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I DETTA NUMMER av Kärnkraft i vår omvärld
har vi fokuserat lite extra på den amerikanska
situationen och tar upp några artiklar som
behandlar pågående förändringar som en följd av
Fukushimakatastrofen, nybyggnation och livstidsförlängning; med andra ord är temat USA.
Den amerikanska kärnkraftsindustrin arbetar
vidare med att införa modifieringar och förbättringar på sina anläggningar som en konsekvens av
olyckan vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk år
2011. Det är väldigt olika förhållanden som råder
på olika platser i USA vilket innebär att tekniska
förändringar i stor grad blir kraftverksspecifika.
Dock har man utarbetat gemensamma principer
och koncept som styr inriktningen, och där mobil
utrustning är central. Vi ger en bild av läget.
Vi har i tidigare nummer av Kärnkraft i vår
omvärld gett statusrapporter över hur projekten
för de pågående reaktorbyggnationerna i USA
fortlöper. Fyra nya reaktorer har erhållit en
kombinerad konstruktions- och driftlicens; två
reaktorer vid Vogtle kärnkraftverk i delstaten
Georgia och två reaktorer vid V.C. Summer i
delstaten South Carolina. Samtliga fyra reaktorer
är av typen Westinghouse AP1000 (Advanced
Passive 1000). Dessutom pågår färdigställandet
av ett gammalt byggprojekt, Watts Bar 2. Ett
arbete som under tjugo års tid har stått stilla. Vi
ser närmare på läget och beskriver status.
Hur klarar man livstidsförlängning av styr- och
reglersystem inom kärnkraftsbranschen, och finns
det något alternativ till att införa ny digital teknik
som till stor del skett i Sverige? Energiforsk driver
en studie där man ser närmare på detta och speciellt hur utvecklingen ser ut i USA som generellt
satsar på livstidsförlängning av sina anläggningar.
Vi rapporterar om studien.
Den amerikanska säkerhetsmyndigheten
NRC (Nuclear Regulatory Commission) har fått
en ny ordförande från och med 1 januari 2015.
Det kan innebära förändringar i det framtida
tillsynsarbetet där det gäller att myndigheten är
anpassad för uppgiften. Detta är något myndigheten kommer att se närmare på samtidigt som
lärdomar från Fukushimaolyckan fortsatt kommer
att vara mycket i fokus. Vi ger en kort bild av
situationen.
Vi tar även upp andra nyheter, bland annat
det faktum att Frankrikes energiminister säger
att nya reaktorer måste byggas; att belgiska
Electrabel fortsatt måste utreda problemen
med reaktortankarna vid Doel 3 och Tihange 2;
att Oskarshamn 2 börjar närma sig återstart; ny
kärnkraft i England; med mera.
Vi hoppas Ni får en trevlig läsning!
Conny O. Holmström, Vattenfall

Mobil dieselgenerator vid amerikanskt kärnkraftverk. Foto: Nuclear Energy Institute.

USA:s kraftbolag på god väg att
uppfylla Fukushimakrav
I USA arbetar man vidare med att införa modifieringar och förbättringar på sina
anläggningar som en följd av olyckan vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk år 2011. Förutsättningarna är väldigt olika för olika kraftverk och ombyggnationerna har kommit
olika långt. Förstärkningar genom framförallt mobila utrustningar tycks vara det man
satsar mest på, och kostnaderna för åtgärderna tycks öka för de flesta kraftbolag i
jämförelse med ursprungliga planer. Vi ger en bild av läget.
Den amerikanska säkerhetsmyndigheten
NRC (Nuclear Regulatory Commission)
har infört nya säkerhetskrav för USA:s
kärnkraftverk som en följd av Fukushimakatastrofen i mars 2011. Arbetet med
att genomföra nödvändiga modifieringar
i anläggningarna för att möta kraven har
nu inletts. Det gäller i första hand de företag som under hösten 2014 genomfört
reaktoravställningar för kärnbränslebyte, och där man främst installerat kopplingar för extra kraftförsörjning och
kylvatten. Det handlar också om bättre
instrumentering och nya speciella förrådsbyggnader.
Den amerikanska kärnkraftsindustrin spenderar uppskattningsvis motsvarande cirka 33 miljarder svenska
kronor för att uppfylla NRC:s nya säkerhetskrav. Kraven innebär att den instrumentering som mäter kylvattennivån

i bränslebassängerna för utbränt kärnbränsle måste uppgraderas, liksom anslutningar som möjliggör inkoppling av
mobil utrustning för att förse en anläggning med kylvatten och elförsörjning av
nödkylsystem. Portabla pumpar och generatorer kommer att förvaras på olika
platser på anläggningarna, däribland speciella skyddsbyggnader med hög skyddsförmåga som redan är byggda eller under
uppförande.
ENTERGY NUCLEAR
En del kraftbolag har meddelat att kostnaderna för detta tenderar att bli högre
än de först uppskattat, men för de flesta
företag verkar kostnaderna ändå stanna
vid tidigare beräkningar. Ett av de större
amerikanska kärnkraftbolagen, Entergy
Nuclear, med elva reaktorer fördelade på
nio kraftverk i sju olika delstater i främst
forts.
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Skiss som illustrerar reservutrustning för nödsituationer, (Flex-konceptet). Skiss: SAFER.

nordöstra USA och mellanvästern, har
uppgett att kostnaden kommer att bli
något lägre. Entergy bedömde först
kostnaden för att svara upp mot NRC:s
krav till motsvarande cirka 4,2 miljarder
kronor för samtliga elva reaktorer, men
den reviderades sedan till motsvarande
3,8 miljarder kronor. Detta enligt Mike
Krupa, Entergys chef för stora projekt,
inklusive uppföljning efter Fukushimakatastrofen. Kraven varierar dock mellan
olika kraftverk beroende på externa riskförhållanden. Mot den bakgrunden har
kostnaderna för att uppfylla NRC:s krav
totalt sett ökat om man ser till hela den
amerikanska kärnkraftsindustrin.
De faktiska kostnaderna för att uppfylla Fukushimakraven har ökat signifikant under tiden från det att kraven blev
kända fram till tidpunkten då detaljkonstruktioner var framtagna. Detta enligt
Joseph Delmar, talesman för New Jerseybaserade Public Service Electric and Gas
Company (PSEG). PSEG som äger och
driver tre reaktorer, (Salem 1 och 2, och
Hope Creek), uppskattar kostnaden till
motsvarande cirka 750 miljoner kronor.
I genomsnitt kommer USA att spendera
motsvarande cirka 330 miljoner kronor
per reaktor för att uppfylla NRC:s krav
efter Fukushima. Detta framkom i en intervju sent i november 2014 med Randy
Edington, högste ansvarige chef för den
nukleära verksamheten vid Arizona Public Service (APS). Edington är medlem
i den amerikanska kärnkraftsindustrins
styrande kommitté för uppföljning efter
Fukushimakatastrofen.

US NRC:S DIREKTIV
De flesta amerikanska kraftverk kommer att införa förändringar enligt de
tre NRC-direktiv som tillkommit efter
Fukushima. Det första direktivet från år
2012 berör strategier och åtgärder som
kan lindra verkningar av förlopp liknande dem som inträffade i Fukushima. Det
innebär införandet av extra kylningsvägar till reaktorhärden och bränslebassänger för utbränt kärnbränsle. Detta för
extrema händelser utanför design, det
vill säga för händelser bortom de som anläggningarna är konstruerade för. Kraftverken kommer att följa det man kallat
Flex-koncept i det här fallet, och använda
ursprunglig installerad utrustning först
för att möta extrema händelser. Utöver
dessa åtgärder ska anläggningarna kompletteras med portabel utrustning som
placeras inne på kraftverken, och vid
behov också kunna utnyttja utrustning
som förs in till kraftverken från speciella
räddningscentraler placerade utanför anläggningarna. Flex-konceptet, (Flex: diverse and flexible mitigation capability),
består framförallt av dieselgeneratorer,
batterisystem,
reservkraftförsörjning,
mobila dieselgeneratorer, mobil pumputrustning, och reservutrustning för nivåmätning i bränslebassäng.
Strategiernas utformning är väldigt
beroende av de lokala förhållanden som
råder vid en anläggning. Detta med avseende på naturliga risker och anläggningskonstruktioner vid ett enskilt kraftverk,
sade Delmar på PSEG i samband med ett
uttalande i november förra året. Det har

gjort att strategier och detaljer som därav
följer i stor grad blir kraftverksspecifika,
enligt Delmar.
På åtminstone tretton av de sextiotvå
amerikanska kärnkraftverken, (observera kraftverk, inte reaktorer), har speciellt skyddande förrådsbyggnader som
ska rymma den mobila utrustningen
som ingår i Flex-konceptet uppförts eller är under uppförande. Att använda en
standardiserad design för förrådsbyggnaderna har hjälpt till att spara pengar,
hävdar flera kraftbolag. En standardiserad lösning för konstruktion och uppförande av förrådsbyggnaderna var mycket
kostnadseffektivt, enligt Jennifer Young,
taleskvinna för FirstEnergy. Men samtidigt är de kraftverksspecifika externa
förhållandena så olika att principen ”en
storlek passar alla” inte alltid fungerar.
Exempelvis är det största hotet för
Entergys reaktorer i delstaterna Arkansas och Louisiana översvämning. Det
innebär att den mobila utrustningen
kommer att placeras på en cirka 3,5 meter hög plattform av stål vid reaktorn
Arkansas Nuclear 1. Vid Waterford 3 nära
floden Mississippi i Louisiana placeras
utrustningen inne i anläggningen, som i
det fallet skyddar mot översvämning upp
till en höjd av cirka 9 meter. Detta enligt
Entergys Mike Krupa.
Arbetet med att införa anslutningar
till reaktorkylsystemet och även till nödkylsystem har krävt en hel del analysarbete och tekniska studier, hävdar industrin. Edington från APS menar att varje
gång förändringar i säkerhetssystem eller
i system relaterade till säkerhetssystem
genomförs - oavsett om det är mekaniska
eller elektriska förändringar - så är det
ett ganska omfattande arbete. I det här
fallet har tidskraven för införande, enligt
NRC:s direktiv, varit tämligen hårda och
tvingat kraftbolagen att agera snabbt.
För lite tid har varit avsatt för att tillåta
optimal konstruktion och implementering av strategier, menar Krupa.
Krupa säger vidare att Entergys ursprungliga plan för att uppfylla kraven
från 2013 krävde mycket mer arbete och
detaljerad utformning. Även vissa förändringar i sättet att lösa specifika problem var nödvändiga att utveckla för att
finna en mer kostnadseffektiv lösning,
och också för att kunna ta hänsyn till
vissa oklarheter som upptäcktes efter
hand i de modifieringar som planerades.
Ett exempel, som framkom vid en
intervju med Krupa i november förra
året, handlar om skydd av lagringstankar
för kylvatten. En utmaning är skyddet
av lagringstankar mot missiler, speciellt vid tryckvattenreaktorer, i samband
med mycket hårda vindar eller tornados.
forts.
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Tryckvattenreaktorer har kylvattentankar för hjälpmatarvattensystemet placerade utanför blocket. Entergys första
förslag till skydd var att bygga upp en
skyddsvägg, men det bedömdes ganska
snart som alltför kostsamt. Istället dupliceras antalet kylvattentankar och placeras med viss separation så att en eventuell händelse där en tank skadas inte ska
beröra den andra tanken.
Ett andra direktiv från NRC kräver
att alla reaktorer ska ha en tillförlitlig reservutrustning för att kunna bestämma
kylvattennivån i bränslebassänger för utbränt kärnbränsle. Det tredje direktivet
från NRC berör endast de kokarvattenreaktorer som har reaktorinneslutningar
av typen Mark I eller Mark II, (General
Electrics kokarvattenreaktorer).
EXEMPEL PÅ HUR LÅNGT MAN KOMMIT
Som exempel när det gäller status över det
pågående arbetet i USA med att uppfylla
NRC:s krav efter Fukushimahaveriet så
kan nämnas att APS i slutet av förra året
meddelade att de till stora delar har avslutat modifieringsarbetet på block 1 vid anläggningen Palo Verde med tre reaktorer.
All portabel utrustning har köpts in förutom en ytterligare reservuppsättning av
utrustning. Amerikanska kraftverk måste
enligt NRC inneha tillräcklig mobil utrustning för att kunna hantera ett nödläge
vid varje reaktor. Dessutom måste anläggningarna ha ytterligare en uppsättning av
utrustningen som reserv.
Kraftbolaget Dominion meddelade i
december 2014 att de var ett av de första
amerikanska bolagen som hade avslutat
bygget av förrådsbyggnader enligt konceptet Flex, och att de har fyllt dem med
relevant mobil utrustning. Kraftverket
North Anna, som ägs av Dominion, färdigställde sina nya byggnader och inköp
av all utrustning redan i oktober 2014.
Dominions andra anläggning Millstone
blev klar en månad senare. Surrey-kraftverket, som också tillhör Dominion, var
klar i slutet av december 2014. Detta enligt företagets talesman Rick Zuercher.
(Dominion äger och driver för närvarande sju reaktorer vid tre olika kraftverk.)
Duke Energy har utöver genomfört
modifieringsarbete tagit fram träningsprogram för varje anläggning, enligt deras
representant Gregory Robison, chefsingenjör för kärnkraftsflottan när det gäller uppföljning efter Fukushimahaveriet.
Det har varit relativt få förändringar när
det gäller anläggningarnas instruktioner,
men däremot har haveriinstruktioner och
liknande instruktioner som redan finns
fått tillägg som anger när operatörerna
ska gå över till specifika riktlinjer som
stödjer arbetet med Flex.

Status för ny kärnkraft i USA
I nyhetsbrev nummer 18 från december 2012 av Kärnkraft i vår omvärld fanns en
statusrapportering av hur projekten för de pågående reaktorbyggnationerna i USA
fortlöper. Fyra nya reaktorer erhöll en kombinerad konstruktions- och driftlicens 2012;
två reaktorer vid Vogtle kärnkraftverk (block 3 och 4) och två reaktorer vid V.C.
Summer (block 2 och 3). Samtliga av dessa fyra reaktorer är av typen Westinghouse
AP1000 (Advanced Passive 1000). Dessutom pågår färdigställandet av ett gammalt
byggprojekt: Uppförandet av tryckvattenreaktorn Watts Bar 2, som under tjugo års
tid stått stilla på grund av politiska skäl. Vi ser närmare på status och när reaktorerna
förväntas vara i drift.
VOGTLE KÄRNKRAFTVERK
Arbetet med nya reaktorer påbörjades på
allvar redan år 2005, då Southern Company Nuclear initierade konstruktionsoch licensieringsprocessen för Vogtle. I
februari 2012 tog den amerikanska kärnkraftsinspektionen NRC (Nuclear Regulatory Commission) sitt historiska beslut
att utfärda en licens för konstruktion
och drift av de två AP1000-enheterna;
(läs mer om detta i Kärnkraft i vår omvärld nummer 15 från mars 2012). Byggnadsprocessen har sedan dess varit igång
med full fart. Numera är det företaget
Chicago Bridge and Iron (CB&I) som tagit över ansvaret för byggnationen av de
två nya reaktorerna vid Vogtle efter att
i februari 2013 ha förvärvat The Shaw
Group som tidigare ansvarade för detta.
Sedan den senaste rapporteringen
i Kärnkraft i vår omvärld, nummer 18,
har flera stora komponenter installerats och färdigställts på de två reaktorblocken. Kyltornet på block 3 har nu nått
sitt slutliga höjd, cirka 200 m. Inneslutningens bottenkupol och den första av
de tre inneslutningsringarna på block 3
har installerats under år 2014. Även på
block 4 har bottenkupolen av inneslutningen installerats. Men även utanför reaktordelen pågår byggnadsarbetet. Band
annat har kraftledningarna till de två
reaktorerna dragits fram. Totalt arbetar
för närvarande cirka 5 000 personer på
Vogtle med byggnadsprocessen av de två
AP1000-reaktorerna.

Inneslutningens nedre ring, block 3 vid Vogtle
kärnkraftverk. Foto: Georgia Power.

Själva byggarbetet verkar enligt ägarna Georgia Power fortlöpa enligt plan,
men ändå rapporteras det med jämna
mellanrum om vissa förseningar av olika
anledningar. Främst handlar det om produktionstakten för de olika modulerna,
men också att lokala myndigheter har
krävt en utökad gransknings- och licensieringsperiod för att visa att lokala krav
uppfylls. AP1000 sätts samman med prefabricerade moduler.
PRODUKTION AV
MODULER FÖR VOGTLE
Produktionen av modulerna sker på
CB&I:s fabrik i Lake Charles, Louisiana.
Tanken med modulbyggandet är att det
tillåter att många fler konstruktionsaktiviteter kan ske samtidigt och ska på
så sett förkorta tillverkningstiden och i
slutänden reducera projektkostnaden.
Det har dock uppstått vissa problem
med detta sätt att bygga i form av moduler.
CB&I har inte kunnat möta de hårda krav
på kvalitet som föreligger när det gäller
komponenter och delar till ett kärnkraftverk. Till exempel har flera fall med fusk
när det gäller personalens utbildning och
kompetens uppdagats. Det gäller bland
annat för svetsare. CB&I har pressat svetsare att ange att svetsning enbart skett i en
arbetsmiljö och arbetsposition som svetsaren varit utbildad för, när de i själva verket
har utfört svetsningsarbeten i betydligt
svårare arbetspositioner och miljöer.
På fabriken i Lake Charles har det
också rapporterats om fall av tappade moduler. En modul började svänga alltmer
under transporten i fabriken, vilket medförde att den slet sönder upphängningen
och föll över 1 m ned till golvet. Modulen
skadades kraftigt vid fallet. Det visade sig
efter kontroll av upphängningsremmarna, att dessa var olämpliga för transport.
NRC har därmed fått upp ögonen på fabriken och har upprättat en övervakning
av arbetet för att se om överträdelser av
myndighetens krav har skett i samband
med den tappade modulen.
forts.
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NRC anklagar personalen på fabriken för att medvetet försöka undanhålla
rapportering av händelserna och också
förfalska en händelserapport av incidenten. Vilken typ av och hur stort vite fabriken kommer att erhålla som en följd
av händelserna ska bestämmas av NRC
efter att den pågående granskningen av
produktionen vid fabriken har slutförts.
NRC och lokala kontrollorgan anser dock
att CB&I och Westinghouse har en acceptabel och god utveckling vad avser
byggandet av den icke nukleära delen av
kraftverket, som exempelvis turbinanläggning och kyltorn. Däremot har flera
av de andra mer kritiska aktiviteterna,
sett utifrån ett nukleärt perspektiv, innehållit brister.
Även om det i detta skede har uppdagats diverse problem och förseningar
som har påverkat den övergripande tidsplanen och kostnaderna, finns det en tro
hos tillverkaren CB&I, konstruktören
Westinghouse och ägarna av kraftverket
Vogtle, att det finns produktionsvinster
med en tillverkningsmodell i form av
moduler i en sluten miljö.
Georgia Power och Southern Company är övertygade om att modulerna från
fabriken i Lake Charles har hög kvalitet
och att alla komponenter som anländer
till kraftverksbygget har genomgått en
noggrann besiktning. Ägarnas åsikt om
att NRC har synpunkter på hur produktionen i Lake Charles fortskrider, är att
granskning är en normal del av konstruktionsprocessen för ett kärnkraftverk, och
i linje med både ägarnas och myndighetens noggranna syn på saken.
Georgia Power har på senare tid medgett att färdigställandet av de två reaktorerna på Vogtle försenas med cirka arton
månader. Den senaste redovisade förseningen kommer att medföra en total
försening för hela projektet, båda reaktorerna inkluderade, med cirka tre år och
en extra kostnad motsvarande cirka 34
miljarder svenska kronor. Planerad driftsättning för de två reaktorerna är satt till
mitten av år 2019 för block 3, respektive
mitten av år 2020 för block 4. Georgia Power försöker nu få byggföretaget CB&I
och leverantören Westighouse att stå få
kostnaderna som härrör från förseningarna så att inte elkonsumenterna ska
tvingas betala notan för detta.
V.C. SUMMER KÄRNKRAFTVERK
Precis som för Vogtle är det också numera CB&I som ansvarar för byggnadsarbetet av de två AP1000-reaktorerna vid
kraftverket V. C. Summer. Under år 2014
har flertalet stora milstolpar passerats,
bland annat installerades och konstruerades följande komponenter:

Kyltorn, turbinbyggnad och grundarbete för transformatorstation vid Vogtles block 3.
Foto: Georgia Power.

• Den cirka ettusen ton tunga modulen
CA20, som är en del av hjälpsystembyggnaden och rymmer bland annat
hantering och lagring av det använda
kärnbränslet, installerades på block 2.
Modulen är placerad på utsidan och i
angränsning till inneslutningen.
• I juni placerades den första inneslutningsringen på bottenkupolen av
inneslutningen.
• På turbindelen på block 2 installerades
diverse stora vattentankar, värmeväxlare och förvärmare för matarvatten.
• Transporten, via båt och järnväg, av
ånggeneratorerna till block 2 påbörjades under året. En av de tre 750 ton
tunga ånggeneratorerna är nu plats
vid kraftverket.
• Inneslutningens bottenkupol installerades på block 3. Den består av en
25 millimeter tjock kolstålsplåt och
väger cirka 900 ton.

De två nya reaktorblocken vid V.C. Summer kommer enligt nuvarande plan att
färdigställas och vara i drift under den
senare delen av år 2018 eller första halvan
av år 2019 när det gäller block 2. Block 3
däremot planeras vara i drift först ytterligare tolv månader senare. I Kärnkraft i
vår omvärld, nummer 18, rapporterades
om en planerad driftsättning av de två reaktorerna år 2016 (block 2) respektive år
2019 (block 3). Projektet har därmed fått
en försening på minst 2 år. Steve Byrne,
operativ chef på South Carolina Electric
& Gas Company (SCE&G), som äger V.C.
Summer, säger att 100 av 146 milstolpar
i konstruktionsarbetet är fullbordade.
Men de återstående 46 milstolparna
kommer att spräcka den ursprungliga
tidsplanen. Förseningen beror främst på
en omvärdering av produktionstakten av
de olika modulerna till de två reaktorblocken, som utförs på CB&I:s fabrik i

Hjälpsystemdelen av reaktorbyggnaden vid Vogtles block 4.
Foto: Georgia Power.
forts.
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Livstidsförlängning av styroch reglersystem
Hur klarar man livstidsförlängning av
styr- och reglersystem inom kärnkraftsbranschen, och finns det något alternativ
till att införa ny digital teknik som till stor
del skett i Sverige? Energiforsk driver en
studie där detta undersöks närmare och
speciellt utvecklingen i USA som generellt
satsar på livstidsförlängning av sina anläggningar. Vi rapporterar om studien.

Lyft av en av de största modulerna som ingår i AP1000-bygget, den så kallade CA20-modulen. Foto:
South Carolina Electric & Gas Company.

Lake Charles. Detta medför att vissa färdiga moduler inte kan installeras förrän
andra icke färdigproducerade moduler är
tillverkade och transporterade till kraftverket. Förseningen har nu tvingat CB&I
att flytta tillverkningen av ett flertal moduler till andra delar av USA och i några
fall även till Japan.
Kostnaden för de två reaktorerna
uppskattades ursprungligen till motsvarande cirka 66 miljarder kronor i 2007
års dollarvärde. Men nu räknar SCE&G
att kostnaden kommer att öka med ungefär motsvarande 10,1 miljarder kronor
på grund av den uppkomna förseningen.
WATTS BAR 2
Kraftbolaget
Tennessee
Valley
Authority’s (TVA) reaktor Watts Bar 2
är ytterligare ett byggprojekt som pågår
i USA. Watts Bar 2 är en tryckvattenreaktor konstruerad av Westinghouse med
en planerad elektrisk effekt på 1 150 megawatt. Konstruktionsarbetet av Watts
Bar 2 startade redan år 1973 och den var
färdigställd till cirka sextio procent när
byggarbetet stoppades år 1988 av politiska skäl. Men arbetet med att färdigställa
reaktorblocket påbörjades åter igen år
2007 och verkar nu fortlöpa bättre än arbetet på Vogtle och V.C. Summer, även
om tidsplanen är trettiosju år bakom
den ursprungliga projektplanen. Anläggningen har nyligen fått klartecken av en
rådgivande grupp till NRC att fortsätta
processen med att erhålla ett drifttillstånd för reaktorblocket. Den rådgivande gruppen har granskat anläggningen
under sex år. Detta avslutar ett kritiskt
myndighetssteg i processen att starta

USA:s första nya reaktor på tjugo år enligt chefen för kärnkraftsdivisionen på
TVA, Joe Grimes. Anläggningen anses
vara till nittiofem procent färdigställd
och ligger bra till enligt tidsschemat för
att kunna vara i drift någon gång mellan september 2015 och juni 2016, det vill
säga fyrtiotvå till fyrtiotre år efter konstruktionsstarten!

FAKTA:
Vogtle kärnkraftverk nära Waynesboro
i delstaten Georgia, (cirka 250 kilometer
öster om Atlanta), har sedan tidigare två
Westinghouse tryckvattenreaktorer på
vardera 1 250 megawatt elektrisk effekt som
togs i drift år 1987 respektive år 1989. År
2009 fick man sin driftlicens förlängd med
tjugo år utöver de ursprungliga fyrtio åren.
Namnet Vogtle kommer från Alabama
Powers och Southern Companys förre
styrelseordförande Alvin W. Vogtle.
Kärnkraftverket V.C. Summer nära Jenkinsville i delstaten South Carolina, (cirka 45
kilometer nordväst om Columbia), har
sedan tidigare en Westinghouse tryckvattenreaktor på 1 000 megawatt elektrisk
effekt som togs i drift 1984. Även för denna
reaktor har ägaren hos NRC ansökt om och
fått förlängd driftlicens med tjugo år fram
till och med år 2042. Namnet V.C. Summer
kommer från den förre verkställande
direktören Virgil Clifton Summer vid South
Carolina Electric & Gas Company.

Om man inte vill byta ut delar av eller
hela sitt styr- och reglersystem, vad kan
man då göra för att få det befintliga systemet att överleva så länge som möjligt?
Den frågan har lett till ett delprojekt
i Energiforsks program för styr- och reglersystem, (Energiforsk Nuclear Safety
Related Instrumentation and Control
System Program (ENSRIC)), som just nu
pågår. Inriktningen är främst att titta på
den amerikanska marknaden för att se
vilka vägval man gjort för sina åldrande
anläggningar.
Till skillnad från i Sverige är anläggningar i USA licensierade för hela sin
förutbestämda livstid, så länge inga ändringar görs som kräver ny licensiering.
Detta innebär att en majoritet av dessa
anläggningar i dag är licensierade för
fyrtio års drift, men då denna ålder ligger nära att uppfyllas för många reaktorer är det också ett stort antal som redan
ansökt om, eller förbereder ansökan om,
att få förlänga drifttiden till sextio år. För
närvarande är sjuttiofem reaktorer godkända för sextio års drift. Åldersstrukturen är med andra ord väl jämförbar med
den svenska kärnkraftsflottan.
I Sverige har Ringhals 1, Ringhals 2,
Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 gjort
stora utbyten och tillägg av sina styr- och
reglersystem till främst digitala system.
Lärdomen har varit att det tar längre
tid än förväntat; licensieringen har varit
svårare och kostnaderna större än beräknat. Trots att projekten avslutats kvarstår problem. Förvaltningen har också
visat sig vara svårare än man från början
trodde.
Flera av de positiva aspekter som övrig processindustri kan få ut av digitala
styr- och reglersystem kan av olika skäl
inte utnyttjas i kärnkraftsmiljön, och
därmed har summan av projekten inte
forts.
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Digitalt styrsystem för styrstavar. Foto: Areva.
varit så positiv som man hoppats på. Till
exempel är kärnkraften väldigt restriktiv
med automatiska ”hälsokontroller” av
styrsystem där systemet själv skickar ut
en signal för att se om exempelvis givare
svarar. Risken anses för stor att en sådan
signal skulle kunna störa en verklig signal eller misstolkas för en verklig signal
och i värsta fall lösa ut en säkerhetsfunktion. Fördelarna av att ha fungerande
system har naturligtvis uppnåtts, men de
extra besvären man fått av den nya tekniken har inte uppvägts på det sätt som
förväntades. Framför allt har det visat sig
att även små ändringar genererar stora
omprovningar, det vill säga varje revision
ger upphov till ganska omfattande provningsperioder.
AMERIKANSKA
ANLÄGGNINGSÄGARE
Vilka alternativ finns då att ta till? Vad
gör man om en leverantör av reservdelar
inte längre existerar? Med dessa frågor
som utgångspunkt har projektet träffat anläggningsägare och leverantörer.
En studie pågår fortfarande, men så här
långt kan man trots allt säga att de amerikanska anläggningsägarna ofta är beredda att gå tämligen långt för att slippa
byta ut ett gammalt system till nyare
teknik.
Problemet ligger ofta i att de reservdelar som behövs inte längre finns att få
tag på. Tillverkningen kan ha upphört,
eller företaget till och med upphört att
existera. Då återstår för den som saknar en komponent att antingen försöka
tillverka den själv eller få ursprunglig
tillverkare att återuppta produktionen.
Det finns till och med företag som specialiserat sig på att återuppta produktion
av andra företags utgångna reservdelar. I
vissa fall har rättigheter och konstruktionsritningar, med mera, köpts från
konkursbon eller från företaget som inte
längre vill fortsätta tillverkningen. I andra fall kan man, om det är juridiskt möj-

ligt, återskapa en komponent, det som på
engelska kallas ”reverse engineering”.
På detta sätt kan man få fram de
komponenter som behövs för att hålla
sina system i drift. Här finns en klar fördel i att vara ett stort kraftbolag med ett
flertal producerande enheter. Ju större
beställning man kan lova, desto förmånligare blir priset. Det viktiga är att ersättningskomponenterna är så lika originalet
som möjligt så man inte behöver göra en
ny licensiering, då detta är både tidskrävande och kostsamt. Även utan ny licensiering är återskapandet av komponenter visserligen kostsamt, men betraktas
som mer förmånligt än alternativen, och
några egentliga alternativa beräkningar
genomförs därför inte.
BRA UPPFÖLJNING
Nyckeln till reservdelsmetoden ligger i
att ha en mycket bra uppföljning av sina
komponenter, dels tillgängliga reservdelar, dels uppföljning av fel för att identifiera när man har ett åldersrelaterat
problem. Varje fel registreras i en databas
och när man får en indikering på att en
komponent felfungerat mer än slumpvis,
utvärderas felet för att fastställa orsaken.
Utvärderingskriterierna redovisas med
hjälp av ett schematiskt tillvägagångssätt i företagets kvalitetssystem och revideras en gång om året. Bra kriterier och
bra uppföljning i form av till exempel en
databas är rekommendationer som återkommer från den amerikanska industrin.
Genom Energiforsks projekt hoppas
intressenterna få en tydlig bild av minst
en strategi som syftar till att bibehålla
gamla system i drift, och gärna med så
konkreta råd och tips som möjligt. Förhoppningen är naturligtvis att svenska
och finska anläggningar sedan ska kunna
använda tillämpliga delar i sin verksamhet.
Det ska dock understrykas att ny
teknik inte enbart är av ondo. Parallellt
med ovanstående delprojekt pågår ett
annat projekt som undersöker möjligheter med så kallad FPGA-teknik (Field
Programmable Gate Array Technology)
inom kärnkraftsområdet. Det handlar om att utnyttja integrerade kretsar
(FPGA-kretsar), vars fysiska funktion
kan ändras genom att ny programmering
skickas över till kretsen. För sanningen är
troligtvis inte så svartvit att det helt går
att undvika byten till ny teknik. Men när
detta sker nästa gång bör vi vara bättre
förberedda på vilka positiva och negativa
konsekvenser den ger. Detta är dock en
annan historia!

Ny ordförande
vid amerikanska
säkerhetsmyndigheten
Ny ordförande vid amerikanska säkerhetsmyndigheten kan innebära förändringar i det framtida tillsynsarbetet där
det gäller att myndigheten är anpassad
för uppgiften. Detta kommer att undersökas närmare samtidigt som lärdomar
från Fukushimaolyckan fortsatt kommer
att vara mycket i fokus. Vi ger en kort
bild av situationen.
Den nya ordföranden för amerikanska
säkerhetsmyndigheten NRC (Nuclear
Regulatory Commission), Stephen G.
Burns, har listat myndighetens för närvarande mest prioriterade områden:
• En ökad granskning av NRC:s struktur.
• Ett fortsatt fokus på uppföljningen
efter Fukushimahaveriet.
• En närmare översyn av det ökande
antalet avstängda amerikanska reaktorer.
Burns, som är utbildad jurist och tidigare arbetat som advokat, blev formellt
utnämnd från och med den 1 januari i
år som den sextonde ordföranden vid
NRC. Han noterade vid en intervju strax
efter utnämnandet att han då befann
sig i en arbetssituation av återanpassning till arbetet vid NRC, som han lämnade i april 2012 för att arbeta vid OECD
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och deras nukleära
energiorgan NEA (Nuclear Energy Agency) i Paris. Burns har tidigare innehaft ett
antal olika poster vid NRC.
En av Burns arbetsuppgifter de närmaste åren kommer att vara granskning
av myndighetens organisatoriska struktur för att bättre kunna värdera hur NRC
är uppbyggt och om myndigheten är rätt
dimensionerad och utformad med tanke
på uppgiften och målsättningen.
Ett fortsatt stort fokus på tillsyn av
säkerhetsförbättringar vid kärnkraftverken, som en följd av lärdomar från Fukushimaolyckan, kommer också att kräva
en god del av både tid och uppmärksamhet, enligt Burns. Den nya ordföranden
betonar också vikten av att se närmare på
forts.
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NRC:s sätt att hantera tillsynen över reaktorer som avvecklas. Alldeles före årsskiftet godkände myndigheten enhälligt
ett förslag att ta fram nya föreskrifter för
området. För närvarande måste kraftverken med reaktorer som avvecklas kräva
undantag från normal tillsyn för reaktorer i drift på områden som exempelvis
fysiskt skydd och haveriplanering, och
detta måste göras för varje enskilt reaktorblock. NRC vill se över möjligheten
huruvida detta kan göras på ett bättre
och effektivare sätt. Burns påstod att det
finns röster från både amerikanska kon-

gressen och industrin som menar att det
är hög tid att närmare studera hur processen vid avveckling egentligen ser ut.
På en fråga om huruvida USA:s kärnkraftsindustri är för hårt reglerad genom
dagens tillsyn, svarade Burns att en del vill
hävda att industrin är för hårt reglerad,
medan andra vill påstå motsatsen. NRC:s
personal kommer nu att se över hur myndighetens arbete och beslutsfattande kan
påverka den så kallade kumulativa effekten av tillsynsarbetet, det vill säga att tillsynsbeslut staplas på varandra.

Stephen G. Burns,
sedan 1 januari 2015
ny ordförande
vid amerikanska
säkerhetsmyndigheten NRC. Foto: US
NRC.

KORTA NOTISER från runt om i världen
Frankrike måste bygga nya reaktorer
Frankrike måste bygga en ny generation
av reaktorer för att ersätta dagens reaktorflotta när de når slutet av sin livslängd,
sade energiminister Ségolène Royal i ett
uttalande i mitten av januari månad.
Statskontrollerade Electricité de France
(EdF) driver samtliga av landets 58 reaktorer och har licens för att driva dessa i
fyrtio år förutsatt att de klarar en säkerhetskontroll vart tionde år. Den nuvarande flottan tillkom under tidsperioden
1978 till 2002.
Royal har varit energiminister sedan
april förra året. Innan hon blev utsedd
till energiminister var hon en varm förespråkare för expansion inom området
förnyelsebar energi och propagerade för
en komplett utfasning av kärnkraften, så
länge det inte hotade arbetsmarknaden.
Emellertid, i en intervju i januari för

en fransk tidning, säger Royal att kärnkraften är en tillgång och kommer att
hjälpa Frankrike att kunna gå vidare mot
en miljö med liten påverkan från kol.
Frankrike måste ta fram en ny generation av kärnkraft som kan ta över de åldrande anläggningarna när de inte längre
kan underhållas. I ett annat uttalande,
som en respons på tidningsartikeln, säger Royal att nya reaktorer kan byggas på
nuvarande platser där kärnkraftverk är
belägna, och där ersätta gamla reaktorer.
Vi måste lära oss från vår erfarenhet av tredje generationens reaktorer,
till exempel EPR (European Pressurized
Water Reactor), och utveckla en fjärde
generation av reaktorer som förbrukar
en klart mindre mängd kärnbränsle som
dessutom kan återvinnas, och som genererar mindre giftiga avfall i mindre

Ségolène Royal, Frankrikes energiminister.
Foto: Closer.
volymer, framhåller Royal. EPR är en typ
av reaktor som Frankrike har utvecklat
genom leverantören Areva tillsammans
med EdF.

Electrabels Doel 3 och Tihange 2 har fortsatt problem
Det belgiska kraftbolaget Electrabel har
gått vidare med sina undersökningar av
stålmaterialet i reaktortankarna vid reaktorerna Doel 3 och Tihange 2. Frågan
gäller om reaktortankarna är tillförlitliga
och därmed kan köras vidare. Företaget
har nu funnit mer av väteflagor, så kal�lade ’väteflakes’, i stålet, utöver det som
tidigare har identifierats. Detta meddelade den belgiska säkerhetsmyndigheten Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC) i mitten av februari
månad. (Se gärna nummer 23 från maj
2014 av Kärnkraft i vår omvärld där vi tog

upp problemet med stålkvalitén för de
båda reaktortankarna.)
Electrabel har genomfört ytterligare
tester under 2014 på de aktuella tankarna
genom användning av ultraljudsundersökning där man modifierat detektionsnivåer för de sonder som använts. De nya
resultaten visar att de funna defekterna
i Doel 3 har ökat till 13,047 från 8,062
och motsvarande för Tihange är en ökning till 3,149 från 2,011, enligt uttalandet
från FANC. De ökande defektindikationerna är likartade med de som man fann
tidigare och är lokaliserade inom samma

område på reaktortankarna där man tidigare funnit defekter, meddelar FANC.
Att Doel 3 och Tihange 2 stått avställda under lång tid har medfört att Belgien
hamnat i ett mycket svårt elförsörjningsläge och med en överhängande risk för
elbrist under vintern 2015. Belgien är
för närvarande mycket starkt importberoende av el. I januari meddelade också
Electrabel att återstarten av de båda reaktorerna blir ytterligare försenad. Den
skjuts framåt i tiden från den 1 april till
1 juli i år. Detta för att ge möjlighet till
en fjärde runda av strålningstester vid
forts.
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forskningscentret i Mol, där man räknar
med att få fram resultat till den 1 april.
Electrabel måste övertyga FANC att fenomenet med så kallad väteförsprödning
i stålmaterialet inte innebär någon kompromiss när det gäller strukturell integritet för reaktortankarna vid specifikt extrema förhållanden, som exempelvis vid
en termisk chock i händelse av en olycka.
I uttalandet uppger FANC att ett
av villkoren för att kunna återstarta reaktorerna är en bekräftelse på att den
använda undersökningstekniken med
ultraljud, och som påvisat defekter, är acceptabel och tillförlitlig.
Electrabel bestämde tidigare att undersökningsproceduren delvis skulle förändras något i syfte att försäkra sig om
att kunna finna alla väteinducerade defekter. Så snart strålningstesterna är klara måste Electrabel dra slutsatser av de
funna resultaten. Man måste komma till
en slutsats huruvida de ytterligare funna
defekterna har någon betydelse för reaktortankarnas strukturella integritetet.
Först därefter kan FANC fatta beslut om
tillstånd till återstart. I april kommer
FANC att organisera ett nytt internationellt expertmöte för att diskutera resul-

Oskarshamn 2 börjar
närma sig återstart
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ser
i nuläget inte något hinder för att Oskarshamn 2 ska kunna återstartas i slutet av augusti månad i år. OKG AB har
begärt att få starta upp block 2 till den
31 augusti förutsatt att ett antal villkor
är uppfyllda. Tomas Almberger, utredare
på SSM, som har granskat den reviderade
och förnyade säkerhetsredovisningen
som OKG tidigare lämnat in, sade i en
intervju i februari att tillståndshavaren
ett par veckor dessförinnan hade inlämnat en ansökan om återstart.
SSM meddelade den 2 februari att
myndigheten hade godkänt den förnyade säkerhetsredovisningen, som är en
uppdatering av den preliminära säkerhetsredovisning som OKG lämnade in i
juni 2013. Almberger sade vid intervjun
att godkännandet av redovisningen är ett
mycket viktigt steg mot återstart. Oskarshamn 2, med 660 megawatt elektrisk
effekt, har varit avställd för ett moderniseringsarbete sedan 1 juni 2013. Förutom
att uppfylla ökade säkerhetskrav från
SSM önskar OKG också att öka effektnivån med cirka 180 megawatt till år 2017.

Skiss som visar olika
belastningar på stålet
i reaktortankväggen.
Skiss: Eric van Walle,
SCK-CEN.

taten från de senaste testerna och för att
insamla råd hur man ska tolka resultaten.
Problemen med de båda reaktorerna
vid Doel och Tihange och den överhängande risken för elförsörjningsproblem som det lett till, har fått Belgiens
nya center-höger regering att verka för
att förlänga livslängden för reaktorerna
Doel 1 och 2 med tio år till år 2025. För
att ett sådant beslut ska kunna fattas

När det gäller viktiga villkor för
återstart uppställda av SSM ingår bland
annat att ägaren granskar brandsäkerhetsanalysen för blocket, för att försäkra
sig om att det är tillräcklig separation
mellan nytt kablage och utrustningen
i reaktorn. Myndigheten önskar också
en preliminär sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys (PSA: Probabilistic Safety
Assessment) utförd för reaktorn, och att
OKG bekräftar att analysen är baserad
på aktuella och faktiska förhållanden vid
reaktorn och dess driftvillkor efter moderniseringen. Almberger nämnde också
att SSM:s nästa steg i granskningen av
återstartsansökan kommer att bli att följa OKG:s planering för att ta ny utrustning i drift vid block 2.
Den förnyade säkerhetsredovisningen för Oskarshamn 2 koncentrerar sig
på reaktorns modernisering, och är helt
separerad från den periodiska säkerhetsgranskningen (PSR: Periodic Safety
Review) som SSM avkräver alla reaktorer vart tionde år. I december förra året
meddelade SSM att den senast inlämnade periodiska säkerhetsgranskningen
för Oskarshamn 2 innehöll uppenbara
brister och att SSM ser allvarligt på vissa
säkerhetsproblem vid reaktorn.

krävs en överenskommelse med Electrabels huvudägare, GDF Suez. Planen för
Belgien har annars varit att permanent
stoppa de två reaktorerna detta år som
en inledning på en utfasning av belgisk
kärnkraft fram till år 2025. Doel 1 har
redan stoppats, vilket skedde i början av
februari månad, men nu tycks framtiden
bli en helt annan för reaktorn och dess
syskonblock.

Englands satsning
på ny kärnkraft
Horizon Nuclear Power, det engelska
dotterbolaget till japanska Hitachi, har
haft pågående diskussioner i cirka ett år
med brittiska finansdepartementet angående lånegarantier för finansiering av
byggandet av det föreslagna kärnkraftverket Wylfa i norra Wales, med en planerad elektrisk effekt på 2 700 megawatt.
Det uppgav Ben Russell, talesman för
Horizon, i en intervju i början av februari
månad. Russell betonade att kraftbolaget
har fört diskussioner med infrastrukturdivisionen (Infrastructure UK), den del
av finansdepartementet som behandlar
lånegarantier för stora infrastruktursatsningar i landet. Han sade bland annat att
det kommer att bli en fortsatt ingående
process som tar upp detaljerade diskussioner angående priser och finansiering,
och som förväntas pågå fram till år 2017.
Horizon mottog den 28 januari i år ett
formellt juridiskt godkännande för sin reaktorteknologi av de båda kamrarna i det
brittiska parlamentet. Detta benämns på
engelska som ”the regulatory justification”.
Den teknologi som är aktuell är HitachiGeneral Electrics så kallade ABWR (Adforts.
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vanced Boiling Water Reactor). Planen är
att bygga med denna reaktortyp både vid
New Wylfa och vid Oldbury kärnkraftverk. Arbetet med att gå igenom den brittiska licensieringsprocessen pågår för närvarande och parterna har kommit till steg
tre i utvärderingen av konstruktionen.

Edward Davey, Storbritanniens energi- och
klimatförändringsminister. Foto: Storbritanniens
parlament.

Speciell andel för
brittiska regeringen i
varje kärnkraftsprojekt
Den brittiska regeringen har avtalat om en
egen andel i varje nytt kärnkraftsprojekt
med mandat att gå in och ta vissa beslut
i ett projekt för att skydda den nationella
säkerheten. Detta behandlades nyligen vid
ett möte mellan energiminister Edward
Davey och den parlamentariska kommittén för energi och klimatförändringar.
Bakgrunden till mötet är de säkerhetsöverväganden som aktualiserats av att statsägda
kinesiska kraftbolag skaffat sig delägarskap i den nya föreslagna anläggningen vid
Hinkley Point C. Det är vid detta kraftverk
i västra England som brittiska EdF Energy,
ägt av franska Electricité de France (EdF),
planerar att bygga två EPR-reaktorer (European Pressurized Water Reactor).
Stephen Lovegrave, motsvarande
statssekreterare vid det brittiska departementet för energi och klimatförändring,
sade inför den parlamentariska kommittén att England hade vissa betänkligheter angående de kinesiska investeringarna. Men efter mötet anses nu potentiella
säkerhetsrisker vara undanröjda.
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Schweiziska Muehleberg
Den schweiziska säkerhetsmyndigheten
ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) har godkänt en reviderad underhållsplan för kraftverket Muehleberg. Det innebär att ägaren BKW
(tidigare Bernische Kraftwerke AG) kan
köra sin enda reaktor, en kokarreaktor
från General Electric med 373 megawatt
elektrisk uteffekt, fram till år 2019 enligt
uttalanden från både ENSI och BKW.
Muehleberg blir säkerligen den första
schweiziska reaktorn som stängs permanent som en första del i en schweizisk
federal plan att fasa ut kärnkraften till år
2035. Schweiz har en installerad nukleär
kapacitet på 3 430 megawatt, och kärnkraften utgör 36 procent av den totala
elproduktionen enligt 2013 års siffror.

BKW:s plan var tidigare att köra Muehleberg fram till år 2022 men i oktober
2013 meddelade företaget att man kommer att stänga anläggningen redan år
2019. Detta för att undvika omfattande
och långsiktiga investeringar i anläggningen. BKW har dragit slutsatsen att
elpriserna sannolikt fortsatt kommer att
vara låga främst på grund av en fortsatt
stark expansion av förnyelsebar elenergi
i grannlandet Tyskland. Mot den bakgrunden anser sig företaget inte kunna
försvara nödvändiga investeringar som
måste till för en långsiktig fortsatt drift.
Den nu planerade och reviderade underhållsplanen genomförs till en kostnad på
motsvarande cirka 130 miljoner svenska
kronor.

Muehleberg kärnkraftverk, Schweiz. Foto: BKW.
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