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Nytt år och nya förutsättningar.  
Detta första nummer för år 2017 
av Nyhetsbrevet Kärnkraft i vår 
omvärld blir också det sista för 
nuvarande redaktion och också det 
sista nyhetsbrevet i detta format. 
Det kommer även i fortsättningen 
att skrivas artiklar, men de kommer 
inte bli sammanställda nyhetsbrev 
i pdf-format utan artiklar kommer 
att publiceras efterhand när de fär-
digställts på Energiforsks hemsida. 
Därmed kommer nyheterna att 
komma ut snabbare och därmed 
också bli mer aktuella. Vi kommer 
även fortsättningsvis att hålla Er 
informerade per mail, ungefär en 
gång per månad om vilka nyheter 
som har publicerats på hemsidan.

I detta nyhetsbrev har vi inter-
vjuat de ansvariga projektledarna 
för rivningen av Ringhals 1 och 2 
respektive för OKG. 

Vi har också fokuserat på utsläpp 
från Fukushima, där man ser allt 
lägre nivåer av radioaktivitet i 
mat och natur, samt lite om den 
närmaste framtiden för kärnkraft-
en i Japan. Vi har även skrivit ett 
sammandrag av Energiforsks årliga 
kärnkraftsseminarium som ägde 
rum i slutet av januari i år. På den 
årliga middagen före seminarie-
dagen fick svensk kärnenergis 
nestor Hans Blix Sveriges Kärntek-
niska Sällskaps Hederspris. Blix höll 
ett mycket intressant tacktal som 
bland annat inkluderade vikten av 
rätt och sanningsenlig information, 
där sammanhanget delvis åsyftade 
hans idoga försök att stoppa inva-
sionen av Irak 2003.

Joachim, Björn och Carl
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Avveckling av kärnkraft i Sverige

De äldsta reaktorerna i Oskarshamn och på 
Ringhals kommer inom en snar framtid att rivas.  
(Foto: Vattenfall och OKG)

Avvecklingen och rivningen av de äldsta reaktorerna i Sverige inleds inom en snar 
framtid. För Oskarshamn 2, som skulle ha återstartats 2015 efter en omfattande 
modernisering, har avvecklingsprocessen inletts. Oskarshamn 1 planeras att slutligt 
ställas av under våren 2017. Vid Ringhals kommer reaktor 1 och 2 att ställas av under 
år 2019 respektive 2020. Reaktorerna vid Barsebäck samt den lilla reaktorn i Ågesta är 
sedan länge avställda. Rivningen av de sistnämnda reaktorerna planeras påbörjas under 
första halvan av 2020-talet. Kärnkraft i vår omvärld har tagit pulsen på ansvariga för 
rivningen på Ringhals och OKG.

BAKGRUND
Sammantaget har 13 kraftproducerande 
reaktorer, inklusive de som nämns ovan, 
byggts i Sverige. Under de senaste 30 åren 
har dessa (förutom Ågesta) levererat nå-
gonstans mellan 50 och 70 TWh per år. 
Att riva ett kärnkraftverk är komplicerat 
och innebär logistiska utmaningar. Det 
mesta av rivningsmassorna är helt utan 
radioaktivitet och kan tas om hand som 
vilket industriavfall som helst. I och med 
rivningarna kommer många av dem som 
arbetar inom kärnkraftsindustrin att få 

andra arbetsuppgifter. Men hur känns det 
att arbeta med att riva en reaktor? Ny-
hetsredaktionen har intervjuat Mattias 
Wärja, som är projektledare för avveck-
lingsprojektet på Ringhals, och Andreas 
Roos som är avvecklingschef på OKG för 
att få inblick i en avvecklares vardag.  
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Intervju Mattias Wärja –  
projektledare för avvecklings- 
projektet på Ringhals
Mathias Wärja, som är teknologie doktor i elektrotekniska system från KTH, har en 
lång erfarenhet av internationella stora projekt inom Energibranschen. Han har för 
Siemens räkning varit projektledare inom gas- och oljesektorn för flera nybyggnads- 
och leveransprojekt i bland annat Sydostasien, Libyen och Texas. Hur kommer det 
sig att då att Mathias Wärja tar sig an ett rivningsprojekt med sin stora erfarenhet av 
nybyggnadsprojekt?

Mathias Wärja, Vattenfall. (Foto: Vattenfall)

– Jag tilltalas av att bygga upp något från 
grunden och ett rivningsprojekt av denna 
typ är något nytt, som rivningen av Ring-
hals 1 och 2 innebär, eftersom det inte har 
rivits några moderna kärnkraftverk i Sve-
rige. Därför blir avvecklingsprojektet ett 
nybyggnadsprojekt ur ett organisatoriskt 
och projektperspektiv, även om det själv-
klart redan har rivits kärnkraftanläggning-
ar runt om i världen. Jag ser det också som 
vi har fått ett uppdrag som vi skall förvalta 
på bästa sätt, för att visa att Vattenfall och 
branschen kan riva en kärnreaktor på ett 
säkert och effektivt sätt. Ett avvecklings-
projekt spänner över flera områden som 
de rent projektmässiga och organistoriska 
delarna, hänsyn till den nukleära biten, 
genomförandebiten med upphandling av 
entreprenörer, etcetera vilket gör att riv-
ningsprojektet på Ringhals spännande.

VILKA FÖRDELAR SER MATHIAS WÄRJA 
ATT HANS ERFARENHET FRÅN NY-
BYGGNADS- OCH LEVERANSPROJEKT 
GER I RIVNINGSPROJEKT FÖR KÄRN-
REAKTORER?          
– Min erfarenhet av att leda projekt med 
hård styrning på tid och budget, tillsam-
mans med den kunskap som finns på Vat-
tenfall och Ringhals, ger en både bred och 
specialiserad ledning av projektet. Som 
projektledare driver jag mot de stora må-
len utan att detaljstyra. Jag använder mig 
av kunniga delprojektledare som får stort 
ansvar inom områden som de har specia-
listkunskap. Efter ett drygt halvår börjar 
jag bli varm i kläderna och har en ganska 
klar bild av hur vi ska forma projektet. 

HUR SER DU PÅ ATT DETTA ÄR ETT 
PROJEKT OCH INTE LINJEVERKSAM-
HET SOM EXEMPELVIS OKG HAR VALT 
SOM STRATEGI FÖR RIVNING AV 
KÄRNKRAFTSREAKTORER?

– Vattenfall bygger upp en organisation 
som är specialiserad på avveckling. Inom 
den organisationen finns olika projekt 
som hanterar nedmontering och rivning 
av de enskilda kärnkraftverken, där jag 
leder det projekt som berör Ringhals 1 
och 2. Internationell forskning och er-
farenhet visar att det mest effektiva är 
att genomföra avvecklingen genom en 
projektorganisation som har detta som 
sin enda uppgift. Andra fördelar är ex-
empelvis erfarenhetsöverföring mellan 
projekten, gemensamt management och 
expertkompetens. En annan fördel jäm-
fört med linjeverksamhet är att det kan 
vara svårt att ställa om ”mindset” från 
drift till avveckling. 

Avveckling och rivning av ett kärn-
kraftverk är nästan väsenskilt från drift 
av detsamma när gäller exempelvis krav-
ställning. Mathias Wärja nämner att det 
är framförallt är krav avseende strål- och 
brandskydd som ska hanteras, men inte 
egentligen så mycket andra. Detta gör att 
det är en stor skillnad på de olika ”driftsi-
tuationerna”. 

NÄR DU NU BLIVIT LITE VARM I 
KLÄDERNA, VAD SER DU SOM DEN 
STÖRSTA UTMANINGEN I PROJEKTET?
– Vi var valt att dela upp projektet i två 
delar, där teknikdelen är en del. Den 
handlar om själva genomförandet, hur vi 
ska plocka isär anläggningen. I projektet 
finns erfarenhet av att plocka ut delar 
ur anläggningen eftersom komponenter 
byts ut med mera. Andra delar är nya för 
oss och för dem ska vi använda företag 
som är experter på detta. Den andra stora 
frågan är också det som jag ser som den 
största utmaningen: att riva anläggning-
en på ett kostnadseffektivt sätt vilket 
innebär att vi påbörjar nedmontering så 
snart bränslet har klingat av så mycket 

att det är säkert att hantera. För att lyck-
as med detta krävs noggrann planering.

Det finns många alternativ hur avfal-
let ska tas om hand och genom ett smart 
utnyttjande av de olika alternativen kan 
avvecklingen göras effektivt samtidigt 
som kostnaderna hålls nere. Några exem-
pel som Mathias Wärja nämner är:
• Friklassning. Mindre mängd aktivt 

avfall, men det kommer ta lång tid 
och bli dyrt.

• Utnyttja ett markförvar för att låta 
avfallet klinga av.

• Skicka iväg det för omhändertagan-
de av Svafo och SKB. 

– Inom avfallsspåret finns många stra-
tegiska val att välja bland men tiden är 
knapp, eftersom avvecklingen och riv-
ningen av Ringhals 2 planeras starta om 
2,5 år med bland annat dekontaminering 
av system för att få ner doserna. Så tiden 
är en stor utmaning.

VAD ÄR MÅLET MED PROJEKT TYKO 
(SOM AVVECKLINGSPROJEKTET PÅ 
RINGHALS HETER)?    
– Målet är friklassningsbart driftområde 
och att en ansökan om friklassning är in-
skickad till myndigheten. Vi kommer att 
plocka ut allt som är kontaminerat, res-
ten får stå kvar. Exempelvis kan Ringhals 
2 turbiner som inte är kontaminerade få 
stå kvar i avvaktan på konventionell riv-
ning, detsamma gäller ställverk. 

VAD ÄR DET VIKTIGASTE FÖR PROJEKTET?
– Det viktigaste är att göra det säkert, an-
svarfullt och att visa att det går att riva 
en kärnreaktor på ett snabbt och kost-
nadseffektivt sätt. 

IAEA listar tre huvudsakliga strate-
gier för rivning av kärnkraftverk:
• Omedelbar avveckling – rivningen 
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startar direkt efter avslutad drift
• Vänta och kapsla in – man säker-

ställer genom inkapsling att ingen 
aktivitet släpps ut från anläggningen 
och väntar 40-60 år på avklingningen 
och sedan startar rivningen.

• Gravläggning – man ”gravlägger” 
kärnkraftverket ”för evigt”

VILKEN AV DESSA STRATEGIER KOM-
MER RINGHALS ATT SATSA PÅ?
– Vi har inte bestämt någon strategi 
ännu, men detta kommer att bestämmas 
när den initiala analysfasen som projek-
tet nu är inne i är avslutad. Men av det 
man har sett hittills finns det stora för-
delar att börja riva snabbt. 

Detta beror på flera orsaker enligt 
Mattias Wärja: 
1.  Man har personal med stor anlägg-

ningskännedom på plats. 
2.  System är underhållna och använd-

bara. 
3.  Det kostar pengar att en anläggning 

står still.        

Inget beslut är dock taget enligt Mat-
tias Wärja, utan de slutliga besluten tas 
längre fram.

AVSLUTNINGSVIS I VILKEN FAS BEFIN-
NER SIG PROJEKTET I NU OCH VILKA 
KRITISKA MOMENT FINNS I NÄRTID?
Projektet befinner sig i en analysfas, som 
när den är slut ska leda till vilket riv-
ningskoncept som ska väljas. Det som är 
kritiskt tidsmässigt just nu är dels till-
ståndsprocessen, så att samråd kommer 
igång, och dels att vi kommer igång med 
planeringen av dekontaminering av sys-
tem, avslutar Mathias Wärja.  

TRE SNABBA FRÅGOR TILL MATTIAS 
WÄRJA:

Bygga nytt Riva

Snabb rivning Långsam rivning

Heltankslösning Segmenterad
reaktortank* 

Intervju med Andreas Roos –  
avdelningschef för avvecklings- 
projektet på OKG
Andreas Roos har en lång erfarenhet av att jobba med kärnkraft och började på OKG 
1997. Andreas Roos har jobbat på flera olika enheter inom företaget. Han började 
inom underhåll och har sedan arbetat på OKG:s teknikavdelning på flera positio-
ner – senast som avdelningschef. Under sommaren 2016 började Andreas Roos som 
avdelningschef för den nystartade avdelningen A, som är den ansvariga enheten för 
avveckling och rivning av OKGs reaktorer. 

MEN HUR KOMMER DET SIG ATT 
ANDREAS ROOS VILLE BÖRJA MED 
AVVECKLING NÄR HAN TILL STOR DEL 
HAR ARBETET MED UNDERHÅLL- OCH 
TEKNIKUTVECKLINGSFRÅGOR?
– Jag kände mig lockad av en ny utma-
ning. Att få vara med och starta något 
nytt och forma det. Inte bara ta över nå-
got gammalt, utan att utveckla alltifrån 
arbetssätt och rutiner till att tillsätta 
personal. 

VILKET ÄR DEN STÖRSTA UTMANING-
EN MED AVVECKLING OCH RIVNING 
AV ETT KÄRNKRAFTVERK? ÄR DET 
DEN EMOTIONELLA BITEN OCH ORON 
BLAND PERSONALEN ATT FÖRLORA 
SINA ARBETEN, RENT TEKNISKT, 
MYNDIGHETSKRAV ELLER ÄR DET EN 
”BECQUERELFRÅGA”?
– Det klart att det finns en viss oro bland 
personalen att man ska förlora sina arbe-
ten men det kommer förhoppningsvis 
att finnas arbete även om rivningsdelen 
av O1 och O2 inom en relativt kort tid 
kommer att vara avslutad, eftersom O3 
planeras att drivas fram till och med år 
2045.

Det som är den största utmaningen 
att verkligen att utföra är en effektiv och 
säker avveckling. Det är lätt att tala om 
en effektiv och säker avveckling men hur 
man verkligen genomför det är den svåra 
biten. Rent tekniskt är det inte så svårt 
att riva ett kärnkraftverk, men visst finns 
det också vissa tekniska utmaningar. 
Bland annat hur man ska få ut reaktor-
tankarna.

En annan svår utmaning med kom-
mande rivningen är enligt Andreas Roos 
alla formella beroenden som måste re-
das ut. 

– Vi måste ha en mängd olika till-
stånd, bland annat från Strålsäkerhets-
myndigheten. Exempelvis delmoments-

anmälan, som är något OKG inte har 
använt sig av tidigare. Vidare måste vi 
söka tillstånd enligt Miljöbalken, som vi 
inte har så stor erfarenhet av. I de olika 
tillståndsansökningarna och de olika 
faserna av rivningsprocessen kan det 
uppstå beroenden. Exempelvis när man 
är i en viss fas så kanske man inte kan 
göra något enligt Miljöbalken, och i en 
annan fas kan det finnas motsättning-
ar för tillstånden kopplade till Strål- 
säkerhetsmyndigheten. Det är såklart 
ett stort logistikprojekt, men det går 
att fixa med en god planering. Men just 
att få de här beroendena kopplade till 
olika tillstånd, när man exempelvis får 
transportera avfall till rätt mottagare så 
att hela projektet flyter på, är den stora 
utmaningen. Ju snabbare man har tänkt 
att göra rivningen, desto större kommer 
utmaningen att bli.

PÅ RINGHALS ÄR DET ETT PROJEKT SOM 
ANSVARAR FÖR AVVECKLING AV RING-
HALS 1 OCH 2, HUR SER DET UT PÅ OKG? 
Avvecklingen på OKG drivs som en lin-
jeverksamhet, vilket enligt Andreas Roos 
beror på att det är tillståndshavaren för 
anläggningen som har det kärntekniska 
ansvaret och därför bör det vara naturligt 
att ha en linjeverksamhet som ansvarar 
för rivningen. 

– Fördelen är att man får bättre koll 
på helheten så att man kan ha ett fokus 
på det kärntekniska tillståndet. Detta för 
att inte dra på sig brister och rapporte-
rade omständigheter för att man under-
skattar förhållanden så att man inte mis-
sar Strålsäkerhetsmyndighetens krav och 
föreskrifter. Vi ville heller inte komma i 
en motpolssituation mellan en beställan-
de driftavdelning och med ett genomför-
andeprojekt. Nackdelen kan vara att man 
tappar projektdelen så att man inte rik-
tigt får framdrift på rivningen samt att 
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man gör saker för omständligt. Men jag 
som avdelningschef med ansvar för riv-
ningen har försökt att sätta ihop en blan-
dad grupp där både gammalt och nytt 
folk ska garantera att man både har koll 
på det kärntekniska och får framdrift.  

Även om hela rivningen sker som en 
linjeverksamhet är de olika arbetspake-
ten, exempelvis segmentering av reak-
torernas interna delar, organiserade som 
projekt tillägger Andreas Roos.

FÖR RIVNINGSPROJEKTET PÅ RING-
HALS ÄR MÅLET ATT NÅ FRIKLASSADE 
ANLÄGGNINGAR (RINGHALS 1 OCH 
RINGHALS 2), HUR SER DET UT PÅ OKG?
– Inriktningen i det pågående rivnings-
processen är total bortförsel av O1:s och 
O2:s reaktorbyggnader och turbinbygg-
nader, samt den gemensamma avfallsan-
läggningen så att sluttillståndet ”brown 
field” nås, det vill säga en industritomt.

VAD ÄR DET VIKTIGASTE MED RIV-
NINGSPROCESSEN PÅ OKG?
– OKG siktar absolut på att hålla sig 
inom den budget som är kopplad till 
kärnavfallsfonden. OKG har fem stra-
tegiska mål och ett av dessa är kopplat 
till avveckling och rivning, som säger 
att OKG ska verka för en ansvarfull och 
kostnadseffektiv avveckling. Vad som 
menas med ansvarfull avveckling är att 
den ska utföras på ett personsäkert sätt 
och hålla sig till de tillstånd som finns.

SOM TIDIGARE HAR NÄMNTS, HAR 
IAEA TRE OLIKA FÖRSLAG PÅ HUR 
RIVNINGEN SKA GÅ TILL. VILKEN VÄG 
SIKTAR OKG PÅ?
– OKG har tagit ett inriktningsbeslut 
om snabb avveckling, det vill säga att 
söka tillstånd omedelbart efter avställd 
reaktor och sedan börja plocka ner an-
läggningen så snabbt som möjligt. Vår 
initiala bedömning är att en snabb riv-
ning är mest kostnadseffektivt och det 
beror främst på de förhållandevis höga 
kostnaderna man annars får för att ligga 
kvar med sajten i befintligt skick eller att 
göra en inkapsling och vänta med att riva 
enligt IAEAs andra förslag. Gravläggning 
är inte förenligt med den svenska kärn-
avfallsmodellen. 

VAD GÖR OKG NÄR DET KOMMER TILL 
BENCHMARKING PÅ AVVECKLINGS-
OMRÅDET?
–  Benchmarkingen består mycket av att 
åka på konferenser, delta i samarbets-
fora samt att göra studiebesök. OKG har 
ett antal anställda som är med i olika 
fora, som exempelvis i OECD/NEA. Vi 
benchmarkar även inom koncernen, 
främst då Barsebäck och Eon:s gamla 

kärnkraftverk. Vi följer även med intres-
se Vattenfalls strategi och planer när det 
gäller avveckling via de branschgemen-
samma fora som OKG och Vattenfall 
deltar i, säger Andreas Roos.

VILKEN STATUS HAR AVVECKLINGS-
PROCESSEN PÅ OKG NU? (REDAKTIO-
NEN FRÅGADE SPECIFIKT OM HUR 
STATUS ÄR PÅ O2 MED TANKE PÅ ATT 
BLOCKET REDAN SLUTGILTIGT HAR 
STÄLLTS AV.)
– När det gäller O2 har den system-
statuskontroll som var nödvändig att 
utföra i samband med beslutet av ej 
starta O2 igen nyligen slutförts. Syftet 
med systemstatuskontrollen var att ta 
anläggningen till ett definierbart läge, 
så att den uppfyller de STF-krav1 som 
finns för exempelvis de kylsystem som 
måste vara i drift under servicedriften. 
Vidare har allt skadat bränsle transpor-
terats bort från blocket liksom hälften 
av det använda bränslet, som stått i 
bränslebassängen sedan blocket ställ-
des slutligt av. Resten av det använda 
bränslet planeras att transporteras bort 
under våren 2017.

VAD SKER NU NÄR DET GÄLLER AV-
VECKLINGEN VID ANLÄGGNINGEN?
– Om cirka tre år så räknar OKG med att 
man startar den storskaliga nedmonte-
ringen av både O1 och O2. För att påbörja 
den storskaliga rivningen måste vi full-
följa tre huvudspår. Dessa är:

2 STF = Säkerhetstekniska diftförutsättningar. 
Ett styrande dokument med fastställda villkor 
och riktlinjer för driften av en kärnreaktor.

1.  Tillstånd. Det handlar om att söka 
tillstånd enligt dels Kärnteknik-
lagen, i form av bland annat en 
ny säkerhetsredovisning avseende 
rivning, och dels olika miljötillstånd 
enligt Miljöbalken. Detta steg är 
i nuläget det mest tidkritiska, där 
OKG bland annat håller på med om-
händertagande av samrådskommen-
tarer från miljödomsprocessen, en 
EUROATOM-ansökan samt arbete 
med säkerhetsredovisningen.

2.  Anläggningsförberedelse. Här 
handlar det främst om att få bort de 
mest doskrävande komponenterna i 
form av använt kärnbränsle samt att 
plocka bort interndelar i reaktortan-
ken och att segmentera dessa. Under 
år 2018 planeras segmentering av 
O2:ans interna delar. För O1 kom-
mer segmentering att starta under år 
2019, på grund av att det kommer ta 
tid innan allt bränsle har transporte-
rats bort från anläggningen.

3.   Projektering och planering. Det 
består av väl definierade arbetspaket, 
man måste kravställa och handla upp 
entreprenörer samt att detaljplanera 
exakt i vilken ordning nedmonte-
ringen ska ske i.

PÅ RINGHALS SER MAN PROCESSEN 
MED ATT SÄTTA RAMARNA FÖR DEN 
PLANERADE DEKONTAMINERINGEN 
SOM TIDKRITISK. ÄR DET NÅGOT 
SOM OKG OCKSÅ UNDERSÖKER FÖR 
TILLFÄLLET?
– När det gäller framförallt O2 har an-
läggningen stått och klingat av ett tag 
och dessutom är anläggningen relativt 

Andreas Roos, OKG. (Foto: OKG)
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ren. Vi har tagit ett inriktningsbeslut 
som säger att vi kommer att göra en sys-
temdekontaminering utifrån det behov 
som finns och sannolikt vänta tills seg-
menteringen av interndelar är klar så att 
dessa processer inte krockar.     

I samband med intervjuerna med 
Mattias Wärja och Andreas Roos fick de 
ställa var sin fråga till varandra. Mattias 
Wärja var lite nyfiken på hur OKG av-
ser att göra med eventuell mellanlagring 
och markförvar. Andreas Roos svarade 
att OKG avser att mellanlagra en viss 
del av rivningsavfallet i OKGs befintliga 
bergrum för aktivt avfall, som byggdes 
för att ta hand om O1:s avfall innan det 
svenska kärnavfallssystemet var driftta-
get. OKG planerar även att ansöka om 
ett nytt markförvar, för både drift- och 
rivningsavfall.   

TRE SNABBA FRÅGOR TILL  
ANDREAS ROOS:

Riva Bygga Nytt

Snabb rivning Långsam rivning

Heltankslösning Segmenterad 
reaktortank*

* Kommentar. OKG genomför just nu en utredning 
om vilken inriktning som ska tas avseende att seg-
mentera eller lyfta ut hela reaktortanken, och OKG 
håller därmed tills vidare båda lösningarna öppna.

Energiforsks  
kärnkraftsseminarium 2017
Den 25 januari var det dags igen för Energiforsks årliga kärnkraftsseminarium i Stock-
holm. Drygt 90 deltagare, både svenska och internationella, samlades för att uppda-
teras inom policyutvecklingen (förmiddagen) och teknikutveckling (eftermiddagen). 
Energiforsks vd Markus Wråke var moderator på förmiddagen och Daniel Westlén 
ledde eftermiddagens program. 

Nedan följer en sammanfattning om vad 
som presenterades på konferensen.

Först ut bland presentatörerna var 
Agneta Rising, generaldirektör för World 
Nuclear Association i London. Hon be-
skrev den globala policyutvecklingen 
kopplat till kärnkraft och betonade 
bilden att kärnkraften utvecklas starkt 
i världen som helhet. Två tredjedelar 
av världens befolkning lever i kärn-
kraftsländer och hälften av jordens be-
folkning lever i ett land där man bygger 
nya reaktorer. Enligt Agneta Rising har 
världens kärnkraft gett oss två år mer tid 
att hantera klimatproblemet tack vare 
uteblivna koldioxidutsläpp.

Agneta Rising nämnde tre viktiga 
områden för att kärnkraften ska kunna 
utvecklas optimalt i förhållande till det 
behov av kärnkraft som WNA ser – 25 
procent av elen år 2050 motsvarande 1000 
GW ny kärnkraft:
1. Lika villkor för alla fossilfria 

kraftslag
2. Harmoniserade tillståndsprocesser
3. Effektiv syn på säkerhet

Michael Hagman från svenska ambassa-
den i Peking redogjorde för situationen 
i Kina, där är det den bristande luftkva-
litén snarare än klimatfrågan som driver 
på utvecklingen mot ren energi. Man 
uppskattar att cirka 2 800 personer avli-
der varje dag i Kina som en följd av dålig 
luftkvalitet. Kinas nybyggnationsplaner 
är, som vi skrivit om tidigare (senast i 
#31 av kärnkraft i vår omvärld), mycket 
ambitiösa – år 2020 ska dagens 26 GWe 
installerad kärnkraftseffekt ökas till 58 
GWe och till år 2030 ska man uppnå 150 
GWe ny kärnkraft. För att uppnå detta 
byggs för tillfället 20 nya reaktorer och 
ytterligare 40 nya förläggningsplatser 
har identifierats. Något som utmärker 
Kina är att de sätter sitt kärnkraftspro-
gram högt och att det liksom rymdfärder 
och höghastighetståg bidrar till nations-
stoltheten. Det är därför, enligt Hagman, 
högst sannolikt att man i Kina kommer 
att ro dessa planer i hamn. Det finns även 

ett starkt politiskt stöd för att exportera 
den kinesiska kärnkraftstekniken. Man 
är mycket mån om att vara en trovärdig 
spelare på den globala marknaden och 
håller kvalitetskraven högt.

Berta Picamal från Foratom, kärn-
kraftsindustrins europeiska intresse-
organisation, redogjorde för aktuella 
utmaningar inom EU. Hon redogjorde 
inledningsvis om ett utkast till Nuclear 
Illustrative Program som kommissionen 
med viss frekvens är ålagd att ge ut enligt 
Euratomfördraget. Eftersom Euratom-
fördraget anger att kommissionen måste 
beskriva hur man avser att främja kärn-
tekniska investeringar blir det en delikat 
balansgång i en politisk miljö där kärn-
kraftsfrågor helst undviks. Foratom har 
kommenterat innehållet bland annat ge-
nom att understryka att kärnkraften har 
en viktig roll att spela för att klimatmålen 
ska kunna uppnås samt att det finns ett 
starkt behov av harmoniserad reglering av 
kärnkraften. Vidare hanteras nu i Bryssel 
även hur Euratom Artikel 41 om anmä-
lan om kärntekniska investeringar ska 
utvecklas. Det finns en tendens att säker-
hetsfrågor hanteras i dessa anmälningar 
trots att syftet endast är ekonomiskt. 

Foratom företräder uppfattningen 
att säkerhetsfrågor ska hanteras i för 
dessa frågor ändamålsenliga processer, 
som redan är etablerade, för att snabba på 
processen i Artikel 41. Det finns exempel 
på projekt som försenats på årsskalan på 
grund av fördröjningar orsakade av han-
teringen under Artikel 41. Som exempel 
menar Foratom att avveckling ska ses 
som en kostnad och inte en investering, 
där det första synsättet skulle förenkla 
tillståndshanteringen.

Wolfgang Denk från den fristående 
miljöorganisationen Energy for Humani-
ty, berättade om kärnkraftens utveckling 
i Schweiz. I höstas hölls där en folkom-
röstning där om tidigarelagd nerläggning 
av kärnkraften och Energy för Humanity 
förde en kampanj mot detta förslag. En-
ligt förslaget skulle en reaktor få vara i 
drift i maximalt 45 år, vilket skulle med-
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fört stängningar av reaktorer 2017, 2024 
och 2029. Trots relativt ringa medel och 
kort tid, endast fyra månader, lyckades 
man vända opinionen till sin fördel och 
valresultatet gick stick i stäv med de fles-
ta opinionsundersökningarna som pekat 
på motsatt valutgång. Läget är dock ändå 
inte lugnt för den Schweiziska kärnkraf-
ten. Den 21 maj 2017 går medborgarna 
återigen till valurnorna för att rösta om 
landets energistrategi till år 2050, vilket 
innefattar nedläggning av kärnkraften.

I den efterföljande paneldiskussionen 
fick talarna ge sin syn på vad som är vik-
tigast för att kärnkraften ska utvecklas. 
Lika marknadsmässiga villkor för alla fos-
silfria kraftslag, goda driftresultat, energi-
säkerhet och faktabaserad kommunika-
tion ansågs vara de viktigaste faktorerna.

Eftermiddagens anföranden, som kret-
sade kring teknikutveckling inom kärn-
kraften, inleddes av Fiona Rayment från 
National Nuclear Laboratory i Storbritan-
nien. Britterna har startat ett stort statligt 
program (250 miljoner pund under 5 år) 
riktat till kärnteknikutveckling, där små 
modulära reaktorer (SMR) ingår, vilket det 
skrevs om i Kärnkraft i vår omvärld #33. 

I Storbritannien pågår förberedelser 
för tre nybyggnationsprogram. Så varför 
tittar de även på SMR? Man ser ett mycket 
stort behov av ren el framöver mot bak-
grund av att utsläppen från fossileldade 
anläggningar ska minska med 80 procent 
fram till år 2050. Dagens elbehov om 85 
GWe väntas öka till cirka 300 GWe. Poten-
tiella förläggningsplatser för normalstora 
reaktorer är snart uttömt i Storbritannien, 
men för mindre reaktorer har man iden-
tifierat platser för ytterligare 7 GWe små-
skalig kärnkraft. Därtill passar de större 
SMR-modellerna bra in i nätet på de plat-
ser där man idag har Magnox-reaktorer i 
drift. Lägre elproduktionskostnader tack 
vare kortare konstruktionstid med prefa-
bricering av modulära, serieproducerade 
enheter och en uppskattad global marknad 
om 250 möjliga förläggningsplatser med 
möjlighet att driftsätta upp till 70 GWe är 
fördelar som driver på utvecklingen. En 
annan viktig drivkraft är behovet av att be-
hålla den egna kärntekniska kompetensen 
och infrastrukturen i landet.

Därefter följde ett par föredrag om 
snabba reaktorer. Anders Andrén berät-
tade om Westinghouse syn på Genera-
tion IV-reaktorer och att företaget bedö-
mer att blykylda reaktorer är den typ som 
är närmast kommersialisering. Begreppet 
Generation IV rymmer sex reaktortyper. 
Sverige kan bidra till utvecklingen på 
området om svenska kompetenscentra 
får rätt förutsättningar och Sveriges en-
ergipolicy även ställs i en internationell 
kontext.

– Det här är inte framtiden – det hän-
der nu – och det är en global marknad där 
Sverige kan vara konkurrenskraftigt, me-
nade Anders Andrén. 

Anders R Marklund, som forskat om 
natriumkylda snabbreaktorer inom KTH 
och CEA i Frankrike bekräftade bilden 
av att snabbreaktorer är på väg att uppnå 
industriell mognadsgrad. Den franska 
demonstrationsanläggningen ASTRID 
planeras att tas i drift tidigast år 2025.

Kyle Johnson, forskare vid KTH, be-
rättade om utvecklingen av nya avance-
rade bränslen för tillämpning i dagens 
reaktorer. Med andra kapslingsmaterial 
och andra uranföreningar i bränslet kan 
man uppnå bättre bränsleuppförande 
under både drift och olika olyckssekven-
ser. Det kan leda till lägre kostnader som 
totalt sett kan motivera de ökade bräns-
lekostnaden som användningen av dessa 
avancerade bränslen sannolikt medför.

Janne Wallenius, vd för Blykalla, of-
fentliggjorde redan vid middagen kväl-
len innan han höll sitt anförande att en 
indisk finansiär, Essel Group ME, kom-
mer att stödja Blykallas reaktorkoncept 
SEALER till kommersialisering med en 
satsning om 200 miljoner dollar. Blykalla 
har utvecklat en mindre blykyld reaktor 
(3-10 MWe) med tänkbar placering i ark-
tiska småsamhällen. Genom ett banbry-
tande genombrott för ett blykorrosions-
tåligt material har Blykalla kunnat ta 
fram en ny typ av reaktor som ska kunna 
användas i upp till 30 år utan bränsle-
byte. I arktiska områden räknar Blykalla 
med att kunna ersätta befintlig småska-
lig fossil elproduktion med småskalig 

kärnkraft. Utvecklingsarbetet pågår 
med fortsatta materialtester och planer 
för att först bygga en elektriskt upphet-
tad, men i övrigt likvärdig konstruktion, 
och sedan en demonstrationsanläggning 
med riktigt kärnbränsle. Anläggning-
arna planeras att uppföras i Kanada med 
planerad driftstart år 2019 för den elupp-
värmda modellen och år 2025 för demon-
strationsanläggningen.

Vid konferensmiddagen gav Kjell 
Ringdahl, Nawah (Förenade Arabemi-
raten) en uppdaterad redogörelse för 
det pågående bygget av fyra koreanska 
tryckvattenreaktorer utanför Abu Dha-
bi, som tidigare saknat kärnkraft (vilket 
tidigare beskrivits i Kärnkraft i vår om-
värld #29). Kärnkraftsbygget går enligt 
Kjell Ringdahl bra. För reaktor 3 och 4 
är man före den ursprungliga tidsplanen. 
Bygget av reaktor 2 är i fas med tidspla-
nen, medan bygget av reaktor 1, som har 
kommit längst av de fyra reaktorerna är 
något försenat. Det beror främst på att 
det har tagit längre tid att utbilda drift-
folk än det var tänkt. Totalt är omkring 
75 procent av hela konstruktion för alla 
fyra block färdigställda; år 2020 beräknas 
samtliga fyra block leverera el.  

Hans Blix tilldelades under middagen 
Sveriges Kärntekniska Sällskaps Heders-
pris 2017 för sin livslånga gärning för 
kärnteknikens fredliga utveckling. Hans 
Blix insatser som chef för IAEA under 16 
år samt hans ständiga strävan att främja 
en saklig debatt uppmärksammandes 
särskilt. I sitt tacktal tog Hans Blix upp 
ett aktuellt ämne – vikten av korrekt och 
sanningsenlig information.   

Hans Blix tar emot Sveriges Kärntekniska Sällskaps Hederspris 2017 ur SKS ordförande Carl Berglöfs 
hand. (Foto: Sofia Nilsson)
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Japan – planen för kärnkraft
Efter haverierna i Fukushima i mars 2011 har alla reaktorer i Japan varit avställda en tid 
på grund av nya myndighetskrav. För tillfället är tre av reaktorerna åter i drift, vilket 
det skrevs om i Kärnkraft i vår omvärld #28. Nu kommer nya bedömningar från Japan 
om när och hur många av landets reaktorer åter kan vara under normal drift.

Nuvarande status på japansk kärnkraft. (Bildkälla: JAIF)

Efter att de svåra haverierna på Fukushi-
ma Daiichi inträffade i mars 2011, tvinga-
des alla Japans kärnreaktorer att ställas 
av för att den japanska kärnkraftsmyn-
dighetens (NRA – Nuclear Regulation 
Authority) nya säkerhetskrav. Kraven 
är en direkt konsekvens av Fukushima-
händelserna. Sedan kraven har införts 
har endast tre reaktorer i Japan tagits i 
drift, Sendai-1, Sendai-2 och Ikata-3. De 
har efter noggranna undersökningar alla 
klarat den japanska myndighetens nya 
krav, liksom reaktorerna Takahama 3&4, 
som förra våren producerade el till nä-
tet under en kort tid. Emellertid lade en 
lokal domstol in sitt in sitt veto mot att 
reaktorerna skulle få producera el och en 
process pågår för att övertyga den lokala 
domstolen att reaktorerna är säkra att 
starta upp igen. Enligt JAIF (Japan Ato-
mic Industrial Forum) har ansökningar 
om att kunna återstarta ytterligare 20 re-
aktorer skickats in till myndigheten.

För närvarande står de tre reaktorer-
na i Sendai och Ikata för drygt en procent 
av totala elproduktionen i Japan. Innan 
haverierna i Fukushima stod de 49 re-
aktorerna i drift för ungefär 30 procent 
av elproduktionen. De tre uppstartade 
reaktorerna i Sendai och Ikata har redan 
bidragit till att utsläppen av växthusga-
ser i Japan har börjat minska efter att de 
ökat efter haverierna i Fukushima. Om 
Japan ska kunna uppnå målet att kunna 
sänka koldioxidutsläppen med 26 pro-
cent från 2013 till 2030 behöver emeller-
tid fler reaktorer startas upp igen.  

Institute of Energy Econo-
mics, Japan (IEEJ), gjorde un-
der 2016 bedömningen att to-
talt sju reaktorer skulle kunna 
startas igen innan den 31 mars 
2017. Ytterligare ett år senare, 
mars 2018, anser IEEJ att de 
japanska kärnkraftsägarna bör 
ha kunnat starta upp totalt 26 
reaktorer. Det återstår att se om 
dessa bedömningar är alltför 
optimistiska, då uppstartstak-
ten hittills har varit långsam, 
bland annat på grund av de hin-
der som lokala domstolar och 
självstyrande provinser reser. 
Den globala kärnkraftsorga-

nisation World Nuclear Association gör 
också en liknande bedömning, dock med 
några färre reaktorer återstartade under 
perioden 2017 fram till början av 2018. 
Troligen kommer resterande 16 av de 42 
möjliga reaktorer som återstår i Japan 
att avvecklas, främst på grund av att re-
aktorerna är för gamla och omoderna för 
att de ska vara ekonomiskt lönsamma att 
uppgradera till myndighetens krav. De 
fyra reaktorerna på Fukushima Daiichis 
systeranläggning Daini, som inte tog nå-
gon allvarligare skada efter jordbävning-
en och tsunamin 2011, kommer förmod-
ligen aldrig att startas upp igen på grund 
av politiska skäl. 

De kärnkraftsrelaterade investering-
arna i Japan har, enligt JAIF, i alla fall 
ökat med ungefär 23 procent under se-
naste i året. Det mesta av dessa investe-
ringar handlar om att uppgradera reakto-
rerna för att kunna möta myndighetens 
nya och hårdare krav. Men JAIFs egen 
enkätundersökning som skickades ut 
till bolag inom kärnkraftsindustrin visar 
ändå på en dyster känsla inom branschen 
där bolagen vittnar om svårigheter att 
behålla kompetens och fortsatt teknisk 
kapacitet. Ungefär en tredjedel av de 
bolag inom den kärnkraftsrelaterade in-
dustrin i Japan har sett en nedgång i per-
sonalstyrka eller den ekonomiska biten. 
Alltså finns det fortfarande många frå-
getecken kvar om hur många reaktorer 
som kommer att kunna startas upp igen 
i Japan.   

Radioaktivitets-
spridningen  
efter Fukushima
Under hösten 2016 och under början 
av 2017 har en del uppgifter cirkulerat i 
internationell media om spridningen av 
radioaktivt cesium från de havererade 
kärnreaktorerna Fukushima Daiichi till 
Stilla Havet. Förenklat kan man säga 
att de radiologiska konsekvenserna 
av utsläppen från Fukushima Daiichi 
domine rats av utsläpp av just cesium men 
också i den tidiga fasen av radioaktiv jod. 
Denna omständighet och det faktum att 
det nu gått sex år sedan jordskalven och 
tsunamin i Japan, gör att det kan vara 
av intresse att anlägga några perspektiv 
rörande konsekvenserna av olyckan. 
För cesium skedde också ett nedfall på 
land vilket gjort att flera närområden 
till Fukushima Daiichi fortfarande är 
evakuerade. 

Om man ser till de större kärntekniska 
olyckorna sedan kärnkraftens början på 
1950-talet kan man förenklat säga att 
radioaktivitetsproblemen dominerats av 
utsläppen av cesium och jod. För cesium 
har det handlat om långsiktigt förhöjda 
nivåer med isotoperna cesium-134 (2,1 
års halveringstid) och cesium-137 (30 års 
halveringstid) och för jod om kortsik-
tigt perspektiv på de förhöjda nivåerna 
som dominerats av isotopen jod 131 med 
en halveringstid på 8 dygn. Vad detta 
innebär är att förhöjningen av radioak-
tiv jod i stort sett är borta efter ett par 
månader, förhöjningen av cesium-134 är 
av underordnad betydelse jämfört med 
cesium-137 redan inom några år. 

Varje typ av olycka är emellertid unik 
och det har naturligtvis förekommit or-
dentliga avvikelser från denna generali-
sering som i hög grad gäller konsekven-
sen av reaktorhaverierna i Fukushima. 
Den viktigaste avvikelsen handlar om 
att några av de andra större kärntekniska 
olyckorna medfört betydande utsläpp av 
radioaktivt strontium och några andra 
radioaktiva ämnen. Fukushimas utsläpp 
av radioaktivt cesium kan indelas i det 
som deponerats på land respektive det 
som direkt eller indirekt hamnat i Stilla 
Havet.
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UTSLÄPPET AV CESIUM-137  
TILL STILLA HAVET
Vad som händer med radioaktiva ämnen 
som hamnar i havet beror till stor del på 
oceanisk geokemi, havsströmmar och 
andra fysikaliska processer samt biolo-
giskt upptag. Utsläppen till den marina 
miljön är, beroende på utmaningar som 
rör provtagning, mer komplicerade att 
följa än de utsläpp som handlar om de-
ponering på land. Försök att uppskatta 
det totala utsläppet av cesium-137 till 
atmosfären och direkt till Stilla Havet 
har gjorts av ett 20-tal forskargrupper 
– skattningarna varierar en hel del men 
tenderar att landa i storleksordningen 15-
20 petabecquerel (1 PBq = 1015 Bq). Detta 
kan också uttryckas som att storleksord-
ningen för det sammantagna utsläppet av 
cesium-137 från Fukushima är ungefär 50 
gånger lägre än det sammantagna globala 
nedfallet av cesium-137 från de atmos-
färiska kärnvapensprängningarna (som 
hade sin topp runt början på 1960-talet) 
och ungefär 5 gånger lägre än det utsläpp 
som skedde då en av reaktorerna i Tjer-
nobyl exploderade. Inventariet av cesi-
um-137 före haverierna i Fukushima för 
Norra Stillahavsområdet låg på cirka 69 
PBq på grund av de ovan nämnda kärn-
vapensprängningarna. Till utsläppet av 
cesium-137 år 2011 ska läggas ett lika stort 
utsläpp av cesium-134 men det senare har 
nu (januari 2017) reducerats med ungefär 
85 procent.

CESIUMNIVÅERNA I STILLA HAVET
Som nämnts ovan föreligger betydande 
mättekniska utmaningar vid provtag-
ning av cesium i Stilla Havet. Förmod-
ligen kan man nu mäta cesium från Fu-
kushima i hela Stilla Havsområdet. Före 
händelserna i Fukushima låg nivån på ce-
sium-137 i storleksordningen en bequerel 
per kubikmeter beroende på äldre tiders 
atmosfäriska kärnsprängningar. För nord- 
amerikanska västkusten hade detta ökat 
till cirka 2 Bq per kubikmeter år 2013 
men nivån har fortsatt att öka på grund 
av havsströmmar, vertikal omblandning 
och andra fenomen. För närvarande lig-
ger mätvärdena mellan två och 10 Bq per 
kubikmeter för de flesta mätpunkter i 
norra Stilla Havsområdet. I december 
2015 mätte forskaren Ken Buesseler och 
hans medarbetare upp en tillfällig topp 
på 11 Bq per kubikmeter utanför den ka-
liforniska kusten. För att få perspektiv 
på vad en halt av11 Bq per kubikmeter 
vatten innebär kan nämnas att en rönt-
genbild hos tandläkaren ger en stråldos 
som är cirka 1000 gånger högre än om 
man skulle simma i vattnet i ett helt år. 
Man kan också, som jämförelse nämna 
att nivån av naturligt förekommande 

(radioaktivt) kalium-40 ligger på drygt 11 
000 Bq per kubikmeter. Ett perspektiv på 
världshavens sammantagna inventarium 
av några radioaktiva ämnen inklusive bi-
dragen från några kärnkraftsolyckor ges 
av figuren nedan. (Källa: Ken O. Buesse-
ler, Oceanography, Vol. 27, 2014).

RADIOAKTIVITET I HAVSMAT
Då olyckan i Fukushima inträffade upp-
kom givetvis ett intresse för den radio-
aktivitet japaner exponera för genom äta 
mat som fisk, skaldjur, alger med mera. I 
genomsnitt konsumerar en japan årligen 
57 kilo fisk och skaldjur. I stort sett kan 
man säga att redan första året efter re-
aktorhaverierna i Fukushima så härrörde 
den dominerande stråldosen från natur-
ligt förekommande radioaktiva ämnen 
– i första hand polonium-210 samt ka-
lium-40. Tabellen nedan, som bygger på 
data som insamlades under 2011 och 2012, 
handlar om en art av tonfisk och illustre-
rar hur det kan se ut:

Tabell 1. Några radioaktiva ämnen i tonfisken Pa-
cific Bluefin Tuna ungefär ett år efter reaktorha-
verierna i Fukushima. Källa: PNAS, June 25, 2013.

Bq/kg  
(våtvikt)

mikrosievert 
vid årlig kon-

sumtion

Cesium 134 15 16

Cesium 137 23 17

Kalium 40 85 30

Polonium 210 19 1300

Man kan räkna med att radioaktivitetsni-
våerna för kalium-40 och polonium-210 
idag är ungefär desamma, som innan 
olyckan, men beträffande cesium kan de 
både ha gått upp eller ned beroende på 
havsströmmar och var tonfisken fångas. 
Emellertid kan man räkna med att ni-
vån för cesium-134 ungefärligen minskat 
med en faktor 7 jämfört med cesium-137. 
Som dosjämförelse kan nämnas att en 
flygresa Arlanda-Chicago tur och retur 
ger en extra dos på ungefär 100 mikro-
sievert på grund av gammastrålning från 
rymden.

De mest radioaktivt kontaminerade 
fiskar man hittat efter 2011 har handlat 
om några arter som lever i bottensedi-
menten i hamnen till kärnkraftverket 
(nivåerna har handlat om som mest flera 
hundra tusen becquerel, per kilo) men 
dessa fiskar tas givetvis inte in i livsmed-
elskedjan. Japanerna har dessutom byggt 
särskilda spärrar för att hindra att dessa 
fiskar kommer ut i havet utanför.

UTSLÄPPET AV RADIOAKTIV JOD
Ur hälsosynpunkt är nedfallet av radio-
aktiv jod (väsentligen jod-131) till havet 
av underordnad betydelse jämfört med 
nedfallet över land. När reaktorerna i 
Fukushima havererade vidtogs ett fler-
tal åtgärder vars syfte var att minimera 
mängden jod-131 som kunde nå befolk-
ningen, och då framför allt barn. I första 
hand rörde det mat och dryck men även 
inhalation (inandning) är en relevant 
exponeringsväg vid ett utsläpp av radio-
aktiv jod. Till skyddsåtgärderna hörde 
givetvis intag av tabletter med stabil jod 

Jämförelse av förekomsten i haven mellan olika nuklider. (Bildkälla: Ken O. Buesseler, Oceanography, 
Vol. 27, 2014).
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KORTA NOTISER  
från kärnkraftsbranschen

GE-Hitachi vinner kontrakt på OKG
GE-Hitachi har efter en upphandling 
vunnit två stora kontrakt i samband med 
den kommande nedmonteringen av Os-
karshamn 1 och 2. Kontraktet inkluderar 
nedmontering, segmentering och pack-
ning inför slutförvaret av de två reaktor-

blockens interndelar i respektive reak-
tortank. Kontraktet startar januari 2017 
och sträcker sig fram till slutet av 2019. 
Därmed står det klart att OKG, som me-
tod för slutförvar, väljer segmentering av 
interndelarna.   

forts.

Ny utvecklad metod för  
utvinning av uran från havsvatten
En forskargrupp på Stanford University 
har utvecklat en ny metod för att utvin-
na uran från havsvatten. Metoden kan 
hjälpa länder att satsa på kärnkraft som 
ligger vid havet men som saknar egna 
urantillgångar. 

Stanfordforskarnas metod är egent-
ligen en vidareutveckling av en tidigare 
metod som tagits fram på Oak Ridge Na-
tional Laboratory. Den metoden byggde 
på ett material som kunde dra ut uran ut 
vattnet som en svamp. Det gjordes med 
hjälp av plastfibrer täckta med amidox-
im, som attraherar uranyljoner att fästa 
på ytan. När sedan plastfibrerna är mät-
tade kan man med hjälp av andra kemi-
kalier få uranylet att lossna och därefter 
kan uranet användas till bränsletillverk-
ning.

Stanfordforskarna har vidareutveck-
lat metoden genom att skapa ett konduk-
tivt fibermaterial av kol och amidoxim, 
vilket gör att de kan sända ström genom 
materialet för att på så attrahera mer uran 
att fästa på ytorna. Metoden förbättrar 
den äldre metoden med både kapacitet, 
hur många gånger den kan återanvändas 
och hastigheten på joninfångningen. 
Problemet är dock fortfarande att kon-

centrationen av uran i havsvattnet är låg, 
när det gäller enskilda saltkorn i en liter 
vatten. Men Stanfordforskaren jobbar på 
att förbättra effektiviteten på uranupp-
taget ytterligare och skala upp processen. 
För precis som en av Stanfordforskarna, 
Yi Cuo, uttryckt sig: ”Haven är så vid-
sträckta att om kan vi bara kunde extra-
hera dessa spårämnesmängder kostnads-
effektivt, skulle tillgången av uran vara 
oändlig”.

Kommentar från redaktionen: Som 
framgår är idén om att utvinna uran ur 
havsvatten inte ny utan har diskuterats 
sedan minst 1970-talet. Man insåg redan 
då att vattnet utanför många kustområ-
den ganska snabbt skulle kunna utlakas 
på uran så att tekniken då skulle hamna 
i en oekonomisk situation. Visserligen 
tillförs haven hela tiden ny uran genom 
vittring från berggrund men den pro-
cessen är mycket långsam. Alltså skulle 
utvinning av uran ur havsvatten endast 
fungera där havsströmmarna var förhål-
landevis starka. En annan ekonomisk as-
pekt är om man med samma anläggning 
skulle kunna utvinna andra metaller än 
uran och på så sätt förbättra de ekono-
miska förutsättningarna.   

som blockerar sköldkörtelns upptag av 
radioaktiv jod. Dessutom har japaner, 
genom sin relativt höga konsumtion av 
havsmat, ett högre naturligt intag av jod 
än de flesta andra befolkningar. Forskare 
som studerat denna faktor menar att den 
japanska befolkningen tack vare detta 
har ett tre gånger högre naturligt skydd 
mot upptag av radioaktiv jod jämfört 
med exempelvis de människor som be-
fann sig i de mest utsatta nedfallsområ-
dena efter katastrofen i Tjernobyl. Till 
sammanhanget hör också att utsläppen 
av radioaktiv jod från Tjernobyl var i 
storleksordningen tio gånger högre än i 
Fukushima. Väger man nu samman dessa 
faktorer förstår man att risken för sköld-
körtelcancer rimligen måste vara avse-
värt lägre i Japan än vad den var efter 
haveriet i Tjernobyl. Antagligen handlar 
det om minst en faktor 100 till japaner-
nas fördel – framtiden får utvisa om man 
kommer att kunna detektera en ökning 
av sköldkörtelcancer på grund av reak-
torhaverierna i Fukushima. En rapport 
från FN (UNSCEAR 2013) pekar på att 
de mest exponerade barnen (sådana som 
inte evakuerats) erhöll en dos till sköld-
körteln på 10 till 50 mGy (detta motsva-
rar en effektiv dos på storleksordningen 
0,4 till 1,25 mSv vilket i sin tur är av sam-
ma storleksordning som den naturliga 
bakgrundsstrålningen).

KOMMENTAR TILL RAPPORTERNA OM 
DE HÖGA RADIOAKTIVITETSNIVÅER-
NA I REAKTORERNA I FUKUSHIMA
När texten ovan var under framtagande 
publicerades ganska många massmediala 
inslag om de höga radioaktivitetsnivå-
erna i Fukushimas havererade reaktorer. 
Att strålnivåerna i Fukushimas reakto-
rer är höga är helt förväntat eftersom 
det mesta av det radioaktiva materialet 
blev kvar i reaktorerna. Informationen 
om de höga strålnivåerna härrör mest 
från TEPCO:s (Tokyo Electricity Power 
Company) som publicerat relativt detal-
jerade tekniska rapporter om nuvarande 
reaktorstatus. Den intresserade läsaren 
hänvisas därför i första hand till följande 
länkar (dokumenten från 2:a och 9:e fe-
bruari).

http://www.tepco.co.jp/en/nu/
fukushima-np/handouts/2017/images/
handouts_170202_01-e.pdf

http://www.tepco.co.jp/en/nu/
fukushima-np/handouts/2017/images/
handouts_170209_01-e.pdf

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170202_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170202_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170202_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170209_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170209_01-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2017/images/handouts_170209_01-e.pdf


| KÄRNKRAFT I VÅR OMVÄRLD   10

Redaktion 

Vattenfall AB, 169 92 Stockholm

Joachim Thorn, Vattenfall AB
joachim.thorn@vattenfall.com
070-225 67 18

Björn Cedervall, Vattenfall AB

Carl Berglöf, Vattenfall AB

KONTAKT:
Monika Adsten
Energiforsk AB
Forskningsområde Kärnkraft
101 53 Stockholm
08–677 27 35
monika.adsten@energiforsk.se
www.energiforsk.se

LAYOUT:
Mio Nylén, formiograf
formiograf@gmail.com 
073–406 78 00

forts.

Chalmers leder nytt EU-finansierat  
forskning- och nytt innovationsprojekt
Glädjande nyheter för svensk kärn-
kraftsforskning. Chalmers har fått en 
stor summa pengar för att leda ett forsk-
nings- och innovationsprojekt, vid namn 
Cortex2, i syfte att höja kärnsäkerheten 
på befintliga och framtida kärnreaktorer. 
Den Europeiska Unionen har beslutat att 
investera 48 miljoner i projekt Cortex, 
som leds av professor Christophe Dema-
zière och docent Paolo Vinai på institu-
tionen för fysik på Chalmers. Projektet 
är ett samarbete med 17 medlemmar från 
framförallt Europa, men även från Ja-
pan och USA. Ingående spelare i Cortex 
består både av forskargrupper från den 
akademiska världen och från forsknings-
institut samt företag inom kärnkraftsin-
dustrin. Bland företagen från industrin 
är Ringhals med, som en part i den rådgi-
vande delen av projektet.

3 CORTEX står för ”CORe monitoring 
Techniques and EXperimental validation and 
demonstration”

Syftet med Cortex är att utveckla 
metoder för att hitta störningar som kan 
ske under driften av ett kärnkraftverk. 
Med hjälp av ett på Chalmers tidigare 
utvecklat verktyg ska metoder tas fram i 
syfte att följa stationära fluktuationer i 
neutronflödet i en reaktorer. 

– Projektet involverar sakkunniga 
inom olika forskningsområden, alltifrån 
från reaktorfysik till artificiell intelligens 
och vidare till beräkningsfysik och expe-
rimentell fysik. Vidare ska en rådgivande 
grupp av slutanvändare se till att forsk-
ningen utförs i linje med kärnkraftsin-
dustrins behov och att nyttan av inno-
vationerna maximeras inom industrin, 
säger Paolo Vinai på avdelningen Fysik/
Subatomär fysik och plasmafysik.   

Chalmersforskarna docent Paolo Vinai (t.v.) och professor Christophe Demazière (Foto: Chalmers)


