cärnkraftverken m m
fram till år 2010.



Kärnkraftverk
BarsedacM Os* arviamn (

Behandlings-
station BSAB

Siut»oivaf

sa

Rivningsavfall

i

Spr-ar»

Meiianiager
CLAB

system

1

Slutförvar
SFR

i:--.vui'.;r.rcr.er.-er
systenet.

det svenska V;Srnav5alls-

CLAB - Centralt Laqer för Använt Bränsle

BSAB = Behandlingsstation för Använt Bränsle

SFR = SlutFörvar för Reaktoravfall 3UR 2. SFRl - Slutförvar för reaktoravfall - Skiss över s i lo och bergsalar m m i etapp 1



FIGUR 3. Slutförvar för använt kärnbränsle enligt
KBS 3-metoden. Exempel ?å utformning av
tunnelsvstem.
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FIGUR 4. Slutförvar för använt kärnbränsle enligt
KBS 3-metod. Deponeringshål med koppar-
kapsel innehållande ca 1,4 ton uran i
använt bränsle.
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FIGUR 5. översiktlig tidplan för forskning och utveckling
tram till byggstart för slutförvar för använt bränsle. FIGUR 6. Principlayout på underjordiskt berglaboratorium

på 400 - 500 m djup.
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I nl ed ni nq

En del av de beslut som vi fattat i dag har konsekvenser långt

fram i tiden. Kanske det mest extrema exemplet pa sådana

långsiktiga konsekvenser ges av i ärnavfallet. Pé vilket sätt

påverkas värt beslutsfattande orli våra attityder av sådana

langsiktiga konsekvenser 7 Det finns forskning som är relevant for

att besvara den fråqan, och jag skall här ge några synpunkter som

baseras dels på resultat som rapporterats internationellt och

dels på \/ära egna studier av attityder till radioaktivt avfall

(Drottz & Sjöberg, 19B7, 19SB; Sjöberg 8, Drottz, 1987a).

studier har qjorts på uppdrag av statens

kärnbräns1enämnd. Jag kommer att hänvisa i första hand till en

rikstäckande enkätundprsäkning som utfördes under 1987 (Sjöberg i

Drottz, 1987a) men även till en undersökning av attityder h o c

gymnasieelever (Drottz & Sjöberg, 1987, 1988). Jag börjar

emellertid med en diskussion av annan riskforskning som har

bäring på vår problemställning. Successivt skall jag komma in p-<

vara egna resultat.

Risk, nyjttjä oc_h "fr i vi 1 1 i qhet "

Alltsedan början av 70- t a 1 F? t finn':, fn omfattande forskning om

riskupplevelse1 och i i s I a t, 11 t > d . D M t 1 i nns ruinera särskilda

tidsl-i i f ter for r i si förfining och hjuqrfssei anordnas



regelbundet. Vid Handelshögskolan i Stockholm har det inrättats

ett särskilt Centrum för risk- och beslutsforskning. En orsak

till att detta forskningsområde blivit sä uppmärksammat är

troligen det starkt okade engagemanget i miljöfrågorna (Milbrath,

1986).

Den mest närliggande ansatsen till en analys av risktagande

och riskacceptans är kanse att sätta detta beteende i relation

till dess nyt ta. Det var också den idén som blev starpunkten för

den moderna riskforskningen. I sina pionjärarbeten pä området

visade Chauncey Starr (1969) <att den acceptabla risknivån tycktes

ha ett samband dels med hur mycket nytta en aktivitet hade, dels

med om det var fråga om vad han kallade en "frivillig" eller

"ofrivillig" aktivitet. Ju större nytta, desto fler olyckor

förekom. Och för frivilliga aktiviteter förekom åtskilligt flera

olyckor än för ofrivilliga, risknivån var alltså högre.

Risknivån mätte Starr med hjälp av olycksstatistik, medan

nyttan uppskattades som en funktion av hur stora ekonomiska

resurser som samhället; satsade på aktiviteten i fråga. Begreppet

frivillighet byggde dock enbart på en intuitiv tolkning av data.

En frivillig aktivitet kunde således vara nöjesseqling medan

båtresor med kommersiell färjptrafik klassificerades som

ofr i vi 11iga.



Terminlogin hal tar som synes, men en viktig distinktion är

det onekligen som Starr har pekat pä. I senare studier har man

funnit en mycket tydlig tendens att människor är mindre benägna

att acceptera de risker som skapas genom kollektiva aktiviteter

än individuella (Sjöberg & Winroth, 19B6). Exempel pä den

förstnämnda risktypen är kärnkraft, tågresor och byggnation.

Exempel på den andra är nöjessegling och bergsklättring. Några av

våra resultat framgår av Figur 1.

Bi ld 1

Man kan fråga sig varför det skulle finnas en sä tydlig

skillnad mellan individuella och kollektiva aktiviteter när det

gäller riskto 1 erans. Ett förslag är att effekten beror pä

upplevelsen av kontroll. Det har visat sig att människor har ett

starkt behov av av att ha kontroll över sin situation (Sjöberg &

Magneberg, 1987). Att lämna ett avfallslager på ett sådant satt

att det inte kan öppnas i framtiden skulle vara ett sätt att goi a

omgivningen okontrollerbar i en viktig bemärkelse, för att

relatera diskussionen till en aktuell frågeställning.

Individuella aktiviteter kontrollerar vi själva och där föi

kan vi få den uppfattningen att det kommer att qä tämligen lätt

att undvika en olycka. Svenson fann att inemot 9O'/< av alla

bilförare ansåg sig kora bättre än genomsnittet (1981).
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En annan tolkning, som inte är oförenlig med den nyss

nämnda, är att effekten beror på önsketänkande. I vår riksstudie

av attityder till radioaktivt avfall fann vi att man genomgående

bedömde risker för den egna personen som iäqre än samhäl1sris^er,

Det finns åtskillig forskning som har visat att människor har en

tendens att bedöma att det som är önskvärt också är troligt

(Sjöberg, 1982; Sjöberg 8. Bic?l, 1983).

Risk och moral

Gtarr utnyttjade arkivdata för sina analyser. Han antog att

aktiviteter som förekommer i samhället har en acceptabel risknivå

och, som sagt, att deras nytta kan mätas med hjälp av data på de

satsade resurserna. Detta kan låta rimligt, men har inte desto

mindre kritiserats (Otway & Cohen, 1975) på flera olika sätt. Den

kritiska synpunkt som jag själv vill poängtera är att man pä

denna väg bara kan fä fram mycket qenei el la och

informationsfattiga matt pa riskupplevelse. Människor har för det

första olika uppfattningar om nytta och accepterbarhet, t ex med

kärnkraften, och för det andra finns det en mängd aspekter pä

risker som kan vara av betydelse men som inte kan mätas med den

metodik r.om Starr använde.

Amet ikanska psyknloqpi (Fischhoff f •? h al., 1979; F-~ i srhhof f ,



1983) har föreslagit 9 dimensioner som betydelsefulla delar av

riskupplevelsen, nämligen om risken är

- okänd för vetenskapen

- okänd för den som utsätts för den

- ny eller obekant

- förknippad med en fördröjd effekt

- ofr i v i 11 ig

- okontrollerbar

- dödlig

- skräckinjagande

- katastrofal

Bi ld

Det här schemat, har visat sig användbart när det gäller att

förstå de starka reaktionerna pa kärnkraftens risker. Kärnkraften

associeras med maximalt ofördelaktiga lägen i alla eller

åtminstone de flesta av dessa dimensioner.

En aspekt som lyser med sin frånvaro i schemat är emeller tid

den moraliska. Att etiska problem Är aktuella i diskussionen a*

kärnavfallet visades inte minst vid det seminarium som KASAM

arrangerade hösten 1987 och som ägnades just mor a 1 frågorna. En

diskussion av psykologiska frågeställningar i det sammanhanget

gav Sjöberg ?» Drott/ (1987c).

- 5 -



I en översikt av forskningen pé riskområdet (Sjöberg, 1987)

fann vi att moraliska aspekter tycktes ha stor betydelse genom

att skapa en sorts sprängstoff i debatten kring risker. Den

politiker är nog inte född som vill bli ställd mot väggen av

kritiker som hävdar att han tagit beslut som inneburit risker för

människoliv, särskilt inte om han gjort det för att spara pengar.

Trots att vi ständigt måste väga ekonomiska utgifter mot

människoliv är det fa som vill offentligt försvara att de använt

- explicit eller implicit - ett visst riktvärde för en människas

liv, vare sig det nu är 100 000 kronor eller 10 miljoner. Värt

moraliska system sätter värdet av människolivet så högt att det

framstår som cyniskt att acceptera ett ändligt värde. Sjöberg och

Winroth (1986) fann ocksä att moralaspekten \/ar av stor vikt när

det gällde att första den bedömda accepterbarheten hos risker, se

Figur S.

Bild 3

När det gäller den speciella frågan om kärnavfallet har vi

också i vara studier funnit att de moraliska aspekterna spelar en

framträdande roll, i synnerhet bland dem som har egna barn och

bland ungdomar som inte anser att man tagit tillräcklig hänsyn

till kommande generationer när man beslutat om kärnkraften.

Tidsperspek t i vet



Tidsperspekt i vet

Lät mig sa komma in pä tidsperspektivet i allmänhet och frågan om

kärnkraftens avfall i synnerhet. Intuitivt uppfattar vi värt

engagemang i händelser som ligger längt fram i tiden som ganska

litet, och mindre ju längre fram i tiden vi kommer. Man har också

funnit att det tycks vara fallet att engagemanget avtar ganska

snabbt som en funktion av avstånd i tiden, se Figur 3 (Ekman &,

Lundberg, 1971; se Björkman, 1987, för en översikt).

Bi ld <+

Dessa data gällde det bedömda engagemanget i en tänkt

framtida händelse. (Liknande resultat fick man f ö när man lat

försökspersoner bedöma engagemanget i geografiskt avlägsna

händelser^. Det finns också forskning pä beslutsfattande som är

av intresse i detta sammanhang. Nyttan av en framtida vinst

upplevs i dag som mindre än vad den egentligen borde vara en 1 i q t

ett strikt rationellt synsätt (örtendahl & Sjöberg, 1979). Detta

kan återigen sägas vara ett tecken på bristande engagemang i

fr act i den .

Det verkar alltså som om människor är mindre bekymrade mu

avlägsna framtida händelser än nm nutiden eller den nära

framtiden. Detta kan tyckas var a ett banalt påpekande men det a<

inte alldeles självklart varför rle>t skulle vara på det hat

sättet. En tänkbar fork lav ing är att det ar bristen på moraliskt



ansvar för den avlägsna framtiden som är avgörande. I allmänhet

finns det ju inget klart samband mellan dagens handlande och

händelser i en avlägsen framtid. Var och andras forskning pä

området kärnavfall har emellertid visat att människor är mycket

engagerade i avfallsfrågan, och här kan man onekligen se ett

engagemang i händelser som ligger mycket långt fram i tiden.

Kanske beror detta pä att det fi nns ett klart samband mellan

dagens handlande och konsekvenser långt fram i tiden just i denna

speciella fräga.

När man diskuterar tidsperspektivet är det givetvis viktigt

att veta ungefär vilken tidsram som människor föreställer sig är

aktuell när det gäller kärnavfall. Vi ställde frågor om hur länge

man trodde att kärnavfallet är farligt och hur djuot i berget

det bör förvaras. Med ianvärdena av de skattningar som

respondenterna gjorde framgår av Tabell 1.

Bi ld 5

De tidsrymder som människor föreställer sig ä~ alltså inte

särskilt långa. Det är noq ganska fa som funderat over vart

ansvar inte bara for framtida mänskliga generationer utan även

för de eventuella "posthumana" varelser som kan täTkas befolka

vår planet i en mycket avlngsen framtid, dock inte mera a^/läqsen

an att en df?J av kärnavfallets aktivitet ännu ej klingat av. Hur

skall man kunna varna för farorna med ett avféllsl iger över

B -



sekler och årtusenden? Det är frågor som diskuteras i dag, men

som troligen inte är sä aktuella i den allmänna opinionen

eftersom människor tycks föreställa sig framtiden ungefär som

"more of the same" . '

Engagemanget i avfallsfrågan är inte nödvändigtvis ett

engagemang i mycket avlägsna framtida generationers öden. De

tidshorisonter som framgår av Tabell 1 är inte speciellt avlägsna

även om 1000 år kan tyckas vara en läng tid. Engagemanget k^n

naturligtvis också vara frågan om ett perspektiv pä nuet.

Vetskapen om att det finns en förvaringsplats för radioaktivt

avfall på nära håll kan vara nog för att skapa en negativ

inställning. Svårigheterna att få kommuner att acceptera att man

lagrar- avfall inom dera<i gränser är väl kända, både i Sverige och

internationellt. Iden att erbjuda ekonomisk kompensation för -T 11,

man accepterar ett avfallslager verkar knappast heller ha

fungerat särskilt bra (Bord, 198V). Attityderna till

avfallsrisker behöver uppenbarligen diskuteras mera genere] let .̂ n

enbart ur tidsperspektivet.

' . Ett exempel : I en studie sv införandet av modern
datorteknik i kontorsmiljö fann Drott/ och Hjelmquist (1907) att
ytterst fa personer tänkte sig att framtiden skulle innpbära
nag1, a större' f or and r i nq-jr i forh.il lande till nuet.



Reaktioner på avfal 1 sr i sker

Reaktionerna pä avfallsproblemen är alltså starka, trots att

andra data visat på ett avtagande engagemang i framtida händelser

om dessa är mycket avlägsna. Sedan 70-talet har det rapporterats

amerikanska undersökningar som visat pé engagemanget i

avfallsfrågor i allmänhet, och kärnavfa 11sfrägan i synnerhet

(Kaspersson et al-, 1930; se även en översikt av forskningen om

attityder till kärnavfall i Drottz 8. Sjöberg, 1988). SCB följer

sedan flera år regelbundet utvecklingen av vad som oroar det

svenska folket mest. Är efter är rapporteras att det är

miljöproblemen som är största källan till oro.

I våra egna studier fann vi att avfallsproblemen var det man

tenderade att nämna först om man skulle räkna upp några nackdelar

med kärnkraften — och detta utan att vi pä något sätt antydde att

det var just attityder till avfallsproblem som vi var ute för att

studera. Riskerna med avfa 1 1sförvar ing bedömde? som ganska eller

mycket stora av 60'/. de svarande i vår enkätstudie.

De aspekter pa avfal lsr iskerna som bedömdes som mest oi o,jiMie

den mänskliga faktorn

kr igsrisken



- att försämrad ekonomi i framtiden medför ökat risktagande

Attityden till kärnavfall har naturligtvis en hel del att

göra med attityden till joniserande strålning och de risker som

förknippas med bade kärnkraft och kärnvapen. Efter Tjernoby) fann

vi i attitydundersökningar att rädslan för strålning \/ar kraftigt

förhöjd, särskilt i de mest utsatta delarna av landet (Sjöberg &

Drottz, 1987b). Detta väkr givetvis en ganska naturlig reaktion.

Massmedia var fulla av nyheter och diskussioner om strålningen

från det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl.

Massmedias roll för att påverka attityder generellt och

naturligtvis även i riskfrågor är mycket viktig (Page, Shapiro ?>

Dempsey, 1987). I en intressant jämförelse mellan ungerska och

amerikanska massmedia fann man dels att amerikanska massmedia

innehöll mycket mera material som behandlade skilda slag av

risker, dels av allmänhetens inställning till risker \/ar myckel.

olika i de två länderna. Ungrarna hade en mindre oroad

inställning än amerikanerna.

Vi fann i studien av attityder till kärnavfall att

riskbedömningen kunde väl förklaras av tre prediktorer:

- allmän inställning till kärnkraft

- tilltro till expertisen inom området

- generell riskkänsliqhet



Bi Id 6

Dessa tre prediktorer kunde förklara drygt 60'/. av variansen

i riskattityd inom avfallsområdet. Data tydde också pä att

ytterligare bidrag kunde erhållas om man inkluderar mora1 aspek ter

samt oron över ett kärnvapenkriq.

Vi har även funnit att det tycks finnas mera dynamik i en

extremt negativ inställning till kärnkraften än i en extremt

positiv inställning. I studien av/ attityderna efter

T jernoby1 o 1yckan fann vi att de extrema motståndarna (definierade

som människor som extremt förkastade alla värden hos kärnkraften)

var 15 ganger fler än de extrema anhängarna. Visserligen gällde

detta inte en popu1 a tionsstudie utan en undersökning av vissa

utvalda grupper men andra data i denna studie tyder inte pa att

den i sin helhet ger en starkt avvikande bild frän popu1 a t ionen.

Om en bedomn i ngsska la fragai efter i isk_ n>f?d kärnavfallet och

högre bedömninqsvärde innebär a* t man uttr/cker större i isk

uppkom tydligen pn sorts synergi effek t sa att särskilt mänga är

benägna att välja ett extremt svarsalternativ, medan motsvarande

resultat inte kunde belaygas i vara data for evtremt positiva

att i tyder- . I riskstudier frågar man ht?lt naturligt människoi om

hur stora riskpr de upplever men det skull'? ont?k 1 i qf>r> vara

intressant att komp 1 et tei a me cl frågor om hur stor r^a\ ?r_h«?t_ de



upplever. Jag misstänker att resultaten inte skulle bli

jämförbara utan att dynamiken i de negativa attityderna och

därmed sammanhängande riskbedömningar är ett speciellt

psykologisk fenomen, jfr. forskning om politiska proteströrelser

(Lederer, 1 9 8 6 ) .

Detta kan tyckas vara en naqot teoretiskt utvikning i

sammanhanget. Resultat av denna typ är emellertid viktiga

eftersom de visar hur beroende vi ät av de exakta formuleringar

som görs av frågorna i en enkät.

Bakgrundsdata och avfa 11 sat t i tyder

När det gäller bakqrundvar iabler i relation till attityder till

kärnavfall vill jag främst nämna tvä: kön och utbildning.

Kvinnor är mycket mera negativa till kärnkraften än vad män är

och de bedömer riskerna som större, bade med kärnkraft i drift

och med avfa 1lsförvaring. De vill lägga avfallet pa större djup

men bedömer däremot förvånande nog inte tidsdimensionen

annorlunda än män. At.t det finns en könsskillnad i inställningen

till kärnkraft är väl känt frän manga undersökningar (Brody,

198*+) och i mänga familjer. Könsskillnaden kunde i våra data till

stor del förklaras av skillnader i de tre predi k torerna allmän

inställning till kärnkraft, tilltro till experter samt allnän

ri skaversi on. I en tidigare studie fann vi dessutom att

— 1 ' 3
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könsskillnaden i den allmänna inställningen till kärnkraft rätt

väl kunde förklaras av skillnader mellan könen i r iskupplevel se.

Vi fann i vara data även en tydlig utbildningseffekt. (Det

fanns ingen interaktion mellan utbildning och k ö n ) . De som hade

en högre utbildning tenderade att \/ara mera positiva till

befintliga lösningar pä avfallsproblemen och de skattade riskerna

som mindre. I detta avseende stämde våra resultat väl med en

tidigare undersökning av olika yrkesgrupper bland de anställda

vid kärnkraftverken i Ringhals och Barsebäck (Sjöberg & Drottz,

1985).

Man kan undra vad dessa skillnader beror på. Det är mindre

troligt, enligt min uppfattning, att de till nägon större del

skulle avspegla en faktisk inverkan av utbildning. Vi fann

nämligen att de lägre utbildade gav en högre riskbedömning i

samt liga avseenden (med något enstaka u n d a n t a g ) , vilket innebar

att de bedömde riskerna som högre även med sådant som att träffas

av blixten, att drunkna o s v . En tänkbar möjlighet är att de

skilda riskbedömningarna avspeglar faktiska riskskillnader.

Anställda pa kärnkraftverken tenderade att ha mera riskfyllda

arbetsuppgifter om de hade lägre utbildning. Det är väl känt frän

o 1ycksforskning att de flesta olycksriskerna är störst i grupper

med lägst utbildning, vilket i r-s i n tur kan bc?r o pa att de ofta

vistas i mera riskabla miljöer, bade pä arbetet och i hemmiljön.

1 h



Jag vill också nämna en helt annan tolkning, nämligen att

riskattityderna är beroende av olika massmediaexponering. Man har

i USA funnit att de som tittar mera pä TV ocksä bedömer riskerna

att drabbas av vald som större (Tyler, 1980, Tyler &. Cook, 19B4).

Det är möjligt att svensk TV ocksä bidrar- till att skapa en

förhöjd riskuppfattning och om jag inte tar alldeles fel sä ser

man mera pä TV ju lägre utbildning man har.

ännu en aspekt som vi studerade \/ar a 1 iener ing (Wright,

1981), mätt med hjälp av frågor om hur stora möjligheter svenska

folket har att påverka landets politik i vissa avseenden (energi,

avfallsförvaring, skatter, utbildning). Sambandet mellan

alienering, som alltså är ett förnekande av att folket kan

påverka landets politik, och riskbedömning var positivt för män,

se Figur U, men för kvinnor \/ar det U-format, se Figur 5. Detta

innebär att män som var mycket alienerade också bedömde riskerna

som stora medan män som \/ar "integrerade" i samhället bedömdo

riskerna som små. Både alienerade och integrerade kvinnor arvzäa

att det fanns stora risker.

Resultaten stämmer bra med tidigare forskning om

inställningen till fluoridisering av dricksvattnet (Sapolsky,

1969) som visat att r i skaver s i on och alienering var korrelerade



Bild 7 och 8

Dessa resultat antyder också att det kan finnas en

utbildningseffekt hos kvinnor som medför mera negativ inställninq

till kärnkraften och ökad riskkänslighet men om man studerar

utbildningsnivån mera direkt kan man inte se något sådant samband

i våra data. Intressant är dock att notera att negativa attityder

till kärnkraften kan \/ara ant ingen ett uttryck för ett resignerat

eller kanske rentav cyniskt avvisande av att samhället är till

för och kan påverkas av medborgarna, el ler en hållning där man är

s a s på insidan av samhällsmaski nen men i denna speciella fråga

tar avstånd från den politik som förts. Framtida att itydstudier

skulle troligen vinna på att ta med dessa aspekter, för att

differentiera mellan olika typer sv attityder, inte bara deras

riktning för eller mot kärnkraften.

I vår studie fann vi inget samband mellan riskattityder och

avstånd till närmaste kärnkraftverk. Andra forskare har

emellertid funnit sådana samband som tycks innebära att man blir

mera positiv ju längre bort man bor - möjligen med undantag för

dem som bor allra närmast (och troligen är anställda på verket

ifråga). Lokal opposition till avfallslager har påtalats av mänga

(t ex MoreH &. Magonan, 1982).

\h -



Experter och allmänhet

undersökningar har hittills begränsats till att gälla

allmänheten. Det är ganska vanligt att experter inom ett område

anser att riskernas storlek ganska väl går att bestämma, och att

de är små. Allmänheten har ofta motsatt uppfattning. Skillnaderna

mellan experter och allmänhet kan vara drastiska (Svenson i

Nilsson, 1987) och de kan ga i olika riktningar. På

kärnkraftsomradet tycks de flesta experter anse att allmänheten

är alltför oroad. I vår studie efter Tjernobylolyc an fann vi t

att risken med det svenska kärnkraftsprogrammet skattades en av

de mest utpräglade riskerna i landet. När det gäller t ex

radonhus och brandfara föreligger ett motsatt förhällande.

Svårigheterna att fa människor att vidta adekvata skyddsåtgärder

påtalas ofta.

Jag skall inte här ta ställning i något konkret fall till

vilken part som ligger närmast sanninqen, bara påpeka att denna

klyfta mycket ofta är för handen och att den leder till stora

svårigheter att kommunicera (Sjöberg l?80). Självfallet har dei>

till en del sin förklaring i olika kunskapsnivåer, men det är nou

inte hela sanningen. I \^ar studie av gymnasieelever fann vi ati

de som gick teknisk och ekonomisk linje genomgående var mera

risktoleranta (Drottz ?. Sjöberg, 1987, 1988). Det är ju mö ; 1 i g t

att de också hade bättre kunskaper men naturligtvis \/ar de inga

- 17 -



experter - ännu. Det är rimligt att anta att val av utbildning

och yrkesområde till en del beror pé de attityder man har till

verksamheten — nian ger sig nog ogärna in på ett område där man

anser att verksamheten är mycket riskfylld. Det intrikata

samspelet mellan värderingar och faktauppfattningar, som finns

hos alla människor - alltså även hos experter - har diskuterats

av Whitmore (1983) och Lynn U 9 8 6 ) .

Jag påminner om att vi fann att riskattityden i ganska hög

grad samvarierade med tilltron till experter, samt att denna

tilltro var ganska låg när det gällde experter anställda inom

industrin eller statliga myndigheter. Högre tilltro hade man till

forskare vid universitet och högskolor samt till "experter som

offentligt tagit avstånd frän kärnkraften".

Experters försäkringar om att man har funnit säkra lösningar

på problemen och att ingen fara föreligger efterföljs ju tyvärr

ibland av händelser av typ Tjernobyl som tycks ha ett helt annat

budskap. Jag tror att sådana katastrofer inte bara gör att mänga

ändrar sina attityder till tekniken i en negativ riktning utan

också att deras tilltro till experter och myndigheter minskar.

Skillnaderna mellan experter och allmänhet gäller givetvis

inte enbart de uppfattningar man liar om enstaka fakta, som t ex

risknivåer. De gäller även mera grundläggande begrepp om

kunskapens natur. Sanno1 ikhetsbegreppet äi inte särskilt välkänt



bland människor i allmänhet och man har påvisat en mängd

felfaktorer som starkt påverkar människors inuitiva

sannolikhetsbedömning (Kahneman, Slovic, 5. Tversky, 1982).

Särskilt smä sannolikheter är svara att kommunicera. De tenderar

att överskattas. Skillnaden mellan sannolikheten 0 och ett mycket

litet värde >0 kan upplevas som mycket stor. Det är skillnaden

mellan "absolut säkerhet" i ena fallet, i det andra att något

anda kan inträffa. Vi efterfrågar absolut säkerhet trots att en

smula eftertanke borde säga oss att risken för mycket osannolika

händelser kunde tolereras - i själva verket gör vi sa dagligen

och stundligen. (Hur stor är risken att bli överkörd när man gåi

över gatan, hur stor är risken att grannen är sängrökare och

somnar med en tano cigarett i munnen etc e t c ) . Dessa

vardagslivets alla risker tar vi utan protester, kanske för att

vi vant oss vid dem, inte tar dem riktigt pä allvar eller för att

alternativen skulle s/ara sä ytterst obekväma (och innebära nya

r i s k e r ) . Det är en intressant fråga hur inställningen till a 11 a

dessa risker, som strikt sett troligen är större än mänga

teknikrisker, är relaterad till inställningen till

teknikri sker na.

Avslut ni nq

Sammanfattningsvis vill jag under ?tr yka att mänqa människor är

mycket, bekymrad» öve?r miljöfragoi i allmänhet, och oro över al 1 A



sorters avfall, inklusive kärnavfall, ingår som en viktig del i

bi Iden.

Visserligen finns det forskning som tycks visa att vårt

engagemang avtar när händelser ligger långt fram i tiden men det

finns inga skäl att tro att detta är resultat som utan vidare kan

tillämpas på avfallsfrågan, om man nu skulle vilja göra det. Oron

över avfallet är dels relaterad också till nutiden, dels

relaterad till ett moraliskt engagemang som troligen har att göra

med att kopplingen till framtida händelser är så tydlig i

avfallsfrågan.

Många anser att de frågor som är förknippade med

kärnavfallet är mycket svåra att ta ställning till. Att föra ut

information om dessa ting är säkert ingen lätt sak, särskilt inte

om man har anledning misstänka att inte alla kommer att vara

villiga att ta sig tillräcklig tid för att ta del av

informationen. StOtz (1987) gjorde hösten 1986 en studie av hur

man reagerat på den broschyr om strålningen som strax innan, med

anledning av T jernoby lo lyckan, utdelats till alla hushåll. Ca 25*/.

av de svarande uppgav att de läst. Några effekter i form av

bättre kunskaper kunde knappast konstateras.

Den upplevda trovärdigheten hos experterna framstod i våra

data som en betydelsefull faktor i riskat11tydpn. Det är en

intressant och viktig fråga för fortsatt forskning vad det är som

- PO -



ger entydiga svar pä de svåra frågor som ofta förknippas med

teknikens risker. Olika experter har ofta olika uppfattningar och

om frågorna är tillräckligt angelägna så återger massmedia en

förvirrande bild av vad som egentligen gäller. Vem skall

allmänheten tro på när professor X säger en sak och professor Y

motsatsen?

Det är alltså problematiskt både att informera och

kommunicera om risker. Forskningen pä området kan i bästa fall

bidra till att lösa dessa kommunikationsproblem men eftersom det

är en fråga om en djupgående social konflikt, där olika grupper i

samhället har vitt skilda meningar om vad som är rationellt och

etiskt acceptabelt handlande måste forskarna försöka inta en

objektiv och opartisk ståndpunkt. Risken är förstås att ingen

tycker att vi är riktigt att lita på, men det är en av

riskforskningens risker som vi måste ta.

- Pl -
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Tabell 1

Medianvärden av skattningar av hur läng tid radioaktivt avfall är

farligt för människor samt av hur djupt i berget det bör

förvaras.

Typ av avfall Tid (i är) Djup (i meter)

Lägaktivt 30 100

Medel ak t i vt 100 300

Högaktivt 50O 1000
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1. Inledning

I vårt nutida samhälle finns en rad verksamheter som medför
risker för halsa och miljö på mycket lång sikt Utsläpp av
koldioxid och freoner kan påverka utvecklingen av jordens
klimat, ökad exponering för vissa kemiska ämnen och joniserande
strålning kar. påverka vår arvsmassa genom ökad mutations-
frekvens. Men vår samlade arvsmassa påverkas också av för-
ändringar i de mekanismer som bidrar till att olika arvsanlag
förs vidare från generation till generation. Ärftlighetsforskare
har påpekat att ändrade parnings - och flyttningsmönster liksom
ändringar av urvalsmekanismerna till följd av medicinsk ut-
veckling under senare år sannolikt har spelat en större roll än
förändringar i mutationsfrekvensen om man ser till inverkan på
den samlade arvsmassan, t ex vad gäller frekvensen av vissa sjuk-
domsanslag .

Det är således inte bara kärnkraften och dess avfallshantering
som möter problem förknippade med riskvärdering i mycket långa
tidsperspektiv. Jag skall dock i detta föredrag begränsa mig till
att beskriva hur dessa riskvärderingsproblem angrips när det
gäller slutförvar av kärnkraftens radioaktiva avfall. Det är
nödvändigt att angripa dessa riskvärderingsproblem från två in-
fallsvinklar: En etisk/samhällsvetenskaplig och en teknisk/natur-
vetenskaplig. Båda infallsvinklarna används i de svenska till-
synsmyndigheternas arbete. Jag skall i detta föredrag begränsa
mig till de teknisk/naturvetenskapliga aspekterna. För de etisk/
samhällsvetenskapliga aspekterna hänvisas till Prof. Sjöbergs
föredrag och till avsnitt 6 i Samrådsnämndens för kärnavfalls-
frågor (KASAM) rapport för 1987 över kunskapsläget på
kärnavfallsområdet.

2• Säkerhetsana]vtiska modeller

Olika typer av radioaktivt avfall ställer olika krav på ett slut-
förvar. Ju större aktivitetsmängder och ju mer långlivat avfal]
som skall förvarar., desto större krav ställs på slutförvarets
förmåga att förhindra eller begränsa utläckaget av radioaktiva
ämnen till omgivningen under långa tidrymder - tusentals till
hundratusentals år. Säkerhetsanalyser och riskvärderingar



skall alltså göras över tidrymder då mycket stora förändringar
kommer att inträffa både vad gäller samhällsstruktur och natur-
miljö. Mot bakgrund av historiskt och geovetenskapligt underlag
kan man ansätta följande tidsperspektiv som karakteristiska för
olika typer av liörändr ingår :

ca 100 år Samhällsstruktur och kostvanor ändras

ca 1000 år Landhöjning:

Vegetationsmönster andras

ca 10 000 år Istid

ca 100 000 år Levande arter förändras

över 1 miljon år Större geologiska förändringar kan
påbörjas i Norden.

Det är självklart att bedömningar av hur ett slutförvar för
radioaktivt avfall kommer att fungera över tidrymder om tusentals
till hundratusentals år inte kan bygga på faktiska erfarenheter
av liknande anläggningar. Vi vet dock att de kemiska och
fysikaliska processer som styr utläckaget av radioaktiva ämnen
kontrolleras av naturlagar som inte förändras över tiden. Detta
utgör själva grundvalen för en teknisk/naturvetenskaplig säker-
hetsanalys och riskvärdering. Utifrån vår kunskap om naturlagarna
och de kemiska och fysikaliska processer som styr utläckaget av
radioaktiva ämnen får vi sålunda bygga upp matematiska modeller
som beskriver dessa processer och där modellen är en förenkling
av verkligheten. Med hjälp av dessa modeller försöker vi beräkna
så val som möjligt hur förvaret förväntas fungera under långa
tidrymder och vilka hälso och miljörisker det kan medföra.

Det är ett väl etablerat arbetssätt inom naturvetenskaperna att
med hjälp av ma temati ska modeller beskriva och förutsäga upp-
trädandet hos komplicerade system. Ett tidigt vetenskaps-
historiskt exempel ät hur man mod hjälp av Newtons rörelselagar
kunde bygga en matomatj.sk modell av solsystemet som i detalj kan
förutsäga planeternas och även rymdfarkosternas - rörel3or.

De moderna datorerna:-, kapacitet har gjort en möjligt och menings-
fullt att bygga numeriska modeller och göra beräkningar över
alltmer komplicerade system. Därmed blir det också mer
komplicerat att kontrollera att modellen ger en rättvisande be-
skrivning av de verkliga förloppen och vilka begränsningar som
modellen har därvidlag. I princip ingår följande steg i ut-
veckling och användning av modeller för beräkningar av hur
komplicerade system uppträder:

• Man bygger först upp en beqreppsmässig (konceptuell)
bild av de for lopp man vill studera (t ex hur



grundvatten strönunar genom sprickigt berg), vilka faktorer
som kan påverka denna strömning (t ex tryck, bergets
sprickighet, m m) samt hur dessa faktorer kan förändras
över tiden.

- Man bygger sedan upp en matematisk modell av förloppet,
stödd på kända formler och samband för olika delförlopp.
Den matematiska modellen överförs vanligen till ett dator-
program för de siffermässiga beräkningarna.

- Datormodellen verifieras, d v s man kontrollerar att den
gör sina beräkningar på ett matematiskt korrekt sätt.

- Man validerar modellen, d v s försöker kontrollera att den
beskriver verkliga förlopp på ett tillfredsställande sätt.
Man jämför då de resultat som räknats fram med hjälp av
modellen med resultat från laboratorieförsök, fältförsök
och med data från verkliga förlopp i naturen, t ex s k
naturliga analogier. (Sådana anologier av intresse för
kärnavfallsområdet kan t ex vara naturliga ansamlingar av
radioaktiva ämnen, t ex uranmineraliseringar, där man
geologiskt kan studera hur radioaktiva ämnen vandrat över
mycket långa tidsperioder).

En fullständig validering av T3e modeller, som utnyttjas vid
säkerhetsanalys av slutförvar kan av naturliga skäl inte göras.
Lång erfarenhet av arbete med matematiska modeller inom natur-
vetenskaperna visar dock att om man omsorgsfullt och med ingående
vetenskaplig kvalitetsgranskning följer ovanstående procedur så
kan man bygga modeller som med hög trovärdighet beskriver även
komplicerade förlopp av den typ som förekommer i slutförvar. Tro-
värdigheten bygger då ofta på att den samlade styrkan i det
vetenskapliga bevisnätet är större än styrkan i enskilda maskor.

För att beskriva hur ett slutförvar för använt kärnbränsle
fungerar krävs en rad olika modeller för olika delförlopp. Detta
exemplifieras i de följande för ett slutförvar i djupa bergforma-
tioner. Det använda kärnbränslet antas inneslutet i en kapsel av
ett material med hög motståndskraft mot korrosion. Kapslarna an-
ges av något typ av s k buggert, t ex ettlermaterial. Buffertens
uppgift är att kraftigt bromsa upp vattenflödet samt kapseln i
fysikalisk mening skall det inte kunna ske genom strömning utan
genom den mycket långsammare process.som kallas diffusion. I ett
förvar av denna typ kan de radioaktiva ämnena endast nå biosfären
genom att de transporteras via grundvattnet (se figur 1). Denna
transport börjar först när den vattentäta inkapslingen av kärn-
bränslet skadats genom korrosion eller på annat sätt. För att
analysera hur ett slutförvar av använt kärnbränsle i djupa berg-
formationer fungerar måste således framförallt följande processer
och fenomen beskrivas i matematiska modeller:
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En uppsättning beräkningsmodeller med tillhörande ingångsdata för
ovan nämnda processer och förlopp utgör grunden för en säker-
hetsanalys av ett slutförvar för kärnavfall. En säkerhetsanalys
utförd med en sådan uppsättning beräkningsmodeller syftar till
att ge kvantitativt underlag för värdering av säkerheten hos ett
slutförvar för kärnavfall och dess möjliga inverkan på hälsa och
miljö över mycket långa tidrymder.

Beräkningarna med hjälp av olika matematiska modeller utgör
endast en del av säkerhetsanalysen och riskvärderingen av ett
slutförvar. För att kunna användas som beslutsunderlag måste ock-
så förutsättningarna för beräkningarna liksom resultatens be-
tydelse klargöras.

3. Utgångspunkter - scenarier

En säkerhetsanalys av ett slutförvar över så långa tidrymder det
här är fråga om måste grundas på vissa antaganden eller ansatser
som ger ramar för modellberäkningarna - scenarier. En vanlig typ
av scenarier utgår från i tiden konstanta yttre förhållanden. In-
gångsdata och andra parametervärden som styr processerna i för-
varet väljs utifrån vad som bedöms vara "bästa uppskattning" på
grundval av tillgängligt teoretiskt och experimentellt under-
lag. En andra typ av scenarier utgår från mer eller mindre sanno-
lika händelser som t ex en ny istid (sannolik) eller tidig genom-
frätning av många avfallskapslar (osannolikt därför att man
konstruerat hela förvaret med sikte på att undvika just detta).
En tredje vanlig typ av scenario använder genomgående mycket
pessimistiska ansatser för att man skall få en övre gräns för
tänkbara konsekvenser. Genom att genomföra säkerhetsanalytiska
modellberäkningar för olika typer av scenarier kan man bilda sig
en uppfattning om hur känsliga resultaten är för olika ingångs-
antaganden.

I vissa fall kan man relativt säkert beskriva ett scenario och
dess konsekvenser. I andra fall är detta svårare. Ett extremt
fall är meteoritnedslag som är mycket osannolik händelse vars
konsekvenser vi svårligen kan beräkna. Speciella problem upp-
kommer vid analyser av scenarier som beskriver medveten mänsklig
inträngning i förvaret. Problemen kring scenarier har uppmärk-
sammats internationellt. Påbörjade arbeten, bl a i regi av den
internationella samarbetsorganisationen OECD, kan förhoppningsvis
leda fram till ett bredare internationellt samförstånd kring hit-
hörande frågor.

4. Kriterier för godtagbar säkerhet

Resultaten från de säkerhetsanalytiska modellberäkningarna skall
jämföras med kriterier för vad nom är en godtagbar risknivå.
Dessa kriterier kan vara utformade på olika sätt. En vanlig typ
av kriterier bygger på framräknade stråldoser till individer i
mest utsatta grupper. Detta blir då ett mått. på hur slutförvaret
kan öka den individuella hälsorisken - i detta sammanhang risken
för att enskilda invidider drabbas av cancer eller ärftliga



skador i olika tidsperspektiv. Man kan också räkna fram så kalla-
de kollektivdoser. Dessa blir ett mått på hur slutförvaret kan
öka de sammanlagda samhälleliga hälsoriskerna, t ex i form av
totalt tillskott av cancerfall och ärftliga skador räknat över
stora befolkningsgrupper.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i sitt yttrande över den så
kallade KBS-3-studien konstaterat att förändringarna i biosfären
över tidsperioder som överstiger ca 10.000 år är så stora att be-
räknade stråldoser saknar vetenskapligt värde som beslutsunder-
lag. Något som direkt kan ersätta stråldosen som acceptans-
kriterium har inte getts men ett antal alternativ har
diskuterats. Den som SSI främst har studerat är användningen av
den naturliga omsättningen av farliga ämnen, d v s i vilken takt
farliga ämnen tillförs biosfären, som ett kriterium. Denna metod
bygger på att de kemiska och geologiska processerna styr denna
omsättning bättre kan beräknas över långa tidsperioder än
processer i biosfären. Ett möjligt kriterium skulle därvid vara
tillförseln av radioaktiva ämnen till biosfären från ett slutför-
var ej får överskrida vad som via vittring och andra i naturen
förekommande processer som tillförs biosfären. Mycket arbete
återstår både vad gäller kriteriet i sig själv och hur det skulle
kunna presenteras på ett begripligt sätt så att det kan bli all-
mänt accepterat.

Kriteriernas utformning påverkar säkerhetsanalysens metoder. A
andra sidan kan modellutvecklingarna också aktualisera nya typer
av kriterier. Kriterieutvecklingarna är föremål för en omfattande
diskussion inom olika nationella grupper och organisationer.
Valet av kriterier rymmer många värderingsfrågor av närmast etisk
natur. Värderingsfrågorna berör inte bara vilka risknivåer som
kan vara godtagbara och hur de mäts utan också vilka osäkerheter
i de beräknade värdena som kan godtas med hänsyn till osäkerheten
i scenarier, modellernas utformning, m m.

5. Sammanfattning av nuläget.Försatt utveckling

De säkerhetsanalyser av förslag till slutförvar av kärnavfall i
djupa bergform&tioner som genomförts såväl i Sverige som i andra
länder har resulterat i beräknade konsekvenser som ligger långt
under de nivåer som normalt leder till motåtgärder både vad det
gäller risker för individer och för samhället. Dessa beräkningar
har varit föremål för en ingående vetenskaplig granskning. Likväl
fortsätter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för
att förbättra kunskaperna om framtida slutförvarsfunktioner. Det
finns flera skäl till denna utveckling.

En typ av skäl sammanhänger med konstruktionen av slutförvaret.
Om den fortsatta forskningen leder till att hittills gjorda
pessimistiska antaganden kan ersättas med säkrare dataunderlag så
skulle ett slutförvara barriärer kanske kunna förenklas. Det
finns också en stark koppling mellan säkerhetsanalysen och de
data nom behöver samlas in för att i detalj beskriva och analys-
era ett tänkt slutförvarsområde. Andra skäl sammanhänger med
beslutsprocessen när ett slutförvars lokalisering och utförande
skall godkännas. Granskningsarbetet och riskvärderingen under-
lättas otvivelaktigt av att osäkerheter i modellmässiga beskriv-
ningar av olika fenomen liksom i ingångsdata minskas så långt
rimligt och möjligt.



För närvarande utvecklas de säkerhetsanalytiska modellerna delvis
mot större komplexitet och detaljrikedom. Enkla modeller som lätt
kan förstils också av icke-experter och som behöver en liten mängd
ingångsdata vore att föredra. Osäkerheten om betydelsen av ännu
outredda effekter gör emellertid den pågående utvecklingen
nödvändig. Först sedan större insikter om ett slutförvars olika
funktioner har nåtts kan den modellmässiga beskrivningen
förenklas genom att effekter som har kunnat visats vara små kan
avföras från modellerna.

Vi kan således konstatera att även om det idag finns en metodik
utvecklad för säkerhetsanalyser av kärnavfallsförvar i mycket
långa tidsperspektiv så återstår fortfarande ett omfattande
forsknings- och utvecklingsarbete. Nödvändigheten av systematiska
program för validering av beräkningsmodeller bör därvid speciellt
poängteras liksom behovet av vidareutveckling av metoder för val
av scenarier och vidareutveckling av kriterier för att värdera
slutresultaten av en säkerhetsanalys med hänsyn till
strålskyddsaspekter i mycket långa tidsperspektiv.

Med säkerhetsanalysen som verktyg kan det viktigaste
problemområdena för fortsatt forskning identifieras. Samtidigt
ger säkerhetsanalysen möjligheten att bedöma hur långt i
detaljförståelse man behöver gå inom olika områden och hur vissa
osäkerheter skulle kunna kringås genora förenklade pessimistiska
ansatser vad gäller modellernas utformning och ingångsdata -
eller genom förändrad konstruktion av slutförvaret.

Den vetenskapliga metodiken för att hantera ovannämnda problem
vid uppbyggnad, verifiering och validering av de
säkerhetsanalytiska modellerna är väl etablerad. Betydande
insatser torde återstå när det gäller att göra modellerna och
deras resultat begripliga och lättillgängliga för beslutsfattare
och en bredare allmänhet. Detta torde också vara en förutsättning
för att kunna sammanföra resultat från teknisk-
naturvetenskapliga riskanalyser med etisk/samhällsvetenskapliga
riskvärderingar.

6• Litteraturanvisning

Detta föredrag bygger i stor utsträckning på avsnitt 4 "Metoder
för säkerhetsanalys" i Samrådsnämdeno för kärnavfallsfrågor
rapport för 1987 över kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Detta
avsnitt har på nämndens uppdrag i huvudsak utarbetats inom SKI. I
avsnittet finns en jämfört med föredraget utförligare diskussion
av olika vetenskapliga frågeställningar när det gäller
riskvärderingar i långa tidsperspektiv. I andra avsnitt i nämnda
rapport diskuteras också användningen av naturliga analogier i
riskanalyser inom kärnavfallsområdet samt 3tiska frågeställningar
förknippade med ri:skvärderingar.
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Finansiering av kärnkraftawecklingen

Statens kärnbränslenämnd (SKN), har till uppgift att

övervaka och granska kärnkraftföretagens forsknings-

och utvecklingsprogram för hantering och slutlig

förvaring av det använda kärnbränslet och för rivning

av kärnkraftverken.

SKN ansvarar också för frågor som rör finansiering inom

kärnavfallsområdet enligt finansieringslagen. Dessutom

skall SKN informera allmänheten om frågor kring

avfallshanteringen.

Ansvaret för finansieringsfrågorna har nämnden haft

sedan starten 1981, övriga uppgifter preciserades under

1985.

Enligt lagen (1981:669) om finansiering av framtida

utgifter för använt kärnbränsle, den s k finansierings-

lagen skall reaktorinnehavare varje år, så länge

reaktorn är i drift, erlägga en avgift till staten.

Denna avgift skall säkerställa att medel finns

tillgängliga för att täcka kostnaderna för

avfallshantering och rivning av kärnkraftverken.

Avgiften utgår med ett belopp per levererad

kilowattimme från resp kärnkraftverk. Avgiften beslutas

av regeringen på förslag av SKN. Avgifterna betalas in

till räntebärande konto i riksbanken.

Innan det statliga finansieringssystemet trädde i kraft

hade kärnkraftföretagen gjort avsättningar i sina

bokslut för framtida kostnader för att omhänderta

använt kärnbränsle och riva kärnkraftverken. De

reserver som företagen byggt upp överfördes 1982 till

det nybildade fondsystemet.



s. 2

Enligt rollfördelningen mellan staten och företagen har

staten det övergripande ansvaret för hantering och

förvaring av radioaktiva restprodukter, såsom utbränt

kärnbränsle och drift- och rivningsavfall från kärn-

kraftverken. Ett motiv för detta är det mycket långa

tidsperspektivet. Vid avveckling av kärnkraftverken

senast år 2010 beräknas åtgärderna för att ta om hand

avfallet pågå 5 ytterligare 50 år, dvs fram till år

2060.

Ansvaret nnebär också att erforderliga medel skall

rese"x/ i/as för den framtida hanteringen. Principen är

af kostnaderna för avfallshantering och slutförvar

.'./»il betalas av dem som utnyttjar kärnkraften. Enligt

tinansieringslagen skall kärnkraftföretagen svara för

alla kostnader som är nödvändiga för att på ett säkert

sätt ta hand om använt kärnbärnsle och för att riva

kärnkraftanläggningarna. Kärnkraftföretagen måste

alltså räkna med dessa kostnader i sin produktion.

Avgiftsberäkningarna

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som ägs gemensamt

av de fyra kärnkraftföretagen överlämnar varje år en

beräkning till SKN över framtida kostnader för kärn-

kraftens radioaktiva restprodukter. Beräkningen skall

innehålla en uppskattning av kostnaderna för samtliga

åtgärder fram till ca år 2060 och en specifikation över

kostnaderna för de närmaste tre åren.

Kärnbränslenämnden granskar SKB:s plan med föreslagna

åtgärder och beräknade utgifter. SKN föreslår på basis

av denna granskning regeringen den avgift i öre/kWh som

skall tas ut från kärnkraftproduktionen och fonderas

för framtida utgifter.

Arets avgift uppgår i genomsnitt till 1,9 öre per

kilowatttimmc, vilket innebär samma avgiftsnivå sedan

1984. I laqcn förutsätts att avgiften skall bestämmas

med hänsyn till förhållandena vid var jo reaktor.

Avgiften kan alltså vara olika för do fyra



s. 3

kärnkraftföretagen. De beräknade kostnaderna varierar

mellan företagen. En individuell avgift blir därför mer

rättvisande. T o m 1986 var avgiften densamma för alla

företag men fr o m 1987 har avgifterna beräknats

individuellt. Årets avgifter uppgår till:

Forsmarks Kraftgrupp AB 1,9 öre

OKG AB 1,7 öre

Statens vattenfallsverk 1,9 öre

Sydsvenska Värmekraft AB 2,2 öre

Avgifterna beräknas så att de sammanlagda belopp som

betalas in under reaktorernas drifttid skall täcka

kostnaderna för att ta hand om avfallet och riva

kärnkraftverken.

Kostnadsberäkningarna omfattar

transportsystem för radioaktiva restproduk-

ter, dvs fartyget Sigyn, transportbehållare,

specialtruckar, etc

centralt mellanlager för använt kärnbränsle,

CLAB

en mindre del av slutförvaret för radioaktivt

driftavfall, SFR 1

kostnader för upparbetning

De anläggningar som skall byggas längre fram är bl a

berglaboratorium

bchandlingsstation för använt kärnbränsle

slutförvar för högaktivt avfall, främst

använt kärnbränsle

slutförvar för rivningsavfall
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I beräkningarna ingåi även kostnader för forskning

samt för att avveckla och riva kärnkraftverken.

De totala framtida kostnaderna enligt finansierings-

lagen beräknas till ca 38 miljarder kr. Kostnaderna

beräknas falla ut t o m 2050-talet med tyngdpunkten på

2010-talet. Fram till 1988 har motsvarande kostnader

uppgått till 5800 mkr i löpande penningvärde.

Kostnadsberäkningarna görs om varje år. Därigenom kan

man ta tillvara den ökade kunskap om anläggningarna och

kostnaderna för dessa som fortlöpande framkommer i

forsknings- och utvecklingsarbete.

Avgiftsberäkningarna påverkas inte bara av kostnadsupp-

skattningarna utan också av elleveransernas storlek och

av avkastningen på fonderade medel.

Som tidigare nämnts utgår avgiften i förhållande till

den elkraft som levereras från kärnkraftverken. Kärn-

bränslenämnden har enligt tidigare politiska beslut

räknat med att kärnkraften avvecklas år 201C. Nämnden

har också räknat med att varje reaktor drivs i 25 år. I

beräkningarna har vi utgått från att endast Oskarshamn

3 och Forsmark 3 kommer att vara i drift det sista

året. De övriga 10 reaktorerna har då redan tagits ur

drift.

Avgiftsmedlen placeras på räntebärande konton i riks-

banken. Räntan på fondens behållning är densamma som på

statsobligationer. Avkastningen på de fonderade medlen

kapitaliseras i sin helhet. Kärnbränslenämnden räknar

med att fonden också kommer att lämna en real

avkastning, dvs en positiv avkastning sedan man tagit

hänsyn till inflationstakten. Denna reala förrärtning

som genomsnittligt kan uppnås på avsatta medel far stor

betydelse för beräkningarna eftersom huvuddelen av

pengarna inte kommer att användas förrän under

2010-2050-talet. Avkastningen på fonderade model

beräknas svara för on betydande del av det framtida

kapitalbehovet.
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Kärnbränslenämnden har räknat med en årlig genomsnitt-

lig realränta på 2-2,5 %, vilket får anses vara en

försiktig bedömning jämfört med andra

investeringsberäkningar i samhällsekonomin.

Fondbehållning

Avgiftsmedlen fonderas i riksbanken. Fondens behållning

har vuxit från 1707 mkr första året till 3900 mkr 1987.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Fondmedel

mkr

1707

1636

1835

2325

3070

3928

Årlig ökning

%

-

- 4

12

27

32

28

Ränteavkast-

ning %

1,3

11,4

10,3

10,2

9,7

10,0

Fonderna beräknas växa snabbt i framtiden till följd av

fortsatta avgiftsinbetalningar och ökad

ränteavkastning. Den nominella ränteavkastningen har

under de gångna åren legat på drygt 10 %, bortsett från

det första året under perioden. Inflationen låg i

början av 1980-talet på 8-9 % årligen för att sedan

sjunka till ca 4-5 % per år. Den reala avkastningen på

fondmedlen, dvs skillnaden mellan nominella räntan och

inflationen, har under den redovisade perioden varit ca

3-4 % per år.

Sedan det statliga finansieringssystemet trätt i kraft

har totalt ca 8100 mkr betalats in i avgifter av

kärnkraftföretagen under åren 1982-1987. Från fonderna

har under samma period totalt ca 5300 mkr betalats ut i

kostnadsersättningar till företagen. Dessa ersättningar

har företagen erhållit för att finansiera bl a

transporter, CLAB, upparbetning och forsking.

I slutet av 1987 uppgick do fyra företagens behållning
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FKA 564 mkr

OKG 1272 mkr

Vattenfall 1319 mkr

SVAB 775 mkr

Nedläggning av två reaktorer

I den energipolitiska propositionen har regeringen

föreslagit att två reaktorer tas ur drift under åren

1993-1996. Detta innebär att förutsättningarna för

avgiftsberäkningarna ändras, eftersom en kortare

drifttid leder till att avgiftsinbetalningarna minskar.

Därmed upphör fonduppbyggnaden tidigare än vad SKN

antagit. Avgiftssystemet kan emellertid anpassas så att

det kan användas även under andra awecklingsalternativ

än det som hittills lagts till grund för beräkningarn.

En kortare drifttid kan givetvis kompenseras med en

högre avgift.

(kommer senare)

ELMIA.MS OS


