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Den 12 juni kom det eftertraktade 
beskedet från Energikommissionen 
avseende en blocköverskridande 
ramöverenskommelse kring energisys-
temets utformning fram till år 2050. 
Nyhetsbrevet sammanfattar överens-
kommelsen och berör dess konse-
kvenser för kärnkraften. Dessutom 
redogör vi för två andra viktiga beslut 
som har tagits under sommaren. 
I nyhetsbrevet fokuserar vi också lite 
extra på den nuvarande situationen 
för nybyggnadsprojektet Hanhiviki-1 i 
Finland. Vi har därtill ett sammandrag 
från Energiforsks seminariedag, Kärn-
kraftsindustrins Betongdag 2016 samt 
några korta nyheter från omvärlden.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Joachim och Björn

forts.
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Hanhikivi-1 – status

Flygfoto över den tilltänkta platsen för Hanhiviki-1. Foto: Fennovoima

Sedan 2010 pågår föreberedelser för bygget av en reaktor i Pyhäjoki i Norra Finland, 
Hanhikivi-1. Bakom projektet står konsortiet Fennovoima. Kärnkraft i vår omvärld har 
i flera omgångar redogjort för utvecklingen kring projektet, senast i nummer 31 då vi 
bland annat skrev att Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, ur ett svenskt perspektiv, 
inte har några invändningar mot det nya kärnkraftverket. I detta nyhetsbrev redogör vi 
närmare för byggandet av den nya reaktorn i norra Finland.

BAKGRUND
I Finland pågår sedan 2005 uppföran-
det av en ny reaktor vid kärnkraftverket 
Olkiluoto, tio mil norr om Åbo. Projektet 
dras med stora förseningar, uppemot 10 år. 
Utöver bygget av en ny reaktor vid kärn-
kraftverket Olkiluoto (Olkiluoto 3), som 
ägs av TVO, har den finska regeringen 
gett klartecken för byggandet av ytterli-
gare en reaktor i landet. Den ska uppföras 
av konsortiet Fennovoima i Pyhäjoki, nära 
den svenska gränsen längst i norr.

Orsaken till att man väljer att starta 
ytterligare ett nybyggnadsprojekt är att 
Finland och den finska industrin vill 
minska sitt beroende av el från grann-
länderna. Importen av el från Ryssland 
har dock minskat drastiskt de senaste 
åren, medan importen från de nordiska 
länderna istället har ökat. En vanlig dag 
importerar Finland i storleksordningen 
2000-2500 MW (enligt Svenska Kraft-
näts hemsida, kontrollrummet).

PLANERAD REAKTORTYP
Hanhikivi-1 planeras att bli den ryska 
typen 1200 MWe VVER (Vodo-Vody-
anoi Energetichesky Reaktor; Water-
Water Power Reactor) även kallad AES-
2006. Reaktortypen är en generation 
III+ tryckvattenreaktor. Den planerade 
VVER-reaktorn har ett flertal olika sä-
kerhetssystem för hantering av händelser 
som ryms inom design, exempelvis dubb-
la inneslutningar, och utanför design1 så 
som passiva kylsystem av reaktortanken 
och härdfångare.

KOSTNADER OCH PARTNERS  
INOM PROJEKTET
Den nya reaktorn i Pyhäjoki kommer 
att levereras av det ryska statliga bolaget 
Rosatom, som till 34 procent också är 
delägare i Fennovoima. Konsortiets öv-
riga ägare består av flera finska industri- 
1 Händelser utanför design leder till ett svårt haveri, 
där konsekvenserna endast kan lindras.
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och handelsföretag samt ett antal lokala 
kommunala bolag. Innan Rosatom köpte 
in sig i projektet ingick även Eon i ägar-
kretsen. Eon hoppade av 2012, vilket fick 
till följd att den nukleära erfarenheten 
och kunnandet försvann från projektet. 
Detta skapade en viss turbulens och det 
fanns farhågor om att projektet skulle 
läggas ned. Tack vare Rosatoms och även 
finska energibolaget Fortums inträde är 
den nukleära kompetensen och finan-
siella stabiliteten i projektet nu säker-
ställd.

I projektet verkar Rosatom som re-
aktorleverantör, medan det ryska bygg-
bolaget Titan-2 är huvudentreprenör 
för byggnation av anläggningen. Under 
Titan-2 verkar både mindre och större 
företag som underleverantörer till delar 
av anläggningen. Bland annat kan näm-
nas att det nyligen blev klart att brittiska 
Rolls-Royce skrivit kontrakt med Titan-2 
om att bistå med utformning av anlägg-
ningens I&C-system (styr- och kontroll-
utrustning). Rolls-Royce arbete beräknas 
vara klart under 2016. Rolls-Royce har en-
ligt Titan-2 lång erfarenhet av konstruk-
tion av säker styr- och kontrollutrust-
ning till kärnkraftssektorn och nämner 
särskilt Rolls-Royces uppgraderingsarbe-
te av styr- och kontrollutrustningen vid 
det finländska kärnkraftverket Loviisa.       

Kostnaden för reaktorn, som fått 
namnet Hanhikivi-1, uppskattas av 
Fennovoima till mellan 6,5 och 7 miljar-
der euro, uppger Minna Forsström (hu-
vudprojektledare) i ett pressmeddelande 
från maj i år. Kostnadsberäkningarna har 
inte justerats sedan 2013. Fennovoima 
uppskattar att ungefär 40 procent av to-
talkostnaden härrör från konstruktion 
och upprättande av de säkerhetssystem 
som ingår i anläggningen.  

Minna Forsström menar att Fennovoi-
ma tillsammans med reaktorleverantö-
ren Rosatom Energy International har en 
robust affärsmodell. 

Hanhikivi-1 kommer att byggas med 
hjälp av Mankala-prinicpen som histo-
riskt ofta har använts på den finska el-
marknaden. Mankala-principen innebär 
att aktieägare ansvarar för fasta kostna-
der för kraftbolaget inklusive avbetal-
ning på lån och skulder. I gengäld får de 
köpa el från anläggningen till ett rabat-
terat pris baserat på hur stor del som ägs 
av anläggningen. Industriföretag med 
ägarandelar använder elen själva och en-
ergiföretag säljer elen vidare. 

Rosatom är ansvarig för att säkra fi-
nansieringen av Hanhikivi-1. Omkring 
2,4 miljarder euro avsätts från Rysslands 
nationella välfärdsfond (jämförbar med 
Norges oljefond) och sköts av det ryska 
finansdepartementet. Det är första gång-

en pengar tas från välfärdsfonden för att 
finansiera ett utländskt projekt. 

Roman Dyukarev, kommunikations-
ansvarig på Rosatom, menar att detta kan 
göras för att Hanhikivi-1 är ett långsik-
tigt infrastrukturprojekt med ”garante-
rad återbäring”. Rosatom kommer enligt 
Roman Dyukarev att investera 600 mil-
joner euro i projektet. Hela projektet är 
av största vikt för Rosatom och Ryssland 
eftersom det blir den första ryska reak-
torn av typ VVER-1200 (se fotnot nedan) 
som säljs till ett västerländskt land.

 – Vi ska bevisa för världen och för 
Europa att vi kan leverera säkra och ef-
fektiva reaktorer inom satta tids- och 
budgetramar, säger Roman Dyukarev. 

Enligt Roman Dyukarev uppför  
Rosatom inga reaktorer utomlands som 
inte först har testats i Ryssland.  Två refe-
rensreaktorer till den planerade reaktorn 
i Pyhäjoki är under uppförande vid kärn-
kraftverket Leningrad 2. I maj 2016 blev 
inneslutningen färdigställd på den för-
sta reaktorn och tidpunkten för start av 
anläggningen närmar sig. Om tidplanen 
håller ska anläggningen fasas in på nätet 
någon gång under nästa år. Projektet är 
dock redan omkring två år försenat. 

Rosatom har utanför Rysslands grän-
ser för närvarande 34 pågående reaktor-
projekt2, med olika typer av reaktorer, i 
olika faser. 

2 Flertalet av dessa är i planeringsstadiet, det vill 
säga inte i byggfasen.

Karta över Norden. Bild: Fennovoima

Minna Forsström, projektledare Fennovoima. 
Foto: Fennovoima
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1. DEN 10 JUNI 2016 FATTADES EN RAM- 
ÖVERENSKOMMELSE mellan Socialde-
mokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet 
de gröna, Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna om det svenska energisystemet 
fram till 2050. Grundpelarna i den svens-
ka energipolitiken ska bygga på samma 
tre grundpelare som energisammarbetet 
i EU, nämligen:
• Ekologisk hållbarhet samt miljömål
• Konkurrenskraft, långsiktighet och 

tydlighet för marknadens aktörer
• Försörjningstrygghet, robust elsys-

tem med hög leveranssäkerhet

Utifrån dessa grundpelare har två mål 
samt ett ”förberedande” mål författats av 
Energikommissionen:
• Senast år 2045 ska Sveriges nettout-

släpp av växthusgaser till atmosfären 
ha upphört. 

• År 2040 skall elproduktionen vara 
100 procent förnybar. Detta är ett 
mål och ska inte ses som ett stopp-
datum som förbjuder kärnkraft. Inga 
politiska beslut ska ligga till grund 
för stängning av kärnkraftreaktorer.

• Ett mål för energieffektivisering för 
perioden 2020 till 2030 ska tas fram 
och beslutas senast 2017.  

I den del av överenskommelsen som 
specifikt gäller kärnkraft skrivs att kärn-
kraften ska bära sina kostnader. Princi-
pen om att kärnkraft inte ska subven-
tioneras består sedan Alliansregeringens 
historiska proposition 2009. Det innebär 
bland annat:
• Nybyggnation av reaktorer är fort-

satt tillåten på befintliga platser
• Något statligt stöd för kärnkraft får 

inte utgå

De nya förutsättningarna i överenskom-
melsen för kärnkraften jämfört med Al-
liansens proposition 2009 är:

• Effektskatten avvecklas stegvis un-
der en tvåårsperiod, med start 2017.

• På grund av de nya förutsättningarna 
(främst att fyra reaktorer avvecklas 
innan 2020) att avgiften till kärn- 
avfallsfonden ska ses över av Strål-
säkerhetsmyndigheten i samråd med 
Riksgälden.

• En utökning av ansvaret vid ra-
diologiska olyckor till 12 miljarder 
SEK ska genomföras i enlighet med 
tidigare riksdagsbeslut.       

Överenskommelsen i sin helhet kan läsas 
här.

Vad får energiöverenskommelsen för 
konsekvenser för kärnkraftsindustrin i 
Sverige? Redaktionen har frågat kraft-
verken och dess ägare om deras syn på 
överenskommelsen.

OKGs VD Johan Dasht:
 – Beslutet innebär att effektskatten 

bedöms vara helt borta senast 2019 och 
det är ett steg i rätt riktning, såväl för lan-
det som för företaget. Men att det sker 

OKGs VD Johan Dasht. Foto: OKG

PÅGÅENDE PROJEKT OCH  
TIDSPLANEN FRAMÖVER
I Pyhäjoki pågår för närvarande inledan-
de arbeten med markröjning, dragning 
av el och vatten samt byggandet av av-
lopp och vägar. Därefter planeras utgräv-
ning för byggande av kylkanaler och för 
de olika byggnaderna som ska upprättas 
på anläggningen. Området har inte tidi-
gare nyttjats för industriell verksamhet 
och var helt orört innan arbetena påbör-
jades.

Den totala tidsåtgången för dessa 
insatser uppskattas till två till tre år och 
beräknas kunna avslutas under 2018. 
Därefter är det tänkt att arbetet med re-
aktor- och turbinbyggnaden ska inledas. 
Under 2024 beräknas Hanhikivi-1 börja 
leverera el till det finska elnätet. 

Parallellt med den förberedande 
byggnationsfasen pågår licensieringspro-
cessen för att kunna starta kraftverket.  
I september 2014 röstade den finländska 
regeringen ja till reaktorbygget och i juni 
2015 godkände den finska strålsäkerhets-
myndigheten STUK Fennovoimas 50 000 
sidor långa ansökan om byggtillstånd. 
Fennovoima håller också myndigheten 
uppdaterad med kompletteringar till den 
redan inskickade ansökan. Myndigheten 
bedömer att ett slutgiltigt klartecken för 
bygget kommer att kunna ges i slutet av 
2018. Därefter ska också den finländska 
regeringen yttra sig och ge det slutgiltiga 
tillståndet för anläggningen. Regering-
ens beslut kommer emellertid helt att 
baseras på STUKs bedömning av projek-
tet.  

Nyligen tagna beslut som  
påverkar kärnkraftsindustrin
Under sommaren 2016 har ett flertal olika beslut och överenskommelser fattats både 
nationellt och internationellt som kommer att påverka kärnkraftens framtid i Sverige 
och i Europa. Här följer en kort sammanfattning av troliga konsekvenser av följande 
händelser:

1.  Energikommissionens överenskommelse 
2.  EU-omröstningen i Storbritannien  
3.  Strålsäkerhetmyndighetens godkännande av slutförvaret i Forsmark

http://www.regeringen.se/contentassets/dfa4a54e2a1c46758aa8f34ad50a6c2e/prop.-200809163-en-sammanhallen-klimat--och-energipolitik---energi
http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf
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under dessa successiva former innebär 
likväl att ägarna behöver göra nya analy-
ser av hur detta påverkar förutsättningar-
na för att göra förutsägbara lönsamhets-
kalkyler för långsiktig produktion i O3. 
I ägarnas analyser måste man nämligen 
även väga in vilka konsekvenser det blir 
på marknadsstrukturerna av de kompro-
misslösningar som tvingats fram för att 
skattelättnaderna ska kunna realiseras. 
Det måste bland annat värderas i vilken 
omfattning som fortsatt subventionerad 
utbyggnad av förnybara produktionsre-
surser medverkar till en prispressande 
överkapacitet, avslutar Johan Dasht. 

Björn Linde, VD på Forsmark och 
Ringhals:

– Det känns bra att vi inom kärnkraf-
ten nu fått klara besked och möjligheter 
att planera långsiktigt. Till de delar av 
energiöverenskommelsen som direkt 
verkar i gynnsam riktning för kärnkraf-
ten hör avskaffandet av effektskatten 
från 2017 till 2019 samt ändrade regler 
för placeringarna i kärnavfallsfonden. Vi 
har fått de besked jag hoppades på. Ef-
fektskatten har varit som en våt filt som 
skapat osäkerhet och hindrat oss från 
att planera långsiktigt. Nu kan vi blicka 
framåt och göra vad som behövs för fort-
satt drift av F1, F2 och F3 samt R3 och R4 
efter 2020. 

Björn Linde ser också positivt på att 
överenskommelsen innebär att nybygg-
nation av kärnkraftsreaktorer tillåts på 
befintliga platser, men i praktiken har 
det ingen betydelse inom överskådlig tid 
på grund av marknadsläget.

Avseende de nya försäkringskraven 
vill varken OKG eller Forsmark/Ringhals 
i dagsläget spekulera om vilka konse-
kvenser det beslutet får.  

2. RESULTATET FRÅN DEN BRITTIS-
KA FOLKOMRÖSTNINGEN OM ATT 
LÄMNA EU kan komma att påverka de 
långt framskridna planerna på ny kärn-
kraft i Storbritannien. Det projekt som 
har kommit längst är Hinkley Point C, 
som det senast skrevs om i Kärnkraft 
i vår omvärld #30. Det slutgiltiga in-
vesteringsbeslutet från franska EDF 
och den brittiska regeringen avseende 
Hinkley Point C har skjutits fram flera 
gånger under året, se vidare notis nedan 
i detta nyhetsbrev. Direkt efter det att 
folkomröstningens utfall blev känt sade 
EDF:s ordförande Jean-Bernard Lévy i 
ett uttalande att ett kommande ”brex-
it” inte påverkar affärsverksamheten 
och strategin för EDF i Storbritannien, 
vilket inkluderar eventuell nybyggna-
tion på Hinkley Point C. Jean-Bernard 
Lévy menar att EDF:s affärsstrategi är 
skild från Storbritanniens politiska 
koppling till EU, och därför har EDF 
ingen anledning att ändra strategin på 
grund av utfallet av folkomröstningen. 
Andra röster, som en av EDFs fackför-
eningar FO Energie et Mines, menar att 
folkomröstningens utfall har genererat 
ytterligare osäkerhet till nybyggnads-
projektet och motsätter sig att sjösätta 
projektets nästa steg tills vägen framåt 
för Frankrikes kärnkraftsindustri är ut-
stakad. 

Forsmark och Ringhals VD Björn Linde.  
Foto: Annika Örnborg.

3. DET GLÄDJANDE BESKEDET ATT 
DET PLANERADE SLUTFÖRVARET 
FÖR KÄRNAVFALL i Forsmark samt 
inkapslingsanläggningen i Oskarshamn 
preliminärt har godkänts ur ett strålsä-
kerhetsperspektiv av SSM, medför att 
SKB kan börja förbereda sig på allvar på 
att upprätta slutförvaret. Dock är SSM 
endast, en förvisso tung, remissinstans 
till Mark- och Miljödomstolen, som 
emellertid ytterst är ansvarig för huvud-
förhandlingen i prövningsprocessen. Ef-
ter huvudförhandlingen kommer Mark- 
och Miljödomstolen samt SSM att ge ett 
förslag till regeringen om bifall eller av-
slag av ansökningarna. Innan regeringen 
tar sitt slutgiltiga beslut går frågan också 
till de båda kommunerna Östhammar 
och Oskarshamn, som har vetorätt. 

Licensieringsprocessen är inte helt 
klar även vid bifall från de berörda kom-
munerna och regeringen. Det krävs yt-
terligare tillstånd från SSM för att inleda 
byggfasen, för prov- och normaldrift samt 
till slut för avveckling och förslutning av 
anläggningarna. Därför är det fortsatt en 
relativt lång väg innan byggnation och 
driftsättning av slutförvaret och inkaps-
lingsanläggningen kan påbörjas.  

Reaktortank i Ringhals kärnkraftverk. Foto: Vattenfall
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Kraftindustrins betongdag 2016
Varje år anordnar Energiforsks betongtekniska program seminariet Kraftindustrins Be-
tongdag vid Vattenfalls forskningsanläggning i Älvkarleby. Seminariedagen är gemen-
sam för Energiforsks två betongprograminriktade mot kärnkraft och vattenkraft.  
I år samlades deltagarna kring temat Nya material och analysmetoder.  

Manouchehr Hassanzadeh talade på Betong-
dagen 2016. Foto: Lars Magnell

Behovet av effektiva reparations- och un-
derhållsinsatser ökar i takt med att kärn-
kraften och vattenkraftens betongkon-
struktioner blir allt äldre. En genomgång 
av erfarenheter från reparation av broar 
visar att det finns flera goda reparations-
åtgärder för betongkonstruktioner. Dock 
är resultatet av vald åtgärd beroende av 
hur väl de ingående delmomenten utförs. 

Som ett exempel på detta gavs på 
Betongdagen, en presentation av Ener-
giforskprojektet Reparationsmetoder för 
kärnkraftsindustrin. I anförandet redo-
gjordes för genomförda tillståndsbedöm-
ningar och efterföljande reparationer i 
kylvattenvägarna i svenska kärnkraft-
verk. Åhörarna fick också en veta hur 
reparationsprocessen beskrivs i normer 
och standarder. 

Avancerade datorbaserade analyser 
och beräkningar appliceras i allt större 
utsträckning på kraftindustrins betong-
konstruktioner. Detta medför bland an-
nat ökade krav på beställare och på dem 
som ska granska analyserna. Gransk-
ningen av dessa beräkningar är en kom-
plicerad process och för att uppnå goda 
resultat  krävs att processen planeras i 
detalj. För detta ändamål har en ny En-
ergiforskrapport tagits fram: Vägledning 
för granskning av avancerande datorbe-
räkningar avseende mekanik och trans-
portprocesser i betongkonstruktioner, 
vilken presenterades under dagen.

Vidare redogjordes för resultaten 
från ett europeiskt forskningsprojekt, 
ACCEPPT, som delvis finansierats av 
Energiforsk. Projektet inkluderade bland 
annat avancerade datoranalyser av en 
reaktorinneslutning av betong. Både 
status- och livslängdsbedömningar av 
reaktorinneslutningen är baserade på 
analysens resultat. Detta är intressant för 
applicering på nordiska reaktorinneslut-
ningar som planeras vara i drift betydligt 
längre än vad som avsågs vid dimensio-
neringen. 

En förutsättning för att kunna utföra 
korrekta bedömningar av reaktorinne-
slutningars status är att fukt- och tempe-
raturförhållandena i betongen är kända. 
Doktorandprojektet Climatic conditions 
inside nuclear reactor containments  be-
handlar frågeställningar kring detta. Syf-
tet med projektet är att ta fram lämpliga 

mätsystem för registrering av fuktförhål-
landen i betong över lång tid och att visa 
hur klimatförhållandena i en reaktorin-
neslutning påverkar betongkonstruktio-
nerna. Projektet, som har finansierats av 
Energiforsk, presenterades på Betong-
dagen. 

I ett annat intressant anförande re-
dogjordes för fördelarna och nackdelarna 
med så kallad superbetong eller extremt 
högpresterande betong (Ultra High Per-
formance Concrete). Det är betong med 
mycket hög hållfasthet, som med fördel 
skulle kunna användas vid reparationer 
av skadade betongkonstruktioner. Nack-
delen är att superbetongen är mycket dy-
rare än konventionell betong. 

Betongdagen avslutades med en ge-
nomgång av en rad andra intressanta 
material. Däribland polyurea, ett plast-
material som ofta används för att skapa 
mycket slitstarka, varaktiga och täta 
skikt över betong, till exempel i parke-
ringshus och på broar och som möjligen 
också skulle kunna användas inom kärn-
kraften och vattenkraften.

Värt att nämna är också presenta-
tionen om det extremt starka och lätta 
materialet grafen och hur det materia-
let kan förstärka betongkonstruktioner. 
Forskare vid Chalmers har testat dess 
möjligheter och hittills är resultaten lo-
vande. Hållfastheten hos betongen har i 
vissa fall ökat med 40-50 procent. 

Presentationer från dagen kan laddas 
ner här.  

KORTA NOTISER  
från kärnkrafts- 
branschen

Reaktor i USA söker 
tillstånd för driftför-
längning till 80 år
Den amerikanska kärnkraftoperatören 
Exelon Corporation söker drifttillstånd 
för ytterligare 20 år av två reaktorer vid 
kärnkraftverket Peach Bottom i Pennsyl-
vania. 

Exelon ska skicka in en formell ansö-
kan under 2018, och räknar med ett be-
slut från den amerikanska tillsynsmyn-
digheten NRC under 2020 eller 2021. 

Det kommer krävas många mantim-
mar av NRC i den omfattande gransk-
ningen av anläggningens robusthet, de-
sign och säkerhetssystem. Det nuvarande 
tillståndet för Peach Bottom 2 och 3 lö-
per ut 2033 respektive 2034. Om livtids-
förlängningen godkänns av myndigheten 
kommer reaktorerna att vara i kommer-
siell drift fram till 2053 respektive 2054. 
Det innebär en livstid på 80 år, eftersom 
de togs i drift i mitten av 1970-talet. De 
två reaktorerna i fråga är båda 1300 MWe 
kokvattenreaktorer.   

Hinkley Point C 
har äntligen, efter 
många svängningar, 
fått klartecken  
Det slutgiltiga investeringsbeslutet från 
franska EDF avseende upprättande av två 
EPR-reaktorer på Hinkley Point C har 
skjutits fram flera gånger under våren. 
Ursprungligen skulle ett investeringsbe-
slut fattas av EDF i slutet av 2015, men 
det sköts fram i omgångar till augusti 
2016. Då tog styrelsen för EDF det slut-
giltiga investeringsbeslutet att ge klar-
tecken för EDF att signera kontrakten 
med brittiska regeringen, statliga China 
General Nuclear Power generation samt 
huvudleverantörerna för två reaktorer på 
Hinkley Point C. Beslutet har kantats av 
många diskussioner mellan olika parter 

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/18865/reparationsmetoder-for-karnkraftsindustrin-energiforskrapport-2015-161.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/18865/reparationsmetoder-for-karnkraftsindustrin-energiforskrapport-2015-161.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19488/acceppt-ageing-of-civil-and-concrete-structures-in-nuclear-power-plants-energiforskrapport-2016-265.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/20194/climatic-conditions-inside-nuclear-reactor-containments-energiforskrapport-2016_287.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/20194/climatic-conditions-inside-nuclear-reactor-containments-energiforskrapport-2016_287.pdf
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/seminarier/dokumentation-kraftindustrins-betongdag-2016/
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forts.

både utanför och inom EDF. Så sent som 
i juni 2016 skickades ett utlåtande från 
ett antal höga chefer på EDF till ledamö-
terna i energi- och klimatutskottet i det 
brittiska parlamentet. Utlåtandet angav 
att det slutliga investeringsbeslutet bör 
skjutas fram tills problemen har lösts 
kring reaktordesign och rättsprocesser i 
multimiljardklassen vid nybyggnadspro-
jektet Olkilouto-3 i Finland. I utlåtandet 
anges också att Areva (reaktorleverantör 
för EPR) ”står inför en svår situation”, 
bland annat på grund av avvikelser på  
reaktortankarna som upptäcks på ny-
byggnationerna i Flamanville (Frank-
rike) och Taishan-1 (Kina) samt tvisterna 
mellan Areva och det finska energibola-
get TVO.    

Den segdragna affären tog dock yt-
terligare en vändning efter EDFs besked, 
då den nytillträdde premiärministern i 
Storbritannien Theresa May och hennes 
regering bara några timmar efter EDFs 

Hinkley Point C. Foto: EDF Energy

besked meddelade att projektet ska gran-
skas ännu en gång. Statssekreteraren för 
finans- och energidepartementet Greg 
Clark förklarade att ”Storbritannien är 
i behov av tillförlitliga och säkra energi-
källor och regeringen tror att kärnkraft 
är en viktig del av mixen. 

Den brittiska regeringen gjorde  
sedan en omfattande granskning under 
sensommaren och gav till slut klarteck-
en för nybyggnadsprojektet Hinkley 
Point C att fortsätta. Därmed kan pro-
jektet fortskrida och de två reaktorerna, 
kan om tidsplanen hålls i fortsättning-
en, leverera el med början 2025. Anlägg-
ningen beräknas stå för 7 % av Storbri-
tanniens totala elbehov i minst 60 år. 
Kostnaden för att bygga de två reakto-
rerna, 18 miljarder brittiska pund, har 
godkänts av den brittiska regeringen, 
mycket tack vare den kinesiska investe-
ringen som det skrevs om i Kärnkraft i 
vår omvärld #30.          


