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Till Statsrådet och chefen för 

industridepartementet 

Närförläggningsutredningen får härmed överlämna betänkandet Närför- 

läggning av kärnkraftverk jämte ett antal bilagor, som utarbetats inom 

utredningens expertgrupp och som utgör ett tekniskt underlag för 

betänkandet. 
Det arbete som nu redovisats svarar mot de ursprungliga direktiven för 

utredningen, som meddelades i mars 1970. Utredningsarbetet har lagts 

upp som en generell studie av frågor av betydelse för förläggning av 

kärnkraftanläggningar. 
Därjämte har utredningen i mars 1971 fått tilläggsdirektiv avseende 

bl. a. frågor om samlokalisering av kärnkraftverk och annan industri. 

Tekniskt underlag för en bedömning även av dessa frågor har tagits fram i 

samband med den nu avslutade utredningsetappen. Under utredningens 

gång har riktlinjer för hushållning med mark och vatten fastställts av 

statsmakterna hösten 1972. Vidare har en särskild delegation för styrning 
av vissa insatser beträffande forskning och utveckling rörande kärnkraf- 

tens miljö- och säkerhetsfrågor (Dsf) inrättats. Dessa insatser finansieras 

av kraftindustrin. Särskilda medel för arbeten på kärnsäkerhetsområdet 
har även anvisats på statsbudgeten från och med budgetåret 1974/75. 
Vidare kommer reaktorsäkerhetsmyndigheten genom statsmakternas 

beslut att ges ökade resurser. 

Utredningen förutsätter mot angivna bakgrund att frågan om dess 

fortsatta arbete nu tas upp till övervägande. 

Stockholm i juni 1974 

Hans Håkansson 

Lars Carlbom Arne H edgran 

Yngve Larsson Jan-E rik Ryman 

Kjell Svensson Ingvar Wivstad 
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I Sammanfattning 

Utredningsuppdraget (kap. l) 

Behovet av en utredning rörande säkerhetsfrågorna vid förläggning av 
kärnkraftverk i och nära större tätorter aktualiserades i samband med 
Stockholms elverks ansökan år 1968 om tillstånd att uppföra ett 
kärnkraftvärmeverk - dvs. ett verk för kombinerad el- och värmeproduk- 
tion - vid Värtan endast några kilometer från Stockholms centrum. Även 
några andra projekt med närförlagda kärnkraftvärmeverk diskuterades vid 
denna tid. 

Säkerhetsmyndigheternas granskning av Värtanprojektet ledde fram 
till uppfattningen att det krävdes ytterligare teoretiskt och erfarenhets- 
mässigt underlag innan man kunde bedöma förläggning av kärnkraft- 
stationer i nära anslutning till tät bostadsbebyggelse. År 1969 inleddes en 
brett upplagd principiell studie av närförläggningsfrågan i samarbete 
mellan myndigheterna, berörda kraftföretag och AB Atomenergi. l 
planen för studien ingick en analys av de ekonomiska och miljömässiga 
motiven för närförläggning av kärnkraftvärmeverk. Vidare ingick under- 
sökningar om säkerhetsproblemen vid närförläggning. Huvudsyftet med 
studien var att skapa erforderligt underlag för myndigheternas prövning 
av konkreta projekt. 

Från år 1970 har studien bedrivits i form av en offentlig utredning. 
Följande år fick utredningen som tilläggsuppdrag att analysera även vissa 
andra förläggningstyper än renodlad tätortslokalisering av kärnkraftvär- 
meverk, närmast som underlag för arbetet med den fysiska riksplanering- 
en. Utredningsarbetet fick därmed en mera generell inriktning med 
avseende på lokalisering av kärnkraftverk. 

Kärnenergiutbyggnad och närförläggning (kap. 2) 

Som motiv för närförläggning har åberopats fördelar av främst energipoli- 
tisk och miljömässig natur. För Sverige har därvid speciellt möjligheterna 
att utnyttja närförlagda reaktorer för produktion av fjärrvärme betonats. 

Kärnreaktorer för värmeproduktion eller kombinerad kraft- och 
värmeproduktion spelade en stor roll i 1950-talets svenska kärnenergipro- 
gram. Endast ett kärnkraftvärmeverk - nämligen Ågestaverket söder om 
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Stockholm - kom emellertid att uppföras. Detta verk har försökskarak- 
tär och är oekonomiskt bl. a. till följd av den låga reaktoreffekten, 80 
MW. Driften vid verket avses läggas ned under 1974. 

Utbyggnaden av fjärrvärmenäten i de tre storstadsområdena kan väntas 

skapa underlag för kärnkraftvärmeverk av ekonomisk storlek. Om 

fjärrvärmeproduktionen i dessa områden i början av 1980-talet skulle ske 
enbart med oljeeldade anläggningar skulle oljeförbrukningen härför under 
ett normalår uppgå till ca 3 miljoner ton, dvs. ca 10% av Sveriges 
nuvarande oljeförbrukning. lnföres kärnkraftvärmeverk i dessa fjärr- 
värmenät skulle de producera övervägande delen av värmeenergin och 
större delen av denna olja kunna sparas. Detta visar att utnyttjandet av 
kärnkraftverk i dessa sammanhang kan få stor energipolitisk betydelse. 

Från miljösynpunkt bedöms kärnkraftverk vara intressanta alternativ 

till oljeeldade verk, eftersom de ger upphov till endast obetydliga 

luftföroreningar och rökgasutsläppen vid eldning med fossila bränslen 

som kol och olja ger problem i storstadsmiljön. 

Tekniskt bakgrun-dsmaterial (Del III) 

Utredningens bedömningar och slutsatser bygger på ett mycket stort 

antal expert- och specialistrapporter över uppdragets olika delfrågor. 
Detta material har i stor utsträckning tagits fram inom utredningen. 

Grundläggande information har dock i många fall hämtats från annat 

håll, och framkomna resultat har där så varit möjligt kontrollerats mot 

uppgifter från olika utländska källor. 

Kraftreaktorer, deras funktion och uppbyggnad (kap. 3) 

Kärnenergiprocessen leder till att det i uranbränslet inuti reaktorn bildas 

stora mängder radioaktivitet (fissions- eller klyvningsprodukter). Risker 

för omgivningen från kärnkraftverk är förknippade med eventuell 

okontrollerad spridning av beaktansvärda andelar av denna aktivitet 

utanför anläggningen. 
Utredningen har valt att speciellt studera lättvattenreaktorer. Dessa 

representerar en etablerad teknik som är introducerad i Sverige och 

utredningen har utgått från att vid en eventuell närförläggning i första 

hand reaktorer av beprövat utförande blir aktuella. 
Av reaktorer för alstring av elkraft är nu en övervägande andel 

lättvattenreaktorer. Sålunda var 78 sådana reaktorer i drift 1973, medan 

238 var beställda eller under byggnad. Av totalt ca 1 000 driftår för olika 

slags större reaktorer svarade stora lättvattenreaktorer för över 200. 

Samtliga hittills byggda och planerade kärnkraftverk i Sverige är av denna 

typ. Av övriga reaktorer för kraftalstring har endast den äldre typ av 

gaskylda reaktorer som byggts i ett relativt stort antal bl. a. i England, en 

sammanlagd drifttid av samma storlek som lättvattenreaktorerna. Dessa 

gaskylda reaktorer bedöms dock nu som klart oekonomiska och de 

tillverkas ej längre. 
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De detaljerade säkerhetsanalyser som gjorts av utredningen utgår från 

två referenskonstruktioner med reaktorer av lättvattentyp. Den ena 

konstruktionen är en något modifierad form av den kokarreaktor (BWR) 
av Asea-Atoms typ som levereras för aggregat 2 vid Oskarshamnsverket i 

Simpevarp samt aggregaten l och 2 i Barsebäck (avsnitt 3.2). Den andra 

referenskonstruktionen motsvarar aggregat 2 i Ringhals vid Värö, med en 

tryckvattenreaktor (PWR) från Westinghouse (avsnitt 3.3). 
Dessa referensreaktorer har, i likhet med alla nu aktuella reaktorer för 

elkraftproduktion, omfattande anordningar för skydd mot utsläpp av 

radioaktivitet både vid normal drift och vid mer eller mindreallvarliga 
störningar. Som exempel härpå kan nämnas den trycktäta byggnad, 

inneslutningen, som omger själva reaktorn samt olika system för kylning 
av härden vid tänkta haverisituationer. Inneslutningar kan utformas på 
olika sätt. Utredningen beskriver de standardinneslutningar som används 

vid BWR- och PWR-anläggningar av referensutförandet samt de konstruk- 

tionskrav som ställs på sådana inneslutningar. Alternativa utföranden 

diskuteras också, bl. a. olika former av bergrums- och andra underjords- 
inneslutningar (avsnitt 3.4). 

Erfarenheterna med stora lättvattenreaktorer är positiva ur säkerhets- 

och miljösynpunkt (avsnitt 3.5). lnga radioaktivitetsutsläpp har före- 

kommit där personer i omgivningen skadats. Rent tekniskt har driften 

inte varit problemfri, vilket inte heller kunnat förväntas med hänsyn till 

att det rör sig om en delvis ny teknik. Vissa typer av fel och störningar 
kan direkt återföras på den snabba ökning i aggregateffekt, som 

kännetecknat såväl kärnkraftverken som olje- och kolkraftverk. En stor 

del av driftstörningarna har orsakats av konventionella komponenter och 

av system som ej är specifika för kraftreaktorer. Speciellt kan nämnas 

turbinen med tillhörande utrustning. Ett kärnkraftverk är dock så 

konstruerat att enstaka felfungerande komponenter ej påverkar anlägg- 

ningens säkerhet gentemot omgivningen. Utvecklingen av kärnkraftver- 

kens tillgänglighet för kraftleverans bedöms likväl som tillfredsställande. 

Utvecklingen inom lättvattenreaktortekniken (avsnitt 3.6) väntas med 

hänsyn till hittillsvarande erfarenheter knappast bli präglad av ytterligare 
stora tekniska utvecklingssteg. Huvudvikten kommer den närmaste 

framtiden i stället att läggas på en konsolidering av nuvarande teknik 

under utnyttjande av de drifterfarenheter som under 1970-talet erhållesi 

snabbt ökande takt. 

Lokalisering av kärnkraftverk (kap. 4) 

Lokaliseringen av kärnkraftverk styrs av olika tekniska och miljömässiga 
faktorer samt av samhällsplaneringens krav (avsnitt 4.1 ). 

Bland tekniska faktorer som påverkar lokaliseringen kan främst 

nämnas anpassning till existerande system för produktion och överföring 
av el- och värmeenergi samt framtida geografisk fördelning av efterfrågan 

på energi, tillgång till kylvatten, transport- och försörjningsaspekter av 

olika slag. 

Sammanfattning 9 
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Hänsyn till radioaktivitetsutsläppen under normaldrift synes med 
nuvarande teknik och gällande dosnormer ej kunna bli en lokaliserings- 
styrande faktor. Utsläpp av överskottsvärme kan dock ge problem i 
förorenade eller begränsade vattenrecipienter i närheten av storstäder. 

Den aspekt som kommit att dominera de miljömässiga övervägandena 
för kärnkraftverk är frågan om eventuella haveriers betydelse för 
omgivningens säkerhet (avsnitt 4.2, 4.3). Kraftreaktorer och deras 
inneslutningsbyggnader är konstruerade för att utan påtagliga konsekven- 
ser utanför anläggningen tåla även mycket svåra och osannolika haverier. 
Kraftverkets beteende vid vissa sådana, konstruktionsstyrande haveri- 
förlopp samt dessas konsekvenser redovisas ingående för de tillstånds- 
givande myndigheterna. För att någon ändring i säkerhetsförhållandena 
vid lägen närmare stora tätorter skall kunna påvisas måste analyser göras 
av ännu mer osannolika haveriförlopp, där en eller flera säkerhetsanord- 
ningar satts ur spel. Utredningens analyser har koncentrerats på sådana 
förlopp. 

Myndigheternas ställningstaganden i lokaliseringsfrågor rörande lättvat- 
tenreaktorer sker efter i stort sett enhetliga principer i alla länder (avsnitt 
4.4). Man har hittills krävt att den bofasta befolkningen inom avståndet l 
â 2 km skall vara liten och eftersträvat avstånd pa nagot tiotal km till 
större tätorter i den mån sådana lägen funnits tillgängliga. Mera 

utpråglade närlägen har varit diskuterade i Förenta staterna, Tyskland 
och Sverige, men ännu ej lett till något godkännande. Slutligen bör 
framhållas att de i Sverige av riksdagen fastlagda riktlinjerna för 

hushållningen med mark och vatten enligt den fysiska riksplaneringen 
förutsätter återhållsamhet vid ianspråktagande av oexploaterade kustom- 
råden för s. k. miljöstörande industri. Planmyndigheterna har i samband 
med ärenden om lokalisering av kärnkraftverk uttryckt önskemål om 
tätortsnära förläggningar och lokaliseringar i inlandet. 

Underlag för säkerhetsbedömningen (kap. 5) 

En analys av de verkningar i omgivningen, som kan orsakas av haverier i 

kärnkraftverk, kan göras relativ och enbart utnyttjas vid jämförelser 
mellan olika lägen, anläggningstyper eller utförandeversioner. Den kan 
också syfta till en jämförelse med andra risker isamhället. Utredningens 
analyser har avsett att belysa båda dessa aspekter. 

Begreppet risk används i utredningen genomgående i betydelsen 
sannolikhet gånger konsekvens, vilket i andra sammanhang också kallats 
”väntevärde. Om exempelvis sannolikheten för en viss olycka är ett per 
10 000 år och olyckans konsekvens 100 fall av en viss sjukdom, är således 
risken eller väntevärdet 0,01 sjukdomsfall per år, eller l fall per 100 år. 

För en säkerhetsanalys krävs således information om sannolikheten för 

olika haveriförlopp (avsnitt 5.1) och av haverierna orsakade aktivitetsut- 

släpp. Vidare måste de konsekvenser, som med varierande sannolikheter 

kan uppstå i omgivningen kunna beräknas ur uppgifter om aktivitetsut- 

släppets art, utsläppshöjd och utsläppstid, befolkningsfördelning och 
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atmosfäriska spridningsförhållanden. Ett stort haveri i ett kärnkraftverk 
kan ge konsekvenser både för människors hälsa och av materiellt slag med 

huvudsakligen ekonomiska konsekvenser. Utredningen har dock be- 

gränsat sig till att studera hälsoeffekterna (avsnitt 5.3). 

Utredningen har för analyserna uppskattat sannolikhetema för olika 

haverityper och fel i funktionssätten hos de för säkerheten väsentliga 
systemen i en kraftreaktor. 

Konsekvenserna vid eventuella svåra haverier i form av frigörelse av 
aktivitet ur reaktorhärden, spridning av denna aktivitet till omgivningen 
(avsnitt 5.2) samt därav resulterande stråldoser och hälsoeffekter 

avseende människor har också uppskattats till sin omfattning och 

sannolikhet. För dessa beräkningar har underlag framtagits beträffande 
atmosfärisk spridning, geografiska befolkningsfördelningar samt samband 

mellan luftens halt av radioaktivitet och de stråldoser respektive 
hälsoeffekter som aktiviteten kan ge upphov till. 

Kärnkraftverks miljöpåverkan (kap. 6) 

Utredningen har främst studerat kärnkraftverks inverkan på miljön från 

utsläpp av radioaktiva ämnen. Andra typer av påverkan, exempelvis 

genom värme- och kemikalieutsläpp har endast studerats översiktligt. 
För sina analyser av närförläggningsfrågan från säkerhetssynpunkt har 

utredningen jämfört kärnkraftverk med fyra olika lägen i förhållande till 
en schematiserad miljonstad - med befolkningen fördelad inom en cirkel 
med radien 25 km. Avståndet mellan kärnkraftverket och miljonstadens 
centrum har valts till 5, 20, 40 respektive 100 km. Vid de två senare 

lägena har samhällen med 500 och 15 000 invånare förutsatts ligga på 5 

respektive 15 km avstånd från verket. Glesbygdsbefolkningen utanför 
tätorterna har inte bedömts påverka de gjorda jämförelserna varför denna 
inte tagits med i modellfördelningarna. 

Jämförelserna av omgivningspåverkan har gjorts för såväl normaldrif- 

tens utsläpp som för haverier. Med hänsyn till gällande strålskyddsnormer 
och hittillsvarande erfarenheter kan normalutsläppens verkningar förut- 
sättas bli absolut sett mycket små (avsnitt 6.4). Även beräkningar med 

mycket ogynnsamma antaganden, bl. a. förutsätts att verket konstant 

skulle drivas med högsta tillåtliga aktivitetsutsläpp, ger en så låg risk som 
ett sjukdomsfall per tio år för en kraftreaktor av den storlek som 

utredningen studerat. De skillnader i normalutsläppens verkningar som 
kan förekomma mellan olika lägen blir därmed så små att de ej påverkar 
lägesvalet. 

i 

Det bör betonas att sambanden mellan dos och hälsoeffekt vid så låga 
doser som det här är fråga om - l å l0 % av den naturligen 
förekommande strålningsnivån - är osäkra, eftersom effekterna är så små 

att de inte kan påvisas. Alla uppskattningar av verkningarna görs därför 

med säkerhetsmarginal så att angivna värden skall betraktas som övre 

gränsvärden för vad som kan erhållas i verkligheten. 

Sammanfattning 11 
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Utredningen har bedömt att omgivningsverkningarna av haverier 
räknat som medelvärde över längre tider ligger avsevärt under de övre 

gränserna för beräknade verkningar från normalutsläppen (avsnitt 6.5). 
Resultatet av utländska studier av liknande slag stöder denna uppfatt- 
ning. 

Skillnader ur säkerhetssynpunkt mellan lägen på olika avstånd från en 
storstad framkommer först när man betraktar verkningarna av ytterst 
svåra haverier, där en stor del av reaktorns aktivitetsinnehåll frigöres ur 
bränslet samtidigt som såväl reaktorns huvudkylsystem som dess inneslut- 
ning skadats. Utredningens analyser har därför inriktats på beräkning av 
sannolikheten för och en bedömning av konsekvensernas omfattning vid 
sådana svåra haverier. 

För vart och ett av de valda lägena har konsekvenserna i omgivningen 
av mycket stora haverier beräknats i sex fall med skilda antaganden 
beträffande utsläppt aktivitet, utsläppshöjd och vädersituationens sanno- 
likhet (avsnitt 6.5). Härvid framhålles att de konsekvensbilder som 
redovisas har karaktären av ”värsta tänkbara olycka” och deras sannolik- 
het är extremt låg. De mest sannolika konsekvenserna av dessa stora 
haverier är avsevärt mer begränsade än som här anges. 

Det beräkningsfall som ger största antalet dödsfall, några hundra, avser 
5 km-läget med en befolkningsfri zon på endast 0,5 km radie. Antas 
denna radie i stället vara 2 km skulle detta beräkningsfall liksom samtliga 
andra ge från något fåtal till ett tiotal dödsfall vid dessa extremt svåra 
haverier. Omfattningen av denna värsta tänkbara olyckan är således 
beträffande dödsfall av högst samma storleksordning som en stor 

flygolycka. Andra typer av hälsoeffekter, speciellt fall av sköldkörtel- 

störningar, kan dock förekomma i betydligt större antal. Det bör här 
framhållas att hälsoeffekter av typen störd sköldkörtelfunktion i alla 
andra analyser av haverieffekter bedömts vara så lindriga att de ej 
medtagits i konsekvensredovisningen. För dessa effekter har dock 

lägesvalet ej stor stor inverkan. De svårare skadelyperna kan endast 

uppträda i närliggande bebyggelse medan lindrigare skador skulle kunna 
förekomma på större avstånd. 

Alternativa fjärrvärmekällor (kap. 7) 

En ekonomisk och miljömässig jämförelse har gjorts mellan tre alternati- 
va system för fjärrvärmeförsörjning i en storstad. Grundalternativet har 

antagits vara enbart oljeeldade hetvattencentraler. Av de två övriga 
alternativen har det ena ett oljeeldat mottrycksverk, det andra ett 
kärnkraftvärmeverk för samtidig produktion av elkraft och fjärrvärme. 
Förutom utredningens egna studier har även material avseende konkreta 

projekt för landets tre storstadsregioner stått till förfogande. 
Den miljömässiga jämförelsen har baserats på de förändringar i 

luftföroreningssituationen som de olika alternativen ger upphov till. 

Utredningen har därvid sökt uppskatta i pengar de minskade skador på 
människors hälsa, på material och fast egendom som en sänkt luftföro- 

reningsnivå innebär. 
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Den teknisk-ekonomiska jämförelsen har gjorts på basis av beräknade 
årskostnader för erforderlig fjärrvärmeproduktion i de tre alternativa 
fallen (avsnitt 7.5). Eftersom denna jämförelse startade på ett tidigt 
stadium i utredningen har anläggningskostnader och oljepriser valts inom 
variationsområden baserade på prisnivån 1971. Genom den stora kost- 
nadsstegring som därefter skett har, trots att relativt stora prisintervall 
studerats, de dagsaktuella värdena kommit att hamna utanför dessa 
intervall. En senare projektstudie för Storstockholmsområdet visar dock 
att inträffade kostnadsstegringar endast i mindre grad påverkat det 
oljepris, vid vilket kärnkraftalternativet ställer sig gynnsammast. 

Säkerhetsbedömningens dilemma 

Det framgår av utredningens studier att införandet av kärnkraftvärme 
verk i omedelbar närhet av stora bebyggelsecentra skulle vara miljö- 
mässigt motiverat genom de förbättringar i den allmänna luftförorenings- 
situationen som erhålls. Även säkerheten mot haverier bedöms vara sådan 
att haverikonsekvenserna i omgivningen t. o. m. från ett närförlagt kärn- 
kraftverk är små i medeltal över längre tid och för landet som helhet. Vad 
som varit föremål för utredningens ingående överväganden är två speciella 
frågor i anknytning till haverisäkerheten 

- hur skall mycket stora haverikonsekvenser, med samtidigt mycket låg 
sannolikhet bedömas? 

- vilken vikt skall tillmätas vissa hälsoeffekter av lindrigare art som kan 
uppträda i stort antal vid sådana osannolika stora haverier? 

l båda fallen saknas ledning av tidigare samhälleliga ställningstaganden 
i liknande frågor. Detta beror i huvudsak på att så osannolika företeelser 
inte bedömts kräva beaktande från samhällets sida i form av beredskap 
e. d. I stort sett har andra risker överhuvudtaget inte analyserats på det 
sätt som skett beträffande kärnkraften. 

Pfesentationen av kärnkraftens haveririsker blir av denna anledning 
mycket komplicerad och kan lätt resulterai missuppfattning av informa- 
tionens innebörd. Varken allmänheten eller beslutsfattarna har tidigare 
ställts inför problemet att väga säkra fördelar - bättre luft, lägre 
kostnader, mindre beroende av utlandet - mot en synnerligen liten risk 
som dock innefattar möjligheten av en stor konsekvens. Vanligen bortser 
man helt från den stora konsekvensen på grund av den låga sannolikhe- 
ten. Exempel på detta synsätt är byggnaders begränsade säkerhet mot 
osannolika mycket starka vindar och stora jordskalv, flygtrafik med stora 
plan över tätbebyggelse, dammbyggnaders och brobyggnaders begränsade 
säkerhet mot extrema påfrestningar, transporter av farliga kemikalier i 

tätbebyggelse och mycket annat. 
När det gäller betydelsen av stora, osannolika haverier, understrykes 

vikten av att en bedömning sker med beaktande av att andra slag av risker 
i samhället med säkerhet kan ge konsekvenser av lika stor omfattning 
som en del beräkningsfall här resulterat i. Det är endast analysen på dessa 
låga sannolikhetsnivåer som saknas för andra verksamheter. 

Sammanfattning 13 
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Slutsatser (kap. 8, 9) 

Utredningen finner att kärnkraftvärmeverk ekonomiskt är motiverade i 

varje fall inom de tre största tätortsregionerna i landet. Slutsatsen gäller 
så länge oljepriserna ligger över 130-140 kr. per ton och i övrigt med de 

kostnader som gällde 1973. En övergång från olja till kärnbränsle bedöms 

också ha stora försörjningspolitiska fördelar med avsevärd ekonomisk 

betydelse. 
Förbättringen av luftföroreningssituationen vid övergången från lokal 

uppvärmning med oljeeldade anläggningar till fjärrvärme i en miljonstads 
innerområde har uppskattats ha ett värde av storleksordningen några 
hundra miljoner kr per år. Fjärrvärme med kärnkraftvärmeverk ger en 

ytterligare förbättring relativt oljeeldade alternativ som uppskattats till ca 

60 miljoner kr per år. 

Utredningen visar också att verkningarna av de normala radioaktivitets- 

utsläppen från ett närförlagt kärnkraftverk är försumbara och ej 

väsentligen skiljer sig från vad som kan förekomma vid glesbygdsförlagda 
verk. Förhållandena under normal drift bedöms därför ej påverka 

möjligheten till närförläggning. 
Aktivitetsutsläpp ledande till allvarliga akuta skador i ett kärnkraft- 

verks omgivning kan förekomma endast i samband med haverier av sådan 

omfattning att reaktorn så gott som totalförstörs. Kraftreaktorer utförs 

så att även mycket stora brott på huvudkylsystemet skall kunna hända 

utan att farliga stråldoser uppträder i omgivningen. Stora haveriutsläpp 

blir därför ytterst osannolika och torde inte vara tänkbara annat än i 

samband med katastrofala brott på reaktortryckkärlet. Sannolikheten för 

ett haveri av detta slag är extremt låg och har av utredningen bedömts till 

l å 10 per miljon år och reaktor. Endast i kombination med mycket 

osannolika ogynnsamma atmosfäriska spridningsförhållanden kan ens 

sådana stora utsläpp ge några allvarliga akutskador i omgivningen. 
Sannolikheten för att något haveri skall ge några sådana skador bedöms 

vara högst 0,1 â l per miljon år och reaktor. Så låga sannolikheter 

beaktas normalt ej i andra verksamheter och är svåra att tolka på ett 

gripbart sätt. Den angivna sannolikheten innebär att om 100 reaktorer 

drivs i Sverige i 100 år så är sannolikheten mindre än 1 på 100 å 1 på 
l 000 att landet skall drabbas av någon sådan olycka. 

Även för de värsta tänkbara haverikonsekvenserna vid närförlagda 
kärnkraftverk ger en jämförelse vid handen att sådana verk ej inför 

konsekvenser av hittills okänd storlek. Detta framstår klarast för dödsfall 

och allvarliga akuta skador. Vid här studerade kärnkraftaggregat beräknas 

inga dödsfall i samband med haverier kunna inträffa på längre avstånd 

från anläggningen än 2 å 3 km. Skulle ett stort utsläpp av radioaktiv jod 

äga rum vid ett haveri kan detta medföra att ett stort antal människor 

råkar ut för en överexponering av sköldkörteln genom inandning av 

joden, vilket resulterar i en efter relativt lång tid uppträdande kronisk 

störning av sköldkörtelfunktionen. Skadan är dock relativt lindrig och 

har goda behandlingsmöjligheter. Sena effekter, främst i form av cancer, 

och genetiska skador skulle även vid ett mycket allvarligt reaktorhaveri få 
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så måttlig omfattning att effekterna ej skulle kunna urskiljas bland 
normalt förekommande fall av liknande typ. 

Sannolikheten för stora aktivitetsutsläpp bedöms redan med nuvaran- 
de konstruktioner vara utomordentligt låg. Skulle ytterligare förbättring- 
ar införas i samband med en eventuell närförläggning, synes dessa böra 
inriktas på att höja inneslutningsbyggnadens funktionssäkerhet under 
även mycket extrema haveripåkänningar exempelvis sådana som är 
förenade med mycket stora tankbrott. 

Några beredskapsåtgärder i omgivningen speciella för närförlagda 
kärnkraftverk har utredningen inte funnit motiverade. 

Utredningens rekommendationer 

Ekonomiska och försörjningspolitiska skäl samt önskemålet att reducera 
luftföroreningarna motiverar att värmeproduktionen i landets storstads- 
regioner baseras på kärnkraftvärmeverk. 

Redovisade slutsatser rörande normalutsläpp och omgivningsrisker vid 
haverier visar att närförläggning av kärnkraftverk inte medför större 
risker - i betydelse konsekvens multiplicerad med sannolikhet - än vad 
som accepteras för många andra verksamheter. 

I det mest utpräglade närförläggningsalternativet som studerats av 
utredningen förutsättes verket placerat 5 km från storstadens centrum 
och omgivet av en zon utan bebyggelse på endast 500 m. Konsekvenserna 
av ett haveri kan emellertid minskas om man liksom för hittills beslutade 
förläggningar av kärnkraftverk i Sverige har en zon med speciella 
bebyggelserestriktioner ut till ca 2 km avstånd. Utredningen finner därför 
ingen anledning föreslå att kravet på en zon av denna .storlek för 
närvarande frångås. Även vissa extraordinära säkerhetsbefrämjande åtgär- 
der såsom speciellt utformad inneslutning och konservativ dimensione- 
ring av reaktorns prestanda kan komma att aktualiseras vid en utpräglad 
närförläggning 

Olika merkostnader vid en utpräglad närförläggning skall vägas mot 
kostnaderna för förlängning av hetvattenledningarna vid en mer avlägsen 
förläggning. De ekonomiska motiven för de mest utpräglade närlägena 
blir därigenom ej särskilt starka. Fördelarna med kärnkraftvärmeverk i 
storstadsregioner är dock stora och förläggningar även på ca 20 km 
avstånd från stadscentrum är ekonomiskt intressanta. 

Närförläggningsutredningen rekommenderar med hänsyn till här anför- 
da omständigheter att värmeproduktionen i landets storstadsregioner 
utnyttjar kärnkraftvärmeverk men att utpräglad närförläggning undvikes 
till dess ytterligare erfarenheter vunnits av anläggningar lokaliserade 
enligt nuvarande principer. 

Sammanfattning l5 
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H Bakgrund 

l Utredningsuppdraget 

1. l Värtaverksprojektet 

Under år 1968 ingavs en rad ansökningar om tillstånd enligt atomenergi- 
lagen för att uppföra kärnkraftreaktorer. Flertalet av dessa ansökningar 
gällde anläggningar för ren kraftproduktion med glesbygdsförläggning. 
Ett fall, nämligen Stockholms elverks ansökan i juli 1968 för Värta- 
verkets kärnkraftaggregat, gällde emellertid en anläggning för kombinerad 
kraft- och värmeproduktion endast några kilometer från Stockholms 
centrum. Detta projekt saknade tidigare motsvarighet även internatio- 
nellt. 

Värtaverksprojektet avsåg en lättvattenreaktor av i första hand 

kokartyp förlagd i berg. Reaktorn skulle dimensioneras för en total 
termisk effekt av 1 550 MW, varav ca 360 MW skulle tas ut i form av 
elkraft och l 100 MW i form av fjärrvärmeeffekt. Enligt ansökningen 
hade elverkets kalkyler visat att kärnkraftalternativet ställde sig ekono- 
miskt fördelaktigare än utbyggnad av ett oljeeldat kraftvärmeverk. Som 
en förutsättning för ett ekonomiskt tillfredsställande resultat angavs att 

tillräckligt belastningsunderlag skulle kunna skapas redan på ett tidigt 
stadium genom sammanbindning av flera fjärrvärmenät. Under förutsätt- 

ning av erforderliga tillstånd m m beräknades verket kunna tas i bruk 
under år 1974. 

Som motivering för valet av förläggningsplats angav Stockholms elverk 
bl a att närheten till inmatningspunkten för fjärrvärmenätet och till vissa 
andra av verkets anläggningar innebar stora tekniska och ekonomiska 
fördelar. Beträffande konventionella luft- och vattenföroreningar fram- 
hölls att kärnkraftverk kan byggas på ett sätt som medför långt mindre 

hygieniska olägenheter än fossileldade kraftverk. Vidare framhölls att 

utsläppet av kylvatten skulle komma att bli relativt litet till följd av 

fjärrvärmeleveransen från verket. 
Konstruktionen med bl a förläggning i berg hade valts med syfte att 

skapa omfattande säkerhet mot spridning av otillåtna mängder radio- 
aktiva ämnen utanför verket såväl under normal drift som efter tänkbara 
missöden inne i verket. 
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Ett mindre utpräglat fall av närförläggning utgjordes av Krångede AB:s 

projekt för ett kärnkraftaggregat i Gävle. Enligt Krångedes ansökan i 

september 1968 skulle kärnkraftaggregatet med effekten 500 MWe 

förläggas ovan jord på halvön Långharen ca 8 km från stadens centrum. 

Leveranser av värme till stadens fjärrvärmenät och till industrier 

förutsågs. Samtidigt med Värtan- och Gävleprojekten bedrevs vissa 

studier rörande kärnkraftverk för kombinerad el- och värmeproduktion i 

Göteborg, Malmö och Norrköping. Dessa studier fördes dock inte fram 

till ansökan om tillstånd enligt atomenergilagen. 
Ansökningen beträffande Värtaverket remitterades till delegationen 

för atomenergifrågor, som i sin tur hörde ett antal berörda myndigheter. 
De myndigheter som hade att företräda allmänna miljö- och plansyn- 

punkter intog därvid i flertalet fall en principiellt positiv inställning till 

projektet (se vidare avsnitt 4.4). Den speciella säkerhetstekniska gransk- 

ningen inom delegationens reaktorförläggningskommitté under våren 

1969 ledde emellertid fram till uppfattningen att det krävdes ytterligare 
teoretiskt och erfarenhetsmässigt underlag innan man kunde godta en 

förläggning av stora kärnkraftstationer i nära anslutning till tät bostads- 

bebyggelse. Med anledning härav beslöt delegationen i juni 1969 att 

bordlägga tillståndsärendet. 

Delegationen ansåg det samtidigt angeläget att klarlägga förutsätt- 

ningarna för en framtida närförläggning av kärnkraftstationer, främst 
med tanke på de fördelar som skulle kunna vinnas genom att kylvattnet 

utnyttjades för uppvärmning. Delegationen tog därför initiativ till en 

närmare studie av närförläggningsfrågan i samarbete med Stockholms 

elverk, statens vattenfallsverk, Sydsvenska Kraftaktiebolaget och.AB 

Atomenergi. Det förutsattes att samråd skulle komma att ske med de 

myndigheter som på olika sätt berördes av närförläggningsfrågan. 
Något formellt ställningstagande till Värtanprojektet från säkerhets- 

myndighetens sida skedde således inte. Med hänsyn bl. a. till fördröj- 

ningen av tillståndsärendet fattade Stockholms elverk år 1970 beslut om 

viss konventionell utbyggnad i Värtan. Därigenom sköts frågan om ett 

kärnkraftvärmeverk fram i tiden. Elverket inledde även studier av andra 

tänkbara kärnkraftlägen inom Stockholmsregionen. Dessa studier bedrivs 

numera i samarbete med statens vattenfallsverk inom ramen för 

Stockholms Kraftgrupp AB. 

Delegationen tog inte heller ställning till Gävleprojektet. Även detta 

projekt fick minskad aktualitet i och med det beslut som - efter 

inventering av olika kärnkraftlägen på ostkusten - fattades år 1970 om 

förläggning av ett stort kärnkraftverk till Forsmark. 

1.2 Närförläggningsutredningen tillkallas 

Under hösten 1969 gjordes i atomenergidelegationens regi vissa inledande 

undersökningar av närförläggningsfrågan. Dessa ledde fram till en plan för 

det fortsatta arbetet. 
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Enligt planen skulle arbetet bedrivas fristående från de olika tillstånds- 
ärendena som en brett upplagd, principiell studie. Som ett första led i 
studien ingick undersökningar av den ekonomiska och miljömässiga 
betydelsen av närförläggning. Som en fråga av intresse i sammanhanget 
angavs de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för överföring av fjärr- 
värme över längre avstånd. Vidare ingick en jämförelse av miljöeffekterna 
vid normal drift av kärnkraftverk och oljeeldade verk, främst ivad avser 

luftföroreningar i form av utsläpp av radioaktivitet respektive rökgaser. 
Denna del av studien avsågs ge underlag för bedömning av de allmänna 
motiven för att introducera närförlagda kärnkraftverk för fjärrvärme- 
produktion. Även konsekvenserna av olika tidpunkter för introduktionen 
skulle belysas med hänsyn tagen till de konventionella utbyggnads- 
alternativ som kunde komma i fråga. 

Studiens andra huvuddel rörde säkerhetsproblemen vid närförläggning. 
De planerade insatserna avsågs gälla främst de speciella säkerhetsfrågorna 
vid kârnenergianläggningar, d v s riskerna för haverier som kan leda till 
okontrollerat utsläpp av radioaktivitet i omgivningen. Arbetsplanen 
upptog bl a en genomgång av tillämpade restriktioner i fråga om 

bebyggelse i närheten av kârnenergianläggningar i Sverige och utomlands 
samt av de bakomliggande bedömningarna från myndigheters och andra 

sakkunniga instansers sida. Vidare planerades en analys av avstånds- 
faktorns inverkan på riskbilden, d v s betydelsen av en mer eller mindre 
central lokalisering i förhållande till tätbebyggelse. Som en i detta 

sammanhang betydelsefull faktor angavs spridningsförhållandena vid 
atmosfäriska utsläpp. Avsikten var att även analysera betydelsen av olika 
konstruktiva lösningar i fråga om reaktorns inneslutning, nödkylsystem 
och andra olycksförebyggande eller konsekvenslindrande anordningar. De 
nämnda undersökningarna av olika reaktorsäkerhetsproblem avsågs ut- 

mynna i en sammanfattande säkerhetsanalys för olika reaktorutform- 

ningar och grader av närförläggning. 
Tidplanen för delegationens närförläggningsstudie innebar att en 

slutrapport skulle avges sommaren 1971. En preliminär rapport avsågs 
läggas fram hösten 1970 som vägledning för kraftföretagens planering. 

Kostnaderna för studien beräknades till drygt 2 milj kr. Vissa 

deluppgifter beräknades dock kunna inr_ymmas i AB Atomenergis 
ordinarie, av statsanslag finansierade utvecklingsprogram. Därtill kom 
vissa bidrag i form av expertis och material från berörda kraftföretag och 

myndigheter. Behovet av särskilda medel för utredningen beräknades till 
.l .2 milj kr. 

Efter överläggningar mellan industridepartementet och berörda kraft- 

företag överenskoms att kraftföretagen skulle bidra med hälften av detta 

belopp, under förutsättning att staten lämnade ett motsvarande bidrag. 
Det överenskoms även att närförläggningsstudien skulle bedrivas i form 
av en offentlig utredning. 

Kungl Majzt bemyndigade den 13 mars 1970 dåvarande chefen för 

industridepartementet, statsrådet Wickman, att tillkalla en utredning om 

nårförläggning av kärnkraftverk. I samband därmed anförde departe- 
mentschefen bl a följande: 
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De faktorer som sålunda åberopats i debatten tyder enligt min mening 
på att stora fördelar inte bara kraftekonomiskt utan även från allmänna 
samhällsynpunkter skulle kunna uppnås, om den förestående utbygg- 
naden av atomkraft i vårt land kunde till betydande del ske i form av 
anläggningar för kombinerad el- och värmeproduktion. Jag vill särskilt 
hänvisa till vad energikommittén i sitt nyligen framlagda betänkande 
anfört om värdet av sådana anläggningar för bl a energiberedskapen. Även 
intresset av att koncentrera kraftutbyggnaden till redan exploaterade 
områden måste tillmätas stor betydelse. Flera aspekter av närförlägg- 
ningsfrågan måste emellertid analyseras noga. Erfarenheterna av kommer- 
siell atomreaktordrift är även internationellt alltjämt ganska begränsade. I 
de länder, där närförläggning varit aktuell har myndigheternas inställning 
varit tämligen restriktiv. Vid behandlingen av det första större svenska 
närförläggningsprojektet - nämligen Stockholms elverks fjärrvärmeverk i 
Värtan - har delegationen för atomenergifrågor och dess reaktorförlägg- 
ningskommitte, som svarar för den tekniska säkerhetsgranskningen av 
projektet, ansett sig behöva ytterligare teoretiskt och erfarenhetsnässigt 
underlag innan en förläggning av detta slag kan godtas. 

Efter att ha redogjort för den ovan refererade planen för det arbete 
med närförläggningsfrågan, som redan inletts på delegationens initiativ, 
framhöll departementschefen vidare: 

Jag anser det angeläget att närförläggningsstudien genomförs. Den 
arbetsplan som jag i korthet återgett är enligt min mening väl anpassad 
till studiens primära syfte att skapa underlag för myndigheternas 
prövning av konkreta närförläggningsprojekt. Studien bör därutöver sikta 
till att få fram ett mera allmänt material rörande närförläggningsfrågorna 
utan att begränsas av de förutsättningar i fråga om reaktorutformning 
och läge som gäller beträffande anläggningar för kombinerad el- och 
värmeproduktion. Vid planering av arbetet bör hänsyn bl a tas till att 
ytterligare undersökningar kan komma att erfordras beträffande förlägg- 
ningen av mycket stora eller tekniskt avancerade reaktorer. Härigenom 
kommer studien att kunna lämna viktiga bidrag till bedömningen av 
förläggningsfrågorna för atomkraftanläggningar över huvud inom ramen 
för den framtida översiktliga planeringen. 

Enligt direktiven skulle utredningen följa den tidigare angivna kost- 
nadsramen och tidplanen för studien. Departementschefen framhöll dock 
att den förordade generella uppläggningen av studien och det därav 

följande behovet av kompletterande undersökningar kunde komma att 
motivera en senare förlängning av uppdraget. 

Med stöd av Kungl Maj :ts bemyndigande tillkallades den 15 april 1970 

följande personer såsom sakkunniga, nämligen numera verkställande 
ledamoten i statens delegation för rymdverksamhet Hans Håkansson, 
överingenjören vid AB Atomenergi Lars Carlbom, numera avdelnings- 
chefen hos delegationen för atomenergifrågor Arne Hedgran, direktören 
vid Sydsvenska Kraftaktiebolaget Yngve Larsson, direktören vid nuvaran- 
de Stockholms energiverk Jan-Erik Ryman, numera kanslirådet i bostads- 

departementet Kjell Svensson och tekniska direktören hos statens 
vattenfallsverk Ingvar Wivstad. Departementschefen utsåg Håkansson att 
vara ordförande. 

Genom beslut den 8 juni 1970 utsåg departementschefen följande 

personer att vara experter åt utredningen, nämligen förste statsmeteoro- 



SOU 1974:56 Utredningsuppdraget 21 

logen Björn Bringfeldt, Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti- 
tut, laboratorn Ulf Grimås, statens naturvårdsverk, byråchefen Peter 

Heimbürger, statens planverk, reaktorinspektören Tore Nilsson, delega- 
tionen för atomenergifrågor, civilingenjören Göran Schultz, statens 

vattenfallsverk, civilingenjören Jörgen Thunell, Sydsvenska Kraftaktie- 

bolaget, överingenjören lnge Wernius, Stockholms energiverk samt fil. 
mag. Harald Westerlund, Atomkraftkonsortiet Krångede AB & C0. 
Samtidigt utsågs till sekreterare civilingenjören Stig O. W. Bergström, AB 
Atomenergi samt till biträdande sekreterare ingenjören Nils Green, AB 
Atomenergi, och departementssekreteraren Jan Thyberg, industrideparte- 
mentet. Genom senare beslut entledigades Wernius och Heimbürger på 
därom gjord anhållan från sina uppdrag. l deras ställe utsågs till experter 
tekn. lic. Per Almqvist, Stockholms energiverk och numera avdelnings- 
direktören Jan Kindahl, statens planverk. 

De sakkunniga antog namnet närförläggningsutredningen. 

1.3 Lägesrapport och tilläggsdirektiv 

Som nämnts innebar den ursprungliga tidplanen för utredningen att en 

preliminär rapport skulle läggas fram hösten 1970 såsom vägledning för 

kraftföretagens planering. Utredningen beslöt emellertid att inte lämna 
någon utförligare sådan rapport. Det främsta skälet härtill var att berörda 

kraftföretag funnit det nödvändigt att - utan att avvakta utredningens 
resultat - i några fall fatta beslut om en utbyggnad med oljebaserade 
kraftvärmeverk för att täcka det snabbt växande behovet av värme och 
elkraft. Vidare hade utvecklingen i de ledande kärnenergiländerna under 
år 1970 visat att mera utpräglade närförläggningar av kärnkraftverk inte 
skulle komma att accepteras av myndigheterna innan mer erfarenhet 
vunnits av reaktordrift. 

Detta anmäldes av utredningen i skrivelse den ll januari 1971 till 
chefen för industridepartementet. Samtidigt överlämnades en kortfattad 

lägesrapport över utredningsarbetet. 
l skrivelsen tog utredningen även upp frågan om en utvidgning av det 

ursprungliga uppdraget i enlighet med vad som förutskickats i direktiven. 

Utredningen framhöll således vikten från samhällsplaneringens synpunkt 
att få klarlagt bl a vilka generella avståndskriterier som borde tillämpas 
för kärnkraftverk. Utredningen ansåg sannolikt att frågor om tätorts- 
nära lokalisering - som dock inte var egentlig ”tätortslokalisering” av 
den typ som t ex Värtaverksprojektet representerade - skulle komma att 
få stor aktualitet under de närmaste åren. Mot bakgrund härav hemställde 

utredningen om tilläggsuppdrag rörande komplettering av studien om 

närförläggningsproblemen i avsikt att göra resultaten tillämpliga även på 
andra förläggningstyper. En sådan rapport skulle kunna avges inom ett år 
efter utredningens huvudrapport. Merkostnaderna för utredningsarbetet 
beräknades till 500 000 kr. 

Med anledning av utredningens framställning meddelades tilläggs- 
direktiv den 26 mars 1971. Chefen för industridepartementet anförde 
därvid bl a följande: 
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Jag delar de sakkunnigas uppfattning om att en utvidgning av det 
ursprungliga uppdraget nu bör komma till stånd. Mot bakgrund av den 
princip, som på senare tid kommit till uttryck vid större lokaliserings- 
beslut, nämligen att miljöstörande industri bör samlas till vissa områden 
av vårt land, är det önskvärt att skapa ökad klarhet om förutsättningarna 
för att förlägga atomkraftverk och annan industri till samma områden. 
Även lokalisering av atomkraftverk inom sådant avstånd från tätorter att 
befintlig samhällsservice kan utnyttjas under såväl byggnads- som 
drifttiden är i sammanhanget av stort intresse. Det är därför angeläget att 
få fram underlag för generella riktlinjer beträffande avståndet atomkraft- 
verk - tätort. Analysen av säkerhetsfrågorna vid närförläggning i egentlig 
mening bör i samband därmed utvidgas till att avse även de nämnda 
lokaliseringstyperna. 

Det förutsattes att kostnaderna för förlängningen av uppdraget skulle 
fördelas efter samma grunder som tidigare. 

1.4 Utredningsarbetet 

Som redan framgått innebar utredningens tilläggsdirektiv att uppdraget 
utvidgades till att omfatta även andra slag av kärnkraftförläggningar än 
kraftvärmeverk i tätorter. Arbetsmässigt har detta inneburit vissa 

svårigheter, eftersom säkerhetsproblemen är olika vid en tätortslokali- 

sering av en mindre reaktor för kombinerad värme- och kraftproduktion 
och vid en glesbyggdsförläggning av ett antal stora reaktorer, eventuellt i 

förening med annan industri. 

Utredningen har funnit det lämpligt att indela sitt uppdrag i två 

etapper, av vilka den nu slutförda huvudetappen motsvarar det ursprung- 
liga uppdraget. Arbetet inom denna etapp har dock lagts upp så att 
materialet för den avslutande etappen i huvudsak kunnat tas fram 

samtidigt. 
Uppdraget innebar att många frågor som kräver speciell kompetens 

måste bearbetas. Med hänsyn härtill beslöt utredningen på ett tidigt 
stadium att fördela arbetet på ett stort antal deluppdrag, som redovisatsi 
ett antal rapporter. Deluppdragens fördelning på olika problemområden 
framgår av betänkandets bilageförteckning. 
En mindre del av insatserna har lagts ut som beställningar hos olika 

myndigheter, institutioner och företag medan huvudparten av utrednings- 
arbetet har utförts inom AB Atomenergi. I några fall har även enskilda 
forskare anlitats. Av praktiska skäl har AB Atomenergi svarat för 

administrativa och ekonomiska rutiner i samband med utredningsarbetet. 
Ansvaret för samordningen av de olika deluppdragen har i första hand 

åvilat utredningens sekretariat, som även svarat för utformningen av det 
nu föreliggande betänkandet. Deluppdragen har redovisats i särskilda 

rapporter. l flertalet fall har dessa - innan de fått sin slutliga form - 

diskuterats ingående i utredningens expertgrupp, inom vilken utredning- 
ens sekreterare civilingenjör Stig Bergström fungerat som ordförande. 

Expertgruppen har därmed även tagit ansvaret för innehållet i rapporter- 
na. l några fall har dock deluppdragets karaktär varit så speciell att 
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vederbörande författare ensam svarar för rapportens innehåll. Utred- 

ningens ledamöter har inte kunnat ta ställning till innehåll och slutsatser i 

varje rapport, som således utgör endast ett tekniskt bakgrundsmaterial 
för själva betänkandet. 

Eftersom det tekniska bakgrundsmaterialet är mycket omfattande och 
delvis starkt specialistbetonat har utredningen sammanfattat detta 
material i en teknisk redogörelse vilken ingår som Avdelning lll i 
betänkandet. 

Den ursprungliga tids- och kostnadsramen för utredningen har inte 
kunnat innehållas. Åtskilliga deluppdrag har krävt mera omfattande 

specialistinsatser än som från början förutsågs. Detta har inneburit 

förseningar i arbetet, vilket i sin tur medfört att kostnaderna starkt 

påverkats av den höjda löne- och prisnivån. De totala kostnaderna för den 
nu avslutade utredningsetappen beräknas till ca 5 milj kr. 

Utredningen har, efter remiss, avgett yttranden den 19 juli 1972 över 

civildepartementets rapport (SOU 1971: 75) Hushållning med mark och 

vatten, samt den 14 mars 1974 över tillståndsansökan för kärnkraftagg- 
regatet Oskarshamn Ill. 
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2 Kärnenergiutbyggnad och 

närförläggning 

Som en bakgrund ges i detta kapitel en kortfattad översikt över olika 
typer av kärnkraftaggregat samt dessas användningsområden. De Senaste 
prognoserna för den svenska energikonsumtionen och kärnkraftut- 
byggnaden refereras. Slutligen diskuteras de energi- och miljöpolitiska 
motiven för tätortsförläggning av kärnkraftvärmeverk. 

2.1 Användningsområden för kämreaktorer 

Kärnreaktorer används såväl för forsknings- och utbildningsändamål som 
för energiproduktion. Reaktorer av den förra typen har lägre effekt än 

energiproducerande reaktorer och belastar omgivningen mindre ur både 
sâkerhets- och recipientsynpunkt. Reaktorer av den senare typen 
konstrueras numera för effekter av minst ca l 500 MW värmeeffekt - 

motsvarande ungefär 500 MW eleffekt vid kondensdrift. Det finns en 
tendens mot ökad reaktorstorlek, den för närvarande största motsvarar ca 
l 300 MW eleffekt. 

Energin från reaktorer kan utnyttjas på olika sätt, antingen som värme 
- hetvatten eller ånga - eller som elkraft efter omvandling av ångans 
energi via turbin och generator. En anläggning kan således leverera energi 
i flera former. 

Figur 2: 1-2:4 visar i schemaform några alternativa utföranden av 
kärnkraftaggregat. I figurerna har angivits ungefärliga värden på hur den 
totala effekten fördelas i olika nytto- och spillformer. Kondensaggregat 
enligt figur 2:1 producerar enbart elkraft. I mottrycks- eller avtappnings- 
aggregat tas hela eller viss del av ångflödet ut från turbinerna vid ett 

högre tryck - mottryck - än vid kondensanläggningar där ångan kyls 
ned och kondenseras vid så låg temperatur som kylvattenförsörjningen 
medger. I ett renodlat mottrycksaggregat enligt figur 2: 3 är elproduktio- 
nen helt beroende av värmeefterfrågan. Ett kraftvärmeaggregat med 

avtappning enligt figurerna 2: 2 och 2: 4 kan under olika delar av året 
drivas med varierande förhållanden mellan nyttig värme och elkraft. 
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Reaktor Turbin Generator
”mt” TWh/m* Förluster 50 MW (2%›

Lasses

 

Termisk
makter_ Elkraft 900 MW (33%)
effekt Electric power
2700 MW 
(10096) Kylvatten 1750 MW (65%)
Thwmâ/ Cooling water
reactor
power Matarvattenpump Kondensor 

Feed water pump Condenser

Figur 2. I KONDENSKRAFTA GGREGA T Condensing power unit

1 reaktorn upphettas vattnet till ånga som får driva ett turbin-generator-system för
produktion av elkraft. Efter passagen genom turbinen kyls ångan ner, kondenseras
till vatten som på nytt matas in zreaktorn.

Reaktor Turbin Generator
3860 Turb/ne Förluster 50 MW (2%)

Ångavtapnning Lasses
Steam extraction

Processvärme 0-2000 MW (0-7496)

 

Termisk Process heat

räkâfr- Elkraft 9004550 MW (33-2496)
e e -
2700 MW E/ectne power
(10096) Kylvatten 1750-0 MW (65-096)
Thermal Cooling m ter
reactor
power Matarvattenpump Kondensor

Feed water pump Condenser

Figur 2:2 K OMBINERAT KRAFT- OCH PROCESSÅNGA GGRE GA T, A VTAPP›
NINGSTURBIN Combined power and process heat unit, extraction turbine
En del av ångan kan avtappas från turbinen och nyttiggöras i någon värmekrävande
industriell process.

Reaktor Turbin Generator
“am” - mb/e Förluster 50 MW me)

_ Lasses
Termusk Ånga
reaktor. steam -1 Elkraft 650 MW (24%)
effekt Electric power
2700 WW 
(10096) : Fjärrvärme 2000 MW (74%)

Läxa?” vatten Hot water for district heating
pewa, Mêter

Matarvattenpump Fjärrvärmekondensor
Feed water pump Hot water condenser

ngar 2:3 KRAFTVÅRMEAGGREGAT, MOTTR YCKSTURBIN District heat and A°&quot;Dä ej “m” ang”
. . har ñ r- och tabellma-

power umt, back pressure turbme teñalegtubaseratspå under_
Nedkylningen av ångan sker här i en ñärrvärmekondensor och i ett fjärrvärme lag framtaget inom utred-
system distribueras det varma vattnet ut till de lokala förbrukarna. ningen.



26 Bakgrund SOU 1974: 56

Reaktor Turbin Generator
3930 Turbin? Förluster 50 MW (294.)

-° Lasses
- Å 

3:12:15 3,22; Elkraft 900-650 MW (332499)

effekt _å__l Electric power
2700 MW __ Kylvatten 1750-0 MW (65096)

2,00%)l
._ Cooling water

erma __ __
feacto, ( › ._ Fjarrvarme 0-2000 MW (O-74%)
power 2 Vatten

r Hot water for district heating
KJ Water

Matarvattenpu mp Kallkondensor 
Cold water condenser

Fjärrvärmekondensor
Hat water condenser

Feed water pump

Figur 2: 4 KRAFTVÄRMEAGGREGA T, A VTAPPNINGSTURBIN District heat 
and power unit, extraction turbine

I ett kraftvärmeaggregat med avtappningsturbin kan förhållandet mellan produktion
av elkraft och fiärrvärme varieras med hänsyn till växlingar i behovet.

Tabell 2:1 Sveriges energibalans 1972
Energy balance, Sweden 1972

Energimängder beräknade för normalår i miljoner ekvivalenta ton olja, Mtoe. 
l Mtoe = 11.7 TWh;1TWh = 1 miljard kWh

Energy amourzts calculated for normal year in milllons of equivalent tons of oil,
l Mtoe = 11. 7 TWh, I TWh = 1 billion kWh

Totalt tillförd energi Total energy Levererad energi Energy delivered
fördelad på olika amounts by fördelad på olika amounts by con-
energislag source type användningsom- sumption sector

råd en

Mtoe % Mtoc %

Oljeprodukter 25.1 72 Industri 13.2 41
Oil products Industries

Kol och koks 1.6 4 Samfärdsel 5.1 16
Coal and cake Transportation

Vattenkraft 5.5 16 Detaljförbrukning 
Hydropower uppvärmning mm 13.7 43 

Households, heating

Kärnkraft 0.4 Totala energileveranser 32.0 100
Nuclear power Total energy delivered

Lutar, ved och Omvandlings- och
vedavfall 2.9 8 överföringsförluster 3.5

Wood products Lasses

Totalt 35.5 100 35.5

Källa: Energiprognosutredningens lägesrapport, DS l 1973:2 (sid 37-38).
Source
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Elförbrukningen 
electric energy consumption 
TWh/år - TWh/yr 

300 

250_ förluster 
lasse: 
elvärme 

200- electric hea ting 

hushåll, 
1 50_ handel 

househo/ds, 
commercial 

samfärdsel 
1 00 - 

  

transporta tion 

50- 
  

industri 

  
industry 

år 1960 1970 1980 1990

Figur 2: 5

TOTALA ELFÖRBRUKNINGEN I SVERIGE FÖRDELAD PÅ KONSUMENT- 
GR UPPER. Total electric energy consumption in Sweden 1960-1990, subdivided 
by main consumer groups. 
Källa: 1 9 72 års CDL-studie 
Source 

2.2 Energikonsumtion och kärnenergiutbyggnad i Sverige 

Tabell 2:1 visar fördelningen på olika energislag och användningsområden 
enligt en sammanställning för 1972 presenterad ienergiprognosutred- 
ningens lägesrapport (DS 1 1973: 2). 

Elkraftproduktionen var 72 TWh 1972. Energiprognosutredningen 
förutsäger en elkraftproduktion 1975 på 92-95 TWh och 1977 på 107 
TWh. Centrala Driftledningen (CDL) - ett samarbetsorgan för de svenska 

kraftföretagen - har 1972 presenterat en prognos för den svenska 

kraftutbyggnaden och dess krav på förläggningsplatser. Där gjorda 
antaganden rörande elkonsumtionens utveckling i Sverige fram till år 
1990 återges i figur 2:5. Kurvorna är för perioden 1970-1980 baserade 

på 1970 års CDL-prognos, vilken för närvarande, våren 1974, är under 

omarbetning. 
Tabellerna 2:11 och 2:111 visar, fortfarande enligt CDL:s studie 1972, 

hur installerad eleffekt respektive producerad elenergi väntas fördela sig 
på olika kraftverkstyper under perioden 1975-1990. Som synes räknar 
man med att vatten- och kärnkraftverk som har höga anläggningskostna- 
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l 
Sveriges elförsörjning. 

1975 - 1990. 1972 års 
studie. CDL 1972. 
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Tabell 2: ll Installerad effekt i olika typer av anläggningar, Sverige 1975-1990
Installed electric power by plant type, Sweden 1975- 1990 

1975 1980 1985 1990 

MW % MW % MW % MW %

Vattenkraft 12 840 54,5 14 370 42,5 15 600 33,5 16 200 28 
Hydro power

Kärnkraft 3 180 13,5 8 260 24,5 16 000 34,5 23 600 41
Nuclear power

Kraftvärme och industriellt
mottryck 2 480 10,5 4 140 12 4 700 10 4 900 8,5

Heat and power units

Oljekondens 3 360 14,5 3 850 11,5 5 000 10,5 5 500 9,5 
Oil condensing units

Gasturbiner 1 710 7 3 180 9,5 5 300 11,5 7 600 13
Gas turbines

Summa installerad effekt 23 570 100 33 800 100 46 600 100 57 800 100
Total power installed

Avgår för revision, repara-
tion m.m. -4 170 -17,5 -5 900 -l7,5 -8 100 -17,5 -9 800 -17

Reserves (overhaul, repair etc)

Summa disponibel effekt 19 400 82,5 27 900 82,5 38 500 82,5 48 000 83
Total power available

Källa: CDL. Sveriges elförsörjning 1975- 1990. 1972 års studie
Source

Tabell 2: lll Energiproduktion iolika typer av anläggningar, Sverige 1975-1990
Electric energy production by plant type, Sweden 1975-1990 (average years)

1975 1980 1985 1990

TWh % TWh % TWh % TWh %

Vattenkraft 59 59 62,5 43 64 32 65 26
Hydropower

Kärnkraft 14 14 45 31 100 50 150 60
Nuclear power

Kraftvärme och industriellt
mottryck 11 ll 18 12,5 19,5 9,5 20 8

Heat and power

Oljekondens 15,5 15,5 19 13 16 8 14 5,5
Oil condensing units

Gasturbiner 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
Gas turbine units

Summa produktion 100 100 145 100 200 100 250 100
Total production

Källa: CDL. Sveriges elförsörjning 1975-1990. 1972 års studie.
Source
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Figur 2:6

SVENSKA KÄRNKONDENSAGGREGA T, F ÖRLÃGGNINGSPLA TSER OCH AN- 
TAL FRAM TILL 1990. 
Swedish nuclear power plants until 1990. Sites and number of units by 
commissioning year. 
Källa: 1972 års CDL-srudie 
Source 

der, men låga driftkostnader, skall ta en proportionsvis högre andel av 

energiproduktionen än de oljeeldade typerna. De senares lägre anlägg- 
ningskostnader och relativt höga driftkostnader gör att de bättre lämpar 
sig för att möta belastningstoppar och behov av reservkapacitet. 

Som framgår av tabellerna domineras enligt denna prognos den svenska 

kraftutbyggnaden av kärnkraftverk i form av kondensstationer, Skulle 
det visa sig lönsamt - och acceptabelt från miljösynpunkt - att ersätta 
en del av denna kapacitet med kraftvärmeaggregat eller industriella 
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mottrycksaggregat kan relativt stora förskjutningar bli följden för dessa 
två kategorier. 

Figur 2:6 visar att CDL i 1972 års studie bedömt att två nya förlägg- 

ningsplatser för stora kärnkraftverk utöver redan etablerade (dvs Simpe- 

varp, Barsebäck, Ringhals och Forsmark) erfordras för tiden fram till 1990. 
Man anser därvid att Bohuskusten och Södermanlandskusten företrädes- 

vis bör komma ifråga och utpekar som förstahandslägen Brodalen 

respektive Tunaberg. CDL anger därjämte Haninge sydost om Stockholm 

som lämplig plats för ett kärnkraftvärmeverk. 
Kraftvärmeverk inklusive industriella mottrycksverk beräknar CDL 

enligt tabell 2:111 svara för knappt 10 % av den totala elproduktionen 
1990, motsvarande ca 4 900 MW installerad eleffekt av totalt 48 000 

MW, tabell 2:11. I denna siffra ingår såväl kärnkraftvärmeverk som 

kraftvärmeverk eldade med fossilt bränsle. 
Antalet före år 1990 erforderliga kärnkraftlägen påverkas enligt CDL: s 

bedömning inte i större utsträckning av möjligheten att förlägga 
kärnkraftvärmeverk nära större städer. Den exakta lokaliseringen av de 

stationer som markerats med Brodalen respektive ”Södermanland” 

kan dock komma att påverkas av den framtida bedömningen av 

möjligheten att förlägga kllrnkraftstationer i industrikombinat eller i 

tätortsnära lägen. 
Det bör påpekas att några planer inte fastställts för utbyggnad av 

kärnkraft i Sverige för tiden efter 1980. Riksdagen uttalade sig i maj 
1973 för att inga beslut om att bygga ut kärnkraften ytterligare borde 

fattas förrän ett nytt, allsidigt beslutsunderlag, innefattande bl. a. 

information om forskningsresultat och utvecklingstendenser, förelagts 

riksdagen. l det betänkande av näringsutskottet, som låg till grund för 

uttalandet, hänvisades bl. a. till säkerhetsproblem i samband med 

högaktivt avfall och plutonium. Näringsutskottet framhöll isammanhang- 
et även att långtidsplanerna för kärnkraften måste göras flexibla så att 

handlingsfriheten inte låses. 

l civildepartementets rapport Hushållning med mark och vatten 

(SOU 1971:75) behandlas frågorna om tillgängliga och erforderliga 

förläggningsplatser för större kondenskraftverk av olika slag. Då det gäller 
behovet av anläggningar utgår man i rapporten från information från 

CDL men framhåller önskvärdheten av att antalet kustförlagda kondens- 

kraftverk i Sydsverige begränsas och att möjligheterna till lokalisering i 

inlandet samt i anslutning till stadsbebyggelse och industrier undersöks. 

En sådan utveckling skulle kunna resultera i att den framtida andelen 

mottryckskraft ökar i förhållande till tidigare prognoser. 

2.3 Olika slag av närförläggning 

Utgångspunkten för utredningens arbete har varit frågor rörande för- 

läggning av kärnkraftvärmeverk i anslutning till en stor tätort. En sådan 

förläggning skulle skapa förutsättningar för kombinerad produktion av 

elkraft och av hetvatten för distribution i tätortens fjärrvärmenät. Detta 
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kan förutses ge förbättrad totalekonomi vid kraft- och värmeproduktio- 
nen och minskade luftföroreningar i förhållande till de oljebaserade 
alternativen. 

Som redan framgått har utredningens uppdrag utvidgats till att 
omfatta två andra typer av närförläggning, nämligen dels förläggning av 
ett kärnkraftverk av kondenstyp, dvs. för renodlad kraftproduktion, på 
sådant avstånd från en befintlig tätort att behovet av nya serviceanord- 
ningar, bostäder m. m. under anläggningens uppförande och drift 
begränsas, dels samlokalisering av kärnkraftverk med annan industri i 
syfte att uppnå samdriftsfördelar. Från samhällets synpunkt är motiven 
för sådana lokaliseringar främst planmässiga. Dessa förläggningstyper 
anses kunna minska behovet av nya förläggningsplatser i oexploaterade 
områden samt minska erforderliga samhällsinvesteringar. Frågor rörande 
sådana lokaliseringar skall göras till föremål för vidare studier och 
behandlas därför inte närmare i detta betänkande. 

Dessa tre typer av förläggningar utgör alternativ till glesbygdsloka- 
lisering, dvs förläggning till lägen utan större befolkning inom något eller 
flera tiotal kilometers avstånd som hittills har tillämpats i vårt land. 

I avsnitt 2.4 diskuteras de allmänna faktorer av främst energipolitisk 
och miljöpolitisk natur som i debatten åberopats som skäl för lokalisering 
i anslutning till en tätort. 

2.4 Motiv för tätortsförläggning 

Som framgått av avsnitt 2.2 väntas kärnkraften komma att svara för en 
ökande andel av den svenska elproduktionen. Kraftföretagens nuvarande 

planer för 1970- och l980-talen innebär att utbyggnaden av ny 
produktionskapacitet för basbelastningen kommer att ske till övervä- 
gande del i form av kärnkraft. Genom att förbrukningen av elkraft ökar 
snabbare än förbrukningen av andra energiformer väntas kärnenergins 
andel av den totala energiproduktionen komma att successivt öka. Denna 
ökning måste dock - så länge kärnenergin används enbart för produktion 
av el i kondenskraftverk - ske inom ramen för elsektorn av energimark- 
naden. Detta kan även uttryckas så att energiproduktion baserad på olja 
och andra konventionella bränslen kan ersättas med kärnenergi enbart 
indirekt via användningen av elkraft. 

Denna begränsning upphör emellertid i den mån kärnenergin kan 
användas för framställning av ånga eller hetvatten för bostadsuppvärm- 
ning och för olika industriella processer. Detta kan i princip ske antingen 
i renodlade kärnvärmeverk eller i kärnkraftvärmeverk för kombinerad 

produktion av elkraft och värme. Därmed ökar kärnenergins möjligheter 
att konkurrera med andra energislag. 

Frågan om användning av kärnenergi för värmeproduktion blev för 
första gången aktuell i vårt land redan vid mitten av 1950-talet som ett 
led i de energipolitiska strävandena att reducera beroendet av importe- 
rade fossila bränslen. I det handlingsprogram för atomenergiområdet som 

godkändes av 1956 års riksdag ingick utveckling av kärnvärmeverk som ett 
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viktigt moment. Det antogs att relativt små reaktorer med en termisk 

effekt av ända ned till 50-100 MW skulle kunna ge en konkurrenskraftig 

produktion av värme för kommunala fjärrvärmenät eller för vissa 

industriella processer. Enligt programmet skulle 5-6 kärnvärmeverk 

-med eller utan mottrycksaggregat för samtidig produktion av elkraft - 

byggas ut till mitten av l960-talet. 
Två konkreta projekt förelåg, nämligen den rena värmereaktorn Adam 

och den kombinerade anläggningen R3. Det visade sig under konstruk- 

tionsarbetets gång att man underskattat de tekniska svårigheterna. Mot 

bakgrund av kraftigt stigande kostnader slogs de två projekten år 1958 

ihop till ett, R3/Adam, med förläggning till Ågesta ca 3,5 km från Farsta, 
en förort till Stockholm. Detta projekt fick sin definitiva utformning som 
en tryckvattenreaktor av tungvattentyp med en termisk effekt av 65 MW

i ett första skede, varav 55 MW för värmeproduktion för stadsdelen 
Farsta och 10 MW för elproduktion. l projektet deltog statens vatten- 

fallsverk, Stockholms elverk och AB Atomenergi. Huvudleverantör av 

reaktordelen var ASEA. R3/Adam - som fick benämningen Ågesta 
kraftvärmeverk - färdigställdes först år 1964. 

Ågesta har sedan år 1965 drivits av vattenfallsverket. Med undantag 
för ett kortare avbrott våren 1968 har anläggningen fungerat tillfreds- 

ställande. År 1969 höjdes effekten till 80 MW. Eftersom fortsatt drift har 

bedömts som oekonomisk och erfarenhetsutbytet numera är begränsat 
har man beslutat om att lägga ned verket. 

Ågestaverket blev det enda av 1950-talets kärnkraftvärmeverksprojekt 
som kom att fullföljas. Erfarenheterna från projektet visade klart att det 

saknades ekonomiska förutsättningar för att realisera tanken på utbygg- 
nad av ett flertal sådana verk. Framför allt hade man underskattat 
storleksfaktorns betydelse för ekonomin, men även de sjunkande priserna 
på konventionella bränslen verkade i samma riktning. Frågan om 
kärnkraftvärmeverk kom att framstå som tämligen inaktuell, och det 
svenska utvecklingsarbetet inriktades helt på stora elproducerande 
reaktorer. 

Från senare hälften av 1960-talet har emellertid intresset för kärnkraft- 

värmeverk åter vaknat. Det gäller nu anläggningar med en effekt som är 

några tiotal gånger högre än Ågestaverkets. 
Med hänsyn till storleksfaktorn är den ekonomiska förutsättningen för 

ett kärnkraftvärmeverk att verket kan uppföras där det finns stora och 

geografiskt koncentrerade behov av låggradig värme. För Sveriges del 

innebär detta att det mest aktuella användningsområdet för värme från 

ett kärnkraftverk är försörjning av storstadsområdenas fjärrvärmenät. 

Fjärrvärmen har i vårt land utvecklats mycket snabbt under de sista 25 

åren. Till en början uppfördes renodlade värmeverk i form av oljeeldade 
hetvattencentraler. Allteftersom värmebehoven hos de anslutna näten 

ökat har det visat sig ekonomiskt förmånligt att uppföra anläggningar för 

kombinerad el- och värmeproduktion, dvs. kraftvärmeverk. Ett tiotal 

sådana anläggningar är i drift, och ytterligare ett antal uppförs eller 

planeras. Förutom Ågesta drivs alla dessa anläggningar med olja, i något 
fall alternativt med kol. 
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Tabell 2: IV Planerad fjärrvärmeutbyggnad i vissa städer
District heating systems planned for Swedish cities

Kommun Ansluten ljärr- Totalt förelig- Planerad total
värme 1973 gande värmebehov ljärrvärmeutbygg-

1973 nad fram till 1980
City Total district Total heat Planned total

heat load 1973 demand 19 73 district heating
system capacity
until 1980

MW MW MW

Stockholm 886 3 000 2 300
Göteborg 933 2 000 l 600
Malmö 932 l 500 l 465
Västerås 749 800 1 050
Uppsala 543 800 l 000
Örebro 472 590 670
Linköping 434 485 600
Norrköping 387 455 600
Helsingborg 231 500 550
Lund 237 250 375

Källa: Svenska värmeverksföreningen 197 3- l 0 l 8
Source

I tabell 2:lV anges vissa uppgifter om planerad fjärrvärmeutbyggnad
fram till år 1980 ivissa större städer. Av tabellen framgår att Stockholm, 
Göteborg och Malmö väntas vardera få en fjärrvärmebelastning av

storleksordningen l 500-2 000 MW i början av 1980-talet. I den tidigare
nämnda CDL-studien förutses en utbyggnad av kärnenergibaserade
kraftvärmeverk för de tre största städerna med ett aggregat till början av
1980-talet och ytterligare ett â två aggregat till mitten eller senare delen
äv 1980-talet.

Storstadsomrädenas bostadsuppvärmning utgör en betydande post i
den svenska energibalansen. Detta kan belysas med följande schematiska
räkneexempel. Vid en fullständig utbyggnad av fjärrvärme enligt nu-
varande planer skulle den sammanlagda värmebelastningen i Stockholms-,
Göteborgs- och Malmö-områdena uppgå till storleksordningen 5 000 MW.
Om fjärrvärmenäten matades med värme enbart från oljeeldade anlägg-
ningar skulle oljeförbrukningen härför under ett normalår uppgå till ca 3
milj. ton, dvs. ca 10 % av vår nuvarande oljeförbrukning. Införes
kärnkraftverk i dessa fjärrvärmenät skulle de kunna producera övervägan-
de delen av värmeenergin och större delen av denna olja kunna sparas.
Detta räkneexempel - som givetvis måste förses med en rad förbehåll -
visar att frågan om tätortsförläggning av kärnkraftvärmeverk har energi-
politisk betydelse. Detta gäller särskilt i ett läge då den framtida
utvecklingen i fråga om tillgång och priser på olja ter sig synnerligen
oviss.

Förutom de energipolitiska motiven har i debatten om tätortsförlägg-
ning av kärnkraftverk åberopats framför allt miljö- och plansynpunkter.

Redan på 1950-talet började storstädernas luftföroreningssituation att
inge bekymmer på många håll. Som ett index på atmosfärens nedsmuts-

3
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ning används vanligen svaveldioxidhalten i luften. Denna halt har ökat i 

storstäderna i samband med att användning av fossila bränslen för 

bostadsuppvärmning och industriella ändamål tilltagit. I flera tätorter har 

dock luftföroreningarna minskat under senare år, framför allt på grund av 

övergång till fjärrvärme men även på grund av bestämmelser om sänkt 
svavelhalt i eldningsolja. 

Vanligen finner man att luftföroreningsproblem växer med ökande 
storlek på tätorten, varvid utsläppen från lokala oljeeldade anläggningar 
för bostadsuppvärmning starkt bidrar till belastningen på atmosfären. En 
koncentration av värmeproduktionen till större fjärrvärmecentraler för- 

bättrar situationen på flera sätt. Dels får man i regel en bättre kontroll av 

förbrännings- och reningsanordningar som ger bättre verkningsgrad och 
minskade utsläpp för en given värmeproduktion. Dels kan utsläppen ske 
från högre skorstenar än vad som är praktiskt möjligt för ett stort antal 
små eldningscentraler, varigenom medelkoncentrationen av föroreningar- 
na i omgivningen sjunker. Det bör dock observeras att dessa fördelar 
finns redan hos stora hetvattencentraler, utan kombination med kraftpro- 
duktion. Om hetvattencentraler ersätts av oljeeldade kraftvärmeverk, 
betyder det att kraftproduktionen bidrar med föroreningsutsläpp som ej 
är motiverade av fjärrvärmeförsörjningen. Kraftvärmeverkets förmånliga- 
re ekonomi gör dock att det kan bära större kostnader exempelvis för 
bättre rening eller än högre utsläppshöjd. 

Eftersom kärnkraftvärmeverk släpper ut ytterst litet luftföroreningar 
och framför allt inga av de slag som redan hårt belastar större tätorter, är 

de från föroreningssynpunkt intressanta alternativ till oljeeldade verk. 

Som redan framgått har kraftföretagen hittills ej bedömt kärnkraftvärme- 

verk som ekonomiskt konkurrenskraftiga annat än för landets största 

städer. Det kan dock inte uteslutas att krav på miljövårdsåtgärder för 

oljebaserad fjärrvärme samt varaktigt stegrade oljepriset kan komma att 

förskjuta den möjliga aggregatstorleken för kärnkraftvärme mot lägre 
reaktoreffekter och därmed öka antalet ekonomiskt möjliga anläggningar. 

Genom tätortslokalisering av kärnkraftverk uppnås också den fördelen 

från plan- och miljösynpunkt att ianspråkstagande av tidigare icke 

exploaterade områden undviks. 
En kvantitativ belysning av miljömässiga och ekonomiska aspekter på 

tätortslokalisering av kärnkraftvärmeverk ges i kapitlen 6 och 7 med hjälp 
av modeller för befolkningsfördelning, fjärrvärmebehov och atmosfäriska 

spridningsförhållanden. Förhållandena vid alternativa metoder för pro- 
duktion av fjärrvärme diskuteras även. 
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HI Tekniska redogörelser 

3 Kraftreaktorer, funktion och 

uppbyggnad 

Som bakgrund till betänkandets diskussion av säkerhetsproblem för- 
knippade med kraftproduktionen i kärnreaktorer ges i detta kapital en 
allmän redogörelse för kärnkraftprocessens princip. Här beskrivs även hur 
processen ger upphov till radioaktivitet, som kan ge skadliga hälsoeffek- 
ter, om den sprids till omgivningen. 

Vidare presenteras två referensanläggningar av i Sverige aktuell typ, 
vilka lagts till grund för de beskrivningar av haverier och omgivningskon- 
sekvenser som används för att konkret belysa säkerhetsproblemen. 
Utredningens två referenskonstruktioner är den BWR som ASEA-ATOM 
levererar i nästan identiskt utförande till Oskarshamn II samt Barsebäck l 
och 2 - med vissa nedan beskrivna avvikelser - och den PWR som 
Westinghouse levererar till Ringhals som aggregat 2. I båda fallen har 
utredningen som huvudsakliga referenser använt de beskrivningar som 
ingick i preliminära säkerhetsrapporter tillgängliga vid arbetets start 
1970. Beskrivningarna avspeglar därför i vissa avseenden ej det dagsak- 
tuella utförandet. 

Ett särskilt avsnitt ägnas olika typer av inneslutningsbyggnader. 
Därefter refereras de erfarenheter av kraftreaktordrift som finns till- 
gängliga, bl. a. med en del exempel på inträffade missöden i reaktoran- 
läggningar. Slutligen _diskuteras några utvecklingstendenser i reaktor- 
tekniken som kan få betydelse för säkerheten. 

3.1 Principer för produktion av kärnkraft 

Energi kan skapas genom reaktioner mellan atomkärnor på två olika sätt. 
Dels kan lätta atomkärnor såsom vätekärnor slås samman, dels kan tunga 
atomkärnor såsom uran- och plutoniumkärnor slås sönder. I det senare 
fallet talar man om fission eller klyvning. Det är denna senare princip 
som används i alla nu aktuella kärnreaktorer. Fusionsreaktorer, som 
utnyttjar den förstnämnda principen, torde ej få praktisk betydelse för 

energiförsörjningen under detta sekel. 

l
Systematisering och 

diskussion av expert- 
rapporter och övrigt 
bakgrundsmaterial. 
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F issionsprocessen 

Vid fissions- eller klyvningsprocessen delas uran- eller plutoniumkärnan 
oftast i två ungefär lika stora delar samt ett antal neutroner. Neutronerna 
är elektriskt oladdade och ingår som byggstenar i atomkärnan. De kan 

under rätta betingelser påverka atomkärnor så att dessa ändras från ett 

grundämne till ett annat eller undergår andra reaktioner. Bl.a. kan 

neutroner åstadkomma fission av uran- och plutoniumkärnor. Eftersom 

varje fission ger upphov till två å tre nya neutroner finns förutsättningar 
för att skapa en kedjereaktion. Det krävs då ett sådant arrangemang att 

en neutron från varje sönderfallande kärna tillvaratas i en ny fission. Man 

säger att arrangemanget därvid är kritiskt. Om mer än en neutron ger nya 
fissioner är systemet överkritiskt, om mindre än en neutron ger ny fission 

är det underkritiskt. Den frigjorda fissionsenergin uppträder först som 

strålningsenergi och som rörelseenergi hos de olika fissionsfragmenten. 
Största delen av energin övergår dock mycket snabbt till värmeenergi. 

Omedelbart efter fissionen har neutronerna mycket höga hastigheter 
och kallas snabba neutroner. Om de bromsas - utan att absorberas 

genom kärnreaktioner - till dess de har en hastighet motsvarande 

omgivningens värmerörelser kallas de för termiska neutroner. Både 

snabba och termiska neutroner kan användas för kedjeprocesser i 

kraftreaktorer. För närvarande dominerar de systern som grundar sig på 
fission med termiska neutroner helt den kommersiella marknaden. Man 

räknar ej med att snabba reaktorer skall komma i mera allmänt bruk 

förrän på l990-talet. 
Vid konstruktion av termiska reaktorer för kraft- eller värmeproduk- 

tion - oberoende av vilken speciell lösning man bestämt sig för - måste 

följande krav tillgodoses. 

- tillräckligt med klyvbart uran eller plutonium måste finnas i 
reaktorns bränsle för att systemet skall kunna göras kritiskt och 

bibehållas så under planerad driftperiod, 
- kring bränslet måste finnas en moderator som bromsar ner neutro- 

nerna till termisk hastighet och hindrar dem från att i för stor 

utsträckning läcka ut ur systemet; arrangemang och materialval måste 

vidare vara sådana att inte för stor andel av neutronerna absorberas i 

andra material än det klyvbara bränslet, 
- ett system krävs för att transportera bort värmen ur reaktorhärden 

(bränsle plus moderator) och möjliggöra överföring av värmen till 

elektrisk energi, processånga eller hetvatten för fjärrvärme, 
- möjligheter måste finnas att reglera reaktorns värmeeffekt till önskat 

värde. 

Bränslet utförs numera vanligen som ett stort antal små keramiska 

cylindrar - kutsar - av urandioxid inneslutna i rör av en zirkonium- 

legering eller av rostfritt stål. Moderatorn kan vara vanligt vatten, tungt 
vatten eller grafit. I vattenreaktorer utgör moderatorn oftast även 

värmetransportmedium medan detta utgöres av gas (koloxid eller helium) 

i reaktorer med grafitmoderator. 
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Figur 3: 1 KOKARREAKTOR, BWR

Figuren visar den principiella uppbyggnaden av en kokarreaktor med turbin,
generator och kondensor. Ånga som avkokas från reaktorn avlämnar en del av sin
energi i turbinen. Den i kondensorn bortkylda värmen kan också utnyttjas för
produktion av fjärrvärme eller processånga.

En reaktors effekt anges oftast i megawatt Termisk reaktoreffekt,
här med beteckningen MWt, anger energiutvecklingen per sekund från
fissionerna i härden. För enbart elkraftproducerande reaktorer anges
effekten oftast i installerad eller utmatad eleffekt, MWe. Den senare

beteckningen används även för att ange storleken på en kraftreaktor med
kombinerad el- och värmeproduktion. För att fullständigt definiera en
sådan anläggning behöver man dock flera data, exempelvis maximal
levererad nyttig värmeeffekt, MWv.

Lättva ttenreak torer

I Sverige, liksom i bl.a Förenta staterna, Västtyskland, Sovjetunionen och

Japan, synes lättvattenreaktorerna komma att dominera, ivarje fall under
det närmaste decenniet. Denna beskrivning av reaktorsystemets uppbygg-
nad och funktion ägnas därför helt åt två varianter av lättvattentyp,
kokarreaktorn (BWR = Boiljng Water Reactor) och tryckvattenreaktorn
(PWR = Pressurized Water Reactor). I den förra, figur 3:1, transporteras
värmeenergin från härden med ånga som avkokar från vattnet kring
bränslestavarna. Ångan avlämnar sin energi i en turbin och i olika
värmeväxlare. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar elkraft.
Från värmeväxlare eller från kondensorn där ångan efter turbinen 1. .. . .. . ..  .. . 1 megawatt (MW) =
aterfores 1 vatskeform kan energi for fjarrvarme- eller processangpro- 1000 kilowatt (kw):
duktion tas ut. l miljon watt (W).
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Figur 3:2 TR YCK VA TTENREA KTOR, PWR

En tryckvattenreaktor arbetar med två separata värmetransportsystem Ett primär
system med vatten under högt tryck, i vilket reaktorn ingår samt ett sekundärsy-
stem, med lägre tryck, i vilket turbin och kondensor ingår. I ånggeneratorn
överföres värme från primärsystemet för produktion av ånga i sekundärsystenzet.

l tryckvattenreaktorn, figur 3:2, hålls trycket i reaktorn så högt att

någon ångbildning ej sker. Energin transporteras i stället med vatten

under högt tryck till en ånggenerator där ånga produceras i ett yttre

system vid lägre tryck än det i reaktorn. Ångan används för att alstra

elkraft och värme på ungefär samma sätt som vid kokarreaktorn.

Praktiskt konstruktivt utföres reaktorhärdarna för BWR och PWR som

relativt tätt packade lodrätt stående eller hängande stavknippen eller

patroner av bränsle, vilka är inneslutna i ett tryckkärl av stål. Det höga

trycket det är fråga om samt den erforderliga stora diametern leder till

stora väggtjocklekar på kärlet. Tryckkärlet blir därför en mycket
avancerad komponent ur tillverkningssynpunkt samt en av de mest

väsentliga ur reaktorsäkerhetssynpunkt.
För kontroll av kedjereaktionen används dels stavar med neutronabsor-

berande material, vilka kan föras in i och ut ur härden, dels neutronabsor-

berande ämnen lösta i det värmeöverförande mediet. Styrstavsarrange-

mang vid BWR och PWR framgår av figur 3: 3. Som synes förs stavarna in

__.
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Figyr 3: 3a KOKARREAKTOR (BWR)
HARDARRANGEMANG

Figuren visar reaktortryckkärlet (höjd 20 m
diameter 5,2 m) med däri placerade
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*
vStyrstavskmppe

l
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Figur 3. 3b TR YCK VA TTENREAKTOR (PWR) HÃRDARRANGEMANG

Figuren visar reaktortryckkärlet (hö/d 11,9 m, diameter 4,1 m) med däri placerade
härddetaljer.
Källa: Westinghouse
Source
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Figur 3:4 FÖRDELNING A V FISSIONSPRODUKTERNAS MASSTAL FÖR
URAN-235 OCH PL UTON1UM-239 fission product mass number yield distribution

Klyvning av uran respektive plutoiziunz ger upphov till olika mängder av nuklider
med masstal i huvudsak mellan 80-110 och 125-155. Av 100 fissiorzer bildas det
exempelvis i medeltal 6 atomer med masstalet 94 vid klyvning av uran-235 men
bara 4 vid klyvning av plutonium239. Varje punkt på kurvorna representerar en
kedja av radioaktiva ämnen, vilka genom radioaktiva sönderfall övergår från en
radioaktiv isotop av ett grundämne till iso toper av successivt nya slag.

nedifrån i den förra typen och uppifrån i den senare. Reaktoreffekten
sänks således när stavarna förs in i härden eller halten av neutronabsorbe-
rande ämnen ökas. Kedjeprocessen påverkas även av temperaturen i 
härden vilket är av största betydelse för reaktorns inneboende säkerhet.
En högre temperatur leder till att hushållningen med neutronerna
försämras. Eftersom en ökning av effekten resulterar i en högre
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Figur 3:5 EXEMPEL PÅ FISSIONSPRODUKTKEDJA (masstal131) example 01
u fission product decay chain 

Slutprodukten i en radioaktiv sönderfallskedja blir förr eller senare ett stabilt
grundamne. Vissa radioaktiva isotoper bildas både genom radioaktivt sönderfall och
som ett direkt resultat av fissioner. Vid ñssion bildas sålunda i 1.42 % av alla
klyvningar antimon-131, i 0.2 % tellur-l31 och i 1.28 % tenn-131. Allt tenn-131
faller sönder till antim0n-131, med halveringstiden 1.3 minuter. Antimon-131 isin
tur faller sönder till två olika sorters tellur-131, med halveringstiderna 30 timmar
resp. 24.8 minuter. Proportionen mellan dessa sönderfallsformer ar 0.068: 0. 932. På
detta satt fortgår sánderfallen till slutprodukten stabilt xenon-131. Antalet atomer
av xenon-131 blir således 2.9 % av det totala antalet urankärnor. som undergått
fission i bränslet. (Sn = tenn, Sb = antimon, Te = tellur. I = jod, Xe = xenon.)

bränsletemperatur inställer sig därför normalt en jämvikt innan effekten
nått otillåtligt hög nivå. Detta förhållande gör att reaktorn i viss mån är
självreglerande.

Radioaktivitet och strålning

Själva kedjereaktionen ger upphov till strålning av olika slag: neutroner,
elektroner och elektromagnetisk strålning. De skärmar kring reaktorn
som måste finnas bl.a för att personalens arbete skall kunna utföras
under betryggande säkerhet gör samtidigt att denna strålning inte når
omgivningen. I den mån sådana risker uppkommer beror de i stället på
möjligheten av att radioaktivitet som bildats i reaktorn läcker ut i
omgivningen. Radioaktiviteten är med hänsyn till uppkomstsätt av två
principiellt olika slag: fissionsprodukter och aktiveringsprodukter.

Radioaktivitet mäts i cune (Ci). l Ci innebär att 37 miljarder atomer
av det radioaktiva materialet sönderfaller per sekund. Eftersom hela tiden
samma bråkdel av kvarvarande atomer sönderfaller per sekund, så
minskar aktiviteten ständigt om inte nya atomer tillförs. Radioaktiva
ämnen (radionuklider) minskar därigenom sin aktivitet med en konstant
halveringstid, vilket illustrerats i figur 3:6. Varje sönderfall är förenat
med utsändande av strålning som kan bestå av alfa- och betapartiklar eller
gammastrålning, ofta flera av dessa strålslag samtidigt. Några karaktä-
ristika för dessa de vanligaste slagen av joniserande strålning har
sammanförts i figur 3:7.
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Figur 3. 6 SÖNDERFALL A V RADIOAKTIVT ÄMNE radioactivc decay rate as a
function of timc

Här visas ett exempel där ett radioaktivt ämne (modernukliden) övergår till ett
stabilt (dotternukliden). Dottern kan även vara radioaktiv. Sambandet ovan blir
detsamma om No nuits i kg eller curie i stället för an tal atomer.

Fissionsprodukter

De radioaktiva fissionsprodukterna bildas, enligt vad som sagts ovan i

takt med energiutvecklingen i reaktorhärden. Mängderna av dem kan

skilja något mellan olika reaktorer och bränsletyper, men skillnaderna är

inte av någon praktisk betydelse ur säkerhetssynpunkt. Vid konstant

reaktoreffekt har man en konstant bildningstakt för varje enskilt slag av

fissionsprodukt. De bildade radioaktiva produkterna sönderfaller emeller-

tid samtidigt i en takt som är proportionell mot totala mängden av varje

enskild radionuklid. Resultatet av dessa två varandra motverkande

processer blir att aktivitetsuppbyggnaden slutar i ett jämviktsläge, där

sönderfallstakten är lika med nybildningstakten. Hur fort denna jämvikt

nås beror på nuklidens halveringstid. Efter en halveringstids drift är man i

ett idealfall 50 % från jämviktsvärdet, efter tvâ halveringstider 25 %, efter
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Figur 3. 7a LADDADE PARTIKLAR chargcd particlcs 
Vid vissa sönderfall består den joniserande strålningen av elektriskt laddade 
partiklar. De kan vara elementarpartiklar som elektroner och protoner eller hela 
kärnor som vid alfastrålningen (heliumkärnor utan yttre elektroner). Illustrationer- 
na visar vilken genomträngningsförmåga de mest energirika partiklarna av varje slag har. 

tre 12.5 % osv. Figur 3:8 illustrerar den verkliga tillväxten för några olika 
fissionsprodukter, vilken för många nuklider av olika skäl avviker från det 
nyss beskrivna idealfallet. 

Eftersom bränslet i medeltal körs flera år i härden är aktivitetsinne- 
hållet någorlunda konstant så länge reaktorn går på konstant effekt. Vid 
kortvariga ändringar i effekten följer aktiviteten av de kortlivade 
fissionsprodukterna med mycket snabbt. De med längre halveringstid 
däremot ändrar sin aktivitet på ett trögare sätt. Dessa ämnen når i många 
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Figur 3. 7b NEUTRONER neutrons 
Snabba neutroner bromsas bäst av lätta ämnen som väte och kol (i vatten, betong 
eller grafit). 

Lângsamma neurroner absorberas av många ämnen. Kadmium och bor är särskilt 
effektiva men väte år ofta en väsentlig absorbator i strålskärmar. 

litt par tre meter betong eller fem meter vatten räcker i allmänhet för att ta ned 
neutronstrålningen kring en reaktorhärd till ur hälsosynpunkt försumbar intensitet. 

        
Proton, p 
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Figur 3: 7C GAMMASTRÅLNING gamma radiation

är till sin karaktär lik röntgen-, ljus-, radio- och värmestrålning. Den absorberas
ungefär på samma sätt som ljus i vatten. Absorptionsegenskaperna varierar både
med strålningens energi och det skärmande materialet. 1 kg vatten per m7 i 
strålningens väg är dock ungefär lika effektivt som samma vikt bly eller betong per
m”. Som ett representativt exempel kan anges att samma gammastrâlnings
intensitet halveras av skärmar med 5#6 cm betong, 1.5 em järn eller l cm bly.

fall inte i närheten av något jämviktsvärde under den tid bränslet befinner

sig i reaktorn, men avklingar inte heller märkbart ens under längre

driftuppehåll, då den kortlivade aktiviteten helt försvinner.

Tabell 3:1 ger en reaktorhärds innehåll av olika fissionsprodukter efter

ca 3 års drift (100 miljoner sekunder) vid reaktoreffekten 1700 MWt,
motsvarande ungefär 580 MWe. Mängden av varje nuklid är uttryckt i

kg, i curie samt i mått som försöker ta hänsyn till nuklidernas farlighet.

För långlivade fissionsprodukter ökar aktivitetsmängderna i allmänhet

med den tid bränslet suttit i härden. För många nuklider med kort eller

måttlig halveringstid, bl a de för säkerhetsanalysen väsentliga ädelgas- och

jodisotopema nås dock jämvikt tidigare än efter tre år. I utredningens

analyser har därför valts att utgå från aktivitetsmängderna i bränslet efter

ett års tid i härden.

A ktiveringsprodukter

Den andra typen av radioaktivitet i en reaktor är aktiveringsprodukter.

Dessa utgöres av konstruktionsmaterial och beståndsdelar i värmetrans-

portmediet, som absorberat några av de neutroner vilka inte deltagit i

kedjereaktionen. Även här har man att göra med en balans mellan

produktion och radioaktivt sönderfall. Denna balans är dock inte så lätt

att beskriva som den för bränslets fissionsprodukter. Produktionen beror

på den kemiska sammansättningen av material och medier. Den påverkas

även av korrosionstakt och i vilken takt korrosionsprodukter via filter

och andra reningsanordningar transporteras in i härdens neutronstrålning.
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Figur 3: 8 TILL VÄXTEN A V NÅGRA RADIONUKLIDERS AKTIVITET Reak-
toreffekt 1 700 M Wt
(Activity accumulation of some radionuclides in a 1700 MWt reactor core)
Kr 88 K rypton halveringstid 2.8 timmar
I 131 J0d-131 8.05 dygn
Ce l 41 Cerium- 141 33 dygn
Ru 106 Rutenium-106 I.0år
Sr 90 Stmntium- 90 28 år
Att tillväxten av de illustrerade fissionsproduktema ej slutar vid ett karaktäristiskt
maximum hänger ihop med att pIut0nium-239 bildas i härden, varvid jámvikts-
värdena förskjuts.

Aktivitet i reaktorvatten

Tabell 3:11 ger en sammanställning av data från två tidiga amerikanska
kraftreaktorer över total mängd aktivitet i det primära vattensystemet för
vardera reaktorn. BWR-exemplet - Dresden 1, Illinois - har 700 MWt
effekt medan PWR-exemplet - Yankee-Rowe, Massachusetts - är på 600
MWt, båda alltså avsevärt mindre än dagens kommersiella reaktorer. Det
bör understrykas att det i detta avseende kan uppträda stora skillnader,
inte bara mellan olika reaktortyper, utan även mellan reaktorer av samma
typ.

Resteffekt

Den energi som frigöras vid fissionsprodukternas radioaktiva sönderfall är
inte försumbar vid sidan av den primära fissionsenergin, utan uppgår i
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Tabell 3:1 Fissionsprodukter i en 1700 MWt reaktorhärd efter 100 miljoner sekunder (ca 3 år)
Flssion product inventory in a 1 700 M Wt reactor core after 108s

Halveringstid Fissionsproduktc Aktivitet Massa Dosrat i cent- Antal tillåt-
Halflife Fission product mass rum av en sfar liga ârsintag

med radien No of permiss-
50 m” ible annual
Dose rate in intakes
centre of
sphere with
radius 50 m

miljoner Ci kg rad/timme miljarder
M Ci kg rad/h bil/ions

4.4 h Krypton - 85 m 14 0.017 1 300 - 
10.6 yr - 85 0.59 1.5 0.71 w
78 min e 87 20 0.00069 17 000 - 

2.8 h - 88 28 0.0022 28 000 -
5.3 d Xenon 4133 96 0.52 1600 -
9.2 h »135 19 0.0075 2 800 - 
3.9 min -137 82 0.00023 7 100 - 

17 min 9138 78 0.00080 86 000 - 
8.05 d Jod -131 46 0.37 10 000 2 000
2.3 d -132 66 00064 89 000 130

20.8 h -133 91 0.081 34 000 1 200
53 min -134 112 0.042 140 000 89

6.7 h -135 87 0.025 91 000 350
28 yr Strontium w 90 4.6 33 v 1 900
65 d Zirkonium - 95 83 3.9 - 1 100
40 d Rutenium -103 60 1.9 - 300

1.0 yr -106 30 8.8 - 2 000
77 h Tellur -132 70 0.23 - 280
30 yr Cesium -137 6.4 74 - 260
13 d Barium -140 86 1.2 _ 340
33 d Cerium -141 84 3.0 - 85

280 d -144 62 20 - 2 500
86.4 yr Plutonium -238 0.11 6.5 » 22 000

24 400 yr -239 0.03 496 - 6 000
6 600 yr -240 0.015 66 - 3 000

-241 8.6 76 - 38 00014.0 yr

a)d0sr_atom all aktivitet enligt tjärde kolumnen fördelas jämnt i den angivna sfaren
dose rate if activity according to col. 4 is evenly distributed in the sphere
b)1CRP:s normer för personer i radiologiskt arbete (motsvarar 5 rad helkroppsdos per år, jfr avsnitt 5.3) 
ICRP recommendations for Occupational exposure (5 rad/yr whole body dose, cf chapter 5.3) 
°)krypton och xenon är ädelgaser
krypton and xenon are noble gases

fortvarighet till ca 10 % av reaktoreffekten. Medan kedjeprocessen kan

stängas av, går det inte att stoppa det radioaktiva sönderfallet i härden.
Detta ger upphov till vad man kallar resteffekten hos reaktorn. Om

reaktorn körts under lång tid vid konstant effekt får man efter

avstängning ungefär det resteffektförlopp som visas i figur 3:9, där

reaktorn antagits ha varit i drift med termiska effekten 1700 MW under

ca 3 år före avstängning. Såsom det kommer att framgå av de senare



SOU 1974:56 Kraftreaktorer, funktion och uppbyggnad 47 

Tabell 3:11 Total mängd aktiveringsprodukter i primärsystemet 
Total amount of activation products in primary system 

Halveringstid Aktiveringsprodukt Aktivitet i millicurie vid prdv- 
Halflife Activation tagningstillfállet

product Activity mCi. at time of sampling

BWR: Dresden 1, Illinois, USA 1968-02-01 1968-08-22 

12.3 yr väte H 3 320 250 
4

15.0 h natrium Na 24 570 300 
27.8 d krom Cr 51 NA 100 

313 d mangan Mn 54 NA 0.3 
2.7 yr järn 17e 55 18 7.6 

270 d kobolt C0 57 v 2 0.3 
71 d C0 58 2700 320 

5.28 yr C0 60 420 49
12.7 h koppar Cu 64 NZOOO 420 

244 d zink Zn 65 NA 0.8 
253 d silver Ag 110m NA 0.4 
115 d tantal Ta 182 3.8 N 0.1 

PWR: Yankee-Rowe, Massachussetts, 1968-10-04 1969-07-10 1970-06-10 
USA 

12.3 yr väte H 3 320 000 26 000 120 000 
5730 yr kol C 14 NA 1 0.5 

15.0 h natrium Na 24 100 1 200 2 400 
14.3 d fosfor P 32 0.6 1.6 4.2 
88 d svavel S 35 NA 0.2 0.2 
27.7 d krom Cr 51 54 13 3.2 

313 d mangan Mn 54 3.5 15 2.6 
2.7 yr järn Fe S5 6.4 24 6.4 

44.6 d Fe 59 12 5.7 1.3 
270 d kobolt Co 57 0.1 0.1 0.1 

71.3d C0 58 22 64 5.1 
5.26 yr C0 60 5.8 8.3 0.8 

92 yr nickel Ni 63 1.2 0.2 0.1 
12.8 h koppar Cu 64 10 0.6 90 

253 d silver Ag110m 1.2 0.1 1.1 
2.7 d antimon Sb 122 3.1 0.1 16 

60-2 d Sb 124 1.3 0.1 2.6 
42.5 d hafnium Hf 181 0.5 0.2 NA 

115 d tantal Ta 182 v4 N07 0.2 
5.1 d Ta 183 7 1 NA 

75 d wolfram W 185 0.6 0.9 NA 
24 h W 187 31 17 NA 

NA = lcke analyscrad (not analyzed)
yr = år, year
d = dygn, day 
h = timme, hour 

Källor: KAHN et al: Radiological Surveillance studies at a boiling water nuclear
power reactor. EPA BRH/DER 70-1. 
KAHN et al: Radiological Surveillance studies at a pressurized water nuclear power
reactor. EPA RD 71-1. 
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kapitlen är det bortkylningen av resteffekten som är ett av de centrala 

problemen i samband med skyddet mot omgivningspåverkan vid haverier. 

Lättvattenreaktorers sákerhetsegenskaper 

Utredningens uppdrag innebär bl.a att belysa värdet av vissa extra 

säkerhetsanordningar utöver de som normalt krävts vid förläggningar i 

glesbygd. Det är svårt att göra en sådan belysning helt generell eller 
basera den på kvalitativa drag hos de jämförda systemen. Utred ningen har 

därför valt att utföra studien i form av en säkerhetsanalys för 

omgivningen vid förläggning av ett kärnkraftverk, medtalternativt en 

BWR eller en PWR på olika avstånd från en tätorts centrum. Detta 

möjliggör en jämförelse även med förhållandena vid nu accepterade 

stationslägen. e 

Allmänt bygger kraftreaktorers säkerhet på två slags åtgärder 

- haveriförebyggande åtgärder - inkluderande övervakning av olika 

system A vilka ger en låg sannolikhet för felfunktioner, störningar och 

haverier med risk för frigörelse av radioaktivitet från härden, 
- konsekvensbegränsande åtgärder med uppgift att begränsa verk- 

ningarna av de fel som trots allt inträffar. 

Huvuddelen av radioaktiviteten i en reaktor finns i bränslet och dess 

frigörelse till omgivningen hindras sålunda av flera barriärer 

- bränslets kapsling, 
- reaktorns tryckkärl och huvudcirkulationssystemets rörledningar, 
- inneslutning och reningsanordningar. 

Den säkra funktionen hos var och en av dessa barriärer tryggas genom 
såväl haveriförebyggande som konsekvensbegränsande åtgärder. Genom- 

_ gående är en konsekvent genomförd och detaljerad kvalitetskontroll av 

alla system och komponenter med betydelse för säkerheten den 

grundläggande förutsättningen för att åstadkomma en tillförlitlig reaktor- 

anläggning. För kapslingens del ligger tonvikten på åtgärder som medger 

tidigt upptäckande av defekter och förhindrande av påfrestningar i form 

av otillåtligt höga effekter och temperaturer. Det primära högtrycks- 

systemet är uppbyggt av flera parallella kretsar. Om dessa kretsar på 

grund av haveri eller felfunktion inte kan ta hand om härdens 

effektutveckling träder speciella härdnödkylsystem i funktion, vilka för 

bort resteffekten under erforderlig tid. Under det osannolika antagandet 
att såväl bränslekapsling som högtryckssystemet skadats och fissions- 

produkter sprids utanför det sistnämnda systemet, så hindras spridning 
till omgivningen av reaktorns inneslutnings- och reningsanordningar. 

Vissa fundamentala konstruktionsprinciper har utbildats inom reaktor- 

tekniken speciellt vad beträffar system med väsentliga säkerhetsfunk- 

tioner. En princip är att alltid skapa överkapacitet (redundans) genom 
flera parallella system, så att fel eller utebliven funktion hos ett eller flera 

parallellsystem kan tolereras utan att säkerheten äventyras. En annan 
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Figur 3:9 RESTEFFEKT EFTER AVSTÄWGNING AV REAKTORHÃRD PÅ
1 700 MWt decay heat of 1700 MWt reactor core
Även sedan kedjepmcessen i reaktorn stängts av fortsätter det radioaktiva
sönderfallet hos fissionsprodukterna. Den härvid frigorda energin uppgår tiII
betydande belopp. Diagrammet visar hur denna resteffekt sjunker efter avstängning
av en reaktor som under 3år drivits vid en effekt av 1700 M Wt.

princip är att där flera parallella system har samma uppgift, varieras deras

principiella och praktiska uppbyggnad t. ex. genom olika drivsått
(tryckluft, hydraulik, elkraft), olika principkonstruktioner och olika
fabrikat på komponenter med samma uppgift, osv. (diversifiering). En
ytterligare princip är att eliminera sådana enstaka komponenter och
funktioner, som i någon haverisituation ej kan tillåtas att fela utan att
konsekvenserna allvarligt förvärras.

lnneslutningen är av stor betydelse för totala säkerheten. När de två
referenskonstruktionerna beskrives med sina standardinneslutningar inne-
bär detta ej något ställningstagande till förmån för dessa kombinationer.

4 
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Det är endast ett led i strävan att få en så konkret bakgrund som möjligt 
för utredningens detaljerade studier av säkerhetsproblemen. Olika tänk- 

bara inneslutningsalternativ beskrives i avsnitt 3.4. Det bör därvid 

observeras att medan i princip de flesta inneslutningstyper kan kombine- 

ras med vilken reaktortyp som helst, så är i praktiken reaktor och 

inneslutning noga samkonstruerade och på många punkter ett resultat av 

kompromisser för att nå en optimal helhetsfunktion. Ãndras inneslut- 

ningstypen för någon av de två referenskonstruktionerna, kräver detta 

vissa följdändringar i layout samt systemarrangemang och eventuellt även 

systemfunktioner. 

3.2 Kokarreaktorn (BWR) 

Utredningens referenskonstruktion för en anläggning med kokarreaktor 

(BWR) utgår från beskrivningar i de preliminära säkerhetsredovisningarna 
för de i allt väsentligt identiska aggregaten, Oskarshamn ll: Barsebäck l 

och 2. 
Figur 3:10 visar en plan över Oskarshamsverkets två första BWR- 

aggregat, på vilken man kan se utsträckningen av det egentliga verksom- 

rådet samt de väsentligaste anläggningsdelarna. Som synes år vissa av 

dessa gemensamma för båda aggregaten. 
Referenskonstruktionen är en BWR av direktcykeltyp dvs ångan går 

från reaktorn direkt till den turbin som driver generatorn. Anläggningen 
är ett kondenskraftaggregat med effekten l 700 MWt. Den skiljer sig 
således något från det i detta betänkande diskuterade kraftvärmealter- 

nativet. Reaktorn är placerad i en s.k PS-inneslutning - vilket närmare 

beskrivs i avsnitt 3.4 - förlagd ovan jord. Referenskonstruktionen har 

beskrivits med interna cirkulationspumpar i reaktortanken, medan de 

verkliga reaktorer vilka tjänat som förebild har pumpar liggande i externa 

cirkulationsledningar utanför tanken. 

Beskrivningen kommer här att huvudsakligen beröra system med 

central betydelse för reaktordriften samt sådana system som har till 

uppgift att begränsa konsekvenserna av eventuella haverier. Sådana 

system som inte har större betydelse för säkerhetsanalysen beröres endast 

i korthet eller får framgå av de ritningar och illustrationer som 

presenteras. 
De huvuddelar som ingår i BWR-anläggningen framgår i stort sett av 

figur 3:10. Reaktorbyggnad, turbinbyggnad, kontrollrum med elektro- 

teknisk utrustning, verkstäder, förråd och personalutrymmen är samman- 

byggda i en enhet. De utgör dock avgränsade funktionella enheter med 

hänsyn till att arbetsmiljön vad beträffar strålnings- och radioaktivitets- 

förhållanden varierar högst betydligt mellan delarna. Helt skilda från 

denna centrala byggnadskropp finns speciella byggnader för vattenverk 

och rensverk, för aktiv avfallshantering samt ett speciellt reserv- och 

topplastverk drivet med gasturbiner. 
Själva reaktorbyggnadens planlösning präglas mycket av kravet på 



SOU 1974:56 Kraftreaktorer, funktion och uppbyggnad 51 

 Kontrollerat omrâde (ur strålskyddssynpunkt) 
/Å radio/og/ca/ control/ed area

Figur 3: 10 PLAN ÖVER OSKARSHAMNS VERKETSANIÄGGNINGAR Oskars- 
hamn nuclear power plant, site lay out 

. Reaktorbyggnad reactor bldg 

. Turbinbyggnad turbine bldg 

. Kontor, kontrollrum, personal, el- och servicebyggnad service bldg 
Pump- och venrilatiorzsbyggnad pump and ventilation bldg 

. Kylvattentunnel Cooling »vater tunnel 

. Verkstad w ork shop 

. Radioaktivt avfall radioactive waste 
Gasturbinanlâggning gas turbine plant 

. Reservkrafrbyggnad auxiliary power bldg ›-›- 

Källa: OK G
Source: 
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Figur 3. 11 OSKARSYiAilI/VSVERKETS AGGREGXAT I OCH Il. AGGRkYiAT I
l FOR (IR büVDlfN. 
Oskarshamnsverket nuclear p0\\C1 station, units l (foreground) and ll 

säker kontroll av stralnings- och aktivitetsmiljön. Utrymmen där man kan 

vänta sig höga stralningsnivåer eller risk för kontamination med radio- 

aktivitet måste ur tillträdessynpunkt avskiljas fran andra utrymmen. 
Detta gäller saväl beträffande allmän kommunikation som beträffande 

styrning av vcntilationsluft. Luften leds från utrymmen med lägre 

aktivitetsnivaer mot sådana med högre sä att aktivitet inte sprids till 

utrymmen med mindre restriktivitet vad beträffar tillträde. Kring 

reaktortanken och de rörsystem som ansluter direkt till denna finns 

stralskarmar av betong. Dessa skärmar har som normal uppgift att hålla 
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Provstavskanal 0° 
channel for materials rest samples 

,f/ 

  

   

Tillopp borstril 2 st 
V 2 boron spray /n/ets 

\-Bränslepatron 

Tillopp härdstril 8 st fuel assembly 
8 core spray in/ets styrstav 

con tro/ rod 

Figur 3: 12 HORISONTELLT SNITT GENOM H/TRDEN I KOKARREAKTORN
horizontal section through BWR core 
Källa: Sydkraft 
Sou rcc 

nere strålningsnivån så att tillträde till alla erforderliga utrymmen kan ske 
utan onödiga restriktioner under drift och vid avställning. Vissa skärmar 
kan dock även få en speciell funktion efter ett haveri genom att göra det 

möjligt att i sådana situationer vistas exempelvis i kontrollrummet och 
där vidtaga erforderliga åtgärder för att begränsa haveriets konsekvenser. 

Reaktorinneslutningen utgörs i basalternativet av betongkonstruktion 
med en tätande plåtbeklädnad, och den kan ej beträdas under drift. Den 
utanför inneslutningen liggande reaktorbyggnaden fungerar som en yttre 
barriär mot aktivitetsutläckning till omgivningen, och tillträde till denna 

byggnad sker därför via slussar så att aktivitet ej skall kunna läcka ut vid 
in- och utpassage. 

Reaktom 

Den beskrivna reaktorn har som nämnts en termisk effekt på ca 1 700 
MW vilket motsvarar en elektrisk effekt i kondensdrift av ca 580 MW. I 
kraftvärmeutförande skulle en eleffekt av ca 400 MW kunna produceras 
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samtidigt med en fjärrvärmeeffekt på ca l 200 MW. Reaktorhärden är 

uppbyggd av 444 bränsleelement eller -patroner. Varje patron innehåller 
64 stavar, med ett stort antal urandioxidkutsar kapslade i rör av 

áirkoniumlegeringen Zircaloy-2. Stavknippet är i sin tur omslutet av ett 

höljerör. 
Bränslepatronerna är grupperade fyra och fyra kring styrstavarna -

109 till antalet. Stavarna har korsformigt tvärsnitt och löper i spalterna 
mellan de omgivande fyra patronerna. Ett horisontellt snitt genom
härden visas i figur 3:12. Under reaktorhärden finns ett ledrör för varje 
styrstav. Dessa ledrör bär även upp bränslepatronerna. Kring reaktor- 
härden med dess bränslepatroner och styrstavar finns en innertank, 
moderatortanken, vars huvudsakliga uppgift är att styra vattenflödet 
genom härden. Ett härdgaller i moderatortankens övre del håller 

bränslepatronernas övre ändar på plats. 

Primársystem 

Den ånga som utvecklas i reaktorhärden transporteras till turbinen genom
ett primärsystem. Härden är innesluten i en tjockväggig trycktank med 

halvsfäriska gavlar upptill och nedtill, figur 3: 13. Materialet i tanken är 

låglegerat kolstål, med ett skikt av rostfritt stål påsvetsat invändigt. 
Tankens övre del - tanklocket - bultas till den nedre delen med ett 
flänsförband. Anslutningsstutsar för utgående ånga, ingående matarvat- 

ten, härdsprinklingsvatten m. m. är placerade på den cylindriska delen av 
tanken under tankflänsen. I tankbotten finns ett stort antal stutsar: en
för varje styrdon, för neutronflödesmätare, tillförsel av borhaltigt vatten, 

dräneringsledning m. m. Tanklocket har däremot endast ett fåtal mindre 
stutsar för avluftning, för kylning av locket och för instrumentledningar. 

Matarvattnet går från inloppet ireaktortanken ned genom den så 

kallade fallspalten mellan moderator- och trycktankväggarna, sugs genom 
de interna cirkulationspumparna och trycks in nederst ibränsleelemen- 
ten. Vid passage upp genom bränsleelementen värms vattnet och övergår 
delvis i ångform. Ovanför härdtoppen skiljs ångan från vattnet. Ångan 
förs via fuktavskiljare till den utgående ångledningen medan vattnet 
cirkulerar tillbaka med matarvattnet i fallspalten. Ångan leds via fyra 
huvudångledningar till turbinpådragsventilerna. l ett kondenskraftverk är 

turbinen som regel uppdelad i två huvudenheter, en högtrycksdel och en

lågtrycksdel. Mellan dessa delar finns fuktavskiljare och mellanöver- 
hettare där ångan torkas och värms så att fukthalten i slutet av 

lågtrycksturbinen ej blir för stor. Efter passage genom denna turbiri 
kondenseras ångan till vatten i en kallkondensor kyld med havsvatten. 

I aggregat för kombinerad elkraft- och värmeproduktion tillkommer en 

mellantrycksdel i turbinen. Från denna tas ånga ut till en hetvatten- 
kondensor som värmer hetvatten till fjärrvärmenätet. Ångflödena till 

hetvattenkondensor och lågtrycksturbin är reglerbara så att förhållandet 

mellan elkraft och fjärrvärme kan varieras inom vissa gränser vid 

oförändrad reaktoreffekt. Om fjärrvärmebehovet är stort kan turbinens 
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Ångtor k 
steam dryer 

   

   

     

Ångutlopp 
steam out/et 

Ångavski Ijare 
steam separators 

Matarvatteninlopp 
feed water in/et 

Kokningszon _ 
boil/ng zone 

Fa l Ispa lt 
downcomer 

Intern cirkulationspump 
internal pump

Figur 3: 13 VA TTENCIRKULA TION OCH ÅNGPRODUKTION I EN KOKAR-
REAK TOR water circulation and steam production in a BWR 
Se även figur 3: 311cf figure 3: 3a
Källa: ASEA-A TOM
Source 

lågtrycksdel eventuellt slopas. Turbinen får då ett renodlat mottrycksut- 
förande. Från de olika kondensorerna pumpas kondensatet med konden- 
satpumpar till lågtrycksförvärmare och matarpumpar. Matarpumparna 
återför vattnet via högtrycksförvärmare till reaktorns matarvattenintag. 

För att kondensorerna skall fungera som avsett måste alla icke 
kondenserbara gaser avsugas. Detta sker via ångdrivna ejektorer som 

transporterar bort avgaserna från kondensorerna. Avgaserna innehåller 
radioaktivitet och förs därför till reaktoranläggningens aktiva avgassystem 
för behandling och kontroll. 

Matarvattnet hålles fritt från icke önskvärda kemiska och mekaniska 

föroreningar genom olika reningsanordningar i matarvattensystemet. 
Primärsystemet i sin helhet skyddas mot otillåtna tryckpåkänningar 

genom att ångledningarna är försedda med ett avblåsningssystem med ett 
antal blåsventiler. En grupp om 7 ventiler blåser något över det normala 

arbetstrycket, varvid ångan från ventilerna leds till kondensations- 

bassängen i reaktorinneslutningen. Ytterligare 13 ventiler - som kan 
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betraktas som de egentliga säkerhetsventilerna - öppnar först vid ett 

högre tryck och blåser ånga direkt till inneslutningens luftvolym. Utöver 
dessa 20 ventiler finns ytterligare 2 tryckregleringsventiler, vilka vid 
behov kan blåsa av ånga till kondensationsbassängen. 

Vissa väsentliga data för reaktorn och primärsystemet har samlats i 
tabell 3:111. 

Kon trollsystem 

De tidigare nämnda styrstavarna eller styrdonen ingår i reaktoms 

kontrollutrustning. Dess uppgift är dels att styra verkets driftdata till 
önskade värden, dels att genom automatisk funktion hindra att onormala 
drifttillstånd uppkommer och att reducera konsekvenserna om sådana 
tillstånd trots allt skulle uppkomma. Reaktorns effekt regleras iförsta 
hand med vattenflödet genom ändring av cirkulationspumparnas varvtal. 
Större effektförändringar och mera långvariga sådana åstadkommes 

genom att förskjuta styrstavarna in i eller ut ur härden. 
De korsformade styrstavarna består av fyra vertikala blad av tjock plåt. 

Bladen har horisontella kanaler fyllda med borkarbid - bor är en effektiv 
neutronabsorbator. Varje stav är via ett skaft nedtill kopplad till en 
drivdonsaxel. Drivdonet har två mekanismer, varav en långsam elektro- 
mekanisk som skruvar staven upp och ned i härden. För att snabbt 

stoppa reaktorn finns dessutom en hydraulisk anordning som på mycket 
kort tid för in staven till hela dess längd. Styrstavens läge indikeras med 
två system, ett grovindelat med ett antal kontaktdon fördelade längs 
stavens rörelseväg, ett med finare indelning som fungerar genom att räkna 
hur många varv styrdonets drivskruv vridits. 

Som ett komplement till styrstavssystemet finns också ett borsystem. 
Detta användes ej vid normal drift eller avställning, utan är et: rent 

nödsystem. Genom inpumpning av en borlösning håller det reaktorn 

avstängd, även sedan härden kallnat och om styrstavarna skulle ha fistnat 
i sina utelägen. 

indikering av reaktoreffekten sker genom mätning av neutronflödet på 
olika punkter i härden. Mätutrustningen kan utlösa snabbstopp av 

reaktorn, då effekten når otillåtna värden eller då effektökningstakten 
blir för stor. Ett antal andra mätvärden kan också utlösa snabbstopp, 
exempelvis högt tryck i inneslutningen, låg vattennivå ireaktortanken, 

högt tanktryck m.m. 

Snabbstopp kan även utlösas manuellt av reaktoroperatören. De olika 
automatiska säkerhetskedjorna är i allmänhet konstruerade så att om 

någon väsentlig komponent går sönder eller felfungerar så reigerar 
_kontrollsystemet som om komponenten indikerade ett otillåtet driftläge. 

Detta kallas för fail-to-safe-utförande. För att tillgodose drifttillgånglig- 
heten arrangeras flera parallella säkerhetskedjor där 2 av 3 måste indikera 
otillåtet driftläge för att exempelvis signal om reaktorstopp skall utlösas. 

En ur säkerhetssynpunkt betydelsefull del av kontrollanläggringen 

utgör olika mätsystem för aktivitetsövervakning. Även sådana mätledjor 
är inkopplade på reaktoms säkerhets - och kontrollsystem. 
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Tabell 3: lll

BWR Referenskonstruktion
BWR reference design
Reaktorn och primärkylsystemet
reactor and primary system

Allmänna data general data

Reaktorns termiska effekt thermal power
Reaktorns ångñöde steam flow
Totalt cirkulationsflöde genom reaktorhärden
total flow through core
Reaktorns drifttryck Operating pressure
Reaktorns drifttemperatur Operating temperature
Matarvattentemperatur feed water temperature
Maximal U02-temperatur vid nominell. effekt
max (J02 temp. at nominal power

Härddimensioner core dimensions

Härddiameter, ekvivalent core diameter, equiv.
Aktiv härdhöjd active core height

Bränsledata fuel data

Bränslepatroner, antal no. of assemblies
Bränslematerial fuel material
Bränsletäthet density
Käpslingsmaterial canning material
Stavgitter, kvadratiskt fuel rod geometry, square
Stavar fuel rods

Antal per patron no. per assembly
Bränslelängd fuel length
Kapslingstjocklek can thickness
Ytterdiameter, normalstav outer diam. normal

 , hörnstav corner rod
Kutsdiameter, normalstav pellet diam. normal

” , hörnstav corner rod
Bränslevikt (per patron) fuel weight per assembly
Bränslevikt (totalt) fuel weight, total
Bränslepatronemas totallängd assembly length

Styrstavar control rods

Antal styrstavar no.
Absorbatorns längd absorber length
Total längd total length
Totalvikt total weight
Absorbatormaterial absorber material
Kapslingsmaterial canning material

Reaktortank
lnnerdiameter inner diam.
Invändig höjd inner height
Väggtjocklek, kolstål ASTM 302B thickness
Väggtjocklek, rostfri invändig beklädnad
thickness of stainless lining of inner surface
Konstruktionstryck design pressure
Beräkningstemperatur design temperature
Total vikt total weight
Källa: Närfö rläggningsu tredningen N ÄR-OS 3: 1
Source

reactor pressure vessel
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l 700 MW
850 kg/s

6 700 kg/s
7 MOPa(70 bar)
286 c
180° C

2100° c

3630mm 
3712 mm

444
U0;
10 500 kg/m3
Zircaloy-2
8 x 8 stavar rods

64
3 712 mm
0.80 mm
12,25 mm
11,75 mm
10,46 mm
9,96 mm

182,5 kg U
81,0 ton U
4 385 mm

109
3 650 mm
6 370 mm
130 kg
borkarbid boron carbide
rostfritt stål
stainless steel (S1S-2333) 

5 200 mm
20 000 mm
129 mm

5 mm
8,5  Pa (85 bar)
300 C
ca 500 ton
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Nödkylsystem 

Om de ordinarie kylsystemen inte skulle fungera - på grund av 

kraftbortfall, haven eller komponentfel - så tas resteffekten om hand av

speciella nödkylsystem för härdflödning eller härdsprinkling samt inne- 

slutningssprinkling. 
Härdsprinklersystemet skall i första hand skydda bränslet mot över- 

hettning och därav orsakade kapslingsskador. Vatten från härdsprinkler- 
systemet strilas på bränsleelementen från dysor ovanför reaktorhärden. 

Systemet omfattar två, från varandra helt skilda pumpkretsar, som var 
och en för sig kan ge tillräcklig nödkylning av bränslet i härden. Varje 
krets består av en pump med sugledning, som tar sitt vatten från 

inneslutningens kondensationsbassäng och pumpar det genom en tryck- 
ledning till dysringarna inne i reaktortanken. 

Dessutom finns för varje krets en separat provningsledning, som 

möjliggör funktionsprov av pumparna under drift av stationen. Vid 
bortfall av ordinarie kylsystem måste härdsprinklingen börja fungera 
mycket snabbt. Start av pumparna och öppning av inmatningsventiler 
sker därför automatiskt vid signal om exempelvis för låg vattennivå i 
reaktortanken eller för högt tryck i inneslutningen. Sprinklingen sätter 
sedan automatiskt in så snart trycket i härdstrilsystemet är tillräckligt 
högt. Vid behov kan systemets pumpar och ventiler även manövreras 
manuellt från centrala kontrollrummet. 

Det ordinarie matarvattensystemets funktion är säkerställd vid bortfall 
av ordinarie nät genom inkoppling till gasturbinsäkrat nät inom någon 
minut efter nätbortfall. Matarvattensystemet utgör således i utredningens 
referenskonstruktion ett säkerhetsmässigt betydelsefullt system för kyl- 
ning av härden vid missödessituationer. 

l situationer då matarvattensystemet icke är tillgängligt, säkerställs 
härdens spädmatning med hjälpmatarvattensystemet. Detta system späd- 
matar också reaktorn efter ett rörbrott i turbinbyggnaden. 

Inneslutningsstrilens uppgift är att efter ett haveri med rörbrott i 
reaktorns primärsystem ta ner trycket i inneslutningen genom att kyla 
dess atmosfär och kondensera den ånga som blåser ut. Strilen renar 
dessutom inneslutningsatmosfären från radioaktivitet som tillförts den 
från bränslet eller primärsystemet. 

Även för inneslutningssprinkling finns två i det närmaste identiska 

kretsar, vardera med pump, värmeväxlare och sprinklingsdysor. Dessutom 
finns en reservpump parallellt med pumparna i de båda kretsarna, vilken 
kan kopplas in om någon av de ordinarie pumparna måste avställas. 
Kretsarnas strildysor är placerade i inneslutningens övre del. 

Systemet startas automatiskt på alla de signaler, som föranleder 

isolering av reaktorinneslutningen. Pumparna suger därvid vatten från 

kondensationsbassängen och trycker det via vårmeväxlarna till dysorna. 
För att ta hand om värmen på längre sikt efter ett stort haveri krävs båda 

kretsarna, men tillräcklig sprinklingseffekt under den första halvtimmen 

erhålls med endast en krets. Den ena kretsen kan återföra vattnet från 

värmeväxlaren direkt till kondensationsbassängen via en recirkulations- 
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ledning. Detta sker för övrigt även vid provning och intermittent under 
normal drift för att hålla rätt bassängtemperatur. Var och en av systemets 
värmeväxlare kyles av en sluten sötvattenkrets, vilken i sin tur kyles av 
saltvattensystemet. 

Det vatten, som i haverisituationer sprinklas i inneslutnlngens primär- 
utrymme rinner tillsammans med läckvatten från rörbrottet tillbaka till 
kondensationsbassängen. Såväl härd- som inneslutningsstril kan därför 
drivas under lång tid utan tillförsel av vatten från andra system. 
Elförsörjning av pumpmotorerna för de båda nödkylsystemen är ordnad 
så att avbrott i ett elförsörjningsstråk endast kan stoppa pumparna i 
systemens ena krets. 

Elkraftförsörjning 

Elförsörjning av pumpar, fläktar, manöveranordningar o d är av största 
betydelse för anläggningens säkra drift och för begränsning av eventuella 
haveriers verkningar. Stor omsorg ägnas därför uppbyggnaden av kraftför- 
sörjningen. Denna utformas så att ett tillräckligt antal alternativa 
kraftkällor erhålles, och med den interna kraftdistributionen utförd på 
ett sådant sätt att inte haverier eller missöden samtidigt skall kunna slå ut 
alla kraftledningar som försörjer en viss typ av system eller komponenter. 

Den elektriska kraftförsörjningen av stationens hjälpsystem erhålles 
under normal drift från turbingeneratorn, medan det yttre 130 kV-nätet 
ger hjälpkraft vid reaktorstart och under driftuppehåll. l de fall ingen av 
dessa matningsvägar är tillgängliga övertages lasten av gasturbinaggregat 
eller dieselmotordrivna generatorer. 

Hjälpkraftsystemet är uppdelat i två helt separata delar, vanligen 
benämnda A- och B-stråk. Dessa är även fysiskt separerade; Inom vardera 
A- och B-stråken finns en gasturbin och en dieselgenerator som i 
haverisituationer levererar kraft till bland annat matarvattenpumpar, 
strilpumpar och hjälpmatarvattenpumpar. Manöver- och reglerutrustning 
matas från batterisäkrade nät. 

Bränslehantering 

Det nya bränslet kommer till stationen vanligtvis förpackat i trälådor. 
Bortsett från att varje förpackning är försedd med neutronabsorberande 
material för att inte kunna växelverka med andra förpackningar, så 
behövs inga större skyddsåtgärder. Även förvaring och eventuell mon- 
tering inom anläggningen kan ske med måttliga restriktioner ur säkerhets- 
synpunkt. Förvaringen anordnas så att någon kedjeprocess inte upp- 
kommer ens om förvaringsutrymmet vattenfylles. 

Efter användning är bränslepatronerna mycket radioaktiva och strålar 
starkt. Såväl hantering som förvaring måste därför ske under vatten. Vid 
bränslebyte vattenfylls utrymmet ovanför reaktortanken från vilken 
tanklocket avlägsnas. Med hjälp av bränslebytesmaskinen förs sedan 
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bränslet från reaktorn via vattenutrymmet ovanför tanken genom portar
in till bränslebassängerna. I dessa förvaras bränslepatronerna hängande i 

fixa geometrier under några månader. Efter denna tid har deras
radioaktivitet avklingat så mycket att patronerna kan lyftas upp i
strålskärmade transportdon. De förs sedan normalt bort för upparbetning
och tillvaratagande av resterande klyvbart uran och plutonium.

Aktivt avfall

Aktivt avfall uppkommer i en kraftreaktor på många olika ställen, men

huvudsakligen i direkt anslutning till primårsystemet. Sålunda erhålles

gasformigt läckage och avsugna gaser från kondensorerna, vidare vätske-

formiga läckage och dränage och slutligen produceras ett antal mer eller
.mindre fasta aktiva produkter. l denna senare grupp märks bl.a filter från

avgas- och ventilationssystem, filter från matarvattenledningen, jonbytar-
massor samt olika utbytta komponenter och skrot som uppkommit vid

reparationer och ändringar på aktiva system.
Den luftburna aktiviteten behandlas olika beroende på om den

förekommer i stora luftströmmar eller om den ingår i en relativt liten och

därmed högkoncentrerad aktiv gasström. l det förra fallet får man mäta

på den utgående luftströmmen och vidtaga åtgärder för reduktion av

aktivitetsutsläppet, om den uppmätta koncentrationen blir för hög. l det

senare fallet, kan man välja mellan att fördröja utsläppet en viss tid för

att medge att mera kortlivade produkter skall avklinga eller samla upp
aktiviteten i speciella filter. Oftast kombineras dessa båda metoder.

Kokarreaktorer har hitintills vanligen byggts med en enkel avkling-

nings- eller fördröjningsvolym före utsläppet via skorsten. Partikelfilter

har samlat upp partikelburen aktivitet i avgasströmmen och i allmänhet

har filter med aktivt kol satts in för att avskilja radioaktiv jod. På senare

tid och då med ett antal tyska kokarreaktorer som föregångare har

speciella kolfilter av olika slag också använts för att avskilja eller i varje
fall under relativt lång tid fördröja utsläppet av radioaktiva ädelgaser.
Referenskonstruktionen är ej försedd med sådana anordningar, men

senare kokarreaktorer i Sverige kommer att utrustas med fördröjningsan-

ordningar som säkerställer åtminstone ett till två dygns fördröjning av

alla ädelgasutsläpp.
Den vätskeburna aktiviteten bereder mindre problem vid kontroll och

hantering, eftersom den stora vattenströmmen, kondensorns kylvatten,
har högre tryck än det aktiva primärsystemet på kondensorns ”inre sida.

Eventuella läckage går således in mot anläggningen och en kontamination
av kylvattnet behöver inte befaras. De mera måttliga mängder av

vätskeburen aktivitet som via läckage och dräneringar förs till stationens

aktiva avfallsanläggning kan förvaras och kontrolleras före utsläpp. Om

större mängder aktivitet skulle uppträda i dessa vätskevolymer, kan de

behandlas genom indunstning och förvaring av indunstningsresterna
under erforderlig tid. Andra behandlingsmetoder används också för att

reducera volymen på de aktiva avfallsvätskorna.
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Det fasta avfallet kan behandlas på många olika sätt. Brännbart 
material kan reduceras i volym genom förbränning. Material som papper, 
filterinsatser och andra skrymmande avfallsprodukter kan också kompak- 
teras. Efter volymsreduktion kan fast aktivt avfall gjutas in i betong eller 
i bitumen. Val av metod i dessa sammanhang är huvudsakligen ett 
tekniskt - ekonomiskt problem, där det gäller att uppnå betryggande 
säkerhet till så låg kostnad som möjligt. Förvaringen av de ingjutna 
avfallsprodukterna kan antingen ske vid varje station eller på en central 

avfallshanteringsanläggning. Synpunkter på dessa problem har lämnats i 
en rapport utarbetad i regi av Statens strålskyddsinstitut. 

De största radioaktivitetsmängderna som bildas i ett kärnkraftverk 
lämnar anläggningen i samband med borttransporten av det använda 
bränslet. Detta radioaktiva avfall omhändertas vid den tidigare nämnda 
upparbetningen av bränslet. För närvarande sker detta vid anläggningar 
utanför Sverige, ett förhållande som dock kan komma att ändras. Frågan 
om hanteringen och förvaringen av det högaktiva avfallet från använt 
bränsle behandlas av en särskild utredning, som tillkallats i maj 1973 av 
chefen för industridepartementet. 

Frågan om kärnkraftverksförläggning i eller nära tätorter anser 

närförläggningsutredningen emellertid ej vara beroende av vilken teknisk 
lösning för bränsleavfallets slutliga omhändertagande som kan komma att 
föredras. 

3.3 Tryckvattenreaktorn (BWR) 

Utredningens referenskonstruktion för en anläggning med tryckvatten- 
reaktor (PWR) utgår från beskrivningen i den preliminära säkerhetsredo- 

visningen. 
Figur 3:14 visar en plan över Ringhals l (BWR) och Ringhals 2 (PWR), 

av vilken framgår placeringen av de viktigaste anläggningsdelarna. Trots 
att reaktorerna är av olika typer är som synes vissa av byggnaderna 
avsedda att utnyttjas gemensamt. 

Referenskonstruktionen har en termisk effekt på ca 2 440 MW och är 

placerad i en s.k. torr-inneslutning - vilken närmare beskrivs i avsnitt 3.4 
- förlagd ovan jord. Figur 3:14 visar anläggningens olika byggnadsdelar: 
reaktorbyggnad - identisk med reaktorinneslutningen -, hjälsystem- 
byggnad, bränsleelementbyggnad, turbinbyggnad samt servicebyggnader 
med utrymmen för kontrollrum m.m. 

Reaktorinneslutningen, som innehåller reaktorn och dess huvud- 

cirkulationskretsar, är utförd som en tryckupptagande byggnad av betong 
med tätande plåtbeklädnad. Inneslutningen har anslutning till kringlig- 
gande byggnader endast via personalslussar och täta rör- och kabelkul- 
vertar. l avsnitt 3.2 har för kokarreaktorn bl. a. berörts hur kraven på den 1 

SSl:19.72-_01?._ __ 
säkra kontrollen av strålnings- och aktivitetsmiljön fått prägla reaktor- :Öfâlflgdfeültnlátlâgâçfw 
byggnadens planlösning. Samma grundläggande betraktelser är tillämpliga rargioaåüütafvfgu_ 
för en PWR-anläggning. Juni 1972. 
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Figur 3: 14 SITUA TIONSPLAN ÖVER KÃRNKRA FTSTA TIONEN I RING-
HALS Ringhals l and 2 nuclear power units, site layout 
Källa: Vattenfall 
Source 

Reaktom 

Den beskrivna tryckvattenreaktorns termiska effekt på ca 2 440 MW

motsvarar en installerad eleffekt av ca 810 MW. Figur 3: 3b visar ett 

horisontellt snitt genom härden i en tryckvattenreaktor. Härden är 

uppbyggd av 157 bränsleelement, varav totalt 53 innehåller syrstavs- 

knippen. l varje bränsleelement finns 225 stavpositioner, varav 204 för 

bränslestavar, 20 för ledrör för styrstavsknippen och en (centrumröret) 
för härdinstrumentering. Bränslestaven består av ett stort antal uran- 

dioxidkutsar kapslade i rör av zirkoniumlegeringen Zircal0y-4. l varje stav 

finns en fissionsgaskammare avsedd att ge utrymme för de gaser, som 

avgår från bränslekutsarna under drift. 

Styrstavsledrören, som är symmetriskt fördelade inom bränsleele- 

mentet, har tre funktioner. För det första fungerar de som ledrör för 

Styrstavarna, för det andra utgör de en del av den hydrauliska 

bromsanordningen för styrstavama vid snabbstopp, och för det tredje 

utgör de en del av bränsleelementets stomme. Sålunda är på styrstavsled- 
rören anbringade de spridare som fixerar bränslestavarna till deras 

positioner. 
Styrstavarna drivs av de i reaktortanklocket monterade drivdonen. 

Styrstavarnas läge indikeras genom dels elektriska impulser från kam- 

styrda brytare, dels impedansmätning över en spole påverkad av 

drivaxelns rörelse. 



SOU 1974: 56 

Figur 3:15 RI/_VGHALS KÃRNKRAFTSTA TION, AGGREGAT1 OCH 2. AGGRE-
GAT 2 I FOR GR UNDEN. Ringhals nuclear power station, units 1 and 2 
(foreground). 

Utöver bränsleelement och styrdon innehåller reaktorn ett antal 
konstruktionsdetaljer, av vilka speciellt kan nämnas härdhöljesdelen med 
stödplât, flödesfördelningsplåt, undre härdplåt, cylindrisk mantel, baffel- 
plåt och termisk skärm, samt härdtoppen med övre härdplåt, styrrör för 
styrstavar och övre stödplåt. De här uppräknade detaljerna har bl.a. till 
uppgift att fixera härdens geometri och att styra kylvattenflödet. 

Den i bränsleelementen alstrade värmeenergin avleds med cirkulerade 
vatten. Kylvattnet tillföres tanken genom horisontella studsar, som är 
belägna över härdens toppnivå, varifrån det passerar ned i de ringformiga 
spalterna mellan tankväggen och den termiska skärmen samt mellan 
denna och härdhöljet. Från tankens bottenvolym strömmar vattnet upp 
genom härden där det värms och sedan lämnar tanken via stutsar på 
samma nivå som inloppen. Vattnet i härden fungerar också som 
moderator i fissionsprocessen. 

Prinuirsyszem 

Härden är innesluten i en tjockvägg, cylindrisk trycktank med halvsfärisk 
botten och halvsfäriskt lock. Locket är fäst till tanken med ett 
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flänsförband och avtätat med dubbla O-ringspackningar med dränage 
mellan packningarna. Materialet i tanken är ett liåglegerat kolstål med 

invändig beklädnad av rostfritt stål. Alla tankens yttre rörförbindelser, 
med undantag av ett antal små instrumentstutsar, är placerade på nivåer 
över härdtoppen. 

Reaktorns primärsystem omfattar huvudkylsyste m och tryckhållnings- 
system. Primärsystemets främsta uppgift är att transportera den från 
härden avgivna värmeenergin till ånggeneratorerna. Systemet innehåller 
tre parallella identiska kretsar, var och en beståendle av ånggenerator, en 

cirkulationspump, rörledningar samt kontrollutrustning. 
Det i reaktorhärden uppvärmda vattnet lämnar reaktorn via utlopps- 

stutsarna och transporteras till ånggeneratorerna, på vars sekundärsida 

ångan till turbinerna produceras. Primärsidans vatten återförs därefter 
till reaktortanken. Ett tryckhållningssystem bestående i huvudsak av 

tryckhållningstank och avblåsningstank är via den förra anslutet till 
varma sidan på en av huvudcirkulationskretsarna. Systemet har till 

uppgift att vid normala driftförhållanden hålla tillräcklig tryckmarginal 
mot kokning och begränsa tryckvariationerna under belastningsvaria- 
tioner. Tryckhållningstanken är utrustad med elektrisk vattenvärmare 
och sprinklingsarrangemang, vilka under normal drift arbetar automa- 

tiskt. Vid större tryckstegringar öppnar även tryckhållningstankens 
säkerhetsventiler. Härvid avblåses ånga från övre delen av tryckhållnings- 
tanken till avblåsningstankens vattenmassa där den kondenserar. För 

kylning har även avblåsningstanken sprinklingsmöjligheter. Denna tank är 

försedd med sprängbleck, vilka brister vid för högt tryck och då blåser 

direkt till reaktorinneslutningen. 
Den i ånggeneratorerna producerade ångan leds till turbinerna från 

generatorernas ångutrymme, som innehåller ångseparator och fuktav- 

skiljare. Referensstationen har två turbiner med separata ång- och 

matarvattensystem. Ångan förs via en samlingslåda till turbinernas 

högtrycksdelar och därefter genom fuktavskiljare och mellanöverhettning 
till tre parallella lågtrycksdelar i respektive turbin. Efter kondensering i 

en havsvattenkyld kondensor pumpas kondensatet via förvärmare tillbaka 
till ånggeneratorerna som matarvatten. 

I utförande för kombinerad elkraft- och fjärrvärmeproduktion förses 

den ena eller båda turbinerna med en mellantryckdel ansluten till 

hetvattenkondensor för fjärrvärmeproduktion. Ångflödena till fjärr- 
värmekondensor respektive kallkondensor regleras med ventiler så att 

eleffekt och fjärrvärmeeffekt kan varieras vid oförändrad reaktoreffekt. 
Vid stort fjärrvärmebehov kan eventuellt lågtrycksdelarna vid någon eller 

båda turbinerna slopas. 
Vissa väsentliga data för reaktorn och primära kylsystemet har samlats 

i tabell 3:IV. 

Kon trollsys tem 

De tidigare nämnda styrstavarna samt ett system för tillsats av borsyra till 

moderatorvattnet ingår i reaktorns kontrollutrtstning. Utrustningens 
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Tabell 3: IV

PWR Referenskonstruktion
PWR reference design

Reaktorn och primärkylsystemet
Reactor and primary system

Allmänna data general .lata
Reaktorns termiska effekt thermal power
Totalt cirkulation sflöde genom reaktorhärden
total flow through core
Reaktorns drifttryck Operating pressure
Reaktorns drifttemperatur Operating temperature
Maximal U0; -temperatur vid nominell effekt
max U0; temp. at nominal effect

Härddimensioner core dimensions

Härddiameter, ekvivalent equiv. diameter
Härdhöjd height

Bränsledata fuel data

Bränslepatroner, antal
Bränslematerial fuel material
Bränsletäthet density
Kapslingsmaterial canning material
Stavgitter, kvadratiskt fuel rod geometry, square
Stavar fuel rods

Antal per patron no. per assembly
Bränslelängd fuel length
Kapslingstjocklek canning thickness
Ytterdiameter outer diameter
Kutsdiameter pellet diameter

Bränslevikt (per patron) fuel weight per assembly
Bränslevikt (totalt) fuel weight, total
Bränslepatronernas totallängd assembly length

no. of assemblies

Styrstavar control rod

Antal stavknippen no. of clusters
Antal stavar per knippe rods per cluster
Absorbatormaterial absorber
Kapslingsmaterial sanning

Stavar med brännbart gift
Antal stavar no. of rods
Material material

rods with burnable poison

Kapslingsmaterial canning

Reaktortank reactor pressure vessel

lnnerdiameter inner diameter
Invändig höjd inner height _
Väggtjocklek mantel cylinder wall thickness

botten bottom
lock lid

Rostfri invändig beklädnad stainless steel inner lining
Konstruktionstryck design pressure
Beräkningstemperatur design temperature
Total vikt total weight
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2 440 MW

12 540 kg/s
15,5 M Pa (155 bar)
310°c
2 100° c 

3 040 mm
3 658 mm

157 
U0;
10 000-10 300 kg/ma
Zircal0y-4
15 x 15 stavar rods

204
3 658 mm

0,62 mm
10,72 mm
9,29 mm

511,8 kg U0,
80,6 ton U0;
4 067 mm

53 
20
Ag-ln-Cd
rostfritt stål typ 304
stainless steel 304

832
borsilikatglas
boron silicate glass
rostfritt stål
Stainless steel

3 988 mm
12 158 mm

195 mm
119 mm
147 mm

4 mm
17,1 M Pa (171 bar)
343°c
ca 220 ton
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Moderatortank moderator tank

Innerdiameter inner diam. 3 400 mm
Väggtjocklek thickness 50 mm

Tryckhållningstank pressurizer
Vattenvolym vid full effekt water volume at nominal
power 22,1 m3
Ångvolym vid full effekt steam volume at nominal
power 14,7 m3

Utblåsningstank pressurizer relief tank
Total volym total volume 36,4 m3

Ånggeneratorer steam generators
Total höjd total height 20,6 m
Diameter, överdel diameter, upper part 4 520 mm

underdel diameter, lower part 3 430 mm
Väggtjocklek thickness 71 mm
Genererad ånga (per st) steam production per
generator 444 kg/s

Källa: Närförläggningsutredningen NÄR-063 :l
Source

uppgift är att inom reglerområdet hålla verket vid önskade driftdata, och
att hindra avvikelser från det normala drifttillståndet samt att reducera
konsekvenserna om störningar trots allt skulle uppkomma.

Den långsiktiga regleringen av reaktorns effekt sker genom ändring av
borkoncentrationen i reaktorn, medan snabbare effektändringar och

snabbstopp âstadkommes med hjälp av styrstavarna. i
För kontroll och ändring av borsyrehalten i primärkretsens vatten i

finns utrustning för att tillsätta och avlägsna borsyra i kemi- och g 
volymkontrollsystem.

De mekaniska styrstavsknippena är uppdelade i en regler- och en i
avstängningsgrupp, varav den senare endast användes för avstängning och l

är helt utdragen under normal drift. Styrstavarna utgöres av rostfria

stålrör, fyllda med en silver-indium-kadmium-legering som neutronab- g
sorbator. .

å

styrstavsknippena drives från de i rcaktortanklocket monterade
drivdonen. Dessa har inte någon elektrisk, mekanisk eller hydraulisk
förbindelse med tankens utsida, utan mekanismernas rörelse kontrolleras

på magnetisk väg av tre elektriska spolar, som är monterade omkring
varje drivdonsstuts.  

Indikering av reaktoreffekten sker med hjälp av neutronflödesmät-

ningar i två olika system. Det ena, externa, systemet användes för

effektregleringen och lämnar signal till säkerhetssystemet, det andra,
interna, mäter neutronflödesfördelningen i härden, vilket ger underlag för

utbränningskalkyler och andra reaktorfysikaliska beräkningar.
Signaler till effektförändringar erhåller reglersystemet vidare bl.a. från

givare för temperatur, tryck och flöde i de primära kylkretsarna.
Effektändring eller snabbstopp kan även utlösas manuellt av operatören.
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De olika automatiska säkerhetskedjorna är i princip uppbyggda och 

inkopplade på liknande sätt som beskrivits för BW R-reaktorn. 

Nödkylsystem 

Skulle de ordinarie kylsystemen inte fungera - på grund av kraftbortfall, 
haveri eller komponentfel - tas resteffekten om hand av speciella 
nödkylsystem för reaktorhärden och inneslutningen. 

Härdnödkylningen skall i första hand skydda bränslet mot överhett- 

ning och därav orsakade kapslingsskador. Systemet för nödkylning av 
reaktorhärden är uppdelat i tre olika delsystem, nämligen ackumulatorer, 

system för högtrycksinjektering samt system för lågtrycksinjektering. 
Ackumulatorerna ger, vid konstruktionsstyrande haverier (jfr avsnitt 

4.2), den snabbaste vattentillförseln, genom att deras innehåll av borerat 
vatten hålles vid ca 4.5 MPa (45 bars) tryck och automatiskt pressas in i 
det primära kylsystemet när dess tryck sjunkit under ackumulatorernas. 

Högtrycksinjekteringen startar senast 30 sekunder efter ett stort 
rörbrott och vatten tillföres det primära kylsystemet. Sedan detta är slut 
tas vatten från en speciell förrådstank. l initialskedet användes vatten 
med hög borhalt från borinjekteringstanken. 

Lågtrycksinjekteringen kan börja tillföra vatten i systemet då trycket i 

primära kylsystemet nedgått till 4.0 MPa (40 bar). Även detta system tar 
sitt vatten från ovan nämnda tank. 

Efter ca 30 min har förrådstankens vatteninnehåll förbrukats och en 
manuell omställning av lågtryckssystemet till recirkulationsdrift sker. 

Härvid pumpas vatten från en sump ireaktorinneslutningens nedre del via 
värmeväxlare in i primära kylsystemet. 

Reaktorinneslutningen är utrustad med ett system för inneslutnings- 

sprinkling. Dess uppgift är att efter ett eventuellt haveri med primärt 
rörbrott reducera trycket och tvätta ut eventuell radioaktivitet i 

inneslutningens atmosfär. 

Systemet är uppbyggt av fyra stråk med vardera en pump och en 
värmeväxlare. För att uppnå full sprinklingseffekt krävs tillfredsställande 
funktion hos minst två av de fyra stråken. För att förbättra ut tvättningen 
av speciellt jod, ur inneslutningsatmosfären kan natriumhydroxid tillsät- 
tas sprinklingsvattnet. 

Vatten för inneslutningssprinkling tas från samma källa som för ovan 
nämnda härdsprinkling, dvs under de första 30 min från en förrådstank 
och sedan manuell omkoppling från en sump i reaktorinneslutningen. 

Nödkylsystemen för såväl reaktorhärden som inneslutningen startas 
automatiskt på signaler, som föranleder isolering av reaktorinneslut- 

ningen. 

Elkraftförsörjning 

Försörjning av pumpar, fläktar, manöveranordningar o.dyl. med elkraft 

är av största betydelse för anläggningens säkra drift och för begräns- 

ningen av eventuella haveriers verkningar. 
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Stationens lokalkraftbehov vid normal drift täcks från huvudgenera- 
torerna, som via var sin lokaltransformator matar det interna distribu- 
tionsnätet. Lokalkraftbehovet tillgodoses även från ett yttre 130 kV-nät 
som också försörjer det allmänna ej aggregatbundna lokalkraftbehovet. 

Distributionssystemen efter transformatorerna är uppdelade på fyra 
skilda system för att uppfylla kravet på tillförlitlig elförsörjning av 
reaktorns säkerhetssystem. Elsystemen är indelade i s.k. favoriserade 

respektive ofavoriserade system. För att säkra kraftförsörjningen av viss 
favoriserad last finns dieseldrivna generatorer och batterier. 

För det dieselsäkrade systemet finns fyra dieseldrivna reservkraft- 

aggregat, vardera dimensionerat för 50% av den vid nödcirkulation 

erforderliga lasten. Till det dieselsäkrade systemet ansluts sålunda sådana 

objekt, som krävs för en säker avställning av stationen samt nödkyl- 
pumpar. 

Till de batterisäkrade systemen ansluts sådana objekt som kräver 
avbrottsfri elkraftmatning. Detta gäller främst vissa delar av stationens 

kontrollanläggning. 

Bränslehantering 

Transport av bränsle till och från anläggningen samt förvaring av använda 

patroner sker på liknande sätt som vid BWR. Även själva bränslebytet går 
i princip till på samma sätt vid båda typerna, även om tekniska detaljer 
skiljer dem emellan. 

Aktivt avfall 

Aktivt avfall uppkommer huvudsakligen i direkt anslutning till primär- 
systemet. Man får som vid BWR tre olika typer av aktivt avfall, 
gasformigt, vätskeformigt och fast avfall. 

Det finns två olika system när det gäller att ta hand om den luftburna 
aktiviteten från inneslutningen. Det första systemet är till för cirkulation, 
kylning och rening av luften och består bl.a. av två fläktar med kolfilter 
och absolutfilter. Det andra systemet förser inneslutningen med filtrerad 
luft och för ut luft till omgivningen via filter. 

Den gasformiga aktivitet som kan medfölja vid avgasning av kemi- och 

volymkontrollsystemet, vid bortförande av täckgas från provtagnings- 
utrustning för gasanalys m.m. lagras i trycktankar och kan släppas ut till 

omgivningen efter upp till 45 dagars avklingning. 
För omhändertagandet av vätskeformigt och fast avfall gäller i princip 

vad som sagts för BWR i föregående avsnitt. 

3.4 Reaktorinneslutningen 

Moderna lättvattenreaktorer förses med en gastät och trycksäker inne- 

slutning med uppgift att utgöra en av de sista barriärerna mot spridning 
av radioaktivitet till omgivningen. Inneslutningarna för kokar- respektive 
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tryckvattenreaktorer har utvecklats efter skilda linjer så att det nu 

tillämpas olika principiell utformning av de båda reaktortypernas 
inneslutningar. Skillnaderna diskuteras närmare i det följande. 

I Sovjetunionen ansåg man sig länge kunna acceptera reaktorer utan 

speciellt kvalificerade inneslutningar. Man ansåg således att brott på 
större rör var så osannolika att man ej behövde räkna med att de 
någonsin skulle inträffa. En omsvängning i detta synsätt har sedermera 
ägt rum och numera byggs ryskkonstruerade reaktorer med särskilda 
inneslutningar. 

En annan policy har utvecklats för de gaskylda reaktorer som används 
i England. Av olika skäl anses där säkerheten mot frigörelse av stora 
aktivitetsmängder vara så hög att ingen extra inneslutning erfordras. Det 
bör dock påpekas att den typ av gaskylda reaktorer som benämns HTGR 
(High Temperature Gas Cooled Reactor) och av vilken nu flera fullstora 
aggregat kontrakterats i Förenta staterna, förses med reaktorinneslutning 
i vanlig ordning. 

Reaktorinneslutningen vid lättvattenreaktorer fyller flera funktioner 
såväl vid normaldrift som i haverisituationer. Vid ett haveri där 
radioaktivitet frigörs utanför reaktorns primärsystem skall inneslutningen 
med sina hjälpsystem begränsa, styra och fördröja utsläppen av radio- 
aktivitet. Under normaldriften fyller inneslutningen en annan funktion 
nämligen att styra de små ofrånkomliga läckagen från bränslet och 
primärsystemet till renings- och kontrollanordningar av olika slag. 

Som tidigare nämnts finns de största aktivitetsmängderna i bränslet 
såsom fissionsprodukter. Fissionsprodukterna är normalt bundna i 
bränslets keramiska material och ytterligare skilda från omgivningen avi 
första hand bränslekapslingen, i andra hand av primärsystemets tank- och 
rörväggar samt avspärrningsventiler. Som en ytterligare barriär mot 
frigörelse till omgivningen finns således reaktorinneslutningen. Reaktor- 
inneslutningens funktion kan i större utsträckning än vad gäller kapsling 
och primårsystem göras oberoende av detaljkännedom om de haveriför- 
lopp man vill skydda sig mot. Dess värde för säkerheten vid mycket stora, 
osannolika och därmed svårförutsägbara haverier är därför otvetydigt och 
gör den speciellt intressant för närförläggningsproblematiken. 

Allmänna krav pá inneslutningar 

Det grundläggande kravet att innehålla vid ett haven frigjord aktivitet 
resulterar i sekundära krav på att läckage genom inneslutningens väggar 
och olika genomföringar - t. ex. för rör, kablar och slussar - skall vara 
små samt krav på rening och kylning av inneslutningsatmosfären. Om 
möjligt bör även konstruktionen medge en styrning av utsläppet till hög 
höjd, så att omgivningseffekterna från ett givet utsläpp minskas genom 
bättre atmosfärisk spridning. 

inneslutningen måste sålunda utföras styrkemässigt så att den med 
godtagbar funktion motstår alla slag av påkänningar, som rimligen kan 

i . uppstå vid haverier. De påkänningar som främst måste beaktas torde 
i normalt uppträda under den inledande fasen av haveriet. Vid ett brott på 
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Figur 3:16 PRINCIPIELL UTFORMNING AV PS-INNESLUTNING Schematic 
drawing of PS containment 

reaktorns primärsystem kan påkänningarna härröra från tryck- och 

temperaturstegringar av utströmmande vatten och ånga, chockvågor samt 

lossnade komponenter. Denna inledande haverifas torde i allmänhet 

utspelas inom några tiotals sekunder. Det kan också tänkas att haveriet 

inte orsakas av fel på reaktorsystemet som sådant, utan av yttre orsaker, 
vilka samtidigt skulle kunna äventyra inneslutningens funktion. Exempel i 
på sådana tänkbara fall är gasexplosioner inom eller utanför inneslut- 

 

ningen, jordskalv, störtande flygplan, sabotage- och krigshandlingar. p 
lnneslutningskonstruktionen kan utformas så att den erbjuder ett i 

betydande skydd även mot sådana yttre påkänningar. 
4 

Under en andra fas av haveriförloppet är det möjligt att tryckupp- 

byggnad genom gasbildning och värmeutveckling från kemiska reaktioner 

kan bli av betydelse. Kemiska reaktioner kan också tänkas ge upphov till 

en brännbar blandning av väte och syre, vilken vid en eventuell 

antändning ger upphov till nya tryckpåkänningar, chockvågor och 

kringslungade konstruktionsdetaljer, vilka kan äventyra inneslutningens 
täthet. 

I slutfasen av haveriförloppet och på lång sikt kommer omhänder- 

tagandet av värmeutvecklingen i härden att bli ett styrande krav. 
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Figur 3:17 PRINCIPIELL UTFORMNING AV INNESLUTNING MED ISKON- 
DENSOR schematic drawing of ice condenser containment 

Som regel gäller att ju senare i haveriförloppet, som en ny påfrestning 
drabbar inneslutningen, desto mindre blir dess betydelse för omgivningen, 
bl.a. eftersom aktivitetsmängdema minskar med tiden genom det 
radioaktiva sönderfallet. 

Kraven på säkerhet mot dessa olika påkänningar gäller inte bara 

inneslutningen i sig själv utan även de hjälpsystem som krävs för 

inneslutningens totala funktion på kortare och längre sikt. 
Det förtjänar påpekas att även om inneslutningen skulle skadas vid ett 

stort rörbrott på reaktorns primärsystem erhålles vid fungerande nödkyl- 
system inga akuta personskador i omgivningen. Som tidigare nämnts 
innebär inneslutningen dock en extra säkerhet mot haverier som är 

allvarligare än de som lagts till grund för dimensioneringen av reaktorns 
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Figur 3.* 18 ENKEL TORR INNESLUTNING MED PWR dry containment with 
PWR 

säkerhetssystem och mot eventuellt icke förutsedda haveriförlopp då den 
i mindre grad är beroende av haveriförloppets detaljer än vad som 

exempelvis är fallet för härdnödkylsystemet. Med tanke på normaldriften 
och missöden med begränsad aktivitetsfrigörelse förses inneslutningen 
med särskilda anordningar för rutinmässig rening och kylning av 

inneslutningsatmosfären. Dessutom förekommer speciella filter vilka 
renar utsläppen till atmosfären. 

Principiella huvuddrag hos olika inneslutningar 

Stationens planläggning präglas starkt av om man väljer att förse 

inneslutningen med en stor värmesänka - vanligtvis ett vatten- eller 
isförråd - eller ej. lnneslutningar med värmesänka kallas ofta ”våta” och 
de utan torra. Värmesänkans uppgift är att snabbt kondensera 
utströmmande ånga så att tryck och temperaturer under haveriförloppet 
reduceras. Figur 3:16 visar principen för en s. k. PS-inneslutningf där 

frigjord ånga efter ett brott inom inneslutningen leds ner under ytan i en 

vattenbassäng. Vid passagen genom vattnet kondenserar ångan och en 

stor del av den medföljande radioaktiviteten anskiljs i vattnet. Figur 3:17 

illustrerar på samma sätt principen för en inneslutning med iskondensor. 
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Figur 3:19 DUBBEL VÅT INNESLUTNING (PS) MED BWR double wet (PS)
containment for a BWR

l en sådan kondenserar ångan då den passerar genom ett stort förråd av
is. Även här kan man räkna med att viss radioaktivitet fälls ut med den
kondenserade ångan och således ej finns tillgänglig för direkt läckage till
omgivningen.

En torrinneslutning, figur 3:18, måste konstrueras utan hänsyn till den
tryckreduktion som den våta principen kan ge. För att ändå begränsa
maximaltrycket till rimligt värde görs inneslutningen i motsvarande mån
större.

Inneslutningar kan antingen utföras med enkelt eller dubbla tätande
skal. Dubbla skal kan öka inneslutningens effektivitet i olika avseenden.
Även om det yttre skalet endast har funktionen att fånga upp läckage
från det inre för att via filter leda ut läckaget på hög höjd, eller återföra
det till innanför det inre skalet, så bidrar det starkt till att öka
omgivningssäkerheten. Figurerna 3:19 och 3:20 illustrerar schematiskt
två alternativa dubbelskalinneslutningar, en med värmesänka av PS-typ
respektive en utan värmesänka.

Ökade möjligheter att säkerställa att eventuella haveriutsläpp sker på
hög höjd föreligger för den dubbla inneslutningstypen. Detta torde
framgå av figurerna 3:19 och 3:20.
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Figur 3:20 DUBBEL TORR INNESLUTNING MED PWR double dry containment
with PWR

Alternativ 1: rening och utsläpp via skorsten
Alternativ 2: återföring till inre volymen av läckage
altcrnatives shown with high release and with recirculation

Stationsutformningen påverkas även av i vilken omfattning hjälp-

system förläggs inom inneslutningen. Detta kan bl.a. resultera i en ökad

inneslutningsvolym samt i andra krav på antal och utförande av

skalventiler och genomföringar. Vid dubbel inneslutning är det även

tänkbart att placera turbinen innanför den yttre inneslutningen.
Inneslutningen utförs i allmänhet av stål eller av armerad betong som

kan vara avtätad med plåt. En fördel vid betongkonstruktion är det

förbättrade skydd som detta material ger mot strålningen ut till

omgivningen från den inneslutna aktiviteten efter ett haveri. En 

sammanlagd väggtjocklek på 50 cm betong är tillräcklig för att minska

direktstrålningen från en havererad reaktors inneslutning till ofarliga
nivåer utanför själva stationsområdet. En tjock betonginneslutning ger
också bättre skydd mot skador av mekanisk åverkan utifrån och inifrån.

En reaktoranläggning kan även förläggas under jord, företrädesvis i

bergrum. lnneslutningen kan därvid utföras med eller utan värmesänka
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Figur 3. 21 INNESL UT NINGEN FÖR PWR REFERENSANLÃGGNING contain- 
ment for PWR reference plant 

och med enkla eller dubbla skal. Begränsningar ifråga om fria spännvidder 
i bergrum och därav föranledda ändringar i stationslayout liksom 
eventuellt ändrade nivåer relativt kylvattenrecipienten kan dock ge 
speciella problem. 

Vid underjordsförläggning erhålls lättare skydd mot skador av yttre 
orsaker. I ett bergrum är det dessutom praktiskt möjligt att dimensionera 
för högre påkänningar än vid ovanjordsförläggning och berget som sådant 
kan under gynnsamma omständigheter ge god täthet mot utläckage till 

omgivningen även om ett inre tätande skal skadats. 
Ovan angivna priciper och huvudtyper av inneslutningar illustreras i 

fortsättningen genom beskrivningar av funktionen hos de båda typer, 
som ingår i den PWR- respektive BWR-anläggning som utredningen lagt 
till grund för sina haverianalyser samt i ett särskilt avsnitt om 

underjordsförläggningar. 
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Figur 3.22_.TRYCK OCH TEMPERA TUR 1 PWR-INNESLUTNING VID BROTT 
PÅ PRIMARSYSTEMET pressure and temperature in PWR containment after
primary system break

Ingen irätgasbildning, byggnadsstril i funktion, antagen Iäcktakr 0,004 % per timme

vrdøkonstruktionstrycket 41U kPa [4.1 bar] no hydrogen formation, containment
spnnklers in function assumed leak rate 0.004 % per hour at design pressure 410
kPa (4.l bar).
S = sekunder, seconds, h = timme, hour, d = dygn, day, 100 kPa = 1 bar.

PWR-inneslutningen

Följande beskrivning gäller i huvudsak inneslutningen för aggregat 2 vid

Ringhals.
lnneslutningen, figur 3:21, har ett enkelt tätande skal och saknar

värmesänka. Skalet består av en cylindrisk betongbyggnad med plant golv
- gjutet mot berggrunden - och kupolformat tak. Bottenplattan har som

tätande skikt en 5 mm tjock stålplåt skyddad av ett ovanpåliggande

betonglager. Plåten är fäst i stålprofiler och försedd med anslutningar så

att luft för täthetsprovning kan tryckas in under plåten. Dessutom är

svetsarna lagda så att man fått ett mellanutrymme som också kan

utnyttjas för täthetsprovning. Den cylindriska väggen är av 1.1 m tjock

förspänd betong med ett 5 mm tjockt tätande plåtskikt inlagt 0.25 m

från innerytan. Utanför plåten ligger förspänningskablar, såväl horison-

tella som vertikala, vilka normalt håller betongen under tryckspänning.

Kupoltaket har en 7 mm tjock tätplåt innerst och ett utanpå denna gjutet
0.8 m tjockt betongskikt. Bakom svetsarna i vägg och tak löper
U-formade stålprofiler genom vilka luft för provtryckning kan tillföras
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Figur 3:23 LÃCKTAKTENS FÖRÄNDRING MED ÖVERTR YCKE T 1 INNE- 
SL UTNINGEN (RELA TIVT YTTRE ATMOSFAR) leak rate as a function of 
differential pressure between containment and outer atmosphere 

(Pk = konstruktionstryck, design pressure)

sektionsvis. Dessa kanaler gör det även möjligt att om otätheter skulle 

uppstå, suga av läckande luft för rening och/eller återföring till 

inneslutningen. Alla genomföringar för rör och kablar kan på motsva- 
rande sätt provas och eventuellt läckage omhändertas. 

Det sprinklersystem som efter ett haveri skall kyla ned inneslutningens 
atmosfär har beskrivits i avsnitt 3.3. Till en början tas vatten från en 
förrådstank och efter ca en halv timme återcirkuleras det sprinklings- 
vatten som uppsamlats i en sump i inneslutningens lägre utrymmen. Figur 
3:22 visar hur absoluta trycket i inneslutningen och temperaturen i det 
vatten som samlas i sumpen varierar med tiden efter ett stort brott på 
primärsystemet med erforderliga säkerhetssystem i normal funktion. 
Läcktakten från inneslutningen till atmosfären har antagits vara 0.004 %
av den inneslutna gasmängden per timme (ca 0.1 % per dygn) vid 

konstruktionstrycket, vilket verifieras med täthetsprov. 
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Figur 3:24 INNESLUTNING FÖR BWR REFERENSANLÃGGNING containment 
for BWR reference plant 
(obs. att med reaktorbyggnadens yttre väggar fungerar denna i princip som en 
dubbel inneslutning note that with the outer reactor building walls, this 
containment in principle functions as a double containment) 

Byggnadens konstruktionstryck är 410 kPa (4.l bar) inre övertryck, 
vilket något överstiger det högsta tryck som beräknats uppkomma vid 

ett svårt haveri. Inneslutningen tål belastning upp till dubbla detta 

övertryck utan att större bristningar uppstår. Det finns därför marginaler 
för den händelse att inte blott primärsystemets vatten utan även vatten 

och ånga från en eller flera ånggeneratorer i sekundärsystemet frigörs 
inom inneslutningen. Figur 3:23 visar hur läckagetakten i princip 
förväntas variera med det inre övertrycket. Läckaget börjar alltså öka 

onormalt vid ett tryck av 1,5 ggr konstruktionstrycket för att bli stort 

och okontrollerat vid ca 2 ggr detta tryck. 
Samtliga ledningar med primärvatten som passerar genom inneslut- 

ningens väggar är försedda med avstängningsventiler så att radioaktivitet 

från primärsystemet ej skall kunna nå omgivningen. Endast i det 
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osannolika fall då vid ett haveri två ventilfel eller rörbrott samtidigt 
drabbar ett system skall någon förbindelse kunna uppstå mellan 
inneslutning och omvärld. Det bör påpekas att vid den här beskrivna 
inneslutningen är de ledningar som för primärvatten genom inneslut- 
ningens skal av så små dimensioner att brott på dem ej kan medföra 
skador på härdens bränsle. Principerna för dubblering och säkring av 
stängningsfunktioner hos skalventiler har définierats i riktlinjer från AEC 
i Förenta staterna. För PWR stänger skalventilerna endast på signaler som 
indikerar stort brott i inneslutningen. 

BWR-inneslutningen 

Denna beskrivning gäller i huvudsak för inneslutningarna vid Oskarshamn 
II samt Barsebäck l och 2. Eftersom utredningens haverianalys avser en 
något avvikande reaktorkonstruktion med interna cirkulationspumpari 
stället för yttre huvudcirkulationskretsar avviker konstruktionsförut- 
sättningarna för den beskrivna inneslutningen något från vad referens- 
konstruktionen skulle kräva. 

Huvuddrag och dimensioner för inneslutningen, som är av PS-typ, 
framgår av figur 3:24. Den 2.5 m tjocka bottenplattan är klädd med en 
3 mm tjock rostfri plåt som ger den primära tätningen. Plåten ligger på 
betongytan och är via rostfria skenor fastsvetsad vid ett nät av ingjutna 
balkar. lnneslutningsväggarna är i huvudsak av l rn tjock betong med ett 

, 6mm tjockt tätande plåtskikt inlagt ca 0.25 m från väggens insida. 

 Denna tätplåt ansluter till bassängens rostfria plåtbeklädnad via en 

i ingjuten horisontell plåtring. Alla väggar är i sin helhet förspända såväl 
vertikalt som horisontellt med spännkablar. Mellan den övre delen med 
mindre diameter och bassängutrymmet finns en konisk del. Även där 
ligger en 6 mm tätplåt ingjuten ca 0.25 rn från insidan. Betongbjälklaget 
mellan de primära och sekundära utrymmena har en minsta tjocklek av 
1.2 m. Upptill avslutas reaktorinneslutningen med en halvsfärisk stål- 
kupol vars fläns är bultad till en fläns i översidan av inneslutningens 
cylindervägg. 

Tätheten mellan inneslutningens båda utrymmen måste vara sådan att 
större mängder haveriånga inte kan nå utrymmet över bassängen annat än 
genom nedblåsningsrören. Bjälklaget mellan de båda utrymmena skall i 
första fasen efter ett stort rörbrott tåla ett differenstryck uppifrån som 
uppgår till 240 kPa (2.4 bar) vilket motsvarar strömningsmotståndet för 
den nedblåsande ångan. I en senare fas när inneslutningssprinklingen har 
kondenserat ångan i det övre utrymmet, måste bjälklaget tåla ett 
differenstryck nedifrån på ca 40 kPa (0,4 bar). Redan vid 0.2 bar öppnar 
emellertid speciella vakumventiler för tryckutjämning. 

Tryck- och temperaturförlopp efter haveri i en PS-inneslutning 
sammanhänger under ett inledande skede - förutom med utströmnings- 
takten från primärsystemet - huvudsakligen med kondensationsför- 
loppet när haveriångan från nedblåsningsrörens mynningar strömmar 
genom bassängvattnet. Under ett senare skede blir det inneslutnings- 
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Figur 3:25 TRYCK OCH TEMPERA TUR 1 BWR-INNESLUTNING VID BROTT
PÅ PRIMÃRSYSTEMET pressure and temperature in BWR-containment after
primary system break
Ingen vätgasbildning, byggnadssrril i funktion, antagen Iäcktakt 0. 04 % per timme
vid konstruktionstrycket 450 kPa [4.5 bar] no hydrogen formation, containment
sprinklers in function, assumed leak rate 0.04 % per hour at design pressure 450 kPa
(4.5 bar)
S = sekunder, seconds, h = timme, hour, d = dygn, day, 100 kPa = l bar

sprinklingen och tillhörande kylsystem som bestämmer tryck och

temperatur om inte inneslutningens täthet allvarligt försämrats. Figur
3:25 illustrerar trycket i inneslutningen och bassängvattnets temperatur
efter brott på en av de stora ångledningama från reaktorn. Avstängning
av reaktorn, isolering av inneslutningen och uppstartning av nödkyl-

systemen har antagits ske utan störningar.
Vid denna inneslutning kan tillåtas ett högsta läckage av 0.04 % av

innesluten gasmängd per timme vid 450 kPa (4.5 bar) övertryck. Läcka-

gets variation med högre övertryck än konstruktionstrycket kan antas

följa samma principiella förlopp som tidigare angivits för PWR-inneslut-

ningen (figur 3:23). Även här finns alltså avsevärda marginaler innan

större sprickor behöver befaras vid trycköverbelastning av inneslutningen.
Principerna för dubblering och säkring av stängningsfunktionen hos

skalventilerna är desamma för de båda reaktortyperna. Beroende på var

ett systembrott inträffar stängs olika ventilgrupper. så att varje situation

skall kunna mötas på lämpligaste sätt. Signalen för stängning fås från

olika mätorgan: tryckkännande (stora brott på varma ledningar), tem-

peraturkännande (mindre brott på varma ledningar) eller nivåkännande

(kallvattenläckage). Skalventilerna i de stora ledningarna måste kunna
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Figur 3. 26 BERGRUM l SLUTTNING, TURBINBYGGNAD OVAN MARK rock 
containmcnt in mountain slope, turbine building in the open, above ground 

stänga snabbt. Ett motiv för detta är att trycket i reaktortanken sjunker 
mycket snabbt vid brott på en huvudångledning varvid vattnet jäser på 
grund av ångbildning i hela volymen. Skalventilerna i ångledningarna bör 
då stänga innan stora vattenmängder nått dem. 

Bergrumsinneslutningar 

Utredningen har även granskat de fördelar som reaktorinneslutningar 
under jord och speciellt ibergrum kan tänkas ge. Ett särskilt avsnitt ägnas 
därför här de olika utformningsmöjligheter som finns. Figurerna 3:26 och 
3z28-34 illustrerar olika principiella lösningar, i första hand då det gäller 
reaktor- och turbinanläggningarnas placering i förhållande till markytan 
och i andra hand även placeringen i förhållande till kylvattenrecipientens 
yta. Ett exempel på bergrumsförläggning är Ågesta, figur 3:27, vars 
princip överensstämmer med den som visas i figur 3:26. Praktiska 
tillämpningar av övriga alternativ för större kraftreaktorer har dock ännu 
ej kommit till utförande, även om projektstudier drivits mycket långt 
både vad gäller tekniska lösningar och ekonomiska bedömningar. 
Figurerna 3:33 och 3:34 visar hur dubbel inneslutning skulle kunna 
åstadkommas dels utan, dels med värmesänka. I båda fallen har man som 
yttre tätande skal tänkt sig själva berget, vars täthet även vid höga 
haveritryck gjorts extra stor genom att berget hålls fyllt med grundvatten 
med erforderligt tryck. Grundvattnet får därvid alltid en strömningsrikt- 
ning mot bergrummet. 

l det följande ges exempel på fördelar och nackdelar för olika 
förläggningsalternativ vilka torde kunna anses gälla generellt, dock med 
beaktande av att verifikation ofta saknas. Benämningen gropförläggning, 
som används ijämförelserna, avser en förläggning under mark (i jord eller 
berg) men på ringa djup. Täckningen över anläggningen kan därvid 
utföras av betong. 

Följande synpunkter har sålunda framkommit vid jämförelse av 
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Figur 3:27 BERGR UMSINNESLUTNING FÖR ÅGESTA KRAFTVÃRMEVERK
rock containment of Ågesta heat and power station
Källa: McHugh, B. (ed.): The Ågesta nuclear power station, Stockholm 1964
Source

p.. ...
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Figur 3:28 REAKTOR OCH TURBIN I BERGR UM PÅ NORMALNIVÅ I FÖR-
HÄLLANDE TILL VA TTENRECIPIENTEN reactor and turbine at normal level in
rock containment
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Figur 3: 29 REAKTOR DJUPFÖRLAGD IBERGRUM, TURBINOVAN MARK! 
NORMALNIVÅ
reactor in deep rock containment, turbine in above ground building at normal level 
in relation to water recipient 

  
reactor hall turbine hall 

Figur 3:30 REAKTOR OCH TURBINIDJUPFÖRLAGDA BERGRUM UNDER
NORMAL NI VÅ
reactor and turbine in deep rock containmcnt and below normal level in relation to 
water recipient 
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Figur 3:31 GROPFÖRLÄIIG/VING MED REAKTOR OCH TURBIN UNDER
MARK pit siting with rcactor and turbine Underground

   Turbinhall

reactor ha/l turb/ne hall

Figur 3; 32 GROPFÖRLÃGQNING MED ENDA ST REAKTOR OCH DE UR
SÄKERHETSSYNPUNKT VÄSENTLIGASTE SYSTEMEN UNDER MARK pit sit-
ing with reactor and from safety aspects vital systems Underground
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Figur 3:33 DUBBEL TORR INNESLUTNINGI VÅTTBERG
double dry containment in wet rock 

a) bergförläggning kontra ovanjordförläggning: 

Fördelar 

- gott skydd erhålls mot yttre missiler t. ex. störtande flygplan och mot 
vapenverkan 

- god motståndskraft kan erhållas mot missiler inifrån samt mot tryck 
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Figur 3: 34 DUBBEL PS-INNESLUTNING I VÄTTBERG double PS containment 
in wet rock 

tillförsel _ _ _ __ dränering av vatten m _ _ _ _ _____ 4 _
mJCCIIOH drainagc 01 water 

och tryckvågor inifrån, om den tryckbärande inneslutningen stöder 

mot berget 
- berget kan utnyttjas som yttre inneslutning med hög mekanisk styrka 

Nackdelar 

- omfattande grundvattendränering kan krävas 
- delvis ny teknik för bergarbetena måste tillämpas eftersom existerande 

bergrum ej utförts med så stora spännvidder som här kan bli aktuella 

- begränsning i spännvidd hos bergrummet medför begränsningar i 

möjliga planlösningar 
- brandbekämpning kan försvåras 
- högre kostnader uppkommer på grund av mer omfattande byggnads- 

arbeten, avsteg från standardlösningar och ökad byggtid 
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b) gropförläggning kontra bergrum på normalnivå i förhållande till 
vattenrecipienten 

Fördelar 

- planlösningen kan göras friare 
- brandbekämpning kan bli lättare 
- mindre dränering av grundvatten krävs 
- kostnaden blir troligen lägre 

Nackdelar 
- skydd mot yttre och inre missiler försämras 
- inneslutningen kan ej stödjas mot berget på ovansidan 
- berg kan ej användas som yttre skal uppåt ien dubbel inneslutning 
c) djupförlagt bergrum kontra bergrum i normalnivå: 

Fördelar 

- berget kan lättare tätas med hjälp av grundvatten 

Nackdelar 

- vid haveri på kylvattensystem finns risk att delar av bergrummen 
vattenfylls 

- grundvattendräneringen försvåras 

Frågor som kan kräva speciellt beaktande i närlágen 

Dagens reaktorinneslutningar är utförda så att de, även vid fel på 
enstaka komponenter och system, skyddar omgivningen från allvarliga 
verkningar även vid mycket svåra haverier. Det krävs således kombina- 
tioner av brott på primärsystemet och funktionsfel hos säkerhetsanord- 
ningarna för att större mängder aktivitet skall frigöras. 

Det är emellertid möjligt att en viss mycket låg sannolikhet för ett 
stort aktivitetsutsläpp vilken accepterats i en glesbygd ej anses 
tillräckligt låg för en utpräglad närförläggning. Utredningen har därför 
ägnat särskild uppmärksamhet åt sådana egenskaper hos reaktorinneslut- 
ningarna som påverkar sannolikheten för mycket stora haverikonsekven- 
ser i omgivningen. 

Som framgår av konsekvensberäkningarna i kapitel 6 innebär ett 
utsläpp i marknivå att konsekvenserna kan bli avsevärt mycket större än 
vid höjdutsläpp. Haveriförlopp som kan resultera iutsläpp och spridning 
på låg höjd måste därför förebyggas så långt möjligt är. Ett sätt att 
säkerställa höjdutsläpp är att använda en dubbel inneslutning där spalten 
mellan skalen anslutes till en skorsten. 

Haveriförlopp som kan resultera i frigörelse av stora aktivitetsmängder 
ur härden samtidigt med en försämring av inneslutningsfunktionen måste 
ges extremt låg sannolikhet. Sådana haveriförlopp kan tänkas uppkomma 
i samband med explosioner av olika slag utanför eller inuti inneslut- 
ningen. Ett stort brott på reaktortanken är exempel på ett sådant haveri 
där såväl losslitna tankdelar som tryckfenomen kan äventyra inneslut- 
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nings täthet. Liknande problem kan uppstå genom störtande flygplan, 
sabotagehandlingar, jordskalv 0.d. Det är också möjligt att ett haveri som 
till en början inte ger några utsläpp till omgivningen i en senare fas 
utvecklas så att inneslutningens täthet förloras. Detta skulle kunna tänkas 
ske genom detonation av bildade brännbara gasblandningar eller genom 
att härdens bränsle inte kan hållas tillräckligt kylt. l det senare fallet är 
det åtminstone teoretiskt möjligt att smält bränsle kan tränga igenom 
inneslutningens botten och aktivitet den vägen frigöras till omgivningen. 

Det bör i detta sammanhang framhållas att ett haveriförlopp som 
snabbt frigör stora aktivitetsmängder till omgivningen ger utsläpp som 
innehåller så stora värmemängder att de stiger till större höjd i 

atmosfären än vad som motsvarar den ursprungliga utsläppshöjden. 
Aktivitet som når omgivningen genom att smält bränsle eventuellt tränger 
ut genom inneslutningens botten kan ej tänkas bli luftburen i någon 
större utsträckning vilket begränsar de omedelbara konsekvenserna. 

Visserligen kan aktiviteten spridas med grundvattenströmmar men i 

sådana sammanhang finns stora möjligheter till kontroll och omhänderta- 

gande av den. 
En inneslutning i bergrum kan ges hög motståndskraft mot mekanisk 

påverkan både utifrån och inifrån. Potentiella möjligheter finns också att 

erhålla en hög läcktäthet. Kommunikationstunnlar och genomföringar till 

omgivningen utgör dock möjliga läckvägar vars avtätning måste verifieras 

noga om bergförläggning skall kunna tillskrivas en radikalt högre 
säkerhetsnivå än en inneslutning ovan jord. 

3.5 Erfarenheter av stora lättvattenreaktorer 

Inledning 

Erfarenheterna från stora lättvattenreaktorer samlas och utnyttjas syste- 
matiskt i samband med teknikens vidare utveckling. Såväl positiva 
erfarenheter som störningar av olika slag analyseras i detalj, speciellt om 

de gäller utrustning eller förhållanden av betydelse för säkerheten. Ur 

omgivningens och allmänhetens synvinkel är frågan om storleken av de 

radioaktiva utsläppen från kärnkraftverken avgörande vid granskning av 

erfarenheter rörande verkens säkerhet. Även annan erfarenhetsinforma- 

tion, såsom tillgänglighet för kraftproduktion, statistik över yrkesmässiga 
stråldoser och olycksfall i arbetet, kan dock bidra till att skapa en bild av 

anläggningarnas säkerhetsegenskaper. 
Den sammanlagda drifttid som hittills registrerats för kraftreaktorer av 

alla slag i världen rör sig enligt en uppgift från IAEA om över l 000 år. 

Av dessa står lättvattenreaktorer med effekter över 100 MWe för över 

200 år, en andel som snabbt ökar eftersom huvuddelen av utbyggnaden i 

världen f.n. utgörs av BWR och PWR från olika leverantörer. Samman- 

ställningar över erfarenheter presenteras återkommande i fackpressen 
och av IAEAZ m. fl. institutioner? 
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A ktivitetsu tsläpp 

l de flesta fall har aktivitetsutsläppen till både luft och vatten varit 
mycket mindre än vad myndigheterna tillåtit. Detta förhållande gäller 
såväl normalutsläpp som utsläpp i samband med de störningar som 
inträffat. En sammanställning över utsläppen från några större kärnkraft- 
verk återfinns i avsnitt 6.4. Det har förekommit vid enstaka verk att 
drlftledningen varit nödsakad att begränsa reaktoreffekten under viss tid 
på grund av besvärligt höga aktivitetsläckage från bränslet. Sådana 
läckage har givit både för höga strålnivåer inom anläggningarna och för 
hög utsläppstakt via aktiva avgassystemet för att vara förenliga med 
gällande gränsvärden. l intet fall har dock problem med för höga årsdoser 
uppstått vare sig för personalen eller i omgivningen. Självfallet har således 
än mindre några hälsoeffekter kunnat påvisas bland allmänheten. 

Yrkesskador 

Driften vid kärnkraftverk har varit mycket gynnsam ur yrkesskadesyn- 
punkt. De skador som inträffat har varit av samma typ som vid 
konventionella anläggningar med ur yrkeshygienisk synvinkel liknande 
miljö, t.ex. oljekraftverk och processindustri. Skadeorsakerna har således 
varit tappade föremål, fall från ställningar, utströmmande het ånga 0.d. 
Frekvensen av sådana skador har varit lägre än i annan verksamhet av 
liknande karaktänl 

Stråldoserna bland kraftverkens personal och entreprenörsanställda 
som deltagit i översyns- och reparationsarbeten har hållits inom före- 
skrivna gränser. Antalet personer som i sådana sammanhang behövt 
utsättas för yrkesmässiga doser har dock i regel blivit större än förutsett. 
Detta har medverkat till att de sammanlagda doser som dessa personal- 
kategorier erhållit också blivit relativt stora. Med ökad erfarenhet av 
förekommande arbetsoperationer samt genom konstruktiva förbättringar 
på kommande kraftverksenheter förväntas dessa doser kunna reduceras. 

Tillgänglighet 

Ett kraftverks tillgänglighet för kraftproduktion kan representeras av den 
andel av total tid som verket har producerat kraft, eller vid behov hade 
kunnat göra det. Uttryckt på detta sätt brukar tillgänglighetssiffran ta 
hänsyn till att verken viss del av året planmässigt stängs för översyn och 
bränslebyte (energitillgänglighet under icke revisionstid). Av tabellerna 1 The Safety of 3:V och 3:V] framgår att tillgängligheten för kärnkraftverk i allmänhet nuclear power reactors 
stiger under första tre-fyra driftåren och tabellerna tyder även på att (Light water-cooled) 
moderna aggregat visat bättre tillgänglighet än de äldre. På basis av ett wålfââgøfââiüittâsvá sådant erfarenhetsmaterial har CDLZ som grund för sin planering antagit USAEC) washiggton 

 

att kommande kärnkraftverk får en energitillgänglighet under icke D.C. (juli 1973). 
revisionstid som stiger från 65 % det första året till 90 % det fjärde och 2 _ _. _. _ ____ __ _ u , _ __ __ , , Sveriges elforsorjmng foljande år. Planmassig avstallmngstid beraknas darvrd vara sju veckor per 1975 _ 1990_ 
år_ 1972 års studie. CDL. 
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Tabell 3: V. Energitillgänglighet (%), under icke revisionstid
Energy availability in percent, refueling and maintenance periods deducted

Driftår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Year of operation

BWR
upp till 400 MWe 65 75 85 90 93 89 90 80 85 78
400 MWe och större 68 90 - - - - - - - - 

PWR
upp till 400 MWe 67 63 71 61 69 77 84 47 81 90
400 MWe och större 60 88 94 95 - - - - - - 

Samtliga
Total 63 73 79 78 79 82 86 64 82 84

Upp till 400 MWe = less than 400 M We
400 MWe och större = 400 MWe and over

Tabell 3: Vl. Energitillgänglighet (% , under icke revisionstid för aggregat tagna i
drift år 1968 och senare
Energy availability in percent, refiteling and maintenance periods deducted, for
units taken into operation 1968 or later

Driftår 1 2 3 4
Year of operation

upp till 400 MWe 73 84 83 92
400 MWe och större 68 91 - -

Källa (Tab. 3: V och 3: VI): Holmin, N. Kärnkraftens tillgänglighet. liRA 1973: 5,
p. 96.
Source

Jämförelser mellan kärnkraftverk och koll eller oljeeldade anläggningar

ger inga större skillnader i tillgänglighet för enheter med samma

effekt. Sådana jämförelser måste emellertid göras med viss försiktighet
om de skall användas som måttstock på teknisk problemfrihet. Ett och
samma fel - täthet, felsignal, felfunktion av en komponent osv. - 

tolereras ofta utan åtgärd i en konventionell anläggning, medan det i ett

kärnkraftverk kan leda till ovillkorligt krav på effektreduktion eller

avstängning.

Uppföljning av information om tillbud och störningar

Enligt ovan har inget reaktorhaven med direkta verkningar i omgivningen
inträffat med kommersiella kraftreaktorer. Uppskattningen av riskerna

för omgivningen från haverier i kärnkraftverk måste därför baseras på
teoretiska överväganden. I detta sammanhang är insamling och analys av

uppgifter om störningar av olika slag ytterst värdefulla. Dessa uppgifter

ligger även till grund för en fortgående översyn av konstruktionskrav,

specifikationer, drift-, underhålls- och inspektionsåtgärder som sker hos

såväl myndigheter som tillverkare och kraftföretag. Framför allt AEC i

Förenta staterna för sedan åtskilliga år en omfattande statistik över alla
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fel och störningar som inträffar inom kärnkraftverk. Detta gäller såväl 
utrustning som är speciell för reaktorsystem som annan mera konven- 
tionell utrustning. Denna rapportering av förloppen och analys av deras 
orsaker ger värdefulla riktlinjer för förbättringar av olika slag. 

För detaljerade uppgifter om inträffade tillbud, missöden och haverier 
hänvisas till ovannämnda sammanställningar från IAEA och till AECs 
olika publikationer. Härnedan kommer endast att göras vissa allmänna 
kommentarer rörande händelser med speciell betydelse för säkerhets- 
bedömningen. I många fall har de refererade händelserna redan lett till 
korrigerande åtgärder, som gör att de specifika fel det varit fråga om 
sannolikt ej uppträder på nytt. 

Till de vanligaste felen under tillverkningsskedet hör bearbetning till 
fel mått, användande av felaktigt material och användande av felaktig 
eller ännu icke färdigutvecklad svetsmetodik. Merparten av alla fel 
upptäcks emellertid vid de kontrollmoment som hör samman med 
tillverkningen. Kravet på låg sannolikhet för fel och felfunktioner inom 
de säkerhetsmässigt mest betydelsefulla systemen gör att noggrannheten 
vid kontrollen av en komponent alltid görs beroende av dess betydelse ur 
säkerhetssynpunkt. Felaktiga komponenter kan dock ändå levereras och 
installeras, varvid ofullständig kontroll (t. ex. vid stickprovsförfarande), 
inadekvat kontrollmetod eller den mänskliga faktorn genom misstag av 
kontrollpersonal är de vanligaste orsakerna. 

Skador även på stora komponenter som reaktortankar och värme- 
växlare har förekommit både i samband med transportmissöden och vid 
lagring med bristande skydd mot rostangrepp. 

De omfattande provprogrammen som genomförs innan ett kärnkraft- 
verk tas i drift är utformade så att de fullständigt skall täcka alla 
förutsedda driftfall och felfunktioner. Speciellt viktig är denna fullstän- 
dighet när det gäller felkopplingar ielektrisk utrustning. Montagesvetsfel 
och fel i upphängningar av rörsystem kan äventyra hållfastheten hos 
sådana system. Detsamma gäller för komponenter ingående i byggnader 
och fundament, där exempelvis förstärkningar kan ha utförts på felaktigt 
sätt. På samma sätt som för tillverkningsskedet gäller att kontroller och 
övervakningar för att förhindra dylika fel under montageperioden 
anpassas till den betydelse för säkerheten som respektive montage har. 

Provdriften är den tid då anläggningen trimmas in, då de olika 
systemens och anläggningens prestanda och funktion verifieras. Under 
denna period sker en slutlig injustering av de olika funktionerna. 
Provdriften måste läggas upp så att den täcker bl.a. alla operationer under 
en driftperiod från ett bränslebyte till nästa. Under provdriften visar sig 
eventuella principiella eller systematiska fel i uppbyggnaden eller 
montaget. Flertalet av uppträdande fel under en provdriftperiod ger 
direkt upphov till förbättrande åtgärder för stationen ifråga. 

Det stora flertalet fel elimineras i samband med anläggningens 
tillblivelse fram till och med provdriftsskedet. Vissa typer av fel 
uppträder dock inte förrän i samband med att verket tagits i rutinmässig 
drift respektive hunnit drivas en längre tid. Såsom tidigare påpekats har 
stora lättvattenreaktorer hunnit ge ca 200 driftsår erfarenhet totalt och 
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Tabe|| 3:Vll a. Huvudorsaker till händelser av betydelse för säkerheten iameri-
kanska kraftreaktorer
Primary and major cvontributing causes of events of safety significance
Obs: Vissa händelser kan ha mer än en orsak
Note: Some occurrences may have more than one cause

1970 1971 1972 

(1) Fel på passiva komponenter
Failure ofpassive components 22 (43.2 %) 17 (20.5 %) 27 (22.5 %)

(2) l-el på eller felfunktion
hos aktiva komponenter
Failure or malfunction
ofactive components 21 (4l.2 %) 51 (6l.5 7b) 83 (69.2 %)

(3) Mänskligt felhandlande
Human failure 8 (15.6 %) 15 (18.0 %) 10 (8.3 %)

51(l00%) 83 000%) 120 (100%) 

Tabell 3: Vll b. Medelfrekvens av händelser enligt tabell 3: Vll a (antal händelser
per driftår)
A verage rates (per year of operation) 0f Occurrences in table 3. VII a

1970 1971 1972 

(1) l-cl på passiva komponenter 1,4 l 1,8

(2) Fel på eller felfunktion
hos aktiva komponenter 1,8 3 4,3

(3) Mänskligt felhandlande 0,5 0,8 0,5 

Källa: The safety of nuclear power reactors (light water-cooled) and related
facilities. WASH-1250, USAEC, Washington D.C. (juli 1973) 

Source

en hel del information om fel och störningar har därför redan samlats.

Som påpekas i andra sammanhang fordras dock långtgående tekniska

likheter för att man skall kunna tillämpa erfarenheter i konkreta fall.

Större betydelse torde den samlade erfarenheten ha genom att påverka

konstruktions- och andra krav av mer generell natur.

Vissa typer av fel och störningar kan direkt återföras på den snabba

ökning i aggregateffekt, som kännetecknat såväl kärnkraftverken som

olje- och kolkraftverk. En stor del av driftstörningarna har orsakats av

konventionella komponenter och av system som ej är specifika för

kraftreaktorer. Speciellt kan här nämnas turbinen med tillhörande

utrustning.
En amerikansk sammanställning över inträffande händelser av bety-

delse för säkerheten återges i tabellerna 3:Vll a och b. Orsakerna till

störningarna har där delats upp i tre grupper: fel på passiva respektive

aktiva komponenter samt mänskliga felhandlingar. Passiva komponenter

är exempelvis rörledningar och värmeväxlartuber, aktiva är ventiler och

manöverdon av olika slag, pumpar, signalgivare o.d. En viss ökning i
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antalet fel per år och anläggning kan noteras för fel på aktiva 
komponenter, men AEC anger att denna ökning delvis beror på en skärpt 
definition av begreppet händelse av betydelse för säkerheten. 

Av speciella problemtyper som uppträtt under drift, tilldrar sig 
avvikelser från det förutsedda beteendet hos bränslet särskilt uppmärk- 
samhet. Bränsleskador har inträffat och givit ökade aktivitetskoncentra- 
tioner i primär- och avfallssystem. Förtätning av bränslet har resulterat i 
att oxidkutsarna inne i kapslingsrören krympt, varigenom kapslingen för 
vissa bränsletyper utsatts för icke förutsedda påkänningar. Till en del kan 
detta problem lösas genom trycksättning av kapslingsrören vid tillverk- 
ningen. En sida av detta problem som måste åtgärdas på annat vis har att 
göra med kylfunktionen vid ett stort brott på primärsystemet. Förtät- 
ningen kan nämligen leda till att större värmemängder lagras upp i 
bränslestavarna och till sämre värmeöverföring mellan kutsar och 
kapsling. Dessa fenomen skulle i sin tur kunna göra att förhållandena 
under en härdnödkylningssituation blir ogynnsammare än vad som 
antagits vid tidigare säkerhetsanalyser. I awaktan på resultat från 
förbättrade beräkningsmodeller och säkrare data på värmeöverföringen 
har AEC valt att föreskriva temporärt lägre bränslebelastningar för vissa 
amerikanska lättvattenreaktorer. Detta har sedan resulterat dels i sänkt 
maximal effekt för ett antal reaktorer, dels i andra åtgärder, bl.a. 
konstruktiva omändringar och experiment för klarläggande av värmeöver- 
föringen under nödkylning. Motsvarande prövning av dessa förhållanden 
pågår även för svenska kraftreaktorer och har lett till modifieringar. 
Problemet med förtätning har dock ej förekommit generellt vid bränsle 
från alla tillverkare och synes kunna elimineras med lämplig tillverknings- 
teknik. Bland andra allvarligare fel som uppträtt i själva reaktorn kan 
nämnas att fall med fastnande styrstavar nu är kända och fall av 
funktionshinder för snabbstopp inträffat Utvecklingen av snabbstopp- 
systemen mot både diversifiering och ökad redundans berörs i avsnitt 3.6. 

Vissa tryckvattenreaktorer har haft problem med vibrationer i härd- 
konstruktionen. För att eliminera dessa vidtogs relativt omfattande 
ändringar på redan färdigställda reaktorer. Nya anläggningar utförs med 
annan konstruktion på de delar i tanken som gav upphov till vibratio- 
nerna. 

Fel som lett till frigörelse av kylmedel från primärsystemet har 
inträffat vid såväl BWR som PWR. För den förra reaktortypen har 
sammanställtsz åtta fall, där primärmedium blåsts av som ånga till 
reaktorinneslutningen av en eller annan anledning. l samtliga fall 
fungerade ,härdnödkylningen och överhettning av bränslet förhindrades så 
att aktivitetsfrigörelsen till omgivningen blev försumbar. Dessa händelser 
visar på betydelsen av det försvar på djupet” som ingår i reaktorkon- 
struktionerna. Detta djupförsvar minskar i effektivitet om säkerheten 
mot oavsiktliga utsläpp från primärsystemet skulle bli för dålig. Hela 
skyddet mot aktivitetsfrigörelse till omgivningen får då bäras av 
bränslekapslingen och härdnödkylningen samt reaktorinneslutningen. En 
observation av intresse som gjorts i samband med dessa händelser är att i 
flera fall har personalingripanden lett till att förvärra situationen. 
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Flera PWR-anläggningar har haft problem med läckage från primär- 
sidan till sekundärsidans turbinånga via skadade värmeväxlartuber. l de 

flesta av dessa fall har dylika skador i fortsättningen kunnat undvikas 

genom ändring av de kemiska egenskaperna hos sekundärsidans vatten. l 

något fall saknas fortfarande en fullständig förklaring till läckagen. lnte 

heller dessa fel har dock lett till annat än försumbara doser i 

omgivningen. Däremot blev de sammanlagda stråldoserna för reparations- 

personalen till en början stora. Med ny teknik för tätning av läckande 

värmeväxlartuber har dock dessa doser kunnat nedbringas. 

Fel på ventiler och i deras funktion har uppmärksammats och 

detaljanalyserats bland annat ien ABC-undersökning* Analysen visar att 

sådana fall eller felfunktioner förekommit vid lättvattenreaktorer från 

samtliga amerikanska tillverkare och berört ventiler med anslutnings- 

diametrar från 40 till 700 mm från åtminstone tio av de största 

ventiltillverkarna. Orsakerna till och arten av felen har varierat starkt. Fel 

hos drivdon, kraftförsörjning eller signalgivare har dock varit ungefär 

dubbelt så vanliga som fel hos själva ventilerna. Frekvensen av ventilfel 

har i medeltal rört sig mellan 2 och 8 fel per anläggning och år. Den 

minskade inte heller med tiden under den period som undersökningen 

bedrevs, utan ökade snarast. 

Krav på konsekvent uppdelning i brandceller och från varandra skilda 

kabelstråk för kraftförsörjning ställs numera på alla kärnkraftstationer. 

Vikten av detta understrykes av att bränder inträffat såväl under 

montageperioden som under provdrift och drift. Särskilt allvarliga ifråga 

om materiella skador har kabelbränder visat sig vara. 

Det är en genomgående strävan att utföra kärnkraftanläggningar så att 

alla snabbt erforderliga åtgärder sker automatiskt. l Sverige tillämpas 

regeln att inget operatörsingripande skall behövas förrän 30 min efter det 

en störning inträffat. Det går ändå inte att utesluta att snabba 

operatörsinsatser i vissa fall skulle kunna begränsa ett missödes konse- 

kvenser. Såsom framgick av kommentaren rörande personalens handlande 

vid tillbuden med avblåsning från primärsystemet i olika BWR-anlägg- 

ningar kan det ifrågasättas om denna möjlighet till ingripande är generellt 

säkerhetsfrämjande. 
Vid en analys2 av totalt 67 snabbstopp vid 7 amerikanska reaktorer 

visade sig endast 9 vara motiverade. 10 berodde på felaktigt initierade 

signaler, 23 på direkta instrumentfel och 25 på mänskligt handlande. Det 

är således mycket viktigt att uppmärksamma människan som möjlig 

felfungerande komponent i samverkan mellan människa och maskin, så 

som bl. a. skett inom det moderna trafikflyget. l detta sammanhang kan 

noteras att simulatorer för träning av driftpersonal för båda de i Sverige 

aktuella reaktortyperna i dag är under uppbyggnad i landet. lin 

simulatoranläggning består av ett fullständigt manöverrum vars instru- 

mentering är kopplad till en dator, som simulerar den verkliga reaktorns 

beteende vid de flesta tänkbara manövrer. 
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A vslu tning 

Erfarenheterna från kraftreaktorer i drift understryker vikten av pågåen- 
de insatser från såväl myndigheter som tillverkare och kraftföretag. Bland 
sådana insatser kan nämnas 
- Standardisering av beprövade komponenter och system 
- kvalitetsgaranterande åtgärder såsom detaljerade och oberoende in- 

spektioner under alla stadier av tillverkning och byggnad 
- omfattande provprogram under provdrift och irutindriftsfasen 
- fastläggande av normer och detaljerade konstruktionskriterier på 

säkerhetsområdet. 

Som en naturlig följd av att man rör sig med en ny teknik i utveckling, 
saknas viss underbyggnad i form av normer, specifikationer och kontroll- 
föreskrifter. Detta har ofta lett till att extra säkerhetsmarginaler införts 
vid beräkningar och dimensionering. Stora personella resurser har också 
disponerats för dessa frågor men omfånget av den kvalificerade insats 
som erfordras synes hittills ha varit underskattad. 

Redan accepterade principer för att garantera viktiga säkerhetsfunk- 
tioner, synes tillfredsställande om de tillämpas konsekvent. Sådana 
funktioner säkras genom redundans, dvs. genom flera av varandra 
oberoende system eller komponenter med samma uppgift och med sådan 
överkapacitet att en eller flera enheter kan få fela utan att funktionen 
uteblir eller blir otillräcklig. Vidare diversifieras i viss utsträckning 
varandra ersättande system och komponenter, dvs. de ges olika utform- 
ning, funktions- och drivsätt. 

Möjligheten att bygga en säkerhetsbedömning av en kraftreaktor direkt 
på erfarenheter från andra liknande reaktorer är begränsad om inte 
likheten sträcker sig så långt att konstruktionerna verkligen är tekniskt 
analoga på alla väsentliga punkter. En detaljerad genomgång erfordras 
från fall till fall, varvid inte minst verifikationsläget för föreslagna 
tekniska lösningar har sitt intresse. 

Hittillsvarande erfarenheter av de aktuella lättvattenreaktorernas egen- 
skaper är begränsade och tekniska fel har inte saknats. Ändå bör det åter 
framhållas att påverkan på omgivningen hittills kunnat hållas helt 
försumbar, både i normaldrift och vid missöden av olika slag. Det synes 
således som om de tillämpade principerna med flerbarriärinneslutning av 
radioaktiviteten, hög teknisk kvalitet, redundans och diversifiering hittills 
hade resulterat i tillfredsställande säkerhetsmarginaler för att uppväga 
existerande osäkerheter i erfarenhetsunderlaget. 

3.6 Utvecklingstendenser för lättvattenreaktorer 

Inledning 

Utredningens överväganden av kvantitativt slag har baserats på analys av 
BWR- och PWR-konstruktioner som tas i drift i mitten på l970-talet. 
Motivet härför har varit att en eventuell närförlagd reaktor bör 
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representera en väl etablerad teknik, prövad i rutinmässig drift. Utveck- 
lingen från dessa referenskonstruktioner till dagens och morgondagens 
kraftreaktorer innebär dock i många avseenden säkerhetsförhöjande 
ändringar. Detta avsnitt skall i korthet beröra utvecklingstendenserna för 
lättvattenreaktorerna. Eftersom referenskonstruktionerna härstammar 
från ASEA-ATOM respektive Westinghouse har specifik information i 
huvudsak hämtats från dessa företag. 

Bland olika målsättningar som styr kraftreaktorutvecklingen kan anges 
- utan prioritetsordning - 

l) Lägre anläggningskostnader 
2) Lägre driftkostnader 
3) Högre tillgänglighet 
4) Högre säkerhet och mindre miljöverkningar 

Ofta men ej helt generellt torde dessa målsättningar kunna komma i 
konflikt med varandra. 

Allmänt 

Medan referenskonstruktionerna motsvarar effekter i området 600 - 

800 MWe, har aggregatstorleken framför allt i Förenta staterna och 

Västtyskland drivits upp till 1300 MWe i många fall. Detta har skett utan 
större ändringar i härd- eller tankdimensioner och med begränsning av 

anläggnings- och driftkostnader som motiv. I genomsnitt har därvid 

belastningen (mätt som effektuttag per volymsenhet) på härden ökat. 
Denna tendens går i motsatt riktning mot önskemålen om säkrare 

marginaler för härdnödkylningen. Sådana marginaler kan dels erhållas 

genom konstruktionsförbättringar, dels genom effektbegränsningar och 

jämnare fördelning av effektuttaget över härdvolymen. 
En fortlöpande glidning i aggregatstorlekarna motverkar också en ur 

säkerhetssynpunkt önskvärd Standardisering av komponenter, system och 

lay-out vid kraftverken. Standardiseringen kan dessutom förutsättas 
minska driftkostnaderna och öka tillgängligheten för kraftleverans. 
Standardiseringssträvanden kännetecknar sedan en tid tillbaka flertalet 
reaktortillverkare och har mött ökad förståelse även på kundsidan. l 
Förenta staterna har en del kraftföretag bildat en sammanslutning 
(SNUPPS) för genemsam upphandling av standardiserad materiel. På 
liknande sätt noteras en ökande övergång till fabriksmonterad utrustning, 
delvis beroende på att fältarbeten tenderar att Öka i kostnad snabbare än 
verkstadsarbeten. Säkerhets- och kvalitetsmässigt innebär detta en fördel, 
eftersom verkstadsmiljön i de flesta fall ger bättre förusättningar för ett 

riktigt utfört arbete. I Förenta staterna marknadsförs även hela kärn- 
kraftverk som avses tillverkas i fabrik och levereras på flytande 
plattformar för kustförläggning. 

De ivissa fall låga tillgänglighetsvärdena för kraftreaktorer (avsnitt 3.5) 
kan leda till krav på systemförenklingar och än mer ökad kvalitetskontroll 
i framtiden. I detta sammanhang får tillförlitlighetsanalysen ökad 

betydelse. Allteftersom informationen om drift- och komponenterfaren- 
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heter växer med bl.a. säkrare felfrekvensdata, blir det också möjligt att 
med större precision bestämma hur olika system skall utformas med 

hänsyn till såväl total ekonomi som miljösäkerhet. 
Någon förändring i det principiella säkerhetstänkandet är inte att 

vänta. Även vid framtidens reaktorer kommer således miljösäkerheten 
att bygga på flerbarriärprincipen, redundans och diversifiering av viktiga 
system samt omfattande kvalitetsgaranterande insatser. Stor betydelse 
för säkerheten har den fortlöpande utbyggnaden av normer och 

föreskrifter, som sedan länge försiggått i Förenta staterna, men där även 
andra länder gör betydelsefulla insatser. Dessa normer och kriterier har 
en starkt styrande inverkan på reaktorkonstruktionerna. Bland amerikan- 
ska föreskrifter kan nämnas 

l)AECs General Design Criteria (10 CFR 50, Appendix A, 7 juli 
1971) 

2) AECs nödkylningskriterier (december 1973)
3) AECs Regulatory Guides. Dessa utkommer successivt och omfattande 

vid årsskiftet 1973/74 ca 70 guider. 
4)lEEEl standards 

5) ASME codesz 

Den svenska säkerhetsmyndigheten tillämpar i huvudsak samma 

föreskrifter som AEC. På brandskyddsområdet har i Sverige utförts ett 

internationellt erkänt pionjärarbete vilket resulterat i speciella brandför- 

svarsnormer för kärnkraftanläggningan3 De svenska normerna för tillåtli- 

ga utsläpp av radioaktivitet och tillämpningen av dem kommer sannolikt 

att få sin slutgiltiga utformning inom det närmaste halvåret. Arbetet med 

dessa normer drivs av Statens strålskyddsinstitut i samarbete med övriga 
nordiska myndigheter och internationella organisationer. Gränsvärden 

väntas dock inte väsentligen skilja sig från dem som tillämpades 1970 och 

som utredningen utgått från. 

Byggnader och inneslutning 

Kraftverksbyggnadernas konstruktion utvecklas till större tålighet mot 

skador från exempelvis störtande flygplan men även mot påkänningar av 

den typ som jordbävningar och andra naturkatastrofer medför. Starkare 

konstruktioner och dubblerade täta skal torde kunna förutses även för 

andra lägen än nära tätorter. Byggnadernas lay-out och allmänna 

disposition får en starkare prägel av önskemålen om en strikt brandcells- 

indelning och en separation av varandra ersättande systern, exempelvis 
olika stråk för härdnödkylning. Byggnaderna kan också väntas utföras så 

att sabotagehandlingar försvåras och deras verkningar begränsas. I detta 

sammanhang kan noteras att IAEA uttryckt intresse för en studie av 

underjordsförläggningars säkerhetsegenskaper. 

Någon indikation på att nuvarande inneslutningar är otillräckliga ur 

säkerhetssynpunkt finns ej. Som ett led i etablerandet av ett flertal 
oberoende försvarslinjer mot haverier synes _det ändå som om utveck- 

lingen av reaktorinneslutningar går mot än mer avancerade former. I 
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extremfall skulle inneslutningen då tåla både initialeffekterna av stora 
tankbrott - tryck och chockvågor, hög temperatur och kringslungade 
missiler - och verkningarna av en bränslehärd helt utan fungerande 
nödkylning. För detta krävs experimentella och beräkningstekniska 
uppgifter om hur en okyld härd beter sig och hur den påverkar 
omgivande konstruktioner. Ett fullständigt klarläggande av dessa problem 
torde innebära mycket stora forsknings- och utvecklingsinsatser. 

Reaktortank och -hárd 

Skulle reaktoreffekterna drivas upp mot 2000 MWe är det möjligt att 
andra tankkonstruktioner än dagens ståltankar måste tillgripas. Tankar av 
förspänd betong är därvid en möjlighet, som studeras bl a i ett 
internationellt samarbete på svenskt initiativ. Betongtankar av detta slag 
avses ge säkerhetsmässiga fördelar genom en ännu lägre sannolikhet för 
stora brott än vad dagens ståltankar har. Samma målsättning har ett tyskt 
utvecklingsarbete som bygger på en stödkonstruktion av betong utanför 
en konventionell ståltank. 

Den utveckling som på begränsad sikt har störst intresse ur säkerhets- 
synvinkel är dock knuten till ståltankar av nu gängse typ. Här är det 
närmast nya och förfinade kontroll- och inspektionsmetoder som blir av 
betydelse. Metoderna avses även kunna tillämpas kontinuerligt under 
drift och därvid kunna upptäcka och identifiera även små defekter. Detta 
önskemål ställer stränga krav och leder sannolikt till ändringar både i 
tankkonstruktioner och inspektionsutrustningarna. Inspektionsmetoder 
som kan komma i fråga innefattar såväl konventionell röntgenkontroll 
som andra radiometriska metoder, kontroll med ultraljud och analys av 
ljudemissioner från stälkonstruktionen. 

Härduppbyggnaden väntas ej ändras väsentligt inom en nära framtid. 
Av flera anledningar har det varit önskvärt att minska ojämnheter i 
effektuttaget mellan härdens olika delar. Detta har bl.a. skett genom 
ändringar i styrstavsutformningen för PWR och genom införande av s.k. 
brännbart gift] i bränslestavarna på BWR. 

Regler- och avstängningssystem 

Tillverkarna har utvecklat sina produkter i riktning mot högre redundans, 
exempelvis utförs ASEA-ATOMs nya reaktorer med 4 separerade stråk 
både för kontrollsystem och elkraftförsörjning. 

En ytterligare utveckling mot ökad diversifiering synes också vara att 
vänta för regler- och snabbstoppsystem. I Förenta staterna har AEC 
aviserat skärpta krav i detta avseende för snabbstoppsfunktionen. 

Hárdnädkylning 

Berörda myndigheter i olika länder har uttalat sitt förtroende för den 

principiella uppbyggnaden av dagens härdnödkylsystem. Utan ny experi- 
mentell detaljinformation som talar för en ändring synes det därför 



SOU 1974: 56 Kraftreaktorer, funktion och uppbyggnad 99 

troligt att eventuella insatser inriktas på en utveckling av existerande 
system. Som exempel kan nämnas att ASEA-ATOM gått över från två till 
fyra separata stråk för härdnödkylningen. Vart och ett av de fyra stråken 
är inrymt i egen brandcell och innefattar separata enheter även för 
sekundär och tertiär kylning samt dieselgenerator för elförsörjning. 
Westinghouse nya konstruktion har tre separata stråk. Varje stråk 
inkluderar där en tryckvattenackumulator, hög- och lågtryckspumpar för 
vatteninjektering i härden samt värmeväxlare för kylning av återcirkulerat 
vatten under den senare kylningsfasen. För båda konstruktionerna 
beräknas nödkylsystemets överkapacitet vara mycket stor. 

Inte bara för härdnödkylsystemen utan även för andra system med hög 
redundans erhålles ökade möjligheter till provning av systemen utan 
inverkan på driften. Sådana provningsmöjligheter är av speciellt stor 
betydelse för system som inte är idrift. 

Miljösynpunkter 

Stabiliseringsfasen för tekniken att ta hand om rutinmässigt uppträdande 
radioaktivt avfall med uppfyllande av de nya mycket stränga gränsvär- 
dena för doser i omgivningen är ännu inte slut. Såväl ASEA-ATOM som 

Westinghouse har konstruerat anläggningar som ger extremt låga avsikt- 

liga utsläpp till omgivningen. Vattenburna utsläpp torde därvid kunna 
hållas låga och under säker kontroll utan att ny teknik behöver utvecklas. 
För luftburna utsläpp är problemen mer komplicerade genom att 

utsläppsvägarna är flera och svårare att kontrollera. Även för dessa 

utsläpp torde ändå utvecklingen i princip komma att följa redan inslagna 
vägar. Detta innebär att luft- och gasströmmar som kan misstänkas 
innehålla radioaktivitet leds till fördröjningsanordningar eller förvarings- 
tankar. Dessa kan ha tillräcklig kapacitet för att hålla största delen av 

aktiviteten inne till dess den försvunnit genom avklingning. Systemen 
innehåller dock ofta även filter av något slag - kolfilter, eventuellt kylda 
sådana, och organiska lösningsmedel är aktuella i detta sammanhang - 

ibland med recirkulationsmöjligheter. Högeffektiva avskiljningsmetoder 
är svåra att tillämpa på stora luftvolymer, varför speciella insatser krävs 
för att begränsa och mäta utsläppen via läckage från turbindelen i BWR 

och utsläpp vid ventilation av PWR-inneslutningar. Totalt ökar de 

strängare miljökraven också kraven på låga läckage från bränslet, på hög 

systemtäthet och fullständighet vid mätningen av de luftburna utsläppen. 

Kärnkraftverkens inre miljö påverkas i både positiv och negativ 
riktning av övriga säkerhetskrav. Högre kvalitet på bränslet och bättre 

systemtäthet minskar generellt personalstråldoserna, men ökade insatser 

på inspektion och större mängder avskiljd aktivitet iavfallshanteringen 
kan verka i motsatt riktning. Samtliga åtgärder måste därför vidtas med 
beaktande av önskemålet om minsta möjliga personalexponering. Dettai 
sin tur leder till att graden av automation och avståndsstyrning ökar, 
vilket bl. a. slagit igenom i en ny teknik för snabbare bränslebyte vid 

Westinghouse PWR. På samma sätt torde framtida systemutformning och 

planlösningar komma att ytterligare präglas av önskan om snabba, enkla 
och säkra översyns- och reparationsrutiner. 
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K ylproblem 

Uppvärmningen från värmekraftverkens kylvattenutsläpp har i många 
länder blivit ett problem där kylningen sker till floder eller insjöar. l vissa 
fall har negativa effekter kunnat beläggas även vid havsvattenkylning, 
men då har det främst rört sig om recipienter på varmare breddgrader. 

Stora insatser görs för närvarande i Sverige för att klarlägga eventuella 
effekter av kylvattenintag och -utsläpp. Detta sker i omfattande 
undersökningsprogram både före och efter idrifttagning av olika kärn- 
kraftstationer. Förutsättningarna för kylning med havsvatten utan att 
miljöproblem skapas bedöms vara goda så länge svenska kärnkraftverk 
lokaliseras till kustområden. Någon teknisk ändring av kraftverkens 
framtida utformning torde därför ej bli aktuell av kylningsskäl. l de fall 
ett större verk skulle inlandslokaliseras kan kompletterande kylning med 
kyltorn bli nödvändig. Tekniken härför är känd och ger inga andra 
konsekvenser än en något annorlunda miljöpåverkan - estetiskt och 
klimatmässigt - samt en ökad kraftkostnad. 

En annan sida av detta problem är att en allmän energiknapphet kan 
väntas leda till ökat intresse för utnyttjandet av överskottsvärmen från 
kraftverken. De högre energikostnaderna kan leda till att tidigare icke 
lönsamma lösningar blir ekonomiskt attraktiva och att helt ny teknik 
utvecklas på området. Tänkbara tillämpningar kan avse fjärrvärme, 
industriellt processvärme, fiskodlingar och agrikulturella ändamål. 

A vslu tning 

Några revolutionerande ändringar i tekniken för lättvattenreaktorer är 

enligt ovan inte att vänta utan i stället en utveckling av redan tillämpade 
principer i samband med en konsolidering av erfarenhetsläget. 

Speciellt intressanta utvecklingsobjekt synes vara alternativa reaktor- 

tankkonstruktioner, metoder för inspektion av reaktortank och primär- 
system under drift samt inneslutningar med extra skydd mot skador 

utifrån, från tankbrott och från smält härd. 

Utvecklingstendenserna för lättvattenreaktorer kan inte bedömas 
fristående från tendenserna för alternativa kraftkällor. Inom de närmaste 
decennierna synes främst endast andra kärnkraftalternativ kunna få 

någon större betydelse. Främst bör därvid den gaskylda högtemperatur- 
reaktorn (HTGR) beaktas. Den tekniska utvecklingen för denna reaktor- 

typ ligger emellertid ca 10 år efter lättvattenreaktorema, vilket gjort att 

utredningen avstått från att diskutera den här. Olika alternativa konstruk- 
tioner av snabba bridreaktorer (FBR) kan också bli aktuella men först på 
ännu längre sikt, 1990-talet eller senare. 
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4 Lokalisering av kärnkraftverk 

l detta kapitel skildras först hur lägesvalet för kärnkraftverk bestäms av 

ett samspel mellan å ena sidan ekonomiska faktorer, främst avstånd för 

energileveranserna, och å andra sidan miljöförhållanden sammanhängande 
med bl. a. olika utsläppsfrågor. Vidare beskrivs olika metoder för 

säkerhetsanalys av kärnkraftverk med hänsyn till omgivningen. Till sist 
relateras svenska och utländska myndigheters attityder i förläggnings- 
frågan samt redogöres för befolkningsförhållandena kring lägen, vilka i 

olika länder godkänts för förläggning av kärnkraftverk. 

4.1 Lokaliseringsfaktorer 

Många faktorer som spelar in vid val av läge för kärnkraftverk är 

desamma som för andra värmekraftverk. Hänsynstagandet till konse- 

kvenser av haverier medför vissa extra krav för kärnkraftverkens del, 
medan bränsleförsörjning och bränslelagring skapar för oljekraftverken 

speciella krav. Här skall i korthet några viktiga lokaliseringsfaktorer 

belysas. 
Det redan existerande systemet för produktion och distribution av 

elkraft har ett starkt inflytande på lägesvalet för tillkommande stationer 

och enheter. Fram till 1970-talet svarade vattenkraften för den domine- 

rande delen av elenergiproduktionen i Sverige, vilket framgått av kapitel 
2. Figur 4:1 illustrerar detta genom att ange var kraften produceras och 

konsumeras. Som synes ger vattenkraftens starka koncentration till norra 

Sverige och konsumtionens lika dominerande koncentration till de södra 

delarna ett stort behov av kraftöverföring över långa avstånd. Detta leder 
till att värmekraftverk ur överföringssynpunkt med fördel lokaliseras till 

Sydsverige. 
Kraftförbrukningens tillväxt och framtida geografiska fördelning på- 

verkar också lokaliseringen. Södra och mellersta Sveriges dominans av 

kraftförbrukningen väntas öka under de närmaste decennierna, vilket kan 

komma att påverka lokaliseringen av nya kraftverk till närheten av 

Stockholm-Mälardalen, Göteborgs- och Malmö-regionerna. 

Kraftsystemets totala kapacitet har avgörande betydelse för hur stora 

aggregat som kan anslutas till olika delar av nätet och i viss mån även för 

hur stora stationer som kan tillåtas. 
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Figur 4: 1 PROGNOS FÖR ELFÖRBR UKNINGEN OCH PRODUKTIONEN UPP-
DELAD ELOMRÄDES VIS FÖR STADIERNA 1970, 1 980 OCH 1990
Electric power consumption and production prognosis for Sweden 1970, 1980 and
1990. Total and by power distribution regions
Källa: CDL I 9 73-10-03
Source:
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De kostnadsfaktorer som har det största inflytande vid val av 

lokaliseringsort är de som har att göra med kraftöverföringen samt med 
aggregat- och stationsstorlek. l allmänhet minskar priset per installerad 
kW vid ökande aggregatstorlek, men vissa återhållande faktorer finns 
också. Det verkar sannolikt att för den närmaste framtiden storleken 
stannar vid 1100 å 1300 MWe för kärnkraftaggregat och ca 500 MWe för 

oljekraftaggregat. En speciell typ av lokaliseringsbegränsning erhåller man 
vid kraftvärmeverk, där långa ledningar för överföring av hetvatten eller 
processånga ger starkt ökade kostnader. 

Enligt av riksdagen fastlagda riktlinjer för hushållningen med landets 
mark- och vattentillgångar bör lokalisering av s. k. miljöstörande industri- 
er till kusten främst i Syd- och Mellansverige begränsas till ett fåtal 
utpekade områden. Denna strävan bygger på en önskan att reservera så 
stor del som möjligt av kvarvarande kustområden av naturvårdsskäl och 
för rekreationsändamål. I detta sammanhang betraktas kondenskraftverk 
som miljöstörande industri. Dessa synpunkter har utvecklats i Kungl. 
Maj: ts proposition 1972:1 ll angående regional utveckling och hushåll- 
ning med mark och vatten som i huvudsak godkänts av riksdagen. 
Propositionen anger att utbyggnaden av kärnkraftverk i avvaktan på 
resultaten av pågående utredningar endast skall medges i anslutning till 
redan beslutade verk i Värö (Ringhals), Barsebäck, Simpevarp (Oskars- 
hamn) och Forsmark. Vid de s. k. obrutna kusterna bör miljöstörande 
industri helt undvikas och till de s. k. högexploaterade kuststräckorna 
skall miljöstörande industri förläggas till områden vid Lysekil, Stenung- 
sund, Värö, Karlshamn, Norrköping, Nyköping-Oxelösund och Nynäs- 
hamn, figur 4.2. Denna typ av begränsning i lokaliseringsmöjligheterna 
blir således av stor betydelse för kraftverk av olika slag. 

Ett nukleärt kondenskraftverk behöver för sin kylning 50 - 60 m3 
vatten per sekund och per 1000 MW eleffekt. Även om stationen 

begränsades till ett eller två aggregat av denna storlek kan sådana 

kylvattenströmmar endast tas ut i två vattendrag i Syd- och Mellansverige 
- Göta älv och Dalälven - och i ett fåtal av de allra största insjöarna. För 

i kylning med genomströmmande kylvatten vid stora stationseffekter kan 

i därför bara lägen vid eller nära kusten komma ifråga. Det är dock möjligt 
i att med hjälp av kyltorn minska eller helt eliminera kylvattenbehovet. 

F Tabell 4:1 ger en sammanställning över en stations Vattenförbrukning vid 
olika kylmetoder. Som framgår av tabellen är alternativen med kyltorn i avsevärt dyrare än med direktkylning. 

Kraftverkens behov av tunga transporter talar för kustlokalisering. 
Tabell 4:11 ger data rörande transportbehoven för olika aktuella 

aggregattyper med karaktäristiska årliga drifttider. För oljeeldade verk 
krävs hamnanläggningar för lO å 15 m djupgående fartyg. Vid inlandsför- 
läggning kan förutses extrakostnader för bränsletransporter och för 

transport av tyngre komponenter under byggnadstiden. För kärnkraft- 
verk är reaktortanken med en vikt av ca 500 ton en av de tyngsta enstaka 

komponenterna. Under drift tillkommer strålskärmade transportdon för 
använt bränsle och radioaktivt avfall med enhetsvikter på upp till 
100 ton. Sjötransport är icke oundgängligen nödvändig, men medför 
avsevärda fördelar. 
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Figur 4:2 KLASSIFICERING AV KUSTOMRÅDEN ENLIGT- RIKSDAGENS 
BESLUT 1972
(Geographical guidelines for the utilization of the coasts in Southern Sweden) 
Källa: Civildepartementet C U 19 72: 35
Source 
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Tabell 4:] Alternativ för kylning av 1000 MWe kärnkraftverk
Cooling alternatives for 1000 M We nuclear power plant

Erforderligt Relativ kraft-
vattenflöde produktionskostnad
Water flow Relative cost of

power produced
m3 /s % 

Havsvattenkylning 50 100
Sea water cooling

Öppna våta kyltorn 13a) 110
Open wet cooling
towers

Torra kyltorn » 120m 
Dry Cooling towers

Kylsjöc) 13°” 102-1056)
Cooling lake

Anm

a) 0.8 m3/s avgår till atmosfären, resten återföres till vatten-
takten
0.8 m1 /s released to atmosphere, balance goes to recipient

b) Grov uppskattning
Rough estimate

c) 10 km2 area

d) Nettotillförsel till kylsjön
Net flow to lake

e) Kostnaden beror på typ av sjö och naturliga förutsätt-
ningar, helt konstgjord sjö kan ge än större kostnadsökning
Depends on type of lake and natural conditions, complete-
ly artificial lake may give still higher values

Källa: lnlandslokaliserade kärnkraftverk, CDL (publiceras
under 1974)
Source

Miljöpåverkan från ett kraftverk kan vara av flera slag, mer eller mindre
lätta att utvärdera. För varje läge där överväganden av plansynpunkt samt
av teknisk och ekonomisk art gör det lämpligt att placera ett verk,
undersöks om de omgivningshygieniska miljökraven kan uppfyllas till
rimlig kostnad. Är detta möjligt bör sedan estetiska synpunkter ägnas
stor omsorg vid stationsutformningen. Områden med speciellt känslig
miljö förutsätts ha undantagits redan i plansammanhang.

Miljöpåverkan från industrier kan uppdelas i två olika typer, vilka
beaktas på helt olika sätt. Den ena typen är förutsedda miljöverkningar,
orsakade av anläggningens normala drift vari inräknas även mindre
störningar med relativt väl känd förekomst och verkan. Den andra typen
är verkningar av större, sällsynta haverier, vars förekomst icke helt kan
uteslutas. I det förra fallet kan normer beträffande tillåtliga värden för
olika miljöverkningar uppställas och läggas till grund för dimensionering
av reningsanordningar, skorstenhöjder, erforderliga recipientflöden osv.
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Tabell 4:11 Transportbehov vid 1000 MWe kärnkraftaggregat
Transport requirements for 1000 M We nuclear power plant

SOU 1974: 56

BWR PWR

Tunga transporter, företrädesvis sjöledes
Heavy rransports, mainly by sea

Reaktortank + lock 600+125 ton
Pressure vessel + Iid

Ånggeneratorer, 3-4 st -
Steam generators, 3-4

Tryckhållningstank -
Pressurizer

Transformator
Transformer

Utbränt bränsle, 5- 10 trp/år
Used fuel, 5-10 rransports a year

Landtransporter under byggnadstiden
Transports by land during construction

Lastbilar, tyngre ca 10 ton
Heavy Iorries about 10 tons

Lastbilar, lättare ca 5 ton
light lorries about 5 tons

Personbilar Cars

Exempel på vissa mängder av byggnadsmaterial
Examples of necessary building materials

Betong
Concrete

Armering
Reinforcement steel

Stålbalkar, plåt 0 dyl
Steel beams, plates etc

Grus, makadam, asfalt 0 dyl
Sand, gravel, asphalt etc

ton = metric tons; ton/st = tons/unit; trp = transp0rt(s); dygn = day

260+90 ton

300 ton/st

90 ton

300 ton

100 ton/trp

50-75 trp/dygn

150-200 ” 

600-1000 ” 

ca 300 000 ton

ca 8 000 ton

ca 3 000 ton

ca 400 000 ton

Källa: Sydkraft 1973-10-30
Source

För att begränsa den senare typen av verkningar förses anläggningen med

säkerhets- och skyddsanordningar. Beslut om ett kärnkraftverks lokalise-

ring föregås alltid av en systematisk analys av påverkan på den omgivande

miljön.
De mera kontinuerliga miljöbelastningarna begränsas genom existeran-

de normer och riktlinjer för tillåtliga föroreningshalter i föda, luft och

vatten, för tillåtliga bullernivåer i olika miljöer osv. Det finns även

speciella lagar och förordningar samt tillsynsmyndigheter för tillstånds-

givning och övervakning av efterlevnaden.
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4.2 Säkerhetsanalys och dimensionerande haverier 

I Förenta staterna började man tidigt med att utforma såväl forsknings- 
som kraftreaktorernas kontrollsystem och säkerhetsanordningar på ett 
sådant sätt att miljökonsekvenserna av ett visst dimensionerande haveri 
icke skulle överstiga vissa gränser. Detta dimensionernade haveri (Maxi- 
mum Credible Accident, MCA) definierades som det allvarligaste haveri 
som kunde inträffa med icke helt försumbar sannolikhet. Härvid krävdes 
att de vid ett sådant haveri uppkomna stråldoserna för människor i 
omgivningen skulle begränsas så att inga akuta effekter uppstod utanför 
en skyddzon med 1 â 2 km radie_. Angivna dosvärden som ej fick 
överskridas vid skyddszongränsen var 25 rad helkroppsdos och 300 rad 
sköldkörteldos (dosbegreppet och hälsoeffekter av stråldoser behandlasi 
avsnitt 5.3). 

Prövningen av reaktorernas säkerhet har i Sverige skett efter liknande 
principer som i Förenta statema ända sedan koncessionskravet infördes 
genom atomenergilagen år 1956. 

Både i Sverige och utomlands har med tiden säkerhetsanalyserna vuxit 
i omfång. Allt fler fiktiva haveriförlopp studeras nu, allt mer ingående 
funktionsanalyser görs av de system som kan tänkas ge upphov till 
olyckor och av dem som måste fungera för att reaktorn vid en skada skall 
stängas av på ett säkert sätt eller återföras till ett säkert driftläge. I stället 
för ett enda dimensionerande haveri har man således nu ett spektrum av 
haverier, vilka tillsammans bildar underlag för de krav som från 
säkerhetssynpunkt ställs på anläggningens samtliga system. Vissa av dessa 
haverier måste dock framträda som de för omgivningen allvarligaste och 
därmed styrande för anläggningens konstruktion. På senare tid har denna 
typ av konstruktionsstyrande haveriförlopp med åtföljande omgivnings- 
verkningar börjat kallas Design Basis Accidents - DBA. Uttrycket saknar 
vedertagen svensk benämning, men konstruktionsstyrande haverier synes 
vara en adekvat tolkning. 

l samband med lokalisering av kämreaktorer har även diskuterats 
haverier med större konsekvenser än MCA eller DBA. Denna haverityp 
med extremt stora konsekvenser har kallats maximal hypotetisk olycka 
(Maximum Hypothetical Accident - MHA). Dess sannolikhet har 
förutsatts vara så låg att det inte är rimligt att installera speciella 
skyddsanordningar mot den. Den nu nära 20 år gamla amerikanska 
rapporten WASH-740 utgjorde ett försök att från den tidens kunskaps- 
läge och med då aktuella reaktorkonstruktioner beskriva en sådan 
maximal hypotetisk olycka (jämför avsnitt 6.5 Beräknade maximal- 
konsekvenser för de olika lägena”). Denna rapport och liknande 
utredningar och beräkningar har haft ett väsentligt inflytande på 
myndigheternas inställning vad det gäller avstånd från större kraftreak- 
torer till närmaste tätort. 1 wAsH-740 Theoretical 

Säkerhetsanalyser baserade på konstruktionsstyrande haverier som possibilities and con- 
DBA är enbart inriktade på anläggningens förmåga att tåla och begränsa seqPenceåM mal-m 

accidents in large nuclear konsekvenserna av olika haverier utan att några akuta skador uppkommer power plants. (mars 
i omgivningen. Sådana analyser ger därför inte något utslag för 1957) USAEC. 
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variationer i omgivningsförhållandena. För att få ett mått på skillnaden i 
omgivningens känslighet för verkningar av haverier måste även ogynnsam- 
mare haveriförlopp studeras. Därvid blir det aktuellt att beakta förlopp 
där olika skyddsanordningar satts ur funktion, där större mängder 
aktivitet frigjorts och sämre atmosfäriska spridningsförhållanden råder än 
som förutsätts vid DBA. Detta kan ske genom beräkning av omgivnings- 
konsekvenserna av någon typ av maximal hypotetisk olycka eller med 
den metodik som beskrivs i följande avsnitt. 

Trots sina principiella begränsningar har DBA-analyserna varit till stor 
nytta vid utvecklingen av dagens reaktorer till anläggningar med 
säkerhetsmässigt jämnstarka delsystem och med en tillfredsställande total 
säkerhet för de lägen som varit aktuella. Dessa har nämligen - 
åtminstone vad det gäller stora lättvattenreaktorer »- än så länge varit av 
typen glesbygdsläge med storleksordningen 20 km avstånd eller mer till 
närmsta större tätort. Detta framgår bland annat av figur 4:3, där 
befolkningsfördelningarna kring ett antal svenska och utländska kraft- 
reaktorer visas. 

4.3 Säkerhetsvärdering av lägen och anläggningar 

DBA-analysen resulterar i vissa minimikrav med hänsyn till omgivningen 
på kraftverkets normala funktioner och dess säkerhetssystem. En 
fullständigare mer kvantitativ säkerhetsanalys kan motiveras av flera skäl. 
Främst bland skälen bör nämnas önskvärdheten avsatt kunna genomföra 
avvägningar med avseende på risk, nytta och kostnad för olika 
kraftkällor och förläggningsplatser. En sådan säkerhetsanalys kan dess- 
utom användas för en mera detaljerad optimering av olika systems 
uppbyggnad från säkerhetssynpunkt. Analysen inriktas därvid inte enbart 
på omgivningssäkerheten utan även på anläggningens driftsäkerhet. 
Denna senare användning har redan gett god utdelning inom kärnkraft- 
tekniken. Ur utredningens synvinkel är dock tillämpning av säkerhets- 
analys på kraftverkets inverkan i omgivningen av särskilt intresse. 

l det ideala fallet borde en säkerhetsanalys ge upplysning om de totala 
riskerna i omgivningen orsakade av anläggningens existens, men även om 
riskernas fördelning efter de enskilda haverikonsekvensernas storlek. För 
kärnkraftverk riktas därvid huvuduppmärksamheten på effekter av 

radioaktivitetsutsläpp. Praktiskt-tekniskt går analysen så till att varje 
händelsekedja som kan leda till aktivitetsutsläpp studeras och sannolik- 
heten för fel på berörda komponenter eller på hela systemfunktioner 
uppskattas. Teoretiskt sett skulle på detta vis kunna beskrivas en 
fördelning, som anger sammansättning, aktivitetsmänd och utsläppssätt 
för alla tänkbara haveriförlopp samt sannolikheten för vart och ett av 
förloppen. Denna fördelning kan sedan med hjälp av sannolikheter 
för atmosfäriska spridningsförhållanden och vindriktningar samt befolk- 
ningsförhållanden bearbetas till en sannolikhetsfördelning av omgivnings- 
konsekvenser (antal fall av olika hälsoeffekter t.ex.). Den framräknade 
konsekvensfördelningen representerar omgivningsrisken från den studera- 
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l Observera att risk i 
detta betänkande genom- 
gående definieras kvanti- 
tativt såsom: sannolik- 
heten för en viss händelse 
gånger händelsens konse- 
kvenser uttryckt i lämp- 
liga mått, medan sanno- 
likhet används i betydel- 
sen frekvens med sorten 
per år”, per miljon 
driftår e d. 
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Källa: F R Farmer, Siting criteria - a new approach [AEA Symposium on
Containment and Siting of Nuclear Power Plants, Wien, April 1967

de kombinationen av läge och aggregat. En fullständig beskrivning av en
anläggnings konsekvens-sannolikhetsspektrum är emellertid omöjlig att
göra, bl.a. ligger det i sakens natur att extremt osannolika haveriförlopp
inte låter sig beskrivas.

Ett steg mot en mera fullständig säkerhetsanalys har presenterats från
brittiskt håll, närmast av F R Farmer och hans medarbetare. Liknande
metoder har även tillämpats i Förenta staterna? Farmer föreslår ett
kriterium för sambandet mellan storleken på utsläppet av en viss typ
radioaktivitet från reaktorn, och sannolikheten för detta utsläpp, figur
4:4. Detta samband är tänkt att utgöra en standard för vad som är
tillfredsställande säkerhet. Farmers kriterium skiljer sig endast till viss del
från det tidigare beskrivna DBA-tänkandet. Kriteriet är helt knutet till
anläggningens egenskaper och beaktar således inte om omgivningen är
olika från ett fall till ett annat. Detta kriterium är dessutom baserat i
huvudsak på hälsoeffekter av en enda typ - risken för sköldkörtelcancer
- vilket ytterligare begränsar dess användbarhet vid de analyser som
erfordras för närförläggningsutredningens arbete.
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l utredningens analyser har genomgående eftersträvats att för studera- 
de haveriförlopp ange såväl konsekvensen i form av antalet fall av olika 
hälsoeffekter som en uppskattning av sannolikheten för att denna 
konsekvens skall uppstå. Såsom det inledningsvis antyddes i detta avsnitt 

uppstår svårigheter både med att beskriva ett fullständigt haverispektrum 
och med att ange sannolikheterna i absoluta, verifierade tal. Dessa 

svårigheter diskuteras närmare i kapitel 5 ozch 6. 
Även ifråga om förutsättningar, som är givna i ett praktiskt aktuellt 

fall, uppstår vissa problem vid mera generella studier av det slag 
utredningen haft att genomföra. Sålunda har det varit nödvändigt att 

utgå från ett begränsat antal varianter av reaktortyper och omgivningsför- 
hållanden. Analysen har således koncentrerats till de två referenskon- 
struktionerna för BWR respektive PWR. Konsekvenserna av haveriutsläpp 
från dessa reaktortyper har beräknats under förutsättning att de 
lokaliserats i anslutning till en modellstad med ca l miljon innevånare 
och med för södra och mellersta Sverige normala atmosfäriska spridnings- 
förhållanden. 

Sambandet mellan konsekvens och sannolikhet presenteras här som 

stapeldiagram enligt figur 4:5 medan Farmers samband visas i figur 4:4 i 

form av en kontinuerlig kurva. För båda figurerna användes logaritmiska 
skalor eftersom sambandet tillämpas över mycket stora intervall i 

sannolikhet och konsekvens. Varje steg på skalorna betyder en tiofaldig 

förändring. Sannolikheten anges i antal händelser per miljon år eller 

reaktordriftår. Konsekvensen kan t. ex. uttryckas i antal fall av en viss 

hälsoeffekt, i antal förlorade levnadsår vid full hälsa eller i kostnader. 

Samma typ av diagram kan användas såväl för att beskriva vad som anses 

tillfredsställande från säkerhetssynpunkt, som för jämförelser mellan 

olika förlåggningsplatser vad beträffar konsekvenser av givna haveri- 

förlopp. Det bör observeras att denna typ av diagram beskriver en 

riskfördelning för samhället som helhet och inte för enstaka individer. 

Den individuella risken från haverier minskar i allmänhet snabbt med 

avståndet till anläggningen. Både total risk och individuell risk måste 

beaktas vid en bedömning (jfr kapitel 6). 
Farmers kriterium gör ingen skillnad på haveriutsläpp och normalut- 

släpp, vilket kan synas vara en fördel. Att så är fallet är dock icke 

självklart. Normer för den löpande driftens förutsedda utsläpp finns 

fastlagda och normernas efterlevnad övervakas mycket strikt. De doser 

som uppkommer i omgivningen kan därvid relativt väl beräknas till sin 

storlek och sannolikhet. Mot dessa stråldoser svarande hälsoeffekter är 

däremot oftast av hypotetiskt slag och skall ej ens statistiskt kunna 

påvisas (jämför avsnitt 5.3). Helt annorlunda är förhållandena vid 

haveriutsläpp. Dessas sannolikheter är mycket svåra att bestämma och 

därmed även sannolikheterna för de åtföljande dosfördelningarna i 

omgivningen. Är stråldoserna kända kan däremot eventuellt uppkomman- 
de akuta hälsoeffekter förutsägas med förhållandevis god säkerhet. 

Sådana akuta effekter kan endast förekomma vid mycket stora utsläpp. 
Ett referenssamband för bedömning _av säkerheten mot haverier bör 

vara formulerat så att de samlade olycksverkningarna som medeltal över 
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lång tid är klart mindre än de beräknade verkningarna av tillåtliga

normalutsläpp (jfr avsnitt 6.5). Med denna förutsättning skapas en

möjlighet att relatera haveriutsläppens verkningar till de uppskattningar
av från samhällets synpunkt tillåtliga - mera normaldriftsanknutna - 

verkningar av joniserade strålning från teknisk och medicinsk verksamhet,
som man nått internationell enighet om inom ICRP. 

En utveckling mot en mera kvantitativ analys av haveririskerna

framstår som önskvärd av flera skäl. Det har här framhållits att ett

studium av närförläggningsfrågan svårligen låter sig göras utan en

säkerhetsanalys av något slag, där även kostnader och nytta för olika

tänkbara tekniska alternativ beaktas. Ett sådant kvantitativt grepp gör
det också möjligt att belysa frågan om det för närvarande görs
så stora ekonomiska uppoffringar på säkerhetsarrangemang inom kärn-

krafttekniken, att de ej har sin motsvarighet vare sig för alternativen till

kärnkraften inom andra teknikgrenar eller inom samhällslivet i övrigt.
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4.4 Myndigheternas behandling av förläggningsfrågor 

En redogörelse för svenska och utländska myndigheters syn på möjlighe- 
ten att förlägga kraftreaktorer av lättvattentyp i eller nära storstäder får 

huvudsakligen grundas på uttalanden beträffande reaktorer med mer eller 
mindre glesbygdsbetonad omgivning. Befolkningsfördelningarna kring ett 
antal inhemska och utländska förläggningsplatser har tidigare visats i figur 
4:3. l denna visas samtliga svenska lokaliseringar samt ett antal utländska 
lägen med särskilt hög befolkningstäthet i omgivningen. För Sveriges del 
kan här nämnas Värtan-projekten, för Västtysklands Ludwigshafen och 
för Förenta staternas Zion i delstaten Illinois och Newbold Island i New 
Jersey. l detta avsnitt skall en del av de specifika synpunkter som 
framförts från myndigheter i Sverige, Förenta staterna och Västtyskland 
återges och kommenteras. 

Myndigheternas attityd i övriga kärnkraftproducerande länder har inte 
berörts eftersom de inte tillför något väsentligt utöver vad som gäller för 

övriga länder. För exempelvis Storbritannien beror detta på att landets 
kåmkraftproduktion baserats på gaskylda reaktorer varför säkerhets- 

bedömningarna icke direkt är tillämpbara i samband med lättvattenreak- 
torer. 

Sverige 

De svenska säkerhetsmyndigheternas syn på lokaliseringen av kärnkraft- 

anläggningar framgår av de yttranden som avgivits från tillsynsmyndig- 
heten enligt atomenergilagen, delegationen för atomenergifrågor och 
dess reaktorförläggningskommitté, i enlighet med vilka Kungl Maj :t 
beslutat i samtliga tillståndsärenden. 

De kärnkraftverk för vilka tillstånd hittills har givits har varit förlagda 
på platser med mycket begränsad bofast befolkning inom 2 km. 

Delegationen har i princip krävt ett byggnadsstopp innanför denna radie 
vid samtliga kärnkraftverk men har dock medgivit enstaka undantag. 

Vid Ågestaverket med väsentligt lägre reaktoreffekt än aktuella 
kraftverk ökar befolkningstätheten snabbt utanför 2 km-gränsen. Senare 
tillkomna verk har däremot förlagts så att befolkningen ut till något 
tiotal km har varit begränsad. För dessa har som koncessionsvillkor krävts 

följande: 
För Marviken- och Oskarshamnsstationerna att inom området 2 - 15 

km från anläggningen bebyggelsen väsentligen ej bör ändra karaktär. 
För Ringhals-, Barsebäck- och Forsmarkstationerna att planer på 

ytterligare bebyggelse utanför 2 km-radien inom ett område ut till någon_ 
mil från anläggningen bör underställas tillsynsmyndigheten enligt atom- 

energilagen för prövning innan de fastställes. 

Delegationen har hittills ej ansett att skäl förelegat till utvidgning av 
dessa gränser då kraftstationerna utökats med ytterligare kärnkraft- 

aggregat. 
l stor utsträckning har säkerhetsgranskningen av svenska reaktorer 

byggt på samma principer som de man tillämpar i USA, där stora 

ansträngningar lagts ned på norm- och kriteriesystem för bedömning av 
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l Statens kärnkraftin- 

spektion fr o mjuli 1974. 
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reaktorers tekniska säkerhet. Samtliga koncessioner har därför förenats 
med krav på en mycket detaljerad redovisning av reaktorsystemens 
uppbyggnad och funktion. Man kan här notera att säkerhetsredovis- 

ningen under uppbyggnadsskedet för en kraftreaktor av välkänd typ 
beräknas kräva en granskningsinsats från myndighetens sida eller för dess 

räkning på sammanlagt 8-10 manår. 
En speciell aspekt togs upp till behandling i samband med Barsebäck- 

verkets koncessionsansökan, nämligen närheten till den planerade flyg- 
platsen på Saltholm i Öresund. Utredningarna beträffande sannolikheten 
för en flygplanstörtning på verket och möjligheterna av att en allvarlig 
reaktorolycka skulle uppstå därigenom ledde till slutsatsen att inget 
hinder förelåg mot att placera verket på aktuellt avstånd från Saltholms 
föreslagna flygplats, nämligen 13 km. 

Ändring av ovannämnda praxis för förläggning av reaktorer aktualisera- 
des då Stockholms elverk inlämnade en ansökan att få förlägga ett 
kärnkraftverk vid Värtan i Stockholm, (se kap 1.1). 

Beslutet i detta ärende publicerades med ett pressmeddelande 
1969-06-27 ur vilket citeras: Delegationen för atomenergifrågor har 
beslutat tills vidare bordlägga frågan om Stockholms elverks ansökan om 
tillstånd för ett atomkraftverk vid Värtan för kombinerad produktion av 
el- och hetvatten. Delegationens reaktorförläggningskommitté har funnit 
att det krävs ytterligare underlag innan man kan godta en förläggning av 
stora atomkraftstationer i nära anslutning till tät bostadsbebyggelse”. 

Ur Reaktorförläggningskommittens remissvar 1969-09-15 med anled- 

ning av Vattenfalls utredning Kärnkraft på ostkust citeras följande: 
”Kommittén har i sitt arbete på närförläggningsfrågor kommit till den 

uppfattningen att behov finns av bl.a. erfarenhet från reaktordrift innan 

ställning tages till närförläggning. Kommittén understödet således en 

policy där man successivt, under hänsynstagande till vunna positiva 
drifterfarenheter, närmar förläggningsplatserna till tätbebyggelse. Kom- 
mittén villi detta sammanhang framhålla att evakuering kan vara lättare 

att ordna i industriområden och sommarstugebebyggelse än i bebyggelse 
med permanent boende. Det är ovisst när ett ställningstagande rörande 

närförläggning kan tas. Den utredning som Delegationen tillsatt rörande 
denna problematik bör bidraga till att ge underlag för bedömning av 
dessa frågor”. 

Statens strålskyddsinstitut har speciella aspekter att beakta, dels i j 
samband med föreskrifter för strålkontrollen inom anläggningen, dels för 
fastställandet av gränsvärden gällande tillåtliga utsläpp till atmosfären och 

vattenrecipienter. Institutet har tillsammans med sina nordiska motsvarig- 
heter under våren 1974 fastställt gemensamma riktlinjer för de krav på 
begränsning av aktivitetsutsläpp till luft och vatten som i fortsättningen 
skall ställas på kärnkraftanläggningar. Dessa riktlinjer har f.n. inte hunnit  

publiceras men innebär en skärpning av tidigare krav, inte minst 
motiverad av det omfattande utbyggnadsprogrammet. Möjligheten att 
konstruktivt och drifttekniskt uppfylla sådana skärpta krav anses 

demonstrerad genom erfarenheterna från existerande kärnkraftverk av 

lättvattentyp. 
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Statens planverks syn på lokalisering av kärnkraftverk har redovisats i 

samband med ställningstaganden till konkreta planfrågor som t. ex. 

Ringhals, Trosa, Värtan samt i samband med yttranden över material av 

mer översiktlig karaktär som Kärnkraft på ostkust”. 

Verket har i flera yttranden uttryckt som ett planönskemål att 

anläggningarna lokaliseras i eller i anslutning till tätorterna. Skälen har 

varit en strävan att hålla kust- och grönområden fria från de stora 

anläggningar och kraftledningsgator som här blir aktuella. Även drift- 

ekonomiska skäl i form av kortare ledningar har emellertid anförts. 

Strävan att minimera kustzonens påverkan från miljöstörande industri- 

er har vidare medfört att planverket kraftigt förordat en koncentration av 

kärnkraftverk till för dylika redan ianspråktagna områden (Ringhals, 

Barsebäck, Oskarshamn, Forsmark) samt ett närmare studium av konse- 

kvenserna av inlandslokalisering. 
l samband med Värtanärendet har planverket uttalat att de närlokalise- 

rade kärnkraftvärmeverken (typ Värtan) är att föredraga från samhälls- 

planeringssynpunkt framför stora kondenskraftverk i oexploaterade 
områden. Man har även sagt att man inte finner det lämpligt att satsa på 
stora kondenskraftverk inom Stor-Stockholmsområdet. 

Inställningen att närförlagda kärnkraftverk eller verk samlokaliserade 

med andra större industrier är att föredra framför glesbygdslägen har 

verket ytterligare understrukit i yttranden beträffande ett föreslaget 
kraftverk nära Gävle, och i ett yttranden över Vattenfallsverkets 

utredning Kärnkraft på ostkust. 

Förenta staterna 

Som ovan nämnts har den svenska inställningen till reaktorsäkerhet 

mycket formats efter mönster och med utnyttjande av teknisk informa- 

tion från Förenta staterna. 
Den 1 december 1968 utgavs i Förenta staterna en White House 

Report som klarlägger myndighetssynen på kraftstationers förlägg- 

ning. l denna rapport sägs bl.a. att den trend mot storstadsförläggning av 

kraftreaktorer som kan förutses kräver nya överväganden för att minska 

omgivningsriskerna. Ännu har dock inga amerikanska kriterier beträffan- 

de närförläggning fastställts. 
Hitintills har vid alla reaktorstationer definierats en inre skyddszon där 

reaktorägaren måste ha full kontroll över all personal och egendom, 
vidare en glesbefolkningszon, där folkmängden inte bör vara större än att 

effektiva skyddsåtgärder kan vidtagas inom rimlig tid i händelse av ett 

större haveri, och till slut ett minsta avstånd till närmaste tätort med ca 

25 000 invånare. Resultatet av dessa kriteriers tillämpning framgår av de 

befolkningsfördelar för amerikanska stationer, som illustrerats i figur 4:3. 

I detta sammanhang bör påpekas att stationerna Indian Point norr om 

New York och Zion i Illinois, vilka båda ligger nära stora befolkningskon- 

centrationer, kan anses som gränsfall för vad man i Förenta staterna vill 

tillåta med rådande teknik och nuvarande erfarenhetsläge. ”Advisory 
Committee on Reactor Safeguards” en rådgivande kommitté i säkerhets- 
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steam power site selec- 
tion. Washington DC. 
(dec. 1968) 
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frågor vid AEC, har yttrat sig över föreslagna reaktorkonstruktioner vid 
dessa båda verk, samt vid andra verk med närlägeskaraktär. Det framgår 
av dessa yttranden att kommittén ställer speciella krav i konstruktivt 
avseende, på byggnad och drift vid lägen av denna typ, krav som man inte 
anser är nödvändiga vid glesbygdsförlagda reaktorer. 

En skärpning i AECs attityd i förläggningsfrågan kan noteras i ett 
uttalande angående ett föreslaget kraftverk vid Newbold Island, New 

i Jersey, där kommissionen med ändring av ett tidigare yttrande motsatt 

l sig förläggning av ett kärnkraftverk på grund av stor befolkning inom de 

i närmaste 8 km och att ett från säkerhetssynpunkt lämpligare alternativt 

l läge fanns tillgängligt. Det bör emellertid noteras att anläggningen avser 
ett kondenskraftverk, dvs. fjärrvärmeleverans är inte aktuell. 

De senaste två åren har man i Förenta staterna infört temporära 
begränsningar för driftdata på en del reaktorer och i andra fall fördröjt 
koncessionsbehandlingen med anledning av vissa oklarheter rörande 

härdnödkylsystemens funktion och negativa erfarenheter av vissa typer 
av reaktorbränsle. Våren 1973 förklarade AEC dessutom att man tills 
vidare generellt inte ämnade ge tillstånd för kraftreaktorer med större 
termisk effekt än 3 800 MW, motsvarande ca l 300 MWe. De enheter 
som vid tillfället varit aktuella i koncessionssammanhang i Förenta 
staterna hade samtliga effekter under 1300 MWe, med ett enstaka 

undantag där konstruktionseffekten satts någon procent högre. l samtliga 
fall gäller det som ovan sagts enbart lättvattenreaktorer. 

En annan aspekt som aktualiserats de senaste åren av myndigheterna i 
Förenta staterna är reglerna för tillåtliga aktivitetsutsläpp till atmosfären 
och till vattenrecipienter. Med hänvisning till att erfarenheterna hittills är 

mycket goda beträffande möjligheterna att begränsa sådana utsläpp har 
de federala myndigheterna föreslagit kraftiga nedskärningar i gränsvärde- 
na så att dessa nedbringas i nivå med vad som kan uppnås med nuvarande 
teknik. 

Tillstånd att uppföra och driva kraftreaktorer ges i Förenta staterna 
först sedan allmänheten haft möjlighet att vid offentliga möten, s. k. 

hearings, ställa frågor om kraftverkens inverkan på omgivningen. Vissa 

frågor kan även dras inför domstol, t. ex. om någon vill ifrågasätta 
lagligheten av fattade beslut eller av föreskrivna utsläppsbegränsningar. 
Lagar och förordningar i dessa avseenden kan såväl vara federala som 

gälla i den delstat, där verket ligger. Dessa möjligheter har utnyttjatsi 
mycket hög grad av olika opinionsgrupper och har lett till att tiden 
mellan koncessionsansökan och idrifttagning ökat starkt för alla typer av 
kraftverk i Förenta staterna. 

Västtyskland 

De västtyska myndigheternas behandling av säkerhetsfrågorna har följt 

ungefär samma linjer som i Förenta staterna. Godkännandet av kärnkraft- 

verket i Biblis, ca 2 mil norr om Mannheim ger en uppfattning om vad 
som där anses tillätligt för en stor modern lättvattenreaktor. Befolknings- 

fördelningen kring denna förläggningsort visas i figur 4:3. 
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När BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik) ansökte om koncession 
för en reaktor med kombinerad kraft- och processångproduktion för sin 
anläggning i Ludwigshafen nära Mannheim, ansåg säkerhetsmyndigheten 
och dess tekniska rådgivare efter långa överväganden inte tiden mogen för 
en så utpräglad närförläggning. Som framgår av befolkningsfördelningeni 
figur 4:3 är folkmängden mycket stor redan inom några få kmzs radie. 
Krav om kompletterande utredningar från sökandens sida följdes upp av 
förbundsregeringen med ett brett program för forskning och utveckling 
rörande reaktorsäkerhet. BMBW (Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft) tillkännagav i augusti 1972 att detta reaktorsäkerhetspro- 
gram ytterligare utvidgats och givits en ram av 187 miljoner DM för tiden 
1972 --l976. Tre skilda målsättningar för forskningsprojektet anges: 
- att möjliggöra användning av kärnkraft även i tättbefolkade områden, 
- att balansera de ekonomiska belastningar som en högre säkerhetsnivå 

kan lägga på tysk industri och 
- att främja en höjd kompetens inom olika berörda granskningsorgan 

Ministeriet framhåller att detta nya forskningsprojekt inte är ett 
uttryck för att redan byggda reaktorer eller sådana under uppförande 
inte har en tillfredsställande säkerhet, men att man önskar studera vilken 
säkerhet och tillförlitlighet som speciellt kan behöva krävas vid tätorts- 
nära förläggningar. 
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5 Underlag för säkerhetsbedömningen 

Säkerhetsbedömningen vid förläggning av kärnkraftverk kan enligt avsnitt 
4.3 både utföras med syftet att jämföra olika lägen sinsemellan och för 
att söka nå en uppfattning om den absoluta risk som kraftverket medför. 
Det kan också gälla en jämförelse mellan olika anläggningstyper eller 
utförandeversioner. Allmänt gäller att de relativa jämförelserna kan 
utföras noggrannare än beståmningar av den absoluta risk som en 
anläggning för med sig. 

Uppskattningen av kraftverks omgivningseffekter bör naturligtvis gälla 
alla slag av påverkan - inte enbart sådan från radioaktivitetsutsläpp -

och i samband med såväl normaldrift som störningar och haverier. Den 
teknik som drivits fram av de stränga normerna på strålskyddsområdet 
medför att omgivningseffekterna av normalutsläppen av radioaktivitet 
blir mycket små och geografiskt spridda. Deras inverkan på val av lägen 
eller reaktorkonstruktion för ett visst läge blir därför obetydlig, vilket 
diskuteras i avsnitt 6.4. Det är därför befarade haverikonsekvenser som 

huvudsakligen motiverat hittills tillämpade förläggningsrestriktioner. Det- 
ta kapitel ägnas åt en närmare beskrivning av de grundläggande data som 
krävs för bedömning av säkerhetsförhållandena. Sådana data för olika 
beskrivna lägen används sedan för att belysa haveririskernas förändring, 
då kärnkraftverk lokaliseras på olika avstånd från en storstad. 

De följande avsnitten behandlar 

- Uppskattningar av sannolikheter för att olika fel eller haverier och 
därav orsakade utsläpp av radioaktivitet skall inträffa. 

- Beskrivning av befolkningsbild, atmosfäriska spridningsförhållanden, 
vattenrecipienter, djur- och växtliv. 

- Beskrivning av tänkbara effekter på människors hälsa. 

Resultaten av analyserna presenteras för kärnkraftverkens normaldrift 
så att omgivningskonsekvenserna skall kunna jämföras med verkningarna 
av alternativa energikällor. En vägning mot kostnader och nytta skall 
också kunna göras (se kap. 6.4 och 7.4). Dessutom görs en jämförelse 
med andra risker i samhället, både för enstaka individer och som medeltal 
för större befolkningsgrupper (se kap 6.5). 
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5.1 Haverisannolikheter 

Såsom framhållits i kapitel 4 arbetar man inom kärnkrafttekniken allt 

sedan dess introduktion med målsättningen att haverier, som ger direkta 

hälsoeffekter utanför stationen praktiskt sett skall vara uteslutna. 

Säkerhetsanalysen för allvarliga haverier kan därför ej baseras på någon 

erfarenhetsstatistik över sådana haverikonsekvensers förekomst, utan 

måste bygga på kunskaper om enstaka komponenters och systems 

säkerhet mot störningar av olika slag. Denna typ av information kan 

dessutom ha formen av ett övre gränsvärde, där man inte vet hur långt 

under detta värde den verkliga felsannolikheten ligger. 
I en allmän strävan att minska sannolikheten för allvarliga fel så långt 

som det är möjligt riktas uppmärksamheten speciellt på komponenter 
och system som kan antagas utgöra svaga punkter i konstruktionen. 

Huvudvikten i dessa ansträngningar läggs på hög specificerad kvalitet i 

anläggningarna, på en omfattande kontroll och provning av att dessa 

specifikationer har följts samt på en successiv uppbyggnad av erfaren- 

heter, då det gäller för säkerheten betydelsefulla komponenter. 

Erfarenhetsunderlag 

Lättvattenreaktorerna dominerar nu helt kärnkraftmarknaden, speciellt 

om man även tar hänsyn till beställda anläggningar. Tabell 5:1-ger en 

förteckning över hur beställda respektive idrifttagna reaktorer fördelas på 

typer och leverantörer. Asea-Atom som bidragit med utredningens 

referenskonstruktion för BWR har f.n. sju kärnkraftaggregat under 

Tabell Szla Världens kärnkraftverk fördelade på reaktortyp (juli 1973) 
World s nuclear power plants according to type (July I 973) 

ldrifttagna Under byggnad Totalt 
eller beställda 

Operating Under cønstruc- Total 
tion or ordered 

Lättvattenreaktorer 
Light water reactors 

PWR 37 152 189 
BWR 32 76 108 
LWGR 9 10 19 

Tungvattenreaktorer 14 15 29 
Heavy water reactors 

Grañtreaktorer 24 18 42
Graph ite reactors 

Natriumreaktorer 4 4 8 
Sodium reactors 

Summa: 120 275 395 
Total 

Källa: Jahrbuch der Atomwirtschaft, 1974 
Source 
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Tabell 5: 1 b Världens kärnkraftverk av lättvattenreaktortyp i drift, under byggnad
och beställda, fördelade på leverantör (juli 1973)
Worlds light water power reactor, July 1973 (by vendor) Operating, under
eonstru etion or ordered

PWR BWR LwGR 

USA General Electric 78 l
USA Westinghouse 97 
USA Babcock & Wilcox 22
USA Combustion Engineering 22
USA Allis Chalmers l

SSSR _ 26 1 18

D AEG l l
D Siemens
D BBR 1
5 Asea-Atom 7 
I AMN l
F Creusot-Loire/Framatome 4 i
F CGE 2
B ACEC 4  
J Toshiba 5  
J Hitachi 2 5 
J Mitsubishi 4 

Summa 189 108 19
Total

Sovjetunionen, USSR, D = Västtyskland, West
Sverige, Sweden, F = Frankrike, France, B = ,3

USA = Förenta staterna, SSSR
Germany, I = Italien, Italy, S
Belgien, Belgium, J = Japan

[Lättvattenreaktor med gaskylning
light water reactors with gas cooling

Källa: Jahrbuch der Atomwirtschaft 1974
Source

   
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

   

byggnad eller beställda samt ett, Oskarshamn I, levererat och idrift. I
vissa avseenden måste en bedömning av referenskonstruktionen även falla
tillbaka på erfarenheter som gjorts med amerikanska BWR. Westinghouse
som står för den andra referenskonstruktionen hade i mitten av 1973
levererat ett tjugotal anläggningar som var i drift och hade ytterligare ett
åttiotal beställda eller under byggnad.

Enligt avsnitt 3.5 har man nu över 200 reaktorårs sammanlagd
drifterfarenhet av kraftreaktorer av lättvattentyp. I avsnittet har redovi-
sats olika typer av fel som inträffat. Inget missöde har givit skadeverk-

ningar utanför själva anläggningarna varför bedömningen av sådana

verkningars sannolikhet ej kan bygga på direkta observationer. Informa-
tion om felfunktioner och haverier hos enskilda komponenter och

delsystem kan däremot användas för att uppskatta sannolikheten för
felsekvenser som kan leda till aktivitetsfrigörelse av betydelse för

omgivningssäkerheten. Insamling i stor skala av sådan information pågår i
internationellt samarbete. Såväl Asea-Atom som kraftföretag i Sverige
samlar dessutom vissa typer av erfarenhetsdata i egen regi.
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Ett väsentligt problem vid bedömning av haveriers sannolikhet och 
förlopp är att vissa för säkerheten betydelsefulla system ej är i drift under 
normala förhållanden eller ej kan provas under de onormala förhållanden 
som de är avsedda att arbeta under. Detta gäller främst de system som 
har till uppgift att begränsa konsekvenserna av inträffade störningar och 
haverier. l dessa fall måste bedömningen av säkerheten förutom på 
beräkningar grundas dels på experiment i så stor skala och under så 
verklighetstrogna förhållanden som möjligt, dels på begränsade prov av 
systemen på plats i reaktoranläggningarna. l det senare fallet har man 
fördelen av att arbeta med just de komponenter och delsystem, som 
bedömningarna gäller. I gengäld kan inte dessa provas under sådana 
förhållanden, som råder vid ett haveri och för vissa system kan inte alla 
delar och komponenter provas. 

Säkerhetsexpeñment 

Kraftreaktorers olika system med betydelse för säkerheten har sedan 
början på 1950-talet utvecklats med utnyttjande av ett mycket omfattan- 
de experimentellt underlag. Sådana experimentella undersökningar pågår 
sedan läge i de flesta länder med egna kärnkraftprogram. Undersökningar 
av speciell betydelse för lättvattenreaktorer har hittills främst bedrivitsi 
Förenta staterna. lnsatserna för att öka kunnandet på reaktorsäkerhets- 
området är fortfarande mycket stora. En del av de större amerikanska 
forskningsprojekten skall i korthet beröras här nedan. 

För närvarande avvaktas resultaten från AEC:s s.k. LOFT-försök med 
stort intresse. Avsikten med LOFT (Loss of Fluid Test) är att under 
realistiska betingelser kartlägga händelseförlopp och nödkylfunktioner i 
en reaktorhärd vid stora rörbrott. De första försöken i större skala väntas 
starta år 1974 eller 1975. 

Bland andra pågående eller avslutade amerikanska experimentprogram 
med inriktning på reaktorsäkerhet kan nämnas: Heavy Section Steel 
Technology, som avser fysikaliska och mekaniska undersökningar av 
tjockväggiga trycktankar, Containment Systems Experiment och fullska- 
leprov på Carolina-Virginia Tube Reactor Plant, där man bl. a. studerat 
inneslutningsstrilars förmåga att ta ned tryck och temperatur samt att 
tvätta ut radioaktivitet ur inneslutningens atmosfär; Full-Length 
Emergency Cooling Heat Transfer (FLECHT) Test Project, med avsikt att 
bl.a. bestämma värmeövergångstal mellan bränsle och vatten/ånga vid 
nödkylning; Power Burst Facility, i vilken bränslets egenskaper kan testas 
under onormala driftsituationer, t. ex. blockerad kylvattentillförsel, 
snabba effektstegringar osv. Ett stort samarbetsprojekt med bl. a. svenskt 
deltagande pågår f. n. i vilket det i avsnitt 3.5 nämnda problemet med 
förtätning av uranoxiden i reaktorbränsle skall klarläggas. Omfattande 
forsknings- och utvecklingsinsatser av liknande slag som de här ovan 
nämnda görs också i egen regi av de stora reaktortillverkarna i Förenta 
staterna, främst Westinghouse och General Electric. 

I augusti 1972 kungjorde Bundesministerium für Bildung und Wissen- 
schaft i Västtyskland ett stort utrednings- och experimentprogram på 
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säkerhetsområdet under de närmaste 4-5 åren. Målsättningen för detta

program har berörts i avsnitt 4.4. Programmet är en fortsättning av redan

igångsatta experiment och utredningar, och dess huvudpunkter gäller:
Haverier och driftstömingar samt säkerhetsanordningar: haveriförlopp

och säkerhetssystem, skydd av omgivningen vid stora haverier, skydd av

anläggningen mot skador utifrån, även risker vid tillverkning, transport
och upparbetning av kärnbränsle beaktas.

Förbättring av driftsäkerheten: utförande av härd och primärkretsar,
material- och hållfasthetsfrågor, kvalitetskontroll, driftövervakning,
datorstyrning, inspektioner, samspel mellan anläggning och driftpersonal
samt strålskydd och strålningskontroll inom och utom anläggningen.

Den stora satsning som nu kan förutses i Västtyskland bör leda till att

väsentlig information för framtida säkerhetsbedömningar inom några år

kommer fram inte som tidigare nästan enbart från amerikanskt utan även

från tyskt håll.
Av svenska insatser på detta område förtjänar främst att omnämnas de

försök som med början 1972 utförts i Marvikens nedlagda reaktoranlägg-

ning under medverkan av kärnkraftintressenter från Västtyskland, Dan-

mark, Finland, Norge, Förenta staterna och Sverige. Dessa experiment
har inriktats på att studera händelseförloppet i en PS-inneslutning efter

ett stort rörbrott på primärsystemet. Resultaten beräknas ge värdefullt

underlag för kontroll av nu använda datorprogram och möjliggöra

noggrannare förutsägelser av sådana förlopp. Marviken-anläggningen
kommer även i fortsättningen att utnyttjas för liknande experiment.

En samordning och samtidigt en ökning av de svenska insatserna på
kärnkraftens säkerhets- och miljöområde har möjliggjorts genom den i
hösten 1972 tillsatta Delegationen för forskning rörande kärnkraftens

säkerhets- och miljöfrågor (KÄRNSÃKFORSK). Delegationen dispone- i

rar 12 miljoner kronor för åren 1973 och 1974. De projekt som redan

startats har starkt varierande inriktning. Insatser kommer således att
i

göras på material- och inspektionsfrågor för reaktortankar med tillhöran-

de primärsystem och på experimentell undersökning av härdnödkyl-

ningssystem för BWR samt på olika strålskydds- och avfallshanterings-

projekt.
Samtliga experiment som nämnts syftar dels till att ta fram mera

detaljerade uppgifter om olika systems och komponenters beteende

under skilda typer av störningsförlopp och haverier, dels till att

kontrollera och utveckla de beräkningsprogram som används för att

förutsäga dessa beteenden.

 

 

Specifikation och verifikation

Värdet av realistiska experiment för säkerheten på kärnkraftområdet är

odiskutabelt. Myndigheter och kraftföretag lägger dock än större vikt på

olika förebyggande insatser av kvalitetsgaranterande art av den typ som

på engelska kallas quality assurance eller Q.A. Dessa insatser syftar främst

till att minska sannolikheten för haverier och fel samt öka sannolikheten
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för att system och komponenter skall fungera rätt under alla driftsitua- 
tioner. De insatser det i huvudsak är fråga om gäller: 
- specifikation - en teknisk beskrivning av hur beställare och tillverkare 

vill att den färdiga anläggningen skall se ut och uppföra sig. 
- verifikation - ett belägg för att anläggningen följer specifikationen, 

åstadkommet genom kvalitetskontroll av material och komponenter, 
funktionskontroll före och efter driftstarten av komponenter och 

system, samt olika typer av prov och inspektioner under anläggningens 
hela livstid. 

- systematisk insamling av drifterfarenheter - egentligen en del av 

verifikationsverksamheten, men av sådan betydelse att den kan 

förtjäna en särskild rubrik. 

\ En hög säkerhet och god ekonomi inom kärnkraftsektorn kräver en 

l ständig växelverkan mellan specifikationsarbete, verifikationsresultat och 

l erfarenheter från uppbyggnad och drift. Speciellt angeläget är det att 

E erfarenheterna från verifikationsarbetet snabbt utnyttjas till förbättringar 
. av sådana specifikationer som ej lett till tillfredsställande funktion i ett 

visst avseende. Växelverkan i detta avseende måste också ske inom och 
mellan alla berörda instanser - tillverkare, köpare, driftorganisation och 

myndighetsorganisation (se även kap 3.5). 
En precisering av vilket erfarenhetsunderlag från en viss typ av 

kraftreaktorer i glesbygdsläge som är önskvärt före ett beslut om 

lokalisering närmare eller i tätorter är svår att göra. Enligt vad som sagts 
tidigare väntas stora haverier inträffa så sällan att deras sannolikhet inte 
kan bestämmas med statistik. En låg frekvens av tillbud och felfunktioner 
samt av haverier med små konsekvenser tyder dock på god säkerhet även 
mot haverier med större konsekvenser. Vad det gäller provnings- och 
drifterfarenheter torde i regel den allmänna tillförlitligheten och eventu- 
ella systematiska fel hos väsentliga funktioner klarläggas under de första 

två, tre åren efter starten av en ny anläggning. 

Sannolikhetsberäkningar 

Frånvaro av störningar eller haverier med skadeverkningar i omgivningen 
har präglat driften av moderna kraftreaktorer. Bakom detta ligger bl a ett 
omfattande experimentellt underlag för dimensionering och utformning 
av reaktorsystem, liksom stora säkerhetsmarginaler och höga kvalitets- 
krav med till dessa knutna stränga kontroll- och inspektionsprogram. 
Som speciellt betydelsefulla måste framhållas de grundläggande konstruk- 

tionsprinciper som tillämpas. Exempelvis kan nämnas principen att 
dubblera väsentliga komponenter och system samt variation i funktions- 
sätt och komponenttyper mellan varandra dubblerande enheter. Felfunk- 
tion hos enstaka komponenter eller enstaka system skall således aldrig 
kunna äventyra en anläggnings säkerhet. 

i Utan tillgång till direkt information om sannolikheter för större 
i 

haverier och deras konsekvenser, måste dessa sannolikheter således 

uppskattas på annat sätt. Frånvaron av haverier kan dock utnyttjas för 
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att få fram övre gränser för vissa sannolikheter. I detta sammanhang är 
även information från andra anläggningar än kärnkraftverk och från 
större forskningsreaktorer av stort värde. Men enbart det faktum att 
kraftreaktorer av olika slag nu nått sammanlagt ca 1000 driftår utan 

något haveri med några som helst omgivningskonsekvenser, säger att 
sannolikheten för sådana haverier inte kan vara mycket över l per 1000 
driftår. Denna typ av information ökar snabbt i omfång med den 

utbyggnadstakt som råder. Någon statistik över sannolikheten för stora 

omgivningskonsekvenser förväntas ej inom överskådlig tid. Däremot bör 
man inom några år ha belagt sannolikheten för DBA-förlopp eller ha visat 
att nu använt värde ca l per 10 000 driftår är en överskattning. Mycket 
grova feluppskattningar beträffande förekomsten av rimligt sannolika 
svåra haverier synes således kunna uteslutas redan nu. 

Även utan statistik över haverikonsekvenser kan uppskattningar av 
deras sannolikhet göras utgående från data över enskilda system och 

komponenter. En sådan tillförlitlighetsanalys har tillämpats framgångs- 
rikt i de stora rymdprojekten och andra avancerade tekniska verksam- 
heter. En fördel ur kärnkraftteknikens synvinkel är att det stora flertalet 
av där förekommande komponenter är av i princip konventionellt slag. 
Trots att systemen som helhet inte är prövade i drift under lång tid kan 
deras tillförlitlighet och därmed sannolikheten för att de skall råka ut för 

fel, ofta bestämmas på basis av välbelagda data. Denna typ av funktions- 
och tillförlitlighetsanalys är under stark utveckling och det material som 
den baseras på byggs ut mycket snabbt. 

För vissa stora och betydelsefulla komponenter såsom reaktortank, 
grova rör, stora avstängningsventiler osv, måste haverisannolikheten 

uppskattas på annat sätt. Dessa komponenter förekommer i litet antal 
och är i flera fall specifika för kärnkrafttekniken och så dyra att de ej kan 

göras till föremål för systematiska praktiska testserier. Uppskattningarna 
får i dessa fall utgå från erfarenheter av liknande konventionella 
konstruktioner och en bedömning av de förbättringar i tillförlitligheten 
som den speciella teknologin och de omfattande QA-insatserna inom 
kärnkraftsektorn borde medföra. Möjligheten att på teoretisk väg ur 

konstruktionsunderlaget söka förutsäga felsannolikheten har också disku- 
terats. Otvivelaktigt blir inte data av detta slag särskilt noggranna och de 
värden som används i kapitel 6 måste därför i huvudsak anses ange 
storleksordningen hos olika felfrekvenser. Huvudvikten har lagts vid att 
undvika felaktigheter i de inbördes förhållandena mellan sannolikheterna 
för olika betydelsefulla felsekvenser. 

En felfunktionsanalys för hela verket kan inte göras fullständig av flera 
skäl. Helt oförutsedda händelser vilka ej är beaktade ianalyser kan trots 
allt inträffa. Uppskattning av sannolikheten för haveriförlopp med 

kopplade och systematiska fel är betydligt svårare än analysen av 

slumpartade oberoende fel. Även frågan om betydelsen av oavsiktliga 
eller avsiktliga mänskliga felhandlingar är svår att behandla på ett 
kvantitativt sätt. 

Problemet med systematiska och kopplade fel skall här beröras något 
närmare. Vid funktionsanalysen behandlas samtidigt inträffade fel 
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normalt såsom helt oberoende av varandra så länge inget samband kan 
påvisas. Sannolikheten för att två ventiler vilka var och en har en 
felfrekvens på en per hundra manövrer skall missa samtidigt blir då en per 
tiotusen manövrer. Det är dock tänkbart att ett haveri utlöses eller 
förlöper på ett sådant sätt att det ger upphov till samtidiga felfunktioner 
hos av varandra annars oberoende komponenter. Komponenter av samma 
typ kan dessutom tänkas vara behäftade med samma tillverkningsfel, 
samma svagheter i funktionen eller likformigt uppträdande driftstör- 
ningar, vilka ökar deras sannolikhet att felfungera samtidigt. Beställare 
och konstruktör söker utesluta uppkomsten av sådana kopplade eller 
systematiska fel genom tidigare nämnda konstruktionsprinciper och en 

noga genomtänkt rumslig disposition samt genom strikta specifikationer 
och kontrollprogram. Många av dessa insatser sänker också sannolikheten 

l för i tiden rent slumpmässigt uppträdande fel. 

l Exempel på orsaker till systematiska eller kopplade fel kan vara brand 

i eller översvämning inom anläggningen, explosioner, störtande flygplan, 

z jordbävningar och flodvågor. Andra orsaker som också måste beaktas är 
mekanisk förstörelse på eller elektriska störningar i kringliggande 
utrustning vid brott på rör eller andra komponenter. En sådan förstörelse 
kan åstadkommas av utströmmande ånga, hetvatten eller tryckluft eller 
av losslitna detaljer. 

På liknande sätt som driftsätt eller yttre miljö orsakar kopplade fel, 
kan även mänskligt handlande orsaka haverier och eventuellt samtidigt 
sätta säkerhetsanordningar ur funktion. Detta gäller såväl oavsiktligt 
felhandlande från främst personalens sida som planerade sabotage där 
både personal och utomstående kan vara inblandade. Oavsiktligt felhand- 
lande från personalens sida söker man skydda sig mot genom lämplighets- 
test, noggrann skolning och strikta arbetsrutiner. Även systemuppbygg- 
naden skall förhindra att rena misstag ger upphov till allvarliga haverier. 
Sabotage utifrån kan man i viss mån gardera sig mot genom olika 
skyddsåtgärder avseende såväl anläggningsutformning som bevakning och 
tillträdesrestriktioner. Sabotageproblemet är föremål för studium i 
samarbete mellan kraftföretagen och berörda myndigheter. Frågan om 
skydd mot sabotage och terrorhandlingar är dock aktuella inte blott för 
kärnkraftindustrin utan är ett gemensamt samhälleligt problem, där 
samordnade insatser krävs. 

5.2 Omgivningsförhållanden 
Bland de faktorer som påverkar säkerhetsvärderingen finns en del som 
har samband med förhållandena i omgivningen. Befolkningsfördelningen 
är den omgivningsfaktor vars betydelse utredningen i främsta rummet 
avser att belysa. Ett antal fördelningar kring svenska och utländska 
kärnkraftverk har beskrivits i tidigare avsnitt. I det följande skall 
huvudvikten läggas vid mera principiella synpunkter på hur befolknings- 
bilden kan beskrivas och inarbetas i säkerhetsanalysen. Av andra 
omgivningskaraktäristika redogörs mer i detalj för de atmosfäriska 
spridningsförhållandena medan behandlingen i övrigt ansetts kunna göras 
mera översiktlig. 
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De karaktäristika det är fråga om, kan delas in i två grupper: de som 

endast påverkar konsekvenserna av ett aktivitetsutsläpp sedan det 

inträffat, respektive de som även kan påverka sannolikheten för att ett 

haveri skall inträffa. Bland de förra märks recipientförhållanden, topogra- 
fi, befolkning och näringsliv, bland de senare jordbävningar, flodvågor 
och extrema stormar, flygtrafik samt krigshandlingar. 

I allmänhet är skillnaderna små mellan olika lägen med avseende på 
denna senare typ av faktorer. Det kan t.0.m. synas orealistiskt att 

överhuvudtaget diskutera risken för jordbävningar och stora flodvågor i 

Sverige. Eftersom man för kärnkraftverk räknar med mycket låga 
sannolikheter för större haverier - frekvenser på l per 100 000 år eller 

ännu längre tid - kan sådana fenomen trots allt inte förbigås utan vidare. 

Det kan t.ex. påpekas att vår svenska statistik över jordbävningar inte går 
mer än några hundra år tillbaka. Jordbävningsfrekvensen längs Norrlands- 

kusten och i ett område mellan Oslofjorden, Vänerbäckenet och längs 
västkusten ner ungefär till Göteborg är dock högre än vad som är normalt 

i övriga Sverige. 
Risken för stora flodvågor och extrema stormverkningar är sannolikt 

något större vid västkusten än längs övriga kuster. Skall haverier med 

mycket låga sannolikheter påverka riskvärderingen, kan jordbävnings- och 

flodvågseffekter också behöva beaktas. 
Risker från störtande flygplan måste tas med i beräkningen, eftersom 

det är svårt att bygga reaktoranläggningar så att reaktorn, dess inneslut- 

ning och de vitala hjälpsystemen, med säkerhet skyddas mot haveririsker 

från sådana störtningar. Det faktum att flertalet störtningar inträffar i › 

samband med start och landning medför att det i området närmast kring l 

en flygplats blir en avgjord ökning av sannolikheten för störtande 2
flygplan i förhållande till andra områden, även sådana direkt under  

flygtrafikleder. Sannolikheten för att ett störtande flygplan skall träffa  
och skada ett kärnkraftverk har uppskattats till storleken l per 10  

miljoner reaktorår. Detta gäller under lufttrafikled men ej i omedelbar i 
närhet av större flygplats.  

Beträffande krigshandlingar så kan kraftverk utgöra i och för sig  

viktiga mål för en fiendes flyg-, artilleri- eller robotangrepp eller sabotage, 
oberoende av det geografiska läget. Självklart är sannolikheten för 

handlingar av detta slag större för ett läge som är lätt att angripa och för 

ett verk som är samlokaliserat med andra begärliga mål. Förekomst av 

hamnanläggningar vid kraftverken kan vidare leda till att öka sannolikhe- 

ten för att invasionsföretag riktas mot området. Så länge kärnkraften 

svarar för en begränsad del av kraftproduktionen kan man i ett krigsläge, 
då elförbrukningen sjunker, genom att stänga av en eller flera reaktorer 

kraftigt minska de omgivningsrisker som en skada på anläggningen skulle 

kunna ge upphov till. För kärnkraftvärmeverk måste dock fjärrvärme- 

produktionen ersättas av oljeeldade anläggningar, varför en avstängning 
medför större problem ur försörjningssynpunkt, såvida inte behovet av 

fjärrvärme samtidigt minskar genom att en stor del av befolkningen 

evakueras. 
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Vattenrecipient- och markförhállanden_ 

Mark- och grundförhållanden måste främst beaktas ur normal teknisk 
synpunkt, men kan efter ett större haveri ha betydelse för möjligheterna 
att hålla kontroll över vätskeburen aktivitet som eventuellt läcker ut från 
byggnaderna. Större dricksvattentäkter som skulle kunna förorenas av ett 
haveriläckage bör helst inte förekomma. Detta är en faktor som i många 
fall talar till förmån för kustlägen framför inlandslägen nära sötvattenr 
recipienter. En annan faktor som i delar av landet har en viss betydelse är 
markens jonbytande egenskaper, närmast förmågan att binda aktuella 
radioaktiva ämnen. Vid läckage skulle man då kunna räkna med att 
radioaktivitet endast i liten omfattning transporteras vidare till eventuella 
vattentäkter eller via mark och gröda till olika födoämnen. 

Egenskaperna hos de vatten som finns vid ett kraftverksläge är av stor 
betydelse från flera synpunkter. Vid kustlägen och kylning med 
genomströmmande vatten kan man räkna med att om vattenrecipientens 
kapacitet räcker till för kylningen så räcker den även för spädning av de 

i utsläpp av kemikalier och radioaktivitet som sker vid normal drift. I 

i begreppet recipientkapacitet ingår inte blott det vattenflöde i m3 per 
sekund som står till förfogande, utan hänsyn tas även till olika 

näringskedjor i recipienten. Dessa leder via vattnet och lägre organismer 
som plankton, kräft- och skaldjur till olika fiskarter och i vissa fall 
slutligen till människan. I ett jämviktstillstånd uppträder de högre 
koncentrationerna av mera långlivade radionuklider och andra förore- 

ningar med långsam omsättningstakt oftast högst upp i näringskedjorna, 
dvs. bland rovdjuren - fiskar, fåglar, däggdjur - och hos människan. 
Denna regel är emellertid inte utan undantag. Varje typ av förorening och 
radionuklid kräver därför i princip ett hänsynstagande till alla länkar i de 

näringskedjor, som kan tänkas vara kritiska i det speciella fallet. Bortsett 
från risker med dricksvattenförorening torde emellertid inte snabba, 
direkta exponeringsvägar som leder till människan via utsläpp till 

vattenrecipienter, få någon större betydelse i den totala riskbilden. 
Det har visat sig möjligt att hålla de normala radioaktivitetsutsläppen 

från kärnkraftverk så låga att säkerhetsmarginalerna blir tillräckliga för 
att göra detaljerade näringskedjeanalyser onödiga, åtminstone vid kust- 

lägen. Om några begränsningar blir aktuella torde de kunna väntas 

uppkomma till följd av värmeutsläpp i små vattenrecipienter, som är 

kraftigt belastade med närsalter och syreförbrukande biologiskt material. 

Speciellt beaktande kan krävas vid förläggning uppströms sötvatten- 
täkter. Vid kyltornskylning av kondensorerna kan radioaktivt och 
kemiskt avfall behöva antingen helt innehållas eller ledas långa sträckor 
för att spridas i en recipient med tillräcklig kapacitet. 

Samma mekanismer som enligt ovan möjliggör anrikning av radio- 
aktivitet i högre organismer fungerar såväl vid eventuella haveriutsläpp 
som vid de fortlöpande normalutsläppen. En utvärdering av risken från 
ett stort enstaka utsläpp är dock mycket svårare att göra än en kontroll 
av att jämviktssituationen på grund av de små normalutsläppen har 

tillräckliga säkerhetsmarginaler. Vid det enstaka utsläppet kommer 
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situationen aldrig att nå jämvikt, utan de olika upptagsmekanismerna 
måste vara kända i detalj för beräkning av de stråldoser som människor 
kan bli utsatta för. Om en stor mängd fissionsprodukter skulle frigöras 
till en vattenrecipient, måste man räkna med allvarliga inskränkningar i 
dess utnyttjande. Utnyttjas den inte som dricksvattentäkt, tar det dock 
vanligen lång tid, innan aktiviteten når människan. Den mest betydelse- 
fulla konsekvensen av ett stort vattenburet haveriutsläpp torde bli av 
ekonomisk art. Kontroll av vatten och födoämnen skulle krävas, 
etablerandet av nya vattentäkter skulle kunna bli nödvändiga, liksom 
restriktioner för och ersättningar till yrkesfisket. Med hänsyn till samtliga 
dessa förhållanden har emellertid vattenburna utsläpp inte bedömts 
påtagligt bidra till de omedelbara haveririskerna med avseende på 
människors hälsa.. 

A tmosfdrisk spridning och topografi 
Föroreningar som släpps ut till atmosfären sprids och minskar i 
koncentration huvudsakligen genom vinden och luftens turbulens. 
Dessa spridningsförlopp är beroende av olika meterologiska och klimato- 
logiska faktorer, samt av föroreningens kemiska och fysikaliska egen- 
skaper. Spridning i atmosfären kan för varje väderlekstyp förutsägas väl, 
men bedömningen av aktivitetens koncentration vid olika avstånd 
kompliceras om föroreningen reagerar kemiskt med andra ämnen eller 
avlägsnas ur luften genom uttvättning av regn eller genom depositioni 
marknivån på bl. a. gräs, träd och annan vegetation. Det bör framhållas 
att luftburna utsläpp efter deposition kan ge upphov till stråldoser även 
via olika näringskedjor. Endast ett fåtal radionuklider behöver beaktas i 
detta sammanhang vid normalutsläppen från moderna kärnkraftverk. 
Verkan av radioaktivitet deponerad på marken och tillförd olika 
födoämnen via näringskedjor vid haveriutsläpp får mindre betydelse för 
akuta hälsoeffekter än de från inandning eller direktbestrålning av 
radioaktivitet i luften. 

Spridningsförhållandena i södra och mellersta Sverige varierar inte 
särskilt mycket, utan samma typ av beräkningar kan användas för hela 
detta område. Vissa systematiska skillnader i bl.a. vindstyrke- och 

vindriktningsfördelningar finns mellan inlands- och kustlägen, mellan 
Östkust och västkust. Dessa skillnader har studerats i ett antal jämförande 
studier och bedöms ej vara så stora att de på ett avgörande sätt påverkar 
utredningsresultatets giltighet. Större uppmärksamhet kan däremot -
särskilt i det för utredningen aktuella sammanhanget - behöva ägnas den 
inverkan som en storstad har på det lokala klimatet. På grund av en sådan 
stads värmeutveckling kan t.ex. vid svag vind eller stagnation uppstå ett 
relativt stabilt cirkulationsmönster, bildande en varmluftskupol över 

tätbebyggelsen, figur 5:1. Detta kan vid kontinuerliga utsläpp leda till att 
föroreningar ackumuleras och halterna stiger inom området. Under vissa 
förhållanden kan dock även positiva spridningseffekter av storstaden 
erhållas. Arbete pågår med att anpassa den beräkningsmodell som har 
använts för att hänsyn bättre skall tas till stadsbebyggelsens effekt på 
spridningen. 
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Figur 5:1 ATMOSFÃRISKT CIRKULA TIONSMÖNSTER I STORSTAD metro-
politan heat island

Storstaden påverkar vid vissa väderbetingelser det lokala klimatet så att det vid
svag vind eller stagnation uppstår ett relativt stabilt mönster i luftens cirkulation.
Detta kan medföra att föroreningar ackumuleras och halterna stiger inom området.

För föroreningar i allmänhet behöver en spridningsberäkning kunna
förutsäga den koncentration i marknivå - mätt exempelvis i mg eller Ci
per m3 luft - som erhålles vid en viss utsläppstakt - mätt i mg eller Ci
per sekund. Vid utsläpp som är begränsade i tiden blir i stället den totala
andningsexponeringen av intresse, varvid ett utsläpp i mg eller Ci svarar
mot en exponering mätt i mg-sekunder, eller Ci-sekunder, per m3 . 
Radioaktivitet och andra föroreningar behandlas på samma sätt och
atmosfärens spridningsförmåga uttrycks med en storhet som ofta kallas
relativ koncentration vid båda typerna av beräkningar. Denna storhet
har sorten s/m3. Görs beräkningen för samma utsläppstid och utsläpps-
sätt gäller samma värde på relativa koncentration antingen den avser
utsläppstakt eller totalt utsläpp.

Vid radioaktiva utsläpp måste även den dos som direktstrålningen från
luftens radioaktivitet ger kunna beräknas. Denna är inte enbart beroende
av koncentrationen i den punkt dosen beräknas för utan även av
fördelningen ut till ett par hundra meter åt alla håll från samma punkt.
Beräkningar avseende direktstrålning blir därför mer omfattande än
koncentrationsberäkningar, i varje fall för punkter relativt nära utsläppet.
På avstånd över 3 - 4 km från utsläppspunkten varierar koncentrations-
bilden så långsamt i både höjd- och sidled att beräkningsförfarandet kan
förenklas. En annan egenhet för radioaktiva utsläpp är den fysikaliska
avklingningen, som gör att koncentrationerna minskar med avståndet på
ett liknande sätt som när utregnings- och depositionseffekter spelar in.
Till skillnad från dessa senare effekter är avklingningen enkelt beräknings-
bar, när utsläppets sammansättning är känd.

koncentration i viss punkt i omgivningen
utsläppstakt

1 relativ koncentration =

koncentration x tid
eller =

utslappt mangd

Ifigurerna har använts sorten rus/m* för att få lämpliga talvärden. Värdet i s/m° är
då 0.000 001 x (värdet i ps/m3).

 



130 Tekniska redogörelser SOU 1974:56 

Man försöker genom lämplig placering och dimensionering av skorsten 
och byggnader undvika att den lokala topografin eller byggnader inverkar 

på spridningsförhållandena vid normala utsläpp. Råkar man ut för sådan 
inverkan är den i allmänhet av ogynnsamt slag - kanalisering eller 

nedrivning av skorstensplymen. Vid kärnkraftverk är byggnaderna ofta 

upp till 60 - 70 m höga, och man eftersträvar effektiva utsläppshöjder på 
storleksordningen 100 m. Ca 100 m utsläppshöjd räcker i de flesta fall 
också för att eliminera topografieffekter i södra och mellersta Sverige, i 

varje fall vid kustlägen. Större oljeeldade kraftverk måste för att 
säkerställa en god spridning av avgaserna ha skorstenshöjder på lOO m 
och däröver. 

Den effektiva utsläppshöjden påverkas av utsläppets värmeinnehåll och 

hastighet, men i olika grad beroende på den rådande vindstyrkan. Är 
värmeinnehållet stort - såsom vid stora oljeeldade kraftverk - ger det ett 
avsevärt s. k. plymlyft. Den effektiva utsläppshöjden kan då överstiga 
skorstenshöjden med ett par hundra meter vid svag vind. Vid ett haveri 
med en kraftreaktor kan utsläppen också ha beaktansvärt värmeinnehåll 
av tre olika slag. Dels kan stora mängder ånga eller hetvatten frigöras vid 
haveriet, dels utvecklar härden en avsevärd resteffekt (avsnitt 3.1) och 
dels avges värmeenergi vid sönderfallen i ett radioaktivt moln. En 

komplikation vid haverier är att utsläppen kan ske på olika, föga 
väldefinierade höjder även nåra marknivån. Detta försvårar spridnings- 
beräkningarna, som vid markutsläpp blir mindre tillförlitliga nära 

utsläppspunkten. För stora avstånd blir utsläppshöjden däremot av 
mindre betydelse för dosernas och koncentrationernas storlek. 

Vid deposition bl. a. på mark och vegetation genom regn och olika 
andra fysikaliska och kemiska förlopp minskar koncentrationerna på 
större avstånd från utsläppspunkten. Denna effekt är starkt beroende av 
sådana egenskaper som partikelstorlekar och kemisk reaktionsbenägenhet 
hos utsläppet. Om alla koncentrationer beräknas utan hänsyn till denna 

utarmning överskattas de akuta riskerna. Denna överskattning är troligen 
i de flesta fall av mindre betydelse vid måttliga avstånd. Speciellt gäller 
detta utsläpp, som efter att ha passerat filter och andra reningsanord- 
ningar, måste antas ha liten benägenhet att avskiljas ur atmosfären. 

Värdet på den relativa koncentrationen i en viss punkt varierar dels 
med väderleksförhållandena, dels med den tid under vilken värdet 
bestäms. Sannolikheten för att få extrema värden - mycket höga eller 

mycket låga - på en viss plats i omgivningen ökar ju kortare denna tid är. 
För längre tider närmar sig medelvärdet för koncentrationen allt mer ett 

värde, som är karaktäristiskt för utsläppshöjden och den plats observa- 

tionen gäller. Sådana långtidsmedelvärden kan tillämpas på utsläpp, som 

under lång tid antingen pågår med relativt konstant takt, eller är 

sammansatta av ett stort antal slumpvis uppträdande småutsläpp. Figur 
5:2 visar exempel på hur långtidsmedelvärdena för relativa koncentra- 

tionen kan variera med avståndet vid två olika utsläppshöjder, lOO m och 

20 m, vid utsläpp utan beaktansvärt värmeinnehåll. Värden för utsläpps- 

höjden 20 m anses väl representera ett kallt markutsläpp under realistiska 

förhållanden. Det skuggade området kring varje kurva ger en uppfattning 
om hur värdena varierar i olika riktningar från utsläppspunkten. 
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Figur 5:2 RELA TIV KONCENTRA T10N. LÅNGTIDSMEDELVÃRDEN (MÅ-
NAD-ÅR) relative concentration, long time (monthseyear) averages

Kurvorna ger relativa koncentrationen på olika avstånd från utslappspunkten för två
olika utslappshöjder, represenrerande markutslâpp (H = 20 m) respektive höjdar-
sliipp (H = 100 m).

Beräkningar har gjorts för samtliga 36 10° -sektorer samt för medelvärdet och
spridningen av dessa värden på varje avstånd.
Källa: Ch. Gyllander-U. Widemo.
Concentration statistics based on experimental data of atmospheric diffusion. [AEA
symposium, Wien 12-16 nov. 1973. 
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Långtidsmedelvärdena, som avser tidsintervall på en månad eller mer.
sammanfaller också med 50-percentilerna (= medianvärdena) för samma
tider, dvs lika många observationer ger resultat över som under dessa
värden. Under normala svenska förhållanden sjunker SO-percentilvärdet
för en viss plats mycket snabbt då det tidsintervall som värdet avser
minskar. För kortare tidsintervall än några timmar är 50-percentilen i de
flesta fall O, dvs under mer än hälften av alla sådana tidsintewall blåser
det åt något annat håll. Med ökande tid sätter vindpendlingar och 
väderleksförändringar in så att observationspunkten alltid belastas under
någon del av tiden.

För att definiera ett spridningsläge med känd sannolikhet att användas
i en riskanalys som avser kortvariga haveriutsläpp, passar inte 50-per-
centilvärdena. Där används i stället väderlekslägen som ger koncentra-
tioner vilka överskrides under endast ett fåtal procent av all tid. Analogt
med uttrycket 50-percentil talar man då om l-, 5- och lO-percentilvär-
den.

Procenttalet ger en uppfattning om hur stor sannolikheten är för att en
person på en viss plats i omgivningen skall drabbas av minst den dos som
räknas fram ur kurvan för värdet på den relativa koncentrationen. Den
risk som samma person utsätts för på grund av utsläppet beräknas ur
denna dos och dess sannolikhet - exempelvis l %, 5 % eller 10 %. För
samhället som helhet kan inte samma betraktelsesätt användas. l många
fall då den nyss diskuterade individen helt skulle undgå att få någon dos,
blir det i stället andra människor i andra riktningar från utsläppspunkten
som drabbas av risken. Beroende på vindriktningsfördelningen för

utsläppsplatsen ifråga är sannolikheten för att en given person skall få en
viss dos endast en tiondel till en femtiondel av sannolikheten för att

någon person överhuvudtaget - på samma avstånd från utsläppspunkten
- skall få samma dos.

Figur 5:3 visar vilka relativa koncentrationsvärden som överskrides i
någon riktning från utsläppspunkten med 1, 5 och 10% sannolikhet.
Figuren ger värden för två utsläppshöjder och för utsläppstiderna l
timme och 1 dygn. Variationerna mellan olika riktningar är här klart
mindre än för långtidsmedelvärdena, varför inget större fel görs om

figurens värden, som är medelvärden för samtliga riktningar, används vid

analys av riskerna från haveriutsläpp.
Den beräkningsmodell som använts tar inte hänsyn till förekommande

stagnationssituationer. Dessa kan säkerligen leda till vissa spridningsfall
som speciellt för kortare avstånd borde ha påverkat koncentrationsvär-
dena för så låga sannolikheter som 1% och därunder. En annan

Figur 5: 3 RELA T1V__KONCENTRATION. KORTTIDS VÃRDEN (MEDEL VÄR-
DEN A VKUR VOR FOR SAMTLIGA RIKTNINGA R)
relative concentration, short time percentiles (averages for all directions)
Kurvorna visar vilka värden på relativ koncentration som överskrids med angiven
sannolikhet (I, 5, 10%). Sannolikhetsvärdena gäller för givet avstånd oavsett
riktning från utsläppspunkten.
(percentage values 1, 5 and 10 % indicate that the relative concentration values of
the respective curves are exceeded in 1, 5 and lO % ofall time)
Källa: Ch. Gyllander-VU. Widemo, Concentration statistics based on experimental
data of atmospheric diffusion. lAliA symposium, Wien 12- 16 nov. 1973: 
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reservation gäller som nämnts inverkan av storstadsklimatet på sprid- 
ningsförhållandena. Inom en etablerad urban heat island kan det 
tänkas att delar av ett aktivt moln uppehåller sig under tidrymder av 
storleksordningen dygn. Ökad utbredning av molnet i en sådan situation 
medför troligen ingen ökning av antalet personer som får höga doser. 
Däremot kan antalet personer med relativt låga doser tänkas öka. Under 
hänsynstagande till dessa begränsningar har utredningen bedömt den 
använda spridningsmodellen ge representativa resultat för de konse- 
kvensbilder som presenteras i kapitel 6. 

Befolkning och näringsliv 

Verkningarna av ett utsläpp till vatten eller luft beror, förutom på 
spridningen, på olika karaktäristika för omgivningen, bland vilka befolk- 

ningsbild och näringsliv torde vara de mest betydelsefulla. Restriktioner 
för användning av fisk som människoföda införes vid lägre radioaktivi- 
tetshalter än där klara verkningar på fiskstammen kan spåras. Komjölk 
utdöms för konsumtion vid så låg föroreningshalt att inga effekter på 
kornas hälsa kan iakttas. Myndigheterna låter alltså befarade effekter på 
den mänskliga organismen vara gränssättande och förutsätter att en 
aktivitetskoncentration som inte ger upphov till för höga doser i 
människor vare sig genom direkt strålning, genom inandning eller via 

någon näringskedja även är tillåtlig från andra synpunkter. Möjligen kan 

vetenskapliga eller tekniska aspekter i enstaka fall ställa ännu högre krav 

(svärtning av fotografisk film t. ex.). 
l denna utrednings analyser av omgivningseffekterna har endast 

behandlats inverkan på människors hälsa. Det blir då befolkningens 
fördelning kring anläggningen, som får den största betydelsen och ger 
största skillnaderna mellan lägen olika långt från ett tätortscentrum. 
Effekter på eventuell Iivsmedelsproduktion varierar inte särskilt starkt 
mellan de olika studerade lägena och är dessutom svåra att behandla 

generellt. 
Befolkningsfördelningen kring olika kärnkraftstationer har tidigare, i 

figur 4:3, angivits i diagramform där antalet människor innanför en viss 
radie kan avläsas på en kurva. En sådan kurva som gjorts upp för hela 

omgivningen (360°) passar bäst vid bedömning av normalutsläppens 
betydelse. Kurvor för varje 10°- eller 30o-sektor kunde vara mera 

lämpade för haveririskbedömningar, eftersom de dominerande doserna i 
sådana fall kan väntas inom en relativt smal sektor. Dessa synpunkter 
utvecklas vidare i avsnitt 6. l. 

Befolkningsbilder i utpräglade glesbygder är svåra att beskriva generellt 
matematiskt, eftersom de få människor som finns inom måttliga avstånd 
är slumpvis fördelade i ett fåtal mindre samhällen och på lantbruksfastig- 
heter. Utredningen har därför inte sökt formulera någon matematisk 

beskrivning av en sådan befolkningsbild. Däremot har stora städers 

befolkningsbilder studerats ingående. De flesta stora städers befolknings- 
täthet visar sig kunna anpassas till en formel av typen 

D=Ae-br 
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Figur 5:4 BEFOLKNINGSTÃTHET population densities
Fördelning av nattbefolkningen i modellstad med 1,2 miljoner invånare distribution
of population in 1,2 million inhabitants model city.
Källa: Närförläggningsutredningen NÄR - 185: 1
Source

/Ã A
där A är befolkningstätheten i centrum, b = jr? och N är totala anta-

let invånare samt r avstånd från centrum i km. Denna fördelning tar

ingen hänsyn till topografi utan förutsätter att befolkningsbilden är helt

symmetrisk kring ett centrum. Liknande beskrivningar kan göras även för _

fördelning av boendetätheten och för antalet arbetstillfällen per ytenhet.

En sammanlagring av dessa två fördelningar ger en beskrivning av hur
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många personer av olika ålder och kön som under dagen respektive 
natten befinner sig på olika avstånd från centrum. 

Fördelningarna har för utredningens ändamål korrigerats så att de tar 
hänsyn till förekommande, topografiskt betingade olikformigheter inom 
60°-sektorer. För detta har använts en schematisering av Stockholms 
befolkningsbild 1965 med totalt 1.2 miljoner invånare inom 25 km radie, 
figur 5:4. Denna storlek på tätorten har ansetts lämplig då den med 
måttlig extrapolation uppåt och nedåt kan täcka alla tätortsstorlekar som 
är aktuella för närförläggning av kärnkraftvärmeverk. 

När befolkningsbilden inte är symmetrisk kring ett kärnkraftverk 
påverkas riskbilden också av hur spridningsbild och befolkningsbild är 
orienterade i förhållande till varandra. Utredningen har därvid för sina 
beräkningar valt en rimligt ogynnsam kombination, med den tätast 
befolkade ÖOO-sektom i modellstaden liggande åt samma håll som verket 
och med storstaden i en av de mest belastade vindriktningarna från 
verket. 

5.3 Strålningens hälsoeffekter 

Stora insatser har alltsedan seklets början gjorts för att klarlägga 
strålningens olika effekter på levande organismer. Joniserande strålning 
har därigenom sannolikt blivit en av de mest välanalyserade faktorernai 
människans miljö. 

Speciellt intensivt har dessa studier bedrivits efter de två atom- 

bombsexplosionerna i Japan för nära 30 år sedan. Information kan 
hämtas från fall där människor bestrålats från atomvapen, genom 
olyckshändelser, under yrkesmässig verksamhet eller i medicinskt be- 

handlingssyfte. Ett stort material föreligger också såsom resultat av olika 
djurförsök. Det är därför inte sannolikt att man t. ex. skall upptäcka 
tidigare okända typer av strålningseffekter. 

De låga doser det normalt är fråga om vid kärnkraftverksamhet ger inte 

några verkningar som kan påvisas med säkerhet ens vid användandet av 
avancerade statistiska analysmetoder och studium av mycket stora 

exponerade grupper. De effekter på människors hälsa som man söker 
observera orsakas icke heller bara av joniserande strålning. Den normala 
sjukdomsfrekvensen är dessutom mycket högre än det tillskott av samma 
åkommor som kan komma i fråga till följd av strålningsexponering från 

kärnkraftanläggningar vid normaldrift. För många av de tänkbara 

skadetyperna gäller detta även under extrema störningar i sådana 

anläggningar. Sannolikt kan varje skadetyps normala frekvens delas upp i 
en ”spontan” del och en, troligen växande, del från olika miljöfaktorer 
införda av människorna, varav strålning endast är en. 

Strålning orsakad av verksamheten vid kärnkraftanläggningar kan nå 
människan på två principiellt olika sätt, antingen utifrån - extern 

exponering - eller inifrån, av radioaktiva ämnen som kommit in i 

kroppen med föda eller andningsluft - intern exponering. Redan före 
tillkomsten av kärnkraft och artificiellt framställd radioaktivitet har 
människan varit utsatt för bestrålning. Tabell 5:11 visar dels vilka årliga 
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Tabell Szll Helkroppsdoser från olika källor
Whole body doses to man from different sources

Strålkâlla Årlig dos, mrad Ungefärlig dosrat
source annual dose, mrad under bestrålning

approximate dose
Sverige Världen rate during exposure
Sweden global mrad/h

Medicinsk bestrålning
(patienter) 50 0-180 ca 10 000-ca 300 000 000
medical exposure
(patients)

Naturlig radioaktivi-
tet3 40-90 40-ca l 000 0.005-0.1
natural radioactivity

Kosmisk strålning 30-40 30-90 0.003-0.0l
cosmic rays

Material i byggnader 0-300 0-3000 0-0.3
materials in buildings

Kärnkraft (i 0mgiv›
ningen) l -50 1-50 0.0001-0.005
nuclear power,
environmental

Yrkesmässig bestrål-
ning 100-5000” 100-50002 1-1000
Occupational exposure

I 
Räknat som medelvärde över hela befolkningen

average for population2 Personer i radiologiskt arbete inom medicin, kärnkraft och annan teknik

personsin radiological work in medicine, nuclear power and other technical fields
Aktivitet ijordskorpan och i kroppen från intagen föda

activity in earth s crust and in the body from ingestion4 28 mrad vid havsytan, ca 40 vid 1 000 m och ca 100 vid 3 000 m över havet
28 mrad/yr at sea level, ca 40 at 1 000 m and ca 100 at 3 000 m above sea level

stråldoser som erhålles från olika naturligen förekommande och männi-

skoskapade källor, dels i vilken takt (med vilken dosrat) dessa doser
erhålles. Som synes kommer relativt sett mycket stora bidrag dels från
kosmiska strålkällor, dels från radioaktivitet i mark och i byggnader.
Radioaktiva ämnen i jorden ger oss också stråldoser via olika födoämnen
och via andningsluften. Det senare sker b1.a. genom vissa dottemuklider
till radium och torium som avges i gasform till atmosfären. Den

huvudsakliga stråldosen från naturligen förekommande radioaktivitet
erhålls från en radioaktiv isotop av kalium i kroppens mjukvävnader.
Denna radionuklid, kalium-40, är mycket långlivad. Alla kemiska

föreningar med kalium innehåller därför en konstant koncentration av
kalium-40 per gram kalium.

Den stråldos som en människa eller ett organ utsatts för mäts i enheten
rad. Denna enhet är ett mått på hur mycket energi som strålningen
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avgivit per kg vävnad eller annan materia. Med dosrat avses stråldos per 
tidsenhet. Dosraten är ofta av storleksordningen mrad - tusendels rad - 

per timme då det gäller yrkesmässig exponering. Den mängd radioaktivi- 
tet som behövs för att ge en viss stråldos är mycket mindre vid intern än 
vid extern bestrålning. 

Bestrålning från en radioaktiv källa kan minskas på olika sätt. Vid 
externa strålkällor kan dosen begränsas genom ökat avstånd till källan, 
genom minskad uppehållstid i källans närhet och genom skärmning. 
Skärmningseffekten är huvudsakligen beroende av hur mycket material, 
mätt i kg per ytenhet, som finns mellan strålkällan och den punkt där 
dosen uppkommer. 

Om aktivitet väl kommit in i kroppen minskas möjligheterna att 

begränsa stråldosen, men vissa åtgärder kan vidtas som syftar till att 
allmänt öka utsöndringstakten på olika vägar från kroppens organ. Ett 

speciellt fall gäller sköldkörteln (thyreoidea), som är särskilt benägen att 
ta upp jod. Sköldkörteln kan hindras från att ta upp radioaktiv jod 

genom att tabletter innehållande vanlig inaktiv jod tas in före eller 
omedelbart efter tillförseln av aktivitet. 

Det huvudsakliga försvaret mot interndoser måste bygga på att hindra 
aktiviteten från att komma in i kroppen. Vid luftburen aktivitet kräver 
detta filtrering antingen genom personliga skyddsmasker eller genom 
kollektivfilter i skyddsrum. Födoämnen eller vatten som förorenats av 
aktivitet måste ersättas med inaktiva produkter eller lagras tills aktivi- 

teten försvunnit genom det fysikaliska sönderfallet. Vid förorening av 

livsmedelsprodukter har man i allmänhet god tid på sig för kontroll 

och motåtgärder, eftersom det tar relativt lång tid mellan aktivitetsut- 

släppet och den tidpunkt, då radioaktiviteten uppträder i konsumtions- 

varor. Den snabbaste transportmekanismen av detta slag till människan 

torde vara via mjölk, där aktiviteten kan uppträda något dygn efter det 

att utsläppet ägt rum. 

Allmänt om strálverkningar 

l en redogörelse för verkningarna av joniserande strålning på människor 
måste framhållas att en viss stråldos kan erhållas på många olika sätt. De 

hälsoeffekter som uppträder beror ofta starkt på exponeringstypen och 

på den takt i vilken dosen erhållits. Huvuddelen av underlaget för vår 

kunskap om strålningens hälsoeffekter och samtidigt den bäst under- 2

byggda delen kommer från observationer av bieffekter vid medicinsk s,

behandling, från bomboffren i Japan, från nedfallen radioaktivitet vid ett 

kärnvapenprov i Stilla havet och från ett begränsat antal olyckor i 

radiologiskt arbete. 
Detta material ger bäst underlag vid bedömning av verkan av stora 

stråldoser. Svårigheter uppstår då materialet skall utnyttjas som 

underlag för normer avseende yrkesmässigt exponerade personer och 

befolkningar i allmänhet. Det gäller där ofta dosrater som är en 

miljondel eller mindre av de som är representativa för huvuddelen av 

underlaget. Existerande skyddsnorrner för personer i radiologiskt arbete 
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Figur 5:5 HÃLSOEFFEKTERS DOSRATBEROENDE dose rate dependence of 
health effects 

och för större befolkningsgrupper bygger därför på det försiktiga 

antagandet att hälsoeffektema inte alls är beroende av dosraten utan 

endast av dosen. Detta antagande är bevisligen fel för alla akuta effekter 
- hög dosrat ger större effekt än låg dosrat vid en och samma dos - men 

man kan av praktiskt experimentella skäl inte bevisa dess ogiltighet för 

vissa sena typer av effekter. 
I sin senaste rapport* har FNs vetenskapliga strålskyddskommitté 

UNSCEAR granskat allt tillgängligt material rörande sena s.k. statistiska 

effekter av joniserande strålning. Kommittén påpekar att alla uppskatt- 

ningar av samband mellan dos och verkan vid sådana effekter gäller 

korttidsexponeringar med höga dosrater. Riskerna per rad stråldos blir 

därför sannolikt överskattade när sambanden tillämpas på fall, där 

exponeringstiden är längre och där dosraterna är låga. UNSCEAR 

framhåller också att för människan är sambandet mellan dos och olika 

sena hälsoeffekter sannolikt inte rätlinjigt, dvs antalet skadefall är inte 
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l 
Ionizing radiation: 

Levels and effect. 
Volume ll: Effects 
UNSCEAR United 
Nations, New York 
(1972) 
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direkt proportionellt mot dosen. Figur 5:5 illustrerar detta i princip. 
Dessa effekters beroende av dos och dosrat i enlighet med figurens krökta 
kurvor, ansluter också till observationer som gjorts för de flesta skadliga 
ämnen och andra typer av påfrestningar på den mänskliga organismen. 

Dosraten är oftast enkel att definiera vid extern exponering. För intern 
exponering är detta förhållande mer komplicerat eftersom dosen då 
erhålles med en avtagande dosrat beroende på biologisk utsöndring ur 

kroppen och fysikalisk avklingning av i kroppen kvardröjande aktivitet. 
Detta ger speciella problem exempelvis vid förutsägelser beträffande 
effekterna av interndoser från radioaktiv jod. Detta ämne förekommer 
med ett stort antal isotoper i bestrålat reaktorbränsle, vilka har mycket 
olika halveringstider. inandning av radioaktiv jod i samband med 
reaktormissöde resulterar av denna anledning i doser som avges i starkt 
varierande takt sedan joden kommit in i kroppen samt olika för olika 

fördröjningar efter jodens frigörelse ur bränslet. 

A kuta effekter 

Endast i samband med olyckshändelser kan så höga doser erhållas att 
akuta sjukdomseffekter uppträder. Följande allmänna beskrivning gäller 
där sådana höga doser erhållits på relativt kort tid - mindre än ett dygn 
« och där dosen blivit ungefär lika i hela kroppen. Helkroppsdoser under 
30 rad ger sannolikt inga som helst akuta effekter. Doser mellan 30 och 
100 rad ger strålsjuka, beroende på skador i magens och tarmarnas epitel 
och på skador på blodbildande vävnader. Omfattningen av de skador som 
uppstår på blodbildande organ, vilka har stor betydelse för sjukdoms- 
bilden, beror dock mycket på om all röd benmärg fått samma höga dos. 
Även om bara en mycket begränsad del av benmärgen genom skärmning 
fått en avsevärt lägre dos, ökar det i hög grad den bestrålade individens 
möjlighet att överleva. Vid doser över 100 rad blir skadorna så allvarliga 
att dödsfall kan uppträda bland personer med nedsatt motståndskraft. 
Doser över 500 rad resulterar med stor sannolikhet i dödsfall. 

Ett särdrag i sjukdomsförloppet vid strålsjuka är att även vid doser 
kring 300-400 rad erhålles, efter en inledande fas av illamående, en 
relativt symptomfri tid under en â två veckor innan en ny kris kommer. 
Möjligheter till omhändertagande och vård under denna period är vid 
gränsfall av stor betydelse för ett slutligt tillfrisknande. 

De aktivitetsutsläpp som relativt sett är mest sannolika och betydelse- 
fulla vid reaktorhaverier väntas huvudsakligen bestå av två typer av 

radioaktivitet, ädelgaser och jodisotoper. Båda typerna ger extern 

bestrålning då de sprids i atmosfären, antingen den bestrålade individen 
är inne i det radioaktiva molnet eller på något avstånd - några hundratals 
meter - ifrån det. Intern bestrålning fordrar att individen nås av molnet 

och andas in radioaktiv luft, och blir endast av betydelse ifråga om 

jodisotopema. Under normala fysiologiska förhållanden går en stor del av 

all jod man inandas eller äter till sköldkörteln, som därigenom får en 

förhållandevis mycket högre dos än andra vävnadstyper. Sköldkörtel- 
dosen kan kan enligt ovan reduceras kraftigt om man på ett tidigt 
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stadium ger tabletter med stabil jod - 0.l å l g kaliumjodid t. ex. - 

vilket dock inte nämnvärt påverkar doserna till andra organ. Höga doser 
- väl över lOOO rad - till sköldkörteln kan med viss fördröjning ge 
funktionsrubbningar, som måste kompenseras med medicinering. Effek- 
ten ger sig tidigare tillkänna, ju högre dosen är. l den lägre delen av 
intervallet 1000- 10 000 rad kan fördröjningen gälla år. Vid mycket höga 
doser, 10 000-100 000 rad och däröver, kan sköldkörtelns funktion helt 
slås ur på kort tid. 

Radioaktiv jod (främst jod-l31) används för att påverka sköld- 
körtelns funktion vid behandling av vissa sjukdomstillstånd. Från sådan 
verksamhet finns därför ett omfattande erfarenhetsmaterial. Detta är 
emellertid inte alltid enkelt tillämpligt på här aktuella situationer, där 
även andra isotoper än jod-l 31 kommer in i bilden samt exponeringarna 
huvudsakligen gäller friska individer. l samband med konse- 

kvensberäkningar liknande de utredningen låtit utföra har dessa sköld- 
körtelstörningar inte tidigare redovisats. Möjligheten att häva symptomen 
genom medicinering har uppenbarligen bedömts som så säker och väl 
etablerad, att dessa individer inte ansegts böra redovisas som skadade. 
Även om skäl kunde tala för ett sådant tillvägagångssätt - av mera 
allmänt kända sjukdomar, kan störningen kanske närmast jämföras med 
en kronisk allergi w har utredningen dock inte ansett sig helt böra bortse 
från dessa fall i totalbilden. 

Om sköldkörteln i tid blockerats med inaktiv jod liknar akuteffekterna 
vid höga interndoser av jod de som beskrivits för helkroppsbestrålning. 
Den jod som inte går till sköldkörteln fördelar sig tämligen jämnt i 

kroppens blodvolym, och det blir därigenom med stor säkerhet den dos 
som erhålles i blodbildande organ som ger den största risken. 

l samband med interndoser från jod blir den tidigare berörda 
dosrateffekten av betydelse. Huvuddelen av vår kunskap om strålnings- 
effekter på sköldkörteln gäller doser av antingen jod-l3l eller röntgen- 
strålning. I det senare fallet, där dosraten vanligen är hög erhålles en viss 
skada vid en väsentligt lägre dos i rad, än vid jod-l3l, som har en 

halveringstid på drygt 8 dygn. Strålningen från de mera kortlivade 

jodisotoperna torde vara jämförbar med röntgenstrålning i effektivitet 

per rad. Vid beskrivning av konsekvenserna av olika haveriutsläpp har 

utredningen försökt beakta detta förhållande. 

Sena statistiska effekter 
Som nämnts tidigare i detta avsnitt är uppskattningarna av de sena 
statistiska strålningseffekterna mindre noggranna än de som rör akuta 

verkningar. Speciellt gäller detta låga doser och dosrater. Underlaget för 

utredningens bedömningar av dessa effekters uppträdande har samlats 
bl. a. i skrifter av Internationella Strålskyddskommissionen (lCRP). 
Auktoritativa sammanfattningar av synen på dessa problem har nyligen 
publicerats dels av UNSCEAR? dels i en svensk artikel? 

De sena statistiska strålverkningama utgörs huvudsakligen av olika 
cancerformer där vissa typer av leukemi eller blodkräfta av olika skäl 

synes kunna förutsägas med mindre osäkerhet än andra former. I vissa 

Underlag för sákerhetsbedämningen 
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Figur 5:6 DÖDSRISK AV LEUKEMI OCH ANDRA CANCERFORMER JÄM-
FÖRD MED TOTAL DÖDSRISK I OLIKA ÅLDRAR normal death risk from
leukemia and other types of cancer compared with total death risk as a function of
age
Figuren visar att cancer i olika former är en betydande dödsorsak i det moderna
samhället. Figuren baserar sig närmast på material ilCRPs publikation no. 8 och
gäller således ej i detalj för svenska förhållanden.
Källa: [CRP publ. no. 8 (1966)
Source

sammanhang har det ifrågasatts om låga stråldoser skulle kunna ge en till

sin natur icke närmare definierad livslängdsförkortning. Inga belägg har

presenterats för någon sådan effekt vid doser under ca 10 rad per vecka.

För högre doser och i samband med haverier torde andra specifika
effekter dominera.

Leukemi förekommer i många olika former av vilka en del kan

framkallas genom bestrålning av de blodbildande organen. Strålning är
dock inte dominant bland orsakerna till leukemi, utan den normala

frekvensen, som i Sverige är omkring 100 fall per miljon människor och

år, har i huvudsak andra orsaker. Den kända frekvensen stiger i de flesta

länder och är i allmänhet högst i industrialiserade länder. Detta skulle

kunna bero på antingen att man där har bättre diagnostik eller att

industrimiljön orsakar Ökningen, eller en kombination av dessa orsaker.

Som framgår av figur 5:6 ökar risken för leukemi med ökande

levnadsålder, dock ej lika snabbt som risken av andra cancertyper eller

övriga dödsorsaker. Tiden mellan bestrålning och sjukdomsutbrottet
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varierar från några år till över 10 år med ett medelvärde omkring 7. 
Sannolikt är såväl denna latenstid som strålningens förmåga att orsaka 
leukemi beroende av individens ålder vid bestrålningen, varvid foster- 
stadiet kan vara speciellt känsligt. 

Det är tveksamt om interndoser av radioaktiv jod överhuvudtaget kan 
framkalla sköldkörtelcancer hos människan. I de relativt få kända fall, 
där sådan cancer föregåtts av betrålning - i höga doser - från jod, synes 
genomgående andra faktorer ha kunnat medverka till sjukdomens 
uppkomst. De samband mellan dos och cancerfrekvens som använts 
baserar sig i stället huvudsakligen på fall där dosen givits med 

röntgenstrålning. Det är möjligt att de mera kortlivade jodisotoperna till 
sina effekter även i detta avseende kan vara mera lika röntgenstrålningen 
änjod-131. Det är inte heller uteslutet att större individuella skillnader kan 
förekomma än vad som är fallet vid andra strålningsverkningar, beroende 

på sköldkörtelstatus och normalt intag av inaktiv jod. Även om 

undersökningar där röntgenbestrålning använts accepteras som grund för 

samband mellan stråldos och sannolik sjukdomsfrekvens, så kan ingen 
enkel proportionering användas mellan dos och sannolikhet för sköld- 

körtelcancer. Speciellt bör påpekas att för mycket höga doser erhålles ett 

lägre riskbidrag per rad stråldos än för doser i intervallet 100 - 1000 rad. 

Liksom för de akuta sköldkörteleffekterna så är utsikterna till effektiv 

behandling mycket goda i samband med sköldkörtelcancer, speciellt om 

sjukdomen upptäcks tidigt. 
Som ett medelvärde för tiden mellan bestrålning och cancerns 

uppträdande har angivits omkring 12 år. Stora variationer synes dock 
förekomma. Den normala frekvensen av sköldkörtelcancer i Sverige är för 

kvinnor 44, för män 18 fall per år och miljon individer (medeltal 
1962-1965). 

Övriga cancerformer 

Som framgår av figur 5:6 är cancer i olika former en av de dominerande 
dödsorsakerna i det moderna samhället, speciellt i de högre ålders- 

grupperna. Inte heller här bidrar strålning normalt med någon större 
andel av totala antalet fall. För många former måste man emellertid 
befara att joniserande strålning i stora doser kan bidraga till deras 

uppträdande. Under de första 20 åren efter en betrålning antas risken för 
alla övriga cancerformer tillsammans öka ungefär lika mycket som risken 
för leukemi. Latensperioden för de olika typerna varierar men har för 

observationsperioden 20 år legat omkring 15 åri medeltal. Vid ytterligare 
utsträckt observationstid, har ICRP uppskattat att totala antalet tillkom- 
mande fall skulle kunna öka fem gåner mer än vad som observerats för 
enbart leukemi. De tillkommande fallen har således längre latenstider, 
hur långa är svårt att uppskatta, men 25 år som medeltal verkar vara ett 

rimligt, möjligen något lågt värde. Dessa senare uppskattningar synes böra 
tas med viss reservation. De långa latenstiderna gör att den livsförkortan- 
de effekten blir mindre, varför dessa mycket sent uppträdande cancerfall 

lätt kan överskattas till sin betydelse vid sidan av andra skador. 
Som figur 5:6 visar varierar sannolikheten att dö i cancer kraftigt med 
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åldern. l medeltal under livstiden är den ungefär 0.4 % per år, men i de 

yngsta åren är risken endast omkring 0.01 % per år. 

Fosterskador 

Vid stråldoser på 1 å 10 rad och däröver kan man - om dosen erhållits på 
kort tid - inte utesluta mer eller mindre allvarliga fosterskador. 
Särskilt är detta så om bestrålningen sker under det stadium då de flesta 

organen hos fostret är stadda i snabb utveckling, ungefär den tredje till 

den sjätte havandeskapsveckan. Även bestrålning av fostret med liknande 
doser under resten av graviditeten anses kunna ge anledning till ökade 
risker för fosterskador. Det har därför i Sverige utbildats en praxis att 

noga överväga en rekommendation till abort om ett foster utsatts för 

doser mellan 1 och 10 rad. Vid doser över 10 rad anser man att abort bör 
rekommenderas. 

Korttidsdoser i dessa storleksordningar uppkommer aldrig i omgiv- 
ningen under normaldrift. Vid vissa antagna stora haverier kan de 
däremot inte helt uteslutas. Utredningen har därför funnit att 

nyssnämnda praxis måste leda till antagandet att Villkorlig abort kan 
komma i fråga för gravida kvinnor som beräknats ha erhållit doser mellan 
l och lO rad, dvs. en läkarkonsultation krävs med en utredning av de 
närmare förhållandena vid exponeringen, innan beslut om eventuell abort 
fattas. Doser på 10- 100 rad har antagits leda till en rekommendation om 
abort. Vid doser över 100 rad görs ej denna bedömning, eftersom 

hänsynen till de akuta hälsoeffekterna för moderns del då överväger. 
Några fosterskador på grund av doser under l rad har ej medtagits i 
skadebilderna. 

Genetiska effekter 

Kunskapen om genetiska effekter av bestrålning av stora befolknings- 

grupper är av naturliga skäl mycket ofullständig. Det förenklade antagande 
som brukar göras är att varje stråldos till någon individ i en föräldragene- 
ration är av lika stor betydelse utan hänsyn till dosens fördelning mellan 
individerna eller dosraten den erhållits med. Det framgår av tabell 5:11 att i 
så fall erhålls de ojämförligt största belastningarna i detta avseende från 

den naturliga strålningen, strålningen från byggnader och medicinska 

tillämpningar, vilka alla dominerar stort över dem från kärnkraftens 

utsläpp. Detta gäller icke blott för normalutsläppen, eftersom utsläppen i 

samband med haverier som medeltal över lång tid bedöms kunna hållas 

väl under de vid normaldrift tillåtliga. Att haveriutsläppen kommer 

ojämnt fördelade i tiden spelar mindre roll här, eftersom antagandet leder 
till att det för genetiska effekter endast är den över lång tid upplagrade 
befolkningsdosen som har betydelse. 

Oavsett att ICRP m.fl. organisationer sökt göra uppskattningar av de 

genetiska effekterna av låga stråldoser till stora befolkningsgrupper har 

utredningen för sin del avstått från att utvärdera dessa effekter i 

presenterade riskbilder. Alltför mycket synes saknas i totalbilden, bl.a. i 
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Tabell 5: Illa AKUTA HÄLSOEFFEKTER Acute effects

Effekt Dosintervall Sannolikhet Anm
Type of effect Dose interval för skada Note

Probability
of effect

rad %

Svåra akuta skador
Severe acute injuries
Dödsfall 100-300 20 Skärmning antas reducera
Deaths 300-1000 80 dosen till foster, gonader

över l 000 100 och blodbildande organ
till 30 % av dosen i fria

Strålsjukal 30-100 20 luften
Radiation syndrome 100-300 80 Shielding reduce: free air

300-1 000 20 dose to 30 % in fetus,
gonads and blood forming

Abort rekommenderad l0 100 Organs
Abortion redo mmended

Antalet gravida kvinnor
Sköldkörtelfunktion, utslagen: över 100 000 100 = 1.2 % av hela befolk-
Thyroid function, eliminated ningen

Pregnant women = 1.2 7a
Sköldkörtelfunktion, tidig störningz 10 000-100 000 20 Of [Om] Population
Thyroid function, early disturbance

lindriga akuta skador
Minor acute injuries

Abort villkorligt indikerad av hänsyn till
möjliga fosterskadorl 1-10 100
Abortion conditionally indicated due to
possible infuries to fetus

Sköldkörtelfunktion, sen störningz 1 000-10 000 60
Thyroid function, late disturbance 10 000-100 000 80

å helkroppsbestrålning, whole body irradiation
sköldkörtelbestrålning, thyroid irradaztion

fråga om övriga ämnen och påfrestningar som bidrar till ändringar i en_
befolknings arvsmassa, liksom i fråga om de urvalsprocesser som verkar
både från miljön och inom individerna själva. Antalet genetiska skadefall
som skulle kunna hänföras till en viss stråldos skiljer sig dock i rimligt
pessimistiska uppskattningar inte avsevärt från antalet sena statistiska
skador som här beräknats för samma dos.

Sammanfattning av antagna dos - effektsamband

För en säkerhetsanalysmåste fixa värden för sambanden mellan

organdoser och olika hälsoeffekter definieras. Det är då angeläget att

10
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Tabell 5: lllb SENA STATISTISKA HÄLSOEFFEKTER Late statistical effects

Åldersgrupp Dosintervall Antal fall Latensperiod
Age group Dose inter- per miljon (medelvärde)

val Erad Average latency
No. of casesper
million 2 rad

år - yr rad år - yr

Leukemi 0 1 - 300 20 7 
Leukemia

Sköldkörtelcancerz 0 - 1 3 - 1 000 100 12 
Thyroid cancer l - 16 3 - l 000 15 12 

16 3 - l 000 5 12

Övriga cancertyper 0 l - 300 20 15
Other cancer types 0 l - 300 80 25

l
helkroppsbestrålning, whole body irradiation
sköldkörtelbestrålning, th yroid irradiation
Erad - manrad, summan av ett stort antal individuella doser.

sum ofa large number ofindividual døses

framhålla att en befolkning i en storstad inte på något sätt är en samling
av identiska individer. Ålder, kön och hälsotillstånd har alla stor

betydelse för vilken verkan en viss stråldos kan få. Denna biologiska
variation mellan individerna kombinerad med ett bitvis ofullständigt
kunskapsunderlag medför att sambanden ej kan bli exakta. Detta gäller

speciellt de sena statistiska effekterna, vilka helt dominerar i beräkningar-
na av normaldriftens verkningar, och där Överskattningar är sannolika.
Sambanden är säkrare då det gäller höga doser - över 30 rad - och akuta

effekter som inte kan bli aktuella annat än vid haverier. Slutligen måste

också påpekas de variationer som antagande om skärmningsförhållanden,
om individernas belägenhet vid exponeringen osv. skapar. De konsekvens-

bilder som framräknas får därför endast tas som exempel vilka ger
storleksordningar på haverikonsekvenserna. Osäkerheten får emellertid

minskad betydelse vid jämförande bedömningar för olika lägen, befolk-

ningsbilder och utsläppskaraktäristika.
Tabell 5:111 anger de samband mellan doser och hälsoeffekter, som

utredningen baserat sina konsekvensberäkningar på. Värdena har valts
med förutsättningen att ej underskatta reella effekter, men samtidigt
undvika grova överskattningar, vilka kan förvrida de konsekvensjämförel-
ser som görs längre fram.

Strâlskyddsnormer

Ovan citerade arbeten inom ICRP har tillkommit för att ge underlag till

rekommendationer beträffande tillåtliga stråldoser. Normvärden av detta

slag krävs både för personer som i sitt yrke utsätts för strålning

(radiologiskt arbete) och för individer i den stora allmänheten. Bättre
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Tabell 5: lV lCRPs dosgränser
[CRP dose Iimits

Organ eller vävnad Yrkesmässig Enskilda individer
exponering i befolkningen

Organ or tissue Radiological Individuals in the
work general population
rad per år rad per yr

Helkroppsbestrålning 5 0,5
Whole body

Blodbildande organ 5 0,5
Blood forming Organs

Könskörtlar 5 0,5
Gonads

Huden 30 3 
Skin

Benvävnad 30 3 
Bone

Sköldkörteln vuxna 30 3 
Thyriod aduIts

barn under 16 år - 1_5
children under 16

Händer och fötter 75 7.5
Hands or feet

Enstaka organ i övrigt 15 1.5
i Other organs

Källa: huvudsakligen aktuella [CRP publikationer
Source: Mainly valid [CRP publications

möjlighet till doskontroll och frånvaron av vissa speciellt känsliga
kategorier bland de yrkesmässigt exponerade gör att tillåtliga doser där
kan få ligga högre än de för allmänheten.

Strålskyddsnormerna utesluter så höga doser att akuta hälsoeffekter
kan uppkomma. Det är de sena statistiska hälsoeffekterna och de
genetiska verkningarna som normerna avser att begränsa. På detta område
råder nästan fullständig internationell enighet beträffande de grund-
läggande värderingarna. Enigheten gäller även exempelvis tillåtliga doser
för olika organ och vävnadstyper samt gränsvärden för sammanlagda
doser till större befolkningsgrupper. Tabell 5:lV visar enligt lCRP 

tillåtliga doser för enskilda individer inom befolkningen i allmänhet.
Utöver dessa värden kan som viktigaste dosgräns nämnas ICRPs bedöm-

ning att större befolkningsgrupper ej bör utsättas för större sammanlagd
dos än som motsvarar i medeltal 5 rad per 30 årl och individ. Detta gäller
helkroppsdos och avser all annan bestrålning än den naturligen förekom-
mande och sådan som sker i medicinska sammanhang. Om dessa normer
inte överskrides anser lCRP att de skador som kan tänkas uppkomma l o.. .. .. o , 30 ar antas vara me-med sakerhet bor uppvagas av nyttan fran de verksamheter som orsakar

denängden av en gemen_
stråldoserna. Fördelningen av de doser som allmänheten utsätts för, tion
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ICRP publ. nr 2 (Lon- 
don 1959) 
ICRP publ. nr 9 (Oxford 
1966) 2

Lindell, B., Löfveberg, 
s. (Stockholm 1972)
3 En s. k. kritisk 
grupp. Det bör 0b- 
serveras att uttrycket 
”kritisk i detta sam- 
manhang syftar på att 
gruppen beräknings- 
mässigt år kritiskt di- 
mensionerande för 
tillåtliga utsläpp och 
ej avser någon kritisk 
exponering ur hälso- 
synpunkt e. d. 
4 Sammanlagd dos för 
individer över hela världen 

5 Den dos ett visst ut- 
släpp kan orsaka sum- _
merad över all framtid. 
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mellan olika källor, överlåter ICRP på nationella myndigheter, även om 
vissa riktlinjer har antytts i några av kommissionens publikationen En 

detaljerad redogörelse för strålskyddsnormerna och den svenska tillämp- 
ningen på områden finns i Kärnkraften, människan och säkerheten” 

kapitlen 11 och 12. 
Ur kapitel 12 har hämtats nedanstående sammanfattning av Statens 

strålskyddsinstituts inställning i dessa frågor (de doser som nämns är 

genomgående helkroppsdoser). 
l. Alla stråldoser skall hållas så låga som det lätt är görligt. 
2. Det är rimligt att oavsett gällande dosgränser ytterligare reducera 

stråldoser om detta kan ske för en kostnad av mindre än 1000 

kronor per manrad. 
3. Dosgränsen för personer i strålningsarbete är 5 rad per år. Detta ger 

en garanti för att inga akuta skador uppstår. Risken för sena skador 

är inte försumbar men är å andra sidan - särskilt med tanke på att 

genomsnittsdosen under de yrkesverksamma åren i regel ligger långt 
under 5 rad per år - inte påvisbar bland nuvarande grupper av 

strålningsarbete. 
4. Dosgränsen för alla övriga individer i samhället är 0.5 rad per år 

utöver de doser som erhålls från naturlig strålning och från 

medicinsk bestrålning. De stråldoser som erhålls av personer i 

närheten av kärnkraftverk måste rymmas inom denna dosgräns. 
5. De dostillskott som i genomsnitt erhålls av de mest utsatta 

personerna3 i närheten av ett kärnkraftverk kommer att ligga 

betydligt lägre, troligen betydligt under 0.05 rad per år. De flesta 

personer i kärnkraftverkets närhet kommer att få ännu mycket lägre 
stråldoser. 

6. Reaktorerna skall vara försedda med sådana anordningar att förhin- 

dra eller fördröja aktivitetsutsläpp, att det inte föreligger onödiga 
konstruktiva hinder mot låga utsläpp. Dessa krav motsvarar de krav 

på tekniska anordningar som krävs för de amerikanska lättvatten- 

reaktorerna. 
7. Den genomsnittliga stråldosen för Sveriges befolkning till följd av 

användningen av kärnkraftverk inom och utom Sverige i början av 

2000-talet väntas ligga under 0.01 rad per år. 
8. Den långsiktiga planeringen för att detta värde inte skall överskridas 

grundar sig på en begränsning av befolkningsdosen till l manrad4 per 
år och MWe för varje reaktor. 

9. Denna begränsning gäller alla sektorer av kärnkraftindustrin med 

undantag av stråldoserna till personalen. Även gruvdriften, upparbet- 

ningen av använt bränsle och avfallslagringen skall täckas av villkoret. 

10. På grundval av de angivna principerna för dosbegränsningen anger 

strålskyddsinstitutet i varje särskilt fall i vilken omfattning särskilda 

anordningar krävs för att förhindra aktivitetsutsläpp samt vilka 

mängder av olika radioaktiva ämnen som får släppas ut. 

ll. I stället för att direkt tillämpa årliga dosgränser, skall man beräkna 

den dose commitments som blir följden av de prliga utsläppen och 

låta denna dose commitment numeriskt begränsas av de årliga 
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dosgränserna. Härigenom skapar man en garanti för att man inte drar 
växlar på framtiden genom alltför höga utsläpp av mycket långlivade
ämnen.

Utredningen använder i fortsättningen av detta betänkande ICRPs
rekommenderade värden som referensdoser, under beaktande av den
svenska myndighetens tolkning i tillämpningsfall.
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6 Kärnkraftverkens miljöpåverkan 

Av tidigare kapitel framgår att kärnkraftverk kan påverka omgivningen på 
flera sätt. Det är naturligt att den största uppmärksamheten har ägnats 
utsläppen av radioaktivitet till luft och vatten. Även utsläpp av värme och 
kemikalier till omgivningen, liksom buller, transporter och estetiska 
synpunkter måste dock beaktas. I detta kapitel läggs huvudvikten vid en 
redogörelse för de risker som kan vara förknippade med radioaktivitets- 
utsläpp under normaldrift och vid haverier. Icke-radiologiska aspekter 
behandlas i avsnitt 6.4 där också normalutsläppen av aktivitet diskuteras. 

Gällande normer för tillåtliga normalutsläpp är sådana att dessa 
utsläpp inte skall ge några påvisbara hälsoeffekter i omgivningen. De 
teoretiskt beräknade verkningarna av de tillåtliga utsläppen kan inte 
beläggas statistiskt, och det är enligt avsnitt 5.3, sannolikt att de har 
överskattats. 

I sitt studium av radiologiska haverikonsekvenser har utredningen av 
skäl som senare skall redovisas ingående behandlat konsekvenserna av de 
största haverier som överhuvudtaget är möjliga i ett kärnkraftverk. Vid 
sådana haverier med mycket stora utsläpp kan akuta hälsoeffekter 

uppträda i omgivningen. Dessa effekter kan någorlunda säkert förutsägas 
på basis av framräknade stråldos- och koncentrationsbilder. Förutsägelser 
beträffande sena effekter som leukemi och andra cancerformer är 

emellertid, liksom för normalutsläppen, svåra att säkert ange till sin 

fördelning, geografiskt och i tiden. De använda sambanden mellan dos 
och hälsoeffekter (jfr tabell 5: III) innebär sannolikt även här överskatt- 

ningar av totala antalet sena fall. Det skulle efter ett inträffat haveri vara 
svårt att säkert sammankoppla eventuella fall av sådana hälsoeffekter 
med det aktuella utsläppet. 

Det bör understrykas att olika risker för effekter av akut typ där ett 

otvetydigt samband mellan utsläpp och effekt föreligger, ofta inte enkelt 
kan vägas mot varandra. Speciellt problematiskt är det att väga ett 
enstaka dödsfall mot ett större antal lindrigare skador. 

Utredningen har endast studerat hur riskerna i verkens omgivning 
varierar. Skador som driftpersonal och övrig personal vid verket samt 
eventuell hjälppersonal kan utsättas för, tas ej upp till behandling, 
eftersom personalens risktagande är oberoende av om verket är närförlagt 
eller ej. Säkerhetsstandarden för personal yrkesmässigt verksam inom 
kärnkraftsektorn är bevisligen mycket hög, såväl vad det gäller radiolo- 
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giska som konventionella risker. Det bör dock påpekas att med hänsyn 
till både dosernas och dosraternas storlek - utgående från tillåtliga 
värden enligt [CRP (tabell 5:lV) - blir de beräknade radiologiska riskerna 
för denna personal större än för folk i omgivningen. 

Stor omsorg har ägnats åt att presentera så väl underbyggda data som 

möjligt med avseende på haverisannolikheter och omgivningskonsekven- 
ser. Det måste emellertid noteras att osäkerheterna i underlaget till en del 
är svårbedömda, vilket motiverat en särskild diskussion av osäkerhets- 

marginalernas storlek och orsak. 
Utredningens värdering av riskerna i fråga om mycket stora haveriers 

konsekvenser och sannolikheter försvåras av att vårt samhälle saknar en 
uttalad riskfilosofi. Då det gäller mycket osannolika händelser saknas 
dessutom naturliga jämförelsegrunder, eftersom de låga sannolikheterna 

ej kan beläggas statistiskt inom rimliga tidrymder. 

6.1 Befolkningsfördelningar 

För studium av hur riskbilden varierar med kärnkraftverkets läge har 

beräkningar av omgivningseffekterna gjorts för lägen på ett antal olika 
avstånd från ett storstadscentrum. Befolkningsfördelningen inom storsta- 
den har antagits vara den tidigare beskrivna med ett totalt invånareantal 
av 1,2 miljoner (avsnitt 5.2, figur 5:4). Verkets läge har varierats från 5 
till lOO km avstånd från centrum.1 Avstånd på ca 20 till 100 km från 

-liknande storstadskärnor förekommer i redan godkända förläggningar 
såväl i Sverige som utomlands. l de grundläggande beräkningarna antages 
storstadsbebyggelsen sträcka sig ut till 25 km från centrum. För att 

belysa hur mindre orter kan påverka konsekvensbilden samt för att få en 
mera rättvisandejämförelse med existerande förläggningsplatser har beräk- 

ningar även gjorts för två mindre tätorter med 500 respektive 15 000 
invånare på olika avstånd från verket. 

Den studerade modellstadens storlek har valts så att miljöeffekterna 
för storstäder med invånareantal från 0.5 till 2.0 miljoner skall kunna 

uppskattas genom enkla proportioneringsförfaranden. Detta intervall 
torde täcka alla tätortsområden där kärnkraftvärmeverk kan bli aktuella i 

Sverige de närmaste decennierna. Utredningen har bedömt atti praktiska 
fall förkommande avvikelser från de schematiserade fördelningarna inte 

påverkar framräknade konsekvensbilder på ett avgörande sätt. Detta är av 

betydelse även med hänsyn till de osäkerheter som vidlåder varje 

befolkningsprognos. Några beräkningar för verkliga, aktuella lägen har 
därför inte gjorts. 

En serie speciella beräkningar har gjorts för att studera betydelsen av 
zon med antingen 0.5 eller 2 km radie. I andra fall har antagits en 

befolkningsfri zon med 0.5 km radie kombinerad med sådana plan- 
förhållanden att folktätheten är låg och långsamt växande från 0,5 och ut 
till ca 3 km avstånd, där den normala folktäthetsfördelningen åter tar vid. 

Kärnkraftverkens miljöpåverkan 

1 Preliminärt har även ett 
läge 2 km från centrum 
studerats. Riskmässigt 
visade sig detta läge föga 
skilja sig från 5 km-läget, 
varför det slopades i den 
fortsatta analysen 
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Figur 6:1 BEFOLKNINGSFÖRDELNINGAR population distributions
5, 20, 40 resp. 100 avser modellbefolkning med verket 5, 20, 40 och 100 km från
centrum av miljonstad; B, F, R, S avser kärnkraftstationerm Barsebäck, Forsmark,
Ringhals- Värö resp. Oskarshamn-Simpevarp; V, H föreslagna lägen vid Värtan och
Haninge. 5, 20, 40 and 100 respectively distributions with site 5, 20, 40 and 100
km from model city centre; B, F, R, S indicate established sites Barsebäck, Fors-
mark, Ringhals-Värö and Oskarshamn-Simpevarp respectively; V, H proposed
sites at Värtan and Haninge in the Stockholm region.

Figur 6: l visar befolkningsfördelningarna kring de svenska kärnkraft-
stationerna samt vid Haninge och Värtan. Kurvorna anger hur många
människor som bor inom ett visst avstånd från kraftverket. För att göra
det möjligt att jämföra de verkliga lägena med de som legat till grund för

utredningens analyser har även kurvor för lägena på 5, 20, 40 och 100
km avstånd från modellstadens centrum lagts in. För 40 och 100
km fallen har därvid antagits att tätorter med 500 och 15 000 invånare

ligger på 5 respektive 15 km avstånd från verket.
Kurvorna i figur 6:1 säger ingenting om befolkningens fördelning i

olika riktningar. Figur 6: 2 visar hur lägesalternativen med verket på olika
avstånd från storstadens centrum kan åskådliggöras med stapeldiagram
representerande befolkning ut till olika avstånd från verket. För varje
avstånd visar dessa diagram hur många människor som bor inom varje
10-graderssektor från verket. Staden har antagits ligga rakt norr om
verket. Figurerna 6: 3 och 6: 4 ger liknande diagram för verkliga lägen - 
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Figur 6:2 BEFOLKNINGSBILDER ENLIGT MODELLEN FÖRDELADE PÅ 10°
SEK TORER I OLIKA RIK TNINGAR OCH UT TILL OLIKA A VSTÅND FRÅN
VERKE T
model population distributions by 10° sectors in different directions and out to
various distances from the site.
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Figur 6:3 BEFOLKNINGSBILD FÖR RINGHALS (1970) FÖRDELAD PÅ 10° 
SEKTORER OCH UT TILL OLIKA A VSTÅND FRÅN VERKET
population distribution for Ringhals (1970) by 10° sectors and out to different 
distances from the nuclear power station site. 

Ringhals respektive Forsmarks kraftstationer. Som synes har dessa 

befolkningsfördelningar en karaktär som ligger mellan de schematiska 

fördelningarna för 5 respektive 100 km. Framförallt modellens 100 

km-läge har en mycket speciell fördelning vars motsvarighet i praktiken ej 
torde kunna uppletas i Sverige. Detta läge har all befolkning koncentre- 
rad inom tre 10°-sektorer. Till och med ett så utpräglat glesbygdsläge 
som Forsmark har befolkningen spridd betydligare jämnare i alla 

riktningar. 

6.2 Metodik för jämförelse av konsekvensbilder 

Vid jämförelse mellan olika lägen för kärnkraftverk har utredningen 
använt sig av beräknade konsekvensbilder för miljöeffekter avseende 
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Invånare inom 10° sektor i given riktning 
inhab. inside 10° sector in given direction 
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Figur 6:4 BEFOLKNINGSBILD FÖR FORSMARK (1970) FÖRDELAD PÅ 10° 
SEK TORER OCH UT TILL OLIKA A VSTÅND FRÅN VERKE T
population distribution for Forsmark (1970) by 10° sectors and out to different 
distances from the nuclear power station site. 

människors hälsa. Såväl effekter av normaldriften som mer eller mindre 

osannolika haverier har beaktats. 
För normaldriften kan de radioaktiva utsläppen förutsägas tämligen 

väl, och de kan med stor säkerhet hållas lägre än vad som maximalt 

tillåtes. Kunskapen om sambanden mellan de låga doser, det här blir fråga 

om, och därav orsakade sannolika hälsoeffekter är enligt avsnitt 5.3 ej 

fullständig. Detta har lett till att säkerhetsmarginaler införts i de 

antaganden som ligger till grund för bestämning av de tillåtliga utsläppen. 

Onoggrannheten i bestämningen av risker från haverier hänger främst 

samman med frågan om hur sannolika olika haverier är och vilka 

aktivitetsutsläpp de kan leda till. För sena hälsoeffekter orsakade av 

haveriutsläpp gäller i stort samma reservationer beträffande möjligheten 
av överskattningar av hälsoeffekterna som anförts beträffande normal- 

driften. Eventuella akuta hälsoeffekter vid haverier kan däremot förut- 

sägas relativt väl, om stråldoserna är kända. 
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De tänkbara ekonomiska konsekvenserna av haverier har inte studerats
av utredningen. Vid större haverier är dessa betydande, men utredningen
har för sina bedömningar lagt tonvikten på en analys av hälsoriskerna i
verkens omgivning.

Normaldrzft

Kärnkraftverkens normala utsläpp hålls så låga att några hälsoeffekter ej
kan observeras i omgivningen. Även dosraterna nära anläggningarna är så
små att de i allmänhet ej medger direkt mätning utan måste beräknas
utgående från kontroll av utsläppta mängder och kända spridnings-
förhållanden. Utsläppsnormerna utgår enligt avsnitt 5.3 från ett antagan-
de om proportionalitet mellan dos och hälsoeffekt, oberoende av
dosratens och dosens storlek. Effekterna av låga doser och dosrater blir
därvid sannolikt överskattade. Det är därför svårt att avgöra om
eventuella verkliga effekter främst kommer att vara förknippade med

exponeringar i verkets närmaste omgivning eller blir fördelade relativt
jämnt över hela världen.

Vid jämförelse med andra fjärrvärmealternativ har normalutsläppens
omgivningseffekter antagits motsvara de maximalt tillåtliga utsläppen. I 
jämförelser mellan olika lägen för kärnkraftverk har utredningen däremot
använt sig av beräknade totala befolkningsdoser (i manrad eller 2rad,jfr
avsnitt 5.3) vid given utsläppstakt.

Haverisituationer

Det är inte praktiskt möjligt att beräkna konsekvensbilder för de olika

lägena med avseende på alla tänkbara haverisituationer. Utredningen har
därför tillgripit vissa förenklingar och låtit varje läge representeras av

omgivningskonsekvenserna från ett begränsat antal haveri- och utsläpps-
förlopp.

För varje läge har utredningen låtit beräkna omgivningskonsekvenserna
av olika haveriutsläpp, bestämda till aktivitetsmängd, utsläppshöjd och

utsläppstid. Antalet fall av varje skadetyp har beräknats under förutsätt-

ningen att utsläppet börjar på var och en av de timmar som ingår i den

meteorologiska statistiken (avsnitt 5.2). Hänsyn tas därvid till antagen
befolkningsfördelning, samt för varje utsläppstimme observerad vindrikt-

ning och övriga spridningsdata. Konsekvensbilderna för samtliga timmar
ordnas därpå efter ökande antal fall med en viss typ av skada. Det är
därefter möjligt att ange konsekvensbilder, vilka med givna sannolikheter
överträffas i fråga om antal skadefall av den aktuella typen, i fortsätt-

ningen kallade konsekvenspercentiler. 1.S-konsekvenspercentilen beteck-
nar därvid en konsekvensbild för vilken sannolikheten är 98.5 % 
(l00-l.5 =98.5) att antalet skadefall av den studerade typen skall bli
mindre än det angivna. Konsekvensbilderna är för varje typ av skada

specifierade med avseende på geografisk fördelning och fördelning mellan
könen och ett antal åldersgrupper. När en konsekvensbild valts, exempel-
vis LS-percentilen för antalet fall med tidig störning av sköldkörtel-
funktionen, anger det använda analysprogrammet även alla andra
hälsoeffekter i denna konsekvensbild.

4

å 
i iI.
i



SOU 1974: 56 Kärnkraftverkens miljöpåverkan 157 

Tidigare säkerhetsanalyser har i huvudsak använt sig av dosberäkningar 

grundade på koncentrationspercentiler eller på standardiserade, antagna 

spridningsförhållanden och gällande för en viss punkt i omgivningen. 
Faktorer som totalt utsläppt mängd, dos-hälsoeffektsamband och befolk- 

ningsbild kan då ej beaktas på ett ur sannolikhetssynvinkel korrekt sätt 

vid jämförelser mellan olika lägen. Dessa faktorer får däremot vid den här 

använda metodiken stor betydelse för vilken spridningssituation som är 

förenad med viss konsekvenspercentil. 
Vid en liten utsläppsmängd kanske folk i en given tätort på något 

avstånd från utsläppspunkten kan drabbas av en viss hälsoeffekt endast 
under sällsynta spridningsförhållanden som ger mycket långsmala, väl 
sammanhållna plymer. Vid en tio gånger större utsläppsmängd kan 
samma hälsoeffekt uppträda i samma tätort under betydligt mycket 
vanligare och normalt sett gynnsammare spridningsförhållanden, vilka ger 
bredare plymer och därmed kan beröra fler individer inom ett större 
område i tätorten. 

På liknande sätt fås en helt annan spridningssituation i konsekvens- 

bilden om en viss konsekvenspercentil skall avse ett verk 40 km från 

centrum av en storstad än om den avser ett läge inne i själva tätorten. 

Valet av sannolikhet för jämförda konsekvensbilder är också betydelse- 
fullt. Så länge konsekvensens sannolikhet varierar måttligt med dess 

storlek är detta ett relativt enkelt problem; om jämförelserna görs på l-, 

5- eller 10-percentilsnivån blir rätt egalt. Kunskapen om mycket sällsynta 

spridningsförhållanden kan emellertid aldrig bli särskilt exakt. De 

observationer som ligger till grund för den använda spridningsstatistiken 
är mer omfattande än vad som i allmänhet stått till buds för analyser av 

detta slag - 24 000 enstaka timsituationer ingår i basmaterialet. Det 

betyder att l-percentilkonsekvensen för vindriktning mot en given 

l0°-sekt0r bygger på 6 å 7 observerade lika eller mer ogynnsamma 
situationer. Konsekvensbilder som baseras på spridningsförhållanden 
avsevärt mycket sällsyntare än l-percentilen måste därför utnyttjas med 

stor försiktighet. 
Figur 6: 5 belyser de problem som kan möta, om två lägen vid en 

jämförelse skulle ha extremt olika typer av samband mellan konsekvens 

och vald percentil. Figuren visar i princip hur antalet fall av en viss 

sköldkörtelskada varierar med konsekvensbildens sannolikhet vid ett 

givet mycket stort aktivitetsutsläpp. Valet av percentil är inte särskilt 

kritiskt, om kraftverket är förlagt inne i storstaden, men helt avgörande 

för bedömning av förläggningar på längre avstånd. 

Mot bakgrunden av vad som sagts här ovan, har utredningen valt att 

låta haverikonsekvenserna belysas av två konsekvenspercentiler för varje 

studerat haveriutsläpp, nämligen 0.15- och 1.5-percentilerna. Lägre 

värden än 0.15 kan ej beläggas spridningsstatistiskt med önskvärd 

säkerhet. Högre värden än 1.5 ger ej några som helst konsekvenser för 

framförallt 100 och 40 km-lägena, beroende på att vinden ej blåser 

tillräckligt ofta inom de sektorer där befolkningen i beräkningsmodellen 

antagits vara koncentrerad. Eftersom det vid alla verkliga lägen finns 

befolkning inom mer än en enda 10- å 30-graderssektor skulle det vara 
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Figur 6:5__PR1NC]P1ELLT SAMBAND MELLAN ANTAL FALL MED SEN 
SKOLDKOR TELSTÖRNING OCH VALD K ONSEK VENSPERCENTIL FÖR JÄM-
F ÖRELSE MELLAN TVÅ LÄGEN
typical relationship between number of cases of late thyroid function disturbance 
and chosen consequencc percentile value in a comparison between two of the 
model population distributions 

missvisande att göra jämförelser mellan när- och gleslägen med utred- 

ningens befolkningsmodell vid en högre percentil än 1.5. 
En förenkling som gjorts vid beräkningen av konsekvenserna, är att 

dessa baserats på spridningsbilder karaktäristiska för en timmes utsläpps- 
tid. Skillnaderna i doser om en viss mängd aktivitet släpps ut på en timme 
i stället för ett dygn blir omkring en faktor lO. I det fall utsläppen sker 
över längre tider än en timme innebär således de presenterade konse- 
kvensbilderna avsevärda överskattningar av antalet fall i de olika 

skadekategorierna. Vid utsläppstider över ett dygn finns också bättre 

möjligheter att sätta in motåtgärder i omgivningen och inom den 
drabbade anläggningen. Effekterna av dessa åtgärder torde därvid i 
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huvudsak komma att prägla konsekvensbilden. Motiven för val av en 
timme som Standardiserad utsläppstid vid beräkning av haverikonsekven- 
ser diskuteras ytterligare i avsnitt 6.5. 

6.3 Illustration av riskbilder 

Jämförelse mellan riskbilder för kärnkraftverk med olika lokalisering kan 

naturligtvis ske utan referens till allmänna risknivåer eller riskbilder för 
alternativa kraftkällor. Det är dock angeläget att göra en så fullständig 
analys som möjligt av både tillkommande och eliminerade risker, av nytta 
och kostnader för tänkbara alternativ. Den absoluta nivån för risken från 
kärnkraftverk är sålunda av intresse. Utredningen har därför valt att 

presentera sina beräkningar mot bakgrunden av andra risker som 
människan i dagens samhälle utsätts för. 

Risken att dö varierar med individens ålder ungefär så som visas av den 
översta kurvan i figur 6: 6. Andra kurvor i figuren visar bidragen från 
vissa specifika dödsorsaker såsom vägtrafikolyckor, yrkesskador, leukemi 
och samtliga tumörsjukdomar. Tabell 6:1 innehåller ytterligare informa- 
tion av liknande slag gällande för svenska förhållanden. I tabellen har 
endast sådana risker tagits med som den enskilde individen inte själv kan 

  



160 Tekniska redogörelser SOU 1974:56

Tabell 6:1 Sannolikheten i miljondelar per år för att i Sverige skadas eller dö av
orsaker som föga kan direkt påverkas av den enskilde
Probability (millionths per year) for injury or death in Sweden from causes which
only marginally can be influenccd by the person at risk

Dödsfall Annan skada
deaths 0th er injury

Trafikolyckor (1972) 150 2 600
traffic acciden ts
Därav: Fotgängare 28 260
thereo f: pedestrians

Cyklister, mopedister 29 410
bicyclists

Yrkesskador (1970) 48 17 000
Occupational acciden ts

lnfektionssjukdomar (1968) 80 i
infections diseases

Mord, dråp (1968) 6.8 e
homicide

Anm. Tabellen anger att per miljon invånare dör exempelvis 150 personer i
trafikolyckor varje år.
Note. The table indicates eg. that per million inhabitantx in Sweden 150 persons
were killed in trafic accidents I 972.
Källa: Statistisk årsbok, Stockholm 1972, 1973.
source

påverka utan att vidtaga drastiska förändringar i levnadssätt, men där
samhället genom insättande av ekonomiska resurser skulle kunna
förändra situationen.

Skall risker från olyckor med olika antal offer redovisas på ett sådant
sätt att riskens beroende av olycksstorleken framgår, kan illustrationen

[ges en form liknande figur 4: 5 (avsnitt 4.3). Stapeldiagrammet i figur
6:7 åskådliggör detta. Varje stapel representerar antalet olyckor per år
inom en befolkning på 10 miljoner, där antalet dödsoffer för en händelse

legat inom stapelns konsekvensintervall.
Intervallen har varierats logaritmiskt på samma sätt som i figur 4: 5,

dvs. den första stapeln avser olyckor med l till 10 dödsoffer per
händelse, den andra sådana med 10 till 100 dödsoffer osv. Där tillräcklig
statistisk information funnits har svenska data utnyttjats. Frekvensen av
mera ovanliga, stora katastrofer har angivits som medelvärden för hela

jordens befolkning.
Den förändring av den totala riskbilden i omgivningen som ett

kärnkraftverk inför kan betraktas dels ur den enskilde individens

synvinkel, dels ur samhällets. Förutom att riskerna skall vara acceptabla
för samhället som helhet, får således fördelningen i kraftverkets

omgivning ej vara så ojämn att någon enskild individ utsätts för en

oacceptabelt hög risk.
I avsnitten 6.4 och 6.5 kommer risken såväl för den enskilde som för

samhället, att belysas för normaldrift respektive haveriförhållanden vid
olika lokaliseringsaltemativ. Figurerna 6: 6 och 6: 7 kommer därvid att
användas som referensbakgrund.
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6.4 Omgivningspåverkan av normaldriften 

Allmänt

En kärnkraftstation i normaldrift påverkar omgivningen genom sin blotta 

närvaro, genom emissioner av olika slag och genom transporter till och 
från anläggningen. l vissa avseenden kan denna påverkan vara mera 
markant i stadsmiljö än i glesbygd, i andra kan det vara tvärtom. Speciell 
uppmärksamhet ägnas här frågorna om radioaktiva utsläpp till luft och 

vatten, medan andra frågor endast berörs översiktligt. 
Vid diskussionen av lägen för kärnkraftvärmeverk mer eller mindre 

utpräglat nära tätorter blir en jämförelse med existerande glesbygdsför- 

lagda kärnkondensverk naturlig. Därvid bör emellertid tidigare påpekade 
skillnader mellan de två kraftverkstyperna beaktas. Kondensstationer av 

etablerad typ väntas få vardera 4-8 aggregat ieffektområdet 60041 300 

MWe. Deras avstånd till närmaste storstad varierar som framgått av 

tidigare avsnitt från ca 20 till 100 km. Eventuella kärnkraftvärmeverk 

torde få effekter motsvarande 500-900 MWe per aggregat i kondensdrift 

och inte ens mycket stora städer torde få mer än två sådana aggregat. 
De två kärnkraftaggregat av typ BWR respektive PWR som studerats 

inom utredningen har beskrivits i avsnitten 3243.4. Estetiskt torde 

sådana kärnkraftverk störa mindre i en industri- eller stadsbebyggelse än i j 

glesbygd. Att helt undvika att ett verk märks i omgivningen är inte l 

möjligt ens vid underjordsförläggning, eftersom kraftledningar och 
l 

skorstenar för ventilationsluft och avgaser är ofrånkomliga. Det är också 

möjligt att, om kraftverket måste förses med kyltorn för att minska 

värmeutsläppen till recipienten, sådana torn skulle anses som en estetisk 

belastning även i en industriell miljö. 
Av flygsäkerhetsskäl kan höjdbegränsningar för både kyltorn och 

skorstenar bli aktuella inom storstadsområden. Höjder på 150 å 200 m. 

torde dock kunna tolereras vilket med dagens bedömning synes medge 

tillräcklig frihet för acceptabla konstruktioner i båda fallen. 

Buller 

Bullerstörningar tillmätes stor betydelse såväl i städer som i glesbygd, 

speciellt om den senare har karaktär av rekreationsmiljö. Det är tekniskt 

möjligt att utföra kärnkraftverk, och även andra typer av kraftverk, så att 

även rigorösa bullerbestämmelser kan uppfyllas. Kostnaden för extremt 

god ljuddämpning kan dock bli hög. De mest framträdande kontinuerliga 

bullerkällorna är transformatorer samt fläktar för ventilation och för 

eventuella kyltorn med forcerad luftcirkulation. Temporära bullerkällor 

är dieselmotorer och gasturbiner för hjälpkraftförsörjning samt säkerhets- 

ventiler. Bulleraspekten bedömes dock ej begränsa möjligheten att 

närförlägga kärnkraftverk, även om buller under byggnadstiden kan ge 

vissa störningar i närbelägna områden. 
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Kemiskt avfall 

I kraftverk används kemikalier som ger upphov till kemiskt avfall. Detta 
släpps enligt nuvarande praxis till stor del ut i vattenrecipienten. 
Huvuddelen av avfallet utgöres av neutraliserade och utspädda saltlös- 
ningar från jonbytesanläggningar. Mera sällan förekommer vissa mindre 
utsläpp av bl. a. jonbytesmassor (huvudsakligen pulvriserat polystyren- 
material som ej ger upphov till biokemisk syreförbrukning), samt vätskor 
som används för ytbehandling och rengöring av system och komponen- 
ter. Tabell 6: l.I ger exempel på årliga utsläpp från olika kraftverkstyper. 

K ylvattenutslápp 

Vid kondensdrift släpper ett kärnkraftverk ut ca 5 m3 kylvatten per 
sekund och 100 MWe, varvid det utgående vattnets temperatur före 

inblandning i recipienten blir 8-lO°C högre än vid intaget. Det område 
över vilket vattenytans temperatur höjs med mer än några tiondels grader 
rör sig om enstaka kvadratkilometer även för stora kondenskraftverk. När 
ett kraftvärmeverk utnyttjas till sin fulla kapacitet för fjärrvärme- 
produktion behöver ingen värme avledas till vattenrecipienten. Som 

framgår närmast av avsnitt 7.1 är det ekonomiskt att vår och höst tidvis 

utnyttja kärnkraftvärmeverk för större elkraftproduktion än som motsva- 
rar fjärrvärmeefterfrågan. Vissa kylvattenutsläpp kan därför bli aktuella 
även vid sådana verk, även om utsläppen blir mycket mindre än för 

 motsvarande storlek på kondenskraftverk. 
i 

Kylvattenutsläpp i en recipient påverkar växt- och djurliv, dimfrekvens 
och isläggning. Verkningarnas omfattning beror på utsläppets storlek, 
recipientens art, storlek och allmänna tillstånd. Minskad isläggning torde 

knappast bedömas som en allvarlig nackdel, vare sig vid rena kustlägen 
eller för lägen vid mindre recipienter, som kan tänkas bli aktuella för en 
del närförlagda kraftvärmeverk. Högre lokal dimfrekvens vissa årstider är 
sannolikt ett större bekymmer i ett närläge än på andra platser, men den 

ökningi frekvens som förväntas rör sig om ett fåtalextra dagar per år. Det 
är därför de biologiska verkningarna som främst diskuteras härnedan. 

Kylvattnets värme påverkar växt-, djur- och bakteriesamhällen, och 
därmed människans möjligheter att utnyttja recipienten och dess 

produkter. 
Om någon enskild art i det biologiska samhället är av speciell, 

ekonomisk betydelse, kan temperaturkraven för denna art bli begränsan- 
de för tillåtliga värmeutsläpp. I många länder gäller således hårda krav för 
vatten med köldälskande laxfiskar. Fiskets betydelse är emellertid 

begränsat i de recipienter som är aktuella för närförläggning av kraftverk i 

Sverige. Föga yrkesfiske bedrivs i vattenområden inom den direkta 

verkningsradien för kylvattenutsläpp vid större tätorter. l många fall är 
områdena f. n. svartlistade för kommersiellt fiske. En omlokalisering av 

värmeutsläpp från rena till belastade vatten kan således inte bedömas som 

negativ för fisket. 
Eventuella nackdelar med värmeutsläpp i närlägen är framför allt 
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Tabell 6: ll Kemiskt avfall från kärnkraftverk och oljekraftverk
Chemical waste from power plants

Orsak Kärnkraftverka) Oljekraftverkb)
kg/år kg/ år

source nuclear kg/ yr oil kg/ yr

Totalavsaltning Total desalting
Natriumklorid sodium chloride - 200 0000)
Natriumsulfat sodium sulphate 200 000° -

Kondensatrening Condensate purification
Djupbäddñlter Deep bed filter

Natriumklorid sodium chloride 30 000°
Natriumsulfat sodium sulphate 50 OOOC)

Pulverjonbytare Powder ion exchanger

Jonbytesmaterial d) 2 000
ion exchange substances

utsläpp Other releases

Stilleståndskonservering
Period of rest conservation

Hydrazin hydrazine PWR, 400 500
Ammoniak ammonia PWR, 200 200

Sotvattenrening Soot- wa ter puri-
fication

Natriumsulfat sodium sulphate - 50 000

Kemisk rengöring och betninge)
Chemical purijication and pickling f)

Citronsyra citric acide l 000g)
Ammoniak ammonia 1 500g
Natriumnitrit sodium nitrite l 000g)

Järnoxider, kisel m. m. 1 000-4 000
Iron oxides, SlllCOH

all 700 MWt (400 MWe, 1 200 MWv) utnyttjningstid 6 500h/år. in operation
6 500 h/vr
b) 2 250 MWt (780 MWe, 1 200 MWv) utnyttjningstid 5 000 h/år in operation 5 000
h/yr
c) i koncentrationer mindre än 1 % concentrations below I %
al tillvaratages i kärnkraftverkets avfallsstation stored as waste at the nuclear power
plant
e) alternativa metoder finns alternative methods may be used

sker ej varje år not performed every year
E) neutraliserad lösning neutralized solution

kopplade till kombinationseffekter mellan värme och föroreningar från

tätorterna, t. ex. gifter eller överskott av närsalter.

Många undersökningar talar för att produktionen av organiskt material
i våra kyliga vatten begränsas av temperaturen och inte av tillgången på
närsalter. En förhöjning av temperaturen ökar produktionen men även

hastigheten i nedbrytningen, vilket kan leda till syrebrist och vatten-

förstöring.
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Den fysikaliska transporten av vatten och olika ämnen som syre, 
närsalter, organiskt material, gifter osv. är av avgörande betydelse för 

recipientens reaktion, speciellt i djupa skärgårdsområden såsom Stock- 
holms skärgård. Undersökningar pågår beträffande möjligheten att med 

hjälp av kylvattnets rörelseenergi och värmeinnehåll påverka dessa 

transportmekanismer t. ex. avseende syre - att städa i redan förorenade 

recipienter. Möjligheten att utnyttja kylvattnets energi för att förbättra 

ventileringen av bassänger synes i dagens läge begränsad till smala 

skärgårdsband efter kusten och till vikar och bassänger i nära anslutning 
till öppet hav med god vattenkvalitet. 

Försök att bryta olika former av isolering av vattenområden genom 

kylvattenströmmar kan kompliceras av de anrikningar av olika gifter, 
som förekommer i anslutning till tätorter. En temperaturhöjning stimule- 
rar inbyggnaden av ämnen, som har betydligt längre uppehållstid i vattnet 
än värmet självt och skulle således sekundärt kunna öka värmets 

verkningsområde. 

K yltorn 

l avsaknad av kylvattenrecipient med tillräcklig kapacitet eller om 

recipienten biologiskt ej bedöms tåla erforderliga värmeutsläpp kan 

kylning i kyltorn tillgripas. Kyltornen avleder överskottsvärmet till 

atmosfären i stället för till en vattenrecipient. Detta kan ske genom ren 

_ luftkylning av en sluten krets, där vattnet från kraftverkets kondensor 

ç cirkulerar - torra kyltorn - eller genom en process där kylningen sker 

E genom att kylvatten avdunstar till atmosfären - våta kyltorn. Speciellt 

; vid den senare varianten kan klimatet påverkas och vidsträckta ång- eller 
* dimmoln erhållas. 

Transporter 

Transportintensiteten vid ett kärnkraftverk är inte särskilt hög jämfört 
med vad som förekommer vid andra industrier. Störst blir intensiteten 

under byggnadstiden med något hundratal lastbilstransporter per dygn 
samt upp emot l 000 personbilar per dygn. Antalet specialtransporter 
med godsvikter mellan 10 och 300 ton kan vid aggregatstorleken 580 

MWe beräknas ligga omkring 30 per aggregat, varav knappt ett tiotal över 

100 ton. Under drifttiden förekommer 10 å 15 lättare lastbilstransporter 

per dygn, samt något tiotal transporter av använt bränsle och radioaktivt 

avfall per år i-storleksklassen 10-100 ton. Dessa senare transporter avses 

i flertalet fall genomföras sjöledes. Ytterligare information om olika 

typer av transporter har givits i tabell 4: II. 

Sammanfattning av icke-radiologisk i miljöpåverkan 

De icke-radiologiska aspekter på kämkraftsverks miljöpåverkan som 

diskuterats ovan synes inte innebära några avgörande begränsningar vid 

en eventuell närförläggning. Vid redan hårt belastade vattenrecipienter i 
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storstädernas närhet kan möjligen speciella åtgärder behöva vidtagas för
att erforderliga värmeutsläpp ej skall öka existerande problem. I Övrigt
torde kärnkraftverk vara mindre miljöstörande än många andra stora
industrier.

Radioaktivitetsutslápp till luft och vatten

lCRPs grundläggande normer för tillåtliga doser i omgivningen har
presenterats i avsnitt 5.3. I samma avsnitt anges även hur myndigheterna i
Sverige tillämpat dessa normer på kärnkraftområdet.

De två principiellt olika dosgränser som måste beaktas gäller dos inom
maximalt belastad befolkningsgrupp - kritisk grupp - respektive s. k.
befolkningsdos, dvs. summan av alla individuella stråldoser som kärn-
kraftverkets utsläpp på lång sikt orsakar världen över. l det förra fallet
spelar såväl utsläppssätt som aktivitetens sammansättning och totala
mängd stor roll. I det senare fallet är det huvudsakligen mängd och p
sammansättning som får betydelse. Det bör observeras att gränsvärdena
för befolkningsdoserna avser såväl utsläppen från kraftverket som
stråldoser orsakade av uranbrytning, bränsletillverkning, transport och

 

upparbetning av använt bränsle samt avfallshantering förknippade med
kraftproduktionen i verket.

Gränsvärden för utsläpp från kärnkraftverk med hänsyn till kritiska
grupper har hittills beräknats med den totala tillåtliga dosen som
referensvärde såväl för utsläppen till vatten som för de till luft. Skulle de
verkliga utsläppen närma sig dessa gränsvärden har det förutsatts att
korrektiva åtgärder sätts in. Speciellt gäller detta om samma befolknings-
grupp skulle kunna vara kritisk grupp för flera exponeringsvägar,
exempelvis genom både bestrålning från luften och konsumtion av fisk
från vattenrecipienten.

Tabell 6: III visar exempel på hur de svenska dosgränserna för kritisk

grupp omräknats till operativa gränsvärden för utsläpp till atmosfären av
olika radionuklider.

Tabell 611V anger på liknande sätt de vattenburna aktivitetsutsläpp
som medgivits i vattendomar avseende olika kärnkraftstationer. Även
dessa gränsvärden har satts med avsikt att begränsa doserna inom kritiska
grupper bland närbefolkningen. Som jämförelse har medtagits
uppgifter på den s. k. recipientkapaciteten, dvs. de utsläpp som under
ogynnsamma förhållanden skulle medföra att individer i den kritiska
gruppen fick doser i närheten av lCRPs normvärden. Som synes är det

mycket stor skillnad mellan vad som tillåtits i vattendomarna och

recipientkapaciteten.
Säkerhetsmarginaler av det slag som förekommit i vattendomarnas

utsläppsgränser torde huvudsakligen ha motiverats av en allmän försiktig-
het. [CRP anger sålunda att alla doser skall hållas så låga som är

praktiskt-ekonomiskt möjligt. Doser anses alltså inte utan vidare accep-
tabla även om de ligger under lCRPs rekommenderade gränser.

Beräkning av globala befolkningsdoser för utsläpp till såväl luft som
vatten kräver mycket stora insatser och delvis framtagande av ny

i 
l
l
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Tabell 6: lll Operativa gränser för utsläpp till atmosfären vid Oskarshamnsverket
operative limits for atmospheric releases at Oskarshamn

Effektiv utsläppshöjd, m o 13) 0118) 1505) 
effective release height m 60 100

Utsläppskategori Normalt mät- Ci/år Ci/år Ci/år Anm
intervall

release category normal monitor- Ci/yr Ci/yr Ci/yr Note
ing time

Tritium dygn 9 Mc 80 M 
tritiu m d

Ädelgaser (Kr87-ekv) s 9 M 24 M 80 M
noble gases sec

Jod (113 l-ekv)
iodine

Samtidig exponering
via mjölk möjlig 

vecka 2 600 3 600 ll 000 exposure also via
Avseende inandning wk milk possible
inhalation

vecka 26 000 36 000 110 000 ingen mjölkproduk-
wk tion, no milk prod.

Avseende intag med mjölk vecka 150 250 780 Under 22 veckors
milk consu mp tion wk betesperiod

22 wk grazing
season

Aerosoler aerosols
ospecificerade
betastrålare vecka 44 000 120 000 400 000
unspecified beta Wk
emitters

ospecificerade Teoretiskt
alfastrålare vecka 26 7 2 230 gränsvärde
unspecified alpha Wk theoretical limit
emitters

”Kr87-ekv””(krypton-87-ekvivalenter) och ”I13l-ekv” (jod-131-ekvivalenter) används för att ange utsläpps-
gränser för ospecificerade blandningar av ädelgaser respektive jodisotoper. Andra nuklider i utsläppet räknas om
efter relativ farlighet i förhållande till referensnukliden.
Kr87-ekv and 113I-ekv are used to set Iimits for unspecified mixtures of noble gases and iodine isotopes
respectivel y. Activity amounts of other nuclides in actual releases are corrected according to their radiotoxicicity
relative to the reference nuclide.

a) Under förutsättning att bidraget från det andra aggregatet = 0
the limits assume zero contribution from the other unit

b) Jämförelsefall avseende stor utsläppshöjd
reference values for very high release

c) M = miljoner

Källor: Gyllander Ch, Widemo U, Oskarshamnsverket. Utsläpp av luftburet aktivt avfall. Konsekvenser vid normal

drift och haveri. S-339 (1969).
Gyllander Ch, Widemo U, Oskarshamnsverket. Erforderlig skorstenshöjd för reaktor 0-11. Konsekvenser vid

normal drift och haveri. S-428 (1971). 
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Tabell 6: lV Svenska vattendomar avseende kraftreaktorer
Swedish water court decisions regarding power reactors

Station Typ/effekt Kylvatten- Utsläpp release
station type/power ström

Cooling Tritium Övr beta/gamma Alfa
water flow other beta/gamma alpha

MWe m°/s Ci/år pCi/m° Ci/år uCi/m3 Ci/år pCi/m°

Marviken BHWR 200 8 3 000 180 20 1,2 2 0,12 

Oskarshamn l BWR 440 25 200 6 200 6 20 0,6
Oskarshamnl +11 BWR 1 020 50 J) J) 400 1005) 40 10h)

Ringhals l + u åxå1 560 80 20 000 10 000 200 100 100 50 

Barsebäck I-lV BWR 3 000 150 40 000 10 OOOC) 600 IOOC) 300 10°) 

Recipientkapacitet - ca 200° 500 Mf - 4 000 - 28 000 - 
recipien t capacityd/

a) Tritium-utsläpp adderas till övrig beta/gamma efter division med l 000
tritiu m releases added to other beta/gamma after division with 1 000
Vid reducerad eller ingen kylvattenström
at reduced or no cooling water flow

C) Vid avbrott i kylvattenpumpning
when cooling flow is in terrupted

d) Ref Agnedal-Bergström IAEA SM-7 2/48 (1966)
e) Anger typisk recipientomsättningstakt, ej kylvattenström

indicates typical recipient water exchange rate, not cooling water flow.
f) M = miljoner

1 The safety of nuclear
power reactors (light-
water cooled) and realated
facilities. WASH-l 25 0, 
USAEC, Washington
D.C., (juli 1973).

information. Eftersom de svenska gränsvärdena för befolkningsdoser är
satta med hänsyn till det antal kärnkraftverk som beräknas finnas i
Sverige år 2000, är det dock än så länge möjligt att nöja sig med något
grövre uppskattningar. De som utförts inom utredningen ger vid handen
att befolkningsdoskriteriet med sikte på år 2000 för många radionuklider
innebär väsentligt strängare krav på utsläppsbegränsningar än gräns-
värdena för kritiska grupper enligt ICRP. 

Utveckling av noggrannare modeller för beräkning av globala befolk-
ningsdoser vid utsläpp till luft och vatten pågår. Resultaten av dessa
arbeten synes ej vara nödvändiga för den bedömning av närförläggnings-
frågorna som här är aktuell. De enklare uppskattningar som gjorts lämnar
tillräckligt säkert underlag för jämförelser i detta avseende såväl mellan
olika närlägen som mellan närlägen och glesbygdslägen.

En bedömning av möjligheten att närförlägga kärnkraftverk med
lättvattenreaktorer med hänsyn till normalutsläppen av radioaktivitet kan
grundas bl. a. på ett omfattande erfarenhetsunderlag, främst från
amerikanska reaktorer. Tabell 6:V är hämtad ur en 1973 publicerad
sammanställning] av detta underlag.

Det bör observeras att med de skärpta kraven på begränsning av
luftburna ädelgasutsläpp kommer såväl amerikanska som svenska kokar-
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reaktorer att i fortsättningen utföras med effektivare reningsanordningar. 
Tabellens utsläppssiffror är således på denna punkt högre än vad som kan 

förutses med den teknik som är aktuell för nya reaktorer. 

Informationen i tabell 6: V samt de överväganden utredningen gjort i 

samråd med expertis på området tyder på att inga tekniska hinder finns 
för att i medeltal över längre tider hålla sig vid och under gällande 

dosgränser för kritiska grupper på omkring l0 mrad/år som föreskrivits i 

Förenta staterna. Det synes därmed också rimligt att anta att de 

gränsvärden för befolkningsdos som föreslagits i Sverige skall kunna 
hållas även med utbyggnad av kärnkraft i den omfattning som prognoser- 
na anger för år 2000. Dessa senare gränsvärden är dock så stränga att 

utredningen ej förutsatt att de verkliga befolkningsdoserna skall bli 

beaktansvärt mycket lägre. 

Miljöverkningar av normala tsláppen 

Akuta hälsoeffekter av doserna till olika kritiska grupper orsakade av 

normalutsläppen är uteslutna. De sena hälsoeffekter som eventuellt kan 

bli aktuella kommer icke heller i efterhand att kunna kopplas till en viss 

strålningsexponering, utan kan enligt vad som tidigare sagts endast 

uppskattas på teoretisk väg. Eftersom alla individuella doser är mycket 
små blir endast den totala befolkningsdosen av betydelse för beräknade 

hälsoeffekter. De skillnader i doser mellan olika individer som kan 

förekomma kan ej anses representera skillnader i individuell risk. 

De doser det kan bli fråga om skiljer sig inte anmärkningsvärt 
mellan olika kraftverkslägen, annat än om speciella exponeringsvägar, 

exempelvis genom någon födokedja, skulle förekomma i någon kritisk 

grupp. Sådana skillnader kan säkerligen förekomma, men det verkar 

osannolikt att de regelmässigt skulle utfalla till nackdel för eventuella 

närlägen. Tvärtom torde det vara så att många exponeringsvägar, 

exempelvis via lokalt fiske, förtäring av mjölk från lokalt betande kor, 

huvudsakligen blir aktuella i glesbygdslägena och inte alls vid närlägen i 

industri- eller stadsmiljö. 
Med hänsyn till myndigheternas skärpta bestämmelser för exponering 

av kritisk grupp (jfr avsnitt 5.3) och införandet av ett krav på begränsning 
av befolkningsdoserna har utredningen bedömt det sannolikt att individer 

i kritiska grupper kring kärnkraftverk ej kommer att utsättas för högre 
årsdoser än storleksordningen 30 mrad. I medeltal torde för sådana 

grupper årsdoserna stanna i storleksordningen l-l0 mrad. 

Befolkningsdosen från ett enstaka kärnkraftverk har enligt tidigare 

uppskattats genom beräkningar för enkla modeller. En viss osäkerhet 

vidlåder alla sådana beräkningar så länge utsläppets sammansättning ej är 

känd och de dominerande exponeringsvågarna ej studerats under lång tid. 

Den första svårigheten påverkar bedömningen av närförläggningsfrågan, 
eftersom radionuklider med olika halveringstid ger olika dosbilder i 

omgivningen. Utredningen har sökt lösa detta problem genom att 

beräkna befolkningsdoserna för olika befolkningsbilder och olika fördröj» 

ningstider mellan läckage från bränslet och utsläpp till atmosfären. 
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Dessa beräkningar har för luftbuma aktivitetsutsläpp givit större 
skillnader mellan fjärrlägen i södra Mellansverige resp. Sydsverige än 
mellan när- respektive fjärrlägen i Mellansverige. Resultaten är entydiga 
för fördröjningstider mellan en timme och 45 dygn. Överhuvudtaget 
minskar skillnaderna i befolkningsdoser med ökande effektiv fördröj- 
ningstid för det luftbuma utsläppet. 

Befolkningsdoserna från utsläpp till vattenrecipienter orsakas i högre 
grad än de från luftutsläppen av långlivade radionuklider. Detta förhållan- 
de bidrar till att skillnaderna i befolkningsdoser som dessa utsläpp kan 
orsaka vid olika lägen blir små. Det är möjligt att förläggningar vid floder 
eller insjöar vilka används som dricksvattentäkter kan ge andra förhållan- 
den beträffande befolkningsdoser från vattenburna utsläpp. För närvaran- 
de synes dock inga sådana lokaliseringar vara aktuella i Sverige och detta 

problem påverkar således ej närförläggningsfrågan. 
Enligt vad som anförts blir i allmänhet kraven på begränsning av 

befolkningsdosen strängare än de som tar hänsyn till doserna inom 
kritiska grupper av mindre storlek. Mot bakgrunden av vad som sagts 
beträffande utsläpp och tillåtliga doser i omgivningen har utredningen 
bedömt det sannolikt att den sammanlagda befolkningsdosen från alla 
svenska kärnkraftverk år 2000 skulle komma att motsvara 1-10 mrad 

per år och innevånare. Detta utgör ett genomsnitt som även tar hänsyn 
till individuella doser utanför Sveriges gränser men orsakade av svenska 
kärnkraftverk. Ett enstaka verk av den storlek som här diskuterats skulle 
bidra med ungefär en hundradel av detta dosmedelvärde. 

Utgående från bl. a. ICRPs bakgrundsmaterial har Lindell-Löfveberg i 

sin tidigare refererade bok sökt uppskatta de hälsorisker som motsvarar 
den angivna befolkningsdosen. Uppskattningen avser att utgöra en övre 

gräns för de hälsoeffekter som kan uppkomma av de låga stråldoser det är 

fråga om och anger att årsdosen 10 mrad skulle motsvara en sannolikhet 

på en miljondel per år att råka ut för något slag av sen skada, närmast 
olika cancertyper. 

Detta betyder att som ett medelvärde för värst utsatt kritisk grupp 
skulle risken att råka ut för cancer öka med högst tre miljondelar per år. 
Det enstaka aggregat som utredningen studerat skulle ge ett riskbidrag till 
hela befolkningen med i medeltal omkring 0.001 â 0.01 miljondel per år. 
Hela kärnkraftverksamheten i landet skulle år 2000 öka samma risk med 
0.1 â l miljondel per år. 

Riskjämförelser 

Härovan har talats om riskmedelvärden för grupper. Det är diskutabelt 
om det är korrekt att räkna fram individuella risker på basis av de 

uppgifter om befolkningsdoser och doser i verkens närmaste omgivning 
som gäller kärnkraftverkens normaldriftutsläpp. Ett försök att ange de 
individuella riskbidragens ungefärliga storlek har dock gjorts i figur 6: 8. 

Figurens uppgifter har baserats på antagandet att det i Sverige år 2000 

finns 50 reaktorer på sammanlagt 50 000 MWe. Tillåtliga normalutsläpp 
från dessa reaktorer skulle i en jämviktssituation efter lång tid enligt 
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Figur 6:8

SANNOLIKHETE/Y FÖR EN INDIVID AT_T DÖ I SVERIGE AV OLIKA
ORSAKER JAMFÖRDA MED BERÃKNAD ÖVRE GRÃNS FÖR SENA CAN-
CERSKADOR AV TILLÅTLIGA NORMALUTSLÃPP FRÅN KÄRNKRAFT-
VERK

upper limits for late effects caused by permissible normal releases from nuclear
povrer plants compared with individual death risks from other causes
1u = 1 milliondel = I millionth = 0. 000 001.
Källor: [CRP publ. no. 14, Statistisk årsbok, Stockholm 1972, 1973
sources:

Lindell-Löfvebergs uppskattning kunna leda till högst 10 fall av sena
skador per år med en befolkning på lO miljoner i Sverige. Den beräknade
risken innefattar då effekten av doser från alla led i kärnenergiproduk-
tionen.

Riskbidragen som sådana kan vara mycket grovt överskattade varför

någon undre gräns för sannolik risk inte kan anges. De doser som

riskbidragsberäkningarna baserats på har knappast uppskattats mer än 3 å

10 gånger för högt. Eventuella överskattningar i sambanden mellan dos

och olika hälsoeffekter varierar med effektens art och är mycket svåra att

ange. Figur 6: 8 visar därför övre gränser för riskerna i enlighet med

antagandena i förra delavsnittet. För mest exponerad grupp har dosen

antagits vara 30 mrad/år och för minst exponerad grupp l mrad/år, i

båda fallen avseende medelvärden över lång tid.

Det enstaka verkets bidrag till medelvärdet för hela befolkningen kan
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Figur 6. 9 ÖVRE GRÃNSER FÖR SENA EFFEKTER AV KÃRNKRAFTENS
TOTALA NORMALUTSLAPP ÅR 2000 (A) RESP. AV ETT VERK MED
EFFEKTEN 580 MWe (B).
upper limits for late effects of total normal operational releases from nuclear power
A.D. 2000 (A) and from one 580 MWe plant (B)

antas vara proportionellt mot reaktoreffektens andel av all installerad

kärnkraft. För mest exponerad grupp gäller samma övre gräns för ett

enstaka verk som för samtliga kärnkraftanläggningar. Det är dock inte

troligt att ett kärnkraftverk skall tillåtas att drivas med stora utsläpp
under lång tid. Det kan därför bedömas som osannolikt att sådana verk
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tillåts ge doser i den närmaste omgivningen motsvarande riskbidrag som 
är stora jämfört med medelvärdet för hela befolkningen. 

Riskbidraget för samhället som helhet från det studerade verket och 
från hela kärnkraftprogrammet har illustrerats i figur 6: 9. Även här rör 
det sig om övre gränser för hälsoeffekterna, vilka genom sin karaktär av 
individuella fall samtliga hänförs till det lägsta konsekvensintervallet i 

diagrammet. 

6.5 Omgivningspåverkan av haverier 

Allmänt 

Utredningen har delat upp problematiken kring haveriers omgivnings- 
konsekvenser i ett antal delfrågor, vilka studerats var för sig. Huvudfrå- 

gorna har därvid varit följande: 

a) Hur mycket av reaktorhärdens innehåll av radioaktivitet måste komma 
ut vid ett haveri om det ska ge upphov till akuta hälsoeffekter i 

omgivningen? 
b) Hur varierar de totala omgivningskonsekvenserna i form av akuta 

hälsoeffekter mellan de olika modellägena? 
c) Vilka typer av haverier kan leda till mycket stora radioaktivitets- 

utsläpp? _

d) Vilka sannolikheter bör tillskrivas nyssnämnda haveriförlopp vid de 

, studerade referenskonstruktionerna? 
e) Är summan av alla risker från olika små och stora haverier - även 

sådana som ej analyserats i detalj - med betryggande marginaler 
mindre än vad som bedömes vara tillåtligt? 

f) Hur förhåller sig den värsta tänkbara haverikonsekvensen vid respek- 
tive läge till andra existerande risker med hänsyn till de olika 

konsekvensernas sannolikheter? 

Utredningen har låtit haverikonsekvenserna i omgivningen beskrivas 
enbart med antal fall av akuta hälsoeffekter. Dessa är avgörande för 

närförläggningsproblematiken medan denna inte påverkas av sådana sena 

effekter som olika cancerformer och genetiska verkningar. Detta får 

självklart inte missförstås så att dessa verkningar skulle försummas iden 

totala riskbilden utan endast att de ej skiljer sig på ett avgörande sätt vid 

val av lägen olika nära en storstadsbebyggelse. Deras betydelse begränsas 
även av det förhållandet att riskerna från haverier i kärnkraftverk som 

medeltal över lång tid och ett stort antal anläggningar måste hållas små 

jämfört med vad som anses tillåtligt för riskerna från sena effekter av 

normalutsläppen. 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras resultaten av utredningens 

analyser rörande de olika huvudfrågorna samt diskuteras gjorda begräns- 
ningar i redovisningen av de olika konsekvenserna. Till slut göres en 

jämförelse mellan uppskattade haveririsker från kärnkraftverk med olika 

befolkningsbilder sedda mot bakgrunden av den totala riskbilden i 
samhället. 
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Aktivitetsutslápp och akuta hälsoeffekter i omgivningen

Ett haveri i ett givet kärnkraftverk ger enligt avsnitt 6.2 olika

omgivningskonsekvenser beroende på storleken och arten av det aktivi-

tetsutsläpp som sker, på utsläppssättet - höjd över marken, värme-
innehåll och tidsförlopp -- samt rådande väderlek. En viss framräknad
konsekvensbild i form av antal fall av olika akuta hälsoeffekter har
således en sannolikhet som är en kombination av sannolikheten för

haveriförloppet och sannolikheten för väderlekssituationen. För sina

bedömningar av olika lägen har utredningen använt konsekvensbilder

med angivande av konsekvensernas sannolikhet. Det är emellertid också

av intresse att - utan diskussion av haveriförlopp och sannolikhet - 

studera vilka aktivitetsmängder som minst måste nå ut i omgivningen för

att ge olika akuta hälsoeffekter.
Av tidigare avsnitt har det framgått att akuta effekter inte kan

uppkomma som resultat av normalutsläppen. Till och med svåra haverier

av den typ som används som konstruktionsstyrande vid utformningen av

säkerhetsanordningar i kärnkraftverken tas om hand utan att några akuta

skador erhålls utanför anläggningen. Ett första villkor för att akuta

skadefall skall kunna uppstå är således att säkerhetsanordningama ej
fungerar vid ett svårt haveri, och att detta resulterar i mycket stora

radioaktivitetsutsläpp. Ytterligare villkor är att utsläppet sker på relativt
kort tid och under ogynnsamma atmosfäriska spridningsförhållanden.

Figur 6: l0 visar för olika avstånd i omgivningen, hur stora andelar av
härdens totala aktivitetsinnehåll av radioaktiva ädelgas- och jodnuklider,
som måste frigöras för att överhuvudtaget orsaka några akuta hälsoeffek-
ter. Reaktoreffekten har som tidigare förutsätts vara l 700 MWt,
motsvarande 580 MWe. Utsläppet antas ske under en timme och på

höjden 100 m över mark. Doserna i omgivningen är beräknade för

ogynnsamma spridningssituationer så att sannolikheten är mycket låg för

att dosvärdena skall överskridas. Figurens kurvor anger med dessa

antaganden hur långt från utsläppspunkten dels illamående på grund av

strålsjuka, dels tidig sköldkörtelstörning kan uppträda vid olika utsläpp.

Utsläppsmängderna har angivits som andelar av två alternativa samman-

sättningar på maximalt möjligt utsläpp. Det framgår av figuren att inga
akuteffekter kommer att uppträda längre ut från verket än ett par km om

inte den utsläppta andelen av härdinnehållet överstiger lO % av maximal-

värdena. Kortare utsläppstider än en timme har utredningen inte ansett

det realistiskt att räkna med för så stora utslåppta härdandelar. Längre

utsläppstider kommer enligt avsnitt 5.2 att resultera i lägre doser vid ett

givet utsläpp och därmed i kortare verkningsradier för de illustrerade

akuteffekterna. Stora utsläpp på kort tid är vidare förenade med

frigörelse av avsevärda ångmängder. Såväl värmen i denna ånga som

härdens resteffekt och den värmeenergi de radioaktiva sönderfallen i

utsläppet ger, medverkar till att föra upp aktiviteten på större höjd, även

om utsläppet skett nära mark. Lägre effektiva utsläppshöjder än 100 m är

därför inte förenliga med stora utsläppsmängder och korta utsläppstider.
Även om kärnkraftverke ts säkerhetssystem (inneslutning, härdnödkyl-
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Utsläpp i % av angivet maximiutsläpp 
release in percent of assumed maximum re/ase

100 

Maximiutsläpp i procent av 
hardinnehåll 
maximum re/ase in percent 
of core inventory 

l = ädelgaser 100 
noble gases 
iod 30 
iodine 

ll = ädelgaser 100 
noble gases 
iod 3 
iadine 

50 

Tidig sköldkörtelstörning 
early rhyro/d disturbance 

- - - - - Strålsjuka 
radiation syndrome 

  

O I I
0 10 20 30 km 

Avstånd från ut- 
släppspunkten 
distance from release
point 

Figur 6: 10 
A VSTÅND FRÅN UTSLÄPPSPUNKTEN INOM VILKA TIDIG SKÖLDKÖR TEL- 
STÖRNING RESP. AKUT STRÅLSJUKA KAN UPPTRÃDA. (Utsläppstid 1
timme, utsläppshöjd 100 m. Ogynnsam spridningssituation S-percentiler) 
distances trom release point within which early thyroid function disturbance and 
acute radiation syndrome may occur (release time 1 h; release height 100 m; 
unfavourable dispersion conditions = 5 percentiles) 

ning etc.) blott delvis är i funktion vid ett svårt haveri bedöms de 

utsläppta andelarna av härdinnehållet för ädelgaser ochjod bli mindre än 
en tusendel. En gradering mellan olika kraftverkslägen med avseende på 
akuta hälsoeffekter erhålls därför endast vid analys av haverier med 

mycket större aktivitetsutsläpp än de som är förknippade med hittills 
använda konstruktionsstyrande haveriförlopp. Detta betyder vidare att 

närförläggningsproblematiken huvudsakligen skulle vara förknippad med 

sådana stora och osannolika haverier. Det förhållandet att antalet fall av 
eventuella sena hälsoeffekter är mindre beroende av befolkningsbilden än 

akutskadoma understryker denna slutsats. 
De i detta avsnitt presenterade haverikonsekvenserna tar enbart 

hänsyn till ädelgas- och jodaktivitet. Dessa radionuklider dominerar 

riskbilden med avseende på akuta hälsoeffekter. För övriga tänkbart 
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betydelsefulla radionuklider har mer överslagsmässiga beräkningar gjorts. 
Med hänsyn tagen till de olika ämnenas farlighet och benägenhet att 
förflyktigas har därvid fissionsprodukten rutenium-l06 framkommit som 
möjligen betydelsefull även i ett akut skede. Dess egenskaper är sådana att 
den kan tänkas ge relativt höga lungdoser vid ett stort haveri. De doser 
som kan bli aktuella är dock ej så höga att de påtagligt ändrar 
totalkonsekvensens storlek i något fall. Övriga radionuklider, även 
strontium-90 och cesium-137, synes vara av mindre betydelse för den 
akuta riskbilden. Ekonomiska problem kan däremot orsakas av flera av 
dessa långlivade nuklider liksom av jod-l3l. Det kan därvid bli fråga om 
restriktioner med avseende på användning av livsmedel, främst mjölk och 
jordbruksprodukter, evakuering under längre eller kortare tid, rengörings- 
insatser, kassation av radioaktivt nedsmutsad materiel o. d. 

Analyserade haverzförlopp 

Med ovan angivna förutsättningar präglas sålunda säkerhetsproblematiken 
vid närförlagda kärnkraftverk av omgivningskonsekvenser för de svåraste 
haverierna. Utsläppen vid dessa haverier måste med den antagna 
reaktoreffekten innebära att minst l % av all jod och inemot 100 % av 
alla ädelgaser kommer ut i atmosfären. Sådana utsläpp kan endast före- 
komma i samband med omfattande härdskador samtidigt som reaktor- 

inneslutningens funktion förloras eller nedsätts allvarligt. Haveriförloppet 
måste således medföra otillåtligt höga bränsletemperaturer och därmed 
omfattande skador på kapslingsrören för att fissionsprodukter skall 

frigöras i denna stora mängd. Det måste även resultera i att effektiviteten 
hos reaktorinneslutningens funktion kraftigt minskas genom sprickor 
eller hål i det täta skalet eller genom fel på inneslutningens reningsanord- 
ningar. 

Stora härdskador kan tänkas uppstå av olika primära orsaker, vilka 
kan indelas i ett antal huvudtyper: 

- Haverier där reaktortanken skadas så att stora brottytor snabbt 

öppnas. Sådana skador skulle teoretiskt sett kunna uppkomma 
exempelvis genom tryck- eller temperaturchocker i primärsystemet. 
Oupptäckta tillverknings- eller materialfel skulle även kunna leda till 
stora tankskador. 

 - Felfunktion hos reaktorns avstängningssystem, så att reaktoreffekten 

 inte kan reduceras eller stängas av i situationer där detta är 
*

nödvändigt. 
- Felfunktion hos de system som har till uppgift att kyla bort härdens 

resteffekt. Resteffekten (jämför avsnitt 3.1) måste kunna ledas bort 
till värmeupptagande medier utanför inneslutningen - atmosfären 
eller en vattenrecipient - även under längre tid. Detta kan omöjlig- 
göras exempelvis av att elkraft eller annan försörjning saknas bl. a. till 
de pumpar, som skall cirkulera vatten för kylning av härden. Det 
kan också omöjliggöras av att kylvatten saknas till ordinarie kylsystem 
och nödkylsystem. Vid ett haveri är det också tänkbart att tillförseln 

12 
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av nödkylvatten blir otillräcklig eller ojämnt fördelad genom skador på 
själva nödkylsystemet. 
Teoretiskt kan inneslutningens och reningsanordningarnas funktion 

sättas ur spel eller försämras oberoende av och samtidigt med det haveri, 
som orsakar härdskadorna. Sådana sammanträffanden är dock betydligt 
mindre sannolika än vissa kopplade händelser. Av sådana kan tvá huvud- 

typer urskiljas: 
- Haverier, där inneslutnings- och härdskadorna uppkommer av en och 

samma primära orsak. Som exempel kan nämnas störtande flygplan, 
sabotage- och krigshandlingar samt jordskalv. 

« Haverier, där inneslutningen eller dess reningssystem skadas genom 
själva haveriförloppet. Ett stort tankbrott nedsätter sannolikt normala 

reaktorinneslutningars täthet genom tryckpåkänningar och chock- 

vågor. Reningsystemens filter för avskiljning av vid haveriet frigjord 
aktivitet kan få nedsatt effektivitet om de belastas med stora mängder 
fukt och stoft. Inneslutningen kan även skadas indirekt om härdkyl- 
ningen inte skulle kunna upprätthâllas. Smälter därvid en stor del av 
härdens bränsle, kan denna smälta tänkas tränga ned till och igenom 
inneslutningens botten. För såväl BWR som PWR måste missilrisken 

beaktas, dvs. risken för att tunga komponenter eller delar av sådan 

slungas iväg med hög hastighet vid våldsamma haveriförlopp. Sådana 
missiler kan skada både inneslutning och andra säkerhetssystem. 
Tabellerna 6: VI anger för BWR respektive PWR de haverityper vilka 

vid utredningens analyser framkommit som möjliga orsaker till mycket 
stora haveriutsläpp. Tabellerna anger även storleksordningar för de 

härdandelar av jod och ädelgaser som bedömts kunna komma ut i 

omgivningen vid varje haverityp. Vidare anges mera kvalitativt på vilket 

sätt och i vilken takt utsläppen bedömts komma att ske. 

Som framgår av tabellen domineras dessa allvarliga haverityper främst 

av fall där brott på reaktortank och dess anslutande ledningar ingår som 

primärhändelser. Grava följder kan också erhållas vid förlust av normal 

värmesänka, dvs. främst bortfall av turbinkondensorns kylfunktion, 
tillsammans med totalt kraftbortfall. I övrigt noteras att för båda 

reaktortyperna är ett stort tankbrott det enda enstaka fel, som mera 

direkt kan leda till stora haveriutsläpp. 
Sådana haverier skulle i många fall ha förödande konsekvenser även av 

icke-radiologisk art inom anläggningen, både genom verkan av utström- 

mande ånga och hetvatten och på grund av missilers mekaniska verkan. 

Utredningen bedömer det dock som uteslutet - med hänsyn till de 

skyddande betongkonstruktionerna och starka inneslutningsbyggnaderna 

l NÄR-092: l Inledning till haverianalysen 
NÄR-092: 2 Haverstudier BWR 
NÄR-092: 3 Haveristudier PWR 
NÄR -0922 4 Sammanfattande haverianalys 
NÄR-l 12: l Aktivitetsfrigörelse och läckage av luftburna klyvningsprodukter 

till omgivningen vid analyserade BWR-haverier 
NÄR-l 12: 2 Aktivitetsfrigörelse och läckage av luftburna klyvningsprodukter 

till omgivningen vid analyserade PWR-haverier samt jämförelse 
med BWR 



SOU 1974:56 Kärnkraftverkens miljöpåverkan 181 

- att dessa slag av verkningar skall kunna bli av betydelse som risker för 
verkets omgivningar. Det bör sålunda i detta sammanhang påpekas att 
haverier i de beskrivna kraftreaktorema icke under några omständigheter 
kan ge sprängverkan av det slag som förekommer vid kärnvapen. 

sannolikheter för analyserade haveriförlopp 

För att avgöra vilken vikt som skall tillmätas de olika haveriförlopp, som 

analyserats har utredningen gjort en uppskattning av förloppens sannolik- 
heter. Dessa sannolikheter avser tillförlitligheten hos system och kompo- 
nenter med beaktande av tillämpade metoder för kvalitetskontroll och 
återkommande inspektion. Som nämnts bl. a. i avsnitt 5.1 är de i vissa 
fall extremt låga sannolikhetsvärdena mycket svåra att styrka genom 
praktiska erfarenheter eller experiment. De lägsta sannolikhetsvärdena 

grundar sig därför huvudsakligen på teoretiska överväganden av olika slag 
beskrivna i avsnitt 5.1. 

Använda felsannolikheter för komponenter, system och funktioner av 

betydelse för de analyserade haverierna har sammanställtsi tabell 6: Vll. 

g Dessa utgör uppskattningar av sannolikhet för fel av tekniska orsaker. 
i Hur dessa sannolikheter kan tänkas påverkas av mänskliga felhandlingar 

diskuteras senare i detta avsnitt. 
Värdena i tabell 6: VII bygger dels på teoretiska överläggningar, dels 

på omfattande anlyser av statistik från både kärnkraftområdet och andra 

tekniska områden, där liknande komponenter eller system förekommer. 
Värdena stämmer väl överens med de som presenteras i en nyligen 

publicerad amerikansk sammanställning 
Som tidigare nämnts kan statistik över stora konsekvenser aldrig väntas 

ge tillräcklig information för att belägga deras sannolikhet. Möjligheten 
att uppskatta sådana låga sannolikheter - eller övre gränser för dem - 

ökar emellertid ändå med ökande drifttid. Fel och missöden som ej har 

konsekvenser för omgivningen kommer med säkerhet att inträffa under 

de flesta reaktorers livstid. Allteftersom statistiken över sådana fel och 

händelser växer, kan även sannolikheten för mer komplicerade sekvenser 

där omgivningsverkningar är tänkbara, uppskattas med ökande säkerhet. 

Erfarenhetsunderlaget ökar mycket snabbt i framtiden. Det sammanlagda 
antalet driftår för stora kraftreaktorer av lättvattentyp väntas överskrida 
1 000 redan under 1970-talet och 10 000 under 90-talet. 

Förutsättningar för beräknade haverikonsekvenser 

Med hänsyn till vad som anförts i anslutning till figur 6: 10 har 

utredningen inte funnit det nödvändigt att detaljberäkna konsekvenserna 

av haverier med mindre utsläpp än de bådai figuren angivna alternativen 

till maximiutsläpp. Beräkningar har således gjorts dels för kombinationen 

100 % av härdens ädelgasinnehåll och 30% av dess jodinnehåll, dels 1 The Safety of nuclear 
för 100 % ädelgaser, 3 % jod. Ur tabell 6: VI framgår det vidare, att även power reactors (light- 
för de där angivna mycket osannolika och stora haverierna synes “mer °°°f“_1)_ and 

alternativet med den lägre jodandelen vara mer realistisk som maximal- 
related facllmw WASH* 
1250, USAliC Washing- 

värde för ett snabbt, icke fördröjt utsläpp. ton D.C. (juli 1973). 
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Tabell 6: Vll Sannolikheter för haverier och felfunktioner
probabilities of accidents and malfunctions
(Observera i texten anförda reservationer beträffande värdenas användning! ) 

Fel per miljon reaktorår
faults per million reactor years

PWR BWR

Haverihändelse
primary accident

Rörbrott på huvudledning l00
major pipe break
Stutsbrott 100
nozzle break
Tankbro tt _
pressure vessel breaks

Utebliven funktion per miljon an-
fordran
malfunction or loss of function
per million demands

Systemfunktioner
system functions

Turbinkondensor 100 000
turbine condenser
Snabbstopp 100
scram
Ordinarie elkraft 100 000
ordinary electric power
Dieselkraf t 100
diesel power
Gastu rbinkraft - 
gas turbine power
All elkraft
all power sources
Trycktankar med nödkylningsvatten l 000 - 
emergency core Cooling water accumulators
Härdnödkylning
emergency core Cooling
Matarvatten - 
feed water
Hjälpmatarvatten
auxiliary feed water
lnneslu tningssprinkling
containment spray
lnneslutning, mindre läckage
small contain ment leak
lnneslutning, större läckage 100
large containment leak
Skalventilstängn ing - 100
isolation valves
Nödven tilation - 
emergency ventilation
J odñlter -
iodine filters

10 l

100-l 000

10 000

100-10 000

1 000

1 000

1 000

10 000

För ädelgaserna har således genomgående antagits en hundraprocentig
frigörelse ur bränslet och att all frigiord aktivitet läcker ut ur inneslut-

ningen under den första timmen. Detta ger säkerligen en överskattning av

doserna, men dels saknas underlag för ett antagande om någon viss

i
å vl
Ii
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bestämd, avsevärt lägre frigjord andel, dels är ädelgasemas bidrag till 

doserna av betydelse i dessa sammanhang endast om mycket stora 

relativa andelar frigörs. 
Jodisotoperna dominerar nämligen över ädelgaserna för både helkropp- 

och sköldkörteldoserna om den frigjorda andelen jod överstiger några 
procent. Som grundalternativ antas att frigörelse och utsläpp av jodaktivi- 
teten sker så, att doserna motsvarar utsläpp av 3 %av härdinnehållet under 

den första timmen av haveriförloppet. När beräkningar även gjorts för 

30 % jordutsläpp på samma tid har ett så stort utsläpp antagits utgöra en 

övre gräns för vad som i realiteten är möjligt och ha 10 gånger lägre 
sannolikhet än grundalternativet. Detta antagande motiveras av att 

huvuddelen av joden förekommer i sådana kemiska former som har stor 

benägenhet för att reagera med och bindas vid andra material. Andelen 

,svâravskiljbara och mindre reaktionsbenägna organiska jodföreningar blir 

enligt experimentella erfarenheter i storleksordningen 3 % av den 

jodaktivitet som frigörs ur bränslet. Det krävs därför att haveriet 

möjliggör en direkt transport ut ur inneslutningen om så mycket som 

l 30% av joden skall gå ut inom den första timmen. Sådana stora hål i 

i strålskärmar och inneslutning, bedöms som osannolika, även vid ett stort 

E tankbrott. . 
De för varje läge och befolkningsbild karaktäristiska konsekvensbilder- 

na har beräknats för konsekvenspercentilerna 0.15 respektive 1.5. 
l Motiven för valet av dessa percentiler som gränsvärden för det intressanta 

intervallet har angivits i avsnitt 6.2. Det är betydelsefullt i sammanhanget 
att observera, att konsekvenserna i omgivningen vid ett haveriutsläpp är 

starkt beroende av vindriktning och spridningsförhållanden. Vindrikt- 

ningen blir självklart av störst betydelse i de fall där befolkningen är 

ojämnt fördelad kring ett kärnkraftverk. 

Utredningens underlag innehåller omfattande beräkningar för såväl 

utsläppshöjden 100 m som för 20 m. Enligt avsnitt 5.2 svarar den senare 

höjden mot ett kallt utsläpp i marknivâ, dvs. vad man kan vänta 

sig vid ett långsamt läckage från en byggnad när läckaget har låg 

temperatur eller liten massa. I en senare utveckling av beräknings- 
modellen har det blivit möjligt att ta hänsyn till det värmeinnehåll som 

finns i utsläppet och den energiutveckling som de radioaktiva sönder- 

fallen ger. Detta är av stor betydelse för konsekvenserna av snabba stora 

haveriutsläpp. 
Ång-luftblandningen i inneslutningen efter ett stort haveri håller över 

100° C i temperatur, varför läckagemängderna vid stora utsläpp också 

kommer att vara varma. Temperaturen i inneslutningen sjunker i sådana 

sammanhang endast långsamt eftersom reaktorns resteffekt i medeltal 

under den första timmen ligger på 20 â 30 MW. Den utläckta 

radioaktiviteten utvecklar i de två utsläppsalternativen 1.7 respektive 1.0 

MW (100 % ädelgaser - 30 %jod och 100 % ädelgaser - 3 %jod). 
Utförda beräkningar visar att för här behandlade utsläppsfall kommer 

aktiviteten redan på någon km avstånd att ha lyfts till en höjd på över 

100 m, även om utsläppet äger rum via sprickor nära marken i 

inneslutningen. Utredningen har därför inte funnit det realistiskt att ta 
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Tabell 6:Vlll Utgångsdata och antagna sannolikheter för olika beräkningsfall
avseende maximal haverikonsekvens Parameter values and assumed probabiliries forthe different calculated cases covering maximum accident consequences
(Sannolikheten för det primära haveriet har satts till 1 per miljon reaktorår)
(probabiliry of primary accident assumed as 1 per million years of reactor
operation)

Beräk- Utsläpps- Konsekvens- Utsläppta andelar Sannolikheter per

 

nings- höjd percentil released fractions miljon reaktordriftår
fall release consequence probability per million
case height percentile years of operation

Ädel- Jod för angivet för omgiv-
gaser iodine utsläpp ningskon-
noble for assu- sekvens
gases med release for calcula-

ted environ-
men tal

m HO. m 72 % consequence

l 100 1,5 100 3 l 0,0 l 5
2 100 0,15 100 3 1 0,0015 5

3 100 1,5 100 30 0,1 0,00l5 
4 100 0,15 100 30 0,1 0,000l5 

5 20 1,5 100 3 0,1 0,0015 
6 20 0,15 100 3 0,1 0,00015 

med nâgra beräkningfall med utsläppshöjden 20 m och den största
aktivitetsmängden, 100 % ädelgaser och 30 % jod. Det har vidare antagits
att sannolikheten för 20 m utsläppshöjd är en faktor 10 lägre än för 100
m vid fall med 100 % ädelgaser och 3 % jod.

Utredningen har låtit beräkna omgivningskonsekvenser utgående från
ett antal olika tidsförlopp för aktivitetsutsläppet för att skapa en bild av
denna faktors betydelse. Såsom framgått av avsnitten 5.2 och 6.2 har det
dock befunnits tillräckligt att för belysning av närförläggningsfrågoma
presentera resultat enbart för alternativet jämn utsläppstakt under en
timme omedelbart efter haveriets inträffande. Mindre avvikelser från
detta tidsförlopp - variabel eller konstant utsläppstakt under ett fåtal
timmar - påverkar inte resultaten ihögre grad. Kortare utsläppstider för
så stora andelar av härdinnehâllet, som här förutsatts bli frigjorda, har
inte bedömts vara realistiska. Väsentligt längre utsläppstider än en timme,
eller fördröjningar av utsläppsförloppets början, kan förutses ge kraftiga
minskningar av de akuta hälsoeffekterna i omgivningen. Detta beror dels
på att doserna blir lägre, dels på att effektiva motåtgärder till
allmänhetens skydd blir möjliga.

Utgående från dessa angivna förutsättningar har utredningen sålunda
låtit illustrera konsekvenserna av och sannolikheten för en maximal
olycka med sex olika beräkningsfall för varje läge (dvs. befolkningsbild).
Förutsättningar för dessa beräkningsfall återfinnes i tabell 6: VIII. 
Sannolikheten för det primära haveriet har därvid, med hänvisning till
data i tabell 6: V1, satts till l per miljon reaktordriftâr, oberoende av
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reaktorkonstruktion. Valet av detta sannolikhetsvärde diskuteras ytter- 
ligare iett senare delavsnitt. 

Referenssamband för haverikonsekvenser 

År 2000 har beräknade omgivningsverkningar av normalutsläppen från 

kärnkraftanläggningar i Sverige enligt avsnitt 6.4 antagits kunna uppgå till 

högst 10 fall av sena skador per år. l avsnitt 4.3 anges riktlinjen att de 
totala verkningarna av haverier i medeltal över en längre tid skall vara små 

jämfört med beräknade verkningar av tillåtliga normalutsläpp. Riktlinjen 
har av utredningen kvantitativt tolkats så att haveriers omgivningsverk- 
ningar i Sverige ej skall få överskrida ett långtidsmedelvärde av l skadefall 

per år vid en total installerad kärnkrafteffekt av 50 000 MWe. Ett verk av 

referensanläggningarnas storlek, 580 MWe, skulle då fâ orsaka högst l fall 

per 100 år. Båda siffrorna avser situationen år 2000 med en antagen 
befolkning på ca 10 miljoner invånare. 

Fördelas denna risk med lika stora delar i vart och ett av de 
konsekvensintervall som använts i figur 6: 7, kan två referenssamband i 

stapeldiagramform definieras enligt figur 6: ll. Det ena anger hur stor 

risk som kan tolereras från all svensk kärnkraft år 2000 för haverier med 

konsekvenser inom vart och ett av konsekvensintervallen. Det andra 

sambandet anger motsvarande gränser för ett kärnkraftverk av storlekan 

580 MWe, varvid relativa riskbidraget per MWe antagits vara detsamma 

som för totala utbyggda effekten år 2000. 

Av data för konsekvensintervall där jämförelser kan göras med 

exempelvis vägtrafik och passagerarflyg, framgår det att på detta sätt 

definierade säkerhetskrav för kärnkraften är avsevärt mycket strängare, 
än de samhället medvetet eller omedvetet ställer på många andra 

verksamheter. 

Sena statistiska hälsoeffekter av haveriu tslapp 

Haveriutsläpp från kraftreaktorer kan endast i extremfall väntas ge 

upphov till akuta skador. Det sannolikaste är att även effekterna av 

haveriutsläpp liksom de av normalutsläppen kommer att få beräknas på 
statistisk väg utan möjlighet att säkert sammankoppla skada med 

haverihändelse. Underlaget för dessa beräkningar är något säkrare i de fall 

högre doser - i storleksordningen rad eller däröver - blir aktuella vid 

haverierna än de mycket låga - storleksordningen mrad - som följer med 

normalutsläppen. Gemensamt för båda fallen är att eventuella effekter är 

fördröjda med varierande latenstider på 5 - 30 år mellan exponering och 

sjukdomens uppträdande. 
Eftersom dessa sena statistiska effekter av haveriutsläpp är av samma 

karaktär som de vilka myndigheterna baserat sina värden för tillåtliga 
normalutsläpp på, har utredningen ansett det riktigast att behandla båda 

typerna av utsläpp tillsammans. Effekterna av haveriutsläppen blir då i 
medeltal geografiskt fördelade på liknande sätt som normalutsläppens. 
Genom att haveriutsläppen kan väntas bli dominerade av mera kortlivade 
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser 
med konsekvens inom givet intervall 
frequency per year and 10 mi///on inhab. of events 
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Figur 6: 11 REFERENSSAMBAND, ÖVRE GRÃNSER FÖR HA VERIRISKER
FRÅN KÄRNKRAFT reference levels, upper permissible limits for nuclear power 
accidents, cf also fig. 6: 7 __ 
Förutsättningar för referenssambandet framgår av text s. 185. Ovriga risktyper avser 
enbart dödsfall, jämför fig. 6: 7

radionuklider än normalutsläppen vore det dock realistiskt att förutse 

något färre fall på längre avstånd från utsläppspunkten än för normalut- 

släppen, om jämförelsen görs för utsläpp av en given andel av 

härdinnehâllet. 

Utredningen har antagit att de sena statistiska hälsoeffekterna blir 
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fördelade med haverikonsekvensstorlek på liknande sätt som de akuta 
hälsoeffekterna. Haverier med 10 fall av sena skador har sålunda 
-förutsatts inträffa endast tiondelen så ofta som haverier med 1 fall. Med 

hänsyn till det totala härdinnehållet av radioaktiva ädelgasnuklider och 

jodisotoper befinns vidare - genom jämförelse med befolkningsdoser 
och effekter av normalutsläppen - att den maximala haverikonsekvensen 
av sena statistiska hälsoeffekter hamnar i storleksordningen 1 000 fall. 

Medeltalet på lång sikt av sena fall orsakade av haveriutsläpp blir 

försumbart vid sidan av de tillåtliga normalutsläppens effekter. Det klara 

och omedelbara sambandet mellan orsak och verkan torde också göra att 

ett visst antal akuta skadefall måste tillmätas större vikt i utredningens 

överväganden än samma antal sena statistiska skador spridda över flera 

decennier och endast svårligen urskiljbara i den normala förekomsten av 

samma sjukdomar. 

Små och medelstora haverier 

Utredningen har koncentrerat sin kvantitativa analys på haverier med 

maximala omgivningskonsekvenser. Det finns härvid en fara att risker 

från små och medelstora haverier inte beaktas tillräckligt. Med hänsyn till 

informationen i figur 6: 10 - allvarliga akutskador inträffar bara vid 

mycket stora utsläpp - samt i det material som redovisas senare i detta 

avsnitt bedömer dock utredningen att det i varje fall för bedömning av 

närförläggningsfrågan är tillåtligt att gå fram på detta sätt. Av nämnda 

figur framgår det att haverier där utsläppen är 3-10 gånger mindre än 

vad studerade beräkningsfall förutsätter, inte ger några akutskador. Det 

står vidare klart att även vid större utsläpp än dessa uteblir akutskadoma 

helt under de flesta spridningsförhållanden. Utsläppen från haverier med 

enbart sena statistiska skador får här enligt föregående delavsnitt 

behandlas analogt med normalutsläppen. 
Som ett exempel på små och medelstora haverier kan tas ett förlopp, 

där en tusendel av härdens jod- och ädelgasaktivitet släpps ut i 

atmosfären. Sannolikheten för annat än enstaka akuta skadefall är då 

ytterst liten. För sena skador befinns sannolikheten vara ca ett på tio att 

ett enda fall av sen skada skall uppkomma. Samtidigt som således 

omgivningskonsekvenserna är så gott som helt försumbara, förutsätter ett 

sådant utsläpp stora skador exempelvis rörbrott på reaktoms primärsy- 

stem. Kapslingsskador måste ha inträffat i större delen av härden och 

sannolikt krävs också att flera procent av bränslet överhettats. Alternativt 

kan tänkas att renings- och fördröjningsanordningar_ för avgasut- 1  __ 
.. . . .. . .. . . .. Por detta andamål 

slappen havererat 1 ett driftlage da stora mangder aktivitet ansamlats dar. komgeras aktivitet* 
Vid de flesta tänkbara förlopp som kan leda till utsläpp av större måttet cuxie, Ci, med 

mängder aktivitet är det ofrånkomligt att allvarliga skador tillfogats e falfmfbefwndePå _

anläggningen. Många haverier kan således anges där innehavaren hotas av strålningen gammaenergl 
a _ imiljoner elektronvolt, 

totalförlust av anläggningen, utan att någon hälsoeffekt uppstar 1 MeV. 
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omgivningen. För små och medelstora haverier är det därför mest troligt 
att hänsyn till personalens säkerhet och innehavarens ekonomiska 
intressen ställer hårdare krav på säkerhet mot haverier, än vad hänsyn till 
miljöriskerna gör. 

Skadekategorier 

Utgående från underlaget i avsnitt 5.3 har för varje beräkningsfall 
räknats fram antal skador inom följande kategorier: 

- dödsfall 
- fall av akut strålsjuka 
- fall av tidig rubbning i sköldkörtelfunktionen 
w antal gravida kvinnor vars foster fått en stråldos över 10 rad 

Utredningen har också studerat ytterligare två kategorier, nämligen fall 
med sen funktionsrubbning hos sköldkörteln och fall där foster fått doser 
i intervallet 1-l0 rad (Villkorlig abortindikation). Dessa redovisas inte i 

riskdiagrammen för de olika lägena. Effekterna är i båda fallen av 

lindrigare art än ovannämnda och bedöms därför inte vara av avgörande 
betydelse vid jämförelser mellan de olika lägena. Här nedan ges emellertid 
vissa allmänna synpunkter på fördelningen av Villkorlig abortindikation 
och sen sköldkörtelstörning under de olika beräkningsfallens förutsätt- 
ningar. 

Tidigare säkerhetsanalyser torde överhuvudtaget inte ha behandlat den 
typ av konsekvens som en abortindikation utgör. Bortsett från den 

l l 
l. t 1 l l 

. l l 
l 
å

belastning på de medicinska resurserna som ett stort antal eventuella 
abortfall skulle innebära, är det svårt att värdera effekten och väga den 
mot andra akuta hälsoeffekter. Vid så låga doser som 1-10 rad är risken 
för en fosterskada relativt liten, speciellt om bestrålningen inte skett 
under den allra första delen av fosterutvecklingen. Det torde dock bli 
svårt att i ett konkret fall avgöra vilka de verkliga doserna är för sannolikt 
eller möjligen bestrålade individer. Oberoende av den sannolika dosens 
storlek kan det tänkas att samtliga havande kvinnor som överhuvudtaget 
berörts av utsläppet kan kräva viss konsultation och undersökning. 

Skulle fosterdoser i intervallet 1 - 10 rad anses vara abortindikation 
ger det stort utslag i jämförelserna mellan olika lägen. Maximalkonse- 
kvensen för 0.l5-percentilen ger ökande antal fall över l rad för såväl 20 
som 40 Jkm-lägena relativt 5 km-läget. Antalet fall inom denna kategori 
börjar inte sjunka förrän vid lägen längre bort än 60 å 70 km från 
miljonstadens centrum. Dras gränsen i stället vid 10 rad minskar antalet 
fall för 20 km-läget kraftigt och antalet går ned till noll för 40 km-läget. l 

princip varierar dessa förhållanden på samma sätt vid 3 % utsläppt 
jodandel som vid 30 %. För utsläppet med den lägre jodandelen har dock 
40 km-läget lägre antal fall över l rad än 5 km-läget. 

Sammanfattningsvis kan sägas att abortindikationen som deleffekt i 
den maximala konsekvensbilden varierar föga mellan lägesalternativen, 
om även fall med foster-doser under 10 rad kräver något slag av åtgärd. l 
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Sverige förekommer ca 2 000 aborter per månad. Maximalkonsekvensen 
skulle högst kunna ge en fördubbling av den normala abortfrekvensen i 
landet under ett fåtal månader. 

Med de jodnuklider som är aktuella vid haveriutsläpp har utredningen 
inte kunnat lämna möjligheten av sena störningar i sköldkörtelfunktionen 
obeaktad vid doser i intervallet l 000 - 10 000 rad. Sannolikt är dessa 

störningar i många fall mycket godartade och deras uppträdande kan 

dröja ett år eller mera efter exponeringstillfället. Antalet fall i det 
aktuella dosintervallet varierar här mellan de olika alternativen ungefär 
som antalet fall med villkorlig abortindikation. 

Speciellt anmärkningsvärt är förhållandena vid utsläpp från 100 

km-läget med förutsättningen att 30 % av härdens jodinnehåll läcker ut. 
Varken 1.5- eller 0.lS-konsekvenspercentilerna ger några fall i denna 

skadekategori inom storstaden utan enbart i de mindre i modellen 

ingående samhällena (15 000 respektive 500 inv). Skulle emellertid 

mängden jod ökas, exempelvis genom antaganden om även måttligt högre 
reaktoreffekt, eller något lägre konsekvenspercentil än 0.15 studeras, så 
blir ökningen av antalet fall mycket kraftig genom att även storstadsbe- 

folkningen kan beröras. 
Även om jodutsläppet vore begränsat till högst 3 % av härdinnehållet 

fås ett stort antal fall av denna skadetyp vid 5 och 20 km-lägena. Detta 

gäller dock endast vid spridning i marknivâ som enligt tidigare är mycket 
osannolik vid stora haverier. 

Vid låg utsläppt jodandel domineras denna effekt i konsekvensbilderna 
för 40 och 100 km-lägena helt av fall i de två småsamhällena på 5 

respektive 15 km avstånd. Endast för 0.15-konsekvenspercentilen och 
med spridning i marknivå vid 40 km-läget erhålls ett mindre antal fall i 
storstadens utkanter. 

Beräknade maximalkonsekvenser för de olika lägena 

De maximalt tänkbara konsekvenser som utredningen låtit beräkna gäller 
ytterst osannolika haveriförlopp och spridningsförhållanden. Det vore 
därför naturligt om jämförelser gjordes med den tidigare (avsnitt 4.2) 
nämnda och i liknande sammanhang citerade amerikanska rapporten 
WASH-7401 , som utkom redan år 1957. I denna rapport behandlades tre 
olika allvarliga haverifall, varav det mest extrema är det oftast citerade. 

Man förutsatte att 50 % av bränslets innehåll av klyvningsprodukter 
skulle komma ut till omgivningen genom en förstörd inneslutning och 

spridas i luftburen form över stora områden. Ett dylikt antagande leder 

givetvis till att konsekvenserna av haveriet blir mycket omfattande. Mot 

bakgrund av dagens kunskapsläge synes ett haveri av denna omfattning 
innebära flera fysikaliskt orimliga händelser och det kan därför knappast 
diskuteras som en praktisk möjlighet. De två övriga i WASH-740 

diskuterade haverifallen motsvarar ungefär de haverimodeller, som i 

praktiken diskuteras idag, och de leder med beräkningsteknik grundad på 

dagens kunskapsläge inte heller till så stora konsekvenser som extrem- 

fallet. 
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1 Iheoretical possibilities 
and consequences of 
major accidents in large 
nuclear power plants. 
WASH-740, USAEC
Washington D.C. 
(mars 1957). 
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Utredningen har inte funnit det meningsfyllt att gå fram efter samma 

linje som WASH-74O vid studiet av närförläggningsfrågan, utan har i 
stället valt att beskriva haveriförlopp och konsekvenser, vilka fortfarande 

synes tänkbara även om de har extremt liten sannolikhet. 
För vart och ett av de antagna lägena på olika avstånd från 

modellstaden (figur 6: l) har beräknats sex olika konsekvensbilder enligt 
tabell 6: VIII. Maximalt tänkbara haverikonsekvenser för varje läge har av 

utredningen bedömts ligga inom variationsområdet för dessa beräknings- 
fall. Varje beräkningsfall kan illustreras med en punkt i ett diagram av 

samma typ som visats i figur 6: ll med det beskrivna referenssambandet 

som bakgrund. 
När haverikonsekvenserna illustreras på detta sätt bör vissa förhållan- 

den beaktas: 

- De illustrerade konsekvenserna måste bedömas mot bakgrunden av 

sina mycket låga sannolikheter. Absolutnivåerna för dessa sannolik- 

heter diskuteras längre fram i detta avsnitt. 
- Maximalkonsekvenserna i form av antal skador visas som punkter i 

riskdiagrammet. En fullständig representation av alla tänkbara haveri- 
fall i ett sammanhängande stapeldiagram för varje läge skulle kräva 

orimliga analys- och beräkningsinsatser. 
- Punkterna som representerar beräkningsfallen, avser såväl dödsfall som 

andra akuta skador. Stapeldiagrammet över samhällets olycksrisker i 

övrigt visar däremot endast dösfallen (antalet skadade i trafiken, 

exempelvis, är ca 20 gånger fler än antalet dödade). 

Två typer av diagram har tagits fram. Den ena typen, figur 6: 12 - 6: 15, 
visar antalet skadefall av olika kategorier för vart och ett av de fyra 

lägena. Den andra typen, figur 6: 16 - 6: 19, visar i ett diagram för varje 
skadekategori - dödsfall, sjuka i strålningssyndrom, tidig sköldkörtelstör- 

ning och ovillkorlig abortindikation - resultaten för samtliga lägen. 
Före en diskussion av resultaten med avseende på olika skadekatego- 

rier bör det framhållas att de konsekvenspercentiler som illustrerats i 

figurerna utgår från antalet fall med sköldkörtelstöming eftersom sådana 
förekommer i samtliga beräkningsfall. Detaljer i variationen av övriga 
skadekategorier kan därför ibland synas Överraskande, exempel härpå är 

att antalet beräknade dödsfall är noll för tre beräkningsfall vid 20 

km-läget, men är noll för fem beräkningsfall vid 5 km-läget. 

Figur 6: 16 visar hur antalet dödsfall varierar med beräknings- 
förutsättningarna för de olika lägena. Därvid måste beaktas att inga 
personer antagits bo inom 5 km avstånd från verket vid lOO och 40 

km-lägena. För ett verkligt läge med befolkning innanför 5 km kan dock 

dödsfall erhållas ut till 2 å 3 km. För 5 km-läget har ett beräkningsfall 

givit strax under 400 dödsfall, det stora flertalet härrörande från 

befolkningen inom 0.5 till 2 km avstånd. Om skyddszonen satts till 2 km 

även här skulle skillnaden ifråga om antal dödsfall mellan samtliga 

lägesalternativ vara liten. .

Antalet fall av strålsjuka varierar på likartat sätt som antalet dödsfall 

för de olika lägena, figur 6: 17. 5 km-lägets karaktär av extremt 
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tätortsläge framgår tydligt; en beräkningspunkt ligger här vid storleken 
10 000 fall. Övriga punkter skiljer sig dock föga från 20 km-lägets utfall. 
Med den antagna befolkningsmodellen blir det ingen skillnad mellan 40 
och 100 km-lägena. Två beräkningsfall för 5 km-läget, ett för 20 km-läget 
och fyra vardera för 40 och 100 km-lägena resulterar ej i några skadefall 
av denna typ. 

Antalet fall av tidig sköldkörtelstörning, figur 6: 18, är i regel större än 
motsvarande beräknade antal strålsjuka, varför bedömningen av denna 

skadekategori blir betydelsefull. Här finns för såväl 5 som 20 km-lägena 
beräkningspunkter i intervallet 10000 till 100000 fall. För samtliga 
lägen finns två eller flera punkter i intervallet l 000 till 10000 eller 

högre. Skillnaden med avseende på denna hälsoeffekt mellan 5 och 20 

p km-lägena är endast marginell. 

 När det till slut gäller ovillkorliga abortindikationer, figur 6: 19, är 
i läget 5 km klart ogynnsammast. Skillnaden mellan övriga lägen är 

däremot liten. 

Kommentarer till beräkningsfallen 

Konsekvensberäkningarnas resultat är olika starkt beroende av de 

förutsättningar, som utredningen utgått från. Tidigare i detta avsnitt 
liksom i kapitel 5 har bl. a. betydelsen av utsläppshöjden och utsläppets 
tidsförlopp diskuterats. Andra faktorer som kan förmodas påverka 
resultaten är aggregatstorlek, aggregatantal vid verket samt storleken av 

eventuella zoner med bebyggelserestriktioner kring de olika lägena. Här 
nedan skall ges vissa sammanfattande synpunkter rörande inverkan av 

ändringar i de antagna förhållandena. 

a) Effektiv utsläppshöjd 

Konsekvenser har som nämnts beräknats för dels höjdutsläpp, dels 

markutsläpp, representerade av de effektiva utsläppshöjdema 100 respek- 
tive 20 m. Markspridning ger avsevärt mycket större konsekvenser än 

höjdutsläpp underii övrigt likartade förhållanden. Jämförelser kan göras 
mellan beräkningsfallen 1 och 5, respektive 2 och 6 (tabell 6: VlIl). För 

samtliga lägen och skadekategorier utom möjligen ovillkorlig abortindika- 
tion ger en effektiv utsläppshöjd på 100 m i stället för 20 rn drastiska 

sänkningar av antalet fall. Dödsfall beräknas ej förekomma utanför ca 2,5 
km från utsläppspunkten vid höjdutsläpp, ens med den ogynnsammaste 
konsekvenspercentilen och största utsläppta aktivitetsmängden (beräk- 

ningsfall 4). Betydelsen av spridning på hög höjd framstår klarast i 
samband med läget 5 km från centrum, exempelvis sjunker antalet 

strålsjukefall från 13 000 till 0 vid övergång från beräkningsfall 6 till 

beräkningsfall 2. 
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall 
frequency per year and 70 million inhab. of events
with consequence in given interva/
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0005647118008,H0 Bakgru ndsdiagrammets innebörd framgår av fig 6:1 1 o, casespe, eventlegend of background histogram, cf fig 6:71

V dödsfall, deaths

O strålsjuka, radiation syndrome

E] tidig sköldkörtelstörning, early thyroid disturbance

O abortindikation, abort/an indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VlIl 
parameter combination according to table 6: VII /

Figur 6: 12 VARIA TIONSOMRÄDE FÖR MAXIMALT TÃNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGE T 100KM FRÅN STORSTADSCENTRUM
variation width for maximum accident consequences with the site 100 km from
city centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvenserna
ger även lindrigare skador.
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given interva/
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consequence, no
of casesper event

V dödsfall, deaths

O strålsjuka, radiation syndrome

D tidig sköldkörtelstörnlng, early thyroid disturbance

O abortindikation, abort/on indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:Vlll
parameter combination according to tab/e 6: VIII

Figur 6. 13 VARIA TIONQOMRÅDE FÖR M4X7MALT TÄNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LA GET 40 KM FRÅN STORSTADSCENTR UM
variation width for maximum accident consequences with the site 40 km from city 
centre
Obs! Bakgrundsbilder: avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvenserna
ger även lindrigare skador
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given interva/
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V dödsfall, deaths

strålsjuka, radiation syndrome

E] tidig sköldkörtelstörning, early thyroid disturbance

O abortindlkation, abortian indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:Vlll _
parameter combination according to table 6: VI/l

Figur 6: 14 VARIA TIONSOMRÃDE FÖR MAXIMALT TÄNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGET 20 KM FRÅN STORSTADSCENTR UM
variation width for maximum accident consequences with the site 20 km from city
centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvensema
ger även lindrigare skador.
Note: background histogram indicatcs only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects



SOU 1974: 56 Kärnkraftverkens miljöpåverkan 195

Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of even ts
with consequence in given interva/
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V dödsfall, death:

 strålsjuka, radiation syndrome

E] tidig sköldkörtelstörning, early thyroia disturbance

O abortindikation, abort/on indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:V|II
parameter combination according to table 6: V//I

Figur 6:15 VARIATIONSOMRÅDE FÖR MAXIAMLT TÄNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGET 5 KM FRÅN STORSTADSCENTR UM
variation width for maximum accident consequences with the site 5 km from city
centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvenserna
ger även lindrigare skador.
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given in terva/
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Avstånd till stadscentrum
distance site city centre

O 5km 

D 20

O 40

W100

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VIII 
parameter combination according to table 6: VIII

Figur 6: 16 VARIA TIONSOMRÅDET FÖR MAXIMALT ANTAL DÖDSFALL
VID DE OLIKA LÃGESALTERNA TI VEN
variation width for maximum number of deaths at different site distances from city
centre
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given interva/
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parameter combination according to table 6:V/ /I

Figur 6: I 7 VARI/_jl TIONSOMRÅDE FÖR IVIAXIAML
VID DE OLIKA LAGESALTERNA TIVEN
variation width for maximum number of cases of acute radiation syndrome at
different site distances from city centre.
Obs/ Bakgrundsbilden avser enbart dödsfall.
Note: background histogram indicates only death risks
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given interva/
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distance site city centre 
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VHI
parameter combination according to table 6: VIII

Figur 6: 18 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALT ANTAL FALL MED
TIDI G STÖRNING A V SK ÖLDK ÖR TELF UNK TIONEN VID DE OLIKA LÃGES-
ALTERNA TI VEN
variation width for maximum number of cases with early disturbance of thyroid
function at different site distances from city centre.
Obs! Bakgrundsbilden avser enbart dödsfall
Note: background histogram indicates only death risks
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Frekvens per år och 10 miljoner inv av händelser
med konsekvens inom givet intervall
frequency per year and 10 million inhab. of events
with consequence in given inrerva/
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:Vl1T
parameter combination according to table 6: VI I/

Figur 6: 19 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALT ANTAL FALL A V
ABOR TINDIKA TION VID DE OLIKA LÃGESALTERNA TI VEN
variation width for maximum number of cases where abortion is indicated at
different site distances from city centre
Obs! Bakgrundsbilder: avser enbart dödsfall
Note: background histogram indicates only death risks
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b j Utsläpp! jodandel 

Med här antagen reaktoreffekt blir konsekvensbilderna, både med 
avseende på sköldkörteldoser och helkroppsdoser, starkt beroende av 
antagen utsläppt jodandel i intervallet 1-30 % av härdinnehållet. Vid 
höjdutsläppet minskar antalet fall ofta till en hundradel eller ännu 
mindre då utsläppt jodandel minskar från 30 till 3 %. Framförallt vid 
konsekvenspercentilen 1,5 kan det lägre jodutsläppet då sägas ge mycket 
begränsade maximalkonsekvenser för samtliga studerade lägen. 

c j Aggregats torlek 

Alla konsekvenser har beräknats utgående från en reaktorstorlek på 
l 700 MWt, motsvarande 580 MWe i kondensdrift. Reaktorstorlekar upp 
till ca 1 300 MWe har diskuterats för kondensverk. Antas denna 
effektökning ske utan att påverka frigörelsemekanismerna för fissionspro- 
dukterna vid ett haveri, ökar aktivitetsutsläppen proportionellt mot 
effekten. En fördubbling av utsläppt mängd ädelgaser och framför allt 
jod kan enligt ovan inte utan vidare anses ointressant. j 

Speciellt beaktande kan detta kräva om riskbilden från ett glesbygds- 
I 

förlagt stort kondensverk skall användas som referensfall vid utvärdering 
av närlägen för måttligt stora kämkraftvärmeverk. Om ett beräkningsfall 
ger en viss dos och en därav orsakad hälsoeffekt ut till 10 km för den 
mindre reaktorstorleken, kan samma effekt uppstå ut till ca 20 km för 
samma beräkningsfall och samma sannolikhet men utgående från dubbla 
effekten och därmed dubbla utsläppsmängden. 

d j Aggregatantal 

Antalet aggregat som förläggs till en och samma plats påverkar inte 
omgivningskonsekvensernas storlek utanför kraftverksområdet vid ett 
visst haveri. Inom området kan däremot allvarliga skador på ett aggregat 
få till följd att driften i ett eller flera närliggande aggregat tillfälligt måste 
inskränkas eller upphöra. Detta kan sammanhänga med nätstörningar 
eller spridning av radioaktivt material vid olyckan. Vidare kan det antal 
personer som på ett eller annat sätt berörs av olyckan inom omrâdet vara 
större ju fler aggregat som finns på platsen. Det bör observeras att dessa 
synpunkter gäller oberoende av om ett kärnkraftverk är närförlagt eller 
ej. 

Aggregatantalet påverkar däremot sannolikheten för att en viss 
konsekvens skall uppstå i omgivningen. Ökningen har av utredningen 
bedömts vara ungefär proportionell mot antalet aggregat. Den är dock 
beroende av haveriförloppets art och det är möjligt att ange såväl positiva 
som negativa effekter av att ha flera aggregat förlagda till samma plats. 

Eftersom sannolikheten för en viss konsekvens i omgivningen antagits 
öka med aggregatantalet kan detta ha betydelse för den totala riskbilden i 
en given storstad. Det blir framför allt vid jämförelse av maximalkonse- 
kvenser mellan gleslägen och närlägen inte enbart av intresse att jämföra 
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enstaka aggregat i de olika lägena. Den del av riskspektrum för en storstad 
som avser mycket stora konsekvenser kan bestå dels av överlagrade bidrag 
från något tiotal aggregat inom 100 - l50 km avstånd, dels av ett bidrag 
från det närförlagda aggregat vars lokalisering övervägs. För att avgöra om 
detta senare verk förändrar sannolikheten för en viss maximal konse- 
kvens, verkar det då - om utredningens material skall utnyttjas - 

riktigast att ställa närlägets LS-konsekvenspercentil mot fjärrlägets 
0,1 5-percentil. 

Gäller det däremot jämförelser av totala haveririsker inom alla 
konsekvensintervall för alternativa förläggningar, skall självklart en sådan 
jämförelse ske på lika sannolikhetsnivåer. 

e) Skyddszonens storlek 

Utredningen har i sina beräkningsfall antagit att ingen uppehåller sig 
inom skyddszonen vid 5 och 20 km-lägena. Skyddszonens radie har 
förutsatts vara 0,5 km vid 5 km-läget och 2 km vid 20 km-läget. För 40 
och 100 km-lägena har ingen befolkning antagits finnas närmare än på 5 
km avstånd. Slutsatser rörande skyddszonens betydelse under mer 
normala befolkningsförhållanden vid 40 och 100 km-lägena torde kunna 
dras ur resultaten av beräkningarna för 20 km-läget. 

För 5 km-läget skulle en ökning av skyddszonen från 0,5 till 2 km 
betyda att i stort sett samtliga dödsfall försvann ur den maximala 
konsekvensbilden. Övriga skadekategorier påverkas dock föga. Tänkbara 
bebyggelserestriktioner för detta läge ut till ytterligare några km är 
likaledes av mindre intresse ur maximalkonsekvenssynpunkt. 

För 20, 40 och 100 km-lägena betyder rimliga ändringar i skydds- 
zonens radie föga för antalet fall inom respektive skadekategorier. 
Minskning av radien skulle i extrema situationer öka antalet dödsfall vid 
20 km-läget endast med ett fåtal, beroende på den låga folktätheten. Fall 
av strålsjuka skulle inte minska med mer än 30-40 % ens om radien 
utsträcktes till 5 km, vilket verkar praktiskt orimligt. Än mindre kan 
antalet fall av tidig sköldkörtelstörning eller abortindikation i de 
maximala konsekvensbilderna påverkas genom ökning av skyddszonens 
radie. 

Skyddszonens betydelse även för mindre omfattande haverier diskute- 
ras vidare iavsnitt 6.6. 

Diskussion av haverikonsekvensernas sannolikheter 

Konsekvensbilderna i figurerna 6: 12-6: 19 har baserats på en total 
sannolikhet på omkring l per en miljon reaktorår för haverier ledande till 
stora utsläpp av radioaktivitet. Tidigare i detta avsnitt (tabell 6: VII) har 
brott på stora rör i primärsystemet - primärhändelsen till ett konstruk- 

tionsstyrande haveriförlopp i moderna lättvattenreaktorer - givits en 
sannolikhet av en per 10 000 år och reaktor, vilket innebär att man kan 
förvänta 100 sådana rörbrott per miljon reaktorår. Sådana konstruktions- 

styrande haverier är anläggningarna förutsedda att klara utan att 
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utsläppen ger nâgra akuta skador i omgivningen. Sannolikheten för 
hälsoeffekter i det lägsta konsekvensintervallet, l till 10 skadefall per 
olyckstillfälle, måste då vara lägre än det angivna värdet 100 per miljon 
reaktorår. Svårare konsekvenser än detta skulle därmed kunna upp- 
komma endast vid haveriförlopp med ännu lägre sannolikhet och 
förutsätter dessutom spridningsförhållanden som är så ogynnsamma att 
deras sannolikhet är högst l på 10. Sålunda kan sannolikheten för 
haverikonsekvenser med storleken l-lO skadefall uppskattas till l per 
miljon år och reaktor. 

Anläggningsägarna har ett starkt ekonomiskt incitament att hålla  
anläggningen i drift för produktion. Även lindriga haverier stör driften 

i 

och i den mån lindriga haverier utgör steg i mer komplexa haveriförlopp 
blir åtgärder som anläggningsägarna vidtar till fromma för driftsäkerheten 
också till fördel för anläggningens säkerhet mot större haverier. Utred 

ningen har bedömt detta vara ett viktigt samband även om det ej gäller 
för alla haverityper. 

En bedömning av dagens läge inom kärnkrafttekniken pekar således 
mot att sannolikheten för omgivningskonsekvenser med akuta hälsoeffek- 
ter i den lägsta klassen ligger väl under det referenssamband som 

utredningen använt. 
De gjorda teoretiska analyserna av haverikonsekvenser som skulle 

kunna leda till att en stor del av bränslets aktivitet frigöres från reaktorn 
och därefter också sprides till omgivningen ger till resultat att sannolik- 
heten för en sådan händelse är mindre än l per miljon reaktorår. Det 

framgår vidare att de konsekvenser en sådan händelse skulle ge upphov 
till är starkt beroende av de meteorologiska förhållandena vid tillfället. 
Det är endast vid sällsynta, ogynnsamma spridningssituationer som ett 

stort antal människor i så fall skulle kunna råka ut för akuta skador. 

Oberoende av den gynnsamma effekt som mera sannolika väderleks- 

förhållanden har, är ett haveri där reaktorns samtliga skyddsbarriärer 
satts ur spel en utomordentligt allvarlig händelse. Den angivna sannolik- 

heten som är mindre än l per miljon reaktorår är synnerligen låg. För att 
illustrera innebörden av denna låga sannolikhet kan vi föreställa oss att 
vi konstant har 1 000 reaktorer i världen. Vi skulle då inte förvänta oss 

ett enda sådant haveri under en period på 1000 år. Med vanligt 

språkbruk torde detta böra tolkas så att händelsen är praktiskt omöjlig. 
Ett sådant resultat gör det angeläget att noga skärskåda vilka 

osäkerhetet och eventuella systematiska fel som kan ligga i beräkningen. 
En generell invändning mot teoretiska analyser av haveriförlopp är att 

det är omöjligt att förutse den mångfald av störningar och oväntade 

händelser som kan inträffa i verkligheten. När det gäller de mest allvarliga 
haveriema är det emellertid endast ett fåtal händelsekedjor som är 

avgörande och stor omsorg har ägnats att identifiera och behandla dessa. 

Ny kunskap och kommande praktiska erfarenheter kan självfallet 
medföra vissa ändringar i beräknade sannolikheter och konsekvenser. 

När det gäller mera fundamentala kunskaper, om den nukleära 

processen, material etc., är knappast väsentliga nyheter att förvänta. 

Industriell kärnkraft har varit föregången av ett intensivt grundforsk- 
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ningsarbete, och de nyheter som framkommit under det senaste 

g decenniet ter sig marginella ur det aktuella perspektivet. 
ä

Kommande tekniskt-industriella erfarenheter av driftstörningar, prov- 
ning etc. kan emellertid tänkas föra in ny och förändrad information i 

bilden. De hittillsvarande samlade internationella drifterfarenheterna är 

begränsade i förhållande till utbyggnadsprogrammet, men en energisk 
insats görs för att pâ bästa sätt utnyttja dessa erfarenheter. Den 

begränsade samlade erfarenheten blir trots allt ett viktigt argument för 

försiktighet vid bedömning av haverisannolikheter. 

Möjligheten av vissa typer av sabotage mot kärnkraftanläggningar 
måste särskilt beaktas eftersom man inte alltid kan garantera att då ha det 

oberoende mellan olika säkerhetssystem som är en viktig förutsättning i 

det konstruktiva skyddet mot olyckor. Det allvarligaste antagandet är en 

sabotör som föresatt sig att åstadkomma ett haveri, vars verkningar inte 

kan hållas under kontroll, genom att systematiskt sätta vitala säkerhets- 

system ur funktion. För detta fordras att sabotören har noggrann 
kännedom om anläggningen, kan fritt röra sig på platsen och har tid på 
sig att planera och genomföra sabotaget. Förutsättningarna härför är 

otvivelaktigt osannolika och man kan genom tekniska och andra åtgärder 
ytterligare minska sannolikheten för ett sådant sabotage. 

Det är självfallet inte möjligt att uttrycka dessa bedömningar i en 

kvantitativ form för att korrigera den framräknade sannolikhetssiffran. 
Detta betyder emellertid inte att denna förlorat sin betydelse. Den är en 

följd av och återspeglar den långt drivna säkerhetsteknik med ”försvar på 
djupet som genomförts för kärnkraftanläggningar och de ovan presente- 
rade reservationerna ger ej skäl att ifrågasätta effektiviteten härav. 

Det finns beträffande bedömda sannolikheter för allvarliga fel en ur 

säkerhetssynvinkel starkt positiv faktor, nämligen den kontinuerliga 

uppföljningen av erfarenhetsdata från flertalet kämkraftreaktorer i 

världen. Information från denna verksamhet som bedrivs under mycket 
öppna former gör det möjligt att kräva och genomföra förbättringar på 
sådana punkter där negativa egenskaper eventuellt ger sig till känna. 

Utredningen bedömer under hänsynstagande till samtliga dessa syn- 

punkter, att det finns skäl för att vid jämförelser med det presenterade 
referenssambandet och med andra risktyper, beskriva sannolikheten för 

de allvarligaste haverityperna med ett värde på l å 10 per miljon 
reaktorår. Fallet med 1 per miljon reaktorår visasi figurerna 6: 12-6: 19. 

Slutligen bör här understrykas att mindre allvarliga haverier än de som 

huvudsakligen diskuterats inte saknar betydelse. Erfarenheterna från 

kärnkraftområdet kommer här snabbare att ge underlag för säkra 

bedömningar. Även om sådana haverier inte ger några akuta skadefall i 

omgivningen kan de medföra besvärliga konsekvenser i form av aktivitets- 

beläggning på mark och byggnader och otillåtna aktivitetshalter i 

födoämnen. 
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Riskjämförelser 

Enligt vad som tidigare anförts bedöms kämkraftverkens haveririsker 
ligga lägre än vad som motsvarar de givna referenssambanden. I det 
följande diskuteras emellertid individrisker och risker för samhället i sin 
helhet utgående från referenssambandets risknivåer. Härvid framhålles än 
en gång att detta samband leder till att sena statistiska effekter såsom 
leukemi, sköldkörtelcancer och övriga cancerformer samt genetiska 
skador på sikt blir högst en tiondel av de tillâtliga normaldriftskonse- 
kvenserna vilka i sin tur avses få bidra med högst någon promille till de 
normala, totala frekvenserna av dessa effekter. I fortsättningen berörs 
därför endast de akuta effekterna. 

Med kärnkraftverk av studerad typ och storlek samt med spridnings- 
förhållanden av så ogynnsam art som kunnat beläggas under observa- 
tioner av över 24 000 enskilda timmar har utredningen icke funnit att 
någon risk för dödlig exponering från ett haveri föreligger på större 
avstånd än 2 â 3 km från verket. Sannolikheten för att överhuvudtaget 
råka ut för akuta skador försvinner under samma förutsättningar utanför 
avstånd omkring l00 km. Den värst utsatte individens risk kommer att 
domineras av sannolikheten för att ingåi konsekvensbilden för ett haveri 
i det lägsta konsekvensintervallet, dvs. med 1-10 skadefall. Referenssam- 
bandet anger för det studerade verket inom detta intervall - i genomsnitt 
tre skadefall per haveri - högt 5 haverier per 10000 reaktorâr. Tas 
hänsyn till vindriktning och spridningsförhållanden bär ingen enstaka 
individ större risk än ca en miljondel per år att råka ut för någon 
akutskada på grund av haveri. Risken för dödsfall av samma orsak synes 
vid jämförelse med fördelningarna i utredningens beråkningsfall ligga 
minst 100 gånger lägre, dvs. ca en hundramiljondel per år. 

Som framgår av figur 6: 20 ligger dessa risknivåer långt under andra 
dödsrisker. En jämförelse med figur 6: 8 visar att även den beräknade 
övre gränsen för normaldriftens sena effekter för mest exponerad grupp 
ligger avsevärt över risken för mest utsatt individ att dö av akuta skador 
vid ett reaktorhaveri. 

Bedömning av olika risker i samhället sker utan stöd av några generella 
riktlinjer. Risker med stora konsekvenser och låg sannolikhet är 

överhuvudtaget ej beaktade på ett kvantitativt sätt. Detta gör det svårt 
för utredningen att definiera en övre gräns för tolerabel olyckskonse- 
kvens oberoende av sannolikheten. 

De referenssamband som använts förutsätter att samhället accepterar 
en viss statistisk risknivå som är oberoende av den enstaka konsekvensens 
storlek. Endast produkten av sannolikhet och konsekvens betraktas 
således som intressant inom de gränser som har studerats. Detta 
ställningstagande kan naturligtvis ifrågasättas, men den information som 
finns tillgänglig och till viss del illustreras i figur 6: l l tyder i varje fall 
inte på motsatsen. Tvärtom skönjes för många olyckstyper en tendens till 
att den totala risken för dödsfall domineras av ett fåtal olyckor med stora 
konsekvenser. Exempel på detta är utveckligen inom trafikflyget och 
risker från dammras. 
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6.6 Skyddsåtgärder i omgivningen 

Enligt lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m* 

åligger det länstyrelsen i län där ett kärnkraftverk är beläget att upprätta 
en beredskapsplan. Länstyrelsen har också det omedelbara ansvaret för 

de åtgärder som måste vidtas efter det att en olycka har inträffat. De 

befogenheter länsstyrelserna har i ett sådant fall är mycket vidsträckta. 

Såväl erforderliga personella som materiella insatser kan rekvireras för 

mötande av olyckans verkningar. Beredskapsplaner har gjorts uppi alla 

län med atomanläggningar. Planerna bygger i huvudsak på utnyttjande av 

existerande organisationer - civilförsvar, polis, brandkår etc. - och har 

koncentrerats på insatser i anläggningarnas närmaste omgivning, ut till 

någon mils avstånd. 
I avsnitt 6.5 har olika haverikonsekvenser redovisats. Samtliga dessa är 

beräknade under förutsättning att inga motåtgärder sätts in i omgivning- 
en. Sådana åtgärder blir aktuella vid varje reaktorhaveri som leder till så 

stora aktivitetsutsläpp att akuta hälsoeffekter utanför verksområdet kan l SFS 1960: 331 
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befaras. Val av åtgärder beror bland annat pâ de förberedelser som redan

vidtagits och på det totala antalet personer som berörs av åtgärderna men
också av den aktuella meteorologiska situationen och kunskapsläget 
beträffande haveriets förlopp. Bristen på tidig information om haveriets 
tekniska förlopp medger i initialskedet troligen endast grova prognoser 
om de varseltider som kan tänkas stå till förfogande innan exponeringen
börjar, dess intensitet och tidsförlopp. Vid studier av maximala kraftreak- 
torhaverier har huvudvikten lagts vid utsläppstider av storleksordningen
en timme. Det förefaller tämligen sannolikt att i de fall höga doser kan 
bli aktuella i omgivningen, största delen av dessa kommer att förorsakas 
av den radioaktivitet som slipper ut under början av haveriförloppet. 
Motåtgärder av olika slag blir av skäl som redovisas nedan främst aktuella 
för personer som bor inom de närmaste 5-10 kilometrarna. Transport- 
tiden för aktiviteten från anläggningen till dess exponeringen är ett
faktum blir därvid med normala vindhastigheter av storleken 1/2 å l
timme. Det är således i allmänhet relativt korta tider som står till 

förfogande för att sätta in skyddsåtgärderna. 
Vid externbestrålning från ett passerande moln kan doserna begränsas 

främst genom skärmning av tunga byggnadsmaterial o. dyl, lnandnings- 
doser kan begränsas genom utnyttjande av personliga skyddsmasker eller 

kollektiva filter i skyddsrum. Mot sköldkörteldoser kan tabletter med 

vanlig (stabil) jod sättas in, vilka, om de tas före eller i direkt anslutning 
till exponeringen, förhindrar eller begränsar sköldkörtelns möjligheter att 

ta upp den radioaktiva joden. Evakuering kan vara ett medel för att 

minska doserna vid såväl intern som extern exponering. 

Exponering genom förtäring av radioaktiva födoämnen eller radioak- 

tivt dricksvatten kan begränsas på många sätt, och tiderna man har till 
sitt förfogande är därvid betydligt längre än för de tidigare nämnda 

exponeringsvägarna. I många fall räcker det med en fördröjning mellan 

produktionen och utnyttjande av födoämnen så att radioaktiviteten 
hinner klinga av. Detta kan ske exempelvis genom lagring i form av 

konserv eller djupfryst produkt. För mjölk kan samma effekt nås genom 
att den används för framställning av torrmjölk eller ost som sedan lagras. 
När det gäller dricksvattentäkter kan såväl ersättning med vatten från 

annat håll som rening av en nedsmutsad dricksvattentäkt komma i fråga. 
l samråd med civilförsvarsmyndigheterna har utredningen låtit utföra 

en del studier av de tider som kan erfordras för alarmering och 

evakuering samt för distribution av jodtabletter i en storstadsbebyggelse. 
Om man utnyttjar redan existerande resurser på bästa sätt har det därvid 
bedömts att det torde ta mellan l och 2 timmar från det att ett haveri 

inträffar och till dess länsstyrelsen har fattat beslut om larmning och 
eventuella åtgärder. 75 % av befolkningen kan tänkas ha nåtts av 

larmbesked inom 2 å 2 l/2 timme. De sista 25 procenten av befolkningen 
är däremot mycket svåra att nå, och det torde ha gått flera timmar, innan 

larmningen är någorlunda fullständig. Dessa tider liksom de som anföres 

beträffande evakuering och jodtablettutdelning avser åtgärdens insättan- 

de inom en enstaka 60°-sektor och ut till 5 km avstånd från verket. Innan 

jodtabletter kan ha delats ut till 75 % av befolkningen inom samma 
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område dröjer det minst ca 4 timmar efter haveriets inträffande, även om 
man förutsätter införande av speciella distributionssystem. Innan en lika 
stor andel av befolkningen kunnat evakueras tar det minst 5 ä 6 timmar. 
Problemen med att nå gamla och sjuka - speciellt nattetid - samt med 
att ordna evakueringsresurser för dessa kategorier och andra som ej kan 

klara sin transport själva är speciellt stora. En fullständig evakuering - av 
även gamla och sjuka - måste man räkna med tar storleksordningen en 

vecka. I förutsättningarna för dessa uppgifter ingår antagandet att ca 

75 % av befolkningen kan ordna sin uttransport ur zonen med egna 
fordon, när de nåtts av larm. 

Skulle åtgärderna utsträckas ännu längre bort än 5 km från kraftstatio- 

nen ökar svårigheten mycket snabbt. För att ge bästa effekt bör 

jodtabletter tas så tidigt som möjligt. Tas de senare än 3 timmar efter 

inandningsexponeringen blir sköldkörteldoserna som bäst ca en fjärdedel 
av doserna utan tablettintag. 

Om extern bestrålning inte kan undgås genom evakuering kan dosen 

minskas genom att man tar skydd innanför skärmande material med 

tillräcklig tjocklek. Vanlig betong med en tjocklek på ca 30 cm reducerar 

dosen till l/l0 av den utanför skyddet. 1/2 -1 m betong, jord- eller 

bergtäckning år därför i de flesta fall tillräcklig för att eliminera alla 

risker från extern betrålning i samband med tänkbara reaktorhaverier. 

Skärmningsproblemet i samband med luftburen aktivitet där strål- 

ningen kommer från ett moln med stor utbredning är ett helt annat än 

det som man mest diskuterat i samband med kärnvapenkrig där 

strålningen kommer från aktivitetsbeläggning på marken. I fallet med det 

strålande molnet blir minskningen i effektiv skärmning på grund av 

fönsteröppningar o. dyl. i vanliga bostadshus av stor betydelse. Även om 

bjälklag och väggar där ofta kan ha avsevärda tjocklekar så torde det 

sällan finnas platser annat än i fönsterlösa källare där doserna reduceras 

mer än ned till en tredjedel. En god skärmning nås därför endast i sådana 

källare, i skyddsrum, bergrum e. dyl. 

Inandningsdosen kan reduceras med hjälp av skyddsmasker med filter 

som tar bort jod ur andningsluften. Det är mycket viktigt med personlig 

inprovning, övning i användandet av masken samt fortlöpande tester av 

all materiel. Om inte dessa insatser sköts på ett riktigt sätt år troligen 

skyddsmaskens förmåga att reducera dosen sämre än ned till l/l0. Väl 

skötta skyddsmaskfilter liksom kollektiva filter till skyddsrum kan 

reducera inandningsdosen från jod ned till l/l0 eller kanske l/lOO. Viss 

tveksamhet råder dock här eftersom i vissa fall de jodföreningar det är 

fråga om redan har passerat filter i kraftverket före utsläppet och kan 

vara av speciellt svåravskild art (metyljodid t. ex.). 
För lägen där befolkningen inom det närmaste 10-talet km är relativt 

begränsad är effektiva motåtgärder tänkbara och kan sannolikt insättas 

till rimlig kostnad. Framförallt gäller detta haverier med utsläpp som 

pågår under en längre tid. Varje sådan beredskap förutsätter dock 

omfattande förberedelser och informationsarbete. Även under sådana 

förhållanden måste dessutom speciella reservationer göras för kortvariga 
snabba utsläpp. Tiden mellan haveriets inträffande och fram till dess att 
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huvuddelen av doserna redan erhållits kan därvid vara så kort som ett par 
timmar. 

För snabba stora utsläpp överhuvudtaget liksom för haveriutsläpp i 
utpräglade närlägen vid större städer måste säkerheten, enligt utred- 
ningens bedömning, huvudsakligen bygga på en tillräckligt låg sannolik- 
het för stora utsläpp i stället för på en beredskap till insats av 
skyddsåtgärder i omgivningen. 
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7 Jämförelse mellan olika fjärrvärme- 
alternativ 

l utredningens uppdrag ingår att i ekonomiskt och miljömässigt avseende 

jämföra kärnkraftverk med andra lösningar för en större tätorts värme- 

försörjning. Generella sådana jämförelser måste tas med viss reservation, 
eftersom speciellt de ekonomiska faktorerna är mycket starkt beroende av 
lokala förutsättningar. Bland sådana lokala förutsättningar kan nämnas 

topografi, mark- och bebyggelseförhållanden samt i vilken omfattning 
fjärrvärmesystemet redan byggts ut liksom takten för fortsatt utbyggnad. 

›Tr0ts denna reservation torde en diskussion av tekniska, ekonomiska 
och miljömässiga karaktäristika för några alternativa lösningar av fjärr- 
värmeförsörjningen för en schematiserad miljonstad ändå ha sitt värde. 
Den belyser hur vissa betydelsefulla faktorer påverkar totalbilden 
ekonomiskt och hur miljöverkningarna i stort varierar mellan alterna- 
tiven. Använda värden på kapitalkostnader och bränslepriser avsåg att 
täcka ett intervall som då beräkningsunderlaget fastställdes 1971 bedöm- 
des vara relevant för den närmaste tidens utveckling. Anläggningskostna- 
derna har dock stigit mycket snabbt så att kostnadsnivån redan 1972 var 
30% högre än använda basvärden. Oljepriset har ökat markant. Det 

framtagna materialet medger emellertid att bedömningen av de inbördes 
relationerna mellan olika alternativ för fjärrvärmeförsörjning även kan 

göras för andra kostnadsbilder. 
Vid beräkningarna för modellstaden har den av kraftvärmeverken 

producerade elkraften värderats efter ersättningskraft från ett optimalt 
svenskt kraftsystem. Med användning av denna värdering har en 
schematisk ekonomisk optimering skett av de olika fjärrvärmealternati- 
ven. En särskild diskussion förs om alternativens miljömässiga konsekven- 
ser. 

För sina bedömningar av dessa frågor har utredningen även haft 

tillgång till studier av liknande slag gjorda för Stockholms-, Malmö/Lund- 
och Göteborgsområdena. 

7.1 Alternativ till kämkraftvärmesystemet 

Allmänt 
För att göra det möjligt att utnyttja tillgängligt underlag har befolknings- 
bilden som använts vid jämförelserna mellan olika fjärrvärmealternativ 

14 
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Figur 7. 1

FÖRDELNING AV NATTBEFOLKNING OCH ARBETSTILLFÃLLEN I M0-
DELLSTADEN population distributions in 1.7 million inhabitants model city
Den totala befolkningen inom radien 25 km är 1. 7 miljoner. Exemplet i figuren
visar att inom det ringformade området mellan 4.5 och 5.5 km från modellstadens
centrum uppgår nattbefolkningen till ca 90 000 och antalet arbetstillfällen till ca
50 000

valts något annorlunda än vad som i avsnitt 5.2 beskrivits för studiet av
säkerhetsförhâllandena vid kärnkraftvärmeverk. Befolkningsbilden har
valts för att passa till ett fjärrvärmesystem med ett kärnkraftvärmeverk av
referensstorleken - motsvarande 580 MWe. Figur 7: 1 visar fördelningen
av nattbefolkningen och arbetstillfällenas belägenhet i en schematiserad
stad] där totala antalet invånare är l 700 000 inom 25 km radie. Inom 6 
km radie från stadens centrum finns 400000 boende och lika många
arbetstillfällen. Detta område antages försörjt av ett värmenät med 2 400
MW värmeeffektz bestående av fyra lika stora delnät. Anslutningen till

fjärrvärmesystemet har antagits vara 80%. I ytteromrâdena beräknas
värmelasten per enhet markyta vara mindre än 20 MW/kmz, varför

fjärrvärme där ej antagits vara motiverad. Värmeförsörjningen i ytterom-
râdena .antages i stället ske med lokal oljeeldning och elvärme.

Figur 7:2 visar hur värmelasten i fjärrvärmesystemet antagits variera
under året. Utgående härifrån har sedan olika försörjningsalternativ
skisserats och analyserats beträffande sina ekonomiska och miljömässiga
egenskaper. De jämförda alternativen är:

1 
Expertmpport NÄR_ I Enbart oljeeldade hetvattencentraler

185: l, En modell för den ll Oljeeldade kraftvärmeverk och hetvattencentraler

ålâüsiäåånbieáçâgiscgâfsirIII Kärnkraftvärmeverk och oljeeldade hetvattencentraler
e a

åtiâiåáreducerad värme
Andra tänkbara alternativ för värmeförsörjningen är kol- eller gaselda-

effektåddirnensioneran_ de hetvattencentraler och kraftvärmeverk. Dessa alternativ har ej med-
de yttertemperatur. tagits i jämförelsen men vissa allmänna synpunkter på dem ges i slutet av

detta avsnitt.
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Figur 7: VARIATION A V VÃRMELASTEN (MÄNADSMEDEL VÃRDEN) I
FJÄRR VÄRMESYSTEME T I MODELLSTADENS INNEROMRÅDE UNDER
ÅRET Heat load (monthly averages) in the model city district heating system 
Den maximala dimensionerande effekten vid -20°C yttertemperatur är 2 400 MW

I princip kan ett storstadsområde av den här studerade typen också 

tänkas bli försörjt med elvärme. Detta alternativ har dock icke studerats* 

närmare eftersom de ekonomiska fördelarna vid fjärrvärmeförsörjning 
med hetvatten normalt överväger vid värmebehov och befolkningstäthe- 
ter av den här studerade storleken. 

Kraftvärmeverkens maximalkapacitet och utnyttjningstider för pro- 
duktion av värme och elkraft har baserats på ekonomiska optimerings- 

beräkningar. 

Oljeeldade hetvattencentraler (Alt. I) 

Alternativet med enbart oljeeldade hetvattencentraler används som 

referensfall förjämförelserna. Delnäten antages utformade som separata 

system, vart och ett försörjt från en central med 5 hetvattenpannor 

(varav en i reserv) â l50 MW - figur 7: 3. Skorstenshöjden har antagits 
vara 100 m. 

Oljeeldade kraftvärmeverk och hetvattencentraler (Alt. ll) 

Med oljekraftvärmeverk i systemet blir det ekonomiskt motiverat att 

sammankoppla delnäten två och två, med ett kraftvärmeverk för varje 

delnätpar - figur 7:4. Kraftvärmeverken har placerats 6 km från 

centrum och fjärrvärmen matas från dessa in i varje delnätspar via en 2,5 

km lång ledning. 

Jämförelse mellan olika fiärrvärmealtemativ 211 
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6 km radie från stadscentrum

wet
Figur 7. 3
UPP VÄRMNINGSAL TERNA TI V I MED OLJEELDADE HE TVA TTENCENTRA-
LER (HVC).
I detta alternativ körs de fyra delnäten som separata system vardera försörjda från
en central med 5 hervattenpannor å 150 M W. Fjärrvärmesystemet antas försörja
stadens centrala delar inom an radie av 6 km.
district heating alternative I (Alt. I) with four oil ñred hot water centrals (HVC) 
each with five units of 150 MW heat. District heating systems serves central parts of
model city within a radius of6 km.

Vardera kraftvärmeverket består av två renodlade mottrycksaggregat
med kapaciteten 360 MWv och 230 MWe per aggregat. De hetvattencen-
traler i delnäten, som skall täcka belastningstoppar och utgöra reserv för

kraftvärmeaggregaten, har var och en tre 140 MW pannor, varigenom full
reserveffekt för ett kraftvärmeaggregat erhålles inom varje delnätspar.

6 km radie

HVC

5km

OKV 

Figur 7: 4
UPP VÄRMNINGSAL TERNA TI V I! MED EN K OMBINA TION A V OLJEELDADE
KRAFTVÄRME VERK (OK V) OCH HE TVA TTENCENTRALER (HVC).
K raftvärmeverken har förlagts ca 6 km från centrum och består vardera av två
renodlade mottrycksaggregat med kapaciteten 360 M Wv och 230 MWe per aggregat.
Varje hetvattencentral har tre hetvattenpannor å 140 M W.
district heating alternative II (Alt. II) with oilñred back pressure plants (OKV) and
hot water centrals (HVC). Two stations each with two back pressure units of 360
MW heat and 230 MW electric power located at 6 km from centre. Each HVC has
three units of 140 MW heat



SOU 1974: 56 Jämförelse mellan olika fiärrvärmealternariv

6 km radie

 

10 km

KKV
Figur 7: 5
UPP VÄRMNINGSALTERNA TI V Ill MED EN KOMBINA TI ON A V ETT
KRAF TVÅRME VERK (KK V) OCH OLJEELDADE HETVA TTENCENTRALER
(H VC). Kärnkraftvärmeverket har effekterna 1200 MWv och 390 M We i mottrycks-
drift och 550 MWe i kondensdrift. Varje hetvattencentral har fyra 150 MW-pannor
för topplast- och reservändamäl.
district heating alternative lll (Alt. lll) with a nuclear heat and power station
(KKV) and four oil fired hot water centrals (HVC). Nuclear unit 1200 MW heat and
390 MW electric power in back pressure operation, 550 MW electric in condensing
operation. Each HVC has four units of 150 MW heat.

Skorstenshöjderna antas vara 150 m vid kraftvärmeverken och som

tidigare 100 m vid hetvattencentralerna.

Kärnkraftvärmeverk och olieeldade hetvattencentraler (Alt. III) 

Ett kärnkraftvärmeverk måste av ekonomiska skäl byggas med så stor

aggregateffekt, att en sammankoppling av alla fyra delnäten krävs - figur
7: 5. Varje delsystem har en hetvattencentral med fyra 150 MW-pannor
för topplast och reservändamål. Delnäten är parvis sammankopplade och

paren i sin tur sammanbundna med en 5 km lång ledning. Kärnkraft-

värmeverket, som kan producera l 200 MWv och 390 MWe i mottrycks-
drift (550 MWe i kondensdrift), antages placerat 12,5 km från centrum.

Verket anslutes till sammanbindningsledningen mellan delnätsparen med
en 10 km lång huvudledning. De sexton hetvattenpannorna ger full reserv
för kraftvärmeverkets värmeeffekt.

För den grundläggande kostnadsjämförelsen antas verket i det antagna
läget ej behöva fördyras av extra säkerhetsanordningar jämfört med ett

glesbygdsförlagt verk.

213
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Aktivitetsutsläppen antas ske på 100-150 m höjd och även i detta 
alternativ antas hetvattencentralernas rökgasutsläpp ske via 100 m höga 
skorstenar. 

Gaseldade och koleldade hetvattencentraler och kraftvärmeverk

Naturgas och kol kan bli aktuella som bränslen för hetvattenpannor och 
kraftvärmeverk i svenska fjärrvärmesystem. Befintliga oljeeldade anlägg- 
ningar kan relativt enkelt omändras för eldning med naturgas eller 

högvärdig kolgas. Ändring till koleldning kräver större ingrepp och 
medför ofta att den uttagbara effekten reduceras. Miljömässigt är 

naturgas bl. a. på grund av lägre svavelhalt överlägsen olja som bränsle. 
Moderna koleldade verk är i allmänhet försedda med stoftavskiljare och 
deras miljöpåverkan härrör huvudsakligen liksom vid oljeeldning från 

utsläpp av det i bränslet bundna svavlet. Koleldade anläggningar kan 
komma att aktualiseras främst på grund av oljebrist och kraftigt stigande 
oljepriser. 

Utredningen har ej analyserat de ekonomiska och miljömässiga konse- 
kvenserna av eldning med naturgas eller kol. Konkret underlag beträffan- 
de förutsättningarna för import och distribution av naturgas saknas ännu. 

7.2 Luftföroreningsförhållanden 

Luftföroreningsbilden i en storstad beror på många olika faktorer - 

källornas styrka och fördelning, spridningsförhållanden, fysikaliska och 
kemiska reaktioner i atmosfären m. m. - vars inbördes betydelse varierar 
från fall till fall. Beskrivningen av en sådan bild försvåras speciellt av att 

vissa föroreningar kan övergå till från hälsosynpunkt farligare former 
efter en tids vistelsei atmosfären eller bli farligare i samverkan med andra 
ämnen. Såsom framhållits i avsnitt 5.2 skapar storstaden delvis sitt eget 
spridningsklimat vilket inte i detalj kunnat beaktas i de beräkningar som 

ligger till grund för utredningens bedömningar. 
l dagens storstad bidrar fordonstrafik och bostadsuppvärmning vikts- 

mässigt med de största föroreningsutsläppen. Punktkällor såsom kraft- 
verk och industrier av olika slag kan dock ge betydelsefulla bidrag till 

föroreningsbilden. Tabell 7:1 ger nâgra siffror på utsläppta mängder för 

Sverige som helhet. Som framgår av tabellen utgörs de stora kvantiteterna 

föroreningar av främst koloxid, kväveoxider, svaveloxider och olika slags 
stoft inklusive sot. 

Utsläppta mängder kan vid en given bränsleförbrukning, påverkas 

genom behandling av bränsle och rökgaser eller styrning av förbrännings- 
förhâllandena. Detta gäller såväl de totala utsläppen, som exempelvis de 

inbördes mängdförhâllandena mellan olika oxider av samma ämne. 

Andra ämnen som ingår i immissionsbilden och också kan förekomma 

i avgaser från kraft- och värmeanläggningar är diverse tunga metaller och 

kolväten. Det är mycket möjligt att dessa ämnen kan spela en 

betydelsefull roll ur omgivningshygienisk synvinkel. På grund av bristan- 
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Tabell 7: l Totala emissioner från svenska källor (i 1 000tals ton, resp. viktprocent)
Total emissions from Swedish sources (thousands of tons and weight percents,
respectively)

Trafik Industri Lokal- Kraft- Avfall- Summa
uppv. prod. forbr.

Trans- Industry Heating Power Waste Total

port produc- incine-
tion ration

Kolmonoxid
Carbon rmnoxide 850 50 30 12 11 953
% 42

Svaveldioxid
Sulfur dioxide 6 430 320 55 0,8 812
% 36 

Kolväten
Hydrocarbons 140 30 - - 2,2 172
% 8

Kväveoxider
Nitrogen oxides 40 50 70 20 0,8 180 
% 8 

Stof t
Dust 20 80a 8 1 2,5 l l 2
% 5

Övrigt
Miscellaneous 2 10 - - 1,8 14 
% 1

Summa
Total 1058 650 428 88 . 19 2 243 
% 47 29 19 4 1 100

3 exklusive diffus damning
excL diffuse dust emission

Källa: Praktisk Miljökunskap, Luftmiljön, Natur och Kultur, Stockholm 1972 
Source

de information om förekomst och egenskaper vad beträffar sådana

ämnen, har emellertid den fortsatta redogörelsen måst koncentreras till

förändringarna i de lokala halterna av svaveldioxid samt i någon mån

kvävedioxid och stoft.

Utsläppsmängder vid de jäm förda alternativen

Tabell 7: II ger beräknade årsutsläpp av de studerade föroreningarna för

de tre studerade fjärrvärmealternativen. Figur 7: 6 illustrerar säsongvaria-

tionen för utsläpp av svaveldioxid över ett normalår för de olika

alternativen. Svavelhalten i oljan har antagits vara l %. För kväveoxiderna

har förutsatts mängder och inbördes relationer som är representativa för

dagens förbränningsteknik. Stoft- och sotemissionerna har även de

beräknats utgående från existerande teknik beträffande förbränning och

rening i välskötta anläggningar. Det är således möjligt att alla dessa

utsläppsvärden kan ändras genom ny teknik.
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Tabell 7: ll Utsläpp till omgivningen, ton/år, för de tre alternativa fjärrvärmesyste- 
men 
Emissions, tons per year, from the three alternative district heating systems 

Alt. l Alt.I1 Alt. lll 

Svaveldioxid, SO, 13 000 18 000 3 000 
Sulfur dioxide 

Kväveoxid, NO 2 600 6 000 600 
Nitrogen monoxide 

Kvävedioxid, NO, 130 660 30 
Nitrogen dioxide 
Sot 260 350 60 
Soot 

Källa: Närförläggningsutredningen 
Source 

Spridningsberâkningar 

Halterna av de olika föroreningarna i marknivå inom modellstaden har 
beräknats med hjälp av ett datorprogram som SMHI använder för 
beräkning av svaveldioxidhalter från skorstensutslâppz. Av figur 7:7 
framgår att huvuddelen av de 37 beräkningspunkterna ligger inom 10 km 
från centrum. 

Beräkningarna har endast i undantagsfall och i huvudsak kvalitativt 
beaktat effekterna av kemisk omvandling i atmosfären mellan utsläpp 
och immisssion. Detsamma gäller fysikalisk adsorption på partiklar, 
medan deposition - torrt utfall, uttvättning med regn eller snö - helt 
försummats. 

För medelsituationen torde avvikelser från den teoretiskt ideala 
spridningen orsakade av dessa fenomen kunna försummas utan alltför 
stora fel. Jämförelse- mellan uppmätta och beräknade svaveldioxidhalter 
på en plats i Stockholms innerstad visar således god överensstämmelse vid 

tillämpning av en beräkningsmodell liknande den utredningen använts 

Svaveldioxidhalter 

Svaveldioxidhalterna i den antagna storstaden har beräknats med 
utnyttjande av meteorologiska observationer vid Ågesta kraftvärmeverk 
söder om Stockholm samt från Bromma flygplats. En jämförelse som 
skall avse hela året blir svâröverskâdlig eftersom förhållandena varierar 
starkt under eldningssäsongen. Här har valts att i huvudsak låta 
förhållandena under januari illustrera immissionsfördelningarna. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för svaveldioxidhalt i utomhusluft“ inne- 
bär att halten mätt som medelvärde över 1 månad inte bör överstiga 5 
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Figgr 7: UTSLÄPPSMÄNGDER A V SVA VELDIOX_I_D FRÅN DE OLIKA
FJARR VARMEALTERNA T1VEN (MÅNADSMEDEL VARDEN, SVA VELHALT
1 70)
monthly S02 releases for the different district heating alternatives (1 % sulfur in
oil)

Figuren illustrerar med månadsmedelvärden variationen i S02utsIäpp över ett 
normalär för de olika fänvärmealternaliven Här har för-utsatts att .allt svavel
lämnar skorstenen i form av svaveldioxid (S0 2). I verkligheten utgores mindre delar
av svaveltrioxid (S0 3) eller svavelsyra (H 2804)

H VC = hetvattencentraler
OK V = oljeeldat kraftvärmeverk
KK V = kämkraftvärmeverk
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Figur 7. 7 PUNKTER FÖR VILKA HALTEN SVA VELDIOXID BERÄKNATS
geographical points where S02 concentration have been calculated
Halten av svaveldioxid i marknivå inom modellstaden har beräknats för 37 punkter
med ett längsta avstånd av 20 km från centrum

pphml, medelhalten över 1 dygn inte bör överstiga lO pphm mer än
1 1 pphm S02 = 1 v0- högst l gång per månad och att medelhalten över ett 30-minutersintervall

åárüiâiglázâgggxfásm_inte bör överstiga 25 pphm mer än högst 15 gånger (l % av tiden) per

delar luft eller i vikts-
mått ca 26 yg/m3

månad.
De beräkningar som gjorts har begränsats till studium av förhållanden
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Figur 7. 8 MÅNADSHALTER BERÃKNADE PÅ JAN UARIDA TA _
contributions to monthly S02 concentration based on January data for dispersion 
and emissions 
R + L visar totalsituationen utan fån-värme; R anger bidraget från källor som ej 
berörs av ñärrvärmeinförandet 
R + L = situation without district heating; R = contribution from sources not 
influenced by the introduction of district heating in the central parts of the city 

vid ett fåtal representativa vintermånader. Resultaten har sedan använts 

såväl för bedömningar av långtidsmedelvärden som korttidsvariationer i 

svaveldioxidhalterna. Spridningsdata för de aktuella månaderna har 

därvid kombinerats med relevanta värmelaster på de studerade produk- 
tionsenheterna. 

På basis av observationer av föroreningshalter i Stockholm har 

utredningen först definierat de föroreningsbidrag, som ej beror av valt 

fjärrvärmealternativ eller motsvarande lokala värmekällor i innerstaden. 

Ur samma material kan även erhållas en uppfattning om hur totalsituatio- 

nen skulle vara utan fjärrvärme iinnerstaden. En schematiserad bild av 

svaveldioxidhaltens variation med avståndet från centrum visas i figur 
7: 8 med månadsmedelvärden för en januarimânad för Stockholm 
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Figur 7: 9 MÅNADSHALTER S0 2 BERÃKNADE PÅ DA TA FÖR JANUARI
monthly S02 concentration contributions for January
Max avser maximal effekt från värmekällorna
med avser medeleffekt

Halterna har vid beräkningarna antagits vara konstanta inom ringformade
områden kring centrum
Max = maximum, med = average power from heating system
concentrations averaged over annular areas around centre

omkring 1970. I samma figur har lagts in en kurva (R), som avser

bidraget till halterna i modellstaden från källor som ej berörs av

fjärrvärmealternativen. Figur 7:9 (annan skala!) visar de bidrag till
mânadsmedelvärdena som olika fjärrvärmealternativ för innerstaden
skulle ge under samma januarimånad. Kurvan (R) är gemensam för båda

figurerna. Månadsmedelvärdet med fjärrvärme blir således summan av
värdet enligt (R) och någon av de kurvor som avser fjärrvärmealternati-
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vens bidrag. Av figurerna framgår den stora förbättring som införandet av 

fjärrvärme ger i innerstadens luftföroreningssituation. Vidare syns att 
källorna i fjärrvärmesystemet bidrar med mellan 5 och 20 % av de totala 
halterna sedan fjärrvärme införts. Av naturliga skäl ger alternativet med 
kärnkraftvärme de minsta bidragen, medan de andra alternativen skiljer 
sig obetydligt från varandra. 

Figur 7: 10 illustrerar för Stockholms del den radikala förbättring av 
situationen som införande av fjärrvärme skulle ge. Övre kartan visar 
situationen 1970 med låg fjärrvärmeanslutning, nedre kartan beräknade 
svaveldioxidhalter med hög fjärrvärmeanslutning i norra innerstaden. 

Som en illustration till hur korttidsvärdena varierar har utredningen 
låtit beräkna enpercentilvärdena för vissa timhalter vid olika källkombi- 

nationer. Figur 7: ll visar på samma sätt som figurerna 7: 8 och 7: 9 

enpercentilvärdena för de olika källkombinationerna. Enpercentilvärdena 
kan inte adderas utan vidare på samma sätt som månadsmedelvärdena. 
Genom att bakgrundshalterna inte varierar lika starkt som bidragen från 

fjärrvärmeenheterna blir dock felet av en sådan summation inte alltför 

stort. Obeaktat detta visar figuren att alternativ ll med oljeeldat 
kraftvärmeverk ger en klar förbättring vad det gäller korttidsvärden i 

innerstaden. Däremot blir det i detta avseende en lika klar försämring för 

stora områden utanför centrum, framför allt zonen 6-13 km från 

centrum, men även längre ut. Alternativ l med enbart hetvattencentral 

ger samma klara förbättring i innerstadens situation och en svag men 

tydlig försämring i ytteromrâdenl. Klart förmånligast även i detta 

avseende är alternativ III med kärnkraftvärmeverk. 
Såväl månads- som korttidsmedelvärden ligger efter införande av 

fjärrvärme väl under naturvårdsverkets riktvärden. Maximala värden på 

enpercentiler för timhalter kan dock komma att ligga på ca 30 % av 

riktvärdet för stora områden vid alternativ II med oljekraftvärmeverk. 

K väveoxider 

Vid förbränning bildas kväveoxider, främst kväveoxid och kvävedioxid. 

Kvävedioxiden är farligast ur miljösynpunkt, kväveoxid som i regel bildas 

i större mängd oxideras i atmosfären mer eller mindre snabbt till dioxid. 

Några svenska normer för tillåtna halter i utomhusluft av kväveoxider 

finns ännu ej. 
Situationen innan fjärrvärme i större omfattning införts kan illustreras av 

bilavgasgruppens mätningar i centrala Stockholm där man observerat 

medelhalter av kvävedioxid på 4 - 6 pphm, vilka varit i stort sett 

konstanta över *hela året. Enpercentilvärdena för halvtimme har, för olika 

mätställen, varierat mellan 8 och 15 pphm. En bedömning har tillskrivit 

trafik och lokala värmekällor ungefär hälften var av dessa bakgrunds- 
halter. 

De överslag som gjorts inom utredningen har utgått från att oljekraft- 
värmeverk släpper ut. 8 kg kväveoxid och 1,0 kg kvävedioxid per ton 

bränsle, medan motsvarande siffror för hetvattencentraler har antagits 
vara 4 resp. 0,2 kg. De extremfall i fråga om krävedioxidhalter som kan 
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1 Värden för zonen 13- 
25 km måste tas med 
viss reservation då beräk- 
ningarna för dessa om- 
råden gjorts mycket 
förenklade speciellt vad 
beträffar kurvorna 
(R+ L) och (R) i 
figurerna 

lBilavgasgruppens under- 
sökningar av gatuluft. 
AB Atomenergi 1970. 
TPM-BlL-ÖO-l, TPM-
BlL-60-ll. 
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FQRÄNDRING 1 EÖROR§NINGSBILDEN (soz-HAL TER 1 PPHM) VID IN- 
FORA1Y_DEA V FIARR VARME r_ STOCKHOLMS INNERSTAD (ö VRE FIGU- 
REN FORE, UNDRE EFTER INFORANDET) 

changes in S02 concentrations due to introduction of district heating. Upper 
diagram actual values in Stockholm city before, lower calculated values after 
introduction 
Källa: Bringfelt, B, Wikström, 0. S0 ?halter i Stockholms innerstad, Stockholms
elverk rapport 1972- 05-24
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Figur 7:11 ENPERCENTILER FÖR TIMHALTER AV S02 BERÃKNADE PÅ
JANUARIDA TA
l-percentiles for hourly S02 concentxations (January) (ef. fig. 7: 8, 7: 9) 

R+L avser läget före fjärrvärmeintroduktion 
lg enpercentilvärden enbart från källor som ei berörs av fiärrvärmealzemativet 
Ovriga kurvor enpercentilvärden beräknade på enbart jiänvärmekällornas utsläpp
1 övrigt se figur 7. 8, 7. 9

uppkomma är att antingen all eller ingen kväveoxid omvandlas till 

kvävedioxid. Bidragen till kväveoxidimmissionerna från de olika fjärr- 

värmealternativen är försumbara vad det gäller lângtidsmedelvärdena på 

grund av andra källors dominans. Endast under de ogynnsammaste 

förutsättningarna beträffande omvandling från kväveoxid till kvävedioxid 

kan enpercentilvärdena för halvtimme av kvävedioxid öka med storleken 

något tiotal procent. Det gäller i så fall främst alternativ II med 

oljekraftvärmeverk. 

-l--l-c--AR.R+L 
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Flue gas desulfurization 
Bechtel Power Corp. 
Naturvårdsverkets publ. 
1974: 9 E. 
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Sot och annat stoft 

Avgaserna från oljekraftverk och hetvattencentraler får enligt gällande 
riktlinjer ej innehålla mer stoft än l kg/ton bränsle. I moderna, väl 
skötta anläggningar kan man hålla sig under detta riktvärde utan speciella 
åtgärder t. ex. i form av stoftavskiljare. 

Tillgripes stoftavskiljning bör man i medeltal kunna räkna med högst 
0,4 kg stoft/ton bränsle inklusive sotningsperioder. Om för enkelhetens 
skull spridningen av stoft antages ske på samma sätt som för S02 kan 
immissionsbidragen från de olika fjärrvärmealternativen enkelt beräknas 
ur motsvarande bidrag ifråga om svaveldioxid. Stofthaltsbidragen i ug/m3 
luft blir då hälften av de pphm-värden för svaveldioxid som angivits 
tidigare. 

Totala stofthalterna i storstadsluft kan uppgå till mellan 100 och 500 
lig/ma. Utredningen har bedömt att lokala värmekällor, som kan ersättas 
med fjärrvärme, bidrar med 10 á 20 lig/ma. Fjärrvärmeverkens bidrag 
skulle uppgå till 0,2 pg/m3 som medeltal för mest belastad dag, således 
mindre än 0,2 % av den normala stofthalten i storstäder. 

Hälsoeffekterna och andra verkningar av stoftimmissionema är starkt 
beroende av stoftets sammansättning. För närvarande räknar man med 
att ungefär hälften av stoftet i storstadsluft utgörs av sot. 

U tvecklingsmöjligheter 

Den här beskrivna föroreningsbilden utgår från nuvarande teknik, såväl 
vad det gäller fjärrvärmeverken som andra källor till de diskuterade 

föroreningstypema. Detta är i linje med behandlingen av kärnkraftreak- 
torerna, där endast i industriell skala etablerad teknik lagts till grund för 

bedömningarna. 
l framtiden torde det bli möjligt att i kommersiell skala starkt reducera 

utsläppen av såväl svavel som kväveoxider från oljeeldade anläggningar. 
För svavelutsläppen kan detta uppnås genom rökgasrening eller avsvavling 
av oljan. För kväveoxidema kan man bl. a. reducera utsläppen genom att 
modifiera förbränningsprocessen. 

En reduktion av svavelutsläppen fördyrar givetvis anläggningarna och 
deras drift samt skapar i vissa fall nya miljöproblem. 

Kostnaden för rökgasavsvavling brukar ofta anges i en ekvivalent 
merkostnad för oljan, uttryckt i kr/ton eller kr/Gcal. Ekonomiskt 

hänsynstagande till eventuellt krav på rökgasrening kan därför enkelt 

göras genom en uppräkning av oljepriserna i motsvarande grad, se vidare 
avsnitt 7.5. Det kan nämnas att kostnaden för rökgasavsvavling i 
kommersiell skala f. n. uppskattas till lägst 30 â 60 kr/ton olja 

Underlag saknas för en säker bedömning av kostnaden för reducering 
av kväveoxidutsläppen. Åtgärder i form av tangentiell förbränning, större 
eldstad och rökgasâterföring, torde öka priset för en kraftverkspanna 
med minst 20 %. 
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7.3 Miljöverkningar av rökgasutsläpp vid oljeeldning 

Beståndsdelama i rökgasutsläppen från oljeeldade anläggningar kan 
inverka på människors hälsa, på djurliv och vegetation och de kan ge
materiella skador. Ut till några 10-tal km avstånd kan det vara möjligt att 
identifiera verkningarna från varje enskild källa. På större avstånd är det 

betydligt svårare och ibland omöjligt att fördela observerade effekter på 
ursprungliga emittenter. 

Man måste räkna med att effekterna av olika samtidigt uppträdande 
luftföroreningar inte enbart adderas utan att i vissa fall även en inbördes 

förstärkning s. k. synergism uppkommer. Det är därför inte helt säkert 
att sänkta svaveldioxidhalter alltid ger proportionellt minskade miljö- 
effekter, om inte andra luftföroreningar reduceras samtidigt. Förutom 
vid svavelföreningar, kväveoxider och stoft måste man räkna med att 
sådana synergistiska effekter kan förekomma vid ett flertal tungmetaller 
och kolväten. 

Environmental Protection Agency i Förenta Staterna presenterade 
1973 en beräkning av skadeeffektema från olika luftföroreningar. 
Tabell 7: III har hämtats ur denna sammanställning. Närförläggningsut- 
redningen har ej haft underlag för en motsvarande detaljerad uppskatt- 
ning för modellstaden. För uppskattningen av miljöeffekter, vållade av 

rökgasutsläpp från de olika alternativen för bostadsuppvärmning, har i 

Tabell 7: lll Skador av luftföroreningar i Förenta staterna, 1968 
(miljarder dollar) 
National costs of pollution damage, by pollutants, 1968
($ billion) 

Skadekategorier SOX Part. Oxidant NOX Total 
Effects (loss category) 

Byggnader 2.808 2.392 - - 5.200 
Residential property 
Material 2.202 0.691 1.127 0.732 4.752 
Materials 

Hälsoeffekter 3.272 2.788 - - 6.060 
Health 

Vegetation 0.013 0.007 0.060 0.040 0.120 
Vegetation 

Summa 8.295 5.878 1.187 0.722 16.132 
Total 

SOX = svaveloxider (SO, , S03) 
Part. = stoft 
Oxidant = oxiderande ämnen såsom ozon 
NOX = kväveoxider (NO, N02) 

Källa: Barrett, L. B., Waddcll, T. E.: Cost of air pollution damage US Environmental 
Protection Agency (EPA Febr. 1973) 
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stället valts att använda svaveldioxid som en indexsubstans för den totala 

luftföroreningssituationen. 
Kväveoxider och stoft behandlas endast kvalitativt, och deras verk- 

ningar förutsätts vara inräknade i de miljöeffekter som framtagits 
utgående från svaveldioxidimmissionen. 

Hälsoeffekter 

Svaveldioxid som ensam luftförorening ger en del friska människor vissa 

andningsbesvär inom en timme vid halter på 100 - 500 pphm. l 

praktiken förekommer svaveldioxiden ofta bunden till partiklar eller 

droppar, varvid den lätt oxideras till svaveltrioxid, som i sin tur tar upp 
fuktighet ur luften och bildar svavelsyra. Svavelsyra som luftförorening 
ger samma typ av andningsbesvär som svaveldioxiden redan vid tiondelen 
så höga halter. Eftersom svavelsyraandelen i svaveloxidemissioner kan 

ligga mellan 2 och 10 %, så kan immissionema ur risksynpunkt domineras 
av svavelsyran. Detta speglas av de gränsvärden som tillämpas inom 

industrihygienen. För svaveldioxid gäller där 500 pphm eller 13 000

ug/m3 under en åtta-timmars arbetsdag, medan värdet för svavelsyra är 
l 000 tig/ma. Förutom att sot och annat stoft underlättar oxidationen av 

svaveldioxiden, kan stoftpartiklar också genom att adsorbera gas- eller 

vätskeformiga ämnen på sin yta bidra till att dessa transporteras djupt 
ned och deponeras i lungorna i större utsträckning än annars. 

Utöver problemet med samverkan mellan olika luftföroreningar måste 
man beakta att data för enstaka ämnens verkan på friska individer inte 
kan läggas till grund för förutsägelser om de hälsoeffekter som kan 

uppkomma i en storstadsbefolkning. l en sådan befolkning finns barn och 

åldringar samt sjuka människor med allmänt nedsatt motståndskraft. 
Tillståndet hos personer med t.ex. kronisk bronkit eller astma kan 
förvärras vid sådana försämringar i luftföroreningsläget som lämnar de 
flesta andra oberörda. Det är därför, liksom vid strålningsexponering, 
svårt att ange den koncentration under vilken inga hälsoeffekter erhålls. 

Till skillnad från de radiologiska normerna för befolkningsdoser utgår 
naturvårdsverkets riktvärden (se föregående avsnitt) - liksom motsvaran- 

de utländska normer - för svaveldioxid utomhus inte från någon hypotes 
om sena verkningar av låga doser och en till hypotesen kopplad 
bedömning av tillåtliga hälsoeffekter. I stället har man utgått från vet- 

skapen om att överskridanden exempelvis till det dubbla av riktvärdet för 

dygn kan ge ökad dödlighet hos en känslig befolkningsgrupp, samt att det 

redan vid lägre halter uppträder försåmringar i tillståndet hos vissa 

patienter på sjukhus. Kunskapen om vilka andra föroreningar som har 

samverkat med svaveldioxiden vid de observationer, huvudsakligen 

engelska och amerikanska, som lagts till grund för riktvärdena, är 
dessutom ofullständig. Figur 7: 12 återger i kvalitativ form vid vilka 

svaveldioxidhalter som olika typer av effekter kan väntas uppträda i en 

större befolkningsgmpp. 
Vid fastläggandet av normer för strålningsexponering används stora 

säkerhetsmarginaler och pessimistiska antaganden beträffande sambanden 
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Figur 7. 12 HÃLSOEFFEK TER VID OLIKA FÖRORENINGSNIVÅER 
health effects from air pollution 
Källa: Hausknecht, D.F., Approximate mortality risk from SO, and particulates 
UCLA ENG 7242 Appendix Vl (maj 1972) 

mellan stråldoser och, framförallt, sena hälsoeffekter. När miljöverk- 

ningar av alternativ till kärnkraften skall diskuteras borde därför även för 

dessa tillämpas samma försiktiga principer. Kunskapen om sena effekter 

av luftföroreningar är emellertid ännu sämre än kunskaperna rörande mer 

eller mindre akuta verkningar. Det är dock icke uteslutet att exempelvis 

lungcancerfrekvensen ökas av föroreningar från rökgasutsläpp; bland 

annat ingår en del cancerframkallande kolväten i sådana utsläpp. Det är 

också känt att vissa emitterade ämnen, ensamma eller i samverkan med 

andra, kan ge upphov till genetiska skador. 
För närvarande kan man således endast konstatera att storstädernas 

luftföroreningar med stor sannolikhet orsakar en viss överdödlighet och 

översjuklighet. Möjligheterna att formulera enkla och samtidigt korrekta 

samband mellan föroreningsbild och hälsoeffekter tycks vara små. Många 
försök till överslagsberäkningar har dock gjorts. Ett exempel på sådana 

försök återfinnes bland annat i Sveriges specialstudie till FN: s miljövårds- 
konferensi Stockholm 19721 . Där används svaveldioxidhalten som index 

på luftföroreningsgraden medan andra studier utgått från produkten av 

svaveldio xid- och stofthalt. 
Ett försök till kvantitativ uppskattning bör med hänsyn till dagens 
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1 Swedens case study for 
the United Nations con- 
ference on the human en- 
vironment. Air pollution 
across national bounda- 
ries. The impact onthe 
environment of sulfur in 
air and precipitation. UD, 
JD Stockholm 1971. 
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Figur 7: 13
UPPSKA TTAD ÖVERDÖDLIGHET I % I LONDON, NEW YORK OCH OSLO
SOM FUNKTION A V LUFTENS HALT A V SVA VELDIOXID (S02)
estimated excess mortality, in % of normal rate, for London, New York and Oslo,
as a function of atmospheric S02 concentration
Källa: Swedens case study for the United Nations conference on the human
environment. The impact on the environment of sulfur in air and precipitation. UD,
JD. Stockholm, 1971.

kunskapsläge ej baseras på specifika, detaljerade överläggningar utan i

stället, med starka reservationer beträffande uppgifternas osäkerhet, utgå
från enkla okomplicerade antaganden. Figur 7: 13 grundar sig på en
sammanställning i nyssnämnda FN-studie. Den kan tolkas så - med en
hypotes om linjärt samband mellan dos och effekt - att antalet akuta
dödsfall som orsakas av luftföroreningar sannolikt är av storleksord-
ningen 1 % av normalfrekvensen, per pphm svaveldioxid uttryckt som
årsmedelvärde. Detta gäller mer eller mindre akuta verkningar. För dessa

överväganden kan således, på grund av bristande information, sena
hälsoeffekter och genetiska verkningar ej alls beaktas.

Det är dock inte möjligt att uttala sig om huruvida vid ett visst

långtidsmedelvärde immissionsbilder med höga relativt kortvariga lokala
koncentrationer från hälsosynpunkt är att föredra framför både geogra-
fiskt och i tiden mer likformiga koncentrationsfördelningar. Det kan

mycket väl vara så att den ena fördelningen är att föredra med hänsyn till
en del effekter, men är sämre med hänsyn till andra.
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Effekter pa djur- och växtliv 

Kunskaperna om de diskuterade luftföroreningamas verkningar på djur- 
och växtliv är även de bristfälliga. Man vet att vissa örter och träd, 
framförallt barrträd, är känsliga för kväve- och svaveloxider. Klara 

effekter kan således ses vid immissionsvärden mellan 10 och 100 pphm 
svaveldioxid. Ökad lövfällning hos träd har observerats vid så låga doser 

som 3 pphm. I vissa sammanhang har dock svaveldioxiden i låga halter 

betydelse såsom växtnäringsämne. Mycket av den grundläggande informa- 

tionen om hälsoeffektema härstammar från djurförsök. Amerikanska 

observationer har visat ökad sjuklighet och dödlighet hos många djurarter 
under smogsituationer. 

En indirekt verkan skulle också kunna erhållas genom den försurning 
av nederbörden, som svavel- och kväveoxidutsläpp ger. Sedan början av 

1970-talet pågår en intensiv debatt i denna fråga. Sannolikt pågår en 

ökning av nederbördens surhet, i varje fall i Västsverige, även om denna 

ökning inte går så snabbt som man först befarade. 

Oenighet råder om svaveloxidernas inverkan på skogsproduktionen. 
Med all säkerhet är alla ekologiska verkningar starkt beroende av 

markbeskaffenhet samt vilka växt- och djurarter det är fråga om. En del 

sjöar är mycket känsliga för ytterligare försurning som leder till 

begränsningar i livsbetingelserna för både fisk och andra organismer. 
Sådana negativa effekter har observerats exempelvis i Bohuslän. 

Materialskador 

Såväl stoft som de sura oxiderna kan orsaka materialskador på bl. a. 

byggnader och fordon. Skadorna är delvis av en materialförstörande art - 

korrosion, färgförstöring etc. - dels av sådan art att de kräver ökade 

insatser för rengöring eller resulterar i förfulning. Målning fungerar ofta 

som skydd mot angrepp av luftföroreningar och man räknar med att 
stadsatmosfär kräver tjockare färgskikt. Tjärhaltigt sot kan ge kvarståen- 
de missfärgningar av målade ytor. Läder och textilier av många slag 
förstörs av svaveloxider och sot. l vissa fall finns beträffande material- 

skadoma bättre underlag än för verkan pâ människors hälsa. Det är 

således klart att svaveloxider i luft ökar korrosionen på stål, speciellt vid 

hög luftfuktighet. De flesta typer av stoft i luften ökar denna effekt. För 

oskyddat stål har man funnit att korrosionen sker fyra gånger snabbarei 

Stockholm än på landsbygden några mil utanför staden. Förhållandenai 

Stockholm är till och med ogynnsammare än på västkusten, vars klimat 

anses vara mycket korrosivt. 
Kalciumkarbonat i form av marmor och kalksten eller i sandsten löses 

upp av surt regnvatten eller av annan sur fuktighet t. ex. i fuktabsorbe- 

rande beläggningar. 
Ur olika utredningar 

1 2 3 kan hämtas uppgifter enligt vilka 

1 
Bergsman, E B, Liljevall, L M m. fl., Praktisk miljökunskap: Luftmiljön. Natur &

Kultur, Stockholm, 1972. 
2 Swedens case study for the United Nations conference on the human 
environment. Air pollution across national boundaries. The impact on the. 
environment of sulfur in air and precipitation. UD, JD, Stockholm, 1971. 
3 Barrett, LB, Waddell, T E: Cost of air pollution damage. US Environmental 
Protection Agency (Febr. 1973).. 
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luftföroreningarna i tätorter nu ger kostnader för korrosion och andra 
materialskador, målning, rengöring och tvätt på sammanlagt 1000 â 
3 000 Mkr/åri Sverige. Vilken andel därav som bör tillskrivas immissions- 
bidrag från oljeeldade hetvattencentraler och mottrycksverk är svårt att 
ange liksom hur kostnaderna bör fördelas mellan sot, svavel- och 
kväveoxider m. m. Utredningen har dels studerat de refererade skrifternas 
metodik i detta avseende, dels låtit utföra egna beräkningar för den 
modellstad och de spridningsförhållanden som använts. 

I samtliga dessa fall införes förenklingar vilka kan ifrågasättas och 
kritiseras. Gör man den mycket grova ansatsen att alla skador av de 
undersökta typerna härrör från svaveldioxidutsläpp och att ett visst 
utsläpp ger samma verkan oberoende av utsläppspunktens läge och höjd 
bleve kostnaden ca 1 000 â 3 000 kr per ton svaveldioxid eller 20 á 60 kr 
per ton olja med l % svavel. Tar man hänsyn till att det finns andra 
korrosionsfrämjande luftföroreningar än svaveldioxid och att en viss 
korrosion sker även i (vad man kallar) ren atmosfär, sjunker skadekost- 
nadssiffroma kanske till 10 â 30 kr per ton förbränd olja. Det är därvid 
tveksamt - liksom vid hälsoeffektema - om man kan räkna med att 
skadekostnaderna minskar proportionellt med svavelhalterna i olja och 
rökgaser. Här har detta förutsätts vara fallet i och med att beräkningarna 
baserats på en högsta svavelhalt av l %i all olja. Det kan å andra sidan 
ifrågasättas om inte de relativt låga stoftutsläppen från moderna 
oljeeldade aggregat borde motivera en reduktion av den uppskattade 
skadeverkan från de studerade fjärrvärmealternativen. 

Olika beräkningssätt för att uppskatta materialskadekostnaderna leder 
alla till ungefär samma värde per ton olja med given svavelhalt. Eftersom 
utredningen förfogar över beräknade årsmedelvärden för svaveldioxid- 
halten i modellstaden har det dock varit naturligt att utnyttja dessa vid 
jämförelsen mellan de olika alternativen. Årsmedelvärdena är viktade 
efter befolkningsfördelningen. Här har antagits att de värden som utsätts 
för materialskadorna är fördelade på samma sätt som befolkningen i 
staden. Vidare antas att skadekostnaderna är proportionella mot varje 
källas bidrag till årsmedelvärdena. Modellstadens l.7 miljoner invånare 
motsvarar ungefär en tredjedel av landets nuvarande storstadsbefolkning 
och antas därför drabbas av en lika stor andel av de totala materialkostna- 
derna. En tredjedel av skadekostnaderna skulle vara 300-1 000 Mkr/âr, 
varav minst hälften tillskrives källor i staden som släpper ut svavel. Alltså 
skall 150-500 Mkr/år fördelas på nuvarande källor, vilka (jämför avsnitt 
7.4) belastar modellstadens befolkning med ett årsmedelvärde på 1.3 
pphm S02. Detta ger isin tur materialkostnader på 120-400 Mkr/pphm 
S02, år. I de fall en specifik siffra krävs har utredningen använt det 

geometriska medeltalet för detta intervall, 220 Mkr/pphm S02 , år. 

7.4 Miljöverkningar av olika fjäm/ärmealternativ 

På basis av uppgifterna i avsnitten 7.1 - 7.3 kan en grov uppfattning 
erhållas om rniljöverkningarna av rökgasutsläpp i modellstaden vid de tre 
alternativa fjärrvärmesystemen. 
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Hälsoeffekter 

Enligt utredningens beräkning ger de olika alternativen för fjärrvärme- 

försörjning av innerstaden följande bidrag till långtidsmedelvärdena av 

svaveldioxid i modellstaden som helhet: 

- Alt I Enbart hetvattencentraler 0.1 l pphm 
- Alt II Oljekraftvärmeverk och hetvattencentraler 0.1 1 pphm 
- Alt lll Kärnkraftvärmeverk och hetvattencentraler 0.025 pphm 

Det bortfallande bidraget från de lokala värmekällor som ersättes med 

fjärrvärme i stadens centrala delar utgör 0.7 pphm. 

Övriga källor bidrar till långtidsmedelvärdet för modellstaden med ca 

0.6 pphm. Denna bakgrundsnivå härstammar från resterande (20%) 

lokaluppvärmning i innerstaden, från bostadsuppvärmning i stadens 

ytterområden och från industriemissioner. Även långväga spridning av 

luftföroreningar kan bidra till denna nivå. 

Här antas enligt föregående avsnitt att luftföroreningssituationen kan 

karaktäriseras av respektive långtidsmedelvärden för svaveldioxid- 

immissionen och ge en överdödlighet motsvarande l % per pphm S02. 
För modellstadens ca 1.7 miljoner invånare, med en normal dödsfalls- 

frekvens på 17 000 fall per år, erhålles då värden enligt tabell 7: IV. Den 

överdödlighet som kan framräknas till följd av de radioaktiva utsläppen 
vid alternativ lll med kärnkraftvärmeverk är så liten att den ej påverkar 
totalsiffran för alternativet, vilken således helt härrör från de komplette- 
rande hetvattencentralernas utsläpp av rökgaser. T abellens värden förut- 

sätter att fjärrvärmens bidrag till luftföroreningsbilden skall belastas med 

mot bidragen proportionella andelar av de totala verkningarna. Om dessa 

verkningar är en realitet, drabbar de förmodligen i första hand individer, 
som är sjuka eller av andra skäl har nedsatt motståndskraft. I medeltal 

kan man anta att varje dödsfall ej svarar mot mer än 20 förlorade 

levnadsår. 
Till de akuta verkningarna av rökgasutsläppen kommer som nämnts 

vissa fördröjda verkningar t. ex. lungcancer. Möjligheten av genetiska 
effekter kan inte heller uteslutas. 

Försök har också gjorts att beräkna den ökning i sjukfrånvaron som 

luftföroreningarna orsakar, varvid enligt utredningens tolkning ett lång- 
tidsmedelvärde på 1 pphm kan antas leda till 0.5 extra sjukdagar per 
invånare och år. Baserat på denna uppskattning har antalet sjukdagar för 

de olika alternativen beräknats och framgår av tabell 7: IV. 

Kostnaderna för ett förlorat levnadsår kan uppskattas på många sätt. 

Otvetydigt är att samhället i många fall är berett att satsa 30000 â 

100 000 kronor för att förlänga en människas liv med ett år. Vägplan- 

utredningen2 angav för 1968 en kostnad på 750 000 kronor per förlorat 1 E t __ S T 
människoliv. Med en antagen återstående livslängd på 35 år imedeltal borilååäårüioåidân! 
motsvarar detta år 1973 ca 30 000 kronor per förlorat levnadsår. En Tekn Tidskr 100: 18 

summa av storleksordningen 50 000 kronor bör därför kunna ansättas P22(1970)- 

som ett teoretiskt mått på värdet av ett levnadsår för denna typ av 2
Vägplan 70_ 

kalkyler. En dags sjukfrånvaro är svårare att ge ett fast värde på. Den SOU 1969:57. 
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Tabell 7: IV Beräknade miljöverkningar av olika föroreningskällor i modellstaden
Estimated environmental damages from different poilution sources in the model
city

Föroreningskälla Överdöd- Ökad sjuk- Materiella
Source lighet frånvaro skador

excess mor- excess ab- property
tality sence from damages

work
fall/år dagar/är Mkr/år
cases/yr days /yr M. Sw. cr. /yr

Uppvärmning, 80 % av innerstaden
heating, 80% of inner city area
L Lokal uppvärmning 120 600 000 150

local heating
Alt. I Fjärrvärme HVC 20 90 000 24

district heating H VC
Alt. ll Fjärrvärme OKV+HVC 20 90 000 24

district heating OK V+H VC
Alt. lll Fjärrvärme KKV+HVC 4 20 000 6

district heating KK V+H VC

Övriga källor
Other sources
R lnnerstadens resterande upp-

värmning, bostäder i ytter-
området, industrier, långväga
spridning 100 500 000 130
local heating 20% of inner
city, heating of suburban
houses, industries, distant
sources

HVC = hetvattencentraler
hot water centrals

OKV = oljekraftvärmeverk
oil fired heat and power units

KKV = kärnkraftvärmeverk
nuclear heat and power station

härnedan använda siffran 300 kronor per dag är avsedd som ett medel-
värde under hänsynstagande till såväl individens materiella och hälso-
mässiga förluster, som samhällets direkta kostnader och produktions-
bortfallet.

Skador på djurliv och vegetation

Som nämnts tidigare råder oenighet beträffande luftföroreningarnas
inverkan på djurliv och vegetation. Även relativt höga skattningar av
exempelvis de ekonomiska effekterna för skogsbruket ligger dock lågt



SOU 1974: 56 Jämförelse mellan olika fiärrvärmealternariv 233 

jämfört med landets totala kostnader för korrosionsskador. Med hänsyn 
härtill har därför valts att ej ange någon kostnad för eventuella
skadeeffekter på djur och växter. Detta utesluter icke att sådana skador 
kan förekomma och för landet innebära såväl en total ekonomisk 

belastning av betydelse som en fara för ekologiska system både lokalt och 

regionalt. Den enda slutsats som får dras av att skadorna ej behandlas här 
är således att de ej spelar en utslagsgivande roll vid val mellan 

fjärrvärmesystem för storstäder. 

Materialskador 

Enligt avsnitt 7.3 har utredningen för sina beräkningar antagit att 

luftföroreningshalter motsvarande ett års medelvärde på lpphm svavel- 
dioxid orsakar materialskador för 120-400 Mkr per år i modellstaden. 
Som genomsnittsvärde har valts 220 Mkr per år och pphm svaveldioxid. 
Med kunskap om de halter av svaveldioxid som erhålles vid de olika 

alternativen för värmeförsörjning av modellstaden kan materialskadoma 

beräknas, tabell 7: IV. 

Sammanfattning av skadebilder 

Alla framräknade kostnader för skador på hälsa och egendom är 

behäftade med stora osäkerhetsmarginaler och får därför inte användas 
okritiskt. Med detta i minnet kan en totalbild sammanställas för 

jämförelse mellan de tre alternativens miljöverkningar. Dessa verkningar 
bör ses mot bakgrunden av de totala effekterna från de slag av 

föroreningar som har diskuterats. Om svaveldioxidhalterna används som 
mått på de totala immissionerna, karaktäriseras situationen i modell- 
staden utan fjärrvärme av halten 1.3 pphm svaveldioxid som årsmedel- 
värde. Eliminering av de lokala värmekällor som ersättes av det studerade 

fjärrvärmesystemet sänker detta genomsnittsvärde med ca 0.7 pphm enligt 
utredningens beräkningar. De två fjärrvärmealternativen I och ll med 
enbart oljeeldning bidrar enligt ovan till årsmedelvärdet båda med 0.11 

pphm medan kämkraftalternativet [II bidrar med 0.025 pphm. Samtliga 
studerade former av fjärrvärme ger alltså en klar vinst i förhållande till 

utgångsläget. 
Tabell 7: V ger samtliga miljökostnader för de olika uppvärmnings- 

alternativen beräknade enligt ovan angivna förutsättningar. Enligt tabel- 
len skulle övergången till fjärrvärme i modellstaden sänka kostnaderna för 

miljöskador till ca hälften av de som existerar i utgångsläget. Absolut 
räknat kan det röra sig om värden på ca 400 Mkr/år, sannolikt icke över 
1 000 Mkr/år eller under 200 Mkr/år. Skillnaden mellan de olika 

fjärrvärmesystemen är en storleksordning mindre. Ingen skillnad erhålles 

mellan de oljeeldade alternativen. Alternativet med kärnkraftvärmeverk 

ger den från miljösynpunkt bästa situationen. Uppskattade besparingar på 

miljösidan vid kämkraftalternativet uppgår till ca 60 Mkr/år relativt de 

oljeeldade alternativen. 
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Tabell 7: V Uppskattning av årliga kostnader (Mkr) för miljöverkningar i modell-
staden
Estimate of annual costs (M. Sw. cr.) for environmental effects in the model city
Beträffande underlag och beräkningar, se tabell 7: IV och texten
cf table 7: IV and text

Föroreningskällor Totalt utan Övriga Fjärrvärmekällor
sources fjärrvärme källor district heating sources

total without other
district heat sources

Beteckning enl. L + R R Alt. 1 Alt. 11 Alt. 111
tabell 7: 1V 

Hälsoeffekter
health effects

Livstidsreduktion 220 100 20 20 4 
life time reduction
Sjukfrånvaro 330 150 30 30 6 
sick absence

Hälsoeffekter totalt 550 250 50 50 10
health effects total .

Materiella skador 290 130 24 24 6 
property damages

Summa total 840 380 74 74 16 

A nmärkn ingar

a) varje dödsfall har antagits motsvara 20 års minskad livslängd eller l Mkr i
kostnad
each death counted as 20 yrs life time reduction or 1 M. Sw. cr.
varje dags sjukfrånvaro har antagits motsvara 300 kr kostnad
each day of absence counted as 300 Sw. cr.
alla verkningar av utsläpp från oljeeldade anläggningar har beräknats utgående
från deras respektive bidrag till årsmedelvärdena av svaveldioxidhalterna i luft,
viktade efter befolkningsfördelningen.
effects of releases from oil fired plants estimated as proportional to annual
average of S01 concentrations, weighted after population distribution
hälsoeffekterna av kärnkraftverkets radioaktivitetsutsläpp beräknas enligt kap. 6
kunna hållas mindre än l förlorat levnadsår per år fördelat över hela världens
befolkning.
health effects of radioactivity releases from nuclear plant estimated as less than
1 lost year of life expectancy distributed over the whole world population

bsz

yC

d§4

Miljöverkningar från olyckshändelser vid ol/ehantering

Miljöverkningar från oljeeldade anläggningar härrör främst från vid
normal drift utsläppta gaser och i någon mån kemikalier.

Hantering av de stora oljemängder som erfordras för dessa anläggningar
medför också risker för olika miljöstörningar. Oljespill vid transporter
och från förrådsanläggningar kan ge upphov till materiella skador och

obehag. De mera långsiktiga ekologiska aspekterna är dock mycket
ofullständigt kända. Stora insatser görs för begränsning av såväl ut-

släppens storlek som konsekvenserna av dem. Det är troligt att
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förhållandena i framtiden, trots den ökande hanteringsvolymen av olja 

skall kunna förbättras. Skadekostnadema i samband med oljehantering 

kan grovt uppskattas till ett par kr/ton konsumerad olja eller storleksord- 

ningen 3 Mkr/år vid oljeeldad fjärrvärmeförsörjning i en miljonstad. 

Mycket stora oljebränder i en storstad har förutom stora materiella 

skador bedömts kunna medföra svåra omgivningsverkningar, inklusive ett 

antal dödsfall, huvudsakligen på grund av luftföroreningar. Sannolikheten 

för dessa händelser uppskattas] vara högre än för de allvarligaste 

reaktorhaverierna. 

7.5 Ekonomiska jämförelser 

Utredningen har genomfört en ekonomisk analys av modellstadens tre 

fjärrvärmealternativ enligt föregående avsnitt. Härutöver redovisas vissa 

resultat frân tre studier som gjorts utanför utredningen avseende nukleär 

fjärrvärme för Stockholm, Göteborg- respektive Malmö/ Lund-regionen? 
Allmänt kan sägas att ekonomiska karaktäristika är starkt beroende av 

lokala förhållanden - topografi, markförhållanden, bebyggelsestruktur 
och planmässiga begränsningar samt befintliga fjärrvärmesystem. De 

beräkningar som gjorts av anläggnings- och driftkostnaderi modellstaden 

är därför inte direkt tillämpliga på enskilda projekt. 
Det bör samtidigt betonas att stora förändringar av kostnadsbilden kan 

ske från ett beräkningstillfälle till ett annat vilket försvårar jämförelser 

mellan olika beräkningar. 

Modellstaden 

Ekonomiska beräkningar har utförts för det i figur 7: 4 illustrerade 

alternativet med två oljemottrycksverk och för det i figur 7: 5 visade 

alternativet med ett kärnkraftvärmeverk. Kostnaderna har sedan jämförts 
med dem för alternativet med enbart hetvattencentraler, figur 7: 3. 

Värdet av den elkraft som produceras i kraftvärmeverken har uppskattats 1 
Stan, C, Greenñeld, 

till kostnaden för ersättningskraft i ett optimalt svenskt kraftsystem. M A_ and Hausknecht, 

Sammanlagt har ett 20-tal kombinationer av olika kostnadsparametrar D F, Public Health Risks 

studerats. Följande variationsområden På ingående parametrar har afcâlxfâäâlâfåezánünts, 
anvants: (maj 1972)_ 

7Bergström, S, Alm- 
Anläggningskostnader (kostnadsnivå 1971) Qvist, p, Groop, s, 

Hetvattencentraler 100- 140 kr /kWv ähâåâtiüeârâäüâ 
Oljekondens (2 x 340 MW) 750- 980 kr /kWe heat and power pro- 

Oljekraftvärme (2 x 230 MW) 950-1 240 kr /kWe  
and 

Kärnkondens (2 x 800 MW) 1 100_1 300 krj/kWe blem Geneåep 
Kämkraftvärmeverk (l x 550 MW) 1 300-l 500 krl/kWe Sept 1971. 
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Figur 7: 14a
FJÄRR VÃRMEPRODUKTION 1 AL TERNA TI V ll. Variation i värmeproduktiorz
över året i oljeeldade kraftvärmeverk och hetvattencentraler (månadsmedelvärden)
district heat production for Alt. Il, monthly avcruges

Räntefot

Oljepris
Rörlig kostnad kärnkondens

Tillgänglighet kraftvärmeverk

8 - 12 % 
100 - 160 kr./t0n
0,6 - 0,8 öre/kWh
80 - 100 % 

Körtiderna för aggregaten i kraftvärmealtemativen har illustrerats i figur
7: 14 och baserar sig på en strävan efter bästa ekonomi i det totala
systemet.

Med de kombinationer av kostnadsparametrar som studerats kommer
resultaten att ligga inom följande gränser, varvid värdena gäller l
förhållande till Alt. l, med enbart hetvattencentraler:

Alt ll

Oljemottrycksverk
och hetvatten-
centraler

Ekonomisk över-
lägsenhet Mkr/år lO- 35
Erforderligt
extrakapital Mkr 20- 1 l 5

Alt III 
Kärnkraftvärmeverk
och hetvatten-
centraler

15- 70

275-350 
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Figur 7. 14b 
FJÃRR VÃRMEPRODUKTION 1 AL TERNA 77 V m. Variation i värmeproduktion 
över året i kärnkraftvärmeverk och hetvattencentraler (månadsmedelvärden/ 
district heat production for Alt. lll, monthly averages 

En slutsats som direkt kan dras är att, med de antaganden som gjorts 

ger kraftvärmealternativen under alla omständigheter bättre ekonomi än 

alternativet med enbart hetvattencentraler. 

Figur 7: 15 belyser hur några av de i kostnadsanalysen ingående 

parametrarna påverkar den totala kostnadsbilden. Här framgår t. ex. klart 

att variationer i oljepriset ger kraftigast utslag. En ökning av oljepriset 

med exempelvis 20 % vid i övrigt oförändrade kostnadsnivåer ökar 

differensen mellan kärnkraft och oljekraft med ca 15 Mkn/år. 

En kostnadspost som har stor betydelse vid jämförelser mellan olika 

fjärrvärmesystem gäller rörledningar för sammanbindning av lokala 

fjärrvärmenät och för överföringen av fjärrvärme från produktionsstället 

till nätet. Ju närmare verket placeras värmenätet desto lägre blir 

naturligtvis kostnaden för överföringen. Samtidigt innebär emellertid en 

sådan placering oftast att närförläggningsaspekten accentueras. Skulle 

extra säkerhetsåtgärder fordras för en viss förläggning har man alltså att 

väga kostnaden för dessa mot den merkostnad för rörledningar, som det 

innebär att fjärma kraftverket från tätorten ifråga. I modellstudien har en 

sådan optimering ej gjorts utan kärnkraftvärmeverket har schablon- 

237 
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Figur 7: 15 ÅRSKOSTNADSVARJA TIONER VID FÖRÃNDRING AV OLIKA
GR UNDLÃGGANDE PARAME TER VÄRDEN I MODE LLSTUDIEN
variation of annual cost differences for the model study with changing basic 
paramcter values

Basvärde
basic value

a = anläggningskostnad, olja plant cost oil 750 kr/k We
b = anläggningskostnad, kam plant cost nuclear 1 200 kr/k We
c = oljepris oil price 100 kr/ton
d = rörlig kostnad käm 0.007 kr/k Wh
e = räntefot interest rate 8 %
f = tillgänglighet availability 90 %

1 avser kondenskraft, kraftvärme antaget 200 kr/kWe dyrare
oondensing units, heat and power units 200 Sw Cr/kWe more expensive
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Figur 7:16 FÖRDE/.NING A V NA TTBEFOLKNINGEN I STOCKHOLM GÖTE-
BORG OCH MALMÖ A VSEENDE ÅR 1985

Fördelningen för Stockholm är ungefär lika med modellstadens (jämför figur 7:1)
night population distribution in the cities of Stockholm, Gothenburg and Malmo
according to prognoses for 1985 (model city, fig. 7: 1 similar to Stockholm 1985)

mässigt placerats ca 10 km från fjärrvärmenätet. Kostnaden för överfö-

ringsledning har inklusive kapitaliserade driftkostnader uppskattats till ca

6 Mkr per km.
Den ekonomiska analysen baserad på 1971 års kostnadsbild tyder på

att kärnkraftvärmeverk knappast kan komma ifråga annat än för landets

tre största städer, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö. Befolknings-

fördelning och total folkmängd i Stockholms-området omkring år 1985 

torde motivera ett större fjärrvärmenät och en större optimal effekt för

kraftvärmeverket, än vad som antagits för modellstaden. För Göteborg och

Malmö är förhållandena istället sådana, att båda områdena först mot

slutet av seklet kan tänkas närma sig modellens data. l Göteborg förutser

man således en systemstorlek på l 600 MW år 1980 och 2 400 MW år

2 000. För Malmö torde ett avtappningsaggregat levererande 500 - 600

MW vara befogat tidigast under mitten av 1980-talet. Här anförda

slutsatser torde dock behöva modifieras med hänsyn till den ändrade

kostnadsbild som energimarknaden nu uppvisar. Figur 7: 16 illustrerar

befolkningsdata för de tre nämnda områdena jämförda med den använda

modellfördelningen.

Storstockholm

Undersökningar inom Stockholms Kraftgrupp AB (SKG, vari Stockholms

Energiverk och vattenfallsverket äger lika delar) under 1972 avseende

nukleär fjärrvärmeproduktion för Storstockholm inriktades bl. a. på jämfö-

relser av olika stationslägen och aggregatstorlekar samt på jämförelse

mellan optimerade alternativ med och utan kärnkraftvärmeverk.
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Den sammanbindning av separata värmenät som är ekonomiskt rimlig 
och praktiskt möjlig samt den framtida efterfrågan på fjärrvärme är starkt 
beroende av regionens allmänna utveckling samt enskilda kommuners 
ambitioner. Det har därför varit nödvändigt att räkna med ett brett 
variationsomrâde för den sammanlagda värmelasten: 

År 1980 1900 - 2600 MW
År 2000 3000 « 8200 MW

De stationslägen som undersökts är Bogesund, Nacka, Haninge samt 
Ågesta och Stäket. De båda sistnämnda lägena har ej tillgång till 
kylvatten. Alternativ med ett eller två aggregat i stationen har studerats. 

I Stockholms-utredningen har förutsätts ett normalt aggregatutförande 
vid Haninge-läget, ca 25 km från centrum. Extra säkerhetsanordningar, 
motsvarande ca 10 % av anläggningskostnaden, har antagits erforderliga 
vid övriga lägen, som ligger närmare bebyggelsen. Två olika aggregatstor- 
lekar motsvarande 600 respektive 900 MWe i kondensdrift har studerats. 
Anläggningskostnadema per MW har därvid bedömts vara ca 10-15 % 
lägre för det större aggregatet. 

Världena på ingående parametrar är ungefär desamma som för 
modellstadens basalternativ. Dock har på grund av kostnadsutvecklingen 
anläggningskostnaderna i Stockholms-utredningen bedömts vara ca 30 % 
högre än vad som omvänts för modellstaden. 

Resultatet innebär att om full frihet råder att ge de olika alternativen 
optimal stationseffekt blir lägena Bogesund och Nacka bäst vid begränsad 
sammanbindning av värmenätet. Om restriktioner till ett litet aggregat -

600 MWe - föreskrivs för dessa stationer och dessutom luftkylning krävs 
i Bogesund blir Haninge med stort aggregat gynnsammast vid oljepriser 
över ca 120 kr/ton. 

Ytterligare utvidgning av värmenätet ökar Haninges fördel. Sämsta 
ekonomi visar lägena Stäket och Ågesta. 

Den ekonomiska överlägsenheten med ett kämkraftvärmeverk i Ha- 
ninge jämfört med ett oljebaserat alternativ kan kapitaliserat komma att 
uppgå till 140 â 400 Mkr vid ett aggregat och oljepriset 160 kr/ton samt 
motsvarande högre vid högre oljepris. De beräkningar som redovisas i 
figur 7: 17 har förutsatt en viss begränsning av det sammankopplade 
värmenätet. Skulle detta komma att omfatta hela Storstockholm ökar 
kärnkraftalternativets ekonomiska överlägsenhet med ett kapitaliserat 
belopp på 150 á 200 Mkr. 

Totala merinvesteringen vid ett aggregat i Haninge jämfört med 
oljebaserat alternativ beräknas uppgå till l 000 Mkr. 

De angivna relationerna förutsätter obeskattat bränsle. Beaktas nu 
gällande beskattning av olja använd för värmeproduktion ökar kärnkraft- 
alternativets kapitaliserade vinst med ca 150 Mkr. Ytterligare fördelar för 
kärnkraftalternativet kan erhållas om nya billigare metoder för överföring 
av hetvatten skulle nå praktisk tillämpning. 

Inom SKG har optimal tidpunkt för idrifttagning av ett första 
kärnkraftvärmeaggregat i 900 MW-klassen bedömts mest sannolikt infalla 
1982-1985. 
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Figur 7: 1 7 KAPITALISERAD EKONQMISK ÖVEREÄ GSENHE T FÖR
KRAF TVÃRME VERK (2000 MW VARME) VID JAMFORELSE MED OLJE-
KRAFTVÃRME VERK
capita] value of reduction in production costs for a 2000 MW heat nuclear heat and
power plant in comparison with the most economical oil fired alternative

a) låg anlägningskostnad/hög värmepmgnos - low plant cost per kW/high heat
load
b) hög anüggningskostnad/üg värmeprognos - high plantcost/low heat load
Källa: Stockholms Kraftgmpp AB 1973

Göteborg

Den framtida el- och värmeförsörjningen av Göteborg har under lång tid

studerats gemensamt av Energiverken i Göteborg och Vattenfall.
Värmelasten har därvid för hela Göteborg beräknats uppgå till 2 300

MW år 1980 och 3 200 MW år 2000, varav i ett sammanbundet nät l 600

respektive 2 400 MW.
Reultatet av utredningen blev att alternativ med kärnkraftvärmeverk

var gynnsammast. Utredningens resultat redovisas här ej i detalj eftersom

den utgick från anläggningskostnader och oljepriset som icke längre är

representativa.
Utredningen visade också att verket borde tas i drift i början av

1980-talet. Något beslut att genomföra projektet har ej fattats.

16
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Malmö /L und -regionen

Med nu planerad markutnyttjningi Malmö skulle mark för ett kärnkraft-
verk kunna erhållas på ca 3 km avstånd från närmaste bostadbebyggelse.
Tillräcklig efterfrågan på värme från .tt sådant verk kommer ej att finnas
förrän i mitten eller slutet av 1980-talet varför nâgra mer detaljerade
utredningar ännu ej gjorts.

Däremot har möjligheten till fjärrvärmeöverföring från Barsebäcks-
verket till Lund undersökts ingående. En utredning för ett par år sedan
visade att lönsamhet skulle uppnås vid oljepriser överstigande 75 kr/ton.
Jämförelser gjordes då med såväl hetvattencentraler som med ett
oljeeldat kraftvärmeverk på 100 MW. Skulle den 16 km långa ledningen
Barsebäck-Lund behöva grävas ner i hela sin sträckning, skulle lönsam-
heten i stället ligga vid oljepriset 95 kr/ton. Samtidigt konstaterades att

värmeavtappningen skulle innebära en icke oväsentlig komplikation av

Barsebäcksaggregaten med ökad risk för driftavbrott. ifråga om den långa
hetvattenledningen rådde osäkerhet avseende såväl teknik som kostnader.
Den fortsatta projekteringen inriktades därför på ett konventionellt

oljeeldat kraftvärmeverk i Lund.
Av olika -skäl har kraftvärmeverket i Lund försenats och med hänsyn

till de oljepriser som nu kan förutses för framtiden har hetvattenledningen
åter aktualiserats. En ny utredning inkluderande hetvattenöverföring
även till Malmöområdet (25 km) har därför startats. Det preliminära
resultatet tyder på att lönsamhetspunkten på grund av kostnadsutveck-

lingen förskjutits mot högre oljepriser, omkring 140 kr/ton.

Optimal tidpunkt för idrzfttagning av kärnkrafrvdrmeverk

Den mest ekonomiska tidpunkten för idrifttagning av ett kärnkraftvärme-

aggregat beror bl. a. på fjärrvärmenätets totala utbyggnadstakt samt i
vilken takt olika delnät kan sammanbindas och anslutas till verket.

Tidpunkten påverkas av att under den period då utbyggnaden och

sammanbindningen av lokala nät sker skulle oljeeldade kraftvärmeverk i
och för sig vara ekonomiskt motiverade, fram till idrifttagningen av
kärnkraftvärmeverket. En oljebaserad utbyggnad i alltför stor omfattning
kan eliminera det ekonomiska motivet för en kärnkraftvärmeintroduk-
tion inom överskådlig framtid.

Som ett riktvärde har angivits att kämkraftverkets maximala het-
vatteneffekt vid idrifttagningen bör vara ca 2/3 av fjärrvärmenätets totala
effekt.
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IV Utredningens bedömningar 

8 Sammanfattande diskussion 

Närförläggningsutredningen har i kapitel 1 närmare redovisat direktiven 

för och uppläggningen av utredningsarbetet. Ett stort antal expertutred- 

ningar har genomförts såsom särskilda uppdrag. Dessa utgör ett bak- 

grundsmaterial till detta betänkande och deras titlar har angivits i en 

bilageförteckning. 
l kapitel 2 har givits en kortfattad översikt över olika typer av 

kärnkraftaggregat samt dessas användningsområden. De senaste progno- 

serna för den svenska energikonsumtionen och kärnenergiutbyggnaden 
refereras. Slutligen diskuteras de energipolitiska och miljömässiga moti- 

ven för tätortsförläggning av kärnkraftvärmeverk. 

Eftersom det tekniska bakgrundsmaterialet är mycket omfattande och 

delvis mycket specialistbetonat har utredningen sammanfattat och 

presenterat detta material i en teknisk redogörelse vilken ingår som 

avdelning III i betänkandet och omfattar kapitlen 3 t. o. m. 7. 

Detta kapitel ägnas åt en diskussion av de frågeställningar i det 

ursprungliga utredningsuppdraget som avser närförlagda kraftvärmeverk. 

Under arbetets gång har dock utredningens inriktning kommit att få en 

mera generell karaktär och täcker även vissa problem utanför den rena 

närförläggningsproblematiken. 
I kapitel 2 har närmare preciserats vad som i direktiven avses med 

begreppet ”närförläggning”. Utredningen diskuterar bl. a. i vilken mån 

det uppträder speciella närförläggningsrisker, dvs. om kärnkraftverk 

förlagda nära eller inne i en storstad medför nya eller signifikant ökade 

risker jämfört med verk förlagda på större avstånd från samma stad. 

Utredningen har i detalj analyserat ett antal utvalda typfall där de 

olika faktorer som har betydelse vid närförläggning kombinerats. Sålunda 

har en schematiserad geografisk befolkningsfördelning för en storstad 

med drygt en miljon invånare lagts till grund vid utvärderingen av 

kärnkraftverkens haveririsker. Fyra lägen, 5, 20, 40 och 100 km från 

centrum av denna storstad har jämförts med avseende på risker i samband 

med tänkbara haverier. 

Utredningen har utgått från att de reaktorkonstruktioner, som kan bli 

aktuella för närförläggning skall vara av väl utprovad typ. Bland de 
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reaktortyper som hittills prövats i kommersiell drift har utredningen valt 
att redovisa säkerhetsegenskaperna vid de till antalet helt dominerande 
lättvattenreaktorerna. Förhållandena vid gaskylda reaktorer av lâgtempe- 
raturtyp och tungvattenreaktorer har inte behandlats, då dessa typer av
främst ekonomiska skäl inte är aktuella för svensk del. Andra reaktorkon- 
struktioner, exempelvis gaskylda högtemperaturreaktorer har ej tagits 
med i analyserna, eftersom drifterfarenheter ännu inte föreligger i 
tillräcklig omfattning. 

Kärnreaktorerna i de kraftverk, vilkas egenskaper och utförande 
sålunda lagts till grund för analyserna, har antagits vara lättvattenreakto- 
rer med en effekt motsvarande 580 MW elkraft i kondensdrift. Såväl en 
kokarreaktor (BWR) av Asea-Atoms konstruktion som en tryckvatten- 
reaktor (PWR) av Westinghouse konstruktion har studerats. Dessa har 
inte befunnits skilja sig i väsentlig grad i fråga om säkerhetsegenskaper. 

Vid jämförelsen av olika alternativ för fjärrvärmeförsörjning i en 
schematiserad storstad har tre alternativ studerats, nämligen enbart 
hetvattencentraler, oljekraftvärmeverk kombinerade med hetvattencen- 
traler och kärnkraftvärmeverk kombinerade med hetvattencentraler. De 
resultat för driftekonomin som erhållits har jämförts med uppgifter från 
analyser av konkreta fall gällande Stockholms- respektive Malmö/Lund- 
områdena. 

Utredningen har genomgående eftersträvat att utföra de erforderliga 
schematiseringarna och begränsningen av analyserna till ett antal typfall 
på ett sådant sätt att framkomna resultat skall ha så allmän giltighet som 
möjligt. Beräkningar för verkliga befolkningsbilder och alternativa reak- 
torstorlekar kan ske med samma metodik som använts i dessa analyser. 

8.1 Ekonomiskt motiv för närförläggning av kämkraftvärme- 
verk 

Användning av kraftvärmeverk ökar väsentligt utnyttjningen av råvaror- 
nas energiinnehåll till följd av att överskottsvärmet vid elproduktionen 
nyttiggöres. Härigenom minskar således utsläppen av spillvärme. Minsk- 
ningen i importbehovet av fossilt bränsle kan för fjärrvärmesystemet i 
modellstaden med ett kärnkraftvärmeverk på l 200 MW fjärrvärmeeffekt 
röra sig om upp till l miljon ton olja per år. 

De fasta kostnaderna dominerar för kärnkraften, medan oljekraftens 
kostnader är starkt beroende av oljepriset. Vid ett utbyggnadsbeslut kan 
därför den framtida produktionskostnaden uppskattas med större nog- 
grannhet för kärnkraften än för oljekraften. Oljeprisets framtida utveck- 
ling är ytterst svår att förutse, vilket speciellt understrukits isamband 
med oljekrisen 1973/74. Sannolikt kommer priset efter en eventuell 
Stabilisering av läget på oljemarknaden att ligga på en avsevärt högre nivå 
än före krisen. Utredningens ekonomiska analyser har i huvudsak utförts 
med kostnadsläget l97l som utgångspunkt. Då ansågs kostnadsintervallet 
100-160 kr per ton tjock eldningsolja kunna täcka den tänkbara 
prisutvecklingen inklusive kostnader för avsvavling eller rökgasrening. 
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Olja kunde då i många fall köpas till priser väl under 100 kr per ton. I 

mars 1974 bedömdes ett sannolikt framtida minimipris ligga två å tre 

gånger högre. Tillfälligtvis under den akuta oljekrisen betalades betydligt 

högre priser. Alternativa fossila bränslen, främst kol, kan vid höga 

oljepriset få ökad konkurrensförmåga vilket torde medföra en dämpning 
av prisutvecklingen för olja. Den marknadsmässiga koppling som finns 

mellan kostnaderna för olika alternativ minskar dock sannolikheten för 

drastiska förändringar i kostnadsrelationerna mellan kraftslagen. 
Det ekonomiska utfallet vid val av olika alternativ för fjärrvärmepro- 

duktion har diskuterats i avsnitt 7.5. Uppgifter presenteras där såväl för 

innerområdet i en schematisk miljonstad som för landets tre största 

städer. Det bör dock framhållas att ekonomiska slutsatser grundade på en 

schematiserad modell inte har generell giltighet då lokala förhållanden 

kraftigt kan påverka det beräknade utfallet. 
Vissa resultat är dock gemensamma för utredningens modellstudie och 

den studie av ett antal utbyggnadsalternativ för Storstockholms fjärrvär- 

meförsörjning som Stockholms Kraftgrupp AB (SKG) avslutade 1973. 

SKGs studie diskuterar kärnkraftvärmeverk av såväl den storlek som 

utredningen utgått från som sådana med högre effekt. SKGs beräkningar 
resulterar i att årskostnaderna för producerad värme och elkraft blir lägre 
för kärnkraftvärme än för bästa oljeeldade alternativ vid oljepriser över 

130 å 140 kr per ton olja, vilket överensstämmer med utredningens 
modellstudie om dess resultat korrigeras till 1973 års prisnivå. Denna 

beräkning tar dock ej hänsyn till de beräknade miljöeffekterna av 

rökgasutsläppen under normaldrift. Sker detta skulle kärnalternativets 
konkurrenskraft stärkas ytterligare. Kämalternativet kräver dock större 

investeringar än oljeeldade alternativ. 
Renodlade kärnkraftvärmeverk där hela kapaciteten för fjärrvärmepro- 

duktion kan utnyttjas, synes ha svårt att hävda sig i mindre fjärrvärmesys- 
tem än de som planeras inom landets tre största städer. Detta beror på att 

anläggningskostnaderna per MW ökar starkt vid de mindre aggregatstorle- 
kar som skulle bli aktuella i sådana mindre system. Kärnkraftverk med 

ångavtappning för uppvärmning av fjärrvärmevatten där endast en del av 

den totala överskottsvärmen utnyttjas, kan dock bli ekonomiskt intres- 

santa även i andra större tätortsomrâden. 

8.2 Fjärrvärmealternativens miljöverkningar 

Vid sin bedömning av de tre valda alternativen till fjärrvärmeförsörjning 
av modellstaden ur miljösynpunkt har utredningen studerat förhållanden 

såväl under normal drift som i samband med olika tänkta haverier. 

Analysen av haveriemas betydelse har dock koncentrerats på det 

kärnkraftvärmeverk som ingår i ett av alternativen. Haveriverkningar från 

oljeeldade enheter har i huvudsak berörts endast principiellt. 
I detta avsnitt behandlas omgivningsverkningarna vid beaktande av 

enbart normalutsläppen. Frågan om vilken vikt haverier bör tillmätas 

behandlas närmare i följande avsnitt av kapitlet. 
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Befolkningsdos =
summan av alla indivi-
duella stråldoser som
en viss verksamhet eller
ett visst utsläpp orsakar.
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De beräknade verkningarna av normalutsläppen från kärnkraftverken
baseras enligt avsnitt 6.4 på antagandet att utsläppen uppgår till exakt

tillåtlig nivå. De verkliga utsläppen är normalt mindre. Verkningarna
innefattar även de som kan orsakas av stråldoser som uppkommer 
indirekt - vid uranframställning, bränsletillverkning, transporter av 
radioaktivt material, avfallshantering etc. - för att möjliggöra den
aktuella kärnkraftproduktionen.

Samtidigt måste konstateras att miljöverkningarna på kort och lång
sikt av utvinning, raffinering och transport av olja för kraftproduktion
endast kunnat behandlas kvalitativt. Detta beror på att kunskap saknas
på detta område utöver vad som är känt beträffande de omedelbara
verkningarna av oljeutsläpp i hav och andra vattenrecipienter.

Utredningens studier av miljöverkningarna har speciellt inriktats på
effekter av utsläpp till atmosfären. Vid en jämförelse mellan de olika

fjärrvärmealternativen har övrig inverkan på miljön inte bedömts vara av
samma betydelse. Såsom framgått av kapitel 7 har jämförelsen baserats

på en analysav skillnaderna med avseende på respektive luftförorenings-
bilder. Inverkan av radioaktivitetsutsläpp såväl som utsläpp av svavel- och
kväveoxider samt stoft har studerats.

De radioaktiva normalutsläppen från kärnkraftverk kan erfarenhets-

mässigt begränsas så att hälsoeffekterna i omgivningen - vilka ej kan

påvisas utan endast teoretiskt beräknas - blir mycket små. De radiolo-

giska miljöverkningarna vid kärnkraftalternativet har som nämnts beräk-
nats utgående från att de högsta tillåtna omgivningsdosema uppnås. De 
beräknade värdena är därför att betrakta som övre gränser. Ytterligare
marginaler erhålles dessutom beroende på att även de samband mellan
stråldoser och hälsoeffekter som använts har karaktären av övre gränser.

De stråldoser som enstaka individer i verkets närmaste omgivning kan
utsättas för, begränsas genom tillåtliga värden och kontrolleras mättek-
niskt på samma sätt vid närlägen som vid gleslägen. Såsom kanske är rätt

självklart påverkas inte närförläggningsfrågan av riskförhållanden för
enskilda individer. Den totala effekten i omgivningen, även på längre
avstånd, har bedömts med hjälp av uppskattade värden på total (global)
befolkningsdosl. Denna befolkningsdos varierar inte mer mellan närlägen
och gleslägen än mellan gleslägen i olika delar av Sverige. Variationema
mellan olika lägen bedöms därför vara försumbara. De normala utsläppen
av radioaktivitet ger således inte några miljöverkningar som hindrar att
kärnkraftvärmeverk placeras i närlägen.

Införande av kärnkraftvärmeverk ger definitiva fördelar i fråga om

luftföroreningssituation och därmed sammanhängande hälsoverkningani
förhållande till de helt oljeeldade alternativen. Det bör emellertid
framhållas att oberoende av alternativ ger införande av fjärrvärme - i
stället för lokal uppvärmning med olja - i centrala delar av en storstad en

kraftig förbättring av luftföroreningsläget.
Många föroreningar som släpps ut exempelvis från fordon, oljeeldade

kraftverk och andra industrier kan ge samma typer av hälsoeffekter som

joniserande strålning. Bristen på kvantitativ kunskap beträffande de icke
radioaktiva föroreningarnas miljöverkningar vid låga koncentrationer,
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speciellt i fråga om genetiska och sena hälsoeffekter på människan samt 

skadeeffekter på djur och vegetation är emellertid stor. Detta gör det 

svårt att på ett rättvisande sätt jämföra och värdera effekterna av de olika 

alternativens utsläpp till atmosfären. I kapitel 7 har för modellstaden 

skillnaden mellan alternativen i fråga om miljöeffekter kostnadsmässigt 

uppskattats till storleksordningen 60 miljoner kronor per år till kärnkraf- 

tens fördel. inkluderas dessa miljökostnader i beräkningarna, skulle 

kärnkraften bli förmånligast vid oljepris över 80 å 90 kr per ton, mot 

annars över 130- 140 kr per ton. 

l utredningens analyser har miljöverkningarna från oljeeldade enheter 

uppskattats på basis av beräknade svaveldioxidhalter i omgivningen. Så 

länge som kunskapen om de olika föroreningskomponenternas roller i 

förekommande hälsoeffekter är ofullständig, kan betydelsen av en 

sänkning av enbart svavelutsläppen lätt överskattas. Detta bör beaktas vid 

bedömning av möjligheterna att genom ökade insatser på avsvavling och 

rökgasrening minska miljöeffekterna av oljeeldade alternativ. 

Erforderligt kylvatten har vid utredningens studier antagits kunna 

hämtas från en naturlig vattenrecipient. Vissa värmeutsläpp kommer att 

ske även från kärnkraftvärmeverket som förutsatts användas i blandad 

kondens- och mottrycksdrift vissa delar av året. Utsläppen blir totalt sett 

mycket mindre än för rena kondensaggregat, vilka dock normalt kan 

lokaliseras vid kusten med gynnsamma recipientförhållanden. För vissa 

närlägen är det tänkbart att kylningsfrâgan kan kräva särskilda åtgärder, 
eftersom en stor del av värmeutsläppen sannolikt kommer att äga rum 

under årstider, då recipienten år speciellt känslig för tillskottsvärme. 

Eventuella åtgärder torde i så fall komma att avse förlängda kylvattenled- 

ningar, införande av kyltorn e. d., vilket leder till höjda anläggnings- och 

driftkostnader. 

8.3 Omgivningsrisker från haverier 

I detta avsnitt göres en bedömning av omgivningsriskerna vid haverier 

sedda i relation till det av utredningen definierade s. k. referenssamban- 

det. Vissa grundläggande faktorers inverkan på enskilda haveriers 

konsekvens och sannolikhet belyses och slutligen diskuteras vad som 

rimligen skulle kunna anses vara en maximalt tänkbar haverikonsekvens. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana haverityper som enligt utred- 

ningens bedömning skulle kunna ge stora konsekvenser i omgivningen. De 

sannolikhetsvärden som ingår i säkerhetsanalysen diskuteras närmare. I 

avsnitt 8.4 diskuteras olika tekniska säkerhetsanordningar och omgiv- 

ningsförhållanden, där åtgärder kan sättas in för att minska haveririsker- 

na. 
Någon närmare analys av häveririskerna från de hanteringar, som följer 

med andra energiproducerande system har inte gjorts. Utredningen har 

dock noterat att AEC i Förenta staterna i detta avseende presenterat 

riskuppskattningar för stora oljebränderl. Risker i betydelsen konsekvens 
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multiplicerad med sannolikhet, i samband med sådana haverier anges
därvid som jämförbara med dem vid kärnkraftverk. 

De jämförelser mellan haverikonsekvenser för olika förläggningsplatser 
som utredningen gjort grundar sig på beräknat antal akuta skadefall av 
olika slag. Statistiskt beräknade sena hälsoeffekter, såsom olika _slags 
cancer och genetiska verkningar, är dels små jämfört med de från 
tillåtliga normalutsläpp, dels i stort oberoende av närförläggningsgraden. 
Eventuella verkningar av denna typ från haveriutsläpp blir - liksom 
sådana från normalutsläppen - omöjliga att identifiera. Detta beror på 
att verkningarna är små och uppträder med stor spridning både 
geografiskt och i tiden, samt att samma slags hälsoeffekter normalt 
förekommer med jämförelsevis höga normala frekvenser inom befolk- 
ningen. 

Tänkbara haverier vid ett kärnkraftverk täcker ett brett spektrum vad 
det gäller till omgivningen frigjord aktivitet. Haverikonsekvenserna i 
omgivningen påverkas förutom av det primära haveriförloppet, även av 
funktionen hos anläggningens säkerhetssystem samt av omgivningsförhål- 
landen. Bland dessa senare är atmosfärisk spridning och aktuell befolk- 
ningsbild av störst betydelse. De stråldoseri omgivningen som orsakas av 
ett visst haveriutsläpp kommer, beroende på vindriktning och spridnings- 
situation, att kunna anta starkt varierande värden. 

Akuta hälsoeffekter kan endast uppstå i samband med mycket 
allvarliga haverier, som leder till att stora andelar av aktivitetsinnehållet i 
härden frigöres, i kombination med att flera säkerhetssystem felfungerar. 
Dessutom krävs i allmänhet att utsläppet sker under ogynnsam väderlek 
med avseende på vindriktning och spridningsförhållanden. 

Total risk för omgivningen av kämkrafthaverier 

Vid bedömning av den totala risken i omgivningen vid haverier i 
kärnkraftverk har utredningen använt sig av ett referenssamband mellan 
haverikonsekvensernas storlek - mätt som antal skadefall - och deras 
sannolikhet. Sambandet ger en riskfördelning i stapeldiagramform som 
kan jämföras med fördelningarna efter konsekvensstorlek av andra 
risktyper i samhället, figur 8: l. Sambandet har givits formen av 
trappstegskurvor dels avseende alla kärnkraftverki Sverige, dels avseende 
ett enstaka aggregat på 580 MWe. För jämförelse med övriga risktyper är 
den förstnämnda trappstegskurvan lämpligast att använda. Referenssam- 
bandet är så konstruerat att det motsvarar ett högsta antal akutskador ej 
överskridande en tiondel av det antal fall av sena statistiska effekter, som 
tillåtliga normalutsläpp beräknats kunna ge upphov till. Faller de 
sammanlagda haveririskema under denna kurva - dvs. underskrider den 
sammanlagda sannolikheten för haverier med en viss konsekvensstorlek 
referenssambandets motsvarande värden - är situationen tillfredsställan- 
de och marginalen större ju lägre de verkliga haverifallen ligger. Som 
framgår av figuren förutsätter referenssambandet att sannolikheten för 
haverikonsekvenserna skall minska med ökande konsekvensstorlek. 

Sannolikheter för haverier med små och måttliga konsekvenser kan 
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Figur 8: I REFERENSSAMBAND, ÖVRE GRÃNSER FÖR HA VERIRISKER
FRÅN KÄRNKRAFT reference levels, upper permissible limits for nuclear power 
accidents cf. also ñ g.6:7
Förutsättningar för referenssambandet framgår av text s. 185. Övriga risktyper avser 
enbart dödsfall, jämför fig. 6: 7

uppskattas relativt väl. Här kommer erfarenhetsdata från drift av 

kraftreaktorer att kunna ge belägg för uppskattningens riktighet inom en 

tidrymd av storleksordningen ett decennium, då man nâtt sammanlagda 
drifttider på 5 000-10 000 reaktorår. Om frekvensen av mindre haverier 

skulle ha underskattats bedöms dock redan dessförinnan hänsyn till 
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personalens säkerhet och anläggningarnas ekonomi ha tvingat fram
förbättringar för att eliminera störningar av haveriförlopp helt utan
konsekvenser i omgivningen.

Närförläggningsproblematiken påverkas enligt ovan huvudsakligen av
sådana antagna haverier där en avsevärd del av reaktorhärdens aktivitets-
innehåll sprids till omgivningen. För utredningens bedömningar har det
därför ej varit nödvändigt att göra någon fullständig genomgång av alla
tänkbara haverier. Arbetet har i stället inriktats på analys av ett antal
mycket svåra haveriförlopp, som kan ge akuta skador i omgivningen, och
som bl. a. belyser vad som kan kallas ”värsta tänkbara haverikonse-
kvens.

Såsom framgått huvudsakligen av avsnitt 6.5 blir det då fråga om
ytterst osannolika förlopp. Sannolikheten för de primära haverihändelser-
na vid sådana haveriförlopp bedöms ligga lägre än l å 10 per miljon
reaktordriftår. Även andra auktoritativa uppskattningar av sannolikheten
för mycket stora haverier har givit liknande och lägre resultat. Som
exempel kan nämnas de uppgifter som ges i en tidigare refererad rapport]
från amerikanska AEC. Där anges för olika primära haverihändelser och
felfunktioner siffror av samma storleksordning som utredningen använt
vid sina bedömningar. Rapporten har dock ej behandlat frågan om
extremt stora haverier utförligt. Denna fråga väntas bli belyst i en studie
vilken är av liknande typ som närförläggningsutredningens och som
väntas bli framlagd av AEC senare under 1974.

Det ligger i sakens natur att de mycket låga sannolikheter som

förknippas med stora haverikonsekvenser är i det närmaste omöjliga att
faktiskt belägga. Möjligheten att svårbedömbara, icke förutsedda eller

analyserade haverityper - exempelvis skador orsakade vid sabotagehand-
lingar, genom sällsynta naturkatastrofer eller eventuellt förbisedda

felkedjor - kan bidra väsentligt till den totala riskbilden måste också
beaktas. Den ovan angivna sannolikheten för värsta typen av primärhaveri
har enligt avsnitt 6.5 angivits under beaktande av dylika förhållanden.
Det är ändå rimligt att kräva säkerhetsmarginaler mellan beräknade
sannolikheter för studerade enstaka haveriförlopps konsekvenser och
referenskurvans värden, eftersom de senare avser summan av alla haverier
med en viss konsekvensstorlek. Den grupp av beräkningsfall som

utredningen valt att analysera - utgående från sannolikheten l â 10 per
miljon reaktorår för primärhaveriet - har stora marginaler till referens-
kurvan. Som exempel kan nämnas att om enbart dödsfall beaktas kan
haveriema sammanlagt få ha ca 10 000 gånger högre sannolikhet än den

beräknade, utan att referenssambandets värden överskrides. Jämför i

övrigt figur 8: 2-81 9.
Risker för stora fel i beräknade konsekvensbilder föreligger ej om

utsläppets karaktäristika - mängd, tidsförlopp, utsläppshöjd etc. - är

givna. Med gällande höga krav på tekniskt utförande och driftförhållan-
den samt genom att säkerhetsanalyserna genomgående baserats på
pessimistiska antaganden om felfrekvenser o. d. bedömer utredningen det

Washington D.C. (juli 1973).icke heller troligt att här angivna sannolikheter för haverier skall
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ha väsentligt underskattats. Detta betyder att de totala haveririskema 

även från närförlagda kärnkraftverk kommer att ligga under de värden 

som referenskurvan anger. Därav följer också att riskerna från närförlagda 
kärnkraftverk skulle vara långt mindre än många andra risker av känt slag. 

Utredningen har dock bedömt det värdefullt att kunna belysa den 

värsta tänkbara konsekvens som kan vållas av kraftreaktorer på olika 

förläggningsplatser. Till grund för en sådan belysning har lagts vissa 

antaganden, av vilka härnedan betydelsen av atmosfäriska spridningsför- 

hällanden, aktivitetsfrigörelse ur bränslet och aggregatstorlek skall disku- 

teras närmare. 

Spridn ingsförhållanden 

De av utredningen utnyttjade beräkningsmetoderna kan tillämpas vid 

spridning i marknivå och på upp till ca 200 m höjd. Konsekvensberäk- 

ningar har gjorts för utsläppshöjdema 20 och 100 m, där den lägre 

höjden i praktiken motsvarar ett kallt markutsläpp och den högre fått 

representera skorstensutsläpp eller utsläpp nära marken med beaktansvärt 

värmeinnehåll. Vid mycket stora haverier där avsevärda delar av härdens 

aktivitetsinnehåll går ut på någon timme ur reaktorinneslutningen 
bedöms utsläpp som sprider sig på större höjd - även över 100 m - vara 

sannolikast. Såsom framhållits i avsnitt 6.5 beror detta på att stora 

haveriläckage måste förutsättas förenade med frigörelse av stora värme- 

mängder vilka ger en lyfteffekt på den utläckta radioaktiviteten. Det kan 

då tänkas att utsläpp som fördelas över längre tid och av denna anledning 

erhåller ett mindre värmelyft skulle kunna ge konsekvenser av liknande 

omfattning, även om den atmosfäriska spridningen över en längre tid 

leder till lägre doser. Trots att sådana relativt kalla utsläpp endast torde 

vara möjliga med längre utsläppstider har utredningen låtit tvâ beräk- 

ningsfall av alternativet med mindre andel utsläppt jod och med den lägre 

spridningshöjden ingå bland de sex illustrerade fallen för att belysa 

utsläppshöjdens betydelse. Sannolikheten för den lägre utsläppshöjden 
har satts till en tiondel av sannolikheten för höghöjdsutsläpp. 

Dosberäkningarna har skett under antagandet att utsläppet sker i jämn 

takt under en timme. Skulle utsläppet i stället fördelas jämnt över ett 

dygn, sjunker motsvarande doser i omgivningen till ungefär en tiondel av 

vad entimmesutsläppet ger. Detta beror i huvudsak på pendlingar i 

vindriktningen som sprider utsläppet över en vidare sektor. 

De atmosfäriska spridningsförhållanden som lagts till grund för 

konsekvensberäkningarna baserar sig på observationer i Ågesta och 

Studsvik. Ur detta omfattande meteorologiska material med vädersitua- 

tioner för 24 000 enskilda timmar har för varje beräknat utsläppsfall valts 

två sådana vädersituationer att sannolikheten för att konsekvenserna blir 

mindre än de beräknade är 98,5 % respektive 99,85 %. De begränsningar 

som följer av att beräkningarna inte tar hänsyn till vissa speciella 
förhållanden som kan råda vid utpräglade stagnationstillstånd och inom 

en storstad diskuteras i avsnitt 5.2. Utredningen har dock bedömt de 

beräknade konsekvensbildema såsom fullt tillräcklig grund för sina 

överväganden. 

Sammanfattande diskussion 25 1 
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Bakgrundsdiagrammets innebörd framgår av fig 6:11
legend of background histogram, of fig 6:1 I

V dödsfall, deaths

O strålsjuka, radiation syndrome

D tidig sköldkörtelstörning, early thyroid disturbance
O abortindikation, abortion indicated
1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VllI

Pâfämeter combination according to table 6:VllI

Figur 8: 2
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I ål
Konsekvens, antal
fall per händelse
consequence, no
of casesper event

VA RIA TIONSOMRÅDE FÖR MA X7MA L T TÃNK BA RA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGET I 00 KM FRÅN STORSTADSCENTRUM
variation width for maximum accident consequences with the site 100 km from
city centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, benikningsfallen för maximalkonsekvenserna
ger även lindrigare skador.
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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V dödsfall, death:

 strålsjuka, radiation syndrome

D tidig sköldkörtelstörning, early thyroid disturbance

O abortindikation, abort/an indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:V|Il 
parameter combination according to tab/e 6; VIII

Figur 8:3 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALT TÃNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGET 40 KM FRÅN STORSTADSCENTR UM
variation width for maximum accident consequences with the site 40 km from city
centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvensema
ger även Iinct-igare skador
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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V dödsfall, deaths

 strålsjuka, radiation syndrome

D tidig sköldkörtelstörning, early thyraid disturbance

O abortindikation, abortion indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VllI _
parameter combination according to table 6: VII I

Figur 8:4 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALT TÄNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃGE T 20 KM FRÅN STORSTADSCENTR UM
variation width for maximum accident consequences with the site 20 km from city
centre
Obs! Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvensema
ger även lindrigare skador.
Note: background histogram indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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V dödsfall, death:

strålsjuka, radiation syndrome

D tidig sköldkörtelstörning, ear/_y:hyra/d disturbance

O abortindikation, abortion indicated

1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VIII _
parameter combination according to table 6: VIII

Figur 8:5 VARIATIONSOMRÃDE FÖR MAXIMALT TÃNKBARA HA VERI-
KONSEKVENSER VID LÃ GE T5 KM FRÅN ST ORSTADSCENTRUM
variation width for maximum accident consequences with the site 5 km from city
centre
Obs/ Bakgrundsbilden avser dödsfall, beräkningsfallen för maximalkonsekvensema
ger även lindrigare skador.
Note: background histogam indicates only deaths, the consequence calculations
include also less severe effects
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Avstånd till stadscentrum
distance site city centre
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VIlI
parameter combination according to table 6: VIII

Figur 8. 6 VAR/ål TIONSOMRÅDET FÖR MAXIMALT ANTAL DÖDSFALL
VID DE OLIKA LA GESALTERNA T1VEN
variation width for maximum number of deaths at different site distances from citycentre
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distance site city centre
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:Vl||
parameter combination according to table 6:VIl/

Figur8t7 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALT ANTAL STRÅLSJUKA
VID DE OLIKA LÃGESAL TERNA TI VEN
variation width for maximum number of cases of acute radiation syndrome at
different site distances from city centre.
Obs! Bakgrundsbilden avser enbart dödsfall.
Note: background histogram indicates only death risks
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:V|II
parameter combination according to table 6:Vli/

Figur 8:8 VARIA TIONSOMRÅDE FÖR MAXIMALTANTAL FALL MED
TID] G STÖRNING A V SK ÖLDK ÖR TELF UNK TIONEN VID DE OLIKA LÃGES-
ALTERNA T1VEN
variation width for maximum number of cases with early disturbance of thyroid
function at different site distances from city centre.
Obs! Bakgrundsbilden avser enbart dödsfall.
Note: background histogram indicates only death risks
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distance site city centre
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1,2,3 etc beräkningsfall enl tab. 6:VIlI
parameter combination according to table 6: VIII

Figur 8: 9 VARIA TIONSOMRÅDE FêR MAXIMALT ANTAL FALL A V
ABORTINDIKA TION VID DE OLIKA LAGESALTERNA TI VEN
variation width for maximum number of cases where abortion is indicated at
different site distances from city centre
Obs! Bakgrundsbilder: avser enbart dödsfall.
Note: background histogram indicates only death risks
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Aktivitetsfrigörelse ur reaktorn

Utredningen har räknat med två alternativ för maximalt tänkbar andel
flyktiga fissionsprodukter som kan frigöras till omgivningen vii ett
haveri: 100 % av radioaktiva ädelgaser och 30 % av jodisotoperna,
respektive 100 % ädelgaser och 3 % jod. Sådana stora utsläpp förunätter
att härdnödkylningens funktion så gott som helt uteblir. Värdena 3
respektive 30 % av härdens jodinnehåll har valts som det intervallinom
vilket maximalt utsläppt jodandel enligt tillgänglig experimentell nfor-
mation ligger underi övrigt antagna förhållanden vid dessa stora haierier.
Sannolikheten för att 30% jod skall frigöras har därvid satts till en
tiondel av sannolikheten för 3 % frigörelse.

Tidsförloppet för frigörelsen av aktivitet ur härden är av betydelse för
konsekvenserna i omgivningen på mer än ett sätt. Vid beräkniig av
maximala haverikonsekvenser har utredningen som nämnts föritsatt
frigörelse i jämn takt under den timme som utsläppet till atmo:fären
pågår. Aktiviteten i reaktorhärden minskar snabbt i början efter ett
haveri på grund av radioaktivt sönderfall. Mycket snabba utsläpp ;kulle
därför kunna betyda att större mängder radioaktivitet kom ut. Kortare
frigörelsetider än en timme är emellertid ytterst osannolika med hinsyn
till de fysikaliska begränsningar som finns.

Sker frigörelsen på längre tid än en timme minskar däremot u:läckt
aktivitetsmängd endast måttligt om inte utsläppet fördelas över ettdygn
eller mera. För att illustrera i vilken takt jod- respektive ädelgasaktivite-
ten avtar har överslagsberäkningar gjorts för ett fall där utsläppet sler på
en timme men med en fördröjning av tre timmar. Inandningsdcserna
påverkas därvid endast med några få procent, eftersom mängden
radioaktiv jod domineras av isotoper med relativt långa halveringstiden
De radioaktiva ädelgaserna, som förutom jodisotopema bidrar till
externdoserna, utgöres i större omfattning av mera kortlivade isoroper.
Samma fördröjning skulle därför, om andelen frigjord jod är 3% av
härdinnehållet eller mindre, minska externdoserna i omgivningen till
ungefär en tredjedel av de doser som erhålles om utsläppet sker Ander
den första timmen efter haveriet.

Andra fissionsprodukter än jod och ädelgaser har inte tagits med vid
beräkning av konsekvensbilderna. De kan visserligen bli av stor betydelse
på längre sikt främst för haveriernas ekonomiska konsekvenser men
utomlands och av utredningen gjorda beräkningar visar att ädelgas- och
jodaktivitet dominerar vad beträffar akuta hälsoeffekter.

Aggregatstorlek och aggregatantal

Mängden radioaktiva fissionsprodukter i härden är proportionell mot den
termiska reaktoreffekten som för konsekvensberäkningarna antagits vara
1 700 MW motsvarande ca 580 MW elkraft. Alla doser i omgivningen
ökar proportionellt med utsläppets storlek. Drabbar ett givet haveri en
reaktor med dubbelt så stor effekt som den här antagna, skulle doserna i

omgivningen således bli dubbelt så höga. Samtidigt ökar det avstånd inom
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vilket en given hälsoeffekt kan uppträda - dvs. en viss dosnivå 
överskrides. 

Varje aggregat vid ett verk bidrar till sannolikheten för att haverier 
skall uppträda och ge konsekvenser i en viss punkt i omgivningen. 
Sannolikheten att omgivningen skall drabbas av en olycka Ökar därför i 
stort sett proportionellt med antalet aggregat. 

Maximalt tänkbara haverikonsekvenser 

Av vad som tidigare sagts i detta avsnitt har framgått att endast mycket 
stora haverier kombinerade med i övrigt ogynnsamma förhållanden kan 

ge omgivningskonsekvenser med akuta skador utanför själva anläggningen 
vid ett kärnkraftverk av den studerade typen. De beräkningsfall utred- 

ningen presenterat i avsnitt 6.5 såsom karaktäristiska för de fyra olika 

lägesalternativens värsta tänkbara haverikonsekvenser utgår sålunda från 
en rad antaganden om delförlopp med låg sannolikhet. En ogynnsammare 

meteorologisk spridningsbild - inklusive vindriktning i förhållande till 

omgivande tätbefolkade områden - inträffar endast i 1,5 å 0,15 % av all 

tid. Värmeinnehållets lyftande effekt på de stora utsläpp som det är fråga 
om har endast beaktats kvalitativt och kommer troligen i ett reellt fall att 

kraftigt reducera doserna i förhållande till de beräknade. Vidare har den 

andel av härdens flyktiga aktivitetsinnehåll som frigöres antagits vara så 

stor som praktiskt kan vara möjligt. Aggregat med drygt dubbla effekten 

skulle dock kunna bli aktuella och därmed skulle aktivitetsinnehåll i 

härden och stråldoser i omgivningen kunna bli proportionsvis lika mycket 
större än vad utredningen redovisat i beräkningsfallen. Endast i fråga om 

aggregatstorlek synes därför sådana parametervärden rimligen kunna 

antas, som leder till ogynnsammare resultat än de redovisade. 

De sex beräkningsfall som visas i konsekvens-sannolikhetsdiagrammen 

figur 8: 2-8: 9 skall inte betraktas fristående från varandra. Tillsammans 

avser de att illustrera vad som kan kallas värsta tänkbara haverikonse- 

kvens för vart och ett av lägena 5, 20, 40 och 100 km från miljonstadens 
centrum. Dessa maximalkonsekvenser måste också bedömas mot bak- 

grund av antagna förutsättningar och konsekvensernas låga sannolikheter. 

Man kan nämligen inte betrakta en beräknad konsekvens fristående från 

sannolikheten för dess inträffande med motiveringen att konsekvensen är 

exceptionellt stor. Ett sådant betraktelsesätt skulle med tillräckligt 

pessimistiska konsekvensberäkningar leda till krav på att stoppa många 
verksamheter. Det är sålunda möjligt att specificera osannolika omstän- 

digheter - avseende haverisätt, mänskligt felhandlande, befolkningsbild, 

spridningsförhållanden osv. - vilka ger beräknade olyckskonsekvenser i 

storleksordningen tiotusentals dödsfall för exempelvis transport och 

lagring av kemiska produkter, civil och militär flygtrafik, oljelager, gas- 
och vattenförsörjningssystem. I något stadium av ett beslutsfattande är 

därför en uppskattning av konsekvensens sannolikhet nödvändig. Risk- 

tagandet måste därvid i regel vägas mot ekonomiska eller miljömässiga 
fördelar. Med beaktande av ovan angivna synpunkter kan maximala 

konsekvenser diskuteras för olika lägen utgående från figurerna 8: 2-8: 9 

Sammanfattande diskussion 
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och avsnittet 6.5. 
Dessa beräknade maximalkonsekvenser är med avseende på dödsfall 

begränsade till ett fåtal fall för samtliga lägen, 5 km-läget inräknat, om 
det avstånd inom vilket ingen eller ringa bebyggelse finns, antas vara 2 
km. Med 0.5 km avstånd ökar maximiantalet dödsfall vid 5 km-läget till 
några hundratal. Denna konsekvensstorlek ligger dock på den lägsta 
sannolikhetsnivån som presenteras, en tiotusendel per miljon reaktorår. l 

Här kan likaså observeras att allvarliga akuteffekter såsom strålsjuka 
och tidigt uppträdande störning av sköldkörtelfunktionen helt uteblir i 
flera av beräkningsfallen för samtliga lägen. Kunde lyfteffekten av 
utsläppens värmeinnehåll beaktas på ett helt realistiskt och kvantitativt 
sätt är det sannolikt att än fler beräkningsfall skulle _ge detta resultat. 

De tre akuta skadekategorier som förutom dödsfall antagits dominera 
konsekvensbilderna är strålsjuka, tidig sköldkörtelstörning och ovillkorlig 
abortindikation. 

Strâlsjuka ger i det akuta skedet en mycket allvarlig sjukdomsbild och 
kan vid höga doser leda till döden. De skadefall som redovisats i denna 
kategori för de olika beräkningsfallen gäller så låga doser, att ett 
fullständigt tillfrisknande förutses. Antalet fall av denna typ i maximal- 
konsekvenserna ligger mellan 0 och 100 för de två gieslägena, O och 500 
för 20 km-läget samt 0 och 10 000 för 5 km-läget. 

Tidig störning av sköldkörtelfunktionen är en relativt lindrig sjukdom, 
vars verkningar kan elimineras genom medicinering. Beroende på dosens 
storlek ger den sig till känna från kort tid efter det personen utsatts för 
strålning och upp till något år senare. Maximalkonsekvensen ligger här för 
40- och 100 km-lägena mellan 0 och 3 000 fall, för 5- och 20 km-lägena 
mellan ett fåtal fall och upp till flera tiotusental. Det bör här framhållas 
att störning av sköldkörtelfunktionen inte i någon annan känd säkerhets- 
analys bedömts vara så allvarlig att den tagits med i konsekvensbeskriv- 
ningen. 

Vad som här kallats ovillkorlig abortindikation utgör fall där gravida 
kvinnor fått stråldoser över 10 rad till fostret. Om sådana doser erhållits i 
samband med medicinsk behandling har man hittills ansett sannolikheten 
för fosterskador så förhöjd att en abort rekommenderats. Sannolikheten 
för skada är fortfarande måttlig jämfört med den normala frekvensen av 
liknande fosterskador, och framför allt när dosen erhållits sent under 
fosterutvecklingen är denna sannolikhet låg. Maximala antalet fall av 
denna kategori ligger mellan några tiotal till något tusental för 5 
km-läget, mellan ett tiotal och några hundra för 20 km-läget samt mellan 
noll och ett par hundra för de övriga tvâ lägena. 

Med här gjorda antaganden präglas maximikonsekvenserna vid 40 och 
100 km-lägena helt av effekterna inom de mindre samhällen - 500 
invånare på 5 km avstånd och 15 000 invånare på 15 km avstånd - somi 
de schematiska befolkningsbilderna fått representera nârbefolkningen vid 
dessa lägen. Inte ens lindriga akutskador uppträder såledesi miljonstaden 
under gjorda antaganden, men kunde ha blivit aktuella vid exempelvis en 
dubbelt så stor reaktoreffekt som den studerade. Utredningens beräk- 
ningar innefattar inte någon utspridd glesbygdsbefolkning vid 40 och 100 
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km-lägena. För verkliga lägen skulle därför flera skadefall kunna erhållas 

än vad som redovisats för dessa två lägen. Speciellt kan konsekvensbilder- 

na ändras av tätorter på närmare avstånd än de antagna, medan en 

utspridd landsbygdsbefolkning inte påverkar antalet fall i sådan utsträck- 

ning att här angivna storleksordningar på maximikonsekvenserna ändras. 

En given omfattning av konsekvenserna blir vidare sannolikare om 

mindre samhällen inom 2-15 km avstånd finns mera jämnt fördelade 

runt periferin vid gleslägena. 
Den absoluta storleken av de beskrivna maximala haverikonsekvenser- 

na ligger vad det gäller antalet dödsfall storleksmässigt under motsvaran- 

de maximala konsekvenser av andra av samhället accepterade verk- 

samheter t. ex. trafikflyget (en jumbojet störtar i en stad), transport av 

gifter (klortankvagn går sönder på en centralstation) och lagring av 

brandfarliga ämnen (stor brand i lager med svavelhaltig olja ger stora 

utsläpp av S02 ). Sannolikheten för att få ett visst antal dödsfall eller 

skadefall av många andra orsaker ligger dessutom mycket högre än för att 

en reaktorolycka skall få en lika stor konsekvens. 

Mot teoretiska analyser av haveriförloppen med sina sannolikheter kan 

alltid invändas att det är omöjligt att helt förutse verklighetens skiftande 

mångfald av störningar och händelseförlopp. Som närmare diskuterats i 

avsnitt 6.5 och tidigare i detta avsnitt, önskar utredningen i detta 

avseende peka på vikten av erfarenheter och verifikation samt på 
inverkan av den mänskliga faktorn, t. ex. sabotage. Utredningen har dock 

enligt vad som tidigare sagts sökt ta hänsyn till existerande osäkerheter 

vid uppskattning av haverisannolikheterna. Dessutom understrykes bety- 
delsen av de stora marginalerna till referenssambandets värden samt 

framför allt de till samhällets risker i övrigt. 

8.4 Anordningar och åtgärder av betydelse för omgivnings- 
säkerheten vid haverier 

Allmänt 

Stora utsläpp av aktivitet på kort tid karaktäriserar haverier, som kan ge 

akuta hälsoeffekter i omgivningen och därmed bli av betydelse i 

närförläggningsfrågan. Sådana utsläpp kan endast inträffa om kylningen 

av bränslet genom någon form av skada blir otillräcklig samtidigt med 

läckage både från det primära cirkulationssystemet och från reaktorinne- 

slutningen. Skadorna kan tänkas inträffa oberoende av varandra, men 

detta är så osannolikt att riskerna helt bestäms av fall där de på något sätt 

är kopplade till varandra - dvs. har en gemensam orsak eller där en skada 

utlöser den andra 
Härdens kylning säkerställs i första hand genom det normala primär- 

systemet som är uppbyggt av flera parallella kretsar vid båda reaktor- 
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typerna. Skulle denna kylning bli otillräcklig antingen beroende på en 
stor oavsiktlig förhöjning av reaktoreffekten eller på bortfall i tillförseln 
av kylvatten - pumpstopp, brott på ledning e. d. - träder olika 
säkerhetssystem in. Reaktom snabbstoppas samt om erforderligt sätter 
också nödkylning av härden in. Som ett ytterligare skydd finns dessutom 
olika inneslutningsfunktioner. 

Snabbstoppssystemet utlöses på många olika typer av signaler - hög 
reaktoreffekt, högt tryck och hög temperatur i inneslutningen etc. - och 
fungerar genom att ett stort antal styrstavar snabbt förs in i härden och 
sänker effekten. Reaktoreffekten sänks snabbt och kraftigt i de flesta 
situationer även om endast ett fåtal stavar fungerar. 

Härdnödkylningen kan vid både BWR och PWR upprätthållas med ett 
antal olika system och i många haverifall är inte nödkylning erforderlig. 
Härdnödkylningen är dimensionerad för ogynnsamt lokaliserade brott på 
primårsystemets stora cirkulationskrets och på de stora ång- och 
matarvattenrören. Den är utförd som två eller flera parallella, av varandra 
oberoende system. Även stora rörbrott, som snabbt tömmer cirkulations- 
systemets vatten och ånga ut i reaktorinneslutningen skall kunna tas om 
hand utan att större aktivitetsmängder frigöres ur härden. 

Reaktorinneslutningar dimensioneras också för att tåla brott på de 
största rören i primärsystemen, varvid kravet är att endast obetydliga 
mängder av frigjord aktivitet skall kunna nå omgivningen. En viktig deli 
inneslutningens funktion är de avstängningsmöjligheter som finns på alla 
ledningar, vilka passerar genom inneslutningsväggen. Sker ett brott 
utanför inneslutningen, exempelvis på en ångledning för BWR, måste 
denna ledning stängas med en ventil mellan brott och härd. Dubblerade 
ventiler installeras därför på alla sådana ledningar och placeras på ömse 
sidor om inneslutningsväggen. Vid stora rörbrott innanför inneslutningen 
byggs ett tryck upp av den utströmmande ångan. Detta tryck tas ned 
genom olika åtgärder, främst strilning av inneslutningsatmosfären och 
kylning av strilvattnet. 

För säkerhetssystemen är det av stor vikt att kraftförsörjning till 
pumpar och manöverorgan alltid kan garanteras och för olika kylfunktio- 
ner år det av vikt att trygga försörjningen med kylvatten. El- och 
Vattenförsörjning måste därför fungera på i princip samma sätt som själva 
säkerhetssystemen. Dubblerade ledningssystem med flera alternativa 
kraftkällor 06h kylvattenförråd är därför regel. 

Kärnkraftverkens uppbyggnad är sådan att stora utsläpp av aktivitet 
inte kan förekomma utan att vid ett haveri ett eller flera av ovannämnda 
system skadas, fungerar fel eller inte alls fungerar. Detta i sin tur innebär 
i allmänhet att en kedja av samtidiga fel har inträffat. Mycket stora 
tankbrott - men inte alla sådana brott - kan dock tänkas leda till stora 
aktivitetsutsläpp även om de inte kombineras med andra felfunktioner. 
Brottet skulle nämligen kunna leda både till att härden inte kan kylas och 
till att inneslutningen skadas av tryckvågor eller missiler. I motsats till 
övriga stora haveriutsläpp finns således här ett förlopp, där en enda 
primär händelse skulle kunna ge stora omgivningskonsekvenser. De olika 
haveriförlopp som utredningen analyserat i detalj framgår av tabell 6: VI. 
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Snabbstoppsystem 

Snabbstoppsystemet är liksom övriga säkerhetssystem uppbyggt med 

mycket hög tillförlitlighet som målsättning. Framför allt söker konstruk- 
tionen förebygga händelser, som leder till helt uteblivet snabbstopp. 

Sådana händelser skulle kunna vara att ingen av de signaler som utlöser 

snabbstopp fungerar, eller att något gemensamt mekaniskt hinder stoppar 
flertalet styrstavar. Analyser visar dock att om ett mindre antal styrstavar 
inte fungerar vid snabbstopp så behöver inte detta leda till några 
allvarligare konsekvenser. Det är t. 0. m. möjligt att i många haverifall 
tåla totalt uteblivet snabbstopp utan att säkerheten för omgivningen 
påverkas. 

AECi Förenta staterna har nyligen aviserat att man från 1976 kommer 
att skärpa kraven på snabbstoppsystemen. Motivet anges vara att den 
genom drifterfarenhet dokumenterade tillförlitligheten hos nuvarande 
snabbstoppsystem enligt AEC ej fyller de krav man vill ställa med hänsyn 
till den förväntade kärnkraftutbyggnaden. De nya kraven återspeglar en 
strävan att sänka sannolikheten för kopplade fel i snabbstoppsystemen. 

För reaktorer i drift eller sådana som ges koncession före 1976 kräver 
AEC sådant utförande att konsekvenserna av totalt felfungerande 
snabbstopp begränsas på ett tillfredsställande sätt. 

I närförläggningsutredningens analyser har snabbstoppsystemets funk- 
tion och tillförlitlighet ej visat sig vara av utslagsgivande betydelse för de 
stora haverier som ägnats största uppmärksamheten. 

Härdnödkylsystem 

Nödkylsystemen skall dels förhindra överhettning av bränslet under den 

första kritiska fasen av ett haveriförlopp, dels på lång sikt - ett antal 

månader - ta hand om den restvärme som alstras vid fissionsprodukter- 
nas sönderfall. 

Härdnödkylning sker i första hand med härdsprinklingssystem vid 

BWR- och med injekteringssystem vid PWR-konstruktionen. För både 

BWR och PWR är dessa system uppbyggda med god redundans - flera 

parallella kretsar för kylvattenförsörjningen. I många haverisituationer är 

det dessutom möjligt att bidra till kylningen av härden genom att 

utnyttja andra system vilka inte speciellt tillkommit för nödkylningsfunk- 
tionen. På detta sätt erhålls en god variation av funktionsprinciperna, 
vilket gör det möjligt att tillgodoräkna sig mycket höga tillförlitlighets- 
värden. Utredningen har utgått från en felfrekvens på 1 per 1 000 á 

10 000 anfordringar. 
Funktionen av lättvattenreaktorernas härdnödkylsystem har de senaste 

åren varit föremål för ingående studier i Förenta staterna. AEC har vid 

nyår 1973/74 tagit ställning i frågan om kraven på lättvattenreaktorers 

härdnödkylsystem och förutsättningarna för deras dimensionering. De 

nya bestämmelser som utfärdats innebär skärpta krav i flera avseenden. 

Uppfyllandet av dessa krav synes i realiteten innebära väsentligt ökade 

säkerhetsmarginaler i de flesta tänkbara nödkylningssituationer. Såväl 
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AEC som myndigheteri andra länder och reaktortillverkarna grundar sina
bedömningar av härdnödkylningens funktion på teoretiska beräkningari
kombination med delförsök i stor skala. Därvid har säkerhetsmarginaler
införts både vid formulering av modellerna för förloppen och vid
fastläggande av använda fysikaliska och mekaniska data. Tillförlitligheten
hos härdnödkylsystem säkerställes på samma sätt som för andra

säkerhetssystem, genom ökad redundans och diversifiering. Kraven på
härdnödkylning kan göras lättare att uppfylla genom att undvika alltför

hög härdbelastning, dvs. effektuttag per meter bränslestav.

Reaktortankar

Mycket stora brott på reaktortankar - brott där större öppningsareor
erhålls än största rörarean i primärsystemet - kan som ensam primär-
händelse tänkas leda till stora aktivitetsutsläpp. Sannolikheten för
tankbrott måste därför hållas på extremt låg nivå. Detta sker för dagens
reaktorer genom en insats av kvalitetsgaranterande åtgärder, såväl vid

specifikation, konstruktion och tillverkning som sedan tanken tagits i
drift. Särskild uppmärksamhet ägnas sålunda åt utveckling av förfinad
teknik för återkommande inspektioner, liksom metoder för kontinuerlig
kontroll av tankens tillstånd även under drift.

Utredningen har bedömt att den konstruktiva och driftmässiga
säkerheten hos reaktortankar av stål har en lägre reell sannolikhet
för mycket stora brott än l per miljon driftår. Denna bedömning stödjes
även av utländska bedömare, exempelvis AEC i Förenta staterna

Ytterligare säkerhet vid tankbrott skulle på sikt kunna åstadkommas

genom en konstruktion där härden under alla omständigheter kan hållas

kyld. Tankens delar måste då hållas på plats genom särskilda stödkonst-
ruktioner. Även utveckling av betongtankar för vattenreaktorer pågår för
närvarande bl. a. inom Sverige. Det är möjligt att sådana tankar skulle
kunna få en sannolikhet för mycket stora brott som understiger
ståltankarnas. Båda de beskrivna alternativen med syfte att minska
riskerna från tankbrott behöver dock byggas under ytterligare genom
praktisk erfarenhet av tillverkning och drift i full skala.

Reaktorinrzeslutningar

Normala reaktorinneslutningar släpper enligt ovan endast ut obetydliga
mängder aktivitet, även om ett haveri med stort rörbrott skulle resultera i
avsevärd aktivitetsfrigörelse inom inneslutningen. Att inneslutningama
dimensionerats för ett haveri av denna typ utesluter inte att relativt god
inneslutningsfunktion även kan erhållas vid ännu allvarligare olyckor.

Skall sannolikheten .för en fullgod funktion vid mycket svåra haverier,
t. ex. av typen stora tankbrott, höjas ytterligare, måste emellertid

speciella konstruktiva åtgärder vidtas. Vissa riktlinjer för sådana kon-
struktiva åtgärder kan anges.

Främst bör nämnas arrangemang som resulterar i att inneslutningen
även vid ett stort haveri fungerar som ett dubbelt skal, där läckage från
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den inre volymen till mellanrummet kan hållas under kontroll. Läckaget 
kan då antingen pumpas åter till den inre volymen eller släppas ut på hög 
höjd eventuellt via reningsanordningar. Den inneslutning av typen PS 
(pressure suppression) som används vid den BWR som utredningen 
studerat fungerar i princip som en sådan dubbel inneslutning. Samma

grundidé kan dock även tillämpas på s. k. torra inneslutningar vilka är 

vanliga vid PWR. 
Extra säkerhetsvärden erhålles genom att inneslutningen ges ytterligare 

ökat skydd mot missiler såväl inifrån som utifrån, och genom att dess 

anordningar för reduktion av mängden luftburen radioaktiv jod utformas 
så att de kan fungera med hög avskiljningsgrad även under mycket svåra 
haveriförhållanden. 

Generella fördelar synes kunna vinnas med en bergrumsinneslutning 
främst i form av ett överlägset skydd mot yttre missiler av typen 
störtande flygplan samt krigshandlingar o. d. Bergförläggning torde även 

ge nya möjligheter att begränsa verkningarna av ett eventuellt tankbrott. 

Ytterligare en intressant möjlighet vid bergrumsinneslutningar som 

föreslagits komma till användningi Värtan-projektet gäller förläggning på 
sådant djup att grundvattentrycket i ett vått berg kan utnyttjas för att 
hindra aktivitetsläckage genom berget även efter mycket stora haverier. 

Säkerhetsegenskaperna hos bergrums- och andra underjordsförläggningar 
har studerats i viss omfattning inom utredningen och en särskild 

utredning har genomförtsi CDL: s regi under våren 1974. 

Bebyggelseförhållanden 

Schematiserade befolkningsfördelningar har använts vid studierna av 
haverikonsekvenser från kärnkraftverk liksom vid jämförelse av miljö- 
verkningar från olika fjärrvärmekällor. De konsekvensbilder som därvid 
räknats fram bedöms dock icke skilja sig från vad som skulle erhållits om 
olika verkliga befolkningsfördelningar studerats i detalj, i sådan utsträck- 

ning att det påverkat utredningens slutsatser. 
Av figur 8: 10 framgår det att befolkningsbilden kring redan etablerade 

svenska kärnkraftverkslägen ungefär motsvarar de tre alternativen 20, 40 

respektive 100 km avstånd från modellstadens centrum. Barsebäck utgör 
ett mellanting mellan 20 och 40 km-lägena. Det läge vid Haninge som 
diskuterats för förläggning av ett kämkraftvärmeverk i Stockholmsregio- 
nen har en liknande befolkningsfördelning. Ringhals överensstämmer 

tämligen väl med 20 km-läget i närzonen men befolkningsfördelningen 
närmar sig för större avstånd modellens 40 km-läge; Forsmark och 

Simpevarp har befolkningsbilder som påminner om 100 km-läget, 5 

km-läget överensstämmer väl med befolkningsbilden för Värtan-läget, 
vars aktualisering utgjorde utgångspunkten för utredningsarbetet. 

Av utländska myndigheter har AEC i Förenta staterna tidigare angivit 
att befolkningsfördelningarna kring de tre anläggningarna Zion, Indian 
Point och Newbold Island utgjorde en övre gräns för accepterade 
maximala folkmängder på olika avstånd från en kämkraftstation. Senare 
har AEC skärpt sina krav och förklarat sig ej kunna acceptera Newbold 
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Figur 8: 10 BEFOLKNINGSFÖRDELNINGAR population distributions

5, 20, 40 resp. 100 avser modellbefolkning med verket 5, 20, 40 och 100 km från
centrum av miljonstad; B, F, R, S avser kärnkraftstationerna Barsebäck, Forsmark,
Ringhals- Värö resp. Oskarshamn-Simpevarp; V, H föreslagna lägen vid Värtan och
Haninge 5, 20, 40 and 100 respectively distributions with site 5, 20, 40 and 100
km from model city centre; B, F, R, S indicate established sites Barsebäck,
Forsmark, Ringhals-Värö and Oskarshamn-Sirnpevarp respectively; V, H proposed

i

sites at Värtan and Haninge in the Stockholm region.
i

Island, på grund av den stora närbefolkningen inom 8 km avstånd. Som

framgår av figur 8: 11, är befolkningen inom de närmaste kilometrarna
avsevärt mycket större vid de tre amerikanska lägena än vid samtliga
svenska lägen.

i
l

I Västtyskland har myndigheterna ännu ej tagit ställning till BASF-an-
läggningen vid Ludwigshafen, medan Biblis-läget nära Mannheim accep-
terats. Som framgår av figur 8: ll är det främst inom avståndsintervallet
2 till 10 km som befolkningsbilden kring Ludwigshafen skiljer sig från de
andra här diskuterade amerikanska och svenska lägena. Befolkningsför- i

delningen kring Biblis ligger mellan de svenska fördelningarna och i

fördelningarna vid de tre nämnda amerikanska lägena.
Befolkningsbildens betydelse i samband med haveriutsläpp där mindre

än någon enstaka procent av de flyktiga fissionsprodukterna sprids till
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Figur 8: 11 BEFOLKNINGSEÖRDELNINGAR KRING SVENSKA OCH UT-
LÃNDSKA KÃRNKRAFTLAGEN
population distributions around Swedish and foreign sites

Newbold Island, Förenta staterna 1980
Ludwigshafen, Västtyskland

= Simpevarp 19 70
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= Forsmark 19 70
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Figur 8: 12

A VSTÅND FRÅN U TSLÃPPSPUNK TEN INOM VILKA TIDIG SKÖLDKÖR TEL-
STÖRNING RESP. AKUT STRÅLSJUKA KAN UPPTRÃDA. (Utsläppstid I
timme, utsIäppshö/“d 100 m. Ogynnsam spridningssituation S-percentiler)
distances from release point within which early thyroid function disturbance and
acute radiation syndrome may occur (release time l h; release height 100 m;
unfavourable dispersion conditions = 5 percentiles)

omgivningen kan bedömas mot bakgrund av beräknade effekter från

normalutsläppen eftersom inga akuta skador är att förvänta. De

omgivningskonsekvenser i form av sena skador som kan uppstå i samband

med sådana utsläpp är således ej särskilt beroende av bebyggelsens
detaljer och kan endast påverkas i ringa mån av restriktioner i

bebyggelseplanema.
Konsekvenserna av större haveriutsläpp, där akuta skador kan före-

komma i omgivningen, blir mer beroende av bebyggelseförhållandena. De
resultat utredningen erhållit vid beräkning av maximalt tänkbara haveri- : 

konsekvenser, figur 8:2-8:9, kan illustrera arten av detta beroende. _
Även figur 8: 12 är emellertid av intresse i detta sammanhang. Den senare

figuren visar att inga allvarliga akuta effekter erhålles utanför 2 km
 

avstånd från verket om inte mer än ca 10% av härdens innehåll av



SOU 1974:56 Sammanfattande diskussion 271 

radioaktiva ädelgaser och ca 5 % av dess jodinnehåll snabbt läcker ut till* 

omgivningen. 
Av det ovan sagda framgår det att endast befolkningsbilden vid det 

studerade läget 5 km från modellstadens centrum och med 0,5 km 

skyddszon klart skiljer sig från hittills godkända lägen i olika länder. 
Modellstudiens 20 km-läge representerar däremot inte en mer utpräglad 
nårförläggning än exempelvis tyska Biblis och skiljer sig föga från svenska 

Barsebäck. Varken 5 eller 20 km-läget synes introducera några så stora 
risker att de väsentligen ändrar på den totala riskbilden i modellstaden. 

Skyddsåtgaider i omgivningen 

Utredningens studie av tänkbara skyddsåtgärder i omgivningen isamband 
med haveriutsläpp, visar att effekterna av sådana åtgärder är starkt 
beroende av olyckans art och förlopp samt väderlekssituationen. Om 

utsläppet sker under någon timme, har det aktiva molnet passerat 

kringboende på upp till ca 10 km avstånd inom ett par timmar såvida inte 

ren vindstagnation råder. Risker för mer än ett fåtal dödsfall kan endast 

förekomma vid mycket stora och snabba utsläpp och inom några få km. 

Utredningens slutsatser beträffande den snabbhet med vilken motåtgär- 
der kan sättas in gör det därför osannolikt att sådana åtgärder kan minska 

risken för dödsfall. Värdet av lokala beredskapsorganisationer torde i 

huvudsak vara förknippat med avspärrnings- och bevakningsinsatser i 

inledningsfasen, och bemötande av lindrigare omgivningseffekter på 

längre sikt, samt vidare olika typer av motåtgärder vid mindre eller 

långvariga haveriutsläpp. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 

Utredningens uppgift har varit att belysa de fördelar och nackdelar som 
kan följa med närförläggning av kärnkraftverk, främst sådana för 
kombinerad elkraft- och fjärrvärmeproduktion. Utredningsresultatet avses 

tjäna som ett underlag för framtida beslut i frågor om lokalisering av 

kärnkraftverk, speciellt med avseende på förläggningsplatsernas avstånd 
från större tätorter. Det har således icke varit avsikten att i betänkandet 

gå in på bedömning av tillåtligheten av någon specifik anläggning. 
Slutsatsernas bakgrund har i sina väsentliga drag diskuterats i kapitel 8, 
men för en detaljerad belysning hänvisas till kapitlen 6 och 7. 

Ekonomiska förhållanden vid olika fjärrvärmealtemativ 

Kostnadsbilden för kärnkraftvärmeverk är starkt beroende av lokala 
förhållanden samt av aggregatets och därmed fjärrvärmesystemets storlek. 
Vid system som kan byggas upp med kärnkraftvärmeverk på l 000 å 
l 200 MW värme (motsvarande 500 å 600 MW elkraft i kondensdrift) 
eller större, erhålles vid 1973 års prisnivå på anläggningar bättre ekonomi 

än för oljeeldade alternativ vid oljepriser över 130 â 140 kr per ton - i 
mars 1974 låg priset på ca 350 kr per ton. Detta gäller såväl för 
refererade konkreta fall som för utredningens modellstudie. Kärnkraftal- 
ternativet skulle kunna konkurrera med oljealternativen vid ännu lägre 
oljepriser om miljöverkningarna togs med i den ekonomiska totalbilden. 

Utredningen finner att kärnkraftvärmeverk är ekonomiskt motiverade i 

varje fall inom de tre största tätortsregionema i landet. 

Miljömässiga förhållanden under normaldrift vid olika fjärrvär- 
mealternativ 

Förbättring av luftföroreningssituationen vid övergången från lokal 

oljeeldad uppvärmning till fjärrvärme i en miljonstads innerområde har 

uppskattats ha ett värde av storleksordningen några hundra miljoner kr 

per år. Fjärrvärme med kärnkraftvärmeverk ger en ytterligare förbättring 
relativt oljeeldade fjårrvärmealternativ som uppskattats till ca 60 miljoner 
kr per år. 
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De radiologiska omgivningsverkningama av kärnkraftverks normalut-
släpp är små och helt försumbara i jämförelse med verkningarna från
andra luftföroreningar. Någon beaktansvärd skillnad mellan olika svenska
kärnkraftlägen härvidlag finns ej. De data som använts för beräkning av
övre gränser för strålningens omgivningseffekter i dessa sammanhang är
väl underbyggda och innehålleri många fall stora säkerhetsmarginaler.

Kärnkraftverks haverisäkerhet

Utredningen bedömer säkerheten mot haverier i kärnkraftverk vara så

hög att omgivningseffekterna av haveriutsläpp i genomsnitt över lång tid
blir väsentligt mindre än de ovan berörda små effekterna av tillåtliga
normalutsläpp. Akutskador kan endast förekomma i samband med
mycket stora aktivitetsutsläpp. Sådana stora utsläpp är endast tänkbara
vid haverier, där flera av reaktorns säkerhetssystem satts ur spel.
Sannolikheten för ett haveri av detta slag är extremt låg och har av

utredningen bedömts till l â 10 per miljon år och reaktor. Endast i
kombination med mycket osannolika ogynnsamma atmosfäriska sprid-
ningsförhâllanden kan ens sådana stora utsläpp ge några allvarliga
akutskador i omgivningen. Sannolikheten för dylika skador är därmed

högst 0.1 â l per miljon år och reaktor.

De värsta tänkbara omgivningsverkningarna vid haveri i ett närförlagt
kärnkraftverk skiljer sig till sin omfattning vad gäller akuta personskador
inte från vad som redan ingår i samhällets riskbild. Antalet dödsfall

uppgår i ett av de 36 beräkningsfallen till några hundra och i 3 fall till ett
tiotal samt är noll i alla övriga beräkningsfall. Vid här studerade

kärnkraftaggregat och använda spridningsmodell beräknas inga dödsfall i
samband med haverier kunna inträffa på längre avstånd från anläggningen
än 2 å 3 km. Även det maximala antal som här nämnts är mindre än vad
som förekommer i samband med flera andra verksamheter.

Även för de värsta tänkbara haverikonsekvenserna vid närförlagda
kärnkraftverk ger således en jämförelse vid handen att sådana verk ej
inför konsekvenser av hittills okänd storlek. Detta framstår klarast för
dödsfall och allvarliga akuta skador. Skulle ett stort utsläpp av radioaktiv

jod äga rum vid ett haveri kan ett stort antal människor råka ut för en

överexponering av sköldkörteln genom inandning av joden, vilket
resulterar i en efter olika lång tid uppträdande kronisk störning av
sköldkörtelfunktionen. Skadan är dock relativt lindrig och har goda
behandlingsmöjligheter. Sena effekter, främst i form av cancer, och

genetiska skador skulle även vid ett mycket allvarligt reaktorhaveri få så

måttlig omfattning att effekterna ej kan urskiljas bland normalt
förekommande fall av liknande typ.

Konstruktiva säkerhetsâtgärder

Sannolikheten för stora aktivitetsutsläpp bedöms redan vid nuvarande
konstruktiva utformning vara utomordentligt låg. l enlighet med direkti-

18
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ven anger dock utredningen de åtgärder som i första hand skulle kunna

tillämpas vid en ytterligare förhöjd säkerhetsnivå, varvid speciellt
tankbrottsrisken beaktats.

Konsekvenserna för omgivningen av varje haveri minskar om aktivitets-

utsläppet sker på hög höjd. En möjlighet är därvid att använda sig av s. k.
dubbel inneslutning som utformas så att utläckande aktivitet leds upp till
stor höjd även vid mycket svåra haverier.

Förläggning i berg ökar skyddet mot yttre missiler - krigshandlingar,
störtande flygplan t. ex. - och ger vissa andra skyddsvärden. Förbättrat

skydd mot skador på inneslutningen i samband med stora brott på tank
och det primära cirkulationssystemet synes sålunda lättast kunna erhållas
vid bergrumsinneslutningar. Förläggning i berg medför dock även vissa

nackdelar. Utredningen anser inte dessa problem tillräckligt utredda för

att uttala någon rekommendation i frågan om bergrumsförläggning för

närförlagda kärnkraftverk.

Utredningen har med stöd av utländska uppskattningar bedömt
sannolikheten för katastrofalt tankbrott orsakat av konstruktiva och

tillverkningstekniska fel vara lägre än l per miljon driftår redan med
nuvarande teknik. Sannolikheten för och konsekvenserna av stora
tankbrott synes dock ytterligare kunna begränsas. För närvarande
studeras sålunda bl. a. de möjligheter till ytterligare förbättringar som

erbjuds genom intensifierad kontroll av ståltankars egenskaper under

tillverkning och drift samt stödanordningar som begränsar möjliga
brottareor vid ståltankar och genom införandet av betongtankar.

En åtgärd som generellt förbättrar säkerheten och skulle kunna
aktualiseras vid närförläggning, är enligt utredningens mening att konstru-
era reaktorn med lägre härdbelastning än normalt.

Bebyggelseförhållanden och skyddsåtgärder i omgivningen

Bebyggelserestriktioner i närzonen kring ett kärnkraftverk har störst

betydelse för begränsning av de allvarligaste skadetyperna vid stora

haverier. Den zon med speciella bebyggelserestriktioner ut till ca 2 km

som för närvarande gäller för svenska kärnkraftverk, bedömer utred-

ningen kunna vara värdefull även vid närförläggning.

Speciella skyddsåtgärder i omgivningen vid ett haveri - såsom

evakuering, skyddsmedicinering o. d. - som kan tillämpas för begränsade

befolkningsgrupper är ej genomförbara för större tätorter. Lokaliseringar
inom större tätorter måste sålunda baseras på en säkerhetsbedömning där

sådana åtgärder ej tillgodoräknats.

Utredningens rekommendationer

Ekonomiska och försörjningspolitiska skäl samt önskemålet att reducera

luftföroreningarna motiverar att värmeproduktionen i landets storstads-

regioner baseras på kärnkraftvärmeverk.
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Redovisade slutsatser rörande normalutsläpp och omgivningsrisker vid
haverier visar att närförläggning av kärnkraftverk inte medför större
risker - i betydelse konsekvens multiplicerad med sannolikhet - än vad
som accepteras för många andra verksamheter.

l det mest utpräglade närförläggningsalternativet som studerats av
utredningen förutsättes verket placerat 5 km från storstadens centrum
och omgivet av en zon utan bebyggelse på endast 500 m. Konsekvenserna
av ett haveri kan emellertid minskas om man liksom för hittills beslutade
förläggningar av kärnkraftverk i Sverige har en zon med speciella
bebyggelserestriktioner ut till ca 2 km avstånd. Utredningen finner därför
ingen anledning föreslå att kravet på en zon av denna storlek för
närvarande frångâs. Även vissa extraordinära säkerhetsbefrämjande åtgär-
der såsom speciellt utformad inneslutning och konservativ dimensione-
ring av reaktorns prestanda kan komma att aktualiseras vid en utpräglad
närförläggning.

Olika merkostnader vid en utpräglad närförläggning skall vägas mot
kostnaderna för förlängning av hetvattenledningarna vid en mer avlägsen
förläggning. De ekonomiska motiven för de mest utpräglade närlägena
blir därigenom ej särskilt starka. Fördelarna med kämkraftvärmeverk i
storstadsregioner är dock stora och förläggningar även på ca 20 km
avstånd från stadscentrum är ekonomiskt intressanta.

Närförläggningsutredningen rekommenderar med hänsyn till här anför-
da omständigheter att värmeproduktionen i landets storstadsregioner
utnyttjar kärnkraftvärmeverk men att utpräglad närförläggning undvikes
tilf dess ytterligare erfarenheter vunnits av anläggningar lokaliserade
enligt nuvarande principer.
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Summary 

Scope of the investigation

The need for an investigation of safety questions arising in connection 

with the siting of nuclear power plants in and close to major population 
centres was brought into focus in 1968. The occasion was the application 

by the Electricity Supply Authority of Stockholm for permission to 

erect a nuclear combined power and district heating plant at Värtan 

which is located only a few kilometres from the central part of 

Stockholm. At that time, certain other projects involving nuclear 

combined heat and power plants on urban or near-urban sites were also 

being discussed. 
When safety authorities checked over the Värtan project they decided 

that further information was needed before an evaluation of nuclear 

power plant sites close to densely-populated residential areas was 

possible. In 1969 a broad study of the problems involved in urban siting 
was commenced. It involved collaboration between governmental author- 

ities, the power companies concerned and AB Atomenergi. Plans made 

for this study included an analysis of the economical and environmental 

justifications for the urban siting of nuclear combined power and district 

heating plants. They also included investigations of the safety problems 
associated with urban siting. The main purpose of this study was to 

produce the source material needed by the authorities for reviewing 

specific projects. 
From early 1970, this study was carried out in the form of a public 

investigation. In 1971, the Committee carrying out this investigation was 

given the additional task of analyzing certain types of siting other than 

pure urban siting for nuclear combined power and district heating plants. 

The chief purpose of these additional tasks was to provide source 

material for national physical-resource planning. The work of the 

Committee was thus Oriented somewhat more generally with regard to 

the siting of nuclear power plants. 

Urban siting and the expansion of nuclear power 

The justiñcations for urban siting that are usually employed comprise, 
for the most part, environmental and energy policy advantages. Conse- 
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quently, in Sweden, the possibilities of utilizing urban-sited reactors for 

the production of district heating have been given special emphasis. 
Nuclear reactors intended for the production of heat or a combination 

of power and heat played an important role in the Swedish nuclear 

energy programme of the 19505. However, only one nuclear combined 

power and district heating plant-namely the Ågesta plant south of 

Stockholm-was erected. This plant was experimental in nature and is 

uneconornical because of, among other things, the low reactor power (80 
MW thermal). Operation of this plant will be discontinued during 1974. 

The expansion of the district heating networks in Swedensthree 

major densely-populated regions can be expected to create demands large 

enough for nuclear combined power and district heating plants of 

economic size. lf district heating production in these regions were to be 

provided from oil-fired installations alone in the early l980s, it would 

require the consumption of about three million tons of oil during a 

normal year, i.e. about 10% of Sweden”s present oil consumption. lf 

nuclear combined power and district heating plants were introduced into 

these district heating networks, they would produce most of the thermal 

energy needed there, and a large part of this oil could be saved.vThis 
indicates that in this connection the utilization of nuclear power plants 
can be of major importance with regard to overall energy policies. 

From an environmental point of view, nuclear power plants are 

expected to provide attractive alternatives to oil-fired plants since they 

only give rise to insignificant air pollution. By comparison the flue-gases 
released in connection with the burning of fossil fuels such as coal and oil 

create problems in urban environments. 

Technical background material 

The evalution and conclusions of the Committee are based on a very 

large number of reports prepared by experts and Specialists covering the 

various questions associated with the assignment. To a large extent, this 

material has been prepared within the Committee. Basic information has 

been obtained in many cases from other sources, however, and the results 

obtained have been checked against information from various foreign 
sources as far as possible. 

Power reactors, their function, design and construction 

When nuclear energy is produced, the fuel inside the reactor generates a 
i 

large amount of radioactivity (fission products). The environmental risks 

associated with nuclear power plants arise from the uncontrolled 

disperson of significant portions of this radioactivity outside the plant. 
The Committee has opted to concentrate its study on light water 

reactors. These represent an established technique that has already been 

introduced into Sweden and the Committee has based its considerations 

on the assumption that any reactor sited in an urban area will, in the first 

instance, be of time-tested design and construction. 
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Most of the reactors currently used for generating electric power are 

light water reactors. 120 such reactors were in operation in 1973 while 
275 were on order or under construction. Large light wa ter reactors have 
accounted for over 200 of the total of about 1000 Operating years 
attributable to all types of the larger reactors. All nuclear power plants 
built and planned in Sweden to date are of this type. Among other types 
of reactor used for generating power, only the older type of gas-cooled 
reactors, that were built in relatively large numbers in England and other 

places, have accumulated a total number of Operating hours that is of the 
same order of magnitude. However, these gas-cooled reactors are now 

definitely considered to be uneconornical and are no longer being built. 
The detailed safety analyses that were carried out by the Committee 

are based on two reference designs, both of which are for reactors of the 

light water type. One of these reference designs is a somewhat modified 
form of the boiling water reactor (BWR) of the Asea Atom type which 
was delivered to serve as unit 2 for Oskarshamnsverket at Simpevarp and 
as units l and 2 at Barsebäck. The second reference design corresponds 
to unit 2 of the Ringhals plant at Värö-a pressurized water reactor 
(PWR) delivered by Westinghouse. Like all reactors now being used to 

produce electric power, these reference reactors have extensive safety 
systems intended to prevent the release of radioactivity both during 
normal operation and in connection with more or less serious disturban- 
ces. By way of example, mention might be made of the pressure-tight 
building-the containment-which surrounds the reactor itself and the 
different systems that cool the core in the event of postulated accident 
situations. These containments can be designed in different ways. The 
Committee report describes the standard containments used for the 
aforesaid BWR and PWR reference designs, and the structural require- 
ments imposed on such containments. Alternative arrangements are also 
discussed and these include different forms of contain ments consisting of 
enclosures blasted out of solid rock and other underground contain- 
ments. 

Light water reactors have performed very well from safety and 
environmental points of view. ”There have been no instances of release of 

radioactivity resulting in injury to persons in the environment. From a 

purely technical point of view, operational problems have been encoun- 

tered, although these were only to be expected in view of the new 

technology involved in these operations. Certain types of failures and 
disturbances may directly be attributed to the rapid increase in unit 

power, which has characterized the development of nuclear as well as 
coal and oil fired power plants. A large portion of the operational 
disturbances has been caused by conventional components and by 
systems other than those specific to nuclear reactors. ln this connection, 
the turbine with its equipment should be mentioned. However, a nuclear 

power plant is designed and constructed so that individual components 
that malfunction do not affect the safety of the installation vis-â-vis the 

environment. lt is generally considered that the availability of nuclear 
installations for power delivery is developing along satisfactory lines. 
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Spectacular innovations or large scale changes are hardly to be 

expected within light water reactor technology. In the near future, 

emphasis will instead be placed on the consolidation of present 

techniques and the utilization of Operating experience which, during the 

19703, will be acquired at a rapidly increasing rate. 

Siting nuclear power stations 

The siting of a nuclear power station is governed by a number of 

technical and environmental factors as well as by the requirements 

imposed by community planning. 
The most important technical factor that affects siting is adaption to 

existing systems used to produce and transmit electrical and thermal 

energy. Other factors include future geographical distribution of energy 

demand, accessibility of cooling water, and various aspects of transport 

and supply problems. 
With currently available techniques and currently applicable dose 

standards, it does not appear that the release of radioactive matter during 

normal operation can be considered a site-determining factor. However, 

the release of excess heat may create problems in polluted or limited 

water recipients close to large cities. 

The factor that will dominate environmental considerations associated 

with nuclear power plants is the extent to which accidents may affect the 

safety of those within the environment. Power reactors and their 

containment buildings are designed and constructed to withstand even 

very serious and improbable accidents without any significant conse- 

quences arising outside the installation. The way in which power reactor 

will behave in connection with such design basis accident events and the 

expected consequences of these events are reported in detail to the 

licencing authorities. ln order to illustrate any change in safety 

conditions at sites located close to major centres of population, analyses 

must be made of even more improbable accident events in which one or 

more safety systems are put out of action. The Committees analyses 

have been concentrated on such events. 

The positions taken by governmental authorities on the siting of light 

water reactors follow principles that are nearly the same in all countries. 

To date, very few people have been permitted to dwell within a distance 

of 1 to 2 km, and efforts have been made to acquire sites at distances 

ranging up to a few tens of km from large densely-populated areas, 

whereever such sites have been available. Locations closer to urban areas 

have been discussed in the United States, Germany and Sweden, but as 

yet no such sites have been approved. Finally, it should be stated that the 

guidelines established in Sweden by the Swedish Parliament for the 

preservation of land and water, in accordance with national physical- 
resource plans, impose considerable restraint on the utilization of 

undeveloped coastal areas for what is called environmentally-disturbing 

industry. Planning authorities have, in connection with matters affecting 
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the siting of nuclear power plants, expressed a desire for urban siting and 
inland locations. 

Source material for safety evaluations 

Analyses of environmental effects arising from accidents in nuclear 

power plants can be carried out on a relative basis. These results are used 

only to facilitate comparisons between different sites, different types of 
installations and different design versions. Such analyses can also be 

applied to provide comparisons with other risks to which the community 
is exposed. The analyses conducted by the Committee have been used for 

both of these purposes. 
The term risk, as used throughout the Committees report, means 

probability multiplied by consequence-a term which, in other connec- 

tions, is also called the ”expectation value”. If, for example, the 

probability of a particular accident is l per 10 000 years and the 

consequences of the accident amount to 100 cases of a particular injury, 
the risk or expectation value will be 0.01 cases of such injury per year or 

1 case per 100 years. 
Safety analysis is thus seen to require information about the probabi- 

lity of different accident events and of the release of radioactive matter 
attributable to these accidents. The consequences which, with different 

probabilities, may influence the environment can be calculated from 
information about the type of radioactive release, the height of release 
and the time interval throughout which release occurs as well as the 

population distribution and the atmospheric dispersion conditions. A

major accident in a nuclear power plant can lead to consequences causing 
both personal injury and damage to property. The Committee has, 

however, limited itself to the study of effects on health. 
ln order to carry out its analyses, the Committee has estimated the 

probability of different types of accidents and of the malfunctioning of 

the systems essential to safety within a power reactor. 
The consequences of various serious accidents in the form of 

radioactivity release from the reactor core, the disperson of this 

radioactivity within the environment and resultant radiation doses and 
effects on the health of human beings have thus been estimated with 

regard to both extent and probability. For these calculations, source 
material has been prepared for atmospheric dispersion, geographical 
population distribution and the relationships between the radioactive 
content of the air and the radiation doses and health effects which can be 
attributed to this radioactivity. 

Environmental effects of nuclear power stations 

The Committee has concentrated its study on the impact of nuclear 

power stations upon the environment to effects attributable to the 
release of radioactive substances. Other types of effect such as those 
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caused by the release of heat and Chemicals have only been given 
marginal attention. 

For its analyses of the safety aspect of the urban siting problem the 
Committee has compared nuclear power plants at four different sites 
relative to a model city of about one million in which the population is 

distributed within a circle having a radius of 25 km. Distances of 5, 20, 
40 and 100 km were postulated between the nuclear power plant and the 

centre of the model city. At the two latter sites, it was assumed that 
communities having 500 and 15 000 inhabitants were located at 

distances of 5 and 15 km respectively from the plant. Any low density 

population outside the densely-populated areas was not considered to 
affect the comparisons, and as a result no rural population was included 

in the model distributions. 
Comparisons of effects on the environment have been made for the 

radioactivity released during normal operation and under 
accident conditions. Giving due regard to the applicable radiation-protec- 
tion standards and experience gained thus far, the absolute effects of 
normal release levels can be assumed to be very small. Even calculations 

incorporating very unfavourable assumptions (e.g. that the plant will 

constantly discharge the highest permissible amounts) provide a risk as 
low as one case of sickness per 10 years for a power reactor of the size 
studied by the Committee. The differences between different sites in the 
effects of normal release levels which may occur are thus so small that 

they have no influence upon the choice of location. 
It should be emphasized that the relationships between dose and 

health effects at doses as low as those being considered here-l to 10 70 
of the normal natural radiation level-are uncertain, due to the fact that 
the effects are so small that they cannot be observed. All estimates of the 
effects thus incorporate safety margins that provide upper limit values 
for what can be expected in reality. 

The Committee is of the opinion that the environmental effects of 
accidents calculated as average values throughout long-term intervals are 

significantly beneath the calculated upper limits for the effects of normal 
releases. The results of similar foreign studies support this opinion. 

Safety differences between sites located at different distances from a 

large city become evident only when the effects of extremely severe 

accidents are considered, such an accident would have to involve the 

release of a major portion of the radioactive content of the reactor fuel 

while, simultaneously, both the main reactor cooling system and its 

containment were damaged. The Committees analyses have thus been 

oriented toward calculating the probability of such serious accidents and 

evaluating the extent of their consequences. 
For each of the selected sites, the environmental consequenses of very 

large accidents to the reactor have been calculated for six cases in which 
different assumptions were made with regard to the radioactivity, the 
release height and the probability of the atmospheric dispersion 
conditions. In this connection it is emphasized that the consequence 
patterns reported are of the nature ”maximum conceivable consequence 
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and that their probability is extremely low. The most probable 
consequences of these major accidents to the nuclear plants are 

considerably more limited than the ones described in this report. 
The case which provided the largest number of fatalities, a few 

hundreds, involves the 5 km site with an exclusion zone having a radius 

of only 0.5 km. Assurning, instead, that this radius were 2 km, this case, 

just as all others, would provide fatalities ranging from a few to about ten 

in connection with these extremely severe accidents. With regard to 

fatalities, the consequences of the worst conceivable accident are thus of 

the same order of magnitude as those that could be attributed to a major 

airplane crash. However, other types of health effects, particularly cases 

of minor disturbances to the thyroid function might be encountered in 

considerably greater numbers. lt should be observed that health effects 

of the type thyroid function disturbance, have never been considered 

significant enough to be included in the consequence description 

provided by other reactor accident analyses. The choice of location, 

however, has no appreciable significance upon the number of cases 

exhibiting these effects. The more serious types of injury occur only in 

nearby areas, while the less serious injuries can occur at greater distances. 

Alternative district heating sources 

Three alternative systems for supplying district heating in a large city 
have been compared with regard to economy and environmental effects. 

The basic alternative was assumed to be oil-fired hot-water substations. 

The second and third altematives incorporated an oil-fired back-pressure 

plant and a nuclear heat and power plant respectively, both for the 

simultaneous production of electrical power and district heat. In addition 

to the studies conducted by the Committee, similar material covering 

specific projects for Sweden°s three major urban regions has also been 

available. 
The environmental comparisons were based on the changes in the 

air-pollution situation that could be attributed to each of the three 
altematives. The Committee has thus attempted to estimate in monetary 
values the reduction in damage to human health, materials and real 

property that would be provided by a reduction in the level of air 

pollution. 
The economic comparisons were made on the basis of annual costs for 

the required production of district heating in the three alternative cases. 

Since these comparisons were made at an early stage in the Committees 

work, the capital expenditures and oil prices then selected were within a 

range of variation based on the 1971 price levels. Because of the 

subsequent sharp rise in prices the values that are valid today are outside 

the selected variation range despite the width of the price interval 

studied. A subsequent study covering the Greater Stockholm region 

shows, however, that the cost increases only to a minor degree has 

influenced the value of the oil price above which the nuclear alternative 

becomes more favourable than the other altematives. 



SOU 1974: S6 

Safety evaluation dilemma

It is evident from the studies conducted by the Committee that the 
introduction of a nuclear combined power and district heating plant sited 
in the immediate vicinity of a large population centre could be 

environmentally justified by the improvements in the general air-pollu- 
tion situation thus obtained. Safety is also expected to be such that the 
environmental consequences of accidents, even for an urban-sited nuclear 

power plant, are small when averaged over longer periods of time for 

Sweden as a whole. Two specific questions associated with accident 

safety were given careful consideration by the Committee. 

- How should very large accident consequences that have a very low 

probability be evaluated? 
- What importance should be attached to certain mild health effects 

which can be suffered by a great many people in the event of such 

improbable serious accidents? 

ln both cases, no precedents have been set by previous public decisions 
on similar matters. This can be attributed in large part to the fact that 
such improbable events have not been thought of as requiring a response 
by society as a whole in the form of emergency organizations and the 
like. It is noteworthy that most other risks have not at all been evaluated 
in the same way as those associated with nuclear power. 

The presentation of the accident risks associated with nuclear power 
is, for this reason, very complicated and can easily result in a rnisunder- 

standing of the information presented. Neither the general public nor 

Swedish decision makers have previously faced the problem of weighing 
definite advantages-better air, lower costs, less dependence on foreign 
countries-against an extraordinarily small risk which, however, involves 

the possibility of large consequences. Ordinarily, the large consequences 
are entirely ignored because of their low probability. Examples of such 

points of view include: a) the limited protection provided for buildings 

against improbable high winds and major earthquakes; b) the risk of 

crashes involving large aircraft in densely-populated areas; c) the limited 

protection provided by dam and bridge structures against extraordinary 

stresses; and d) the risks associated with the transportation of dangerous 
Chemicals through densely-populated areas. 

With regard to serious, improbable accidents, the Committee empha- 
sizes that all evaluations must take into account that also other types of 

risk in today°s society certainly can lead to consequences of the same 

order of magnitude as those provided by some of the calculable 
situations included in this study. However, analyses of these low 

probability levels are not at present available for other spheres of 

activity. 
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Conclusions 

The Committee finds that nuclear combined power and district heating 
plants are economically justified, at least whithin the three largest 
densely-populated regions in Sweden. This conclusion applies as long as 
oil prices lie above 130-140 SwCrs per ton, while other costs are those 
prevailing in 1973. Moreover, the Committee is of the opinion that a 

changeover from oil to nuclear fuel will also provide major advantages 
with regard to supply policies, and that these advantages can be of 
substantial economic importance. 

The improvement in the air-pollution situation provided by a 
changeover from local oil-fired heating to district heating in the central 

parts of the model city has been estimated to have a value of the order of 
some hundred millions SwCrs per year. District heating supplied by 
nuclear combined power and district heating plants provides a further 

improvement over the oil-tired alternatives, and this improvement is 
estimated at about 60 million SwCrs per year. 

The study shows that effects of normal radioactive releases from an 
urban nuclear power plant are negligible and do not differ significantly 
from those at other sites. Considerations of normal operation are 
therefore judged as having no influence on the possibility of siting 
reactors in or near metropolitan areas. 

Released radioactivity that causes serious acute injuries in the vicinity 
of a nuclear power plant is to be expected only in connection with 

accidents that are so serious that the reactor is almost totally destroyed. 
Power reactors are designed so that even very serious ruptures in the 

main cooling system can be tolerated without causing dangerous 
radiation doses in the environment. The release of large amounts of 

radioactivity in connection with an accident is therefore highly improb- 
able and is deemed to be inconceivable other than in connection with a 

catastrophic rupture of the reactor vessel. The probability of an accident 
of this type is extremely low and has been evaluated by the Committee 
as lying between l and 10 per million reactor-years. Only in combination 
with very improbable and unfavourable atmospheric dispersion condi- 
tions can even such large amounts of released radioactivity lead to any 
serious acute injuries within the environment. The probability that an 
accident will cause such injuries has thus been estimated at 0.1 to l per 
million reactor-years. Such low probabilities are normally given no 
consideration in connection with other activities and are difficult to 

interprete intelligibly. The probability given above for accidents causing 
serious injuries would mean that if 100 reactors were operated in Sweden 
for 100 years, the chances of such an accident occurring would be less 
than l in 100 or 1 in l 000. 

A comparison indicates that an urban-sited nuclear power plant does 

not entail consequences of heretofore unknown magnitude. This state- 

ment is valid even for the worst conceivable accident consequences that 

could be attributed to such a power plant. This is particularly evident in 

connection with fatalities and serious acute injuries. Calculations show 
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that for the nuclear power units studied here, and with the dispersion 
model applied, no fatalities would occur in connection with accidents at 

distances beyond 2-3 km from the installation. In the event that large 
amounts of radioactive iodine were released in connection with an 

accident, a large number of people could suffer over-exposure of the 

thyroid caused by the inhalation of iodine; after a relatively long time 

interval, this could result in the occurence of chronic malfunction of the 

thyroid. However, this injury is relatively mild and the prospects for 

successful medical treatment are good. Late effects, mainly in the 

form of cancer and genetic damage would, even in the event of a very 
serious reactor accident, occur to such a moderate extent that they may 

not be distinguished among the relatively frequent, normally-encounter- 
ed maladies of similar types. 

The probability of the release of large amounts of radioactive matter, 
even with present reactor designs and construction, is deemed to be 

extraordinarily low. If further improvements were introduced in connec- 

tion with urban siting (if undertaken), these might be oriented toward 

increasing the functional safety of the containment building, even when 

exposed to extremely high accident stresses, e.g. stresses occurring in 

connection with very large pressure vessel breaks. 

Preparatory measures for protective actions in the environment, that 

would be specific for urban-sited nuclear power plants do not seem 

justified. 

Recommendations of the Committee 

District heat production based on nuclear heat and power stations is 

motivated in the three main metropolitan areas of Sweden, for reasons of 

economy and commercial policy anfd by the wish to reduce air pollution. 
The conclusions reached, as regards the normal level of radioactivity 

release and the environmental hazards associated with accidents indicate 

that urban siting of nuclear power plants does not introduce greater 
risks-in the sense of consequence multiplied by probability-than 

already accepted for many other activities. 

In the alternative corresponding to the most pronounced conditions of 

urban localization studied by the Committee, the plant is located 5 km 

from the centre of the city and is surrounded by an unpopulated zone 

with a radius of only 500 m. The consequences of an accident may be 

reduced, however, by applying special zoning regulations out to about 2 

km from the plant. The Committee therefore finds no reason for 

discarding the existing require ment for a zone of this size. Special safety 

measures may also have to be considered, where pronounced conditions 

of urban localization exist. These include specially designed contain- 

ments and the choice of conservative reactor data. 

Various cost increases associated with pronounced conditions of urban 

localization must be weighed against the cost of longer hot water 

distribution lines from more remote sites. The resulting economic 

motives for a pronounced urban site are accordingly reduced in strength. 
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Nuclear heat and power plants in metropolitan areas do, however, offer 
great advantages and sites even at distances of about 20 km from the city 
centre are thus of economic interest. 

With regard to the circurnstances cited above, the Urban Siting 
Committee recommends that district heat production in the metropoli- 
tan areas of Sweden should utilize nuclear heat and power plants, but that 
pronounced urban sites should be avoided until further experience has 
been acquired with plants whose locations have been selected according 
to current standards. 

8. Concluding discussion 

Chapter 1 of the report submitted by the Urban Siting Committee 
presented the directives that were issued for the Committees investi- 
gative Work and the Organization of this work. Numerous subinvestiga- 
tions were conducted by special experts. These investigations serve as the 
background material for this report. Their titles are listed in an 
Appendix. 

Chapter 2 presented a brief review of different types of nuclear power 
units and their applications. References were made to the most recent 
forecasts for Swedish energy consumption and the expansion of nuclear 
power facilities. Chapter 2 was concluded by a discussion of the motives 

provided by environmental considerations and energy policies, for the 
urban siting of nuclear combined power and district heating plants. 

Since the technical background material is very extensive and, in part, 
very specialized, the Committee has summarized and presented this 
material in part III of the present report which comprises chapters 3 to 7
inclusive. 

The following chapter presents a discussion of the questions arisingin 
connection with the original investigative assignment. This dealt with the 
siting of combined nuclear power and district heating plants located in or 
near urban centres. As the work has proceeded, however, the study has 
grown more general in its character and has also taken up various 

problems other than those associated with urban siting alone. 
Chapter 2 described in detail the full meaning of the term urban 

siting as used in the directives. The Committees report discusses, among 
other things, the extent to which special urban siting risks are 
encountered, i.e. whether or not a nuclear power plant sited within or 
close to a large city entails any new or significantly increased risk as 

compared with nuclear power plants sited further away from the same 
city. 

The committee has analyzed in detail a number of selected typical 
cases in which the various factors affecting urban siting have been 
combined. In this connection, a model was prepared of the geographical 
population distribution in and around a major city having somewhat 
more than one million inhabitants. This model has been used as the basis 
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for evaluating accident risks attributable to nuclear power plants. Four 

site locations at 5, 20, 40 and 100 km from the centre of this large city, 
have been compared with regard to risks associated with conceivable 

accidents. 
The Committee has assumed that the reactors sited in or near urban 

centres will be of types having time-tested designs. Among the types of 

reactor that have thus far proved themselves in commercial operation, 
the Committee has opted to analyse the safety features of light water 

reactors, which are predorninant with regard to number. The conditions 

associated with gas-cooled reactors of the low-temperature type and 

heavy water reactors have not been discussed since these are not of 

current interest in Sweden, due primarily to economic considerations. 

Reactors of other design such as the gas-cooled, high-temperature reactor 

have not been included in the analyses since sufficient operational 
experience is not yet available. 

Analyses were thus based on the features and designs of power plants 

containing nuclear reactors of the light water type having an electrical 

output of 580 MW (condensing power). Two types have been studied: an 

Asea-Atom boiling water reactor (BWR) and a Westinghouse pressurized 

water reactor (PWR). These were not found to differ significantly as 

regards environmental safety. 
Three alternatives were studied in order to compare different ways of 

providing district heating in the model city of one million: a) hot-water 

substations alone, b) oil-fired heat and power plants together with 
hot-water substations and c) a nuclear heat and power plant together 
with hot-water substations. The Operating econornies of these alternatives 
were compared with information obtained from analyses of specific 
projects in the Stockholm region and the Malmö/Lund region. 

Throughout its investigation, the Committee has made every effort to 

make the necessary simplifications and to limit the analyses to a number 

of typical cases in such a way that the results obtained will be as 

generally applicable as possible. Calculations for real population distribu- 

tions and alternative reactor sizes can also be performed using the 

methods employed in these analyses. 

8.1 Economic nzotives for nuclear district heat and power plants on 

urban sites 

The use of combined heat and power plants provides a substantial 

improvement in the utilization of the energy content of raw materials 

since the excess heat generated in connection with the production of 

electricity is put to good use and the amount of waste heat is thus 

reduced. A district heating system incorporating a nuclear combined heat 

and power plant that provides 1 200 MW of district heat in the model 

city studied, can reduce the amount of fossil fuel which must be 

imported by as much as one million tons of oil per year. 
Fixed costs dominate the scene for nuclear power, while the cost of oil 
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power is highly dependent on the price of oil. Consequently, if it is 
decided to expand power facilities, future production costs can be 
estimated more accurately for nuclear power than for oil power. Future 
changes in the price of oil are very difficult to foresee, a fact that was 
particularly apparent in connection with the oil crisis which occurred in 
1973/74. lf and when the situation on the oil market stabilizes it is 
probable that the price will be considerably higher than it was before the 
crisis. The Committees economic analyses were carried out, for the most 
part, using the cost levels of 1971 as the point of departure. At that time, 
it was thought that a cost span of 100 to 160 SwCrs per ton of heavy 
fuel oil would cover all conceivable price developments including the cost 
of desulphurization of flue-gas cleaning. ln many cases, oil could be 
purchased at prices well below l00 SwCrs per ton. ln March of 1974 it 
seemed probable that the minimum future price would be greater than 
this by a factor of two or three. For brief intervals during the acute oil 
crisis, substantially higher prices were paid. Alternative fossil fuels, 
particularly coal, can become more competitive as a result of the high oil 
prices, and this should inhibit the rise in the prise of oil. However, the 
market interaction between the costs of the different alternatives reduces 
the probability that drastic changes will be forthcoming in the cost 
relationships between the different types of power. 

The economic yields obtained from the different production alternati- 
ves for district heating were discussed in section 7.5. Information was 

presented there for both the central parts of a model city and for 
Swedens three largest cities. However, it should be pointed out that 
economic conclusions based on the model city are not generally 
applicable since local conditions can influence the calculated economic 

yield very heavily. 
Certain results are common to the model study conducted by the 

Committee and a study of a number of alternative expansion schemes for 
district heating facilities serving Greater Stockholm. This latter study was 
conducted by Stockholms Kraftgrupp AB (SKG) and was concluded in 
1973. The SKG study takes up nuclear heat and power plants of the size 
on which the Committee based its work and also plants with higher 
outputs. The calculations made by SKG showed that the annual 

production costs are lower for nuclear combined power and district 

heating plants than for the best oil-fired alternatives at oil prices higher 
than 130 to 140 SwCrs per ton. This agrees with the results of the 
Committees own study if its results are corrected for the change in price 
levels. However, these calculations do not take into consideration the 

expected environmental effects of the flue-gases released during normal 

operation. If these were to be taken into consideration, the competitive 
strength of the nuclear alternative would be further enhanced. The 
nuclear alternative, though, requires a greater investment than do the 
oil-fired alternatives. 

Nuclear combined power and district heating plants, in which the 
entire district heating production capacity can be utilized, appear to 
encounter difficulties in qualifying for use in district heating systems 
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smaller than those planned within Swedens three largest cities. This is 
because the initial capital expenditure per MW rises rapidly for smaller 
nuclear units. Nuclear power plants from which steam can be extracted 
for heating district-heating water and in which only a portion of the total 
excess heat is utilized can, however, be of interest from an economic 

standpoint even in other densely-populated areas. 

8.2 Environmental effects of the district heating alternatives 

In its evaluation of the environmental effects of the three alternatives 
selected for supplying the model city with district heat, the Committee 
has studied the conditions associated with normal operation and with a 
number of postulated accidents. Analyses of the effects of accidents have 
been restricted, however, to the nuclear heat and power plant included in 
one of the alternatives. The effects of accidents occurring in oil-fired 
units have been presented only in principle. 

This section discusses effects on the environment attributable only to 
normal release levels. The importance that should be attached to 
accidents is treated in greater detail in subsequent sections of this 

chapter. 
The calculated effects of normal releases from nuclear power plants 

are based, in accordance with section 6.4, on the assumption that the 
amounts involved are exactly equivalent to the permissible levels. The 

quantities released from actual reactors are normally smaller. The effects 
also include those attributable to radiation doses indirectly associated 
with nuclear power production, i.e. doses encountered in connection 
with the mining of umnium and the manufacture of fuel, the 

transportation of radioactive material, the handling of waste, etc. 
In this connection it must be stressed that the short- and long-term 

environmental effects of obtaining, refining and transporting oil used to 

produce power could only be studied qualitatively. This is due to the fact 
that knowledge in this field is lacking beyond what is known about the 
immediate effects of oil discharged into the ocean and other bodies of 
water. 

The Committees studies of environmental effects have been oriented 

especially toward the effects of releases to the atmosphere. In the 
comparisons between the different alternatives for district heating, other 
effects on the environment have not been considered equally important. 
As indicated in chapter 7, these comparisons have been based on analyses 
of the differences associated with the individual patterns of air-pollution. 
The effects of released radioactive substances and released sulphur and 

nitrogen oxides as well as particulates have been studied. 
The normal release of radioactivity from a nuclear power plant 

can-judged on the basis of existing experience-be limited so that the 
effects on the health of the public will be very small. These effects are so 

small that they cannot be observed, but can only be theoretically 
calculated. The radiological environmental effects encountered in con- 
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nection with the nuclear power alternative have, as mentioned previous- 
ly, been calculated on the assumption that the highest permissible doses 
will be encountered. The calculated values should therefore be consider- 
ed to represent the upper limits. Moreover, even further margins are 
provided due to the fact that the relationships assumed between 
radiation doses and health effects also possess the character of upper 
limits. 

The radiation doses to which individuals in the immediate vicinity of 
the plant can be exposed are limited by setting permissible values. 
Measurements taken to check these limits are carried out in the same way 
at urban sites as at rural sites. Although it is perhaps quite obvious, it 
should be pointed out that urban siting decisions are not affected by 
considerations of individual risk. The total effect on the environment, 
even at great distances, has been evaluated using estimated values of the 
total (global) population dose This population dose does not exhibit 
any greater variation between urban sites and rural sites than between 
different rural sites in different parts of Sweden. Variations between the 
different sites are therefore considered to be negligible. Consequently, 
normal radioactivity releases do not create environmental effects that 
would prevent siting a nuclear combined heat and power plant in an 
urban area. 

The choice of nuclear heat and power plants provides definite 
advantages with regard to air pollution and the effects on public health 
that this entails, as compared with the purely oil-fired alternatives. 
However, it should be pointed out that, regardless of the alternative 
selected, the introduction of district heating, as opposed to local heating 
with oil, in central parts of a large city provides a marked improvement 
in the air pollution situation. 

Many pollutants that are released from vehicles, oil-fired power plants 
and other industrial facilities, to quote some examples, can have the same 
types of effects on health as ionizing radiation. However, there is an 
obvious lack of quantitative knowledge about the environmental effects 
of nonradioactive pollutants at low concentrations, particularly with 
regard to genetic effects and late effects on the health of human beings 
as well as effects that injure animals and vegetation. This makes it 
difficult to perform fair comparisons and evaluations of the effects of the 
substances released to the atmosphere by the different alternatives. ln 

chapter 7 the costs of the differences between the alternatives with 
regard to the environmental effects on the model city of one million have 
been estimated to be on the order of 60 million SwCrs per year, in favour 
of the nuclear alternative. If these environmental costs are included in 
the calculations, nuclear power would become the most economical 
choice at an oil price above 80 to 90 SwCrs per ton (otherwise at 130 to 
140 SwCrs per ton). 

The environmental effects of oil-fired units have been estimated in the 
Committees analyses on the basis of calculated atmospheric sulphur 
dioxide concentrations i.r1 the environment. As long as knowledge is 

lacking about the roles played by the various pollutants with regard to 
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health, the significance of reducing the sulphur release alone may easily 
be overestimated. This should be taken into consideration when judging 
the prospects of reducing the environmental effects from the oil-fired 
alternatives by spending more money for desulphurization and flue-gas 
Cleaning 

ln the Committee”s studies, it has been assumed that the required 
cooling water could be obtained from a natural water recipient. A certain 
amount of heat will be released, even from a nuclear heat and power 
plant which is periodically used for mixed condensing and back-pressure 
operation. The total release will be much less than for units used only for 

condensing operations. However, the latter can normally be located along 
the coasts where recipient conditions are favourable. For certain urban 

sites, it is conceivable that the cooling problem may require application 
of special measures since it is likely that a large amount of the heat 
release will occur during periods of the year when the recipient is 

particularly vulnerable to the influence of additional heat. In such a case, 
lengthening of cooling water lines, the introduction of cooling to wers or 
similar measures may have to be considered. Such measures would, in 

turn, lead to an increase in initial capital expenditures and operating 
costs. 

8.3 Environmental risks attributable to accidents 

This section presents an evaluation of the environmental risks that can be 
caused by accidents viewed in the light of the so-called reference 

relationship defined by the Committee. The effects of certain basic 
factors on the consequences and probability of individual accidents are 

presented, followed by a discussion of what can reasonably be considered 
as representing the worst conceivable consequences of an accident. 

Special attention thus is given to such types of accident, which, in the 

opinion of the Committee, might lead to severe consequences to the 
environment. The probability values included in the safety analysis are 
discussed in greater detail. Section 8.4 presents a discussion of different 
technical safety arrangements and environmental conditions which might 
reduce the risks associated with a_n accident. 

No detailed analyses of the accident risks associated with other 

energy-producing systems have been made. The Committee has noted, 
however, that in the United States the AEC has, in this respect, presented 
estimates of the risks entailed by major oil fires.1 The risks (conse- 
quences multiplied by probability) associated with such accidents are 

reported as being comparable with those associated with nuclear power 
plants. 

The comparisons between the consequences of accidents at different 
sites that were made by the Committee are based on the calculated 

number of acute cases of different types of injury. Statistically calculated 

late effects on health, such as different types of cancer and genetic 
effects, are a) minor when compared with those that can be attributed to 

the permissible normal release levels and b) largely independent of 
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proximity to an urban centre. Any effects of this type attributable to 

release levels associated with accidents are impossible to identify, as is 
the case with the effects of normal release levels. This is because these 
effects are minor and are widely spread, both geographically and in time. 

Moreover, the same type of health effects are normally encountered at 

comparatively high normal frequencies within the population. 
Accidents that conceivably could occur at a nuclear power plant cover 

a wide spectrum with regard to radioactive matter released to the 

environment. The environmental consequences of an accident are, save 
for the primary accident events, affected by the performance of the 

installed safety systems and by environmental conditions. Among the 

latter, the at mospheric dispersion and the population pattern in question 
are most important. The radiation doses to which humans in the 

environment are exposed by the release of radioactive matter as a result 
of a given accident will vary widely, depending upon the wind direction 
and the dispersion situation that prevails. 

Acute health effects can only occur in connection with very serious 

accidents leading to situations in which major portions of the radioactive 

inventory in the core are released, in combination with situations where a 

number of safety systems malfunction. Moreover, such effects would in 

general not occur unless the release of radioactive matter takes place 
under unfavourable meteorological conditions with regard to wind 

direction and the dispersion conditions. 

Overall risk to the environment attributable to accidents 

When evaluating the overall risk to the environment attributable to 

accidents in nuclear power plants, the Committee has used a so-called 

reference relationship. This relates the magnitude of the consequences of 

an accident-measured as the number of cases of injury-to the 

probabilities of these consequences. This relationship provides us with a 

risk breakdown in bar graph form which can be compared with 

breakdowns based on the magnitudes of consequences to the community 
of other types of risks. See Fig. 8: 1 (page 249). This relationship forms 

two stepped curves plotted, one for all nuclear power plants in Sweden 

and another for an individual 580 MWe unit. The first of these stepped 
curves is more suitable for comparison with other types of risks. The 

reference relationship has been formulated so that it corresponds to a 

total number of cases of acute injury not exceeding one tenth of the 

number of cases of ”late” statistical effects, which has been calculated to 

correspond to permissible normal release levels. lf the total of accident 

risks fall beneath this curve-Le. if the total probability of an accident 
having a particular magnitude of consequences falls below the correspond- 

ing value of the reference relationship-the situation is satisfactory. The 

lower the accident probability falls, the greater are the margins. It is 

evident from the illustration that the reference relationship presupposes 
that the probability of accident consequences will dirninish as their 

magnitude increases. 
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The probabilities of accidents having minor and moderate consequen- 
ces can be estimated relatively accurately. Here, data acquired from 

experience in operating power reactors can provide a basis for making 
accurate estimates within a time interval of the order of one decade when 

the total Operating time is expected to have reached 5 000 to 10 000 

reactor-years. lf the frequency of minor accidents were to be underesti- 

mated, it is expected that, before this time interval has elapsed, 
considerations of personnel safety and plant economy will have 

prompted action to eliminate disturbances caused by accidents entirely 
without consequences in the environment. 

The problems associated with urban siting are affected principally as 

described above, by postulated accidents in which a considerable portion 
of the radioactive inventory in the core is spread to the environment. 

Consequently, it has not been necessary, in connection with evaluations 

made by the Committee, to conduct a complete run-through of all 

conceivable accidents. lnstead, the Comrnittees work has been oriented 

towards analysis of a number of very severe accident events which can 

lead to acute health effects in the environment. These events may also 

illustrate the extent of the worst conceivable accident consequences. 
As explained, principally in section 6.5, the accident events in question 

here are highly improbable. The probability of the occurrence of the 

primary accident events is considered to be lower than 1 to 10 per 
million reactor-years. Other authoritative estimates of the probability of 

major accidents have provided similar and lower results. By way of 

example, information presented in the United States AEC report referred 

to previously should be mentioned. This report presents figures for 

different primary accident events and malfunctions .that are of the same 

order of magnitude as the figures used by the Committee for its 

evaluations. However, this report has not taken up the question of 

extremely severe accidents in detail. lt is expected that this question will 

be discussed in greater detail in a study of a type similar to that being 
conducted by the Urban Siting Committee, the results of which the AEC 

is expected to publish later during 1974. 
The nature of the situation being investigated is such that the very low 

probabilities associated with major accident consequences are almost 

impossible to actually verify. The possibility, that accident types which 

are difficult to evaluate, are unforeseen or left unanalyzed could 

contribute significantly to the total risk, must be given due considera- 

tion. Such accident types could be damage caused by sabotage, very rare 

natural catastrophes or other highly unlikely sequences of unfavourable 

events. The probability cited above for the worst type of primary 
accident has, as set forth in section 6.5, incorporated the consideration 

of such extraordinary causes of accident. It is nonetheless reasonable to 

require safety margins between a) calculated probabilities ofthe studied 

consequences of individual accident events and b) the reference curve 

values, as the latter cover the sum-total of all accidents having 

consequences of a particular magnitude. The group of calculable 

situations that the Committee opted to analyze-based on a probability 

Summary 293 

* The safety of nuclear 
power reactors (light 
water-cooled) and rela- 
ted facilities. WASH- 
l250, USAEC. Washing- 
ton D.C. (July 1973). 



294 Summary SOU 1974: 56 

of l to 10 per million reactor years for the primary accident-has wide 
margins relative to the reference curve. For example, it can be mentioned 
that if fatalities alone are considered, the total probability of accidents 
can be about 10 000 times higher than the calculated probability without 
exceeding the reference-relationship values. See also Fig 8: 2-8: 9 (pages 
252-259). 

There is no risk for serious error in the calculated Consequence 
patterns if the Characteristics of the released substances-quantity, 
variation in time, release height, etc.-are given. Nor would the 
Committee consider it likely that the probabilities set forth here are 
significantly underestimated. This opinion is based on the existence of 
current stringent requirements imposed on technical design and construc- 
tion and operating conditions, and on the fact that all safety analyses are 
based on pessimistic assumptions of malfunction frequencies and the 
like. This means that the total risk associated with accidents, even those 
occurring in nuclear power plants at urban sites, will lie below the values 
indicated by the reference curve. Accordingly the risks attributable to 
nuclear power plants at urban sites should be far less than many other 
risks of recognized types. 

However, this Committee is of the opinion that an illustration of the 
worst conceivable consequences that can be attributed to power reactors 
located at different sites is useful. Such an illustration must be based on 
certain assumptions. The importance of three of these will be discussed 
below: atmospheric dispersion conditions, release of radioactivity from 
the reactor fuel and unit size. 

Atmospheric dispersion conditions 

The calculation methods used by the Committee can be applied to 

dispersion at ground level and up to a height of about 200 m. 

Consequence calculations have been made for release heights of 20 and 
100 m. The lower of these heights corresponds, in practice, to cold 

ground-level release; the higher represents stack-level release or release 
close to the ground with substantial heat content. In connection with 

very serious accidents where significant portions of the radioactive 

inventory in the core escape in a few hours from the reactor 
containment, it seems probable that the dispersion of released substances 
will occur at appreciable heights, even above 100 m. As pointed out in 
section 6.5 this can be attributed to the fact that a major accident 

leakage will be combined with the release of large amounts of heat 

which, in turn, will exert a lifting effect on the escaped radioactivity. lt is 
thus conceivable that consequences of a similar magnitude will follow a 
release over a greater time interval, but lifted less by heat, even if the 

atmospheric dispersion throughout this time interval leads to lower 
doses. Although the release of such relatively cold radioactive substances 
is doubtless only possible throughout longer release intervals, the 
Committee has included two cases among its six illustrative situations in 
order to present information about the importance of the release height. 
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These two cases involve release of a smaller proportion of iodine and 
release at the lower dispersion height. The probability of release at the 
lower height has been set at one tenth of the probability of release at the 

greater height. 
Dose calculations have been made on the assumption that release takes 

place at a uniform rate throughout one hour. If, instead, substances were 

released throughout 24 hours, the corresponding doses in the environ- 
ment would drop to about one tenth of the equivalent value for a l-hour 
release. This depends primarily on Variations in wind direction which 
leads to dispersion of the released substances over a wider angle. 

The atmospheric dispersion conditions on which the consequence 
calculations were based are, themselves, based on observations made at 

Ågesta and at Studsvik. From this extensive meteorological material 

(which included weather situations for 24 000 individual hours), two 

such weather situations have been selected for each calculated release 

case so that the probability of the consequences being less than those 
which were calculated would be 98.5% and 99.85% respectively. 
Section 5.2 discusses the limitations arising from the fact that the 
calculations pay no attention to certain special conditions which can 

prevail during very windless periods and within large cities. However, the 

Committee considers that the calculated consequence patterns afford a 

fully satisfactory basis for its considerations. 

Release of radioactivity 

The Committee has considered two altematives with regard to the 
maximum conceivable percentage of volatile fission products that can be 
released from the core in the event of an accident: 100% of the 

radioactive noble gases and 30 % of the iodine isotopes; and 100 % of the 

noble gases and 3% of the iodine. Such large amounts of released 

material would require that the emergency core cooling system be 

virtually put out of action. The values of 3 % and 30 % of the core iodine 

content have been selected to provide an interval within which lies the 

maximum percentage of released iodine. The interval chosen has been 
deterrnined in accordance with available experimental information and 

with regard to the conditions encountered in connection with these 

major accidents. In this connection, the probability of the release of 

30 % of the iodine has been set to one tenth of the probability of the 

release of 3 % of the iodine. 
The release rate and its variation in time for radioactivity from the 

core is important with regard to environmental consequences in more 

ways than one. In connection with the calculation of maximum accident 

consequences, the Committee (as mentioned previously) has assumed 
that release will take place at a uniform rate during the l-hour interval 

throughout which release to the atmosphere continues. Since, because of 

decay the radioactivity in the reactor core drops rapidly shortly after an 

accident, a very rapid release could conversely entail the escape of larger 
amounts of radioactivity. However, release times shorter than one hour 
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are highly unlikely with regard to the physical limitations imposed on the 
system. 

On the other hand, if substances are released for a time interval longer 
than one hour, the quantity of radioactivity that escapes decreases only 
moderately, unless the release interval extends throughout 24 hours or 
more. In order to illustrate the rate at which iodine and/or noble gas 
radioactivity dirninishes, rough calculations have been made for situa- 
tions in which substances are released throughout one hour, but after a 

delay of three hours. ln such a case, inhalation doses are changed by only 
a few percent, due to the fact that the quantity of radioactive iodine is 
dominated by isotopes having relatively long half-lives. The radioactive 
noble gases which, in addition to the iodine isotopes, cause the external 

doses, consist mostly of more short-lived isotopes. lf the percentage of 
released iodine were 3 % of the core content or less, the same delay as 
discussed above would thus reduce the external dose in the environment 
to about one third of that produced by release during the first hour after 
the accident. 

Fission products other than iodine and noble gases have not been 
included in the calculation of the consequence patterns. To be sure, they 
may be of great importance in the long run, particularly with regard to 
the economic consequences of an accident. Calculations made abroad 
and those made by the Committee show, however, that noble gas and 
iodine radioactivity are predominant with regard to acute health effects. 

Unit size and number of units 

The quantity of radioactive fission products in the core is proportional to 
the thermal reactor output which, for these consequence calculations, 
was assumed to be l 700 MW (corresponding to an electrical output of 
580 MW). All doses in the environment increase in proportion to the 
amount released. For a specific accident a reactor delivering twice as 
much power as that assumed above, would double the doses in the 
environment. Simultaneously, there will be an increase in the distance 

throughout which a given health effect can be encountered, correspond- 
ing to the distance at which a particular dose level has been exceeded. 

Each unit at a power plant contributes to the probability of accidents 

entailing consequences at a given point in the environment. The 

probability that injuries caused by an accident will occur in the 
environment therefore increases roughly in proportion to the number of 
units. 

Maximum conceivable accident consequences 

lt is evident from statements made thus far in this section that for a 
nuclear power unit of the type being studied only very serious accidents 
combined with other unfavourable conditions can result in environ- 
mental consequences involving acute injuries outside the plant itself. The 

calculable situations presented by the Committee in section 6.5 as 
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characteristic of the worst conceivable accident consequences are thus 
based on assumptions of a number of events and conditions, each having 
a low probability. A more unfavourable meteorological dispersion 
pattern-including wind direction in relation to the surrounding densely- 
populated areas-occurs throughout only 1.5 % to 0.15 % of the total 
time. The lifting effect of the heat content of the very large releases in 

question here has only been evaluated qualitatively. ln an actual 

situation, it will very probably reduce doses sharply relative to those 
calculated here. Moreover, the percentage of the volatile radioactive 

inventory of the core that is released has been assumed to be as high as is 

practically feasible. Units of slightly more than twice the assumed power 
may be encountered in the future. In such cases, the radioactive 

inventory of the core and the radiation doses in the environment could 
increase proportionally in excess of the figures reported by the 
Committee. Only with regard to size of unit, therefore, does it seem 

possible that in practice, the accident parameter values could be less 
favourable than those applied here. 

The six calculable situations appearing in the consequence-probability 
diagrams shown in Figs 8: 2-8: 9 should not be considered independent- 
ly of each other. Together, they are intended to illustrate what can be 
called the worst conceivable accident consequences for individual sites 
located 5, 20, 40 and 100 km from the centre of the model city of one 

million inhabitants. These maximum consequences must also be evalua- 
ted against the background of the assumed conditions and the low 

probability of the consequences. It is not permissible to consider a 

calculated consequence independently of the probability of its occur- 

rence, only because the consequences are exceptionally serious. Viewing 
the situation in this way could, assuming that consequence calculations 
were made sufficiently pessimistic, lead to a demand to eliminate many 
human activities in our society. lt is thus possible to specify improbable 
circumstances-such as the way in which an accident could occur, human 

actions, population patterns, dispersion conditions, etc-which could 
lead to calculated accident consequences of the order of tens of 

thousands of fatalities in connection with many activities. Examples of 

this are the transportation and storage of chemical products, civil and 

military aviation, oil depots and supply systems for gas and water. At 

some point in the decision-making process, the probability of conse- 

quences must therefore be estimated. In this connection, risk-taking must 

usually be weighed against economic or environmental advantages. Given 

due consideration to the viewpoints set forth above, maximum conse- 

quences can be discussed for the different site locations on the basis of 

Figs 8: 2-8: 9 (pages 252-259) and section 6.5. 

With regard to fatalities, these calculated maximum consequences are 

limited to a few cases for all the sites (including the 5 km site location) if 

the restricted population zone is assumed to be 2 km. With a restricted 

population zone of 0.5 km at the 5 km site, the maximum number of 

fatalities increases to some hundreds. However, this maximum value 

occurs only at the lowest probability level that is presented, one 
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ten-thousandth per million reactor-years. 
It can also be noted here that, for all sites, serious acute effects such as 

radiation sickness and the early appearance of thyroid malfunctioning 
do not occur in several of the calculated cases. lf consideration had been 
given to the lifting effects provided by the heat content of the released 
substances in a fully realistic and quantitative manner, it is probable that 
these effects would disappear from still more of the calculated 
consequence patterns. 

The three categories of acute injury other than death which were 
assumed to dominate the consequence patterns were radiation sickness, 
early thyroid malfunctioning and fetus doses leading to recommenda- 
tions for abortion. 

Radiation sickness in the acute stage is a very serious illness that can 
lead to death following exposure to high doses. The injury cases reported 
in this category for the different calculated situations refer to lower 

doses, where complete recovery is expected. The number of cases of this 

type of maximum consequence lies between 0 and 100 for the two rural 

sites, between O and 500 for the 20 km site and between 0 and 10 000 
for the 5 km site. 

Early thyroid malfunctioning is a relatively mild malady, and its 
effects can be eliminated by medication. Depending on the magnitude of 
the dose, the delay between exposure and the appearance of symptoms 
may vary up to a year, lower doses being followed by longer delays. The 
maximum consequence patterns included between 0 and 3 000 cases of 
this type of malady at the 40 km and 100 km sites. For the 5 km and 20 
km sites, such cases ranged from a few up to several tens of thousands. It 
should be emphasized here that thyroid function disturbances have not 
in any other known safety analysis been judged sufficiently serious to be 

reported as part of the consequences. 
What we have called unconditional indication of abortion involves the 

exposure of pregnant women where radiation dose to the fetus is higher 
than 10 rad. When such doses are received in connection with medical 

treatment, it has hitherto been assumed that the probability of damage 
to the fetus is so high that an abortion is recommended. The probability 
for such injury is still moderate compared with the normal frequency of 

similar fetal injuries, and the probability is particularly reduced when the 
dose is received late in the pregnancy. The maximum number of cases in 
this category range from a few tens to several thousand at the 5 km site, 
from some ten to a few hundred at the 20 km site, and from zero to a 
few hundred at the other two sites. 

With the assumptions made here, the maximum consequences at the 

40 km and 100 km site locations are entirely dominated by effects 
encountered within the small communities-500 inhabitants at a distance 
of 5 km and 15 000 inhabitants at a distance of 15 km-which, in the 
model population patterns, represent the nearby population at these 

sites. Consequently, in the model city of one million, not even minor 

acute injuries occur under the assumptions that have been made, 

although they might be encountered in connection with, for example, a 
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power output twice the magnitude of that whichwas studied. 
The Committees calculations do not include any spread-out rural 

population at the 40 km and 100 km sites. For actual sites, therefore, it 
is possible that the number of cases would be greater than reported here. 
The consequence pattern might in particular be influenced by densely- 
populated communities at closer distances than those that have been 

assumed, while a normal low-density rural population does not influence 
the number of injury cases to an extent sufficient to alter the orders of 

magnitude set forth here. Moreover, consequences of a given extent will 
be more probable if small communities located within a distance of 2-1 5 
km are distributed more uniformly around the periphery of the rural 
sites. 

With regard to the number of deaths, the absolute magnitude of the 
maximum accident consequences described is shown to be less than the 

corresponding maximum consequences of other activities accepted by 
the community such as those of commercial aviation (a jumbo jet might 
crash in a city), transportation of poisonous che rnicals (a railway chlorine 
tank waggon might become involved in an accident at a city railway 
station) and the storage of inflammable substances (major fires in storage 
areas containing sulphurous oil release large amounts of sulphur dioxide 
to the atmosphere). The probability of encountering a certain number of 
deaths or other injuries from many other causes is also much higher than 
the probability of reactor accidents liable to produce similar consequen- 
ces. 

Objections can always be made to theoretical analyses of accident 
events and their probabilities by saying that it is impossible to foresee 

accurately the wide variety of disturbances and accident events that will 
be encountered in reality. As discussed in greater detail in section 6.5 and 
mentioned previously in this section, the Committee wishes to empha- 
size, in this regard, the importance of experience and verification and the 
influence of the human factor, sabotage actions being one example. 
However, the Committee has sought to cover existing uncertainty in its 
estimate of the accident probabilities. Furthermore, the Committee 
wants to stress the importance of the large margins between the 
calculated probabilities, and the corresponding ones for the reference 

relationship, and above all, for other risk types to which people are 

exposed. 

8.4 Engineered safeguards and other measures of importance to environ- 
mental safety in the event 0f accidents 

General 

The release of large amounts of radioactive matter within a short time 
interval is characteristic of accidents that can give rise to acute health 
effects in the environment and thus are of importance in connection with 
urban siting. Such releases can only occur if the cooling of the fuel 
becomes inadequate as a result of some malfunction while, simultaneous- 
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ly, leakage occurs from both the primary circulation system and the 
reactor containment. These events could conceivably occur independent- 
ly of each other, but the probability of this is so low that the risks 
entailed are determined entirely by cases in which they are associated 
with each other in some way-i.e. cases where they are triggered by a 
common cause or where onefault triggers the other. 

The Cooling of the core is ensured by the primary system which is 
built up of several parallel circuits in both types of reactors under 
consideration. lf this cooling becomes inadequate owing either to a large 
undesired increase in the reactor power or to an interruption in the 
supply of cooling water-pump failure, pipe rupture, or the IikeAa 
number of safety systems go into action. The reactor is scrammed and, if 
necessary, emergency cooling is provided for the core. Further protection 
is provided by a number of different containment functions. 

The scram system is triggered in response to many different types of 

signal-high reactor power, high pressure and high temperature in the 

containment, etc-and when triggered it inserts a large number of 
control rods rapidly into the core, thus reducing power output. It is 
worth noting that reactor power would be reduced rapidly and 

significantly in most situations, even if only a few of these rods 
functioned. 

Emergency core cooling can be provided, in both BWRs and PWRs, by 
a number of different systems. In many accident situations, emergency 
cooling is not necessary. The emergency core cooling systems are 
dimensioned to handle unfavourably located ruptures in the large steam 
lines and in the feedwater lines. Emergency core cooling arrangements 
are designed and constructed as two or more parallel, mutually 
independent systems. Even major pipe ruptures which quickly empty the 
water and steam from the circulation system into the reactor contain- 
ment can be handled without releasing any large amount of radioactivity 
from the core. 

Reactor containments are also dimensioned to withstand ruptures in 
the largest pipes in the primary system in such a way that only 
insignificant amounts of released radioactivity will reach the environ- 
ment. One important aspect of the functioning of the containment is the 

opportunity it provides for shutting off all lines which pass through the 
containment wall. lf a rupture should occur outside the containment, as 
for example in a steam line serving a BWR, this line must be shut off by 
means of a valve between the point of rupture and the core. 

Consequently, two valves are installed in all such lines, and located on 

either side of the containment wall. ln the event of a major pipe rupture 
inside the containment, pressure is built up by the steam flowing out. 

This pressure is reduced by a number of different measures, the most 

important of which is the spraying of water into the atmosphere within 

the containment and the cooling of the water supplied to this 

spray-system. 
With regard to safety systems, it is vital that a continuous power 

supply be guaranteed for pumps and control devices, and it is also 
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important that the different cooling functions be provided with a reliable 

supply of cooling water. Consequently, the supply of electricity and 
water must, in principle, function as reliably as the safety systems 
themselves. Redundant water-line and power-line systems provided with 
a number of alternative supplies of cooling water and of power are 
therefore the rule. 

Nuclear power plants are designed and constructed so that the release 
of large amounts of radioactivity cannot occur unless, in the event of an 

accident, one or more of the aforesaid systems is damaged, functions 

improperly or fails to function. Normally, this means that a chain of 
simultaneous malfunctions have occurred. However, very serious ruptures 
in the pressure vesseL-but not all such ruptures-can be expected to lead 
to the release of large amounts of radioactivity even when such ruptures 
are not combined with other independent malfunctions. Such a rupture 
could lead to a situation in which the core cannot be cooled and, at the 
same time the containment may be damaged by pressure waves or 
rnissiles. Unlike other major accident-associated release situations, the 
events that occur here are of such a nature that a single primary event 
could lead to serious consequences for the environment. The various 
accident events which the Committee analyzed in detail are presented in 
Table 6: VI. 

Scram system 

The scram system, just as the other safety systems, is designed and 

constructed to provide an extraordinarily high degree of reliability. 
Above all the designs try to provide protection against events that could 

prevent execution of a scram. 
Such events could include situations in which none of the signals that 

trigger a scram function properly or in which some common mechanical 

obstacle stops most of the control rods. However, analyses show that 
there are no serious consequences of a small number of control rods 

falling to function properly in connection with a scram. In many 
accidents, it would even be possible to tolerate the complete absence of a 

scram operation without the safety of the environment being affected. 
The AEC in the United States has recently stated that, starting in 

1976, the Commission will apply more stringent requirements to the 
scram systems. The justification for this step is said to be that the 

reliability of present scram systems, as documented in connection with 

operational experience, does not fulfil the requirements that should be 

imposed in view of the expected expansion of nuclear power facilities. 

The new requirements reflect an effort to reduce the probability of 

common-mode failures in the scram system. 
For reactors already in operation and those for which licences have 

been granted prior to 1976, the AEC requires a design and construction 

in which the consequences of a totally unsuccessful scram are limited in 

a satisfactory manner. 
In the analyses carried out by the Urban Siting Committee, the 
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function and reliability of the scram system did not prove to be 

determining parameters in connection with the major accidents that were 

given the greatest consideration. 

Emergency core cooling system 

The purposes of the emergency cooling system are to a) prevent the 

overheating of the fuel during the first critical phase of the accident 
events and b) to handle the residual heat that is generated by the decay 
of the fission products in the long run-a number of months. 

Emergency core cooling is carried out primarily by the core spray 
system in BWRs and by injection systems in PWRs. In both BWRs and 

PWRs, these systems are designed with ample redundancy, i.e. a number 
of parallel circuits are_ used to supply the Cooling water. In many accident 

situations, it is also possible to contribute to the cooling of the core by 
utilizing other systems not intended exclusively for emergency core 

cooling. This arrangement provides a broad variation of functional 

principles, thus making it possible to utilize very high reliability values. 
The Committee has based its calculations on a malfunction frequency of 
l per l 000 to l0 000 demands. 

The functioning of the emergency core cooling system in a light water 

reactor has been the subject of detailed studies in the United States 

during recent years. The AEC issued a statement at the end of 1973 

setting forth the requirements for emergency core Cooling systems in 

light water reactors and their dimensioning criteria. The new regulations 
that were issued impose more stringent requirements in several respects. 
In reality, compliance with these requirements seems to entail substan- 

tially increased safety margins in most conceivable emergency cooling 
situations. The AEC, authorities in other countries and reactor manu- 
facturers base their evaluations of the emergency core cooling function 
on theoretical calculations combined with large-scale experiments. Safety 
margins have thus been established in connection with the formulation of 
models which represent the events that occur, and in connection with the 
determination of the physical and mechanical data that are to be used. 
The reliability of emergency core cooling systems is ensured in the same 

way as that of other safety systems, i.e. by augmenting redundancy and 
diversification. Compliance with the requirements for emergency core 

cooling can be made easier to comply with by avoiding excessive core 

loading, i.e. power output per metre of fuel rod. 

Reactor vessels 

A very large break in a reactor vessel, a rupture involving an opening 

larger than the largest pipe cross-section in the primary system, taken as a 

single primary event, can conceivably lead to the release of large amounts 

of radioactive matter. The probability of a vessel rupture must thus be 

kept at an extremely low level. In t0day°s reactors, this is accomplished 

by taking measures that guarantee the quality of the vessel. These are 
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taken in connection with the preparation of specifications, the design 
work and the manufacture. Such measures are also taken after the vessel 
has been put into operation. Special efforts have therefore been made to 

develop sophisticated techniques for regular inspections as well as 
methods for continuous testing to detect possible changes in the 
condition of the vessel during operation. 

The Committee is of the opinion that the structural and operational 
reliability of reactor steel pressure vessels provide an actual probability of 

very large breaks that is lower than l per million Operating years. This 
evaluation is also supported by foreign experts as well- the AEC in the 
United States for example* 

Further safety in the event of a vessel rupture could be achieved in the 

long run, by adopting designs in which the cooling of the core can be 
maintained under all circumstances. This would require that the vessel 

parts be kept in place by special supporting structures. The development 
of concrete vessels for water reactors is now in progress in Sweden and 
other countries. It is possible that such vessels could provide a 

probability of severe breaks that would be lower than that provided by 
steel vessels. However, both of the alternatives described for reducing the 
risks inherent in vessel ruptures require the benefits that can be gained 
from additional practical experience in connection with both production 
and operation in full-scale. 

Reactor containments 

Normally, reactor containments prevent the passage of all but a very 
insignificant amount of radioactivity, even under accident conditions 

involving a major pipe rupture and the subsequent release of substantial 
amounts of radioactivity within the containment. The fact that contain- 
ments are dimensioned for accidents of this type does not preclude 
relatively satisfactory containment performance even in the event of even 
more serious accidents. 

If the probability of fully satisfactory performance in the event of 

very serious accidents (of the type involving serious vessel ruptures for 

example) is to be further increased, special design measures must be 

taken. Certain guidelines for such measures can be set forth. 
The most important arrangements that should be mentioned enable 

the containment to function as a double shell, even in the event of a 

major accident. In such double wall systems, leakage from the inner shell 

into the closed interspace can be kept under control. The leakage can 
then either be pumped back inside the inner shell or released at a high 

level, possibly via decontamination systems. Containments of the 

pressure suppression (PS) type employed for the BWR which the 
Committee studied function, in principle, as a double-shell containment. 

However, the same basic idea can also be applied to the dry containments 

ordinarily used for PWRs. 
Extra safety is obtained by providing the containment with additional 

protection against rnissiles (arriving from both inside and outside), and 
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by designing the containment systems intended to reduce the quantity of 

air-borne radioactive iodine so that they can provide a high degree of 

separation, even under very serious accident conditions. 

lt appears that a number of general advantages can be gained by using 
a rock containment, particularly with regard to the superior protection it 

offers against external missiles such as crashing aircraft, military 

weapons and the like. Underground rock containments should also 

provide new possibilities for limiting the effects of any reactor vessel 

rupture. Another interesting possibility offered by underground rock 

caverns was proposed in connection with the Värtan project. lt involved 

locating such a cavern at a depth where the groundwater pressure in the 

moist rock could be utilized to prevent the leakage of radioactivity 

through the rock even after a very serious accident. The safety features 

offered by underground installations (those blasted out of solid rock and 

others as well) have been given a certain amount of attention by the 

Committee and a special study on this problem has been performed 

through the CDL* during spring 1974. 

Urbanization conditions 

Schematic population distributions have been used in connection with 

studies of the consequences of accidents in nuclear power plants, and 

also in connection with the comparison of the environmental effects of 

different types of district heat sources. However, the pattern of 

consequences thus obtained does not appear to differ-to an extent that 

would have affected the conclusions of the Committee-from those 

obtained had various actual populations distributions been studied in 

detail. 

Fig 8: lO (page 268) shows that the population patterns around the 

sites of already-established Swedish nuclear power stations correspond 

approximately to the three alternatives located 20 km, 40 km and 100 

km from the centre of the model city. The distribution at Barsebäck lies 

in between those of the 20 km and 40 km model sites. The Haninge site, 

which has been discussed in connection with the location of nuclear heat 

and power plant in the Stockholm region, has a similar population 
distribution. Ringhals compares fairly well with the 20 km distribution at 

close distances but at greater distances the distribution approaches that 

of the 40 km model; Forsmark and Simpevarp have population patterns 

somewhat similar to the 100 km model site. The 5 km site provides good 

agreement with the population pattern of the Värtan site. (Consideration 
of the Värtan site was the point of departure for the Committees work). 

Among foreign authorities, the AEC in the United States has 

previously stated that population distributions around the Zion, Indian 

Point and Newbold Island installations represented the upper limit for 

acceptable maximum population levels at different distances from a 

nuclear power plant. Subsequently, the AEC has adopted more stringent 
Arequirements and has said that it cannot accept Newbold Island because 

of the high nearby population levels-within a distance of 8 km. As 
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shown in Fig 8: ll (page 269), the population within the adjacent areas 
(out to some kilometres) is considerably greater at the three American 
sites than at any of the Swedish sites. 

In West Germany, the authorities have not yet taken a final position 
with regard to the BASF installation at Ludwigshafen, but the Biblis site 
close to Mannhein has been accepted. It is evident from Fig 8: ll that, 
mainly within a distance of 2 to 10 km, the population pattern around 
Ludwigshafen differs from the patterns around the American and 
Swedish sites discussed here. The population distribution around Biblis 
lies somewhat between the Swedish distributions and the distributions 
around the three aforesaid American sites. 

The importance of the population pattern in connection with 
accidental release and dispersion to the environment of less than a very 
few percent of the volatile fission products can be evaluated against a 
background of the calculated effects of normal release levels. This is due 
to the fact that no acute injuries are to be expected in such cases. The 
environmental consequences, in the form of late injuries which can 
result from such accidental releases are thus not particularly dependent 
upon the detailed population distribution, and can only be affected 
slightly by restrictions imposed with regard to urbanization plans. 

The consequences of the release of large amounts of radioactive matter 
in connection with an accident that is capable of causing acute injuries 
within the environment are more dependent on urbanization conditions. 
The results of the Committees calculations of the maximum conceivable 
consequences of an accident, Figs 8: 2-8: 9, can serve to illustrate the 
nature of this dependency. However, Fig 8: 12 (page 270) is also of 
interest in this respect. lt shows that there will be no serious acute effects 
beyond a radius of 2 km from the plant unless more than about 10 % of 
the radioactive noble gases in the core and about 5 % of its iodine 
content escape rapidly to the environment. 

It is evident from what has been said that the only population pattern 
providing a marked departure from previously approved sites in different 
countries was that of the studied site located 5 km from the centre of the 
model city and provided with a 0.5 km restricted population zone. On 
the other hand, the 20 km site studied in connection with the model city 
does not represent a more pronounced urban site than, for example the 
Biblis site in West Germany, and differs very little from the Swedish 
Barsebäck site. Neither the 5 km nor the 20 km site appears to introduce 
risks of a sufficiently serious character to significantly change the total 
risk pattern for the model city. 

Safety measures taken within the environment 

The Committees study of conceivable safety measures to be taken 
within the environment in connection with the release of radioactive 
matter after an accident shows that the effects of such measures are 

highly dependent upon the type of accident and its development, as well 
as upon the meteorological conditions. lf the release occurs over a few 

20 
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hours, the radioactive cloud will have passed those living at a distance of 

up to about 10 km within a couple of hours unless there is complete 
wind stagnation. Risks that involve more than a few fatalities can only be 
experienced in the event of the very rapid release of large amounts of 
radioactive matter, and these risks will be encountered within a very few 
km. With regard to the speed with which countermeasures can be taken, 
the Committee concludes that it is improbable that such measures can 
redl ce the risk of death. The value of local organizations prepared to act 
in emergencies is, for the most part, associated with efforts to block off 
and guard certain areas in the early stages, and the taking of long-term 
countermeasures against minor environmental hazards. Moreover, these 
organizations will be valuable in connection with all minor and with 

slow, long-term accidental releases. 

9. Conclusions and recommendations 

The task assigned the Committee was to compile and present information 
about the advantages and disadvantages associated with the urban siting 
of nuclear power plants, particularly nuclear power plants that provide 
both electric power and district heating. The results of the Committees 

investigations are supposed to serve as background material for future 
decisions concerning the siting of nuclear power plants, particularly with 

regard to the distance of the sites from major centres of population. 
Consequently, it was not intended that the report of these investigations 
should include an evaluation of the acceptability of any specific 
installation. Essential aspects of the background of these conclusions 
were discussed in chapter 8, but for detailed information the reader is 
referred to chapters 6 and 7. 

Economy of different district heating alternatives 

The cost patterns for nuclear combined power and district heating plants 
are highly dependent on local conditions and on the size of the unit or 
units in question, and thus the size of the district heating system. 
Systems that can be designed to incorporate nuclear heat and power 
plants having thermal outputs of l 000 to l 200 MW (corresponding to a 

condensing unit power of 500 to 600 MW) or more, provide better 

economy (at 1973 price levels for plant and equipment) than oil-fired 
alternatives at oil-prices exceeding 130 to 140 SwCrs per ton. (In March 
of 1974 the oil price was about 350 SwCrs per ton.) This applies to actual 

projects referred in the report as well as to the model city studied by the 
Committee. The nuclear power alternative would be able to compete 
with the oil-fired alternative at even lower oil prices if environmental 
effects were included in the overall economic picture. 

The Committee finds that nuclear combined power and district 
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heating plants are econornically justified at least within the three most 

densely-populated regions in Sweden. 

Environmental conditions during normal operation for the different 
district heating alternatives 

The improvement in the air pollution situation provided by a change-over 
from local oil-fired heating to district heating in the central parts of the 

model city has been estimated to have a value on the order of some 

hundred rnillions SwCrs per year. District heating supplied by nuclear 
heat and power plants provides a further improvement over the oil-fired 

altematives, and this improvement is estimated about 60 million SwCrs 

per year. 
The radiological environmental effects of the normal release of 

radioactive matter from a nuclear power plant are small and entirely 
negligible compared with the effects of the other air pollutants. No 

significant difference between various Swedish nuclear sites was found in 
this respect. The data that are used for calculating the upper limits of the 
environmental effects of radiation under these conditions are well- 
founded and in many cases they incorporate wide safety margins. 

Nuclear power plant accident safety 

The Committee is of the opinion that the safeguards against accidents at 

nuclear power plants are so effective that the environmental effects of 
accidental radioactivity releases, as a long time average, will be 

signiñcantly smaller than those corresponding to the perrnissible normal 
releases. Acute injuries can only be encountered in connection with the 
release of very large amounts of radioactive matter. Release levels of this 

magnitude are only conceivable in connection with accidents in which a 
number of the reactor safety systems are put out of action. The 

probability of the occurrence of this type of accident is extremely low, 
and the Committee has evaluated it as from l to 10 per million 

reactor-years. Only in combination with highly improbable unfavourable 

atmospheric dispersion conditions of low probability can the release of 
even such large amounts of radioactivity result in serious acute injuries in 
the environment. The probability that an accident would cause such 

injuries has thus been estimated at 0.1 to 1 per million reactor-years. 
The worst conceivable environmental effects, that could occur in 

connection with an accident in a nuclear power plant sited in an urban 
area do not differ in extent (with regard to acute personal injury) from 

injuries entailed by risks already present within the community. In one 

of the 36 calculable situations that were studied, the number of fatalities 
amounted to some hundreds, and in three cases they amounted to about 
ten and were zero in all the other cases. For the nuclear power units 
studied here, and with the dispersion model applied, calculations show 
that no deaths would occur at a distance of more than 2 to 3 km from 
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the installation in the event of an accident. Even the upper limit for the 
maximum number of fatalities mentioned here is less than the number 
occurring in connection with many other activities. 

Even for the worst conceivable consequences of an accident, occurring 
in a nuclear power plant sited near an urban centre of population, 
comparison shows that such plants do not entail consequences of a 

magnitude heretofore unknown. This applies particularly to deaths and 
serious acute injuries. lf a large amount of radioactive iodine were to be 
released in connection with an accident, a large number of people could 
suffer over-exposure of the thyroid caused by the inhalation of iodine. 
After varying time periods this could result in chronic thyroid malfunc- 
tions. However, this injury is relatively mild and the prospects for 
successful medical treatment are good. Even in the event of a very serious 
reactor accident, late effects, mainly in the form of cancer and genetic 
effects, would occur to such a moderate extent that they could not be 
distinguished among the relatively frequent cases of similar types, 
normally encountered. 

Engineere d safeguards 

The probability of the release of large amounts of radioactivity, already 
with present designs and constructions, is deemed extraordinarily low. 

However, in accordance with its directives, the Committee has reported 
the measures which, in the first instance, could be taken to provide an 
even higher level of safety. In this connection, the risk for pressure vessel 

rupture was given special attention. 
The environmental consequences of any accident are reduced if the 

release of radioactive matter occurs at a level high above the ground. One 

way of accomplishing this is to use a so-called double containment 
designed so that leaking radioactivity is led up to a considerable height, 
even in the event of very serious accidents. 

lnstallations in rock caverns provide added protection against external 

missiles-resulting from military operations or crashing aircraft for 

example-and also provide certain other safeguards. It thus appears that 

the use of rock containments is the easiest way to improve protection 
against damage to the containment in connection with major ruptures in 

the pressure vessel and in the primary circulation system. However, 
location in rock also entails certain disadvantages. The Committee does 

not consider these questions sufficiently investigated to permit any 
recommendation to be made as to rock containments for urban-sited 

nuclear power plants. 
On the basis of foreign information, the Committee has estimated the 

probability of a catastrophic vessel rupture caused by design and 

production-engineering faults as being lower than l per million operating 
years, even with the technology that is available today. It seems possible, 
however, that both the probability and consequences of major vessel 

ruptures can be further limitedf At present, the possibilities of further 



SOU 1974: 56 

improvements offered by intensified testing and inspection of the 

properties of steel pressure vessels during manufacture and operation are 

being studied. Among other possible improvements investigated are 

supporting arrangements which limit possible rupture areas in steel 
vessels as well as the introduction of Concrete pressure vessels. 

In the opinion of the Committee, one measure that would provide a 

general improvement in safety and might therefore be given special 
consideration for urban sites is the use of a reactor design with a lower 
core loading than that normally used. 

Population conditions and protective measures taken in the environment 

Restrictions on urbanization within a limited zone surrounding a nuclear 

power plant have their greatest importance in connection with the 
lirnitation of the most serious types of injuries that might occur in the 
event of major accidents. The zone in which special building restrictions 
are imposed within a radius of about 2 km, now applicable to all Swedish 
nuclear power plants would, in the opinion of the Committee, be 
valuable at urban sites as well. 

Special safety measures taken within the environment in the event of 
an accident (such as evacuation, protective medication and the like), and 
which are suitable for limited population groups, are not feasible for 

major population centres. Siting within large centres of population must 
thus be based on safety evaluations that do not presume any consequen- 
ce reductions due to such measures. 

Recommendations of the Committee 

District heat production based on nuclear heat and power stations is 
motivated in the three main metropolitan areas of Sweden, for reasons of 

economy and commercial policy and by the wish to reduce air pollution. 
The conclusions reached, as regards the normal level of radioactivity 

release and the environmental hazards associated with accidents indicate 
that urban siting of nuclear power plants does not introduce greater 
risks-in the sense of consequence multiplied by probability-than 
already accepted for many other activities. 

In the alternative corresponding to the most pronounced conditions of 
urban localization studied by the Committee, the plant is located 5 km 
from the centre of the city and is surrounded by an unpopulated zone 
with a radius of only 500 m. The consequences of an accident may be 

reduced, however, by applying special zoning regulations out to about 2 
km from the plant. The Committee therefore finds no reason for 

discarding the existing requirement for a zone of this size. Special safety 
measures may also have to be considered, where pronounced conditions 
of urban localization exist. These include specially designed contain- 
ments and the choice of conservative reactor data. 

Various cost increases associated with pronounced conditions of urban 
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localization must be weighed against the cost of longer hot water 
distribution lines from more remote sites. The resulting economic 
motives for a pronounced urban site are accordingly reduced in strength. 
Nuclear heat and power plants in metropolitan areas do, however, offer 
great advantages and sites even at distances of about 20 km from the city 
centre are thus of economic interest. 

With regard to the circumstances cited above, the Urban Siting 
Committee recommends that district heat production in the metropoli- 
tan areas of Sweden should utiiize nuclear heat and power plants, but that 
pronounced urban sites should be avoided until further experience has 
been acquired with plants whose locations have been selected according 
to current standards. 
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Ordlista 

Absolutfilter 

AEC 

Aggregat 

Aktiveringsprodukt 

Anrikning 

Atmosfärisk 

spridning 

Atomkärna 

Avblåsningssystem 

Avgassystem 

Avklingning 

Avställning av reaktor 

ett partikelfilter med hög avskiljningsförmåga, 
99 % och däröver. 
även USAEC, United States Atomic Energy 
Commission. Förenta staternas atomenergimyn- 
dighet och dess organisation för forskning och 
utveckling på kämkraftområdet. 

benämning på samhörande reaktor (eller panna), 
turbingenerator och hjälputrustning i ett värme- 
kraftverk. 
material (ämne), som blivit radioaktivt genom 
bestrålning med neutroner. Sålunda aktiveras 
t. ex. föroreningar (korrosionsprodukter m. m.) i 
reaktorns kylvatten av dess neutronflöde. 
i samband med reaktorbränsle i första hand 
ökning av halten av en specifik isotop av uran, 
uran-235, i förhållande till övriga uranisotoper. 
transport och spridning av t. ex. luftföroreningar 
med vinden samt utspädning av dem genom 
luftens turbulens. 
elektriskt positivt laddad central del av en atom, 
till vilken praktiskt taget hela atomens massa är 
koncentrerad. Atomkärnan består av protoner 
och neutroner. 
system som skyddar exempelvis en primärkyl- 
krets mot för höga tryck genom avblâsning av 
ånga t. ex. till reaktorinneslutningen. 
system för avlägsnande av radioaktiva gaser och 
gasburna radioaktiva föroreningar främst från en 
reaktors primärkylkrets. Systemet kan vara för- 
sett med såväl fördröjningsanordningar (tankar) 
som olika filter genom vilka avgaserna passerar 
innan de släpps ut via mät- och provtagningsan- 
ordningar. 
minskning av radioaktivitetsmängd genom radio- 
aktivt sönderfall. 

minskning av reaktorns effekt till resteffekt 
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genom stoppande av den nukleära kedjeproces- 
sen. 

borttagande av svavelföreningar i eldningsolja 
före användning. 
ångturbinaggregat där en del ånga tappas av för 

exempelvis uppvärmning av fjärrvärmevatten. 

kärnkraftverk (Sydsvenska Kraftaktiebolaget) ca 

20 km norr om Malmö. 

kraftaggregat vars låga rörliga kostnader gör att 

det lämpligen körs vid jämn hög effekt och med 

lång utnyttjningstid. 
även kollektiv dos, summan av stråldosema till 
alla individer i befolkningen i en viss region eller 

på hela jorden som en följd av användningen av 

vissa anläggningar eller anordningar som medför 

bestrålning t. ex. kärnkraftverk. 

placering av en reaktor eller en hel reaktoranlägg- 

ningi bergrum. 
de levande organismerna i ett ekosystem. 
ett system för tillsättning av vattenlöslig borfö-v 

rening till kylvattnet i en reaktor i avsikt att 

sänka reaktiviteten. Systemet är ibland utformat 

_även för att ta bort bor. 

vattenfylld bassängi ett kärnkraftverk för förva- 

ring av utbrända bränslepatroner. 
kropp av kärnbränsle, vanligen i form av en kort 

cylinder. Ett stort antal kutsar staplade i ett 

kapslingsrör bildar en bränslestav. 
även -element, eller -stavknippez reaktordel som 
innehåller bränslestavar och hanteras som en 

enhet när den sätts i eller tas ur reaktorn. 

centrala driftledningen, numera CDL-företagens 

samarbetsorgan, en branschsammanslutning mel- 
lan de fjorton kraftföretag som överför sin kraft 

på det svenska stamlinjenätet eller deltar i den 
riksomfattande samkörningen. 
se inneslutning. 
speciell enhet för radioaktivitet; 1 curie (Ci) = 37 

miljarder sönderfall per sekund. 

Design Basis Accident, hypotetiska konststruk- 

tionsstyrande olyckor vid reaktor eller annan 

kärnenergianläggning använda som underlag för 

dimensionering av reaktoms skyddssystem. 

Dfa, den svenska reaktorsäkerhetsmyndigheten. 
Från och med 1974-07-01 statens kärnkraftin- 

spektion. 
reaktor i vilken primärkylmedlet direkt utan 
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Dos 
Dosrat 
Dubbel inneslutning 

Effekt 

Effektiv utsläppshöjd 

Ejektor 

Ekologi 

Ekosyste m 

Elektron 

Emissi on 

Energi 

Exponering 

Externdos 

Fail-safe-utförande 

mellankretsar används t. ex. för att driva turbi- 
ner. 
se stråldos. 
dos per tidsenhet. 

inneslutning med dubbla väggar som bl. a. gör det 

möjligt att kontrollera den aktivitet som läckt ut 

genom den inre väggen. 
= energiutveckling per tidenhet. Enheten för 
effekt är Watt (W). Multipelenheter: kW (kilo- 
watt) = l 000 W, MW (megawatt) = l 000 kW, 
GW (gigawatt) = 1000 MW, TW (terawatt) =

l 000 GW. 
den höjd över marknivån på vilken ett utsläpp 
kan anses ske sedan hänsyn tagits till nedsug av 
rökplymen i lä av byggnad eller terränghinder, 
samt till uppdrift på grund av värmeinnehâll 
(terrniskt lyft) och utströmningshastighet. 
anordning för avsugning och borttransport av luft 
och andra gaser från en turbinkondensor. 
läran om det ömsesidiga samspelet mellan levan- 
de organismer och miljön. 
en mer eller mindre avgränsad enhet i naturen 
innefattande miljön med producerande, konsu- 
merande och nedbrytande organismer vilka är 

ömsesidigt beroende av varandra. 
även betapartiklar, mycket lätta elementärpartik- 
lar. Varje atom innehåller i neutralt tillstånd lika 

många elektroner som dess kärna har protoner. 
Elektroner har en negativ elektrisk enhetsladd- 

ning. Även positivt laddade betapartiklar före- 
kommer. 
utsläpp t. ex. av luftförorening till atmosfären. 
kan förekomma som kemisk, mekanisk, och 
elektrisk energi eller som värme. Enheten för 

energi är Wattsekund (Ws) = [Joule (J) eller 
newtonmeter Nm]. Äldre enhet för värmeenergi 
= kalori. Multipelenheter: KJ (kilojoule) = 1 000 

Ws, MJ (megajoule) = 1 000 KJ; sekundära 
enheter kWh (kilowattimme), GWh (gigâwattim- 
me), TWh (terawattimme), MWd (megawatt- 
dygn). 
utsättande av levande eller död materia för 

bestrâlning. 
dos erhållen från strålkälla, belägen utanför 

kroppen. 
eg. failure-to-safety-utförande. Innebär att vissa 
felfunktioner t. ex. i ett övervakningssystem le- 
der till samma konsekvenser som om fel hade 

uppstått i det övervakade systemet. 
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Fallspalt 

Farmer-diagram 

Fissionsreaktor 

Fjärrvärme 

Forskningsreaktor 

Forsmark 

Fusionsreaktor 

Förlust av ordinarie 
värmesänka 

Gaskyld reaktor 

G
Gcal 
GWh 
Genetisk strål- 
verkan 

Halogener 

Halveringstid 

Halvvärdestjocklek 

Haveri 

Haveriförlopp 

Helkroppsdos 
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cirkulär spalt i en reaktor i vilket det cirkuleran- 
de kylmedlet strömmar nedåt. 

diagram, ursprungligen uppställt av F. R. Farmer, 
vilket visar sambandet mellan storleken av ett 

jod-131-utsläpp från en reaktorstation och sanno- 
likheten för haverier som leder till detta utsläpp. 
kärnreaktor i vilken tunga atomkärnor sönder- 
delas under frigörande av energi. 
värme i form av hetvatten, använt för uppvärm- 
ning av fastigheter. Fjärrvärme produceras i 

hetvattencentraler, värmeverk eller kraftvärme- 
verk. 
reaktor som används huvudsakligen som hjälpme- 
del för grundläggande eller tillämpad forskning. 
kärnkraftverk (Forsmarks Kraftgrupp AB) vid 

Upplandskusten ca l20 km norr-om Stockholm. 
kärnreaktor i vilken lätta atomkärnor förenas 
under frigörande av energi. 
förlust av det ordinarie sätt på vilket processvär- 
men kylts bort, vanligen turbinkondensorfunk- 
tionen. 
reaktor i vilken kylmedlet utgörs av gas, t. ex. 
koldioxid eller helium. 

giga = l miljard = l 000 miljoner. 
se kalori. 
se energi. 
ändring i arvsanlag orsakad av bestrålning, kan ge 
upphov till hälsoeffekter hos den bestrålade 
individens avkomma. 

en°grupp besläktade grundämnen i vilka bl. a. 

ingår jod och klor. 
den tid som erfordras för att mängden av ett 
ämne skall minska till hälften av det ursprungliga 
värdet. Man skiljer mellan fysikalisk h. där det 
radioaktiva sönderfallet åstadkommer minskning- 
en och biologisk h. där mängden substans i en 

organism minskar genom biologiska utsöndrings- 
förlopp. Kombinationen av dessa tvâ kallas effek- 
tiv h. 
den tjocklek av ett visst material, exempelvis i en 

strâlskärm, som minskar strâlningens dosrat till 

hälften, när materialet placerasi strâlningens väg. 
större skada på någon del av anläggningen, som 

ofta kräver att nödsystemen träderi funktion, 
och som medför längre driftavbrott. 
sekvens av händelser som en följd av en primär 
haveriorsak. 
dos, som erhållits vid relativt jämnt fördelad 

bestrålning av hela kroppen. 
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Hetvattencentral 

Husturbindrift 

Huvudångledningar 

Härd 

Härdbelastning 

Härdstrilsystem 

Högte mperaturreaktor 

Högtrycksturbin 

Höljerör 

IAEA 

ICRP 

lmmission 

Inneslutning 

lnneslutningsstril 

Instickspump 

Intern bestrålning 

Installerad effekt 

panncentral innehållande pannor för produktion 
av hetvatten för fjärrvärme. 
driftfall med en turbinanläggning då ingen effekt 
levereras till det yttre kraftnätet utan endast till 
anläggningens hjälpsystem. 
För en kokarreaktor: ångledningarna från reak- 
torn till turbinerna. 
För en tryckvattenreaktor: ångledningarna från 
ånggeneratorerna till turbinerna. 
här samma som reaktorhärd. 
även bränslebelastning, den specifika effekt som 
tas ut ur ett reaktorbränsle. Kan uttryckasi watt 

per kvadratmeter av bränslekapslingens yta eller 
watt per m stavlängd. 
systern för härdnödkylning medelst vattenstril- 

ning; i vissa reaktorer även använt till borinsprut- 
ning. 
grafitmodererad, heliumkyld reaktor som medger 
höga arbetstemperaturer och därmed förbättrad 
turbinverkningsgmd. 
den del av en ångturbin till vilken leds den ånga 
som har det högsta trycket från ângproduktions- 
systemet. 
rör omgivande ett bränsleknippe och avsett att 

styra kylvattenflödet genom knippet. 

International Atomic Energy Agency, FN: s or- 
gan för samarbete på kärnkraftomrâde. 

förkortning av ”the International Commission on 

Radiological Protection”, (ett internationellt 

strâlskyddsorgan) som utarbetar rekommendatio- 
ner i strâlskyddsfrågor. 
effekt i omgivningen av en emission, t. ex. 

luftföroreningshalter. 
tät konstruktion för innehållande av radioaktiva 
produkter i en reaktoranläggning såväl vid miss- 
öden som under normal drift. 

sprinklersystem för kylning av luften och därmed 

minskning av trycket i inneslutningen efter ett 
haveri med kylmedelsförlust. En sådan stril kan 
även bidra till rening av luften från radioaktivitet. 

pump som (helt eller delvis) är instucken i 
reaktortanken och som är avsedd för cirkulation 
av kylmedlet. 
bestrålning från radioaktiva ämnen som befinner 

sig inne i kroppen. 
även nominell effekt, den maximala eleffekt som 
ett kraftverk är avsett att drivas vid. 
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lnversion 

Isotoper 

J 
Joniserande 

strålning 

k. 
kW 
kWh 
Kalori 

Kapsel, kapsling 

Kedjeprocess 

Kokarreaktor 

Kolfilter 

Kondensationsbassäng 
Kondenskraftverk 

Kondensor 

Kontamination 
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det förhållandet i atmosfären att lufttemperatu- 
ren inom ett visst skikt ökar med höjden över 

marken. lnom detta skikt försvåras vertikala 

luftrörelser vilket kan leda till ökad koncentra- 

tion av föroreningar under skiktet. 

nuklider som är varianter av samma grundämne. 

lsotoper av ett ämne har lika många protoneri 
atomkärnan (samma atomnummer) men olika 

många neutroner (masstalen olika), så att atom- 

kärnans vikt varierar. Jod-l3l och jod-l32 är 

således isotoper av jod med masstalen 131 resp. 
132. 
Joule = Ws, se Energi. 
strålning som utgörs av direkt eller indirekt 

joniserande partiklar eller av elektronmagnetisk 
vågrörelse. 
kilo = l 000 
se effekt. 
se energi. 
äldre enhet för energi (förkortas cal) l cal = 4.2 
Ws. 
slutet hölje, vanligtvis ett rör, kring reaktor- 
bränslet. Kapslingen hindrar kemiska reaktioner 
mellan bränsle och kylmedel, innesluter radioak- 
tiva produkter bildade under bestrålningen och 
bär upp bränslet. 
även kedjereaktion, en serie av reaktioner, där 
den komponent som utlöser reaktionen nypro- 
duceras i tillräcklig omfattning, exempelvis bildas 

nya neutroner då en urankärna undergâr fission 
efter att ha träffats av en neutron. 

engelsk förkortning BWR, reaktor vars primärkyl- 
medel och moderator utgörs av vatten som 

kokar i härdens övre del. 
filter med aktivt kol (obs ej radioaktivt). Dess 

vanligaste uppgift i reaktorsammanhang är att 

kvarhâlla radioaktiv jod och radioaktiva ädel- 

gaser. 
vattenbassäng ingående i en PS-inneslutning. 

anläggning, där ångan alstras med hjälp av nuk- 

leärt eller fossilt bränsle för produktion av 

elektrisk energi medelst turbiner och där ångan 
kondenserar vid lågt tryck i en vattenkyld kon- 

densor. 

anordning, oftast innehållande vattenkylda rör 

(tuber), för kondensering av ånga efter passage 

genom en turbin. 

nedsmutsning, t. ex. ett radioaktivt ämne som 

spritts till material eller på platser där det icke är 

önskvärt. 
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Konsekvenspercentil 

Korrosion 

Kortlivad 
radioaktivitet 
Kra f tvärm everk 

Kyltorn 

Källstyrka 

Latenstid 

Leukemi 

Luftburen aktivitet 

Luftföroreningshalter, 
långtids- resp. 
korttidsmedelvärden 

Lågtrycksturbin 

Lânglivad 
radioaktivitet 
Lätta atomkärnor 
Lättvattenreaktor 

§23 W
MWe 

MWt 

MWv 

olika konsekvenspercentiler används för att ange 
storleken av de miljöverkningar ett visst haveri 
kan få med olika sannolikheter. Ett visst haveri- 

utsläpp av radioaktivitet ger således endast i 5 % 
av alla väderlekssituationer större konsekvenser i 

omgivningen än de som beskrivs av S-konsekvens- 
upplösning (frätning) av metaller och legeringar 
(järn rostar, koppar ärgar). 
radioaktiva ämnen, t. ex. fissionsprodukter, med 
korta halveringstider. 
anläggning som levererar både värme (t. ex. för 
bostadsuppvärmning) och elektrisk energi. 
anläggning, ofta tornformad, avsedd för kylning 
av ett kylmedel, oftast vatten, med hjälp av luft. 
Vid våta kyltorn i motsats till torra, erhålls en del 
av kylningen genom avdunstning av kylvatten. 
utsläppt mängd av material eller aktivitet per 
tidsenhet. 
den tidrymd som förflyter mellan exponering 
och orsakad hälsoeffekt t. ex. tiden mellan be- 
strâlning och symptom på strålsjuka. 
elakartad tumörsjukdom i de blodbildande orga- 
nen. 
aktivitet i luften antingen i form av partiklar eller 
i gasform. 
medelhalt i t. ex. ppm (parts per million), g/ms 
eller Ci/ma av viss förorening beräknad över 
t. ex. år eller månad resp. dygn, timme eller 
minut. 
del av ångturbin som genomströmmas av ånga 
med lägst tryck, ofta ansluten till en kondensor. 
radioaktiva ämnen, t. ex. fissionsprodukter, med 
långa halveringstider. 
atomkärnor med låga masstal. 
termisk fissionsreaktor där moderator och kyl- 
medium utgörs av lätt vatten. De reaktorer som i 

dagligt tal kallas kokar- (BWR) och tryckvatten- 
reaktorer (PWR) är lättvattenreaktorer. 
milli = tusendels. 

Mega = miljon(er). 
se effekt. 
används som enhet för ett kraftverks utmatade 
eleffekt i megawatt. 
används som enhet för den i ett kraftverk totalt 
utvecklade termiska effekten i megawatt. 
används som enhet för den av ett kraftvärmeverk 
utmatade nyttiga värmeeffekten i megawatt. 
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N
Marku tsläpp 

Marviken 

Masstal 

Matarvatten (Mava) 

Miljöstörande 
industri 

Missil 

Moderator 

Mottrycks (kraft) 
verk, mottrycks- 
aggregat 

Neutron 

Nuklid 

Närförläggning 

Näringskedja 

SOU 1974: 56 

även mikro, milliondels. 

utsläpp av luftförorening i marknära skikt, upp 
till några tiotal meter över mark, beroende av 

byggnadshöjder och topografi. 
svensk tungvattenreaktor, belägen 40 km öster 
om Norrköping. Togs aldrig i drift och används 
nu för stora reaktorsäkerhetsexperiment. 
summan av antalet neutroner och protoner i 
atomkärnan. 
vatten huvudsakligen i form av kondensat från 
turbinkondensom vilket tillförs en ângpanna, 
ånggenerator eller reaktorhärd; kortformen an- 
vänds företrädesvis i sammansättningar, t. ex. 

mavapump. 
viss industriell verksamhet som kan belasta mark, 
luft eller vatten med beaktansvärda mängder 
föroreningar eller andra störningar såsom buller. 
Villkor för sådan verksamhet föreskrivs på grund- 
val av miljöskyddslagen. 
kringslungat föremål, här exempelvis losslitna 

reaktorkomponenter (inre m.) eller störtande 

flygplan (yttre m.). 
material som bromsar upp de vid klyvnings- 

processen bildade snabba neutronerna till ter- 

miska. Som moderator kan användas vanligt 
(lätt) vatten, tungt vatten och grafit. 
anläggning där ångan lämnar turbinen vid ett 
relativt högt tryck (ofta över atmosfärstryck) och 
sedan får avge värme t. ex. till en hetvattenkond- 
ensor som i sin tur är kopplad till exempelvis ett 

fjärrvärmenät. (Jfr kraftvärmeverk). 

ingår som byggsten i atomkärnor, tillsammans 

med protoner. Fria neutroner kan åstadkomma 

kärnreaktioner, t. ex. ñssion av urankärnor. Neu- 

troner är elektriskt oladdade, neutrala. Neutroner 
som frigöres vid fission har mycket hög energi 
(stor hastighet) och kallas snabba neutroner. 

Neutroner som bromsats ned till en av tempera- 
turen beroende jämvikt med atomer och moleky- 
ler i omgivande materia kallas termiska neutro- 

ner. 
även nukleid, stabil eller radioaktiv atom som 

karaktäriseras av atomkämans sammansättning 
och energitillstând. 
förläggning av kärnenergianläggxiing i eller i när- 

heten av ett större befolkningscentrum. 
även födokedjor eller -nätverk, av varandra be- 

roende växter och organismer i naturen genom 
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Nätbortfall 

Nödsystem 

Olycka 

Oskarshamnsverket 

PS-inneslutning 

Percentil 

Planöverväganden 

Plymlyft 

Primärkylkrets 

Processånga 
Proton 

QA 

rad 

21 

vilka näringsämnen och gifter vandrar. Vandring- 
en sker från miljö - vatten, luft, sediment - till 

producenter - främst växter - och konsumenter 
- växtätare och rovdjur. 
felfunktion (härrörande från t. ex. kortslutning 
eller ledningsbrott) som resulterar i att elnätet 
utanför en kraftstation ej kan ta emot elkraft 
från eller leverera elkraft till stationen. 

system som manuellt eller automatiskt träder i 
funktion i en haverisituation. 
avser vanligen ett haveri som leder till personska- 
dor. 
kärnkraftverk (Oskarshamnsverkets Kraftgrupp 
AB) vid Simpevarp ca 20 km nordnordost 
Oskarshamn. 

(PS = eng. Pressure Suppression). Inneslutning 
med kondensationsmöjlighet, vanligen en vatten- 

bassäng, för ånga som frigöres vid haveri. 
värde för en storhet med viss procentuell sanno- 
likhet. Om man utför regelbundna mätningar av 
en storhet i en och samma observationspunkt så 
avser t. ex. l-percentilen det värde på storheten 
som överskrides hos l procent av antalet mät- 
ningar. 50-percentilen ger medianvärdet dvs. det 
värde som överskrides vid hälften av mätningar- 
na. Se även konsekvenspercentil. 
bedömningar huruvida en plan är förenlig med 
gällande lagstiftning - byggnadslag, naturvårdslag 
osv. 
effekt som gör att exempelvis ett radioaktivitets- 

utsläpp sprids till högre nivå än utsläppspunk- 
tens. Effekten kan bero på att utsläppet har 

högre temperatur än omgivande luft eller att den 
har en viss uppâtriktad hastighet. 
kylkrets med vilken värmeenergi bortföres direkt 
från en energikälla, t. ex. en reaktorhärd. 

ånga som används i industriella processer. 
ingår som byggsten i atomkärnor tillsammans 
med neutroner. Protoner har en positiv elektrisk 

enhetsladdning. 

Quality Assurance, kvalitetsstyrning. QA inne- 
fattar alla typer av insatser som syftar till att 

trygga att den färdiga produkten, ett kärnkraft- 
verk t. ex. får de önskade egenskaperna. 

enhet för strâldos (se detta 0rd). En rad motsva- 
rar en absorberad energimängd per viktsenhet 
materia av 0,01 J/kg (=l 00 erg/g). 
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Radioaktivitet 

Radioekologi 

Radiologisk 

Reaktivitet 

Reaktorhärd 

Reaktortank 

Recipient 

Redundans 

Relativ koncentration 

rem 

Resteffekt 

Ringhals 

Risk 

Röd benm ärg 
Samlokalisering 
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egenskapen hos vissa nuklider att spontant om- 
vandlas frân en nuklidtyp till en annan, eller från 
ett energitillstånd hos en viss nuklid till ett annat. 
Vid denna omvandling - radioaktivt sönderfall - 

kan utsändas partiklar och gammastrâlning från 
atomkäman eller röntgenstrâlning efter banelek- 

troninfângning, kärnan kan även undergå fission. 
omfattar radioaktiva ämnens transportvägar ge- 
nom ett ekosystem från utsläpp till människa. 

exempelvis om verksamhet eller risk, där radioak- 
tivitet eller joniserande strålning förekommer. 
mått på en reaktors förmåga att uppehålla en 

kedjereaktion. I en reaktor som arbetar med 
konstant effekt är reaktiviteten definitionsmäs- 

sigt = 0. Om reaktiviteten ges ett positivt värde 

(överskottsreaktlvitet) genom exempelvis utdrag- 
ning av styrstavar, så stiger reaktoreffekten. Om 
reaktiviteten ges ett negativt värde (underskotts- 
reaktivitet), så sjunker reaktoreffekten. 
del av en reaktor i vilken fissionsprocessen äger 
rum. 
kärl som omsluter en reaktors härd och med 
härden samhörande delar. 
avser i allmänhet ett vattenområde, som mottar 

utsläpp av t. ex. kylvatten eller förorenande 

ämnen. 
även tlertalighet, en metod att säkerställa en 

funktion genom att verkställa densamma med 

hjälp av flera av varandra oberoende system. 
koncentration av luftförorening relativt utsläppt 

mängd per tidsenhet, t. ex. i g/m3 :g/s = s/m3. 
inom strålskydd speciell enhet för dos anpassad 
efter verkan på biologiskt material. 

effektutveckling i en reaktor, sedan reaktorn 

stängts av, orsakad av fissionsprodukternas radio- 

aktivitet. 
Kärnkraftverk (Statens vattenfallsverk) vid Värö 

ca 50 km söder om Göteborg. 
även väntevärde. Risk har i detta betänkande 

genomgående definierats kvantitativt såsom san- 

nolikheten för en viss händelse gånger händelsens 

konsekvenser uttryckt i lämpliga mått. 
blodbildande substans i benmärgen. 
olika produktionsenheter framför allt industrier 

placerade tillsammans så att de kan utnyttja 
samma resurser i fråga om markområde, vatten, 

avlopp och av samhället ordnade vägar, kommu- 

nikationer etc. 
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Sekundärkylkrets 

Sköldkörtel 

(Thyreoidea) 
SMHI 

Snabba neu- 
troner 
Snabb reaktor 

Snabbstopp 

Somatiska effekter 

Spridningsbild 

Spädmatarvatten 

Statens naturvårdsverk 

Statens 

strålskyddsinstitut 
Stråldos eller dos 

Strålskyddsnorm 

Strålskärm 

Studsvik 

Styrstav 

Synergism 

Sönderfallskedja 

kylkrets med vilken värmeenergi bortförs från en 
primärkylkrets. 
inresekretorisk körtel, belägen pâ ömse sidor om 
struphuvudets sköldbrosk 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti- 
tut. 
se neutron 

reaktor där kedjeprocessen hålls igång av snabba 
neutroner. 
snabb minskning av en reaktors effekt; kan 
utlösas manuellt eller genom automatisk funk- 
tion. 
strålverkan som ger hälsoeffekter - tidigt eller 
sent - hos den bestrålade individen. Kan leda 
t. ex. till strålsjuka eller uppträdande av cancer; 
jfr genetisk strålverkan. 

beskrivning av hur en luftförorening sprids från 
en viss punkt vid en given vädersituation. 

vatten som tillförs matarvatten som ersättning 
för matarvattenförluster, t. ex. p. g. a. läckage. 
SNV, den centrala myndigheten för ärenden 
rörande miljöskydd och naturvård i Sverige. 
SSI, den svenska centrala tillsynsmyndigheten för 
ärenden rörande skydd mot joniserande strålning. 
i för joniserad strålning utsatt materia absorberad 

strålningsenergi per massenhet. Mätes i rad. Se 
även rem. 
norm avseende tillåtlig bestrålning eller avseende 

strålskyddsåtgärder. 
konstruktion vid strâlkälla med uppgift att skyd- 
da omgivningen från strålning, kan exempelvis ha 
formen av betongskärm kring reaktortank eller 

skyddande vägg vid operatörsplats. 
AB Atomenergis forskningsstation belägen 80 km 

sydväst om Stockholm. 

stavformigt styrelement innehållande neutronab- 
sorberande material och som kan förskjutas inom 
härden för variation av reaktiviteten. 

effektförstärkning genom samverkan. Synergism 
föreligger om effekten av två samtidigt verkande 
ämnen är större än de sammanlagda effekterna av 
samma mängder av ämnen verkande var för sig. 
serie av nuklider, i vilken varje nuklid genom 
radioaktivt sönderfall (dock ej spontan klyvning) 
övergår i nästa, tills en stabil nuklid slutligen 
bildas. 
Tera = biljoner = miljoner miljoner. 
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Termisk effekt 
Termiska neu- 
troner 
Termisk reaktor 

TWh 

Topplastaggregat 

Tryckvattenreaktor 

Tunga metaller 

Turbingenerator 

Tätort 

Upparbetning 

Uran 

Utsläppshöjd 

Uttvättningsförlopp 

W
Watt 
Ws 
Väntevärde 
Värmekraftverk 

Värmeväxlare 

Värtanprojektet 

Zirkoniumlegering 

Ågesta 
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total värmeeffekt som utvecklas i en reaktorhärd. 
se neutron. 

reaktor där kedjeprocessen hålls igång av ter- 
miska neutroner. 
se energi. 
kraftaggregat för produktion av toppkraft, dvs. 

för täckande av de högsta belastningstopparna i 

ett kraftsystem. 
även PWR, reaktor vars primärkylmedel och 

moderator utgörs av vatten som hålls vid så högt 

tryck att kokning ej sker. 
allmänt använd samlande beteckning för metaller 
i det periodiska systemet, med höga masstal 
fr. 0. m. krom, hit räknas t. ex. kobolt, nickel, 
koppar, zink, kadmium, bly, kvicksilver. 
elektrisk generator driven av turbin, ibland även 

turbin med generator. 
bebyggelse med 200 inv. eller mer och i princip 
mindre än 200 meter mellan husen. 

upparbetning av använt reaktorbränsle innebär 

att icke utnyttjat uran liksom bildat plutonium 

avskiljs från fissionsprodukterna och tillvaratas. 

ett i naturen förekommande grundämne som 

användes till reaktorbränsle. Naturligt uran består 
av tre isotoper, uran-238 (99,28 %), uran-235 

(O,7l5 %) som är klyvbart och uran-234 

(0,0058 %). 
höjd över marknivån för utsläpp till atmosfären 
av luftförorening. Se även effektiv utsläppshöjd. 
transport av förorening från atmosfären till mark- 

ytan e. d. genom nederbörd eller strilanordning. 
se effekt. 
se effekt. 
se energi. 
se risk. 

anläggning där elkraft alstras med hjälp av en 

värmekraftprocess (ångprocess, gasturbinprocess 
etc.). Bränslet för processen kan vara nukleärt 
eller fossilt. 

apparat för överföring av värme från ett ström- 
mande medium till ett annat. 

förslag 1968 till bergförlagt kärnkraftvärmeaggre- 

gat vid Värtans kraftstation i Stockholm. 

legering vari grundämnet zirkonium ingår som 

väsentlig beståndsdel, t. ex. zircaloy. 
läge för Sveriges första kraftreaktor som är av 

tungvattentyp och belägen ca 3,5 km sydväst om 

Farsta, en förort till Stockholm. 
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Ångavskiljare 

Ånggenerator 

Ångtork 

Ädelgaser 

Överföringskostnader 

anordning för separering av ånga och vatten i en 

ångvattenblandning. 
apparat för alstring av ånga exempelvis i sekun- 
därkretsen till en PWR. 

anordning för avskiljning av vattenpartiklar ur en 

ångström. 
gemensam beteckning på de gasformiga grundäm- 
nena helium, neon, argon, krypton, toron, xenon 
och radon, som endast undantagsvis ingår kemisk 
förening med andra ämnen. 
kostnader för överföring av energi (elkraft eller 

fjärrvärme). 

Ordlista 325 



, .. ihu; ngn... laauL..

 



Statens offentliga utredningar 1974 

Kronologisk förteckning 
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PP* 
. Orter i regional samverkan. A. 

Ortsbundna levnadsvillkor. A. 
Produktionskostnader och regionala produk- 
tionssystem. A. 
Regionala prognoser i planeringens tjänst. A. 
Boken. Litteraturutredningens huvudbetänk» 
ande. U. 

. Förenklad konkurs m. m. Ju. 
Barn- och ungdomsvård. S. 

. Rättegången i arbetstvister. A. 

. Samhälle och trossamfund. Sammanställning 
av remissyttranden över betänkanden av 1968 
års beredning om stat och kyrka. U. 

. Data och näringspolitik. I. 

. Svensk industri. Delrapport 1. l. 

. Svensk industri. Delrapport 2. l. 

. Svensk industri. Delrapport 3. l. 

. Svensk industri. Delrapport 4. l. 

. Sänkt pensionsålder m. m. S. 

. Neutral bostadsbeskattning. Fi. 

. Solidarisk bostadspolitik. B. 
Solidarisk bostadspolitik. Bilagor. B. 

. Högskoleutbildning. Läkarutbildning för sjuk- 
sköterskor. U. 

. Förslag till skatteomlâggning m. m. Fi. 

. Markanvändning och byggande. B. 

. Vattenkraft och miljö. B. 

. Reklam V. Information i reklamen. U. 

. Förslag till hamnlag. K. 

. Fri sterilisering. Ju. 

. Motorredskap. K. 

. Mindre brott. Ju. 

. Räntelag. Ju. 

. Att utvärdera arbetsmarknadspolitik. A. 

. Jordbruk i samverkan. Jo. 

. Unga Iagövertrâdare V. Ju. 

. solidarisk bostadspolitik. Följdfrågor. B. 

. Att översätta Gamla testamentet. U. 

. Grafisk industri i omvandling. I. 

. Spridning av kemiska medel. Jo. 

. Skolan, staten och kommunerna. U. 

. Mut- och bestickningsansvaret. Ju. 

. FFV. Förenade fabriksverken. l. 
Socialvården. Mål och medel. S. 

. Socialvården. Mål och medel. Sammanfattning. S

. statsbidrag nu kommunal färdtjänst, hamhiälp 
och familjedaghemsverksamhet. Fi. 

. Barns fritid. S. 

. Utställningar. U. 

. Effekter av förpackningsavgiften. Jo. 

. Samordnad traktamentsbeskattning. Fi. 

. Befordringsförfarandet inom krigsmakten. Fö. 
lnstallationsbranschen. I. 
lnstallationsbranschen. Bilagor. I. 

. Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsproces- 
sen. Fi. 
Information och medverkan i kommunal pla- 
nering. Rapport. Kn. 
Utbildning i förvaltning inom försvaret. Del 1. 
Fö. 
Utbildning i förvaltning inom försvaret. Del 2. 
Fö 

. Skolans arbetsmiljö. u. 
Vidgad vuxenutbildning. U. 
Utsökningsrätt Xlll. Ju. 
Närförläggning av kärnkraftverk. I. 
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Systematisk förteckning 

Justitiedepartementet 
Förenklad konkurs m. m. [6] 
Fri sterilisering. [25]
Mindre brott. [27]
Häntelag. [28]
Unga lagöverträdare V. [31]
Mut- och bestickningsansvaret. [37]
Utsökningsrätt Xlll. [55]

Försvarsdepartementet 
Befordringsförfarandet inom krigsmakten. [46]
Krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning. 1.
Utbildning i förvaltning inom försvaret. Del 1. [51]

f. llJtbildning 
i förvaltning inom försvaret. Del 2. 

52 

Socialdepartementet 
Barn och ungdomsvård. [7] 
Sänkt pensionsålder m. m. [15]
Socialutredningen. 1. Socialvården. Mål och medel. 
[39] 2. Socialvården. Mål och medel. Sammanfatt- 
ning. [40]
Barns fritid. [42]

Kommu nikationsdepartementet 
Förslag till hamnlag. [24]
Motorredskap. [26]

Finansdepai ntet 
Neutral bostadsbeskattning. [16]
Förslag till skatteomläggning m. m. [20]
statsbidrag till kommunal färdtjänst, hemhjälp och 
familjedaghemsverksamhet. [41]
Samordnad traktamentsbeskattning. [45]

Bevlissäkringslag 
för skatte- och avgiftsprocessen. 

49 

Utbildningsdepartementet 

lBolken. Litteraturutredningens huvudbetänkande. 
5 

Samhälle och trossamfund. Sammanställning av 
remissyttranden över betänkanden av 1968 års 
beredning om stat och kyrka. [9] 
Högskoleutbildning. Läkarutbildning för sjukskö- 
terskor. [19]
Reklam V. Information i reklamen. [23]
Att översätta Gamla testamentet. 

33] Skolan, staten och kommunerna. 36 
Utställningar. [43]
Skolans arbetsmiljö. [53]
Vidgad vuxenutbildning. [54]

Jordbruksdepartementet 
Jordbruk i samverkan. [30]
Spridning av kemiska medel. [35]
Effekter av förpackningsavgiften. [44]

Arbetsmarknadsdepartementet 
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet. 
1. Orter i regional samverkan. [1] 2. Ortsbundna 
levnadsvillkor. [2] 3. Produktionskostnader och 
regionala produktionssystem. [3] 4. Regionala 
prognoser i planeringens tjänst. [4] 
Rättegången i arbetstvister, [8]
Att utvärdera arbetsmarknadspolitik. [29]

Bostadsdepartementet 
Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna. 1.
Solidarisk bostadspolitik. [17] 2. solidarisk bo- 
stadspolitik. Bilagor. [18] 3. solidarisk bostadspoli- 
tik. Följdfrågor. [32]
Markanvändning och byggande. [21]
Vattenkraft och miljö. [22]

I ndustr idepartem entet 
Data och näringspolitik. [10]
lndustristrukturutredningen. 1. Svensk industri. 
Delrapport 1. [11] 2. Svensk industri. Delrapport 
2. [12] 3. Svensk industri. Delrapport 3. [13] 4.
Svensk industri. Delrapport 4. 14 
Grafisk industri i omvandling. 34 
FFV. Förenade fabriksverken. [38]
Installationsbranschutredningen. 1. Installations- 
branschan. [47] 2. lnstallationsbranschen. Bilagor. 

Närförläggning av kärnkraftverk. [56]

Komrnundepartementet 
information och medverkan i kommunal planering. 
Rapport. [50]
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Civ ing G Stensson Militärpsykologiska inst 
Civ ing P Almqvist Stockholms energiverk 
Ingenjör B Mandahl Oskarshamnsverkets kraftgrupp AB 
Reaktorinsp T Nilsson Statens kärnkraftinspektion 
Civ ing S Skans KTH, Flygteknik 
1:e militärpsyk J Wirstad Militärpsykologiska inst 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Haverianalysen (NÄR-092) har utförts med tonvikten lagd 

på betydelsen av slumpartade fel i olika kombinationer 

för tekniska system. Reservationer har dock gjorts be- 

träffande inflytandet av exempelvis systematiska fel 

och sabotagehandlingar. I behandlingen av verifikations- 

frågan (NÄR-071) har vikten av att gardera sig mot 

mänskligt felhandlande i alla tillkomstfaser för an- 

läggningarna understrukits. 

Om de sannolika frekvenserna för beaktade svårare 

haverier - beräknade som resultat av slumpkombinerade 

konsekvenskedjor - konstruktionsmässigt drivits ned 

mot och under storleksordningen 10-5 per år och reak- 

tor, uppstår frågan om mänskligt felhandlande - oav- 

siktligt eller avsiktligt - liksom sällsynta natur- 

fenomen och olyckshändelser resp händelsekedjor 

signifikant påverkar sannolikheten för svårare have- 

rier. 

Uppgift 
*

2

Då tillgängliga kunskaper om mänsklig felfunktion 

grundade på direkta undersökningar på personal vid 

kärnkraftverk ännu är av ringa omfattning, har-det 

befunnits lämpligt att studera det material som syste- 

matiskt insamlats inom flygsäkerhetsområdet och inom 

det militärpsykologiska arbetsfältet. Uppgiften är 

att ge en översikt av dagens kunskapsläge inom dessa 

områden och kritiskt granska materialets relevans för 

kärnkraftområdet. 

Målsättning 

Målsättningen är att belysa de möjligheter för och 

NÄR-096:1 



orsaker till mänsklig felfunktion som kan finnas inom 

olika områden i man-maskinsystemet. Primär: söks svaret 

på frågan,om redan med nuvarande systemtekniska funk- 

tionssäkerhet mänskligt felhandlande är den dominer- 

ande fakt0rn,dâ det gäller risker för stora haverier 

i kärnkraftanläggningar. Där så kan ske anvisas tänk- 

bara åtgärder för att i framtiden kartlägga och mot- 

verka risker orsakade av mänskligt felhandlande. 

Metod 

Grundmaterialet har bestått av tidigare NÄR-rapporter, 

rapporter från kärnkraftverk och information som in- 

samlats vid observationer och intervjuer, främst vid 

Oskarshamnsverket men även vid Ågesta Kärnkraftverk 

och vid Karlshamns Värmekraftverk. 

För att kunna ge en överblick av kunskapsläget inom 

man-maskinsystemomrâdet har aktuell information och 

litteratur på området insamlats via kontakter inom 

flygsäkerhets- och militärpsykologiomrâdet. Littera- 

turen studeras och kommenteras under rubriken kunskaps- 

läge. 

Vid Oskarshamnsverket har - under sammanlagt 20 timmar - 

ett flertal arbetsuppgifter observerats och flera olika 

befattningshavare intervjuats. Observationerna har till- 

sammans med övrigt material legat till grund för några 

iakttagelser av man-maskinsystemets organisation och av 

skiftlagets arbete. 

I kapitlet Slutsatser och förslag redovisas resultatet 

av de diskussioner som förts i avsikt att uppfylla mål- 

sättningen. 

NÄR-096:1 
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Kommentar 

n 

t 

att stationen slutligen avvecklats. Föreliggande arbete 

H 5.!” C0 Mänsklig felfunktion kan vara orsak till skaceverkn 

d (I) från projekterings- och konstruktionsfaserna till 

begränsas till att studera driftfasen och i någon mån 

underhålls- och reparationsfasen samt haveribemötande. 

För driftfasen har gruppen förutsatt att konstruk- 

tions-, monterings- och tillverkningsfel elimine- 

rats vid en noggrann provdrift. 

Den tekniska utrustningen förutsätts (enligt NÄR- 

092) vara sådan att reaktorn kan drivas eller säkert 

stängas av och hållas avstängd vid varje felfunktion 

hos en gngkilg komponent, t ex orsakad av en fel- 

manöver. 

För de olika säkerhets- och nödsystemen förutsätts 

(enligt NÄR-092) att vid ett gnstgkâ fel på någon 
komponent i dessa system en krävd minimifunktion 

ändock skall kunna upprätthållas. 

En tillfredsställande kvantifiering av risken för mänsklig 

felfunktion i ett kärnkraftverk kräver avsevärt större 

arbetsinsats än vad som varit avsikten för NÄR-096. Någon 

kvantifiering liknande den som gjorts för rent tekniska 

system har alltså ej kunnat göras. Dock har med utgångs- 

punkt från gjorda iakttagelser, detwstuderade kunskaps- 

läget och de samlade erfarenheterna från kärn- och värme- 

kraftverk gjorts vissa bedömningar av storleksordningen 

på risken med mänsklig felfunktion. Vidare görs vissa ut- 

talanden om på vilka punkter i man-maskinsystemet som åt- 

gärder är önskvärda och anges några vägar på vilka en 

fördjupad kunskap om kraftverket som ett man-maskinsystem 

kan samlas. 



KUNSKAPSLÄGET OM MÄNSKLIG FELFUNKTION 

Genomgången av kunskapsläget är begränsad och har bestämts 

av den ringa tid som stått till förfogande för arbetsá 

gruppen. Litteratursökningen har skett via personlig kon- 

takt med forskare och specialister som etablerat sig inom 

omrâdet och som inledningsvis bedömts ha något att ge med 

hänsyn till arbetsgruppens uppgifter. 

Således redovisas några studier från det internationella 

fältet som har direkt relevans för frågeställningarna. 
Vidare görs en genomgång av erfarenheterna från haveri- 

analysen inom västvärldens civila trafikflyg. Slutligen 
redovisas vissa statistiska uppgifter över fel och fel- 

orsaker från ett värmekraftverk. 

Oavsiktliga fel 

Kunskap om mänsklig tillförlitlighet eller oavsiktliga 
fel finns i den anglosaxiska litteraturen under beteck- 

ningen human reliability. Meister (1966) definierar 

human reliability som sannolikheten för att ett 

arbete eller en arbetsuppgift fullföljs under givna 

systembetingelser inom uppställda tidskrav. 

En del forskningsarbeten finns utförda och publicerade 
inom området mänsklig tillförlitlighet, men det är främst 

fråga om punktinsatser och en sammafattande bild saknas. 

Samband mellan olika studier är svåra att uppfatta och 

formulera i fast terminologi. Detta kan troligen till 

väsentlig del föras tillbaka på brister i grundläggande 

kunskaper om mänskligt beteende och mänsklig funktion. 

Dessa brister innebär bl a att tillämpningar och erfaren- 

heter från redan gjorda arbeten på handhavandet av kärn- 

kraftverk ej framstår entydigt och klart. Uttalanden 

om kärnkraftssituationen blir en bedömning som närmast 

har karaktären av hypotes. 

NÄR-09S:1 
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När det gäller metoder för att bestämma tillförlitlig- 
heten i enskilda mycket begränsade arbe::;;;:if:er, finns 
ett arbete som ställts samman från expariáentella data 
An Index of Electronic Equipment Operability 
och Altman 1962). I detta har gjorts en uppdelning på 
inputporcesser (t ex skalavläsning), medierande pro- 
cesser (t ex beslut) och outputprocesser (t ex ratt- 

inställning). För varje sådan process finns ett datablad. 

Figur 1, nedan, visar ett exempel på ett datablad avseende 
cirkulära skalor. 

CURCULAR SCALES 
BASE TIME = .§0 
Time added Reliability 

I. Scale diameter 
|.03 .9996 a. I” 

0 .9997 b. l.6-l.75“ 
.03 -9993 c. 2.75” 

2. Scale style 
a. Quantitative reading (Determine a specific value.) 1.50 .9966 (I) Moving pointer 

1.50 .9967 (2) Moving scale 
b. Qualitative reading and checking (Determine whether 

indication is within a certain range.) 
.25 .9965 (l) Moving scale 
.ZS .9975 (2) Moving pointer 

0 - .9999 (3) Either moving pointer cr moving scale, if color cc 
3. Pointer style 

0 .9990 a. Conventional, horizontal bar, 0 at base 
i.QO .9987 b. Trianglc or vertical bar at base (Pointer base = short 

end of pointer.) 
3.50 .9900 h. Parallax (Distance the pointer is from the scale face 

nesulting in misreading when viewed from an ang§c.) if 
parallax is sufficient to result in an error of One grade 
tion mark (For quantitative read), these data apply. 

Figur 1: Sida med data i Index of Electronic Equipment 
Operability. Data avser tider i sekunder och 
tillförlitlighet som sannolikheter för rätt av- 
läsning av cirkulära skalor. Base time repre- 
senterar avläsningstiden vid en optimalt utformad 
cirkulär skala, dvs med 1,60-1,75 tums diameter 
som används för kontrolläsning, med en färgkodad 
kritisk zon och med en visare av konventionell 
pilform. Time added anger tilläggstid för be- 
skrivna avvikelser från optimum. 
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Som synes innehåller databladet uppgifter om tillförlit- 

lighet och operationstid. Pâ varje dataalia finns också 

angivet effekten av ett antal avvikelser från den opti- 

mala tekniska lösningen eller situationen. Avvikelserna 

redovisas som tidstillskott och/eller ändringar i till- 

förlitligheten. 

Upp emot S00 tillförlitlighetsvärden finns i databanken. 

På några få undantag när är samtliga värden större än 

0,9950. Genomsnittsvärdet ligger på 0,9990. 

Vid användningen av metoden utgår man ifrån separerbara 

meningsfulla uppgifter,som kan komma att finnas i ett man- 

maskinsystem med operatörsuppgifter av typ processöver- 

vakning. En sådan uppgift är exempelvis uppstartning som 

analyseras och separeras i sina steg uttryckta som input- 

processer, medierande processer eller outputprocesser. 

Tid och tillförlitlighet för varje steg hämtas därefter 

ur databanken. Tider och tillförlitligheter summeras så 

att totalvärden för uppgift eller uppdrag erhålls. Av- 

sikten med metoden är att redan under utvecklingen kunna 

värdera den mänskliga insatsen. Det gäller t ex att kon- 

trollera, huruvida systemkrav ifråga om tid och tillförlit- 

lighet uppfylls. Det kan också gälla att upptäcka svaga 

punkter i systemkedjan, så att dessa kan rättas till så 

tidigt som möjligt. 

Hitintills har metoden haft liten användbarhet,bl a genom 

att förutsättningen om statistiskt oberoende mellan opera- 

törsuppgifter ej kan gälla,när exempelvis en och samma 

operatör genomför en sekvens av uppgifter. Metoden har 

dock ett värde i detta sammanhang då den ger underlag till 

en grov uppfattning av vilken storleksordning som mänsklig 

tillförlitlighet har, när det är fråga om relativt enkla 

uppgifter som processtyrning och -övervakning. 

Williams (1967) har satt upp en matematisk modell,som 



- 7 -
NÄR-096=1 

anger tillförlitligheten vid beroende sannolikheter. Meto- 
den bör kunna få användning vid exempelvis det beroende 
som ligger i att en och samma operatör utför flera upp- 
gifter. Modellen är knappast praktiskt användbar ännu,då 
den förutsätter att storleken hos beroendet har kunnat 
bestämmas. Detta är ej fallet vare sig ur teoretisk eller 
empirisk synvinkel. 

Ett av problemen vid kvantifiering av mänsklig tillför- 

litlighet ligger i beteendets beroende av ett ofantligt 
stort antal faktorer såväl inre som yttre. Mänsklig till- 

förlitlighet uppvisar avsevärt större variation än tek- 
niska komponenter. En hel del arbete har därför lagts 
ner på att utveckla modeller för att förutsäga tillför- 

litlighet med möjlighet att ta hänsyn till många påverk- 
ande faktorer. Meister (1971) har redovisat sådana 
modeller och metoder avseende såväl operatörsuppgifter 
som underhållsarbete. 

Ett förhållande som medverkar till den stora variationen 
i prestation och tillförlitlighet är att människan i ett 

man-maskinsystem endast går in och deltar med en liten, 
mycket begränsad del av sig själv. Mycket stora delar 

ligger utanför och har ingen direkt funktion i man-maskin- 

systemet. Människan som helhet kan emellertid ses som ett 

system. De delar som ingår i ett visst man-maskinsystem 
kommer därför otvivelaktigt att påverkas av övriga delar 
av det psyko-sociala system som människan som helhet bildar. 

Tillförlitlighet ien viss uppgift blir således i prin- 
cip beroende av faktorer som hänför sig till människan 
som helhet, såsom begåvning, skicklighet, erfarenhet, 
känslotillstând, grad av tidigare träning, grad av ut- 

tröttning, hälsotillstånd, intresse och personligt enga- 
gemang. Personligt engagemang eller aktiv medverkan är 

något som uppmärksammats särskilt på senare tid också i 



- 8 - NÄR-096:1 

tillförlitlighetssammanhang. Det personliga engagemang 

som följer av att individen medverkat i valet av medel 

för att uppnå en målsättning kan exempelvis vara av stort 

positivt värde. Detta har också framförts av Altman (1972). 

Avsiktliga fel 

Två typer av avsiktliga felhandlingar kan urskiljas, näm- 

ligen sabotage och felhandling på grund av sinnessjukdom. 

Av dessa är felhandling genom sabotage det mest sanno- 

lika. 

Risken för sabotage beror bl a av den förhandenrådande 
samhällssituationen och kan därför ändra sig starkt från 

en tidpunkt till en annan. Som exempel på detta förhål- 

lande kan nämnas flygplanskapning, som knappast förekom 

för bara 5-6 år sedan. 

Sabotageriskerna kan uppdelas på faktorer som är bero- 

ende â ena sidan av den inre sociala och politiska 

situationen, å andra sidan av yttre politiska faktorer. 

På grund av t ex ökad rörlighet och kommunikation drabbas 

i det senare fallet inte bara huvudomrádet utan även om- 

kringliggande omrâden. För Sveriges del torde sabotage- 

risker av det senare slaget vara mest näraliggande. Med 

fortsatt ökad rörlighet bedöms denna riskfaktor kunna 

växa. 

Den sabotagerisk som bottnar i inre politiska konflikter 

bedöms i dagsläget som mycket liten för Sveriges del. 

För planering och förberedelser i kärnkraftverk är inte 

bara dagsläget utan också ett bedömt framtida läge av 

intresse. 

Den historiska erfarenheten under 1900-talet har visat, 

att drastiska politiska förändringar kan komma relativt 

snabbt. I den politiska utvecklingen i Västeuropa har 
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sedan senare delen av 1960-talet kunnat urskiljas en 

viss ökad politisk instabilitet. Motsättningarna mellan 

befolkningsgrupper och politiska grupperingar har ten- 

derat att öka. Levnadssituationen för många människor 

kan komma att ändras genom mellanstatliga överenskom- 

melser av typen EEC. En viss oro kan förmärkas inför 

jordens stigande befolkningstal och därmed följande 

samhällsfrågor av typen försörjning, utbildningstill- 

fällen och arbetstillfällen. 
“

Det ovan framförda leder till slutsatsen att 

förebyggande åtgärder och åtgärder inriktade 

mot att reducera effekterna av sabotage ej 
kan bestämmas av de risker som bedöms aktuella 

för dagen. Det förhållandet att sådana risker 

varierar från en tid till en annan och att en 

riskökning kan komma relativt snabbt bör istäl- 

let vara styrande på åtgärdssidan. 

Den andra typen av avsiktliga fel hänför sig till ett 

tillstånd hos individen av drastiskt ändrad realitets- 

uppfattning, dvs sinnessjukdom. Akut sinnessjukdom under 

arbetspasset leder möjligen till ökad risk för felhand- 

lande, men det är inte absolut givet, och hur stora 

riskera är kan ej uppskattas. Händelserna är så säll- 

synta att erfarehetsunderlag saknas. 

I detta sammanhang bör också nämnas uteblivet handlande, 
som kan bero på hastig död eller medvetslöshet under 

arbetspasset. Felriskerna beroende på uteblivet hand- 

lande eller på akut sinnessjukdom torde emellertid i 

jämförelse med risker för oavsiktligt felhandlande vara 

utomordentligt små, gissningsvis minst ett par 10-potenser 
mindre. Man måste givetvis ändå räkna med sådana risker. 

Men det blir av underordnad betydelse att bedöma den 

absoluta risknivån, om man istället konstaterar att 
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riskerna finns och att man genom olika motåtgärder söker 

eliminera dem. I detta fall kan det kanske ske genom att 

undvika enmansbemanning. 

Flygsäkerhetsanalys 

I förutsättningarna för arbetsgruppens arbete anges,att 

i tillämpliga delar erfarenheter från flygsäkerhets- 

arbetet skulle tillvaratas. Detta förefaller rimligt, 
enär Kuhlmann (1969) påpekar att på vissa områden,t ex 

flygsäkerhetsomrâdet,en speciell metodik för Unfalls- 

forschung har utvecklats. 

Det faller sig naturligt att genomföra en översikt över 

haverianalys och statistik för den civila luftfarten 

under en längre period samt att diskutera tillämpningar 
av erfarenheter från denna på kärnkraftområdet. 

Situationen för besättningen på ett större linjeflygplan 
kan arbetsmässigt jämställas med motsvarande situation 

för skiftgruppen i ett (kärn-) kraftverk bl a i så mâtto 

att arbetet bedrivs i ett begränsat utrymme, 

att informationsunderlaget meddelas via instru- 

ment, display och andra tekniska informa- 

tionskällor, 

att arbetet inte kräver stora fysiska resurser och 

att procedurerna för arbetet regleras av skrivna 
instruktioner och checklistor. 

Ett i sammanhanget intressant statistiskt tal är döds- 

fallsrisken per person och timme, dvs den risk individen 

löper att bli dödad genom att utnyttja linjeflyget under 

en timme. Det visar sig att detta tal ligger på 10-6. 
Denna risk är f ö lika stor som medelrisken för död genom 

sjukdom. Detta faktum återspeglas i att försäkringsbolagen 
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har samma livförsäkringspremier för flygplansbesättning 
i linjetrafikflyg som för varje människa i markbundet 
yrke. 

Internationell flygstatistik (ICAO) visar att under 10- 

ârsperioden 1959-1968 västvärldens linjeflygföretag 
flög ca 29 miljoner jettimmar, varav ca 9 miljoner under 

periodens sista år. Under hela perioden inträffade 71 

§age§igr_mgd_d§dlig utgång, därav 10-12 under periodens 
tre sista år. 1968 var den ackumulerade flygtiden 387 000 

jetflygtimmar för varje haveri med dödlig utgång. Intres- 
sant är att konstatera att motsvarande tid för USA var 

-SMO 000 timmar och för länderna utom USA 300 000 timmar. 

För aktuell utredning är det intressant att konstatera 
att ovanstående statistiska underlag visar, att effekter 
i säkerhetshänseende av storleksordningen en 10-faktor 

går att uppnå genom åtgärder på det operativa området 
- administration, utbildning, föreskrifter, procedurer -

åtgärder som beaktas mer i USA än i Europa. 

Figur 2 nedan visar t ex att under år 1968 var för US 

linjeflygfart flygtiden mellan haverier med dödlig ut- 

gång 2.106 timmar, medan flygtiden 

Statistiken 

för icke US linjeflyg- 
fart var 2.105 timmar. är baserad på opera- 
tioner med samma flygplanstyp, och skillnaden ligger i 
åtgärder på det operativa området, vilka för USA:s linje- 
flygfart är av stor omfattning. 

NÄR-096:1 
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I fig 2 ovan visas utvecklingen för första generationens 

jetflygplan (DC-8, Boeing 707 m fl), dels får US air- 

lines, dels för Non-US airlines. Pig 3 utvisar motsvar- 

ande kurvor för andra generationens jetflygplan (Boeing 
727, BAC-111, DC 9 m fl). I fig H jämförs kurvorna för 

första och andra generationens jetflygplan. Där framgår 
klart den s k inlärningskurvan: ju mer flygerfarenhet 
som vunnits, desto större blir säkerheten. 

Ur haverianalysen för linjeflyget, som behandlar gamtliga 
Qalegigr (IATA 1959-1969), tas här upp två kategorier, 
som är av speciellt intresse för tillförlitligheten på 
kärnkraftområdet. 

Erêningsglxckor. Träningsolyckorna har främst varit 

förknippade med nödträning, t ex av tvåmotorbortfall 
med fyrmotoriga flygplan. Sedan erfarenheten visat, att 

detta är en utomordentligt farlig övningsverksamhet, 
har flygföretagen helt gått över till att träna sådana 

moment i simulator. Detta har eliminerat denna olyckstyp. 
Denna utveckling aktualiserar också frågan om simulator- 

träningens generella övningsvärde. 

2ekniska_fgll §ö§lgrad_kgntrgll gcg §abotag_. Renodlade 

tekniska fel i flygplanen av typ strukturbrott, motorfel, 

hydraulikfel etc, svarar för mindre än en sjättedel av 

samtliga dödsolyckor inom jetflyget. Det är emellertid 

inte osannolikt att instrumentfel eller elektronikfel med- 

verkat i en del av landningsolyckorna. Olyckstypen för- 

lorad kontroll innehåller många diffusa orsakssammanhang, 
som inte alltid blivit klarlagda. Sabotageolyckorna har 

fått en ökad aktualitet genom hi-jacking (kapning), som 

nu är föremål för en intensiv förebyggande aktivitet hos 

flygföretag och myndigheter även i Sverige. 

Samtidigt som man enligt ovan kunnat notera en liten andel 

rena strukturbrott bland olycksorsakerna inom jetflyget, 
har det emellertid konstaterats, att åtskilliga fall av 
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strukturbortt lett till svåra haverier med äldre propel- 

lerflygplan (5 dödliga haverier på 20 månader 1968-69). 

Detta ger anledning till noggrann uppföljning på ut- 

mattningsområdet även ifråga om jetflygplanen, som må- 

hända ännu inte uppnått tillräcklig ålder för att pro- 

blemen skall ha börjat ge påtagligt utslag i statistiken. 

Till och med andra generationens jetflygplan hade i 

princip förbättringar på säkerhetssidan baserats på 
drifterfarenhet från operationer med föregående flyg- 

planstyp. Statistik och analys av haveriorsaker låg 
till grund för gjorda förbättringar. 

För tredje generationens jetflygplan (Boeing-7u7, Con- 

corde, DC-10) har en helt ny ansats till säkerhets- 

problematiken gjorts. Säkerhetsmålsättningen har redan 

på projektstadiet satts till 10 miljoner (197) flyg- 

timmar/dödligt haveri. Den klassiska haverianalysen 

duger inte längre som basis för utvecklingsarbetet. I 

stället introduceras den under 60-talet utvecklade 

metodiken för tillförlitlighetsanalys för både rent 

tekniska system och man-maskinsystem. För att uppnå 

systemmålsättningen använder man bland annat felträds- 

analys, orsakslogik, felriskanalys och orsaksanalys. Som 

exempel visas i bilaga 2 uppbyggnaden av felträd för US- 

SST (Doil 1968). 

Sådan metodik måste uppenbarligen användas vid faststäl- 
landet av den tillförlitlighet som krävs av det man- 

maskinsystem som kärnkraftverken representerar, eftersom 

erfarenheter från haverier nästan helt saknas och ett 

kärnkraftverk helt enkelt inte får totalhaverera. 

Den mänskliga felfunktionens andel i linjeflygolyckor 

framgår av den statistik som presenteras i det följande. 

Materialet omfattar tidsperioden 1959-1969 och gäller 

.alla olyckor inom västvärldens linjeflyg med jetmaskiner 

(IATA). Det statistiska materialet anger haveriorsaker för 

89 haverier med dödlig utgång 
110 totalhaverier (hull loss) 

367 haverier alla slag. 
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Eââlâåâêâlâåê (IATA 1970)

HULL LOSS ACCIDENTS,
FREE WORLD JET FLQET - 1959-1969

:mmm o? ACCIDET§TS
4 

====================================================2======B2============:
opzmwzozxnx. ACCIDEITTS ITJIIOPERATIOIL

PERCENT
HULL Loss CAUSE FACTORS OF HULL LOSSES HULL LOSSES ACCIDEIITS

TOTAL WITH FATALITIES 1277330111* FATALITIES
4 

wmmn 5.4 4 1 

AIRPLAIIE AND _
POWERPLANT 12.9 10 2

MAINTENAIICE 5.4 5 

SABOTAGE 11.8 2 9

AIRCREW ERROR 62.4 44 14

IMPACT BY OTHER
AIRCRAFT 2.1 _ 1 1

ñ 

HTOTAL
100.0 61 17 15 

üNDETEPlcilNED
_

(AVIAITIIIG BEPORT) 28 4 

 êIBJEBELSêEEÅEêEZ-“Qåå (IATA 197W
OPERATIONAL HULL LOSS ACCIDENTS,
FREE WORLD JET FLEET - 1959-1969

:::==== :=======:=========== ======== §§°= ápgâ=êgçlâêggêbz==s I===:-.== ====== i:=====:;
PERCENT TAIH- - 7 DES- INI- FINAL V

OF OFF
CLIHB CRUIS4

CENT TIAL APRCH
LÅNDIMG

TOTAL APRCH

JUDGMENT AND
TECHNIQUE 24.1 3 1 7 3 

VARIANCE FROM ESTABLISHED
PROCEDURES OR REGULATIONS 36.2 7 j 1 7 1 
FAILURE TO SEB

AND AVOID 3 .4 2
Q

FAILURE T0 OBSERVE 5.
WEATHER PRECAUTIOHS 3.4 2

POSITION NAVIGATIOH 10.4 3 
ERROR ALTITUDB 17.3 1 3 
EXCEEDED STRESS OR

OPERATIHG LIKITS 5.2 1 

TOTAL 100.0 11 5 6 19 4 
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Av tabell 1 ovan framgår orsaksfaktorer (Cause Factors), 

medan tabell 2 visar besättningsfaktorer. Som synes 

ligger pilot/besättningsfelen på storleksordningen 60%, 

medan de tekniska orsakerna ligger runt 13% och under- 

hållet på omkring 5% av orsakerna. Olycksorsaken mänsk- 

lig felfunktion hos operatören ligger uppenbarligen M å

5 gånger högre än olycksorsaken teknisk felfunktion 

(IATA 1970). 

För tillämpning på kärnkraftverksområdet kan följande 

uppgifter om det komplicerade man-maskinsystem som ett 

modernt linjeflygsystem utgör vara värda att beakta. 

För linjeflygfartsystem med första och andra genera- 

tionens flygplan gäller att maskindelen i systemet 
- (flygplan med totaloperativa kringsystem) - säker- 

ligen har samma tekniska tillförlitlighet som moderna 
5

per teknisk enhet och kärnkraftverk, dvs omkring 10- 

fulldriftår. Linjeflygstatistiken visar att införandet 

av människan i operationen av man-maskinsystemet redu- 

cerar den totala funktionssäkerheten till storleks- 

ordningen 10-2 per fulldriftår. Speciellt må här observeras 

att denna dramatiska nedgång är beroende av samfunk- 

tionen mellan det tekniskt högtstående systemet och en 

mänsklig systemdel, som varit föremål för noggrant urval, 

omsorgsfull träning, uppföljning av hälsotillstånd osv. 

Bedömningsvis torde den relativa dominansen av fel- 

funktionsbenägenheten hos driftavdelningen i kärnkraft- 

verket vara densamma som i linjeflygfartsituationen. 

För tredje generationens jettransportflygplan har, som 

ovan sagts, en tillförlitlighetssiffra på 10-7 per 

fulldrifttimme (motsvarande ung 10-3 per fulldriftâr) 

bestämts från början. Detta innebär att tillförlitlig- 
heten i vissa delar av det tekniska systemet går upp emot 

10
eller är bättre än 10- per drifttimme (10-6 per âr). 
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Den mänskliga operatören kan inte fundamentalt förbättras 
över en viss nivå. Dessutom är variationen i mänsklig 
tillförlitlighet stor. Det uppsatta tillförlitlighets- 
målet kan däremot uppnås genom att via man-maskinsystem- 
analys på projektstadiet identifiera säkerhetsrisker och 

eliminera den mänskliga felfunktionsbenägenhetens dominans. 

En form av säkerhetsanalys som används inom flyget - 

såväl militär- som civilflyg - för kartläggande av kri- 

tiska områden inom man-maskinfunktionen är baserad på 
incident- eller misstagsrapportering. I princip består 

rapporteringen i att besättningen rapporterar enstaka 

misstag individen själv gjort sig skyldig till. Karak- 

teristiskt är att dessa enstaka misstag ej leder till 
haveri men skulle kunna utgöra en del i en händelse- 

kedja som slutar med haveri. Inom flyget har det visat 

sig att rapporterade enstaka misstag har en frekvens 
som med en faktor 10a överstiger haverifrekvensen. 

Detta ger en bild av totalsystemets förmåga att fungera 
.haverifritt trots enstaka mänskliga felfunktioner. 

Felstatistik vid värmekraftverk 

Från Vattenfall har erhållits en sammanställning över 

sådana fel vid Stenungsunds värmekraftverk som under 

åren 1966-1971 lett till driftstopp eller reducerad 

effekt. Under hela perioden har ackumulerats 14 aggregat- 
år med i genomsnitt 3 140 drifttimmar per aggregat och år. 

Av totalt 253 driftstörningar har 58 bedömts orsakade av 

mänskligt felhandlande hos driftpersonalen. Av dessa 

störningar har 28 klassifåceratssom rena manöverfel och 

16 som bristfällig tillsyn eller underhåll. 

Av felstatistiken kan också utläsas en tendens till att 

felmanövrerna har inträffat mycket snart efter start 

(inom 15 min). 
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Övrigt 

På uppdrag av US Atomic Energy Commission har metoder 

för bedömning av atomreaktoroperatörer framtagits 

(Fitzpatrick, Dysinger & Hanson, 1968). Som del i detta 

arbete har insamlats mer än 1 S00 beskrivningar över 

effektivt eller mindre effektivt operatörshandlande, 

som observerats av 550 anställda inom 30 anläggningar 
inom hela USA. Ur beskrivningarna har sedan härletts 

20 allmänna funktioner och 32 specialfunktioner. Ett 

stort antal arbetsrelaterade krav på operatören har 

också formulerats av händelserna. Operatörskraven har 

utgjort grund vid utvecklingen av checklista avsedd 

för prestationsvärdering av operatören. Innehållet i 

checklistan bygger på konkret handlande i arbetssitua- 

tioner som kan observeras av en person t ex i omedelbar 

förmansställning. Materialet har således använts för 

utveckling av bedömningsmetoder och kan ej användas som 

underlag för felstatistik. 

Swain (1968) föreslår att åtgärder inriktade på att för- 

bättra den mänskliga tillförlitligheten inom kärnkraft- 

verk skall innehålla följande aktiviteter: 

1. Mätning av fel i operatörsuppgifter, 

2. Identifiering av potentiella felsituationer genom 
analyser av arbetssituationen, 

3. Skattning av felfrekvenser. 

I ett komplext system som ett kärnkraftverk måste något 

beteckningssystem användas för delsystemen och deras 

olika komponenter. Det är önskvärt med ett sådant beteck- 

ningssystem att felrisken blir liten vid användningen i 

drift- och underhållsinstruktioner, i arbetsorder, vid 

rapportskrivning och vid annan kommunikation som före- 

kommer inom verket. 

&



Principer för ett beteckningssystem har exempelvis ut- 

vecklats på uppdrag av Bell Telephone Laboratories i 
USA (Jones, Munger & wirstad 1969). Bells intresse låg 
i att skapa ett språk för en så långt möjligt felfri
kommunikation med de datorer som lagrar information 
om Bells telefonnät. För att samla in erfarenheter om 

felfrekvenser och feltyper följdes systematiskt de 

handlingar i vilket beteckningssystemet användes. Det 
rörde sig om handlingar såsom beställningar från all- 

mänheten, konstruktionsritningar och kopplingsanvis- 
ningar från ingenjörspersonal, arbetsorder för in- 

stallatörer och utskrifter från skrivmaskinspersonal 
etc. Felaktiga beteckningar, såväl tillrättade som 

orättade, registrerades. Det visade sig att felfre- 

kvensen varierade med erfarenhet och arbetsbelastning 
hos operatören. I 6 700 order som uppgjordes efter 
kontakter med allmänheten t ex rörande nybeställning 
av telefonabonnemang, flyttning etc fanns 893 fel- 

aktigheter i beteckningssystemet. Ett relativt klart 
mönster kunde urskiljas bland felen. Felfrekvensen var 

högre hos numeriska tecken än hos alfatecken. Mycket 
bättre var koder, där kodtecknen hade någon form av 

meningsfullhet för minnet, t ex var läs- eller uttal- 

bara. Ännu bättre var det, om det fanns något menings- 
fullt samband mellan kodtecknen och kodens innebörd. 

Trots att felfrekvensen var relativt hög.visade det 

sig, att restfelet var relativt litet, när ordern hade 

gått igenom olika kontroller inlagda i arbetskedjan. 
Pelfrekvensen kan alltså markant reduceras genom kon- 

troller och ett lämpligt utformat kodsystem. 
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.IAKTTAGELSER 

En förutsättning för att man skall kunna göra en verk- 

lighetsanknuten bedömning av ett man-maskinsystem är 

att observationer kan utföras direkt i systemet. Even- 

tuellt får observationerna begränsas till delar av 

systemet och till liknande system. 

Kärnkraftverksystemet har kunnat studeras i Oskarshamn 

och Ågesta. Ett likartat system som studerats är Värme- 

kraftverket i Karlshamn. Observationerna har inriktats 

på kontaktytan mellan människa och maskin, och de i 

inledningskommentaren nämnda förutsättningarna har i 

viss mån varit styrande. 

En sammanställning av observationerna bifogas i bilaga 
1. Från observationerna presenteras här några fragmen- 

tariska punkter med relevans för den aktuella felrisk- 

problematiken. 

Organisation och administrativa rutiner 

Organisationen och rutinerna har befunnits vara lik- 

artade vid kärn- och värmekraftverk. I de studerade 

fallen konstaterades en ökad användning av instruk- 

tioner i kärnkraftverken; 

Det totala informationsflödet är stort.och varierande, 

och informationslänkarna kan vara långa och komplexa. 

För att beskriva komponenter och anläggningsdelar an- 

vänds t ex ett kodsystem,som på grund av kärnkraft- 

verkets komplexitet blir omfattande. I samband med 

skriftlig eller muntlig överföring av koderna t ex i 

arbetsorder finns risker för feltolkning med åtfölj- 
ande risk för oavsiktlig felhandling. 

På samtliga verk konstaterades att skifttjänst kan 
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orsaka problem t ex på grund av sömnsvårigheter under 

viloperioderna. Vidare konstaterades att riktig sam- 

mansättning och sammanhâllning av skiftgruppen är 

väsentlig för trivseln på arbetsplatsen. Sammansätt- 

ning av grupper sker i nuvarande läge på grundval av 

individernas olika kunskaper, medan individernas möj- 

ligheter till samarbete inte beaktas i någon större 

utsträckning. Omplaceringar som stundtals sker upp- 

levs ibland som omotiverade. 

Den årliga hälsokontrollen av personalen innebär endast 

en uppföljning av vissa fysiska variabler, som bedömts 

vara viktiga vid radiologiskt arbete, medan andra för 

individens fysiska och psykiska hälsa viktiga områden 

ej berörs. 

Utbildning och träning av personal bedöms inte vara 

något problem under ett drifttagningsskede,dâ det 

därvid finns goda möjligheter att träna olika drift- 

manövrar och studera flertalet system ute i anlägg- 

ningen. Vid kontinuerlig drift är antalet manövrer 

av olika slag mycket lâgt,och möjligheterna för 

träning direkt i arbetet blir därigenom små. Likaså 

är anläggningens olika delsystem i stor utsträckning 

oåtkomliga,vilket försvårar förvärvandet av miljökun- 

skap och praktiska erfarenheter av delsystemens kompo- 
nenter. Utbildnings- och träningsproblem kan därför 
förväntas växa. 

Underhåll och provning 

Underhållsarbetet, som alltid sker via arbetsbesked, 

kan delas upp i två olika typer, driftunderhâll, som 

är begränsat till sin omfattning, och revisionsunder- 

håll, som berör stora delar av verket. Driftunder- 

hâllet sköts mestadels av verkets egen eller till- 
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verkarens personal. Revisionsunderhållet leds och kon- 

trolleras av verkets personal men utförs ofta av specia- 
lister och utifrân rekryterad personal. 

Stråldosbelastningen i kombination med uppställda 

normer för maximaldoser gör att den mest erfarna 

personalen eventuellt inte kan användas i allt under- 

hållsarbete. 

Under och efter underhållsarbeten sker normalt en nog- 

grann kontroll och provkörning av berörda system för 

att undvika senare driftstopp på grund av att någon 

felaktighet byggt in i systemet. 

Förutom direkta fel i underhållsarbetet kan vid under- 

håll och provning av olika system felaktigheter införas 

genom att återställning av förbikopplade och/eller 

provade system göres felaktigt eller underlåtes. 

I kontrollrummet 

Kontrollrummet inrymmer ett flertal informationsgivare, 

larmtablåer, manöverställare och kommunikationsorgan. 

Utformningen har baserats på erfarenheter och praxis 

från konventionella kraftverk. Någon systematisk genom- 

arbetning av informationsflöde, panelplanering, utform- 

ning av presentations- och kontrollorgan m m med hänsyn 

till informationsergonomiska principer har arbetsgruppen 

ej kunnat finna. 

Personalen i kontrollrummet ska övervaka driften men 

har även andra uppgifter, såsom utlämning av arbets- 

besked och nycklar etc. 

På ronden 

Ett kärnkraftverks storlek, komplexitet och krav på 
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strålskärmning gör att tillgängliga utrymmen för perso-

Detta kan leda till

orienteringssvårigheter. Möjligheten till kommunika-

nalen blir svåra att överblicka.

tion med kontrollrummet är på vissa ställen begränsad.

Sabotage

Möjligheterna att otillbörligen skaffa sig tillträde

till stationen och att avsiktligt stoppa driften före-

faller vara stora.

Flertalet av personalen saknar medvetande om risken

för avsiktliga förstörelsehandlingar och har ej någon

utbildning för en sådan situation. Utarbetade planer
saknas för handlande under dessa förhållanden.

f
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DISKUSSION 

Den tekniska utvecklingen har frambringat alltmer kompli- 
cerade man-maskinsystem. Tillförlitligheten hos tekniska 
delar har dessutom kunnat ökas hos stora system beroende 
dels på höjd tillförlitlighet hos k0mponenter,dels på 
användning av redundanta kretsar. Om man jämför tillför- 

litligheterna för mänsklig manöver och för automatisk 
manöver vid utförandet av en enstaka uppgift, visar det 

sig att ett väl utfört tekniskt system är överlägset. 
Detta beror dels på att det tekniska systemet enklare 
kan konstrueras med aktiv redundans, dels på att varia- 

tionen i tillförlitligheten för mänskligt handlande är 

avsevärd. 

I ett stort system skall krävas en kedja av felhand- 

lingar och felfunktioner för att systemet skall have- 

rera. Varje länk i en sådan kedja blir en potentiell 
risk för haveri. Det är emellertid förenat med stora 

svårigheter att kvantifiera risken för mänsklig fel- 

funktion i ett sådant system, bland annat på grund av 

bristen på metoder att bestämma beroendet mellan länk- 

arna i en kedja av mänskligt handlande. Dock tyder 
statistik från linjeflygsystemen på att den mänskliga 
komponenten i systemet ger det totala systemet en avse- 

värt lägre tillförlitlighet jämfört med den tillförlit- 

lighet som enbart den tekniska delen av systemet repre- 
senterar. 

Ovanstående skulle tala för en strävan att helt eliminera 
den mänskliga komponenten. Detta är emellertid svårt, då 

det finns funktioner i systemet som människan måste ha 

hand om. Det är istället lämpligt att ta vara på män- 

niskans speciella förmåga - att vara flexibel, att fatta 
beslut på dåligt eller motstridigt underlag, att väga 
samman olika information - och utforma arbetsuppgifterna 
och arbetsmiljö så att hon har möjlighet att använda sina 
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egenskaper på bästa sätt. Maskinen tilldelas de funk- 

tioner som ej lämpar sig för människan. 

Vid konstruktion och utveckling av avancerade system 
krävs givetvis noggranna tekniska studier. Innan de tek- 

niska lösningarna blir fastslagna, är det önskvärt att 

en grundlig man-maskinsystemanalys görs för att belysa 
målsättningarna för och kraven på systemet ur felfunk- 

tionssynpunkt. 

Insatser och åtgärder i fråga om urval av personal, ut- 

bildning, arbetsuppgiftsutformning, hjälpmedel i arbetet 
samt utformning av kontaktytan mellan människan och 

maskinen kan delvis ses som alternativa, delvis som 

kompletterande vägar för att närma sig målsättningar 
och krav i fråga om prestation och/eller tillförlitlig- 
het. 

Den utformning i dessa hänseenden som olika system fått 

har bestämts från högst varierande utgångspunkter. Van- 

ligt är att man låter tradition och vana bestämma. I 

de fall man satsat på specialiserade tillvägagångssätt, 
har det oftast rört sig om punktinsatser, t ex rörande 

urval av någon personalkategori eller någon form av 

systematiserad utbildning. Mera sällan har man gjort 
systematiska avvägningar och konsekvensresonemang mellan 

de ovan nämnda insatstyperna. 

Man kan exempelvis inom ett företag ha valt en personal- 

politik som innebär, att man rekryterar välutbildad 

personal av i övrigt god allmänkvalitet. Man anser sig 
härigenom kunna minimera vissa negativa effekter, såsom 

hög omsättning på arbetskraft, hög frânvarofrekvens etc. 

En sådan satsning för med sig en del konsekvenser för 

andra personalinsatser. Exempelvis kan och bör utbild- 

ningens innehåll inriktas mera på överblick och allmänna 

principer. I fördelningen av funktioner mellan människa 

och maskin bör människan utföra de mera kvalificerade 

NÄR-096:1 



- 26 - “
NÄR-096:1 

uppgifterna såsom beslutsfattning. Övervakning med 

enklare upptäckts- och identifieringsmoment kan med 

fördel automatiseras. 

Inom kärnkraftverket skulle en sådan avvägning kunna 

innebära, att övervakningen av säkerhet läggs på maskinen, 
under det att driftpersonalen får ägna sig åt att styra 

processerna med inriktning på stabil drift och gynnsam- 

maste effekt/kostnadsförhållande, något som kräver kon- 

tinuerlig överblick över hela processen. En sådan upp- 

gift ger också ständig information tillbaka om resultatet, 
vilket skapar tillfälle för utveckling av personlig 

skicklighet och kunnande. Större förutsättningar för 

intresse och personligt engagemang skapas likaså. 

Om man â andra sidan väljer att rekrytera driftpersonal 
med lägre allmänutbildning, kommer detta att få en rad 

konsekvenser, som innebär att systemets personalfunk- 
tioner bör se ut på ett annat sätt. Utbildningen in- 

riktas mot att ge operatören specifika färdigheter. 

Arbetsuppgifterna blir mera av typen enklare övervak- 

ning. Anläggningen blir i högre grad automatiserad. 

Detta ger en konsekvens som bör uppmärksammas. I ett 

automatiserat system kommer kraven på underhållet att 

öka, vilket i sin tur kan innebära att höga krav kan 

komma att ställas på underhållspersonalen. Rekryteringen, 
urvalet och utbildningen av sådan personal behöver där- 

vid penetreras noggrant. 

Det är mycket viktigt att man håller balans inom ett 

system mellan krav på personalen och uppgifternas 

svårighetsgrad. Att använda alltför kvalificerad per- 

sonal för okvalificerade uppgifter är exempelvis lika 

olämpligt som att låta okvalificerad personal svara för 

kvalificerade uppgifter. 

En intressant uppgift är att studera hur stor den upp- 

levda arbetsbelastningen är hos driftpersonalen. Speciellt 
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intressant är att utröna huruvida driftpersonal eller 

underhållspersonal i kärnkraftverk upplever sig mera 

psykiskt belastade än motsvarande i t ex ett konven- 

tionellt värmekraftverk. 

Det har erfarenhetsmässigt visat sig att människor blir 

belastade - stressade - av sådant som upplevs som ett 

direkt hot mot det egna jaget. Vid psykisk stress i mot- 

sats till t ex tungt arbete eller hög temperatur är det 

inte den fysiska faktorn som utlöser stressreaktionen 

i första hand, utan upplevelsen av den. Denna upplevelse 

kan ibland skilja sig kraftigt från den fysiska verklig- 

heten, på så sätt att man överdriver ett objektivt hot 

eller så att man förringar det eller förnekar dess 

existens. 

Det faktum att ett extremt totalhaveri i en kärnkraft- 

anläggning kan medföra död och skada för ett stort antal 

människor utanför anläggningen torde i allmänhet inte 

utgöra någon stressfaktor för personalen i kärnkraft- 

verket. En sådan händelse upplevs sannolikt som alltför 

avlägsen och abstrakt för att verka hotande. 

De mera verksamma stressfaktorerna torde i stället ligga 

i personalens upplevda risker för radioaktivt utsläpp 

inom anläggningen, buller, risk för ventil- och lednings- 

brott etc. I händelse av kraftig driftstörning kan där- 

för personalens handlingsförmåga bli avsevärt försämrad. 

I viss mån motverkas detta genom den s k 30-minuters 

regeln (alla åtgärder som är oundgängliga inom 30 minuter 

efter kraftig driftstörning skall klaras av den inbyggda 

automatiken), vilken ger operatören tid att planera tänk- 

bara åtgärder. 

Dessutom finns stressfaktorer som kan ligga i själva 

arbetet. Snabbt och riktigt handlande i upprepade sekven- 

ser utgör ofta stressfaktorer, liksom konflikter i arbets- 
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grupp eller med arbetsledning. Den ekonomiska förlusten 

av ett onödigt driftstopp drabbar givetvis inte opera- 

tören eller den befattningshavare som beslutat stoppet 

(vhi, driftledning) personligen, men vetskapen om dessa 

förluster kan vara frustrerande. 

Frånsett att de ekonomiska förlusterna i allmänhet är 

större i ett kärnkraftverk än i ett värmekraftverk, så 

finns det ingen anledning anta att_stresspåverkan under 

normaldrift skulle skilja sig åt mellan verken. Visser- 

ligen saknas risken för radiakutfall i ett konventionellt 

kraftverk, men det är högst troligt att den rigorösa 
kontroll av radioaktivt partikelutfall som sker vid kärn- 

kraftverk har en kraftigt stressreducerande effekt. 

I detta sammanhang bör också uppmärksammas en annan 

. operatörseffekt, som i princip bör ha relevans för 

kraftverk. Det är motsatsen till hög belastning. I t ex 

övervakningsuppgifter, där händelsefrekvensen är låg 
och belastningen på operatören därigenom blir mycket 

liten, kan felriskerna öka relativt sett ganska pá- 
tagligt i jämförelse med normal belastning. I allmän- 

het motverkas detta genom en vettig fördelning av funk- 

tioner mellan människa och maskin i systemet, lämpligt 
utformade arbetsuppgifter etc. 

Som framkommit tidigare, kan riskerna för oavsiktligt 
felhandlande variera med en mängd situationsfaktorer. 
Det är vanligt att man sökt reducera riskerna bl a genom 

att strukturera arbetssituationen för operatörerna. Genom 

att på förhand binda operatören till ett handlande genom 

instruktioner, regler och/eller checklistor försäkrar man 

sig om att inget moment utelämnas eller görs felaktigt. 

Struktureringen innebär i princip att operatörens hand- 

lande är givet och bundet. 

Det har också framförts att ett engagerat och medvetet 



handlande verkar reducerande på felrisker. Ett engagerat 
handlande erhålls genom att operatören upplever att han 

kan påverka situationen genom sitt handlande. 

Vi har i detta fall två åtgärdstyper som har samma mål 

att reducera felriskerna men som verkar i motsatt rikt- 

ning. En ökad strukturering leder oftast till minskad 

uppmärksamhet och därmed ökad felrisk. 

Det är i detta sammanhang intressant att peka på att 

avsteg från fastställda procedurer och regler är den 

största orsaksgruppen inom mänskliga fel vid flyghave- 
rier. Inte mindre än 36 procent av pilotfelen tillhör 

denna kategori. 

Konsekvenserna av detta är att strukturering inte kan 

drivas hur långt som helst. Vid en viss punkt förlorar 

struktureringen sin effekt och övergår kanske till att 

ha en negativ effekt. Det är en intressant fråga i det 

framtida säkerhetsarbetet att finna en lämplig avväg- 

ning mellan å ena sidan strukturering, å andra frihet 
att påverka situationen som bas för ett personligt 
engagemang. 

Arbetstillfredsställelsen, det personliga engagemanget 
och därmed i allmänhet också tillförlitligheten påverkas 
av hur skiftlaget fungerar som grupp. Sammansättningen 
av skiftet spelar en viss roll för undvikandet av all- 

varliga konflikter och friktioner mellan medlemmarna. 

Skiftingenjörens förmåga att leda gruppen spelar stor 

roll. Ledarskapet får betraktas som en viktig frâga,i 
synnerhet som ett effektivt ledarskap förutsätter också 

andra personliga färdigheter än ett gott sakkunnande. 

Skicklighet i sakfrågor kan relativt lätt följas upp i 

det ordinarie drifts- och underhållsarbetet. Lämplig- 
heten för ledarskap är svårare att få grepp om. Omfat- 

tande arbete har lagts ner på denna fråga från personal- 
administratörer. 

NÄR-eggen 
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SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

Någon kvantifiering liknande den som gjorts för rent 

tekniska system har inte varit möjlig. De uttalanden 

som görs om man-maskinsystemet grundar sig på bedöm- 

ningar gjorda på underlag som presenterats i rapporten. 

Arbetsgruppens primärfrågeställning har varit, huruvida 

mänskligt felhandlande är den dominerande felfaktorn, 
när det gäller risker för stora haverier. Därom fram- 

föres följande huvudpunkter: 

För enstaka fel och vid smärre störningar är 

mänsklig felfunktion av stor betydelse. För 

stora haverier är läget svårbedömt. I dessa 

situationer har människan genom konstruktiva 

åtgärder givits ett mindre inflytande på 

händelsekedjan än vid enstaka fel. Det nega- 

tiva bidrag till den totala systemtillförlit- 

ligheten som människan utgör är därför i detta 

fall mindre och bör vara relativt litet. I en 

händelsekedja, som kan leda till haveri, kan 

människan emellertid ställas inför situationer 

som är henne obekanta. I ett sådant läge utgör 
människan i princip en stor risk (jfr sid 16). 

Denna risk kan dock minskas med systematiska 

åtgärder, t ex genom upprepad träning i haveri- 

bemötande. Som riskfaktor är människan således 

i hög grad dynamisk. 

Det förhållandet att människan ej är statisk utan varierar 

med ett stort antal inre och yttre faktorer leder natur- 

ligt in på slutsatsens andra del, nämligen rörande möjlig- 
heter och metoder att kartlägga och motverka risker orsakade 

av mänskligt felhandlande. Erfarenhetsunderlaget visar, 

att det finns metoder för att reducera mänskliga felrisker, 

metoder som med framgång utnyttjats inom andra områden av 
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tekniken. En mera fullständig genomarbetning av problem- 

ställningen med mänsklig felfunktion vid kärnkraftverk 

synes därför vara både möjlig och önskvärd. I första 

steget kunde man därvid inrikta sig mot en total analys 

av man-maskinsystemet, varvid bl a följande metoder kan 

vara användbara. 

Pelträdsanalys som ger klarhet i kritiska system- 

punkter. 

Incidentrapportering som anger situationer och 

omständigheter vid händelser som kunde ha lett 

till missöde. 

Funktions- och informationsflödesanalys som ger 

en detaljerad bild av systemets processer över tid. 

Härledning av krav avseende rekrytering, urval 

och utbildning av personal, arbetsuppgiftsutform- 

ning och arbetsorganisation med utgångspunkt från 

systemergonomiska principer. 

Andra åtgärder kan vara mera begränsade till inriktning 

eller omfattning och avse tex enstaka problem eller del- 

system. Punktinsatser bör utväljas mot bakgrund av en över- 

blick av totalsystemet. Generella rekommendationer kan 

inte ges om sådana punktinsatser, men det kan exempelvis 

röra sig om följande: 

Instruktioners utformning och antal. 

Utbildning av personal med hjälp av någon form av 

simulatorer. 

Utformning av metoder för uppföljning av kunskaper 

och färdigheter i arbetet. 
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Utformning av presentations- och manöverorgan. 

Utformning av kommunikationsmetoder inkluderande 

beteckningssystem för tekniska komponenter. 

Utformning av kontroller och rutiner vid under- 

hållsarbeten. 

Tidsintervall mellan provning av olika komponenter 
och system så att felrisker ej ökar p g a mänsk- 

ligt felhandlande vid provning. 

Uppföljning av sabotageproblematiken. 

Arbetsgruppen vill starkt rekommendera, att en man-maskin- 

Systemanalys utförs i enlighet med vad som presenterats 

i denna rapport och att arbetet igångsätts senast under 

specifikationsstadiet. Sådant arbete bör inriktas mot ett 

väldefinierat och kvantifierat mål för den totala säker- 

heten. För att skaffa erfarenhet inför en sådan verksam- 

het bör såsom en första uppgift någon av de befintliga 

anläggningarna studeras och kartläggas med nämnda metoder. 
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OBSERVATIONER 

1. Organisationen 

Högste ansvarig för driften av ett kärnkraftverk är 

verkets driftchef. Under driftchefen och driftavdel- 

ningen finns fyra sektioner för drift, underhåll, 
säkerhet och kemi etc samt kamerala uppgifter. Drift- 

sektionen, som leds av driftingenjören, svarar för 

planerandet och verkställigheten av de av driftchefen 
fastställda körprogrammen. Driftingenjören ansvarar 

för att övervakning av driften sker enligt gällande 
regler och med föreskriven bemanning, att driften 
dokumenteras på föreskrivet sätt, atterforderliga 
driftinstruktioner och anläggningsbeskrivningar och 
i förekommande fall driftorder finns i kontrollrummet, 
att instruktioner och beskrivningar hålls aktuella 
och att personalen genom utbildning och övning erhåller 
och bibehåller tillfredsställande kunskaper. 

Verkställandet av driften sker i kontrollrummet, där 

en skiftingenjör leder ett skiftlag bestående av en 

kontrollrumsingenjör, en kontrollrumstekniker och tvâ 
till tre stationstekniker. 

Skiftingenjören har det omedelbara ansvaret för kraft- 

verkets drift och för skiftpersonalens rutinmässiga 
bevakning av anläggningen, verkställandet av givna 
driftinstruktioner och driftorder samt driftjournal- 
föring. Han ska kontrollera given driftorder och in- 

hämta besked från driftingenjören eller vakthavande 

ingenjör (vhi) beträffande eventuella oklarheter innan 
ordern verkställes. Skiftingenjören ska utfärda arbets- 

besked för arbeten ute i kraftverket enligt gällande 
regler och därvid,då det gäller arbeten inom utrymmen 
med begränsat tillträde, inhämta arbetstillstånd från 

p
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ansvarig personal inom skyddssektionen. Skiftingenjören 
svarar även för de nycklar som ska förvaras i centrala 

kontrollrummet. 

Vid störningar i driften ska skiftingenjören rapportera 

till driftingenjören eller vhi och i förekommande fall 

till gruppchefen för berörd underhållsgrupp. Skiftingen- 
jören behåller även vid störningar det direkta ansvaret 

för reaktorns manövrering,medan driftingenjören eller 

vhi ska fatta ekonomiska beslut, tillkalla nödvändig 
expertis och vidtaga eventuella andra administrativa 

åtgärder. 

Kontrollrumsingenjören är skiftingenjörens ställföre- 

trädare och har, liksom kontrollrumsteknikern, att av- 

lasta skiftingenjören den rutinmässiga Övervakningen, 
registreringen och manövreringen i kontrollrummet. 

Minst en erfaren skiftmedlem måste vid reaktordrift 

befinna sig i omedelbar närhet av huvudkontrollbordet, 
och ytterligare en skall uppehålla sig i kontrollrummet. 

Stationsteknikernas huvuduppgift är att utföra de 

manövrar och justeringar som måste ske ute i verket. 

Regelmässigt går stationsteknikerna inspektionsronder 
i verket, och därvid görs avläsningar och noteringar 
av värdet på vissa mätinstrument. 

Arbetet i kontrollrummet är uppdelat på tre skift per 

dygn, ett förmiddags-, ett eftermiddags- och ett natt- 

skift. Skiftpersonalen går också ett dagskift där arbets- 

uppgifterna ej behöver vara knutna till kontrollrummet. 

I Oskarshamn sker skiftbyten klockan 0700, 1500 och 2300. 

En skiftperiod kan bestå av: sju nätter, en fri, sju fm, 

fyra fri, sju em, en fri, tre dag, tvâ fri, tvâ dag och 

en fridag. Vid vakanser i kontrollrumsskiftet kan dag- 

skiftpersonal få tjänstgöra som reserv. I nödfall kan 

avgående skiftpersonal bli tvungen att förlänga sin 



77h ..;- tjänstgöring för att bemanningen i kontro 

bli fulltalig. 

ummet ska 

Förmiddagsskiftet ansågs vara arbetsamt, då det förekom 

mycket aktivitet i stationen. Eftermiddagen och kvälls- 

skiftet ansågs bra att arbeta på, men de sociala rela- 

tionerna med familj och vänner blir störda. Nattskiftet 

var för många besvärligt p g a sömnsvårigheter. Enligt 

skiftpersonal är risken för felgrepp störst de sista 

timmarna under de sista dagarna på nattskiftet. 

2. Administrativa rutiner 

Underlaget för driftverksamheten utgörs av skilda drift- 

instruktioner, vilka reglerar rutiner för driftåtgärder 
vid olika tillfällen inom olika områden. 

Driftinstruktionerna anger det normala förfarandet för 

handhavande av reaktorsystemen och övriga system även 

vad avser delar som styrs av automatik. I instruktion- 

erna anges även olika administrativa förbud eller åt- 

gärder, som styr reaktordriften vid speciella tillfällen. 

Vid genomförande av vissa för reaktorsystemen centrala 

âtgärdssekvenser kvitteras varje manöver i driftinstruk- 

tionen. 

Driftinstruktioner kan kompletteras med driftmeddelanden. 

Varje planerad förändring av kraftverkets driftläge styrs 

av en driftorder. Driftordern anger, vilken förändring 
som skall ske, när denna skall genomföras, vilka instruk- 

tioner som skall utnyttjas samt för det speciella till- 

fället eventuellt nödvändiga kompletterande korta sekven- 

ser av åtgärder. 

Driftinstruktioner, driftorder och viktigare driftmeddel- 
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anden skall granskas av annan person än den. som ut- 

arbetat desamma, och skall fastställas av driftchefen 

eller dennes ställföreträdare. 

Samtliga driftinstruktioner, driftmeddelanden och drift- 

order förvaras i centrala kontrollrummet direkt till- 

gängliga för i kontrollrummet tjänstgörande personal. 

Erforderliga ritningar och beskrivningar förvaras på 

samma sätt. 

Dokumentering av väsentliga drifthändelser sker genom 

notering i en loggbok. Komplement till loggboken er- 

hålles genom de journaler, som föres över väsentliga 

mätvärden, och eljest automatiska mätvärdesutskrifter. 

Skiftingenjören svarar för att loggbok och journal 

föres. 

Utarbetandet av driftinstruktioner påbörjas under upp- 

byggnadsskedet och instruktionerna provas och justeras 

under intrimnings- och provdrift. Kompletteringar och 

modifieringar förekommer under drifttiden. 

3. Bemanning 

Rekrxtering. Anställning av personal till skifttjänst- 

göring sker enligt för kraftindustrin gängse mönster. 

Vid urvalet bland de sökande till en anställning spelar 

utbildning, erfarenhet och tidigare skiftvana stor roll. 

Då så kan ske anställs personalen från början i lägre 

befattningar för att sedan efter intern utbildning och 

visad lämplighet befordras till mera ansvarsfulla poster. 

Urvalet vid en sådan befordran sker efter samråd mellan 

överordnade befattningshavare. Vid rekryteringen sker 

hälsokontroll enligt reglerna för statlig anställning. 

Dessutom görs då och en gång om året en läkarundersökning 

enligt föreskrifterna för radiologiskt arbete. 
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Utbildning. Varje kärnkraftverk är delvis unikt som 

arbetsplats för personalen. En intern utbildning om 

process-, lokal- och komponentkännedom måste alltid 

ske. För de flesta nyanställda krävs också en grundut- 

bildning i reaktorteknik, reaktorkemi, strâlskydd, el- 

lära och schemaläsning. En viktig del av utbildningen 
utgör genomgång av driftinstruktioner, där de föregå- 
ende kunskaperna ska kunna exemplifieras och tillämpas. 
Vid denna senare del av utbildningen har kärnkraft- 

verkets provdriftskede visat sig utgöra en värdefull 

möjlighet till att praktiskt få följa olika driftlägen. 

Vid vissa kurser anordnas prov och utfärdas intyg om 

genomgången kurs. Någon motsvarighet till den ameri- 

kanska typen av licensgivning förekommer dock ej. 

Uppföljning av utbildningen sker under dagskiftperiod- 
erna och ger möjlighet till kunskapskontroll och åter- 

inlärning av regler och instruktioner för sällan före- 

kommande driftfall. 

M. Kontrollrummet (främst Oskarshamn) 

Mitt i centrala kontrollrummet är huvudkontrollbordet 

placerat och strax bakom detta ett arbetsbord med tele- 

foner, snabbtelefoner, TV-övervakning och driftinstruk- 

tionspärmar. Runt väggarna är analoga kontrollpaneler 
för reaktordelen, turbindelen och eldelen av verket 

placerade. Bakom panelerna finns ritningar över de olika 

systemen uppsatta. Dessa ansågs vara en viktig informa- 

tionskälla. Vid sidan av själva kontrollrummet finns 

ytterligare kontrollpaneler, skiftingenjörens kontor, 

arbetsrummet för arbetsbesked och ett pentry. Det ansågs 
vara bra med en speciell plats för behandling av arbets- 

besked, så att detta arbete ej störde operatören vid 

kontrollbordet. 

&
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Ingången till kontrollrummet är placerad mitt för mel- 

lanrummet mellan huvudkontrollbordet och arbetsbordet, 

vilket gjorde att besökande ofta gick rakt på opera- 

tören, som kunde bli störd. 

De kontrollrum som saknar fönster upplevdes som tråk- 

iga av personalen. Kontrollrummen har kontrollerat 

klimat. Dessutom påpekades värdet av en genomtänkt 

färgsättning på rummets olika delar och inventarier. 

Huvudkontrollbordet innehåller ett stort antal larm- 

tablåer. Dessa ska vid helt ostörd drift vara släckta, 

s k mörk indikering, och tändas med ett blinkande sken 

samtidigt med larmsignal, då någon indikator nått sitt 

gränsvärde. Under provdrift och inkörning förekommer 

larm ganska frekvent, då gränsvärden kan vara för snävt 

satta. 

I huvudkontrollbordet finns också manöverställare och 

instrument, bl a för de system som behövs vid allvar- 

liga störningar och haverier. Flera av manöverställarna 

är säkrade mot ofrivillig utlösning. 

Det pågående skiftets första uppgift är att informera 

sig_om driftläget. Skiftingenjörerna går tillsammans 

igenom driftorder m m inne på kontoret och går därefter 

en gemensam runda i kontrollrummet och inspekterar mät- 

värden, automatiska registreringar och förda journaler. 

Kontrollrumsingenjörerna, som har huvudansvar för reaktor- 

delen, och kontrollrumsteknikerna, som ansvarar för tur- 

bindelen, samlas vid respektive kontrollpaneler för in- 

spektion och går ävenledes gemensamt igenom journalanteck- 

ningar och utbyter information. 

Då överlämningen är klar, fortsätter det nya skiftet att 

via dokumentation och mätinstrument informera sig om 

driftläget samt förbereda kommande aktiviteter. 



Aktiviteten efter överlämningen är olika dagtid och natt- 
tid. På kvälls- och nattskift är arbetet begränsat till 
övervakning av verket och notering av rutinmässiga av- 

läsningar. Något enstaka telefonsamtal, en beräkning av 

härdmarginal och tre larm från ett alltför känsligt mät- 
instrument noterades under en timme. 

Under dagtid försiggår flera aktiviteter ute i verket 
som kontrollrummet måste ha vetskap om eller deltaga i. 
Femton telefonsamtal, två manövrar, ca 15 larm, ett 
antal besök och nâgra diskussioner observerades under 
en dagtimme. (Noteras bör att observationerna gjordes 
omedelbart efter det att stationen körts upp efter som- 

maravställningen.) 

Under denna timme utförde en stationstekniker en manöver 
ute i verket och höll därvid ofta kontakt med kontroll- 
rummet. Åtgärden tog ca 25 minuter. Manövern diskuterades 
i kontrollrummet med hjälp av de uppsatta ritningarna. 
Kommunikationen stördes av att kontrollrumspersonalen 
som var placerad vid huvudkontrollbordet fick luta sig 
bakåt över arbetsbordet för att nå snabbtelefonen. Därvid 
blev avstånd och riktning till telefonens mikrofon ogynn- 
samma. Vidare fick teknikern förflytta sig en avsevärd 
sträcka från den direkta arbetsplatsen till sin telefon. 

5. Ronden 

Den inspektionsrond som görs ute i anläggningen tar om- 

kring en timme att genomföra. Olika mätare ska avläsas 

och värdet noteras på en driftjournal. Under nattskiftet 
går ronden tämligen ostört, medan den under dagen ofta 

avbryts genom meddelanden från kontrollrummet om åt- 
gärder som ska utföras med anledning av pågående repara- 
tions- och underhållsarbeten. 

Rondrutinen är så utformad att ett avbrott inte ska 
minska inspektionens värde. 
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Vid nâgra få inspektionsplatser utsätts teknikern för 

obehaglig värme respektive högt buller. Telefonplatser 

finns utplacerade med jämna mellanrum men ibland saknas 

telefonapparat. 

Verkets inre består av ett stort antal trappor_och kor- 

ridorer med få möjligheter till orientering. Det sades 

ta lång tid innan orienteringsbesvären försvann. Samt- 

liga mät- och manöverställen är försedda med en kod 

som ger god hjälp vid identifiering av olika komponen- 

ter, i den mån den blir rätt avläst. 

6. Sabotagerisk 

När väl grinden (eller stängslet) passerats, syntes 

inga svårigheter att förflytta sig till kontrollrummet 

eller andra öppna delar av verket. 

Det ansågs ganska enkelt att med ytliga kunskaper stoppa 

driften av verket. För svårare störningar krävs mer in- 

gående vetskap om systemet och systemuppbyggnaden. 

NÄR-096:1 
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Exempel på felträd använt inom flygindustrin. Det som 

skall beräknas är risken för Major Airplane Flight 
Accident. En första orsaksuppdelning har gjorts i sju 

kategorier av felfunktioner, t ex Loss of speed control, 

unsuccessful approach touchdown, collision, structural 
failure etc. Varje sådan kategori kan i sin tur under- 

indelas i flera steg, till dess man nått fram till be- 

räkningsbara riskelement. Dessa beräknas då för varje 

flygfas och delriskerna summeras, så att man till slut 

får fram sannolikheten för Major Airplane Flight 
Accident. Resultatet av denna process brukar kallas 

“felträdet (fault tree). Är den resulterande sannolik- 

heten för hög i förhållande till målsättningen, får man 

gå tillbaka och göra förbättringar i olika delsystem, 

till dess målsättningen uppfylls. Av naturliga skäl in- 

riktar man sig i första hand på de system som ger de 

största bidragen till felsannolikheten. 
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AKTIVITETSFRIGÖRELSE OCH LÄCKAGE AV LUFTBURNA KLYVNINGSPRODUKTER 

TILL OMGIVNINGEN VID ANALYSERADE BWR-HAVERIER 

Sammanfattning och slutsatser 

med utgångspunkt från de haverianalyser som gjorts inom delupp- 

drag 092 för ett kärnkraftverk av BWR-typ med termiska effekten 

1700 MW har läckaget av klyvningsprodukter till följd av eventuel- 

la, främst mycket svårartade haverier uppskattats. 

Följande huvudtyper av haverier har analyserats inom uppdrag 092: 

Ängledningsbrott innanför inneslutningen 
Förlust av ordinarie värmesänka 

A. 

B. 

C. Matarvattenledningsbrott innanför inneslutningen 
D. Ångledningsbrott utanför inneslutningen 
E_ H. Tankbrott 

Läckageuppskattningar ges i rapporten för några tiotal enskilda 

haverifall inom huvudtyp A. För övriga haverityper hänvisas till 

likartade A-fall. 

haverifallen har grovt katalogiserats med hänsyn till läckaget av 

Xe-133, kortlivade ädelgaser, I 131, Cs 137 och Sr 90. De nämnda 

enskilda nukliderna har valts som modeller för grupper av risk- 

intressanta klyvningsprodukter med olika frigörelse- och läckage- 

egenskaper och är själva typiska och/eller dominanta inom gruppen. 

De faktorer som främst bestämmer läckaget till omgivningen efter ett 

haveri bedöms vara 

- Härdskadans storlek (graden av kapslingspunktering och härdsmält- 
ning) 

- Uttvättningen och deponeringen inom inneslutningen 
- Läckaget genom inneslutningen 

7 Ventilation - och filterfunktionens effektivitet (inkl uppkomst av 
diffust1äckage genom reaktorbyggnaden) 

Eftersom härdsmältning kan ske inom loppet av en timme, och att vä- 

sentlig trycknedtagning normalt sker inom denna period motiverar det- 

ta indelning av läckaget till omgivningen i tre tidsperioder efter 

haveri, nämligen 
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- under första timmen 

- under resterande tid av första dygnet 

- efter eventuellt brott på inneslutningen som i vissa fall in- 

träffar 3-24 timar efter initialhaveri. 

Läckaget under den första timmen, om inneslutningen förblir in- 

takt, är av relativt sett större betydelse än läckaget under reste- 

rande tid av första dygnet för den akuta individuella dosbelast- 

ningen, Följande skäl för detta kan anges: 

- varnings- och evakueringsmöjligheterna är begränsade under denna 
tid (behandlas i deluppdrag 023) 

- det integrala läckaget av ädelgaser och jod under första timmen 
är relativt betydande och torde för typiska haverifall kunna bli 
10-25 Z av första dygnets läckage 

- läckage av lättkondenserbara produkter som t ex Cs 137 reduceras 

kraftigt med tiden till följd av deponering inom anläggningen 
- kortvariga utsläpp ger sämre atmosfärisk spridning (behandlas bl a 

i delrapport 173) 

Vid stort brott på inneslutningen förutsättes huvuddelen av total- 

läckaget kunna ske inom en timme. Är brottet fördröjt i förhållande 

till frigörelsen från bränslet kan en väsentlig reducering av fri- 

görelsen till omgivningen ske till följd av deponering inom inneslut- 

ningen. 

För omgivningen akut allvarliga haverifall förutsätter inneslutnings- 

otäthet utöver ett läckage av l Z per dygn i kombination med svårartade 

härdskador motsvarande åtminstone fullständig kapslingspunktering. 

Betydelsen av tillförlitliga system för härdkylning och inneslutning 

framgår klart vid jämförelse av läckaget mellan olika haverifall. 

I samtliga haverifall erhålles en reduktion av läckaget av jod och i 

ännu högre grad av andra lättare kondenserbara ämnen i förhållande 

till läckaget av ädelgaser. Reduktionsfaktorerna är olika för olika 

haverifall men beräknas falla inom följande intervall 

Läckagereduktion jämfört med Xe-133 

under första timmen under resterande tid 
22_å§:§§2_éxg2§s 

I l3l l - 100 10 - 100 

Cs 137 10 - 104 100 - 10° 

Sr 90 100 - 10“ 100 - ›105 
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Innehållsförteckning 

l. 

2. 

3. 

4 o

Utredningsuppdrag 

Haverityper 

Frigörelseförlopp från härden - allmän beskrivning BWR 

Transport av klyvningsprodukter från inneslutningen ut ur reak- 
torbyggnaden - allmän beskrivning för BWR 

Läckage till omgivningen 
- Haverityp A Ängledningsbrott innanför inneslutningen 
- Haverityp B Förlust av ordinarie värmesänka 

- Haverityp C Brott på matarvattenledning innanför inneslutning 
- Haverityp D Ångledningsbrott utanför inneslutningen 
- Haverityp E-H Tankbrott 

Referenser 

Tabeller 

Härdkällstyrkor 

Frigörelse, avskiljning, läckage och utsläpp av klyvningspro- 
dukter i olika haverifall 

Figurer 

Haverityp A 

 B 

 c 

 D 

 E - H 

Ångtryck för viktiga klyvningsprodukter som funktion av tempera- 
turen 

Läckagetillgänglig andel Xe 133 och I 131 i hela härden vid 
olika belastningar 

Frigörelse av I 131 ur bränsle vid kylmedelsbortfall 
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l. Utredningsuppdrag 

Denna delutredning avser att analysera det läckage av radioaktiva 

klyvningsprodukter till omgivningen, som kan bli följden av de 

haverifall, som behandlas i deluppdrag 092 inom närförläggningsut- 

redningen /l-2/. Av särskild betydelse i sammanhanget är behandling- 
en av mycket stora haverier, som å andra sidan har extremt låg sane 
nolikhet att inträffa. Sannolikheten för dessa läckage belyses när- 

mare inom deluppdrag 092. 

Denna analys skiljer sig således från normala haverianalys- och sä- 

kerhetsredovisningar, bl a därigenom att här i extrem utsträckning 
förutsättes felfunktion på de system och processer, som normalt 

skall bidra till dämpning av frigörelsen från bränsleelementen och 

läckaget till omgivningen. Huvudintresset är således inriktat mot 

att analysera konsekvenserna av mycket ogynnsamma haverisekvenser, 
även om viss belysning sker av några lindrigare haverifall. Vid be- 

handlingen har en koncentration skett till sådana klyvningsprodukter, 
som är av väsentlig betydelse för omgivningen. Uppskattningar av hur sto- 

ra läckage, som blir följden av eventuella reaktorhaverier är natur- 

ligtvis mycket vanskliga att göra och är behäftade med stor osäker- 

het, vilket bl a också påpekas av DiNunno och medförfattare /3/. 

Inte desto mindre synes det möjligt att grovt katalogisera tänk- 

bara haverityper med hänsyn till belastningen på omgivningen. 
Försök i denna riktning har gjorts bl a i UK och USA /4, 5/. De i 

UK av Farmer framförda tidiga tankegångarna och beräkningarna har 

utvecklats vidare under senare år. Det ligger i sakens natur att 

man har att vänta sig stor variationsbredd på de många processer 

av frigörelse-, transport- eller avskiljningskaraktär som till- 

sammans bestämmer läckaget till omgivningen. I de följande analy- 

serna har en möjligast realistisk bedömning skett med utgångspunkt 
från de extrema haveriförutsättningar, som givits. Knappast några 

sifferangivelser har dock bättre precision än att tiopotensen 

möjligen är signifikant. Mindre differenser än en tiopotens skall 

tolkas som markeringar av relativa skillnader mellan olika haveri- 

typer. I flera fall har osäkerheten beträffande härdskada och 

läckage lett till ett antagande beträffande detta, som således i 

sig självt definierar haveriet. 
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2. Haverityper 

Ueluppdrag 092 anger och beskriver följande huvudtyper av haverier 

för EWR. 

A. Ångledningsbrott innanför inneslutningen 

B. Förlust av ordinarie värmesänka 

C. Matarvattenledningsbrott innanför inneslutningen 

D. Ãngledningsbrott utanför inneslutningen 

E-H. Tankbrott 

Huvudtyperna innehåller var för sig en rad olika tänkbara haveri- 

fall. Dessa s k felträd återges som orientering i figur 1-5, men 

behandlas närmare inom uppdrag 092. Samtliga huvudtyper av haverier 

kan leda till sådan överhettning av bränslet i härden att frigörelse 

av klyvningsprodukter sker därifrån. Därefter kan en transport ske 

till reaktorinneslutningen varifrån en viss mängd av de luftburna 

radioaktiva ämnena kan läcka ut via reaktorbyggnad och filtersystem 

till omgivningen. Felfunktion på ventilationssystemet medför diffust 

läckage från reaktorbyggnaden. Vid höga vindstyrkor kan visst diffust 

läckage uppträda även vid helt fungerande ventilationssystem. Nedan 

ges först en allmän beskrivning av de aktuella förlopp, som bestäm- 

mer frigörelsen från själva bränslet. Därefter följer en allmän be- 

skrivning av de aktuella processer, som påverkar transporten från 

reaktorinneslutningen till omgivningen. I deluppdrag 053 ges en 

beskrivning av reaktorstation med kokarreaktor och här hänvisas 

till denna beskrivning och det illustrationsmaterial som finns 

där. Vidare hänvisas till ansökan om koncession för Barsebäcks- 

verket (1968). 

3. Frigörelseförlopp från härden - allmän beskrivning BWR 

Frigörelse av klyvningsprodukter från härden och primärsystemet i 

samband med sådan kylmedelsförlust som leder ända till härdsmält- 

ning förväntas ske i följande steg: 

- Inventariet av klyvningsprodukter i primärsystemet frigöres vid 

förlusten av kylmedlet. 

- Frigörelse av mindre mängder ädelgaser och jod sker till följd av 

snabba tryck- och temperaturtransienter från redan punkterade 
element och från försvagade element som brister vid kylmedelsför- 
lusten. 
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- Vid fortsatt kapslingspunktering i samband med överhettning av 
elementen frigöres sådana produkter som under drift ansamlats 
i sprickor och spalter utanför urandioxidgittret. (Läckagtill- 
gänglig andel.) 

O - När bränslet når temperaturer i området 1600 - 2000 C börjar en 
mycket omfattande frigörelse ske till följd av snabbt ökande dif- 
fusionshastighet i urandioxidmatrisen vid högre temperaturer. 

De två första stegen kan innebära en frigörelse av sannolikt högst 
0.1 Z av härdens innehåll av ädelgaser och j0d.Frigörelsen av klyv- 
ningsprodukter från själva bränsleelementen i händelse av kylmedels- 
förlust blir mer betydande som en följd av plötsligt läckage i sam- 

band med den omfattande kapslingspunktering som erhålles om bränsle- 

elementen når temperaturer av 750 - 900 OC. I ett senare skede av 

haveriet kan, om bränslet uppnår temperaturer i området 1600 - 2000 OC 
eller däröver, ytterligare frigörelse av betydelse ske från själva 
urandioxidmatrisen och då även av mer svårflyktiga ämnen som t ex 
barium och strontium. I figur 6 anges ångtrycket (mm Hg) för 

några viktigare klyvningsprodukter vid olika temperaturer för att be- 

lysa flyktigheten /6/. Han observerar att vissa oxider (t ex BaO och 

Sr0) är mindre flyktiga än elementen själva. Motsatsen gäller för 
t ex Ru som har en mycket flyktig oxid. Hur mycket av härdens inne- 
nåll av gasformiga eller lättflyktiga klyvningsprodukter, som omedel- 
bart är tillgängligt för läckage i samband med kapslingspunktering 
beror främst av bränsleelementbelastningen under drift. En hög be- 

lastning innebär att en större del är direkt tillgänglig. Varje en- 

skild nuklid uppvisar vid given belastning ett visst värde på denna 

andel som, för ur flyktighetssynpunkt likartade ämnen, är avhängig 
av halveringstiden. Ju kortare halveringstid ju mindre finns till- 

gängligt för läckage. Vissa andra betingelser påverkar också. En låg 
densitet på bränslematerialet medför större frigörelse. Uppgifterna om 

andelen ädelgaser och jod som är läckagetillgängligt baserar sig på 
experimentellt underlag /6.- 8/. Metoder för att beräkna frigörel- 
sen från hela bränsleelement eller hela härden har angivits /bl a 9/, 

och resultaten torde kunna tillämpas för haverianalys. Som ett 

genomsnitt för hela härden med de relevanta förutsättningar vad gäl- 
ler belastningen, dvs maximalt 450 W/cm vid nominell effekt, torde 
i detta fall gälla att högst omkring l Z av härdens innehåll av Xe-133 
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och I-131 kan vara tillgängligt för fortsatt omedelbar transport 

om kapslingspunktering erhålles /10/. För lågbelastade element 

kan andelen vara mindre än en tiondel av genomsnittet, medan för de 

mest belastade elementen, andelen kan vara flera gånger högre än 

genomsnittet. Xe 133 och I 131 har valts som basnuklider 

för beräkning av ädelgasfrigörelse respektive jodfrigörelse. Det 
x) finns flera skäl för detta. Det plötsliga läckagets storlek beror 

vidare av hur många bränsleelement som punkterar men mindre av punk- 

teringshålens storlek utöver en viss mycket liten defektstorlek. 

Från en del experimentella undersökningar av kapslingspunktering 
till följd av överhettning och inre övertryck /se ref 11/ och från 

beräkningar med ledning av materialdata, finner man att uppenbar 

risk för punktering föreligger om zirkalloykapslingen når tempera- 

turer i området 750 - 900 OC /11/. Den lägre delen av temperatur- 

intervallet gäller närmast för element med hög belastning och högt 

fissionsgastryck, och den högre delen gäller vid lägre internt gas- 

tryck. En del av den från urandioxiden frigjorda joden kan vara bun- 

den till kapslingsmaterialet vid lägre temperaturer än de nämnda, 

men kan frigöras därifrån vid temperaturer strax däröver. Vid kaps- 

lingspunktering kan även andra mindre lättflyktiga ämnen som t ex 

cesium frigöras. Detta sker sannolikt i en omfattning som främst be- 

ror av vilka temperaturer kapslingen når under haveriet. 

En fortsatt stark temperaturstegring från området under 1000 OC och 

uppåt leder till att kapslingen till slut helt mister sin hållfast- 

het, och man får räkna med att urandioxidkutsarna ramlar ur sina härd- 

positioner, och att detta kan ske innan kapslingens smälttemperatur 

(N 1800 OC) nåtts. Flera oklara punkter finns dock här, och förloppet 

har även beskrivits annorlunda. 

X) Riskerna från radiojod domineras ensamt av I-l3l, varför övriga jod- 
isotoper endast i mindre grad påverkar riskbilden. Xe 133 har valts 
därför att dess halveringstid (5.3 dagar) nära ansluter till halve- 

ringstiden för I 131 (8.l dagar) och att därmed skillnader i frigörel- 
se- och läckageangivelser helt speglar skillnader i egenskaper mellan 

radiojod å ena sidan och radioaktiva ädelgaser å andra sidan. Denna 
skillnad kommer därmed till uttryck på ett klart sätt. Läckage av 

andra, för omgivningen allvarligare ädelgasisotoper kan beräknas med 

utgångspunkt från Xe 133-läckaget bl a genom applicering av aktuell 
avklingning. Det bör understrykas att jämförelsen mellan ädelgaser och 
jod vad beträffar omgivningspåverkan måste baseras även på övriga 
ädelgasnuklider. 
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Det friläggande av urandioxidkutsar som det skisserade förloppet 
innebär, kommer naturligtvis att ge ett visst tillskott till den 

redan frigjorda_åktivitetsmängden. Det väsentliga att notera är 

dock, att tillskottet av gasformiga eller flyktiga ämnen, såsom 

xenon, krypton och jod inte beräknas vara av en större storleksord- 

ning än frigörelsen i samband med kapslingspunkteringen. Av interme- 

diärt flyktiga ämnen sker dock sannolikt, som tidigare antytts, en 

desorption från kapslingen i samband med upphettningen. 

En Väsentligt större frigörelse än den som skett vid kapslings- 
punkteringen startar först sedan urandioxidkutsarna nått temperatu- 
rer av 1600 OC, men är vid denna temperatur ännu en mycket långsam 
process. Man får räkna med att det tar storleksordningen dygn att 

vid denna temperatur uppnå l Z frigörelse av Xe 133 och I 131 från 

sintrade kutsar. 

Eftersom temperaturtransienten kan vara snabb (1-4 OC/sek) i för- 

hållande till frigörelsen innebär detta att temperaturen i bränslet 

måste ha nått väsentligt högre temperaturer än 1600 OC innan, säg 
10 Z av ädelgas- och jodinnehållet frigjorts. En beräkning för det 

aktuella fallet visar att för de högst belastade elementen (512 W/cm3)x) 
ligger dessa högre temperaturer i området 2000 - 2500 OC /12/. Området be- 

räknas uppnås efter de första 1000 sekunderna efter fullständig kyl- 
medelsförlust. Inträffar bränslesmältning visar experimentresultat 
att praktiskt taget hela innehållet av såväl flyktiga ämnen som xenon, 

krypton och jod, som mindre flyktiga såsom cesium kan frigöras inom 

några minuter /6/. Experimentella resultat visar att frigörelsen av 

svårflyktiga ämnen som t ex strontium och barium vid kortvarig smält- 

ning är två tiopotenser lägre /6/. En utdragen temperaturtransient 
med bränsletemperaturer på 2000 OC eller högre kan dock medföra betyd- 
ligt större frigörelse än l Z från själva bränslet /6, 13/. Dessa 

svårflyktiga ämnen kondenseras dock snabbt vid avkylning och fortsatt 

spridning reduceras väsentligt. 

x) 512 W/cm3 bränslevolym motsvarar en linjär belasâning av 450 W per 
cm bränslestav eller en ytbelastning av ll7 W/cm . 
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Om syre kommer i kontakt med upphettat urandioxidbränsle sker en 

snabb uppbrytning av sinterstrukturen med en mycket stark ökning 

av frigörelsegraden som följd /6/- 

4. Transport av klyvningsprodukter från inneslutningen ut ur reak- 

torbyggnaden - allmän beskrivning för BWR 

Den aktuella typen av reaktorinneslutning konstrueras för hög tät- 

het. Här förutsättes en specifikation av läckaget till högst l Z 

per dygn vid 4.5 bar absolut dvs 4 l0_4 per timme vid det angivna 

trycket och att läckaget är proportionellt mot övertrycket. Vid tät- 

hetsmätningar på inneslutningen i Marvikenstationen erhölls en 

läckagetakt som var nära proportionell mot övertrycket upp till om- 

kring 2 bars absolut tryck. Över detta tryck avtog tryckberoendet 

något. Efter tätningsarbeten blev läckaget 0.5 Z per dygn vid 0.5 bars 

övertryck /14/. Vid mätningar på Oskarshamnsverket observerades ett 

läckage av endast 0.2 Z per dygn vid absoluttrycket 2 bar /15/. 

Haveriet eller andra omständigheter kan medföra Större läckage 

än som motsvarar specifikationsvärdet. Funktionen hos PS-poolen och 

inneslutningssprinklingen är ägnade att sänka trycket efter ett haveri, 

och därmed erhålles en successivt sänkt läckagetakt. Det integrala 

läckaget begränsas därmed. Vätgasbildning till följd av metall - vat- 

tenreaktioner eller radiolys innebär dock att trycksänkningsförloppet, 

särskilt i sitt senare skede, kan komma att bli långsammare. Kraftiga 

reduktioner i kyleffekt (t ex pumpbortfall) kan få likartad effekt. 

Vid ett läckage enligt konstruktionsförutsättningen och det förvänta- 

de trycknedtagningsförloppet efter ett ångledningsbrott utan vätgas- 

utveckling beräknas läckaget under den första timmen bli 10-4 dvs 4 

gånger lägre än vad läckaget skulle blivit med kvarstående tryck (se 

trycknedtagningskurvor i uppdrag 092). Det fortsatta trycknedtagnings- 

förloppet utan Vätgasbildning innebär att läckaget från inneslutningen 

kanberäknas bli nära 2 - lO_4 integralt under nästföljande 12 timar 

och l - 10_ integralt under ytterligare 12 timmar. För läckage som 

är större än konstruktionsförutsättningen men som är mindre än att 

trycknedtagningsförloppet påverkas, kan som en approximation enkel 

proportionering tillämpas vid beräkning av läckaget med ledning av 

uppgifter om läcktakten. När läckaget når en nivå som är 40 Z/tim vid 

4.5 bar påverkas trycknedtagningen snabbt av läckaget självt. Man 
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finner inom deluppdrag 092 att vid ett läckage av 40 Z/tim tryckut- 

jämning ner till 1 bar sker inom loppet av omkring l timme, vilket 

innebär att det fortsatta läckaget av luftburna radioaktiva ämnen

blir relativt svagt efter denna tidpunkt under förutsättning att 

frigörelsen från bränslet i huvudsak skett inom denna tidsrymd. Vid 

svårartat kylmedelsbortfall beräknas härdsmältning kunna starta inom 
mindre än en 1/2 timme Och ha utbrett sig över hela härden inom l tim-, 

me. Om härdsmältning däremot sker sedan tryckutjämning nåtts kan 

läckaget bli mindre än vad som svarar mot snabb härdsmältning vid 

visst kvarstående övertryck. Detta relativt sett lindrigare haveri- 

fall för omgivningen analyseras dock ej närmare. Vid ett mycket 

stort brott på inneslutningen kommer trycket att falla mycket snabbt. 

Eftersom frigörelsen av huvudparten av de flyktiga klyvningsprodukterna 
för vissa haverifall väntas bli fördröjd till följd av temperatur- 

eftersläpning i bränslet kan härvid ett läckageförlopp erhållas som 

inte skiljer sig väsentligt från det nominellt sett gynnsammare fallet 

med 40 Z läckage per timme vid 4.5 bar innebärande integralt omkring 

10 Z första timen vid aktuellt trycknedtagningsförlopp. Långsammare 

läckage gynnar naturligtvis plate-out av kondenserbara produkter i 

inneslutning och reaktorbyggnad. En fungerande inneslutningssprink- 

ling kan vidare reducera jod och partikelburen aktivitet. Under ext- 

remt ogynnsamma omständigheter t ex vid tankbrott kan inte uteslutas 

att allvarlig skada uppstår på inneslutningen, innebärande att en 

direktströmning av luftburna klyvningsprodukter kan ske ut ur inne- 

slutningen via reaktorbyggnaden till omgivningen. 

Läckaget av jod till omgivningen är beroende av hur mycket svåravskilj- 
bara organiska jodföreningar (framförallt metyljodid) som bildas i 

samband med haveriet. Den andel av den frigjorda joden som man i brist 

på närmare kunskap tvingas anta kommer att överföras till metyljodid 

vid ett eventuellt haveri ligger inom intervallet 0.5 - lO Z /17-19/. 

Vid ett nyligen genomfört in-pile-experiment vid ORNL med kylmedels- 

bortfall och kapslingspunktering, dvs med förhållandevis realistiska 

förutsättningar, erhölls 7 Z av den frigjorda joden i organisk form 

/18/. Det bör dock samtidigt påpekas att den totalt frigjorda mängden 

jod vid detta försök var betydligt lägre än väntat. Antages en bildning 

av metyljodid på endast l eller någon enstaka procent av den frigjorda 
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joden innebär detta att avskiljningen av elementär jod som förväntas 

ske till följd av uppfångning i vattensystem eller deponering på 

ytor inte direkt kan betraktas som så snabb att den elementära joden 

helt förlorar i betydelse som källstyrka ens vid mycket små läckage. 

Antages en bildning av 10 Z metyljodid däremot kan detta pessimistis- 

ka antagande få inkludera en viss restmängd elementär jod. En reduk- 

tion ned till 10 Z av den frigjorda jodmängden till följd av sprink- 

ling, kondensation och deponering synes motiverad att antaga som ett 

minimum för ett stort haveri i en BWR, såvida inte stort brott upp- 

stått på inneslutningen. AEC anger 20 Z /16/. Vid mindre jodfrigörelse 
och därmed lägre jodkoncentrationer, är reduktionen av elementär jod 
till följd av vattensprinkling snabb med halveringstider ned mot en- 

staka minuter [20/ men hänsynen till möjligheten av bildning av 

hmetvljodidygör, att även i detta fall endast en reduktion ned till 

10 Z kan tillgodoräknas. Om inneslutningssprinklingen ej fungerar, 

blir reduktionen av luftburen jod långsammare, och en reduktion ned 

till 25 Z synes rimlig att anta under en timmes tid. Visst experimen- 

tellt stöd finns för detta. Halveringstider mellan 2-20 minuter obser- 

verades till följd av konvektionstyrd deponering vid försök i BNWL 

/21/. Luftburen aktivitet i partikulär form t ex cesium avskiljes 

också med spraysystem. Typiska halveringstider var i storleksordningen 
5 - 15 minuter /22/. Man kan därför konstatera att läckaget av partikel- 
buren aktivitet efter första timmen starkt minskar i betydelse. 

Filtren i nödventilationssystemet skall möta vissa krav med avseende 

på avskiljningsgrad vid vissa typer av haverier. Här räknas med att 

en avskiljning av 90 Z metyljodid och 99 Z partiklar erhålles vid 

måttligt allvarliga haverier. Vid extrema haverier föreligger 

uppenbar risk för lägre filtereffektivitet eller andra strömnings- 

vägar än via nödventilationssystemet och därför antages filterfunk- 

tionen gå förlorad vid kraftigt ångläckage från PS och detsamma 

gäller om en stor del av härdens klyvningsprodukter samlas i 

filtren. 
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3. Läckage till omgivningen

gaverityp A Ånglséeingsbsett i“äa2åä:_i22e§l222á2ss2

Haveritypen karakteriseras av att brott sker på huvudångledningen in-

nanför PS-skalet och att skalventilerna stänger. Frigörelsen sker

därmed helt inom en tät inneslutning, som emellertid kan skadas vid

haveriet.

§§YEEi§êll_ê:llll;_9§EEZ§li3ê_EêB§liEå§§Eâé9E

Fallet karakteriseras av helt fungerande härdnödkylsystem. Trycksänk-

ningen i tanken i kombination med sprickbildning i bränslet vid tem-

peratursänkningen medför ett visst extra utläckage ur redan under

drift eventuellt skadade bränslestavar. löjligen kan också försvagade

kapslingar brista. För fortsatta beräkningar antages här att det totala

läckaget för detta haverifall motsvarar plötslig frigörelse av l Z av

läckagetillgängligt material dvs 10-4 av härdens totala innehåll av

I 131 och Xe 133. Härdsprinklingen antages i viss mån reducera jodfri-

görelsen till inneslutningen. Tellur och cesium och andra mer svår-

flyktiga ämnen antas praktiskt taget helt kvarstanna i tanken.

§s§lä22§§§ll-é:llll;llll

Inneslutningssprinkling Ja

Inneslutning Läckaget 0.04 Z/h

Nödventilation Ja

Filter Ja

Inneslutningssprinklingen tillsammans med härdsprinklingen antages av-

skilja 90 Z av joden. Resten, dvs 10 Z, som består av metyljodid är

tillgängligt för läckage till reaktorbyggnaden. Filtren avskiljer 90 Z 

därav. Under första timmen är läckaget ut ur inneslutningen l - 10-4
av frigjord mängd. Läckagetakten reduceras efter den första timmen och

är under nästföljande 23 timmar 3 - 10-4. För svåravskiljbara ämnen med
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lång halveringstid såsom vissa xenon- och kryptonisotoper kvarstår 

ett visst läckage under längre tid. 

Under den första timmen frigöres således till omgivningen l0_4 (fri- 

av Xe 133 och 10-4 (fri- 

görelsegrad) - 0.1 (sprinkling) - 10-4 (läckagefaktor) - 0.1 (filter) 

= 101° av I 131. 

görelsegrad) - 10-4 (läckagefaktor) = 10 
8 

Haverifall A-1110. 10 Z kapslingsskadad härd 

Vid detta haverifall kommer under en period från 50 till 300 sekunder 

efter brott överhettning att drabba stavarna på grund av otillfreds- 

ställande kylning. Temperaturen på kapslingen kommer att nå området 

500 - 750 OC. Man får då räkna med en del kapslingspunkteringar, var- 

vid i första hand ädelgaser och jod kommer att frigöras till ånga 

och vattenfas, men att även vissa mängder av en del andra klyvnings- 

produkter som bl a tellur och cesium frigöres. Den övre gränsen för 

frigörelse vid totalt kapslingsbrott bestämmes av hur mycket som fri- 

gjorts ur urandioxidmatrisen under drift. Detta har berörs tidigare. 

Med utgångpunkt från en läckagetillgänglighet av l Z I 131 och Xe 133 

anges i tabell 1 andelen av mer kortlivade ädelgas- och jodisotoper som 

är tillgängliga för läckage vid kapslingsbrott. Här antages som ty- 

piskt för detta haverifall att kapslingsskador erhålles som motsvarar 

lO Z av läckagetillgängliga ädelgaser och jod, dvs 0.1 Z av härdens 

innehåll av I 131 för att nämna ett exempel. Frigörelsen av cesium 

och tellur antages vara 0.01 Z av härdinnehållet vilket innebär en 

tiofaldig retention av dessa ämnen på bl a kapslingen. De frigjorda 

ämnena antas transporteras till inneslutningen. 

Utsläppsfall A-l1lO.l11l 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.04 Z/h 

Nödventilation Ja 

Filter Ja 

Analogt med A-lll1.llll men läckaget av jod och ädelgaser är större 

till följd av fler kapslingsskador. Under första timmen frigöres 
-4 = -7 -3 -4 

till omgivningen 103 .1_. 10 10 och 10 -10 - 0.1- 0.1 =
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= 10 
9 

av härdens innehåll av Xe 133 resp I 131. Kortlivade ädclgas- 

resp jodisotoper reduceras relativt Xe 133 och I 131 dels till följd 

av avklingning dels till följd av att en mindre andel är läckagetill- 

gänglig. Cesium antas frigöras till omgivningen med en andel som är 

10-4 (frigörelsegrad) - 0.1 (sprinkling) - 10-4 (läckagefaktor) 
- 0.01 (filter) = 10-11. Läckaget reduceras med tiden i enlighet med 

A-l111.1111. 

Utsläppsfall A-lll0.0lll 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning PS skadas efter l dygn 

Nödventilation Ur funktion efter l dygn 

 H H H H Il 

m . . u . . . -3 -4 -7 
Under forsta timmen frigores till omgivningen 10 - 10 = 10 

och 10-3 - 10-4 - 0.1 = 10-8 av härdens innehåll av Xe 133 resp 

I 131. Resterande tid under första dygnet antages utsläppet bli 

3 - 10-7 resp 3 › 10-9. Efter 1 dygn antages ett kraftigare ut- 

släpp ske till reaktorbyggnaden till följd av brott på PS och 

kvarvarande luftburna produkter läcker under några timar ut på olika 

nivåer över mark. Under denna tid frigöres till omgivningen 10-3 
av Xe 133 och 10-3 (frigörelsegradj - 0.1 (plate-out av jod) - 0.5 

(reduktion av metyljodid) = 5 - 10-5 av I 131. 

Haverifall A-1102. Fullständiga kapslingsskador. 10 Z härdsmältning 

Härdsprinklingen förutsättes bli fördröjd 30 min. Härdsmältning kan 

eventuellt begränsas, och inneslutningen kan eventuellt hållas ganska 

intakt. Här antages 10 Z smält härd och olika fall av läckage från 

inneslutningen. 

Utsläppsfall A-l102.lll1 

lnneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.04 Z/h 

Nödventilation Ja 

Filter Ja 



- 16 - NÄR-11221 

Under första timmen frigöres till omgivningen 0.1 10-4 = 10- 

av Xe 133 och 0.1 - 0.1 - 10-4 - 0.1 = 107 av I 131. Till följd 

5 

av vätgasutveckling reduceras inte läckaget med tiden lika snabbt 

som för lindrigare haverifall. 

Utsläppsfall A-1102.lll0 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.04 Z/h 

Nödventilation Ja 

Filter Nej 

Analogt med föregående med avseende på ädelgaser. Läckaget av I 131 

och Cs 137 blir 10 resp 100 ggr större eftersom filter ej förut- 

sättes fungera. 

Utsläppsfall A-1102.110O 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.04 Z/h 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Utsläppet till omgivningen kan ske som diffust läckage, eftersom 

nödventilation ej fungerar. I övrigt likartat med A-1l02.1110. 

Utsläppsfall A-1102;1400 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 40 Z/h 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Under första timmen frigöres till omgivningen 0.1 (frigörelsegrad) 
- 0.1 (läckagefaktor) = 102 av Xe 133 och 0.1 - 0.1 - 0.1 = 103 
av I 131. Läckaget reduceras kraftigt efter första timmen till 

följd av att trycket inom inneslutningen då är nära atmosfärtryck. 
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Utsläppsfall A-1l02.011l 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning PS skadas efter 1 dygn 

Nödventilation Ur funktion efter l dygn 

Filter Ur funktion efter l dygn 

Fallet är ur transportsynpunkt likartat med A-lll0.0lll men på 

grund av väsentligt större härdskada mycket mer svårartat. 

Haverifall A-1100. Smält härd. Skadad inneslutning 

Haverifallet innebär att härden torrlägges med början efter 50 

sekunder. överhettning sker av stavarna och efter 200 - 400 sekun- 

der frigöres lättflyktiga läckagetillgängliga klyvningsprodukter. 

Restvärmet leder till stegring av bränsletemperaturerna, och man 

får räkna med lokal kraftig frigörelse efter 500 sekunder. Inom en 

timme kan härden bli så starkt överhettad att hela innehållet av 

ädelgaser, jod och Cesium har frigjorts ur bränslet. Även betydande 

delar av innehållet av mer svårflyktiga ämnen som strontium kan ha 

frigjorts ur bränslet. 

Utsläppsfall A-1lO0.l411 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 40 Z/h 

Nödventilation Ja 

Filter Ja 

För att upprätthålla filterfunktionen för detta svåra haverifall 

krävs särskilda åtgärder vid filterkonstruktionen med tanke på 

risken för nedfuktning, overloading och brand. Endast med en 

för ändamålet konstruerad och provad filteranläggning kan man till- 

godoräkna sig adekvat filterfunktion i detta svårartade haverifall. 

Tills vidare antas filterfunktionen gå förlorad. Under första 

timmen frigöres till omgivningen 1.0 (frigörelsegrad) 0.1 

(läckagefaktor) = 0.1 av härdens innehåll av Xe 133 och 1.0 

(frigörelsegrad) - 0.1 (uttvättning) 0.1 (läckagefaktor) = 10-2 
av I 131. Risk för betydande läckage av Cs 137 och Sr 90 finns. 

Läckaget reduceras kraftigt efter första timmen. 
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Utsläppsfall A-ll00.l00O 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Nej 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Under första timmen efter brott kan hela härdinnehållet av Xe 133 

frigöras till reaktorbyggnaden medan motsvarande för I 131 inte 

bedömes överstiga 10 Z. Läckaget antages ske diffust. Inneslut- 

ningssprinklingen har sannolikt en mycket positiv effekt för redu- 

cering av de luftburna radioaktiva produkterna. Likaså kommer en 

plate-out särskilt av kondenserbara ämnen att ske såväl inom inne- 

slutningen som inom reaktorbyggnaden. Underlaget för att bedöma 

utläckage av t ex Cs 137 och Sr 90 är mycket knapphändigt och 

läckaget bestäms i större utsträckning av svåranalyserbara depo- 

nerings- och kondensationseffekter än vad fallet är med gasformiga 

ämnen. Utsläppet till omgivningen antages dock ej komma att över» 

skrida 1 Z och 0.1 Z för Cs 137 resp Sr 90. 

Utsläppsfall A-ll00.04ll 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Läckage 40 Z/h 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Inneslutningen har även vid det antagna stora läckaget en betydande 

återhållande effekt på frigörelsen till omgivningen. Under första 

timmen beräknas läckaget med det aktuella trycknedtagningsförloppet 

och det antagna läckaget blir omkring 10 Z. Under första timmen kan 

därför 10 Z av härdens innehåll av Xe 133 komma att frigöras till 

omgivningen. Reduktionen av jod förväntas bli lägre än om inneslut- 

ningssprinklingen är i funktion. I 131 antas frigöras till 2.5 Z av 

härdinnehållet. Betydande mängder av Cs 137 och även mer svårflyktiga 

ämnen kan också komma att frigöras. 
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Utsläppsfall A-1100.0000 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Nej 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Detta utsläppsfall är det allvarligast tänkbara. De radioaktiva 

ädelgaserna antages helt frigöras till omgivningen inom en timme. 

Jod beräknas dock reduceras till åtminstone 25 Z till följd av 

deponering inom anläggningen. Mängden kortlivade klyvningspro- 
dukter kommer att reduceras till följd av avklingning under fri- 

görelseförloppet. Till följd av värmeutvecklingen kan frigörelsen 
till omgivningen komma att ske under inverkan av dynamiskt och 

termiskt plymlyft vilket medför reduktion av dosbelastningen. 
Liksom i fall A-1100.0411 kommer sannolikt betydande mängder av 

Cs 137 och även andra produkter att frigöras. 

Haverifall A-1210. Omfattande kapslingsskador 

Total frigörelse antas ske av läckagetillgängligt jod- och 

ädelgasinnehåll inom 50 - 300 sekunder. Cesium antages frigöras 
med 0.1 Z av härdens innehåll. 

Utsläppsfall A-1210.1l11 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 1 Z/h 

Nödventilation Ja 
i 

Filter Ja 

Under första timmen frigöres till omgivningen 0.01 10-4 = 10-6 
av Xe-133 och 0.01 - 0.1 ° 10-4 ° 0.1 = 10-6 av I-131 och av Cs-137 

högst 0.001 - 0.1 ° 104 - 0.01 = 101°. 

UEsläppsfa11 A-12l0.01ll 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Skadas efter 1 dygn 
Nödventilation Ur funktion efter 1 dygn 
Filter n u n n n 
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Under första timmen blir frigörelsen till omgivningen densamma 

som för A-l2l0.llll. Efter 1 dygn antas brott ske på PS och läck- 

aget (diffust) blir då 0.01 av Xe-133 och 0.01 - 0.1 av I-131 och 

av Cs 137 högst 0.001 - 0.01 = 105. 

Haverifall A-1000 

Läckagen för detta haverifall torde bli likartade med motsvarande 

under haverifall A-1100. 

Haverifall A-0111. Skadad inneslutning. Kapslingsskador 

Detta och nästföljande haverifall förutsätter att snabbstopp ej 
erhålles. Reaktoreffekten antages dock gå ned till 100 MW. Inne- 

slutningen antages skadas efter 3 timmar. 10 Z kapslingsskador 

antages uppstå 50 - 300 sekunder efter tanktömningen. 

Utsläppsfall A-0lll.lll1 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Skadas efter 3 h 

Nödventilation Ur funktion efter 3 h 

 Il H II II

Under första timmarna före PS-brott blir utsläppet lågt. Därefter 

sker ett läckage av 0.01  0.l = 10-3 av Xe133 och 0.01 0.1 0.1 =

= 10°4 av 1131. 

Utsläppsfall A-Olll.Olll 

Likartat med A-0lll.l1l1. 

Haverifall A-0110. Skadad inneslutning. Fördröjd smältning av härd 

Härdkylningen bortfaller efter 3.5 h. Därefter ökar bränsletempera- 

turen och når 1600 OC i hela härden en timme därefter. Smälttemperatur 

på bränslet erhålles efter ytterligare en timme i stora delar av härden. I 

inledningsskedet har de läckagetillgängliga produkterna frigjorts 

i samband med kapslingsbrott. När smältning sker antages klyvnings- 

produkterna direkt frigöras till reaktorbyggnaden. Kraftig reduktion 

erhålles av kortlivade produkter till följd av låg reaktoreffekt och 

avklingning före utsläpp. 
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Utsläppsfall AfOl10.1l11 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Skadas efter 3 h 

Nödventilation Ur funktion efter 3 h 

 H I| H II II

Under de första timarna före PS-brott blir utsläppet relativt sett 

obetydligt. I samband med härdsmältningen som kan börja någon timme 

efter PS-brott och kan ta storleksordningen en timme kommer däremot 

stort utläckage att ske. Hela härdinnehållet av Xe 133, 10 Z av 

I 131, l Z av Cs 137 och 0.1 Z av Sr 90 antages frigöras diffust 
till omgivningen under en timme. Därefter reduceras utsläppet kraf- 

tigt. 

Utsläppsfall A-0ll0.0lll 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Skadas efter 3 h 

Nödventilation Ur funktion efter 3 h 
i 

Filter   

Likartat med A-Oll0.llll men läckaget av I 131 antages bli 25 Z. 

haverityp B. Förlust av ordinarie värmesänka 

Haveritypen karakteriseras ur utsläppssynpunkt av att initialt inga 
brott skett, utan att blåsning av säkerhetsventiler sker till i 

första hand kondensationsbassängen. För små och intermediära have- 

rier innebär detta sannolikt större retention av reaktiva och kon- 

denserbara ämnen som I 131 och Cs 137 i tank och kondensationsbas- 

säng. 

Haverifall B-1211. Härden kyld 

Frigörelsen till omgivningen blir obetydlig eller låg så länge här- 

den kan hållas kyld, vilket har bedömts vara fallet. 

Haverifall B-l2l0. 10 Z kapslingsskadad härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall B-1201. Härden kyld men kapslingsskadad 

Se motsvarande A-fall. 
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Haverifall B-1202. 10 Z härdsmältning 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall B-1200. Smält härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall B-1000. Smält härd. Skadad inneslutning 

Detta haverifall har bedömts vara av särskilt intresse att närmare 

studera relativt andra fall till följd av ogynnsam kombination av 

sannolikhet och konsekvens. 

Utsläppsfall B-l000.0400 

Härdsmältningen förväntas bli fördröjd storleksordningen en halv 

timme i jämförelse med motsvarande A-fall. 

Läckaget ur inneslutningen förutsättes bli kraftigt. Frigörelsen 

till omgivningen kan koma att motsvara utsläppsfall A-ll00.04l1 

eller A-l100.0000. 

Haverifall B-0211. Kapslingsskadad härd. Skadad inneslutning 

Om härden kan hållas kyld blir frigörelsen måttlig. 

Haverifall B-0210. Smält härd. Skadad inneslutning 

Inneslutningen antages kunna skadas inom 500 sek och ogynnsamma 

förhållanden kan leda till härdsmältning inom en timme. 

Utsläppsfall B-O2l0.1lll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Skadas efter 500 sek 

Nödventilation Ur funktion efter 500 sek 

Filter 
   

Utsläppet till omgivningen motsvaras av fall A-ll00.l000. 
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Haverityp C. Brott på matarvattenledning innanför inneslutning 

Ur utsläppssynpunkt bedömes vid ekvivalenta haverifall av A- och 

C-typ inga väsentliga skillnader erhållas. 

Haverifall C-llll. Obetydliga kapslingsskador 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall C-1110. Fördröjd smältning av härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall C-1101. Obetydliga kapslingsskador 

Nära ekvivalent med C-llll. 

Haverifall C-1102. Fullständig kapslingspunktering, 10 Z smält härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall C-1100. Smält härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall C-1211. Kyld härd 

Obetydligt eller lågt läckage. 

Haverifall C-1210. Fördröjd smältning av härd 

Se motsvarande A-fall. 

Haverifall C-Olll. Skadad inneslutning. Kapslingsskador 

Motsvaras av A-0111. 

Haverifall C-0110. Skadad inneslutning. Fördröjd smältning av härd 

Nära ekvivalent med motsvarande A-fall. 

Haverityp D. Ångledningsbrott utanför inneslutningen 

Huvudtypen karakteriseras ur utsläppssynpunkt av att en utebliven 

skalventilstängning efter brott kan ge direkt läckage till turbin- 
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byggnaden. Mindre och intermediära härdskador leder i detta fall 

till kraftigare läckage än vid ångledningsbrott innanför inneslut- 

ningen. Sker härdsmältning får man räkna med att utsläppet blir 

likartat med motsvarande vid ångledningshrott och skadad inneslut- 

ning utan sprinkling. Erhålles skalventilstängning kan mindre och 

intermediära härdskador i stället leda till mindre läckage än vid 

inre brott. 

Haverityp E-H. Tankbrott. Smält härd 

Tankbrotten har inom deluppdrag 092 grupperats i fyra typfall 

nämligen 

- stutsbrott över härden Haverityp E 

- stutsbrott under härden Haverityp F 

- stort brott under härden Haverityp G 

fullständigt brott Haverityp H

För varje typ av primärhaveri har angivits en rimlig sekvens av 

följdhändelser (se fig 5). För haverityp E och F innebär detta i 

huvudsak ett skorstensutsläpp och att utsläppsförhållandena inbördes 

blir lika. Haverityp G och H, inbördes lika, innebär brott på inne- 

slutning och icke fungerande nödventilation och ger markutsläpp. 

Utsläppsfall E-llO0.l4lO 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 40 Z/h 

Nödventilation Ja 

Filter Nej 

överensstämmer med A-llO0.l4ll. 

Utsläppsfall F-ll00.14l0 

överensstämmer med E-1lO0.l4l0 

Utsläppsfall G-ll0O.lO0O 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Nej 

Nödventilation Nej 

Filter Nej 

Fallet motsvaras av A-ll00.l000 
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Tabell 1 Härdkällstyrkor 

Nuklid Halverings- Härdaktivitet X) 

Eåêåäägåååååkfäiiåâckage 
vid 

tid Specifikt Totalt Andel av härd- Totalt 

Ci/MW Ci/1700 MW innehåll Ci/1700 MW 

Z 

Kr 85m 4.5 h 8.3 03 1.4 07 0.15 9.3 03 

Kr 85 10.6 a 1.1 02 1.9 05 1 1.9 03 

Kr 87 76 m 1.3 04 2.2 07 0.1 2.2 04 

Kr 88 2.8 h 1.8 04 3.1 07 0.1 3.1 04 

Kr 89 191 s 2.3 04 3.9 07 Obetydligt 

I 131 8.1 d 2.7 04 4.6 07 1 4.6 05 

I 132 2.3 h 4.0 04 6.8 07 0.1 6.8 04 

I 133 20.8 h 5.3 04 9.0 07 0.3 2.7 04 

I 134 53 m 6.5 04 1.0 08 0.06 6.0 04 

I 135 6.7 h 5.1 04 8.7 07 0.2 1.7 04 

Xe 133 5.3 d 5.6 04 9.5 07 l 9.5 05 

Xe 135m 16 m 1.6 04 2.5 07 Obetydligt 

Xe 135 9.2 h 9.1 03 1.5 07 0.2 3.0 04 

Xe 137 3.9 m 4.8 04 8.2 07 0.02 1. 03 

Xe 138 17 4.5 04 7.7 07 0.04 3.1 03 

Te 132 77 h 4.1 04 
H

7.0 07 

Ru 103 40 d 3.5 04 6.0 07 Okänd 

Ru 106 1.0 a 8.6 03 1.4 07 

Cs 137 30 a 1.2 03 2.0 06 1 2.0 04 

Zr 95 65 d 4.8 04 8.2 07 

Ba 140 13 d 5.0 04 8.5 07 

Ce 141 33 d 5.0 04 8.5 07 

Ce 144 2.80 d 2.3 04 3.9 07 Obetydligt 

Sr 90 2.8 a 3-4 02 1.4 06 

X) 
Enligt deluppdrag NÄR-131 Tabell 2 drifttiden 3  107 sek /23/ 

För skrivteknisk förenkling anges t.ex. 8.3 103 som 8.3 03 
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Figur 1. HAVERITYP A. ÅNGLEDNINGSBROTT INNANFÖR INNESLUTNINGEN ENL NÄR-092
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Figur 3. HAVERITYP C. BROTT PÅ MATARVATTENLEDNING INNANFÖR INNESLUTNING 

ENL NÄR-O9 2 
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Figur 4. HAVDRITYP D. ÃNGLEDNINGSBROTT UTANFÖR INNESLUTNINGRN ENL NÄR-092
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FIGUR 6. ÅNGTRYCK FÖR VIKTIGA KLYVNINGSPRODUKTER SOM FUNKTION AV 

TEMPERATUREN /Enl G W Parker ORNL 1967/ 

ORNL-DWG 63-6452 
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FIGUR 7. LÄCKAGETILLGÄNGLIG ANDEL Xe 133 OCH I 131 I HELA HÄRDEN 

VID OLIKA NOMINELLA MAXTMALA BELASTNINGAR. 
Variationsbredden beror hl H av formfaktorer, bränsle- 
densitet etc. Schemnciskt efter beräkningar av Devell och Gebert 
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FIGUR 8. FRIGÖRELSE AV I 131 UR BRÄNSLE VID KYLMDELSBORTFALL FÖR 

MAXIMALT BELASTADE STAVAR 

Variationsbredden beror bl a på bränsledensitet, burn up 
etc. Schematiskt efter beräkningar av Hesböl /12/ 
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NÄR-112:2 

NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Expertgruppen 

Ursprunglig utgåva: juni 1972

Översedd september 1974 

AKTIVITETSFRIGÖRELSE OCH LÄCKAGE AV

LUFTBURNA KLYVNINGSPRODUKTER TILL OMGIVNINGEN VID 

ANALYSERADE PWR-HAVERIER SAMT JÄMFÖRELSE MED BWR 





NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-ll2:2 

Ursprunglig utgåva: juni 1972 

Översedd september 1974 

sid 2, sista stycket: 

För PWR-stationen beräknas vid haveri med trycksatt 
intakt inneslutning det integrala läckaget av ädel- 
gaser och jod under första timmen bli åtminstone 
15 - 30 Z av första dygnets läckage. 

sid 6, första raden skall läsas: 

redovisningen här blir mer summarisk och inriktad på 
det som är speciellt för PWR. 

sid 6, stycke 2 från slutet, sista raden: 

... med elementbelastningen. Underlaget för denna figur har 
sammanställts i ett arbetspapper från AB Atomenergi 
(TPM-DS-94). 

fig l 

Felträd avseende haverifall för PWR återfinnes i NÄR-09223 
resp för BWR, NÄR-092:2, liksom förklaringar till haveri- 

beteckningarna. 

Utgående från denna rapport och NÄR-1l2:l samt övrig till- 
gänglig information har utredningen ansatt två olika alternativ 
för maximalt tänkbara andelar av flyktiga fissionsprodukter 
som kan frigöras till omgivningen vid ett haveri: 

Ädelgaser Jodisotoper 

100 Z 30 Z 

100 Z 3 Z 

Andelen jodisotoper har valts som det intervall inom vilket 
maximalt utsläppt jodandel enligt tillgänglig experimentell 
information kan ligga under de i övrigt antagna förhållandena 
vid dessa stora haverier. Sannolikheten för att 30 Z av 
härdens jodinnehåll skall frigöras har antagits vara en 
tiondel av sannolikheten för att 3 Z av jodinnehållet skall 
frigöras. Detta antagande motiveras av att huvuddelen av 
joden förekommer i sådana kemiska former som har stor be- 
nägenhet att reagera med och bindas vid andra material. 
Andelen svåravskiljbara och mindre reaktionsbenägna organiska 
jodföreningar blir i storleksordningen 3 Z av den jod- 
aktivitet som frigörs ur bränslet. 
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AKTIVITETSFRIGÖRELSE OCH LÄCKAGE AV LUFTBURNA KLYVNINGSPRODUKTERf 
TILL OMGIVNINGEN VID ANALYSERADE PWR-HAVERIER SAMT JÄMFÖRELSE 

MED BWR 

Innehåll 

Sammanfattning och slutsatser 

Inledning 

Haverityper 

Frigörelseförlopp från härden J-\L›)I\r- Transport av klyvningsprodukter från inneslutningen till 

omgivningen - allmän beskrivning PWR 

Läckage till omgivningen vid olika haverier 

Jämförelser BWR - PWR 

Tabeller 

Figur \O®\IO\U1 Referenser 
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Sammanfattning och slutsatser för PWR 

Med utgångspunkt från de haverianalyser som gjorts inom deluppdrag 
092 för en station av PWR-typ redovisas i rapporten uppskattningar 
av läckaget av luftburna klyvningsprodukter till följd av dessa främst 

mycket svårartade haverier. 

Följande huvudtyper av haverier har beaktats 

A Stort brott på primärsystemet 

B Brott på ångledning 
C Brott på matarvattenledning 
D Förlust av ordinarie värmesänka 

E-H Tankbrott 

Liksom för BWR-stationen har läckaget angivits endast för ett mindre 

antal nuklider som dock var och en för sig har en nyckelroll i samman- 

hanget. Dessa nuklider är Xe 133, I 131, Cs 137 och Sr 90. De repre- 

senterar i tur och ordning inventariet av ädelgaser, jod, medel- 

flyktiga och svårflyktiga ämnen. 

De faktorer som främst bestämmer läckaget till omgivningen efter ett 

haveri bedöms vara 

- Härdskadans storlek (graden av kapslingspunktering och härdsmältning) 
- Uttvättningen och deponeringen inom inneslutningen 
- 

Läckaget genom inneslutningen 

Liksom för BWR och med samma motiveringar har läckageangivelser skett 

dels för den första timmen efter haveri dels för resterande tid av 

första dygnet. För vissa haverifall är läckaget fördröjt 2.5 - 4 

timar i förhållande till primärhändelsen. 

Av samma skäl som angivits för BWR är läckaget under den första timmen 

av relativt sett större betydelse än läckaget under resterande tid av 

första dygnet för den akuta dosbelastningen; 

För PWR-stationen beräknas det integrala läckaget av ädelgaser och 

jod under första timmen bli åtminstone 15 - 30 Z av första 

dygnets läckage bortsett från fall med fördröjda läckage. 
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För omgivningen akut allvarliga haverior förutsätter innoslutnings- 
otäthet utöver konstruktionsvärdet i kombination med svårnrtade 

l 
härdskador åtminstone motsvarande fullständig kapslingspunktering. 

Betydelsen av tillförlitliga system för härdnödkylning och inne- 

slutning är lika uppenbar som för BWR. 

En reduktion av läckaget av jod förväntas ske i förhållande till 

läckaget av ädelgaser. Detta gäller i ännu högre grad andra lättare 

kondenserbara ämnen. Reduktionerna förväntas bli olika för olika 

haverifall men har uppskattats falla inom följande intervall. 

Läckagereduktion jämfört med Xe 133 

under första under resterande tid 
timmen av första dygnet 

I 131 2.5 - 10 10 

cs 137 10 - ›103 100 - 103 

Sr 90 100 - l03 103\- 1O3 
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1. Inledning 

I denna rapport analyseras de läckage av luftburna radioaktiva 

klyvningsprodukter som kan bli följden av de haverifall som be- 

handlas i deluppdrag 092 och gällande en tryckvattenreaktor (PWR). 

Motsvarande analys för BWR har redovisats i rapport 112:1. I ett 

avslutande kapitel sker en jämförelse av läckage: från de analyserade 

PWR- och BWR-stationerna. Sannolikheten för olika haverifall och där- 

med samanhängande läckage diskuteras inom deluppdrag 092. 

Såsom påpekats i rapporten för BWR är huvudintresset inriktat mot 

att analysera konsekvenserna av mycket ogynnsama haverisekvenser. 

De uppskattningar som görs av frigörelse och läckage är behäftade 

med stor osäkerhet men inte desto mindre synes det vara möjligt att 

grovt gruppera olika haverityper med hänsyn till belastningen på 

omgivningen. Reservationerna beträffande osäkerheterna i uppskatt- 

ningarna anges närmare i den motsvarande rapporten för BWR (1l2:1) 
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2. Haverityper

Deluppdrag 092 anger och beskriver ett flertal huvudtyper av

haverier för PWR. För följande huvudtyper har haveriträd gjorts

upp och möjliggör därmed analys av frigörelse och läckage.

A. Stort brott på primärsystemet

B. Brott på ångledningen _ 

C. Brott på matarvattenledningen

D. Förlust av ordinarie värmesänka

E-H Tankbrott

En hel rad andra tänkbara haverifall som diskuteras i 092:3 har

bedömts vara mindre betydelsefulla att analysera närmare. Ur fri-

görelse och läckagesynpunkt kan vidare de flesta återföras på

standardfall inom typ A. I föreliggande rapport analyseras därför

endast typ A närmare.

Samtliga huvudtyper (A-H) av haverier kan leda till sådan över-

hettning av bränslet i härden att frigörelse av klyvningsprodukter

sker därifrån. I svårartade fall kan härdsmältning inträffa. Från

härden och reaktortanken förutsättes att en transport av klyvnings-

produkterna sker till inneslutningen. Denna transport antages endast

i undantagsfall ske med någon retention inom tanken.

Sprinklingen i inneslutningen kommer att reducera koncentrationen av

luftburna klyvningsprodukter kraftigt och minskar därmed läckaget

ut ur inneslutningen till omgivningen. Referensanläggningen förut-

sättes ej vara försedd med Sådana recirkulationsfilter inom inne-

slutningen, som aktivt skulle kunna reducera läckaget

av jod och partikelburna klyvningsprodukter efter

ett haveri. Som påpekats inom 092:3 kommer läckaget från PWR-

stationen att ske diffust på förhållandevis låg nivå över mark.

Fortsättningsvis diskuteras först rent allmänt frigörelseförloppet

från härden och därefter behandlas avskiljningsprocesserna inom

inneslutningen och läckaget därifrån. För de grundläggande meka-

nismerna redogjordes närmare i den tidigare rapporten gällande BWR
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varför redovisningen här blir mer summarisk och inriktad särskilt 

på PWR. 

I rapporten 063:l ges en beskrivning av referensanläggningen och 

här hänvisas till det illustrationsmaterial och de datatabeller 

som finns där. 

3. Frigörelseförlopp från härden - allmän beskrivning PWR 

I samband med kylmedelsförlust sker en frigörelse av de radioaktiva 

ämnen som under drift finns i primärsystemets vattenfas. Dessutom 

frigöres mindre mängder av främst ädelgaser och jod från punkterade 

och punkterande element till följd av de snabba tryck- och tempera- 

turtransienter som uppstår vid kylmedelsförlusten. Antages att 1 Z

av härden är eller blir kapslingsskadad i samband med själva kylmedels- 

förlusten blir frigörelsen härav i varje fall inte väsentligt högre 

än 0.1 Z av härdens innehåll av ädelgaser och jod. 

Frigörelsen av klyvningsprodukter från bränsleelementen blir mer 

betydande först i samband med sådan överhettning att ett stort antal 

element punkterar. Detta har för PWR-bränslet beräknats /1, 2/ 

ske vid temperaturer i området 540 - 930 OC. Vid punkteringen 

frigöres den del av gasformiga och lättflyktiga ämnen som under 

drift diffunderat ut ur urandioxidmatrisen. På grund av högre 

temperaturer i PWR-bränslet än i BWR är denna andel genomgående 

högre. Som ett genomsnitt för hela härden torde man kunna räkna 

med att upp emot 10 Z av långlivade ädelgaser och I 131 är till- 

gängligt för läckage vid kapslingspunktering. Andelen är väsentligt 

lägre för lågbelastade perifera stavar. Den angivna siffran innebär 

således att andelen som är tillgänglig för läckage i PWR är en 

tiopotens högre än för BWR. Av figur l framgår hur denna andel 

grovt sett varierar med elementbelastningen. 

Ett väsentligt tillskott i frigörelse av dessa ämnen utöver den 

angivna nivån förväntas inte ske förrän temperaturen på bränslet 

kommit upp över 2000 °c. 
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För mindre flykciga ämnen, t ex Cs 137, som endast frigöres 

i ringa grad vid punkteringstemperaturen kan uppgången från inter- 

vallet 540 ° 930 OC till 2000 OC innebära ganska kraftig frigörelse 

särskilt som man får räkna med att den höga drifttemperaturen förmått 

dessa ämnen att i väsentlig grad diffundera ht ur urandioxidgittret. 

Vid helt utebliven härdnödkylning kan smälttemperaturen på kapslingen 

(1800 OC) komma att nås efter 250 sek på de mest belastade stavarna 

och efter 900 sek på medelbelastade stavar. Temperaturprofilen i 

bränslekutsarna är därvid praktiskt taget helt utjämnad. Härden 

demoleras och risk för total härdsmältning föreligger inom 1 time. 

Någon speciell beräkning av takten för frigörelse av klyvningsprodukter 

under detta förlopp har inte skett för PWR men med hänvisning till 

de angivna temperaturnivåerna och en beräkning som gjorts för BWR 

har konstaterats att praktiskt taget total frigörelse av ädelgaser 

och jod kan ha skett gott och väl inom en timme. 
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4. Avskiljning av klyvningsprodukter och läckage från inne- 

slutningen - allmän beskrivning för PWR 

Inneslutningen för PWR har specificerats för ett läckage av högst 
0.1 Z vid konstruktionstrycket (4.5 bar absolut), vilket innebär 

ett läckage av 4 v l0_5 per timme vid det angivna trycket. Haveriet 

eller andra omständigheter kan dock medföra att läckaget blir 

större än vad specifikationsvärdet anger. Trycknedtagningen vid 

fungerande inneslutningssprinkling medför att läckaget successivt 

minskar. Inom uppdrag 092 har de integrala läckagen för inert gas 

beräknats för olika haverifall dels under en timme dels under ett 

dygn. För stort primärsystembrott och med fungerande inneslutnings- 
och typiskt trycknedtagningsförlopp blir integrala läckaget 0.6 - 10-5 
och 3 - 10-5 för en timme respektive ett dygn. Läckaget blir således 

5 ä 10 gånger lägre första timmen jämfört med vad som skulle varit 

fallet vid kvarstående tryck. 

Förutom trycknedtagning ger inneslutningssprinklingen en betydelse- 

full reduktion av koncentrationen av jod och partikelburna klyvnings- 

produkter. PWR-anläggningar brukar förses med sprinklingssystem som 

är särskilt effektiva att avskilja elementär jod. Man torde utan 

vidare kunna tillgodoräkna sig snabb uttvättning av åtminstone 90 Z av 

inneslutningsatmosfärens halt av jod och partiklar. Det innebär en 

reduktion av läckaget av jod och partiklar under första timmen till 

omgivningen med en tiopotens. Under resten av det första dygnet an- 

tages partikelhalten minska ytterligare en tiopotens, medan joden 

ej antas reduceras i förhållande till första timmens läckage, efter- 

som kvarvarande jod beräknas bestå av metyljodid. Det är dock känt 

att en viss reduktion ändå sker av metyljodid /3/, men det tillgodo- 

räknas ej här. 

Som nämnts ovan kan haveriet eller andra omständigheter leda till 

större otäthet hos inneslutningen och därmed högre läckage. För 

BWR analyserades mera detaljerat dels en otäthetsnivå som väsentligt 

började påverka trycknedtagningsförloppet dels en icke alls verksam 

inneslutning. 
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Inom deluppdrag O92:3 har för PWR närmare analyserats den otäthets- 

nivå som motsvarar samma absoluta genombrottsarea som för BWR, vilket 

innebär ett relativt läckage av 8 Z per timme för PWR jämfört med 

40 Z per timme för BWR. Det integrala läckaget under första timmen 

blir då 2 Z resp 10 Z. Läckaget under resten av första dygnet för 

BWR antogs bli obetydligt på grund av den kraftiga tryckreduktionen 
till följd av otätheten. För PWR kvarstår dock ett integralt läckage 
av 7 Z under första dygnet. 

För vissa haverifall antages ett stort brott sker på inneslutningen. 

Om brottet är en följd av starkt övertryck kan ett plötsligt läckage 
ske till omgivningen följd av snabb trycksänkning. Brott av denna 

karaktär har beräknats ske 2.5 -“4 h efter rörbr0tt,vilket innebär 

att frigörelsen av klyvningsprodukter redan kan ha skett och medför 

således allvarlig belastning på omgivningen. En tiofaldig reduktion 

av jod och partikelburen aktivitet förutsättes dock. Man kan också 

tänka sig fall då läckaget är långsamare och styrs av frigörelsen 
från bränslet. 

I referensanläggningen antages ej finnas filter som reducerar jod- 
och partikelaktivitet vid haveri. 



- 10 - NÄR-ll2:2 

5. Läckage till omgivningen 

Haverityp A Stort brott på primärsystemet 

Haveritypen karakteriseras primärt av nästan total kylmedelsförlust 
inom omkring 10-sekunder. Överhettning av bränsleelementen medför 

frigörelse av klyvningsprodukter via rörledning från tanken till 

inneslutningen. Graden av frigörelse blir beroende av hur väl nöd- 

kylningen lyckas. 

Haverifall A-lllll Obetydliga kapslingsskador 

Snabb tanktömning sker, men ackumulatorerna återfyller så att 

härden åter är kyld efter 25 sekunder. Injekteringssystemen håller 

härden kyld därefter. Om man tar hänsyn till jäsningens vätande och 

kylande effekt beräknas temperaturen på de högst belastade stavarna 

nå 500 OC. Fallet karakteriseras således av helt fungerande härd- 

nödkylsystem. Vid temperatursänkningen sker en frigörelse från 

eventuellt tidigare punkterat bränsle och från stavar som kan 

punktera under transienten. l Z av läckagetillgängliga flyktiga 

klyvningsprodukter beräknas frigöras till inneslutningen, vilket 

innebär att frigörelsen av I 131 och Xe 133 antas bli 10-3 av 

härdens totala innehåll av dessa nuklider. Endast ädelgaser och 

jod förutses frigöras till inneslutningen i beaktansvärd grad. 

Övriga ämnen antas kvarstanna i bränslet eller inom tanken. 

Utsläppsfall A-lllll.ll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckaget 0.004 Z/h 

Inneslutningssprinklingen antas snabbt avskilja 90 Z av joden. 

Resten av joden och hela den frigjorda ädelgasmängden är till- 

gänglig för läckage till omgivningen. Det integrala gasläckaget 

under första timmen är som närmare diskuterats tidigare 0.6 - 10-5 
och motsvarande för resten av första dygnet är 2 - 10-5. Under den 

första timmen frigöres således till omgivningen 10-3 (frigörelse- 

grad) 0.6 ° 10-5 (läckagefaktor) = 0.6 lO_8 av Xe 133 och 

10-3 (frigörelsegrad) 0.1 (sprinkling) ° 0.6 ° 10-5 (läckage- 

faktor) = 0.6  10-9 av I 131. 
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Haverifall A-ll1lO. Obetydliga kapslingsskador 

Endast lågtrycksinjekteringssystemet fungerar, vilket medför mindre 

Vattentillförsel, men härden beräknas kunna hållas kyld även om 

viss risk föreligger att vattenförråden ej räcker. Skadeomfatt- 

ningen i härden antas bli lika fallet A-lllll, om Vattenförsörj- 

ningen kan tryggas med manuella åtgärder? 

Utsläppsfall A-1l110.11 

Läckaget till omgivningen förväntas bli detsamma som i fallet 

A-lllll.1l. 

Haverifall A-lll0l. Obetydliga kapslingsskador 

Härdskadorna förväntas motsvara dem som anges för fall A-lllll. 

Utsläppsfall A-l1lOl.1l 

Läckaget till omgivningen förväntas bli detsamma som i fallet 

A-lllll.ll. 

Haverifall A-lll03. Fullständiga kapslingsskador. 10 Z härdsmältning 

Karakteristiskt för detta haverifall är att härdnödkylnigen antas 

fördröjd. Fullständig kapslingspunktering förväntas ha skett och som 

ett typfall antas att 10 Z av bränslet smält. En omfattande vätgas- 

bildning förväntas ske och vätgasexplosioner kan inte uteslutas. 

I detta fall förväntas en frigörelse även av mindre flyktiga och 

även svårflyktiga ämnen. 

Utsläppsfall A-11103.ll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.004 Z /h 

Inneslutningssprinklingen förväntas reducera läckaget av luftburen 

jod ned till 10 Z. Motsvarande gäller för partikelburen aktivitet, 

dvs bl a Cesium och strontium, under första timmen efter nedsmält- 

ning. Reduktionen av partikelburen aktivitet förväntas öka med ti- 

den och bli 99 Z under resterande tid av första dygnet. Läckaget 

av mindre flyktiga ämnen som frigöres starkt först i samband med 

bränslesmältning kommer att bli tidsförskjutet storleksordningen en 

halv timme efter brott. 
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Utsläppsfall A-l1lO3.l5 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 8 Z/h 

Skillnaden gentemot föregående utsläppsfall är det högre läckaget. 

Utsläppsfall A-1llO3.0l 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Läckage 0.004 Z/h 

Den uteblivna sprinklingen leder till något högre tryck och därmed 

ett större integralt läckage under första dygnet jämfört med fall 

A-lll03.ll. Utebliven joduttvättning beräknas ej heller helt kom- 

penseras av plate-out. 

Haverifall A-lll00. Smält härd 

Fallet karakteriseras av att härdnödkylning uteblir, vilket inne- 

bär fullständig kapslingspunktering och härdsmältning, vilket kan 

ske inom loppet av en timme. Den smälta härden beräknas skada inne- 

slutningen efter 4 h. 

Utsläppsfall A-lll00.l5 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 8 Z/h 

Läckaget innan skada uppstår på inneslutningen är jämförelsevis 

obetydligt. Möjligheter till evakuering med gynnsamt_resultat kan 

föreligga. Läckaget av jod under första timmen efter inneslutnings- 

skada antas reduceras tio gånger relativt långlivade ädelgaser. Kort- 

livade ädelgaser har avklingat kraftigt. Partikelburen aktivitet 

har antagligen reducerats mer än tio gånger, vilket antagits som 

standardvärde för första timmens läckage, men denna siffra bibe- 

hålles trots att läckaget är fördröjt. 
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Utsläppsfall A-lllO0.lO 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Nej 

Inneslutningen antas i detta fall komma att skadas så svårt att be- 

tydande läckage sker i samband därmed. Läckaget kan vara tidsför- 

dröjt några timmar, vilket är gynnsammare ur flera synpunkter. I 

ett ogynnsamt fall med missilskada strax efter rörbrott förväntas och 

läckaget bli koncentrerat i tiden till första timmen efter brott. 

Därefter blir läckaget relativt obetydligt. 

Utsläppsfall A-1ll00.05 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Läckage 8 Z/h 

Fallet resulterar i brott på inneslutningen efter omkring 2.5 h till 

följd av övertryck. Mängden utläckta klyvningsprodukter förväntas 

i stort överensstäma med vad som gällde för fall A-ll100.l5 även 

om fördröjningen är något kortare. 

Utsläppsfall A-l1100.00 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Nej 

Läckage kan ske direkt från den smälta härden till omgivningen. 
Jodläckaget antas bli 25 Z av härdens innehåll och cesiumläckaget 
10 Z. Av strontium antas 0.1 Z läcka ut. Läckaget efter första tim- 

men förväntas bli jämförelsevis obetydligt. 

Haverifall A-11311. Omfattande kapslingsskador 

Fallet innebär att stavarna blir överhettade och praktiskt taget 

samtliga förväntas bli punkterade. Mindre mängder cesium och andra 

ur flyktighetssynpunkt likartade ämnen väntas kunna frigöras för- 

utom de lättflyktiga eller gasformiga ämnena, som frigöres i stor 

omfattning. 
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Utsläppsfall A-1l3ll.l1 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.0004 Z/h 

Läckagen redovisas i tabell l. 

Haverifall A-ll3l0. Fullständig kapslingspunktering 

Fallet innebär sämre tillförsel av nödkylvatten och därmed högre 

kapslingstemperaturer än fall A-11311. Vätgasbildningen blir om- 

fattande och härden förväntas bli kraftigare demolerad än i det 

nämnda jämförelsefallet. Vidare föreligger risk för härdsmältning 
när förrådstanken är tömd. 

Utsläppsfall A-1l310.l1 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.0004 Z/h 

Om härdsmältning ej förutsättes ske, överensstämmer fallet med 

A-ll3ll.ll. 

Haverifall A-ll30l. Omfattande kapslingsskador 

Fallet är något mer svårartat än fall A-ll3ll men behandlas kvanti- 

tativt som detta. 

Utsläppsfall A-ll30l.ll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.0004 Z/h 

Läckaget antas bli detsamma som för fall A-1l3ll.ll. 

Haverifall A-11303. Smält härd 

Haverifallet antages leda till härdsmältning inom en halv timme för 

halva härden och innebär omfattande frigörelse även av mindre flyk- 

tiga ämnen. Cesium antages frigöras helt från själva bränslet och 

strontium till l Z. 
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Utsläppsfall A-ll303.15 

Inneslutningssprinkling V Ja 

Inneslutning Läckage 8 Z/h 

Läckagen redovisas i tabell 1. 

Haverifall A-11300. Smält härd 

Härdsmältningen förväntas ske ännu något snabbare änii fall A-11303 

men behandlas som detta. 

Utsläppsfall A-ll300.15 

Fallet behandlas som A-l1303.l5. 

Haverifall A-ll0ll. Fullständig kapslingspunktering 

Haverifallet innebär att man får räkna med fullständig kapslings- 

punktering och risk för ännu mer omfattande härdskador. Frigörelse 

av icke obetydliga mängder cesium och likartade produkter för- 

väntas ske. 

Utsläppsfall A-ll0ll.ll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.0004 Z/h 

Läckagen redovisas i tabell 1 varvid ingen härdsmältning förutsatts ske. 

Haverifall A-11010. Smält härd 

Haverifallet väntas medföra att härden smälter. 
\

Utsläppsfall A-ll0lO.l5 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 8 Z/h 

Läckaget förväntas bli likartat motsvarande fall, t ex A-ll303.15. 

Haverifall A-11001. Fullständig kapslingspunktering 

Fallet överensstämmer i stort med A-11011 men är något mer svår- 

artat. Det behandlas kvantitativt som det nämnda jämförelsefallet. 
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Utsläppsfall A-11001.11 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning Läckage 0.0004 Z/h 

Behandlas lika som fall A-ll0l1.1l 

Haverifall A-11003. Smält härd 

överensstämmer med fall A-11303. 

Utsläppsfall A-ll003.l5 

överensstämmer med fall A-11303.15. 

Haverifall A-10100. Smält härd 

överensstämmer konsekvensmässigt med fall A-11100. 

Utsläppsfall A-10100.05 

Läckaget förväntas bli detsama som i fall A-11100.05 

Haverityp B Brott på ångledning 

I extremt ogynnsamma fall (se 09223) kan haveritypen leda till 

fördröjd härdsmältning, vilket eventuellt kan leda till genom- 

smältning av tanken efter några timmar. Dessförinnan sker avblås- 

ning av främst gasformiga och lättflyktiga klyvningsprodukter 

genom säkerhetsventilerna. Under denna period antas inneslutningen 
vara intakt. Efter tankgenombrott förutsättes inneslutningen skadas 

och få nominellt läckage av 8 Z/h vid 4.5 bar. Inneslutningssprink- 

lingen antas fungera. Den första timmen efter det att inneslutnings- 
skada uppstått förutses att läckaget högst blir 8 Z Xe 133 och 

0.8 Z I 131 av härdinventariet. Tas hänsyn till att trycknedtag- 
ning sker bli läckaget lägre. 

Haverityp C Brott på matarvattenledning och 

Haverityp D Förlust av ordinarie värmesänka 

Ogynnsamma fall av dessa typer kan också leda till fördröjd härd- 

smältning med konsekvenser i analogi med fallet under haverityp B. 
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Haverityp E - H Tankbrott 

Vid tankbrott och felsekvenser enligt haverityp E - G kan man i

förvänta sig härdsmältning och konsekvenser även här i analogi 

med fallet under B. Vid det mest katastrofala tankbrottet (typ H) 

antas att man får kraftigt läckage genom inneslutningen. Konse- 

kvenserna torde bli likartade med vad som gäller i fall A-11100.0b. 
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6. Jämförelser BWR - PWR 

I flera avseenden är förloppen för frigörelse och läckage av 

klyvningsprodukter likartade för BWR och PWR. På följande punkter 
finns skillnader som är värda att notera i samband med en jäm- 
förelse. 

§.1 _______-_Eä2Eêg22illsä2slig_§2é§l 

De högre elementbelastningarna och de därmed sammanhängande högre 

centrumtemperaturerna bränslet i PWR medför att den s k läckage- 

tillgängliga andelen av gasformiga och lättflyktiga ämnen är 

omkring tio gånger högre än för BWR. Detta medför större frigörelse 
vid kapslingspunktering. 

6.2 Överhgttningshastighet på_bräns1et vid utebliveg_nödkylgigg ?__.__..___ 

Vid helt utebliven härdnödkylning stiger bränsletemperaturen 
snabbare i PWR än i BWR till följd av de högre bränslebelastningarna. 
I de mest belastade bränsledelarna nås smälttemperaturen 2850 OC 
på 10 resp 20 minuter. Om ackumulatorerna i PWR fungerar erhålles 

en fördröjande effekt av samma storleksordning som den nämnda tids- 

skillnaden. 

6-3 &

Vid inneslutningssprinkling i PWR tillföres sprinklingsvattnet en 

natriumhydroxidlösning som snabbt och effektivt binder all ele- 

mentär jod som frigöres. Uttvättningsförloppet för jod vid mycket 
stora haverier förväntas bli snabbare än om inga tillsatser göres. 

Möjligheter att introducera motsvarande system för BWR finns, om 

det skulle Visa sig önskvärt. 

För BWR räknas med att effektiv filterfunktion finns tillgänglig 
för avskiljning av jod och partiklar vid svårighetsgrad åtminstone 

upp till DBA. I utredningen har då antagits 90 Z avskiljningsgrad 
för jod och 99 Z för partiklar. Filterfunktionerna och även nöd- 

ventilationen antas gå förlorad vid extremt stora haverier. 

För PWR antas att inga filter finns tillgängliga för avskiljning 
av jod och partiklar vid haveri som innebär kraftig vatten- 

eller ångtillförsel till inneslutningen. Inneslutningssprinklingen 
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avskiljer dock effektivt luftburen elementär jod och partikel- 

bunden aktivitet. Möjligheten att använda interna recirkula- 

tionsfilter inom inneslutningen finns naturligtvis men det är 

tveksamt om man i dagens läge kan tillgodoräkna sig någon extra 

avskiljningseffektivitet för metyljodid hos dessa med tanke på 

den rådande miljön efter ett stort rörbrott. Som reserv för 

inneslutningssprinklingen skulle interna recirkulationsfilter 

eventuellt vara värdefulla, allra helst som icke fungerande 

sprinkling kan ge brott på inneslutningen. 

För mycket stora haverier har skillnaderna avseende filter mellan 

referensstationerna för BWR och PWR ingen betydelse eftersom någon 

filterfunktion ej förutsättes i någon av stationstyperna. 

6.5 Täthet på inneslutningen 

Enligt konstruktionsförutsättningarna skall läckagen kunna hållas 

begränsade till 0.1 Z/d och l Z/d för PWR resp BWR vid 4.5 bar 

om inneslutningen är intakt. Eftersom inneslutningsvolymerna för 

referensstationerna är 40 000 m3 resp 10 000 m3 innebär detta ed 
knappt hälften så stor läckarea för PWR jämfört med BWR. Att 

specifikationsvärdena har uppnåtts för BWR i Sverige har tidigare 

nämnts (ll2:l). I USA finns motsvarande dokumenterat för PWR /4 /. 

Upprepade läckageprov i Ågesta har givit 0.1 Z/d vid 1.3 bar 

absolut /5 /. Man kan dock allmänt konstatera att speciella åt- 

gärder ofta kräves för att nå dessa resultat för såväl BWR som 

PWR. Undersökningar eller analyser av hur täthetsläget skulle 

utfalla slumpvis efter ett antaget haveri har såvitt känt ej 

utförts. 

6.6 __ Utsläppshöjd över mark 

Vid mycket svårartade haverier i såväl BWR som PWR måste man 

förutsätta att utsläpp även kan ske på nivåer nära mark. Vid 

mindre allvarliga haverifall i BWR torde under förutsättning att 

reaktorbyggnaden håller tillfredsställande täthet utsläppet 

komma att ske via hög skorsten. Problematiken har närmare be- 

handlats i NÄR-l51:l. 
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FIGUR1.. LÄCKAGETILLGÄNGLIG ANDEL Xe 133 OCH I 131 I HELA HÄRDEN 
VID OLIKA NOMINELLA MAXIMALA BELASTNINGAR. 
Variationsbredden beror bl a av formfaktoret, bränsle- 
densitet etc. Schematiskt efter beräkningar av Devell och Gebert 
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NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Standardiserade utsläpp 

Sammanfattning 

Denna delutredning redovisar källstyrkor inom en kärnreaktor av sådana 

radioaktiva ämnen som har väsentlig betydelse för omgivningen i samband 

med haverisituationer. Fraktionering av aktuella radioaktiva ämnen och 

tidsförloppet för deras frigörelse diskuteras. 

Som resultat därav föreslås att utredningen inriktar fortsatt intresse 

på studium av omgivningspåverkan från radioaktiva ädelgaser och radio- 

jod. Dessa ämnesgrupper bedöms vara de mest betydelsefulla i samband 

med akuta haverisituationer. Det i detta sammanhang kritiska tidsin- 

tervallet för utsläpp bedöms vara mellan storleksordningen en timme 

upp emot ett dygn. Delutredningen analyserar ej utsläppens absoluta 

storlek. 
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l. Inledning 

Den påverkan som omgivningen kan utsättas för till följd av direkt in- 

verkan från radioaktiva ämnen vid ett reaktormissöde kan hänföras till 

följande huvudtyper 

- direktbestrålning från verket 

- bestrålning till följd av ädelgasutsläpp 
- inhalation av radiojod 
- inhalation av andra nuklider än jod 
- kontamination av livsmedel 

- markkontamination 

Denna indelning utgör en renodling i syfte att underlätta en systematisk 

behandling av en total påverkan, som kan bli samansatt av dessa påver- 

kanstyper med olika och i vissa fall variabel inbördes betydelse. 

Dosbelastning till följd av några av dessa påverkanstyper, nämligen di- 

rektstrålning från verket, kontamination av livsmedel och markkontamina- 

tion kan kraftigt reduceras eller elimineras med hjälp av evakuerings- 

och/eller livsmedelsrestriktioner. Konsekvenserna blir därmed i första 

hand av ekonomisk och psykologisk natur. I en översikt sammanställd in- 

om amerikanska atomenergikommissionen och publicerad 1957 diskuteras des- 

sa ekonomiska och evakueringsmässiga frågor [l]. Det ligger utanför denna 

delutrednings uppdrag att fortsättningsvis behandla sådana påverkansty- 

per. 

Beträffande de tre kvarstående påverkanstyperna nämligen bestrålning till 

följd av ädelgasutsläpp, inhalation av radiojod och inhalation av andra 

nuklider än jod är påverkans storlek och den inbördes betydelsen beroen- 

de av 

- utsläppets storlek 

- fraktionering av nukliderna vid ett haveri 

- utsläppets tidsförlopp 

Otvivelaktigt är den första faktorn av primär betydelse. Denna delutred- 

nings målsättning är att analysera och specificera några väsentliga typ- 

fall beträffande de senare faktorerna för att ge grunden till beräkningar 

av sambanden mellan utsläppens storlek och stråldoser i omgivningen. 
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2. Källstyrkor 

I kärnreaktorer förekommer radioaktiva ämnen såsom klyvningsprodukter i 

bränslet, transuraner (främst plutonium) i bränslet och som inducerad 

radioaktivitet i konstruktionsmaterial och kylmedel. 

För de termiska reaktortyper som här är aktuella utgör klyvningsproduk- 

terna i bränslet den allvarligaste källan i samband med ett haveri. Plu- 

toniet i bränslet har hög toxicitet men dess låga flyktighet och lägre 

relativa förekomst torde uppväga detta. Förekomsten av inducerad radio- 

aktivitet i främst reaktorkylvattnet, såsom t ex N 16, kan ej utgöra nå- 

gon allvarlig fara för omgivningen på grund av den relativt sett begrän- 

sade mängden. 

2.1. K1yyning§produktgr_i_bgänslet 

Mängden av klyvningsprodukter som bildas är främst beroende av reaktor- 

effektens storlek och är i stort sett proportionell mot effekten. Ty- 

piskt kortlivade nuklider når en jämviktsnivå redan efter kort tid me- 

dan typiskt långlivade nuklider tillväxer approximativt linjärt med 

drifttiden fram till första bränslebytet för att därefter oscillera 

runt ett medelvärde. 

Neutronflödesnivån i sig själv påverkar sådana klyvningsprodukter som 

har högt neutrontvärsnitt. Av de i det följande förtecknade nukliderna 

är det endast Xe 135 som väsentligen påverkas. Källstyrkeberäkningen har 

utförts för det typiska flödet 3 lO13 n ° cm-2 - s_1. 

Bildningen av plutonium i bränslet ändrar klyvningsutbytet för vissa 

nuklider. Detta har beaktats vid beräkning av källstyrkorna. 

De ur omgivningssynpunkt väsentligaste nukliderna är angivna i tabell l. 

Vissa av de tabellerade nukliderna dominerar ur omgivningssynpunkt över 

andra angivna. I avsnitten om fraktionering (kap 3) och tidsförlopp (kap 

4) diskuteras den inbördes relationen mellan de tabellerade nukliderna. 

Det stora antal övriga klyvningsprodukter som finns i bränsle har i för- 

hållande till de i tabell l angivna en helt underordnad betydelse. För 
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beräkning av direktstrålningen från reaktorbyggnaden erfordras dock 

eventuellt att ett större antal nuklider beaktas. 

I tabell 2 anges inventariet i Ci/MW (termisk effekt) vid olika tider 

efter reaktorstart, varvid antagits att driftavbrott eller bränslebyte 
ej skett. Beräkningarna har utförts med datorprogrammet BEGAFIP fkj. I 

figur 1 anges som exempel uppväxten av några av nukliderna. Avklingningen 
anges i tabellerna 3-4 efter drifttiderna 107 resp 108 sekunder och åskåd- 

liggöres för jod och ädelgasisotoperna i figurerna 2-4. 

2.2. Inventarium av transuraner och inducerad radioaktivitet 

Innehållet av de tre väsentligaste transuranerna Np 239, Pu 239, Pu 240 

och Pu 241 i bränslet vid olika drifttider framgår av tabell 5. 

Av inducerad radioaktivitet i reaktorvattnet förekommer dels gasformiga 
ämnen såsom t ex N16, 019 och N13 dels korrosionsprodukter såsom t ex 

Cr 51, Co 58 och Co 60. 

Mängderna av dessa ämnen är relativt klyvningsprodukterna små och den in- 

ducerade radioaktiviteten har i haverisituationer underordnad betydelse. 

Rikligast förekommer N16 med en koncentration i reaktorkylvattnet av stor- 

leksordningen 100 Ci/m3. 

3. Fraktionering inom verket 

Flera processer torde medverka till att en fraktionering av de i bränslet 

befintliga klyvningsprodukterna sker i samband med frigörelse till omgiv- 

ningen. Betydelsefulla processer i detta avseende är frigörelse från 

bränslet, uttvättning, deponering, kondensering, agglomerering, läckage 
och rening. En schematiserad indelning av klyvningsprodukterna i några 
grupper med hänsyn till detta är följande 

A Mycket flyktiga och svåravskiljbara Xe och Kr 

B Flyktiga men avskiljbara I Och Te 

C Mindre flyktiga och lättkondenserbara Cs m fl 

D Svårflyktiga Sr, PU m fl 

Möjligheten till frigörelse sjunker allmänt sett från grupp A till grupp 

D. 
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Fraktioneringen mellan jod och ädelgaser är beroende av haverityp, re- 

ningsanordningarnas funktion m fl faktorer och kan för närvarande ej 
säkert förutsägas ens om förhållandena specificeras. Såväl jod som ädel- 

gaser kan vara dominerande ur omgivningssynpunkt. Därför bör som två ty- 

per av standardutsläpp för fortsatta analyser väljas ett som är Klart 

joddominerande och ett som är klart ädelgasdominerande. Enklast studeras 

ädelgasutsläpp och jodutsläpp var för sig. Därefter kan lätt fall med 

olika relationer mellan dessa båda grupper bedömas. 

Tellur, vars väsentliga isotop är Te 132, torde inte under några förhål- 

landen bli tillnärmelsevis av samma betydelse som jod. Riskerna från ra- 

diojod domineras vidare helt av isotopen I 131. 

Ämnen i grupperna C och D bedöms kunna innehållas i verket i en utsträck- 

ning som vida överstiger motsvarande för framför allt ädelgaser och jod. 

En uppfattning om skillnaderna erhålles av uppgiften att man i USA för 

beräkningar av omgivningspåverkan från mycket allvarliga haverier antager 

en frigörelse till reaktorbyggnaden av 100 Z av ädelgaserna, 50 Z av ha- 

logenerna (jod) och l Z av fasta ämnen (tillhörande grupp C och D ovan) 

Bg . Här förutsättes att en sådan fraktionering äger rum, att akut på- 

verkan från fasta ämnen får underordnad betydelse. En närmare analys av 

detta problem kan komma att visa att redan måttliga fraktioneringar i 

förhållande till jod reducerar betydelsen av dessa ämnen till en lägre 
n O

niva . 

4. Tidsförlgpp för frigörelse från verket 

Vid extremt pessimistiska antaganden beträffande haveriförlopp skulle en 

viss mindre del av ädelgas- och jodinnehållet i härden kunna frigöras 

från verket inom 100 sekunder. Källan utgöres av den del av klyvningspro- 

dukterna som finns omdelbart tillgänglig för läckage i samband med kaps- 

lingspunktering. Det förutsätter stort rörbrott, brott på inneslutning 

och snabb passage ut ur reaktorbyggnaden. Huvudparten av frigörelsen tor- 

de vid ett eventuellt haveri dock komma att ske under längre tidsperioder. 

Snabbare förlopp än storleksordningen 1 timme är osannolika till följd av 

den tid som åtgår för överhettning och smältning av hela härden, frigö- 

relse från urandioxiden och läckage ur reaktorbyggnad. Långvariga utsläpp 

kan tänkas, men tryckreducerings-, deponerings- och avklingningsför- 
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lopp inom verket medför sannolikt att betydelsen av senare delar av ett 

utsträckt läckageförlopp starkt avtar. Möjligheten till evakuering ökar 

också i detta fall. Principiellt kan fördröjda utsläpp tänkas, t ex vid 

härdkylningsavbrott. Karakteristiskt för detta fall är att kortlivade 

radionuklider avklingat innan utsläppet sker. Påverkan på omgivningen 

blir mindre. 

Utsläppstakten torde med hänsyn till initiala fördröjande och sedermera 

reducerande effekter först bli stigande mot ett maximum och därefter avta. 

Möjligen skulle en mindre initial frigörelse orsakad av det tidigare nämn- 

da klyvningsproduktsinventariet mellan bränslematris och kapsling kunna 

överlagra detta förlopp under vissa omständigheter. Antages som ett stan- 

dardfall en utsläppstid av l timme torde överlagringen dock bli marginell. 

För utsläppstider av storleksordningen mindre än 1 time synes inga skäl 

finnas att närmare analysera utsläppstakten. Vid längre utsläppstider av 

storleksordningen dygn erhålles större spridning och evakuering kan bli 

möjlig. 

5. Rekommendationer 

För närmare analys av inverkan av sådana korttidsintag eller bestrål- 

ningar av radioaktiva ämnen som skulle kunna ske innan eventuella evakue- 

ringsåtgärder eller andra restriktioner vidtages föreslås att följande 

standardfall särskilt studeras. 

âtânáasdáserins sei evåesnáejå âreksignsrins 

- Rent ädelgasutsläpp med en nuklidfördelning enligt tabell 2 
efter drifttiden 10 sekunder (Inverkan på spridningsförloppet 
vid olika utsläppstakter behandlas i uppdrag 171.) 

- Rent utsläpp av jod 131 

âtenáasdissráns meé evâeenáejâ siisâöalgve 

- Utsläpp under en timme 

- Utsläpp under ett dygn 

âtânáasdissrins E92 eveesnäapå gtâläpesâöid_ 

- Markutsläpp 

- Skorstensutsläpp 
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Tabell 1. Klyvningsprodukter i ett kärnkraftverk av betydelse ur 

omgivningssyngunkt 

Nuklid Halveringstid Egenskap 

Kr 85 m 4.4 h mycket flyktig 

Kr 85 10.6 a -  - 

Kr 87 78 m -  -

Kr 88 2.8 h -  - 

sr 90 28 a starkt radiotoxisk 

Zr 95 65 d rikligt förekommande 

Ru 103 40 d -  -

Ru 106 1.0 a -  “

Te 132 77 h -  - , flyktig 

I 131 8.1 d -  -
, -  - 

1 132 2.3 d -  - , - -

I 133 20.8 h -  - , -  -

I 134 53 m - -
, - -

I 135 6.7 h - - , - - 

Xe 133 5.3 d mycket flyktig 

Xe 135 9.2 h -  - 

Xe 137 3.9 m -  -

Xe 138 17 m -  -

Cs 137 30 a radiotoxisk 

Ba 140 13 d rikligt förekommande 

Ce 141 33 d -  -

Ce 144 230 d - -
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REAKTORINNESLUTNINGAR 

1. ALLMÄN BAKGRUND 

l.l Inledning 

Den framväxande kärnkraftindustrin har mot bakgrund av den militära 

användningen av kärnvapen och på grund av ansvarskänslan hos före- 

trädare för vetenskapliga institutioner, industrier, myndigheter 

och lagstiftande församlingar, redan från början kringgärdats av 

stränga säkerhetsbestämmelser, vilka i Sverige fastställts i bl a 

lagar enligt ref Klzl, 2, 31. De första experiment- och material- 

provningsreaktorerna har förlagts till obebyggda eller glesbe- 

folkade trakter såsom Oak Ridge och Idaho Falls i USA samt 

Novovoronezh i Ryssland. Under sådana förhållanden kan radioaktivt 

material från reaktorerna vid ett eventuellt haveri på grund av 

spridningen över långa avstånd i atmosfären endast i mycket ut- 

spädd form nå befolkningen. Ytterligare större avstånd till tät- 

orter har gett en avsevärd utspädning innan eventuellt radioaktivt 

utsläpp nått en talrikare befolkning. Skyddet för allmänheten var 

således ursprungligen till stor del baserat på användande av säker- 

hetsavstånd. Man definierade i USA olika avstånd som begränsade 

an exclusion area, a low population zone och a population 

centre distance [l:4]. Vid beräkning av dessa avstånd har man 

ej i full omfattning tillgodoräknat sig, att de i reaktoranläggningen 

inbyggda skyddsanordningarna reducerat frigörelsen och spridningen 

av de i reaktorn befintliga radioaktiva fissionsprodukterna. 

För att hindra dessa att läcka ut har man flera barriärer som ger 

ett försvar på djupet. Den första barriären är kapslingen och det 

är viktigt att denna hålles intakt genom effektiv kylning, så att 

det inre fissionsgastrycket ej ökar och så att kapslingens håll- 

fasthet ej minskas. Som en andra barriär fungerar de konstruk- 

tioner som utgör primärsystemet, vilka utföres med största omsorg 

så att deras integritet ej skall äventyras. Som en ytterligare barriär 

fungerar säkerhetsinneslutningen, vilken efter hand som reaktor- 

effekten ökat fått större betydelse.. 
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I sin ursprungliga form uppfattades denna inneslutning (containment) 
som ett statiskt tryckbärande skal med endast ett litet antal till- 

slutbara öppningar och med så liten läckning att varje haveri kunde 

inneslutas utan att avgiven radioaktivitetsmängd kom att överskrida 

de på platsen gällande begränsningarna. Inneslutningskärlets upp- 

gift ur denna synpunkt är vanligen att med en faktor 102 105 
reducera utsläppen till omgivningen från ett givet kärnkraftverk 

så att för platsen gällande utsläppsbegränsningar kan tillgodoses. 
I USA har detta inneslutningsbegrepp utvecklats till de för PWR 

respektive BWR karakteristiska torra respektive våta inneslutnings- 
kärlen (se nedan 2.1 och 2.3), vilka accepterats i västvärlden. 

Samtidigt som reaktoreffekten blivit större har även kravet på 
större frihet vad beträffar förläggningen av kraftreaktorer ökat. 

I industrialiserade områden där behovet av kraft är stort ligger 

befolkningscentra tätt. Andra faktorer som kylvatten- 

tillgångar kan motivera en viss placering. Större vikt har därför 

lagts vid reaktoranläggningens skyddsanordningar och i och med 

att man tillgodoräknar sig deras effekt har säkerhetsavstånden 

kunnat minskas. 

Önskemålet om att minska överföringskostnaderna för elkraften men 

kanske framför allt för att direkt kunna använda den kärnkraft- 

producerade värmeenergin för bostadsuppvärmning eller industri- 

ändamål har lett till att projekt studerats med förläggning av 

reaktorerna i eller nära stora befolkningscentra. I denna rapport 

skall inneslutningens betydelse för säkerheten 

behandlas med bl a beaktande av närförläggningsaspekter. 

Den ovan skisserade utvecklingen av att säkerhetsavstånd kunnat 

minskas genom förbättrad inneslutning och andra säkerhetsanord- 

ningar gäller i första hand vattenkylda reaktorer i USA och på 

västeuropeiska kontinenten. 

I England har för gaskylda reaktorer en liberal förläggningspolitik 
kunnat tillämpas tack vara följande förhållanden. D:5] 

1) En låg effektbelastning i bränslet leder till att fissions- 

produkterna i stor omfattning kvarhålles i bränslematerialet 



- 5 - NÄR-l5l:l 

2) En hög deposition av jod i alla former genom användning av 

material och temperaturer som gynnar denna process 

3) Användning av reaktortank av förspänd betong som en integrerad 

konstruktion med inbyggda värmeväxlare så att risken för hastig 

förlust av kylmediet är kraftigt reducerad 

4) Relativt låg härdbelastning och användning av fast moderator 

med stor värmekapacitet vilket minskar anspråken på snabb 

insats av hätdnödkylningen. 

I Ryssland och de med USSR politiskt och ekonomiskt associerade 

öststaterna synes man i allmänhet ha kommit till slutsatsen att 

de ryskbyggda tryckvattenreaktorerna av Novovoronezh-typen kan 

anses tillräckligt säkra för att nyttan med reaktordriften över- 

väger de eventuella vådorna därav. Det har vid säkerhetsdiskussio- 

ner med öststatsrepresentanter framgått, bl a med avseende på de 

ofta diskuterade rörbrottssituationerna, att brott på rör av 

större diameter än ca 50 mm anses vara så osannolika att man ej 

behöver räkna med att de inträffar under driften av dessa 

reaktorer. Brott på rör med mindre än 50 mm diameter, om de in- 

träffar, ger driftstörningar vars eventuella återverkningar i om- 

givningen faller inom de begränsningar, vilka bedömts vara god- 

tagbara. 

l.2 Reaktorinneslutningers dimensionering 

Den framställning av kraven på en inneslutning som här göres gäller 

i första hand inneslutningar för vattenkylda reaktorer av BWR- och 

PWR-typ och följer i stort de regler som utformats i USA av deras 

atomenergikommission AEC. Dessa regler har även varit vägledande 

för utformning av de inneslutningar som bygges i Västeuropa. 

Inneslutningskärlets uppgift är att bl a i händelse av ogynnsam- 

maste rörbrott, begränsa spridningen till personer i anläggningens 

omgivningar av de radioaktiva produkter, vilka Via brottstället kan 

komma att avges från överhettat bränslematerial vid eventuellt 

skadad bränslekapsling. 
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De hypotetiska omständigheterna kring det ogynnsammaste rörbrottet 

är specifika för varje särskild anläggning och anges i den till 

anläggningen hörande beskrivningen av Design Basis Accident, 

DBA, dvs det dimensionerande haveriet. 

Detta dimensionerande haveri är i kokarreaktorer med yttre huvud- 

cirkulationskrets i allmänhet ett brott på huvudcirkulations- 

kretsen intill reaktortanken. Rördimensionen kan vara av stor- 

leken 60 cm innerdiameter och kylmedelsutströmningen kan ur det 

dubbeländade brottet uppgå till 16 ton/sek. I moderna kokarreak- 

torer har huvudcirkulationskretsen med hjälp av interna pumpar 

s a s flyttats in i reaktortanken och det dimensioneringsgrundande 
rörbrottet i kokarreaktorer av denna typ är i allmänhet ett brott 

på en huvudångledning intill reaktortanken (se NÄR-O92:2). Tryck- 

vattenreaktorernas dimensionerande haveri slutligen är i allmän- 

het ett brott på en huvudcirkulationsledning intill reaktortanken 

(se NÄR-092:3). 

Inneslutningen har till uppgift att begränsa utläckaget av radio- 

aktivitet vid de haverier som ligger till grund för dimensioneringen 

(DBA) med beaktande av alla de förhållanden som råder vid en DBA. 

Detta gör att krav på inneslutningens funktion kan ställas med 

avseende på ett större eller mindre antal av följande punkter. 

1) Täthet, medförande krav på 

lågt läckage (maximerat vid givet tryck) 

stängande skalventiler, tätande rör som passerar skalet 

täta kabelgenomföringar 

provningsmöjligheter 

2) Mekanisk hållfasthet 

tryckhållfasthet, statisk 

, dynamisk 

temperaturtålighet 
missiltålighet 

3) Trycksänkning och kylning 

sprinklingssystem 

kylsystem 
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4) Rening 

sprinkling 

filtersystem 

5) Nödventilation gällande 

avlåtning av radiolysgaser 

rekombinering av radiolysgaser 

vid dubbel inneslutning 

återpumpning av läckage 

utsläpp på hög höjd efter rening 

6) Automatik och instrumentering 

7) Kontrollmöjligheter 

8) Estetiska och psykologiska krav 

För vissa punkter finnes krav preciserade i AEC General Design 

Criteria [1:6]. De kriterier som berör inneslutningen finnes 

återgivna i slutet av detta kapitel nämligen kriterierna 50 t 0 m 

57. För den mer detaljerade tillämpningen finnes föreskrifter s k 

Safety Guides, av vilka de som berör inneslutningar är samlade 

under referens [1:7]. Ytterligare några föreskrifter av denna typ 

håller på att utarbetas [1:8]. 

Täthet 

Teoretiskt bestäms täthetskravet av att dosen till en kritisk 

grupp av befolkning ej skall överskrida accepterad nivå. Därvid 

bestäms dosen med beaktande av från härden frigjord aktivitet, 

reduktioner genom uttvättning, deponering och eventuell rening. 

Vidare beräknas utläckt mängd från inneslutningen beroende på 

koncentration och tryck i inneslutning samt dess läckfaktor. 

Slutligen blir de meteorologiska spridningsförhållandena avgörande 

för koncentration och den integrerade exponeringen. 

I USA sker beräkningen mera schematiskt efter den mall som anges i 

Safety Guide 3 (BWR) och 4 (PWR). Där räknas formellt med en fissions- 

produktsfrigörelse.avi. 

100 Z ädelgaser 

25 Z halogener 

(Procenttalen utgör Z av totala fissionsproduktinnehållet i härden). 
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AEC Safety Guide utvecklar halogenläckaget ytterligare till 

25 Z av halogeninnehållet är tillgängligt för läckage varav 

21.75 Z (BWR) som elementär jod 

21.25 Z (PWR) 1
  

l.25 Z som partikulär jod 

2 Z (BWR) som organisk jod 

2.5 Z (PWR) 

Läckaget beräknas som om maxtrycket råder under hela den tid som 

övertryck råder i inneslutningen. Det ligger således stora säker- 

hetsmarginaler inbakade i dessa beräkningar. 

Täthetskravet för BWR är i allmänhet att läckaget vid konstruktions- 

trycket ej skall överskrida l Z av den inneslutna volymen under 24 

timmar. Täthetskravet för PWR är i allmänhet att läckaget vid 

konstruktionstrycket ej skall överskrida 0.1 Z av den inneslutna 

volymen under 24 timmar. Öppningar, rörgenomföringar och andra 

tänkbara läckagevägar genom inneslutningskärlet skall kunna till- 

slutas genom stängning av skalventiler. Kraven på skalventiler 

är specificerade i AEC-kriterierna 55, 56 och 57. I regel krävs 

dubbla skalventiler, en innanför och en utanför inneslutningen, så 

nära denna som möjligt. Det skall finnas möjligheter att regel- 

bundet prova ventilernas funktion och att bestäma om ventil- 

läckaget ligger inom tillåten gräns. 

Kraft- och signalkabelförbindningarna med omvärlden passerar kärl- 

väggen i täta ledningsgenomföringar. I USA har Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE) utvecklat normer för elektriska 

genomföringar i reaktorinneslutningar ü:9]. 

Återkommande periodisk kontroll av läckaget skall kunna utföras 

vid konstruktionstrycket. Viss kontroll kan utföras vid lägre tryck 

och läckaget extrapoleras till konstruktionstrycket. 

Mekanisk hållfasthet 

Det tryckbärande skalet skall kunna tåla de tryck och temperaturer 

som uppstår vid det dimensionerande haveriet, exempelvis ett rörbrott 

på primärsystemet inom inneslutningen utan att läckaget överskrider 

konstruktionsvärdet. Det maximala tryck en inneslutning utsättes 
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för vid en DBA beror på energierna hos primärkylmediet och upp- 

lagrad energi hos bränsle- och konstruktionsmaterial. Ytterligare 

tillskott kan erhållas från nukleära transienter, metall-vatten- 

reaktioner vid eventuell bristfällig funktion hos härdnödkylningen 

och värmeenergi vid eventuell förbränning av den bildade vätgasen. 

Dessa senare energimängder är emellertid endast några procent av 

primärsystemets energi, om man räknar med att metall-vatten-reak- 

tionen maximalt omfattar 5 Z av kapslingsmaterialet, vilket man 

enligt Safety Guide nr 7 bör räkna med. Där ligger en säkerhet- 

marginal inbakad eftersom kravet på härdnödkylningen är att 

metall-vatten-reaktionen skall begränsas till l Z av kapslings- 

materialet. 

Vid PWR-reaktorer innehåller inneslutningen även delar av sekundär- 

systemet. Som regel räknas därvid med att förutom värmeinnehållet 

i primärsystemet skall inneslutningen även tåla att samtidigt en av 

O .. n O O G I c .. 
anggeneratorernas varmeinnehall pa angsidan frigores. 

Inneslutningen skall även tåla de dynamiska belastningar som är 

förenade med olyckan i form av exempelvis chockvågor vid ett rör- 

brott. 

Om man planerar att vid uppröjning efter ett haveri fylla inne- 

slutningen med vatten måste denna tåla det statiska tryck som 

vattnet ger på olika nivåer. 

Det är väsentligt att inneslutningens täthet ej äventyras av att 

det täta skalet slås sönder av detaljer som slungas iväg i samband 

med olyckan, s k missiler. Man försöker i första hand förebygga 

att missiler bildas genom att förankra rör och andra konstruk- 

tionselement så att de tål de krafter som uppstår vid ett haveri. 

Särskilda skärmar kan placeras kring potentiellt farliga delar. 

Slutligen kan inneslutningen utformas så att den får stor mot- 

ståndskraft mot missiler, exempelvis genom att den tätande plåten 

ingjutes i betong. 
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Exempel på inre missiler som måste beaktas 

a) roterande element 

b) delar av rör och rörböjar 

c) ventildelar 

d) styrdon eller delar därav 

e) hetvatten- eller ångstrålar (jets) 

f) slående rör (whipping pipes) 

Inre missiler kan uppkomma i samband med ett haveri som kräver 

inneslutningens funktion. För yttre missiler torde i regel gälla 
att dessa är farliga endast i samband med att de förutom att skada 

inneslutningen även skapar ett haveri som kräver att inneslutningen 
fungerar. Exempel på yttre missiler är 

roterande delar av turbin eller generator 

fallande skorsten 

flygplan eller flygplansdelar 

Trycksänkning och kylning 

För att läckaget av fissionsprodukter från inneslutningen skall 

reduceras sprinklas inneslutningens atmosfär med kallt vatten 

varigenom ångan kondenseras, temperaturen sänkes och trycket 

sjunker. Därigenom minskar drivkraften för läckaget och man strävar 

efter att så snabbt som möjligt komma ner till atmosfärstrycket. 

Eftersom resteffekt ständigt produceras i härden måste en kontinuer- 

lig kylning upprätthållas. 

För BWR sker vanligen en kylning av det sprinklingsvatten som pumpas 
från kondensationsbassängen och strilas i inneslutningen. Härdnöd- 

kylningen bidrar endast med att förflytta värmet från härden till 

inneslutningen i övrigt. 

För PWR sker den första trycksänkningen med vatten från ett förråd 
men efter ca 30 min cirkuleras vattnet och värmet bortkyles i en 

värmeväxlare i sprinklingskretsen. Samma gäller för det lågtrycks- 
injekteringssystem som kyler härden efter ett haveri med kylmedels- 
förlust. Även om således sprinklingssystemet ej skulle fungera 
bortföres värme från inneslutningen med lågtrycksinjekterings- 
systemet. 
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Sprinklingssystem för inneslutningen utföres med god redundans, 

i regel med 2 st system med vardera lO0 Z kapacitet. De matas 

med nödkraft och möjligheter finns att prova dess funktion. 

Esaias 

Sprinklingen av atmosfären i inneslutningen med vatten medför även 

en uttvättning av vattenlösliga fissionsprodukter och aerosoler. 

Den elementära joden upptages effektivt av vattnet särskilt om 

vattnet doseras med natriumhydroxid (Na0H) eller natriumtiosulfat 

(Na2S2O3). Organiska jodföreningar har emellertid lägre löslighet 

i vatten varför denna andel av fissionsproduktsinnehållet endast 

reduceras obetydligt. 

Särskilda reningsaggregat för atmosfären i inneslutningen kan 

insättas. Om de är försedda med jodfilter med särskilt impregnerat 

aktivt kol, kan de även taga upp organisk jod. Dessa filters 

reningsgrad sjunker drastiskt om luftens fuktighetshalt går över 

80 Z. Därför måste luften avfuktas före reningen exempelvis genom 

vattenutfällning i en kylare och efterföljande uppvärmning. 

Nödventilation 

Till nödventilation kan hänföras olika arrangemang för luftbe- 

handling. Gemensamt för dem är att de på ett kontrollerat sätt 

skall ta hand om radioaktivt kontaminerad luft och efter erfor- 

derlig rening avleda den på ett säkert sätt. 

Dubbla inneslutningar av olika slag förses med ett ventilations- 

system som suger av luften i utrymmet mellan skalen och efter 

rening i partikelfilter och jodfilter antingen pumpar tillbaka 

luften till den inre inneslutningen eller leder den till en 

skorsten för utsläpp på hög höjd. Den luftmängd som ett sådant 

system skall behandla beror på den mängd luft som läcker till 

utrymmet. Den yttre inneslutningens läckage blir i regel dimensio- 

nerande eftersom kraven på täthet hos den inre inneslutningen är 

stränga. Om luften skall pumpas tillbaka måste även den yttre 

barriären vara mycket tät för att ej trycket i den inre inneslut 

ningen skall stiga för snabbt. 
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Av olika skäl finns behov att kunna ta hand om den inneslutna atmos- 

fären. Ett exempel utgör det under föregående rubrik nämnda cirkula- 

tionsaggregatet för jodrening. Ett annat fall är där man vill behandla 

luften med hänsyn till den på lång sikt bildade vätgasen i inneslut- 

ningen. Metall-vatten-reaktionen förutsättes ge ett mycket kortvarigt 

tillskott under begynnelseskedet av ett haveri. Det dominerande bidraget 

kommer ifrån bildningen av knallgas genom radiolys av vattnet i det strål- 

ningsfält som råder i inneslutningen. Eftersom det vid radiolysen bildas 

både syre och vätgas föreligger problemet även vid en kvävgasfylld inne- 

slutning. Andra bidrag av mindre storlek kommer från korrosion av metaller 

[1:l0]. Motåtgärden kan bestå i att koppla in ett rekombineringsaggre- 

gat eller att långsamt omsätta luften i inneslutningen genom ett avsug 

och motsvarande insläpp av luft. Den avsugna luften renas och utsläppes 

genom skorsten. Efter partikel- och jodrening innehåller luften fortfa- 

rande ädelgaser. Utsläppet kan emellertid anpassas, så att det sker vid 

lämplig vindriktning och goda spridningsförhållanden.En sådan ventilering 

av inneslutningen kan också vara ett första steg i en uppröjning efter 

haveriet. För den typ av inneslutningar (PS) som tillåter en uppfyll- 

ning med vatten måste avluftning ske av inneslutningsatmosfären, vilket 

kräver ett motsvarande ventilationssystem. 

Automatik och instrumentering 

För utlösning av skalventilstängning och för start av olika nödutrust- 

ningar erfordras instrument, som kan indikera att ett haveri inträffat, 

och automatik, som ger erforderliga manöverimpulser. För en BWR-reaktor 

finns tre olika sätt att utföra isoleringen av skalet beroende på vilken 

typ av haveri som indikeras (se kap 3.2.2). Det betyder att förutom 

tryck- och temperaturvakter innanför inneslutning så finnes även tryck-, 

temperatur- och nivåvakter utanför inneslutningen i utrymmen som inne- 

håller reaktorvattenförande ledningar. I en PWR-reaktor sker isolering 

enbart genom signaler från tryck- och temperaturvakter innanför inne- 

slutningen. 

Vid en direktcykelkokare med turbinen utanför feaktorinneslutningen kan 

ett brott utanför inneslutningen isoleras genom att skalventilerna 

stänges. Om dessa icke stänger i ett sådant fall blir för reaktorhärdens 

del förhållandena desamma som vid brott innanför inneslutningen. Icke 

stängande skalventiler innebär emellertid vid varje rörbrottssituation 

att inneslutningens integritet går förlorad vilket är allvarligt vid en 

försämrad nödkylning av härden. Förutom pålitliga skalventiler kräves så- 

ledes en snabb och pålitlig stängningsautomatik. 

Vid en indirekt cykel med värmeväxlare innanför inneslutningen är man ej 
så beroende av att skalventilerna stänger, så länge brottet ej direkt 

eller indirekt omfattar avgränsningen mellan primär- och sekundärsidan i 

värmeväxlaren. 
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Instrumenten som indikerar rörbrott utgöres av tryckvakter,

temperaturvakter och nivåvakter (spillvakter).Vid stort brott blir det

tryckvakterna som snabbast ger signal medan temperaturvakterna ger

utlösning vid något mindre brott. Brott på kallvattenledningar

indikeras med nivåvakter. Det är väsentligt att instrumenteringen

projekteras så att isoleringssignal vid brott i olika utrymmen er-

hålles inom de tider som respektive brottstorlek kräver.

Eengzelleêilisbsssz

Enligt AEC Design Criterion 52 och 53 skall inneslutningen konstrueras

för att medge

1) inspektion av vitala delar

2) genomförandet av lämpligt kontrollprogram

3) återkommande periodisk uppmätning av läckaget vid konstruk-

tionstrycket hos hela inneslutningen

4) återkommande periodisk mätning av läckaget vid genomföringar

med packboxar eller bälgar

Genomförande av olika kontroller underlättas om vid konstruktionen

hänsyn tas till dessa och erforderliga anordningar därför inrättas.

Tidigare har nämnts behovet av att kunna kontrollera skalventilers

stängningsfunktion och täthet samt av provningsmöjligheter för

sprinklingssystemen.
Estetiska och psykologiska krav

De estetiska kraven är ej av säkerhetsnatur, men kan ha sin bety-

delse för ett accepterande av kärnkraftstationens placering i en

känslig miljö. Psykologiska skäl kan t ex tala för en underjords-

förläggning även om samma säkerhet kan uppnås med en inneslutning

ovan jord.

Utdrag ur AEC General Design Criteria

REACTOR CONTAINMENT

CRITERION 50 - CONTAINMENT DESIGN BASIS

The reactor containment structure, including access openings,

penetrations, and the containment heat removal system shall

be designed so that the containment structure and its internal

compartments can accomodate, without exceeding the design

leakage rate and, with sufficient margin, the calculated

pressure and temperature conditions resulting from any loss-

of-coolant accident. This margin shall reflect consideration

of (1) the effects of potential energy sources which have not

been included in the determination of the peak conditions,

such as energy in steam generators and energy from metal-water

and other chemical reactions that may result from degraded
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emergency core cooling functioning, (2) the limited experience 
and experimental data available for defining accident 

,phenomena and containment responses, and (3) the conservatism 

of the calculational model and input parameters. 

CRITERION 51 - FRACTURE PREVENTION OF CONTAINMENT 

PRESSURE BOUNDARY 

The reactor containment boundary shall be designed with 

sufficient margin to assure that under operating, maintenance, 

testing, and postulated accident conditions (l) ist ferritic 

materials behave in a nonbrittle manner and (2) the probability 
of rapidly propagating fracture is minimized. The design shall 

reflect consideration of service temperature and other 

conditions of the containment boundary material during 

operation, maintenance, testing, and postulated accident 

conditions, and the uncertainties in determining (1) material 

properties, (2) residual, steady-state, and transient stresses, 

and size of flaws. 

CRITERION 52 - CAPABILITY FOR CONTAINMENT LEAKAGE RATE TESTING 

The reactor containment and other equipment which may be 

subjected to containment test conditions shall be designed 
so that periodic integrated leakage rate testing can be 

conducted at containment design pressure. 

CRITERION 53 - PROVISIONS FOR CONTAINMENT TESTING AND INSPECTION 

The reactor containment shall be designed to permit (1) 

inspection of all important areas, such as penetrations, (2) an 

appropriate surveillance program, and (3) periodic testing at 

containment design pressure of the leaktightness of penetrations 

which have resilient seals and expansion bellows. 

CRITERION 54 - PIPING SYSTEMS PENETRATING CONTAINMENT 

Piping systems penetrating primary reactor containment shall be 

provided with leak detection, isolation, and containment 

-capabilities having redundancy, reliability and performance 

capabilities which reflect the importance to safety of 

isolating these piping systems. Such piping systems shall be 
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designed with a capability of test periodically the 

operability of the isolation valves and associated apparatus 

and to determine if valve leakage is within acceptable limits. 

CRITERION 55 - REACTOR PRESSURE BOUNDARY PENETRATING 

CONTAINMENT 

Each line that is part of the reactor coolant pressure boundary 

and that penetrates primary reactor containment shall be 

provided with containment isolation valves as follows, unless 

it can be demonstrated that the containment isolation 

provisions for a specific class of lines, such as instrument 

lines, are acceptable on some other defined basis: 

(l) One locked closed isolation valve inside and one locked 

closed isolation valve outside containment; or 

(2) One automatic isolation valve inside and one looked closed 

isolation valve outside containment; or 

(3) One locked closed isolation Valve inside and one automatic 

isolation valve outside containment. A simple check valve may 

not be used as the automatic isolation valve outside 

containment; or 

(4) One automatic isolation valve inside and one automatic 

isolation valve outside containment. A simple check valve may 

not be used as the automatic isolation valve outside 

containment{ 

Isolation valves outside containment shall be located as close 

to containment as practical and upon loss of actuating power, 

automatic isolation valves shall be designed to take the 

position that provides greater safety. 

Other appropriate requirements to minimize the probability 

or consequences of an accidental rupture of these lines or 

lines connected to them shall be provided as nessecary to 

assure adequate safety. Determination of the appropriateness 

of these requirements, such as higher quality in design, 

fabrication, and testing, additional provisions for inservice 

inspection, protection against more severe natural phenomena, 

and additional isolation valves and containment, shall include 
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consideration of the population density, use characteristics, 

and physical characteristics of the site environs. 

CRITERION 56 - PRIMARY CONTAINMENT ISOLATION 

Each line that connects directly to the containment atmosphere 

and penetrates primary reactor containment shall be provided 

with containment isolation valves as follows, unless it can be 

demonstrated that the containment isolation provisions for a 

specific class of lines, such as instrument lines, are 

acceptable on some other defined basis: 

(1) One locked closed isolation valve inside and one locked 

closed isolation valve outside containment; or 

(2) One automatic isolation valve inside and one locked closed 

isolation valve outside containment; or 

(3) One locked closed isolation valve inside and one automatic 

isolation valve outside containment. A simple check valve may 

not be used as the automatic isolation valve outside 

containment; or 

(4) One automatic isolation valve inside and one automatic 

isolation valve outsied containment. A simple check valve may 

not be used as the automatic isolation valve outsied containment. 

Isolation valves outside containment shall be located as close 

to the containment as practical and upon loss of actuating 

power, automatic isolation valves shall,be designed to take 

the position that provides greater safety. 

CRITERION 57 - CLOSED SYSTEM ISOLATION VALVES 

Each line that penetrates primary reactor containment and is 

neither part of the reactor coolant pressure boundary nor 

connected directly to the containment atmosphere shall have 

at least one containment isolation Valve which shall be either 

automatic, or locked closed, or capable of remote manual 

operation. This valve shall be outside containment and located 

as close to the containment as practical. A simple check valve 

may not be used as the automatic isolation valve. 
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2. OLIKA TYPFR AV INNESLUTNINGAR 

För vattenkylda kraftreaktorer användes två huvudtyper av inne- 

slutningar nämligen torra och våta inneslutningar. I den torra 

inneslutningen får den vid ett rörbrott frigjorda ångan fritt

expandera. I den våta inneslutningen ledes ångan ned i en bassäng 

där ångan kondenserar och därigenom begränsas det maximala 

trycket som uppstår vid utströmningen. 

Funktionsmässigt kan iskondensorn, där kylreservoiren utgöres av 

ett isförråd i stället för vattenbassängen, anses utgöra en 

variant av den våta inneslutningen. 

Inneslutningar kan utföras enkla eller med dubbla skal. 

Trycket i inneslutningen kan efter ett haveri snabbare bringas under at- 

mosfärstrycket om inneslutningen redan före olyckan hålles vid undertryck 

Denna möjlighet har tillämpats på torra inneslutningar. Således 

erhålles 6 huvudvarianter. 

áåtm 
tryck (de flesta PWR-reaktorer) 

enkel 
undertryck_(ex Surry) 

Torr inneslutning 
atm tryck (många PWR-reaktorer) 

dubbel 
undertryck (ex Beaver Valley) 

enkel PS-inneslutning variant iskondensor 

Våt inneslutning (GX Sequoyah) 
dubbel de flesta BWR-reaktorer 

Här göres en kort beskrivning av dessa olika typer med några olika 

varianter vid tillämpning på ovanjordsförläggning. Därefter behandlas 

bergrumsförläggningar och hur ovanstående huvudtyper där kan 

användas. 

2.l Torr inneslutning, enkel 

Den enkla torra inneslutningen består av ett tätt, tryckbärande 

skal, som kan tåla det tryck som uppstår om all den energi frigöres som 

den inneslutna delen av primärsystemet innehåller 
För en kokarreaktor med direkt cykel kan hela primärsystemet(med turbinex 

inneslutas men också enbart reaktordelen. 
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Vanligen användes den torra enkla inneslutningen för PWR-reaktorer, 

varvid hela primärsystemet inneslutes samt delar av sekundärsystemet (ång- 

generat0rerna).Man räknar då med att utöver primärsystemet även en av ång- 

generatorerna tömmes till inneslutningen. Sekundärsystemet förses 

med skalventiler vid passagen genom skalet. Om ångledningarna 

har säkerhetsventiler utanför skalet, placeras isoleringsventi- 

lefna Utanför dessa Så att sekundärånga kan blåsas av även 

efter isolering. Fig 2:1 visar en schematisk bild av en enkel 

torr inneslutning för-PWR. 

Vid rörbrott innanför inneslutningen skall skalventilerna stänga och 

täta inneslutningen med undantag för de i säkerhetssystemet ingående 

rörledningarna. Antalet skalventiler bestäms av AEC:s krav enligt ovan 

kap 1. 

Utrymmessprinklingen skall träda i funktion endast vid rörbrott innanför 

reaktorinneslutningen. Sprinklingsvatten erhålles under första halv- 

timmen från en fristående lagringstank, därefter måste omkoppling ske 

så att vatten tas från inneslutningens undre del. 

Inneslutningen utgöres ofta av ett cylindriskt eller sfäriskt skal av stål 

men kan även utföras i annat materia1.Så1unda förekommer cylindriska 

becongskal med en täçandewplåtinferdrinz. som kan aáutas in i betongen 

för att bli bättre skyddad mot missiler. 

Inneslutning 

f“ Ånga ut 
Ånggenerato 

-4X$-+»- 

     

    

Reaktor Skalventiler 

Vatten in 

  
Figur 2:1. Enkel, torr inneslutning, PWR 
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Exempel på data för torra inneslutningar för PWR ges i följande

tabell.

Effekt Konstr tryck Tempe- .Läckage Dimension
- atm över- ratur vid konstr Inner- Fri volym

tryck 0, tryck diameter
3 

Mwt C volZ/dygn m m
4 

3000 3.3-4.2 1209138 0.1 38-42 w6-7-10 
4 

2500 3.3-4.2 120-138 0.1 35-41 NS-6-10 

1500 3.3-4.2 120-138 0.1 32 N3-4°l04

Undertrycksinneslutning

Vid en variant av en enkel torr inneslutning (ex Surry-reaktorn)

hålls inneslutningen under drift vid undertryck. Avsikten är

att man därigenom snabbt skall kunna sänka trycket under atmos-

färens tryck efter ett haveri och därmed avbryta utläckningen av

aktivitet till omgivningen.

Trycket hålles vid ett värde varierande mellan 0.62 och 0.7 bar

så snart primärsystemets tryck eller temperatur överstiger värdena

för varm avställning. Undertrycket skapas med en ångejektor som på

ca 4 timmar sänker trycket till fastställt undertryck, vilket är

ungefär samma tid som kräves för reaktorns uppstartning. Inne-

slutningen är konstruerad med en täthet som ger ett läckage av

0.1 Z per dygn vid konstruktionstrycket 4.1 bar. För att ta hand

om inläckaget finnes två stycken vacuumpumpar, som vardera har

mer än 100 Z kapacitet (5 cfm = 8.5 m3/sek). Den utpumpade luft-

mängden mätes, och man kan på det sättet hålla kontroll på skalets

täthet. Den täta inneslutningen gör att det dröjer 100 dagar för

att trycket skall öka 0.07 bar (1 psia) om utpumpning ej sker.

Efter ett haveri sänkes trycket genom sprinklingssystem hastigt

under atmosfärstrycket. Man anger att det sker inom 30 min. För-

delen med undertrycksinneslutningen är att trycksänkningskurvan
. 0 1 .

med en brant lutning skär atmosfarstrycket medan Vld en normal-
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trycksinneslutning tryckkurvan asymptotiskt närmar sig ett 

sluttryck i närheten av atmosfärstrycket. 

Även efter ett haveri upprätthåller Vacuumpumparna undertrycket 

genom att suga luft från inneslutningen, och denna luft renas i 

kolfilter och tas om hand av avgassystemet. Det är ingen svårig- 

het för utrustningen att arbeta vid undertryck och inneslutningen 

har kunnat konstrueras att tåla undertrycket utan att någon ny 

teknik behövt tillgripas. 

Att för stort undertryck skulle skapas i inneslutningen förebygges 

genom larmsignaler som varnar vid för lågt tryck. Ångejektorerna är 

genom administrativ kontroll hindrade från att användas under 

driftstillstånd. Vacuumpumparna har så låg kapacitet att det 

tar 25 dagar för en trycksänkning av 0.07 bar (1 psi) varför 

god tid finnes för varning och åtgärd. 

Beträffande möjligheterna att beträda inneslutningen vid det 

rådande undertrycket, så skall det ske med viss kontroll. Luft- 

trycket motsvarar det som råder på 3000 m höjd. Tillträde sker 

endast genom personalsluss med tryckutjämningssystem. Tryck- 

ändringar skall ske i begränsad takt i enlighet med vad som till- 

lämpas inom flyget. Två personer skall alltid åtföljas så att om 

någon får svårigheter, den andra skall kunna lämna hjälp. 

2.2 Torr inneslutning, dubbel 

Med en dubbel inneslutning kan läckaget till omgivningen vid ett normalt 

beaktat haveri göras mycket litet. Med hjälp av en kompressor hålles ett 

visst undertryck i mellanrummet och den luft som läcker till 

spalten utifrån liksom den aktivitet som läcker ut pumpas in i den 

inre inneslutningen. Det inre skalet göres tryckbärande med samma 

krav som för enkel inneslutning. Den yttre inneslutningen måste 

göras så tät att den inläckande luften ej ger för snabb tryck- 

stegring vid inpumpning till inre inneslutningen. Alternativt kan 

spalten hållas vid ett undertryck med en fläkt som evakuerar 

läckaget genom reningsfilter och därefter släpper ut det på hög 

höjd genom en skorsten. 

I en dubbel inneslutning består vanligtvis väggarna av ett inre 

plåtskal och ett yttre betongskal, se figur 2:2. 
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Figur 2:2. Dubbel, torr inneslutning, PWR 
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Reaktorn Beaver Valley har utrustats med en partiellt dubbel inne- 

slutning. Avsikten med denna är att uppsamla läckage vid genom- 

föringar och släppa ut det på hög höjd för att vid låg vind4 

hastighet få en bättre utspädning vid stationsgränsen än vad som 

erhålles vid markutsläpp. Ett första förslag till en dubbel 

inneslutning omfattade ett yttre skal över hela inneslutningen, 
men det ändrades sedermera (mars -71) till att omfatta en in- 

byggnad täckande enbart rörgenomföringar, kabelschakt, sluss- 

öppningar och dylika passager genom det täta skalet. Detta 

utgöres av ett plåtfodrat betongskal, där alla plåtskarvar är 

försedda med täta testkanaler över svetsskarvarna. Detta gör att 

läckaget huvudsakligen antas ske vid genomföringarna. 

Evakueringssystemet utgöres av 2 fläktar med vardera kapaciteten 

85 000 m3/h och de håller ett undertryck på ca 6 mm vp i inbyggnaden. 

En fläkt är alltid i drift och utsläpp sker på 45 m höjd med 

hastigheten 30 m/s. Vid ett haveri kopplas en filterbank in med 

partikel- och jodfilter. Denna är även dubblerad. 

2.3 Våt inneslutning, enkel 

§§:iEE§§lEEEiEâ 

I den våta reaktorinneslutningen är avsikten att vid brott på 
reaktorns primärsystem, den utströmmande ångan via rör skall ledas ned i 

en vattenbassäng, där den kondenseras. Utförandet benämnes ofta 

PS-inneslutning (Pressure Suppression) och det övre utrymet 

primärutrymmet eller dry well. Den nedre delen innehållande 
bassängen kallas sekundärutrymmet, wet well eller suppression 

Chamber. Reaktorns inneslutning innehåller i stort sett bara reak- 

tortanken och kondensationsbassängen, medan all tryckbärande hjälp- 

utrustning placerats i reaktorbyggnaden. Reaktorinneslutningen skall 

konstrueras för att tåla det tryck och den temperatur som uppstår 
om all den värmeenergi som omslutes av inneslutningen frigöres. 
I en våt inneslutning kan man begränsa det maximala trycket, som 

inneslutningen måste konstrueras för till 4 - 5 bar trots den 

mindre volymen i förhållande till en enkel torr inneslutning. 
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Figur 2:3. Enkel, våt inneslutning av typ Pressure Suppression (PS) 

Reaktorinneslutningen kan göras liten då all tryckbärande hjälputrust- 

ning placeras i reaktorbyggnaden. Detta medför en stor mängd genomföringar 

genom reaktorinneslutning. AEC:s kriterier kräver att alla rörsystem, som 

går genom primära reaktorinneslutningen skall vara försedda med ventiler 

som kan isolera dessa rörsystem. Sådana rörsystem skall konstrueras 

med möjlighet till periodisk test av ventiler och anslutna apparater och 

till kontroll av om ventilläckaget är inom acceptabel nivå. 

Vid rörbrott utanför inneslutningen skall skalventilerna stänga och 

stoppa utflödet från reaktortanken. Ett specificerat största utläckage 

från tanken är det dimensionerande kravet, som ger kravet på snabb- 

het och täthet. 

Vid rörbrott innanför inneslutningen skall skalventilerna stänga och 

täta inneslutningen. Det huvudsakliga kravet är då täthet. Antalet 

skalventiler i varje system är som nämnts tidigare beroende på i vilket 

system de ingår. System som är en del av reaktorns primärsystem eller 

är anslutet till inneslutningsatmosfären skall ha en skalventil på in- 

sidan och en på utsidan av inneslutningen. 
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Utrymmessprinklingen skall träda i funktion endast vid rörbrott innanför 

reaktorinneslutningen. Sprinklingsvattnet utgörs av vatten från kon- 

densationsbassängen i sekundärutrymmet och kyls i värmeväxlare. Av- 

sikten är att kyla reaktorinneslutningen och genom att kondensera 

ånga reducera trycket i utrymmet. Vidare tvättas en del av jodaktiviteten 
ur gasmassan och därigenom minskar utläckningen från inneslutningen. 
För att göra joduttvättningen mer effektiv tillsätts kemikalier, van- 

Iigen natriuñhydroxid. 

Kravet enligt USAEC är att härdnödkylningen skall begränsa metall- 

vatten-reaktionen så att högst 1 Z av kapslingen vid ett rörbrott 

skall reagera och bilda vätgas. Inneslutningen skall emellertid 

dimensioneras för en reaktion omfattande 5 Z av kapslingen. Härigenom 

måste åtgärder vidtagas för att knallgaskoncentrationen vid DBA ej 

skall överskrida tillåtna gränser. Detta kan ske genom att PS-inne- 

slutningen hålles fylld med kvävgas. 

Iskondensor 

I PS-inneslutningen tvingas den vid ett rörbrott utblåsande ångan 

ned i en vattenbassäng där ångan kondenserar. Vid en inneslutning 

med iskondensor ledes ångan i stället genom ett isförråd där ångan 

kondenserar och maximala trycket blir därvid lägre än vad det skulle 

bli i en torr inneslutning. Principen för denna typ av inneslutning 

sådan den utformats för Sequoyah PWR-anläggning med effekten 3400 Mwt 

visas i fig 2:4 [2:l]. 

       
Sprinklingssys e 

Övre utrymme 

x X
\\\-Iskondensof 

:\Undre utrêråtåäli_ W

Y F 
_____w_J 

Reakto SUNP 

Cirkulationspumpar 
_____,___ och kylare 

Figur 2:4. Principen för iskondensor. 
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Inneslutningen är uppdelad i två volymer, undre och övre utrymmet. 

I undre utrymmet finnes alla tryckbärande delar med primär- och 

sekundärkylmedium. Det övre utrymmet utgöres av kupolen och stora 

fria delar av inneslutningen. Dessa båda utrymmen är förbundna med 

V
vertikala kanaler längs 3000 av periferin hos den cylindriska 

reaktorbyggnaden. I dessa kanaler finnes 24 st moduler av is- 

kondensorn vardera bestående av 9 x 9 = 81 st kolonner eller 

rör av trådnät med diametern 0.3 m. Dessa nätkorgar är fyllda 

med isbitar. Isförrådet bildar alltså en tubvärmeväxlare där 

luftångblandningen passerar på utsidan av tuberna. Totala is- 

mängden är ungefär 1000 ton. Nedtill och upptill finnes isolerade 

luckor som öppnas vid ett övertryck i det undre utrymmet. 

Luckorna liksom de yttre och inre väggarna år isolerade och för 

att kompensera den värmeavgivning som sker spolas kalluft genom 

kanaler i de paneler som innefattar isoleringen. De tätande ytorna 

på luckorna hålles över fryspunkten så att luckorna ej skall 

frysa fast. 

Vid ett haveri fungerar systemet så att den i det undre utrymmet 

frigjorda ångan höjer trycket i denna del. Därvid strömmar luft 

och ånga upp genom iskondensorerna där ångan mycket snabbt 

kondenserar vid kontakt med isen. Luften ansamlas i den övre 

delen där trycket stiger. Samtidigt minskar tryckfallet i is- 

kondensorn i och med att andelen luft i den inströmmande ång- 

luftblandningen minskar. Maximala trycket under denna fas ligger 

väl under konstruktionstrycket som är ca 0.8 kg/cmz. Även 

differenstrycket över mellanväggar ligger under detta värde. 

Sluttrycket bestämmes i huvudsak av förhållandet mellan volymerna 

av de båda utrymmena och beror mindre på den frigjorda energin. 

Efter nedblåsningen har ca 40 Z av isförrådet smält. Resterande 

kylkapacitet kan komma till nytta vid en nedsatt funktion hos 

härdnödkylsystemen. Om endast så mycket vatten tillförs härden, 

så att allt det tillförda vattnet kokar av genom resteffektens 

värmeproduktion, kommer all denna värme att tillföras inneslut- 

ningen som ånga. Genom att en luftcirkulationsfläkt och ett 

sprinklingssystem startar efter 30 sek kan dessa tillsammans med 
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resterande isförråd hålla trycket under konstruktionsgränsen, trots 

den reducerade härdkylningsfunktionen. 

Måtten på en iskondensor jämfört med en motsvarande torr inneslutning 
framgår av följande tabell. 

Diameter Höjd Fri volym Konstruktions- 

3 tryck 
m m m kg/cm 

Iskondensor 35 51 34-103 0.8 

Torr inneslutning 42 64 65103 3.3 

Följande stationer är försedda med iskondensor (okt 1971), samtliga 
av PWR-typ 

Namn Plats Effekt Konstruktionstryck Material 
vMWt kg/cmz 

D C Cook Mich USA 2x3400 0.84 Betong 

Sequoyah Tenn USA 2x34OO 0.77 Stål 

Watts Bar -- 2x340O 0.95 Stål 

McGuire USA 2x3400 0.95 Stål 

Loviisa Finland 1300 0.77 Stål 

OHJ nJapan 2x3400 0.84 Stål 

2.4 Våt inneslutning, dubbel 

En dubbel våt inneslutning kan i princip utföras som en dubbel torr 

inneslutning. I praktiken har den vanligaste varianten emellertid 

blivit ett utförande med en PS-inneslutning omgiven av en reaktor- 

byggnad, innehållande de hjälpsystem som ej rymmes i den begränsade 

PS-volymen. Reaktorbyggnaden utföres så tät att ett visst undertryck 
kan hållas i den med hjälp av ett nödventilationssystem, som efter 

rening släpper ut luften på hög höjd via en skorsten. En särskild 

variant utgör Mühleberg-reaktorn där även reaktorbyggnaden är ut- 

rustad med en kondensationsbassäng. 
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Iskondensoranläggningar är ofta utförda med dubbel inneslutning 

av samma typ som torra inneslutningar dvs ett inre stålskal och 

ett yttre betongskal. På grund av den begränsade inneslutnings- 

volymen är det ej lämpligt att pumpa spaltläckaget tillbaka till 

inneslutningen utan det evakueras till nödventilationssystemet. 

Nämnda tre varianter beskrives här kortfattat. 

PS-inneslutninglmed nödventilerad reaktorbyggnad 

Genom att PS-skalet endast innesluter själva reaktortanken med 

tillhörande cirkulationskretsar kommer många hjälpsystem att 

placeras i omgivande reaktorbyggnad. Detta medför många genom- 

föringar i täta skalet med tillhörande risk för läckage. Fig 2:5. 

Samtidigt ger den lilla inneslutningsvolymen för en våt inneslut- 

ning en högre procentuell läckagesiffra än för en torr inneslutning 

med sama absoluta läckage. Volymerna kan skilja sig med en faktor 

5 och då läckprocenten för PS brukar specificeras ca 10 ggr högre 

nad -/I 
Reaktorbygg 

Primärutrymm% - Ånga ut 
Fläkt .

F 1 Mn---›-›- 1 ter 
Sekundär- Reak 
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»KH-ár- utryme tor n
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?E ningsrör ?§5 
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Figur 2:5 Dubbel våt inneslutning (PS) för en BWR-reaktor 
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betyder det att det absoluta läckaget endast får vara dubbelt så 

stort. Ur radiologisk synpunkt är det den procentuella andelen av 

utläckt aktivitet som är avgörande. För att kompensera för den 

högre läckprocenten för PS-inneslutningar är det lämpligt att utnyttja 

reaktorbyggnaden som en andra inneslutning. Den utföres som en 

halvtät byggnad, dvs den kan hindra utläckage med hjälp av ett 

nödventilationssystem som håller byggnaden vid undertryck. Vid ett 

haveri tillslutes alla öppningar i byggnaden, bl a ordinarie 

ventilationsintag och -utsläpp. Ett nödventilationssystem startar 

och dess kapacitet får anpassas så att det kan hålla erforderligt 

undertryck i byggnaden. Luften renas i partikelfilter och jodfilter 
med impregnerat aktivt kol före utsläpp via skorsten. Se fig 2:5. 

Dubbel PS-inneslutning med två tryckavlastningsbassänger 

Mühleberg-reaktorn är en direktcykelkokare med effekten 950 Mwt. 

Den yttre runda byggnaden av betong är byggd för ett inre övertryck 

av 0.35 bar och är försedd med en vattenkanal i vilken är ned- 

stuckna överströmningsrör, se fig 2:6. 

Vid Unormala haverier håller ett nödventilationssystem ett under- 

tryck på 25 mm V p. Kapaciteten är sådan att den kan upprätthålla 

detta undertryck vid den specificerade läckagetakten för byggnaden, 

50 Z av fria luftvolymen per dygn vid nämnda tryck. Det dubblerade 

nödventilationssystemet innefattar partikelfilter och jodfilter 

och kan behandla 1000 Nm3/h. Den renade luften utsläppes via en 

125 m hög skorsten. 
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Fig 2:6 
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I vanliga fall är reaktorbyggnader av denna typ försedda med 

sprängbleck som hindrar att byggnaden skadas vid ett brott på en 

ångledning. Dessa har den nackdelen att de lämnar en fri öppning 
sedan de sprängts. Även om detta ej medför allvarliga konsekvenser 

har man emellertid i samråd med myndigheterna infört en yttre kon- 

densationsbassäng. Vid brott på t ex ångledning som passerar bygg- 
naden ledes den uppträdande ångan ned i denna bassäng.genom rör, 
och medföljande luft avledes till skorstenen. Sedan ångblåsningen 
avstannat blir byggnaden avtätad med de vattenlås som de nedstuckna 

rören bi1dar.[2:Å 

I§§92és2§9z_m§é_é9ää§l_i222§l2s2i2s 

Den ovan beskrivna inneslutningen med iskondensorn har ett cylinder- 
format skal av stål (13 mm tjockt). Den är omgiven av vad som 

kallas en skärmbyggnad, som ger en erforderlig strålskärmning både 

bid normal drift och vid haverier. Det är en 1.5 m bred spalt 

mellan stålskalet och skärmbyggnaden. Läckaget från det inre skalet 

kan samlas upp i denna spalt och ledas till nödventilationssystemet, 
där det renas före uts1äpp.Eä:lj 
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2.5 Bergrumsinneslutningar, beskrivningar

Ett fåtal i regel mindre reaktorer har placerats i bergrum. Data

för någraosådana anläggningar ges i följande tabell:

Reaktor

Ågesta

Sverige

Halden

Norge

Sena, (Chooz)

Frankrike

Lucens

Schweiz

Ågesta

Typ

PHWR

BHWR

PWR

Gaskyld (C02) 
D20-modererad

Effekt
MWC

80

20

905

30

Inklädnad Inneslutning
Ixbxh Fri volym

m y

4 m plåt 54xl6x39 3 ° 104

betong 30xl0x26 * 4-103 

3 mm plåt 4lxl8x43 3-104

Flerlagers ol7x30(h) 7 - 103

tätningsskikt

1 

Reaktorn är av tryckvattentyp, kyld och modererad med tungt vatten.

Reaktorn uppnådde kriticitet 1963. Den termiska effekten har ökats
l

till 80 MWI. Den producerade värmen användes till en del för generering

av elektricitet (10 MWt) men i huvudsak för uppvärmningsändamål i när-

liggande bostadsområde.

Reaktorn är placerad 3.5 km från förorten Farsta, som är den huvud-

sakliga värmeförbrukaren. Man placerade stationen i ett bergrum med en

tät inneslutning i vilken placerades primärsystem och bränsleutryme.

Tätheten åstadkommas av stålplåtar med tjockleken 40m svetsade mot

I-balkar ingjutna i en betongklädnad som stöder direkt mot berget. Ber-

get ger en täckning på ca 20 m. Det högsta tillåtna läckaget vid haveri

är 0.5 % per dygn vid trycket 3 bar.

Kontrollrum och viss elektrisk utrustning är också placerade i berget.

Turbinen har fått sin plats utanför berget liksom vattenbehandlings-

byggnad, verkstad, laboratorium och administrationsbyggnad. I händelse

av att fjärrvärmesystemet ej är i drift och för avstängningskylning

av reaktorn finns ett antal kyltorn placerade på berget.
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Den täta innes1utningen.beträdes via någon av de två personslussarna 

med måtten 3.5 x 2 x 1 m. För större föremål finns en transportsluss 

med längden 24 m och dagmåttet 4 x 4 m. Övriga genomföringar i det 

täta skalet utgöres av ca 30 st rör, 180 kablar och 4 st ventilations- 

trummor. De senare är försedda med dubbla snabbstängande ventiler 

som är öppna under drift men stänges vid haveri [2:3]. 
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Halden 

Reaktorn är i första hand ett fullskaleexperiment för utprovning av 

en kokarreaktor av tungvattentyp. Den är av indirekt typ vilket inne- 

bär att tungvattenångan i en värmeväxlare producerar lättvattenånga 

som ledes till förbrukaren,ett närbeläget pappersbruk. Reaktorn blev 

kritisk 1957. All utrustning är placerad i bergrum och endast kon- 

trollrum och administrationsbyggnad är placerade utanför berget. Eko- 
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Fig 2:8 Bergrumsinneslutning Halden 
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nomin av placering i bergrum ifrågasattes men man visade [2:4] 
att för förhållandena i Norge, där tekniken att spränga ut berg- 

rum var väl känd, så skiljde sig denna typ av inneslutning mycket 

litet i kostnader från en vanlig byggnad och var avsevärt billigare 

än ett sfäriskt stålskal. Reaktorhallen är rektangulär med måtten 

30 m lång, 10.5 m bred och 11.4 m hög med en grop för reaktor l2 m 

djup och den största höjden i den utsprängda volymen är 26 m. 

Bergrummet har en bergtäckning som uppgår till minimum 30 m och 

maximum 60 m. Tillfart till bergrummet sker genom horisontell tunnel 

ca 60 m lång. Den har en luftsluss med 1 m tjocka betongväggar be- 

lägna på ett avstånd av 7 m. Denna luftsluss skall hindra utläckage 

av eventuella fissionsprodukter som skulle kunna frigöras vid en 

reaktorolycka och alla rör och kablar som passerar väggarna är väl 

tätade och ventilationstrummorna har snabbstängande ventiler. 

Läckaget uppgick till 10 Z av volymen per timme vid 0.25 bars över- 

tryck vilket alltså innebär att tätheten ej kan jämföras med den 

som erhålles med plåtinklädda inneslutningar E?:53 

Lucens 

Reaktorn utgjordes av en gaskyld trycktubsreaktor med tungt vatten 

som moderator och reflektor och med lätt anrikat (0.93 Z) uran- 

bränsle. Kylmediet var C0 med arbetstrycket 60 bar, och effekten 

var 30 MWt (netto 7.6 Mweå. Det var en försöksreaktor för utprovning 

av den speciella reaktortypen. Reaktorn uppnådde kriticitet 1966 

men reguljär drift med full effekt uppnåddes ej förrän 1968. Den 

har varit ur drift sedan ett haveri i januari 1969. Hela anläggningen 

är placerad i berg utom kontrollrums- och administrationsbyggnad, av- 

fallsanläggning och ställverk. Val av bergförläggning påverkades av de 

speciella förhållandena i Schweiz och ansågs ha säkerhetstekniska och 

estetiska fördelar. Den underjordiska delen består av tre delar, 

reaktordelen, maskindelen och bränslehanteringsdelen. Genom denna 

uppdelning sker en klar avskiljning mellan den nukleära och den 

konventionella delen, Reaktordelen består av en cylindrisk hall med 

diamtern 17 m och höjden 30 m. Berget är inklätt med en flerlager- 



- 37 - NÄR-l5l:l 

konstruktion bestående av berg - dränage - betong - asfaltskikt med 

inbäddade al-folier-armerad betong. Konstruktionstrycket är 2.3 atö. 

Bergtäckningen är i medeltal 30 m. Omgivande berg utgöres av horison- 

tellt skiktad sandsten och ev utläckande aktivitet vid haveri för- 

väntas tränga ut i bergsprickor och avklinga där. Reaktorinneslutningen 

står i förbindelse med maskinhallen dels genom en personsluss dels 

med en transportport tillsluten med pansardörr. Iå:6I. 

Vid den olycka som stoppade driften av reaktorn sattes inneslutningen 

på prov. Haveriet, om vilket ett detaljerat klarläggande nu före- 

ligger, innebar att minst en trycktub brustit och en avsevärd mängd 

av bränslet skadats så att storleksordningen 60 kg uran frigjorts 

och 18 m3 tungvatten blev uttömt. Omedelbart efter olyckan kunde 

varken maskinhallen eller reaktorhallen beträdas, men efter 24 h 

var turbinhallen tillgänglig medan det dröjde mer än en vecka innan 

reaktorhallen kortvarigt kunde beträdas. Aktivitet hade således läckt 

ut i maskinhallen och utanför stationen steg radioaktiviteten något 

men höll sig hela tiden under den tillåtna nivån. 
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Längsschnltt 
1 Reaktorkaverne; 2 Maschinenkaveme; 3 Zugangsstollen; 4 Betriebsgebäude; 5 Kammgebäude; 6 Hochkamm 

Fig 2:9 Bergrumsinneslutning i Lucens 
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SENA gsocitê dEnergie Nuclêaire franco-belge des Ardennes) 

Projektet är en gemensam fransk-belgisk satsning på en reaktor pla- 
cerad i Chooz i franska Ardennerna. Reaktorn är av PWR-typ med effek- 
ten 905 MWt och 266 MWe. Den första kriticiteten erhölls i oktober 

_l966. I två stycken berghallar är reaktorn med sina kylkretsar samt 
en del hjälpsystem placerade medan turbingeneratorn och övrig hjälp- 
utrustning ligger i byggnader ovan mark. Bergrummen är insprängda i 
de branta stränderna av floden Maase och har horisontella tunnlar 
som förbinder dem med ovanjordsdelen. Reaktorutrymmet är 41 m långt 
18.5 m brett och 43 m högt och hjälpsystemutrymmet 48 m långt 15 m 

brett och 42 m högt. Reaktorutrymmet beräknas för ett övertryck av 
4 kg/cmz och l4OOC temperatur vid ett haveri . En tunnel med arean 

2 
40 m och 120 m längd leder in till denna hall. Reaktorhallen är 
tätad med 3 mm plåt som är svetsad på stöd ingjutna i betong. Den plåt- 
klädda ytan är 6 OO0 m2. Uppmätt läckage är 0.06 Z per 24 h vilket är 

mycket lägre än som beräknats erforderligt med tanke på säkerheten [2:7]. 

Gebäudeplan des SENA-Kemkrallwcrks 
1 Reaktorkaverne 8 Laqer 2 Hilfsanlaqcnkaverne 9 Werkstall 
J Lüflungsgang 10 Wasseraulbcrextunc; 4 Kaveme lur alt-kn. Antagen ll Vørwalxunqsgnbaude 5 Slollen zur Reaktorkaverne 12 Abwasserhehandlung 6 Slollen fur dxe Damprleitungen 13 Pumpenstalion 7 Masdninenhalle 14 Slraüenbrücke 

  

Fig 2:10 Bergrumsinneslutning SENA Chooz 



2.6 De olika inneslutningarnas särdrag 
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Här lämnas exempel på data för några reaktorinneslutningar, dels 

för referensanläggningarna, dels för några större anläggningar av 

PWR- och BWR-typ. 

Effekt 

Mwt 

Barsebäck 1700 

BWR 

Ringhals 2440 

PWR 

Peach Bottom 2 3295 

BWR 

USA 

Zion 1 3250 

PWR 

USA 

Stade 1890 

PWR 

Tyskland 

x) 

xx) 

Vilken läckage avsuges och utsläppes i skorsten efter 

Inneslut- 

ningstyp 

Våt, Ps 

Dubbelxx) 

Torr 

Våt, Ps 

Dubbelxx) 

Torr 

Torr 

Dubbelxx) 

inklusive kondensationsbassäng 

Konstruk- 

tionstryck konstr tryck 

bar 

(absolut) 

5.5 

5.2 

4.2 

4.8 

Läckage vid Dimension 

vol Z/dygn 

0.5 

0.25 

h=32 (50) m 
d=22 m 3x) 
v=10 000 m 

Drywell 
h=35 tot 
d=20 sfär 
v=4 000 m 
+ wetwe113x) 
v=7 200 m 

3 

X) 
v= 11 200 m3 

h=65 m 
d=43 m 

3 
v=80 000 m 

Sfär 
d=48 m 

3 
V%45 000 m 

Med dubbel inneslutning avses i dessa fall en yttre byggnad från 

rening. 

= höjd 
= diameter 
= volym 
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De olika typerna av inneslutningar har sina speciella egenskaper, 

som kan utgöra en fördel eller nackdel beroende på vilken situation 

man betraktar. Olika säkerhetssynpunkter på några grundtyper av 

inneslutningar - enkla och dubbla torra inneslutningar, våta inne- 

slutningar och bergrumsinneslutningar - har här sammanställts. 

Den enkla torra inneslutningen 

Eêggglagi Typen av primärbrott (rör- eller tankbrott) har ingen 

betydelse för vad inneslutningen kan tåla med hänsyn till 

maximalt statiskt tryck, eftersom den är dimensionerad 

för att direkt ta hand om innesluten del av primärsystemet 

samt viss andel av innesluten sekundärkrets. (Problem med 

tryckvågor och missiler kvarstår). 

Inneslutningen kan vara i funktion under bränslebyte, 

varigenom skydd även erhålles för haverier under denna 

operation, t ex för laddningsolycka, tappat bränsleele- 

ment etc. 

Har en stor luftvolym för utspädning av eventuellt bil- 

dad vätgas, vilket ger mindre risk för bildning av exp- 

losiv blandning; dock kvarstår risk för lokala vätgas- 

koncentrationer. 

Stor frihet vid layout (stor volym, fler system kan 

placeras inom skalet). 

Nackdelar: Utläckage vid haveri sker vid låg nivå. 

Det enkla skalet känsligt för missiler. 

Den dubbla torra inneslutningen 

fördelar: Vid återpumpning till inneslutningen av läckaget till 

spalten: mindre utsläpp än vid enkel inneslutning. Vid 

kontrollerat avsug av läckaget till spalten: utsläpp 

sker på hög höjd efter rening. 

Möjlighet till kontinuerlig läckagekontroll. 
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Större sannolikhet att något skal blir intakt vid missil- 
påverkan. 

I övrigt lika den enkla torra inneslutningen. 

gagkdelarz Mer komplicerad än enkel inneslutning. Problem med 

exempelvis ledningsbrott mellan skalen. Vid fallet med 

återpumpning till inneslutningen av läckaget till spalten 

måste läckageflödet hållas nere för att trycket i inne- 

slutningen ej skall stiga för snabbt. Det ställer krav 

på hög täthet även hos yttre skalet. 

Den våta inneslutningen 

Eördelari I normalutförande utgör reaktorbyggnaden en andra bar- 

riär, och den förses med nödventilation. På det sättet 

får den våta inneslutningen samma fördel av renat utsläpp 

på hög höjd som gäller för den dubbla torra inneslut- 

ningen, där spalten ventileras via filter till skorstenen. 

Reaktorbyggnaden ger ökad säkerhet mot missiler utifrån. 

Kvävgasfylld inneslutning okänslig för vätgasbildning 

genom metall-vatten-reaktioner.1 

Med PS-bassängen, som ligger innanför skalet, erhålles 

en kontinuerlig kylvattenkälla utan omkoppling efter 

viss tid, vilket kräves om kylvattenbassängen är placerad 

utanför inneslutningen. 

Kondensationsbassängen ger en möjlighet till intern 

blåsning av säkerhetsventiler. 

Nackdelar: Utan kvävgasfyllning risk för knallgasexplosion vid 

haveri med vätgasbildning genom metall-vatten-reaktioner. 

Med kvävgasfyllning: försvårat tillträde och en extra 

kostnad för kvävgas samt fyllning och.utvädring av 

denna. 
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Ett stort antal system utanför inneslutningen medför 

många genomföringar och ett stort antal skalventiler 

med tillhörande underhållsproblem och risk för läckage. 

Dock ger placeringen utanför inneslutningen åtkomlig- 
het efter haveri och underlättar service. 

Inneslutningen ej i funktion under bränslebyte. 

Känslig för brott större än det rörbrott, för vilket 

det dimensionerats, genom att det maximala trycket då 

blir större. 

Bergrumsinneslutningen 

I bergrum kan i princip placeras vilken inneslutningstyp som helst. 

Berget kan därvid utgöra en fristående konstruktion eller en mer 

eller mindre integrerad del av inneslutningen. 

Fördelar: Kan konstrueras för att ge ett gott skydd mot missiler 

utifrån, mot sabotage och krigshandlingar. 

Med en primär inneslutning placerad fritt i ett bergrum 

erhålles en dubbel inneslutning med möjlighet till av- 

sugning från mellanrummet och utsläpp på hög höjd efter 

filtrering; alternativt anordnas återpumpning. Utan av- 

sug i mellanrummet ger berget något ökat strömnings- 

motstånd och fördröjning av läckaget samt viss uttvätt- 

ning av aktivitet. Därvid förutsättes en avtätning av 

Schakt och tunnlar så att ett direkt läckage förhindras. 

Om berget utgör en del av den täta och tryckbärande 

konstruktionen erhålles en ökad motståndskraft mot tryck 

och tryckvågor. Om genomföringar 0 dyl göres överstarka 

erhålles god säkerhetsmarginal. Inneslutningen är även 

mindre känslig för inre missiler. 

Möjlighet till hög täthet utan speciell tätplåt genom 

grundvattentätat berg. 
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Nackdelar: Problem med hållfasthet hos bergrum som är större än 

tidigare utförda. 

Med turbindel i berg på lägre nivå än vattenreservoir 

föreligger risk för översvämning. 

Problem med grundvattendränering. 

Svårare transporter vid montage, och eventuellt sämre 

åtkomlighet kan försämra kvaliteten. 

Begränsande spännvidder kan framtvinga en ändrad layout 

jämfört med ovanjordsförläggning vilket eventuellt kan 

påverka säkerheten negativt. 

Brandbekämpning kan försvåras. 

Risk för grundvattenförorening vid haveri om berget 

utnyttjas som tätande medium. 
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3. REFERENSANLÄGGNINGARNAS FUNKTION VID HAVERIER 

3.1 PWR med torr inneslutning 

3.1.1 Allmän bakgrund 

Med anknytning till referensanläggningen för PWR sådan den beskrives 

i NÄR-063 kommer här närmare att redogöras för inneslutningen och 

dess funktion. Referensanläggningen är dock så bunden i tid och ut- 

förande att vissa utblickar betr varierande funktionsformer kommer 

att göras. Särskilt kommer att förutsättas att de s k skalventilerna 

utföres enligt de senaste AEC-kriterierna. 

Den normala inneslutningen för en PWR och för referensanläggningen 

är en torr inneslutning, som utföres enkel, dvs med ett tätande skal. 

Dock gränsar givetvis vissa delar av inneslutningen direkt till 

reaktorbyggnaden, vilket närmare framgår av i NÄR-063 givna snitt 

genom byggnaderna. Till NÄR-063 hänvisas alltså för en kort översikt- 

lig beskrivning med ritningar. 

3.1.2 Inneslutningsbyggnaden 

Inneslutningsbyggnaden utgöres av en cjlindrisk betongbyggnad med 

kupolformat tak, utfört i förspänd betong. Cylinderns innerdiameter 

är drygt 35 m, dess ytterdiameter drygt 37 m. Höjden från golvplattan 

till högsta punkten i taket är drygt 65 meter. Golvet ligger ca 8 m 

under befintlig grundvattenyta, varför denna har måst avsänkas genom 

en tunnel under inneslutningen. Golvet har gjutits direkt mot berget, 

där också krafter från väggar och pelare nedföres. Golvet beläggs 

med en plåtbeklädnad, som i sin tur förses med skyddsbetong. Väggarna 

utgöres av en ca 56 m hög betongcylinder, med väggtjockleken l.l m. 

Det tätande elementet utgöres av en plåtcylinder ingjuten i betong- 

väggen. Spännkablarna är alla placerade i den yttre delen av betong- 

cylindern. Den inre delen är ca 25 cm tjock. Såväl horisontella som 

vertikala spännkablar förekommer. 

Kupolen utgöres av ett sfäriskt segment som uppbyggs av en undre 

tätande plåt, som även tjänstgör som form vid gjutningen av det ca 

80 cm tjocka betongskalet. 

Täthetskravet på inneslutningen är som nämnts i andra sammanhang 

satt till 0.1 Z per dygn vid konstruktionstrycket. Som tätande 
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element för inneslutningen användes stålplåt. I botten utföres 

tätplåten av 5 mm plåt i rektangulära fält, vilka svetsas till 

ett i betonggolvet ingjutet rutnät av stålprofiler. Plåtfälten 

förses med nipplar så att ett övertryck för täthetskontroll kan 

anbringas bakom plåtfälten. Väggarnas tätplåt utföres likaledes 

5 mm tjock. Plåten svetsas i sargar som tillverkas och hopsvetsas 

på en provisorisk plattform av rektangulära plåtar i största, 

praktiskt lämpliga storlekar. Svetsfogarna utföres som stumsvetsar 

från bägge sidor. På utsidan förses plåten med U-profiler bakom 

samtliga svetsar. Dessa kanaler sammanfogas sektionsvis och möjlig- 

gör senare täthetsprovning och eventuell åtgärd t ex i form av 

ventilering vid framtida eventuell otäthet. 

Takplåten är 7 mm tjock. Motsvarande U-profiler inlägges även här 

över svetsarna. Takplåtens inneryta korrosionsskyddas genom lämplig 
O 0 

malning. 

Alla genomföringar såväl för rör som för kablar utföres även med 

provmöjlighet. Sålunda arrangeras även för dessa alltid en test- 

kanal för anslutning mellan tätplåt och genomföringskonstruktionen. 
Härvid möjliggöres som vid U-profilerna för tätplåten, såväl tät- 

hetsprovning som möjlighet till åtgärd vid eventuellt läckage. 

Till grund för valet av konstruktionstrycket 4.1 bars inre övertryck 

ligger beräkningarna av tryckförloppet efter design basis accident 

redovisad i NÄR-092. Det härvid beräknade teoretiska inre över- 

trycket är dock något lägre. Byggnaden är sedan så dimensionerad 

att om detta teoretiskt beräknade inre övertryck ökas med 50 Z vid 

oförändrade värden på övriga laster skall sträckgränsen för konstruk- 

tionsstål och armering eller 0.2-gränsen för spännkablar ej över- 

skridas. Detta innebär att deformationerna hos konstruktionen blir 

begränsade, varför större sprickbildningar i den täta skyddsplåten 

ej behöver befaras. Vid svetsförband kring genomföringar 0 dyl kan 

dock sprickor uppstå. Om det teoretiskt beräknade inre övertrycket 
ökas med 100 Z skall brottgränsen för konstruktionen ej överskridas. 

Då belastningen ökar mot detta tryck uppstår dock successivt en om- 

fattande sprickbildning i stål- och betongskalet, men sannolikheten 
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är stor för att konstruktionen dock skall fungera som en enhet.

Se även kommentarerna i 3.2 med principskiss över läckagets ut-

veckling med trycket.

DBA, Design Basis Accident, innebär att endast primärvattnet töms

ut i inneslutningen. I denna finns dock ytterligare tre värmeväx-

lare, som på sekundärsidan innehåller stora mängder vatten av högt

tryck och hög temperatur. Det är av intresse att bedöma inneslut-

ningens hållfasthet även för fall då förutom primärvattnet en eller

flera av dessa Värmeväxlare töms i inneslutningen. Dessa fall har

redovisats i NÄR-O92:3 kapitel 5.3.4.4 varav framgår att om ytterligare

en värmeväxlare töms,1igger man väl under konstruktionens sträckgräns ock

för de övriga ej avsevärt högre och alltid betydligt under konstruk-

tionens brottgräns.

3.1.3 Inneslutningens isolering

För genomföringarna förutsättes att AEC:s nu gällande kriterier för

skalventiler tillämpas. Dessa kriterier har utförligt angivits i

föregående avsnitt av denna rapport, varför de ej vidare kommenteras

här. Betr de speciella förhållandena vid en PWR, principiellt enligt

referenskonstruktionen, må dock påpekas att alla ledningar som

penetrerar inneslutningen och som för primärsystemvatten är av så

liten dimension att ett brott i en sådan ledning utanför inneslut-

ningen och i kombination med icke stängande skalventiler och back-

ventiler - en kombination med i och för sig låg sannolikhet - ej

medför någon som helst fara för härden, vilket visats i NÄR-092.

Ett visst begränsat aktivitetsläckage ut i hjälpsystembyggnaden

kan förekomma, varifrån största delen i normalfall går ut genom

skorstenen och då i vissa fall över filter.

En mycket väsentlig fråga är den principiella utläggningen av ven-

tilationen, och detta inte bara med hänsyn till eventuellt större

läckage vid ett rörbrott i reaktorbyggnaden, utan kanske framför

“allt med hänsyn till de normala läckage, som förekommer. En inne-

slutningsisolering med hjälp av skalventiler är nämligen aldrig

fullständig. De säkerhetssystem som behöver fungera och som pene-

trerar inneslutningen, nödkylnings- och inneslutningskylsystemen

framför allt, isoleras givetvis ej utan däri cirkulerar mediet
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direkt från inneslutningen, med motsvarande förhöjt aktivitetsinne-
håll. Den normala systemtätheten är av stor betydelse. Detta gäller
givetvis rent generellt då även vid fall av icke stängande skal-

ventil man normalt har systemet intakt utanför inneslutningen med

sin normala täthet. Systemen utföres så att endast kombinationer
av såväl inre som yttre brott leder till direkta förbindelser mellan
ett frilagt primärsystem och omvärlden. Detta förutsätter antingen
samtidigt inträffande av två av varandra oberoende händelser, vilket
har mycket låg sannolikhet, eller också att de två rörbrotten är

kopplade så att de har en gemensam orsak, vilket har en lägre sanno-

likhet än ett enstaka rörbrott.

Själva reaktorinneslutningens ventilation har i stort följande
uppgifter.

a) Att bortföra alla värmeförluster från utrustningen och rör i

inneslutningen under drift och att tillförsäkra inneslutnings-
atmosfären lämplig temperatur.

b) Att säkerställa tillräcklig luftcirkulation och luftrening,
särskilt med hänsyn till aktivt jod, så-att erforderligt till-

träde till inneslutningen under reaktordrift säkerställs.

c) Att vid avställd reaktor i samband med bränslebyte säkerställa

tillräcklig cirkulation av luft över bassängerna i inneslut-

ningen under bränslebyte.

d) Att säkerställa möjlighet för vädring av inneslutningen.

e) Att säkerställa behövlig tryckutjämning mellan inneslutningen
och atmosfären.

Normalt köres alltså inneslutningens ventilation för sig och är

genom stängda ventiler avskild från ventilationssystemet i övrigt.
Ovan angivna uppgifter klaras där så behövs genom intermittent för-

bindelse med övriga system under korta tider. Dimensioneringen av

systemet måste givetvis ske under antagande av ett visst maximalt

läckage av aktivitet från primärsystemet.

Ventilationssystemet för hjälpsystembyggnaden dimensioneras också

på känt sätt dels efter ett normalfall med normala läckage, dels

för ett haverifall. Huvudproblemet är att bestämma realistiska
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grunder för dimensioneringen av de olika ventilationssystemen och 

att fastlägga vilka läckage som systemen skall dimensioneras för. 

Det förefaller rimligt att göra den reflektionen att såväl strängare 

utsläppskriterier som en utsträckt omfattning av de fall, vilka 

man önskar gardera sig emot, generellt kan komma att medföra fram- 

tida önskemål om betydande uppdimensioneringar av ifrågavarande 

system. Man får också göra en avvägning för haverifallen mellan 

tätare byggnad resp ett ventilationssystem som för haverifall ger 

större undertryck och därmed säkerställer ventilation åt rätt håll. 

3-1-4 Yi§§â_§2e2i2llê_§2ll 

För en betonginneslutning är det av vikt att inte endast utrustningen 

i inneslutningen kyls tillfredsställande utan även att själva be- 

tongen ej utsättes för för hög temperatur. Ett avbrytande av kyl- 

ningen av inneslutningen kan på längre sikt medföra skador på be- 

tongen. Detta är emellertid ett långsamt förlopp som knappast kan 

tänkas påverka ett haverifall. Däremot kan väl tänkas att ett lång- 

varigt kylbortfall utan samband med något direkt haveri i primär- 

systemet kan medföra skador på inneslutningens betongbyggnad, som 

kan behöva kontrolleras och eventuellt lokalt förstärkas efter ett 

dylikt fall. 

Som framgår av NÄR-092 är de för omgivningen farligaste fallen all- 

tid förknippade med att inneslutningen på något sätt helt eller del- 

vis försättes ur spel. Ovan har konstaterats att även de värsta 

tänkbara kombinerade brotten på de smärre ledningar, som innehåller 

primärmedium, ej har denna allvarliga karaktär. För att man genom 

olika systemskador skall få direkt förbindelse med omvärlden, 

fordras exempelvis ett brott på ångledningen utanför inneslutningen, 

följt av ett brott i ånggeneratorn på väggar som skiljer primär- 

sidan från sekundärsidan. Därjämte fordras att skalventilerna ej 

stänger eller att brottet ligger mellan dessa ventiler och inne- 

slutningen. 
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Andra förlopp som kan tänkas skada inneslutningen är missiler, 
tankbrott resp smält härd. Inneslutningen är skyddad för missiler 

från händelser hänförliga till det normala DBA, men ej för där- 

utöver gående händelser, som t ex brott på pumparnas svänghjul, 
tankbrott resp smält härd. Betr svänghjulen på pumparna går man 

f n den vägen att genom ett hårt kvalitetskontrollprogram för- 

säkra sig om dessa komponenters integritet. Tankbrottet bedömer 

man t ex som tillräckligt osannolikt och likaså de händelser, som 

kan tänkas leda till smält härd. För såväl brott på svänghjulen 
som reaktortankbrott kan man med stor sannolikhet konstruera 

skydd, vilket dock skulle medföra stora konsekvenser, då det är 

utomordentligt stora krafter man här måste kunna ta upp i sina 

skyddskonstruktioner. Dylika konstruktioner är ännu ej tillämpade 

på något håll i världen. Förslag till lösningar är dock utarbetade- 

Särskilda analyser över dylika förlopp och inneslutningens resp 

härdkylningens funktion för fallen måste dock göras. Det före- 

faller ej orimligt att här endast satsa på ett skydd t ex kylning 
av intakt härd. 
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3,2 BWR med våt inneslutning 

3.2.1 Konstruktionsförgtsättningar 

De viktigaste konstruktionsförutsättningarna för reaktorinneslut- 

ningen kan sammanfattas enligt följande: 

- Inneslutningen skall innehålla specificerade täthetskrav 

- Inneslutningen skall tåla de förhållanden i form av tryck, 

temperatur, lokala påkänningar m m, som blir följden av brott på 

någon till reaktorn ansluten rörledning. 

- Inneslutningen skall tåla den tryck- och temperatursänkning, som 

blir följden av en oavsiktlig utlösning av inneslutningsstrilen 
under normal drift. 

- Inneslutningen skall tåla att efter ett haveri vattenfyllas upp 

till en nivå motsvarande minst härdens överkant såsom ett led i 

det långsiktiga omhändertagandet av ett allvarligt haveri. 

De rörbrott som ger de största påkänningarna är brott på en huvud- 

ångledning i närheten av reaktortanken. Härvid kan två fall sär- 

skiljas, nämligen brott under normal drift med normal maxtemperatur 

i kondensationsbassängen, 30 OC ca och brott efter nyligen företagen 

nedgång till varm avställning, då bassängtemperaturen är 55 OC. 

Det förra fallet ger ett större energitillskott och högre maximal- 

tryck i inneslutningen än det senare, vilket emellertid ger en högre 

temperatur i kondensationsbassängen. 

Referenskonstruktionens konstruktionstryck 5.0 bar baseras på fallet 

med brott på huvudcirkulationskrets. Den i utredningen behandlade 

konstruktionen saknar emellertid yttre cirkulationskretsar. Referens- 

konstruktionens inneslutning har trots detta behållits av praktiska 

redovisningsskäl. 

Tätheten mellan primär- och sekundärutrymmet måste vara sådan att 

man vid beräkning av trycket i sekundärutrymmet kan räkna med att 

all ånga, som kommer från primärutrymmet har gått genom nedblåsnings- 

rören till bassängen. Förutom det differenstryck, som uppstår vid 

blåsning från primär- till sekundärutrymmet, skall bjälklaget även 

tåla det differenstryck i motsatt riktning som uppträder sedan blås- 
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ningen avslutats och innan vakuumbrytarna i bjälklaget öppnar 

(ca 1/2 bar). 

För förhindrande av större rörelser hos rörledningar vid rörbrott, 
förankras respektive omges många rörledningar med missilskydds- 
balkar och -byglar, vilka är förankrade i svetsplattor ingjutna 
i betongpartierna. De lokala krafter i samband med rörbrott, som 

betongkonstruktionen sålunda lokalt kan utsättas för, måste så- 

ledes tas med i dimensioneringen. De största krafterna kan uppgå 
till ca 750 kN och de största momenten till ca 1800 kNm. Dessa 

krafter behandlas som momentant pålagda. 

Som allmänt hållfasthetskrav gäller, förutom direkta jämviktskrav, 
att losssprängning av byggnadsdelar inte får förekomma. 

Beträffande skalventilerna gäller för deras täthet att den bör 

vara sådan att den tar i anspråk högst hälften av det totalt till- 

låtna läckaget från inneslutningen vid konstruktionstryck. 

Kraven på snabb stängning av skalventiler i samband med haverier 

dikteras främst av två faktorer: 

l) Reaktorvattenförlusten vid brott på ledning utanför inneslut- 

ningsskalet bör begränsas till högst 20 m3 

2) Vid brott i huvudångledning utanför inneslutningen skall skal- 

ventilerna hinna stänga i dessa ledningar innan jäsning i reaktor- 

tanken hinner medföra att vattenpluggar kommer ut i ångledningarna 
och riskerar slå sönder skalventilerna. 

För reaktorbyggnaden och dess nödventilationssystem gäller att 

läckaget från inneslutningen i största möjliga utsträckning skall 

tas om hand av nödventilationssystemet och via filter föras till 

skorstenen. För konstruktionsarbetet har därför vanligen gällt att 

utrymmena närmast kring inneslutningen skall kunna hållas på minst 

3 Em v p undertryck gentemot utanförliggande utrymmen och dessa i 

sin tur på minst 2 mm* v p undertryck gentemot okontrollerade ut- 

rymmen inklusive omgivningen om vindstyrkan ej överskrider 10 m/s. 

Kapaciteten hos nödventilationsssytemet och tätheten hos reaktor- 
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byggnaden måste härvid gemensamt specificeras med sikte på att 

sådana krav skall kunna uppfyllas. 

Principuppbyggnaden av reaktorbyggnadens ventilationssystem 

framgår av figur 3.2:l. 

3.2.2 Allmänt om PS-inneslutningens funktion vid haverier 

_blsrilülâsyárigsiáârlgpp 

Den vid ett rörbrott utströmmande ångan eller ång-vattenblandningen 

undantränger den i primärutrymmet befintliga luften. Under det 

första inledningsskedet komprimeras luften i primärutrymmet och 

vattenpelaren i nedblåsningsrören till kondensationsbassängen 

börjar accelerera. Då vattenpelaren nått nedblåsningsrörens utlopps- 

ända, och rören härmed blivit frilagda, börjar luften ströma ner 

i bassängen för att sedan samlas i sekundärutrymmet ovanför bassäng- 

ytan. För större brott förs på detta sätt en stor del av primärut- 

rymmets luftvolym över till sekundärutrymet, varefter ångan börjar 

ströma ner i kondensationsbassängen och kondenseras. Vid mindre 

blåsflöden kommer däremot luften att gradvis föras över till 

sekundärutrymet med ångan. 

När utströmningen har avstannat och inneslutningsstrilen börjat konden- 

sera ångan i primärutrymmet skulle ett övertryck råda i Sekundärutrymmet 

i förhållande till primärutrymmet om brottet var stort. Vakuumbrytarna i 

bjälklaget mellan de båda utrymmena utjämnar.amellertid trycket Rñnom at 

låta en del av den till sekundärutrymet överströmmade atmosfären gå 

tillbaka till primärutrymmet. Figur 3.2:2 visar resulterande tryck och 

temperatur i inneslutningen efter ett brott på huvudångledning under 

normal drift. 

Vid beräkningar av nedblåsningsförlopp förutsätter man fullständig 

kondensation av den ånga, som avleds till kondensationsbassängen. 

Jan förutsätter även att hela bassängvolymen är tillgänglig som 

värmesänka. Den senare förutsättningen är av betydelse vid mindre 

brott, då ångutströmning genom nedblåsningsrören är mindre våldsam 

och teoretiskt endast skulle kunna beröra en mindre del av bassängen 

med hög temperatur och dålig kondensation som följd. För förhindrande 

härav väljs ett ganska stort nedsticksdjup för nedblåsningsrören (3 m). 
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Yerifierande_försök 

De beräkningsmodeller som används för bestämning av nedblåsnings- 
förloppet och de resulterande trycken i inneslutningen, baserar 

sig på experiment utförda i USA och Tyskland. 

För att undersöka kondensationsprincipens användbarhet för reaktor- 

inneslutningar, finansierade Pacific Gas & Electric Company i slutet 

av 1950-talet ett försöks- och utvecklingsprogram, vari ingick bl a 

omfattande kondenseringsprov under olika betingelser: De första 

experimenten utfördes med ren ånga under stationära förhållanden för 

att demonstrera att fullständig kondensation kunde erhållas med 

mycket enkla arrangemang, bestående av raka rör nedstuckna under 

vattenytan i en kallvattenbassäng. 

Olika parametrar varierades vid dessa försök såsom rördiameter, 

ångflöde, nedsticksdjup, ångflödesriktning etc. Resultaten från 

försöken var uppmuntrande och försöksserien kompletterades med 

modellförsök under verkliga transienta förhållanden och under när- 

varo av luft i den till kondensationsbassängen utströmande ång- 
vattenblandningen. Dessa försök gjordes för att konfirmera de ana- 

lytiska beräkningsmetoderna för trycktransienter vid ett reaktor- 

haveri samt för att man i möjligaste mån skulle försäkra sig om 

att inga betydelsefulla faktorer var förbisedda i den analytiska 
modellen. 

Som följd av detta försök utformades kokarreaktoranläggningen vid 

Humboldt Bay enligt PS-principen. Konstruktionen provades sedan i 

enrfullskalemodell med goda resultat och i november 1960 beviljades 
koncession på anläggningen av USAEC. 

Även den planerade kokarreaktorn vid Bodega Bay avsågs bli utrustad med 

inneslutning enligt kondensationsprincipen.På grund av den större tran- 

sienta energifrigörelsen vid ett rörbrott i denna anläggning, utsattes 

även denna konstruktion för prov i en delgeometri med rör i fullskala, 
och resultaten var även här tillfredsställande. Denna form av inne- 

slutning är idag standard för alla kokarreaktorer. 

Värmetekniska prov av liknande karaktär som de amerikanska har även 

utförts i Tyskland av Siemens-Schuckert-werke. Resultaten visar god 
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överensstämmelse med de amerikanska proven. Sedan beslut fattats 

om att Marviken-projektet ej skulle slutföras har dess PS-inne- 

slutning använts för fullskaleexperiment med simulerade rörbrott. 

Referenserna l - 8 till detta kapitel behandlar olika försök och 

beräkningar som ligger till grund för att verifiera funktionen hos 

pressure-suppression-system. 

l§9l§EÅBB§§B9§t 15m 

I samband med rörbrott isoleras reaktorinneslutningen genom att 

skalventiler stänger; vilka som stänger beror på var brottet in- 

träffar. Indikeringen av rörbrott är uppdelad i tre stycken 

isoleringsfunktioner: I-, Y- och A-isolering. 

I-isolering utlöses av tryck- och temperaturvakter inne i inneslut- 

ningskärlet och stänger alla skalventiler utom de som tillhör sådana 

säkerhetssystem, som skall vara i funktion. 

Y-isolering utlöses av tryck-, temperatur- eller nivåvakter i ut- 

rymmen utanför reaktorinneslutningen, som innehåller reaktorvatten- 

förande ledningar (vars skalventiler således stängs), dock ej ång- 

eller matarvattenledningar. 

A-isolering slutligen utlöses av tryck-, temperatur- eller nivå- 

vakter i utrymmen med huvudångledningar eller kondensat- och 

matarvattenledningar och dessas skalventiler stängs. 

Vid stora brott på ledningar med ånga eller varmt reaktorvatten 

utlöser tryckvakterna först, medan för något mindre brott tempera- 

turvakterna kan bli de utlösande. Nivåvakterna indikerar kallvatten- 

läckage. 

Om båda skalventilerna i en ledning som drabbats av brott utanför 

inneslutningen vägrar stänga, t ex genom fel på den inre och skada 

p g a brottet på den yttre, sätts reaktorn i direkt förbindelse med 

omgivningen. Kylningen av härden bör kunna upprätthållas med härd- 

strilen och därmed en massiv fissionsproduktfrigörelse förhindras. 

Vissa kapslingsskador kan eventuellt förväntas vilka tillsammans med 

eventuellt redan befintliga kan ge ett icke försumbart utsläpp i 

marknivå. 
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Vägran hos båda-dkalventilerna att stänga i en innanför inneslut- 

ningen brottdrabbad ledning innebär att inneslutningsatmosfären 
indirekt (via läckage i det yttre systemet) sätts i förbindelse 

med omgivningen. Av utredningens deluppdrag 092 framgår emellertid 

att dessa haverifall torde ha en med hänsyn till konsekvenserna 

tillräckligt låg sannolikhet. 

lillfliflâjlâhlüâliüâéââåüillâ 

Kylning och trycknedtagning efter inträffat haveri i inneslutningen 

ombesörjes av inneslutningsstrilen, som hämtar vatten från kon- 

densationsbassängen via kylare och strilar, detta i primärutrymmets 
övre del. Härigenom minskas drivtrycket för läckage ut från inne- 

slutningen. Genom tillsats av kemikalier (natriumhydroxid, natrium- 

tiosulfat) till strilvattnet kan dessutom förbättrad uttvättning 
av jodaktivitet ifrån inneslutningsatmosfären erhållas. 

Läskâss 

Trycket i inneslutningen efter ett rörbrott i denna medför att de 

radioaktiva ämnen som frigörs till inneslutningsatmosfären kan 

läcka ut genom inneslutningsskalets eventuella otätheter. Före- 

komsten av otätheter är sannolikast vid de olika genomföringar 
för rörledningar och elkablar som finns. Otätheter hos skalven- 

tiler kan också medföra läckage ut från inneslutningen. I detta 

senare fall blir dock betydelsen av läckaget, från omgivningens 

synpunkt, beroende av om rörledningen hör till ett utanför inne- 

slutningen slutet eller öppet system. 

De utrymmen som befinner sig närmast runt omkring inneslutningen 

läggs vid I-isolering automatiskt över på nödventilation, vilket 

innebär att tilluften till dessa utrymmen stryps, medan avsuget 

avleds via avgassystemets filter till skorstenen. Med tillräcklig 

kapacitet hos nödventilationen och/eller tillräcklig täthet hos 

reaktorbyggnaden kan man därför betrakta denna senare som sekun- 

där inneslutning. Dålig byggnadstäthet och/eller för 

låg kapacitet på nödventilationen kan emellertid innebära att av- 

sedda strömningsvägar ej kan upprätthållas vid högre vindstyrkor 

utomhus. Hittills har som tumregel vid utsläppsberäkningar ofta 
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använts förutsättningen att 3 Z av den från inneslutningen ut- 

läckta aktivitetsmängden läcker ut genom byggnadens väggar, medan 

97 Z går via filter till skorstenen. Läckage via inneslutnings- 

kupolens tätning går ej till nödventilerat utrymme utan till 

reaktorhallen via reaktorschaktet och kan således efter relativt 

lång uppehållstid läcka ut från reaktorhallen. 

Täthetskravet för inneslutningar av här aktuell typ specificeras 

oftast som ett max tillåtet läckage av l Z per dygn (0.04 Z per 

timme) vid konstruktionstrycket. I amerikanska haverianalyser 

kräver AEC att läckaget antas kvarligga konstant vid max läckage 

vid konstruktionstryck under hela haveriets varaktighet. 

Detta är ett ofruktbart betraktelsesätt vid en realistisk haveri- 

analys. Bättre är att t ex förutsätta att för ett normalt 

haverifall inneslutningen uppfyller den specificerade tätheten vid 

konstruktionstrycket och att läckaget är linjärt beroende av trycket 

i inneslutningen. 

Vid läckage av denna relativt ringa storlek som alltså inte påverkar 

tryckförhållandena i de nödventilerade utrymmena kring inneslut- 

ningen, bestäms nödventilationens förmåga att dirigera huvuddelen 

av utläckt.aktivitet via filter till skorstenen av reaktorbyggnadens 

täthet och vindförhållandena i förening. Man bör därför för normala 

väderleksförhållanden och normalt utfall på byggnadstätheten inte 

behöva räkna med mer än att högst några procent av utläckaget från 

inneslutningen inte tas om hand av nödventilationen utan måste be- 

traktas som diffust läckage via reaktorbyggnadens väggar. 

Inneslutningens täthet kan försämras av t ex tryckbelastning långt 

över konstruktionstrycket, kraftig missilverkan på vägg eller 

genomföring, öppnad slussdörr (mest aktuellt vid varm eller kall 

avställning), icke stängande skalventiler. Till följd av inneslut- 

ningens konstruktion krävs stort överskridande av konstruktionstrycket 

för att tätheten markant skall försämras och mer eller mindre helt 

förloras. Följderna av missilskador för tätheten är svåra att förut- 

säga. Det tjocka betongskiktet som skyddar tätplåten reducerar 

risken för att tätheten överhuvudtaget påverkas utom då skadan be- 

rör en genomföring. 
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De i NÄR-092:2 använda läckagehastigheterna 0.04, 0.4, 4 respektive 

40 Z per timme är lämpliga att ansätta för de olika tänkbara fallen: 

Normalhaveri 0.04 Z per timme 

Icke stängande skalventiler 0.04-0.4 Z per timme (beroende 
på vilket system skalventilerna 
tillhör) 

Oppen slussdorr 

J 

0.4 Z per timme 
Moderat missilskada 

Kraftig missilskada 4 Z per timme 

Stor överbelastning av inne- 

slutningen 40 Z per timme 

Vid de lägre läckagehastigheterna (0.04 och 0.4 Z per timme) blir 

det väsentligen blåsförloppet och funktionen hos inneslutnings- 
strilen som bestämmer tryckförloppet i inneslutningen. Se diagram 

i NÄR-092:2 för de olika fallen. För större läckagehastigheter 

(4 och 40 Z per timme) får även läckaget självt betydelse för 

trycket i inneslutningen. I dessa fall kan man ej tillgodoräkna 

sig nödventilationen i någon större utsträckning utan får räkna 

med utsläpp från reaktorbyggnaden av till denna utläcktraktivitet. 

Beträffande fallet med icke stängande skalventiler måste läckaget 

från det aktuella systemets delar utanför inneslutningen uppskattas. 

Storleken och platsen för läckaget bestämmer i vad mån nödventila- 

tionen kan ta hand om detta läckage. 

Mezaieals:Je2§_§22:hel§§22i2s 

Följande generella kommentarer avseende reaktorinneslutningens 

säkerhetsmarginaler visar att den klarar belastning utöver de 

dimensionerande utan att tätheten eller hållfastheten genomgår 

någon plötslig försämring. 

Vid överbelastning till 7.0 bar abs tryck (dvs 50 Z överbelastning) 

uppnår spänningarna i slakarmeringen och tätplåten lokalt sträck- 

gränsen, medan påkänningarna i spännstålet uppgår till maximalt 

ca 80 Z av 0.2-gränsvärdet. 

Vid överbelastning till 9.0 bar abs tryck (100 Z överbelastning) 

ligger påkänningarna i spännstålen fortfarande i huvudsak inom det 

elastiska området, med undantag för enstaka kabeländar i närheten 

av större hål där spänningarna uppnår 0.2-gränsen = 170 kp/mmz. 
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Figur 3:2:3 visar förväntat läckage som funktion av trycket i inne- 

slutningen. 

Metall-vatten-reaktion 

För den händelse härdnödkylningen av någon anledning inte skulle 

fungera tillfredsställande kan bränsletemperaturen bli så hög att 

härden skadas härav. I första hand sker detta genom att kapslingen 

börjar reagera med vattenånga under bildning av vätgas, s k metall- 

vatten-reaktion. Denna reaktion ger, dels tillskott av gas, dels 

tillsatsvärme till inneslutningen, vilket bådadera ger ett högre 

tryck i reaktorinneslutningen. Inneslutningens konstruktion skall 

vara sådan, att man har marginaler för sådana tillskott till 

trycket. AEC:s Safety Guide säger att man därvid bör räkna med 

att 5 Z av härdens kapslingsmaterial reagerar med vattenånga 

(medan härdnödkylsystemet skall konstrueras för att tillåta högst 

1 Z-ig metall-vatten-reaktion). Risken för bildning av explosiv 

knallgas genom metall-vatten-reaktion har medfört att alla hittills 

byggda PS-inneslutningar i USA utrustats för drift med kvävgasatmosfär. 

I Tyskland, Schweiz och Spanien tillåtes emellertid drift med luftatmosfä 

Radiolys och_övrig knallgasbildning 

Under efterförloppet av ett haveri kan ytterligare vätgas tillföras 

inneslutningsatmosfären, dels genom radiolys av vatten eller 

vattenånga i inneslutningen på grund av den kraftiga strålningen 

där, dels på grund av att kemikalier som tillsätts inneslutnings- 

strilens vatten för att tvätta ut radioaktivitet, reagerar med 

konstruktionsmaterial t ex aluminium under vätgasbildning. Även 

om inneslutningen har kvävgasatmosfär ger radiolysen så småningom 

upphov till explosionsrisker genom att syrgas bildas samtidigt 

med vätgasen. På grund härav kräver AEC numera att inneslutningen 

dels förses med möjligheter att pysa av en del av sitt innehåll, 

dels förses med system, som avlägsnar vätgasen. Beroendet på valet 

av absorptionsfaktorer och annat beräknas radiolysen medföra att 

explosiv knallgasblandning erhålls i en normal PS-inneslutning 

inom 12-24 timmar efter det att haveriet inträffade. 

Eäréâsältains 

Om härden förblir helt okyld kommer den så småningom att smälta. 

I ett sådant fall är det svårt att ge några garantier för inneslut- 

ningens fortsatta integritet. Detta behandlas speciellt under 

punkt 5.3:5 nedan. 
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Figur 3.2:2
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4. BERGRUMSINNESLUTNINGAR, PROJEKTSTUDIER

4.1 Allmänt

I samband med planer på olika reaktorprojekt har studier av under-

jordiska eller bergrumsförlagda reaktorer presenterats. I Sverige
har studerats projekt för Stockholm och Göteborg, i Norge för deras

första kärnkraftverk, i USA har olika förslag på underjordisk för-

läggning utarbetats.

Med hänsyn till att denna typ av reaktorplacering kan vara av

särskilt intresse vid närförläggning göres här en utförligare

behandling av bergrumsinneslutningar. Då emellertid endast ett

fåtal anläggningar av denna typ finnes utförda för närvarande,

kommer mycket av informationen att gälla idéer från projektstudier
snarare än en etablerad teknik.

För stationens layout kan olika principer tillämpas, vilket något
kommer att beröras under följande punkt.

Olika typer av inneslutningar kan placeras i bergrum, varvid berget
i större eller mindre utsträckning integreras i inneslutnings-
konstruktionen. Ett par projektstudier för bergrumsförläggning av

de referensreaktorer PWR och BWR, som analyserats under 092, be-

skrives något utförligare.

En mellanform mellan ovanjords- och underjordsförläggning utgör en

reaktor, som är placerad i en grop, så att själva reaktorn kommer

under marknivån.

4.2 Placering av reaktoranläggningar i berg, principer

Beroende på de topografiska förhållandena kan tillfarten till berg-

rummet ske genom en horisontell tunnel från sidan av en bergsluttning
eller också genom ett vertikalt Schakt från en plan bergyta. Både

utsprängning, montage och drift underlättas vid horisontell tillfart,

och man söker i första hand finna lämpliga bergsformationer, som med-

ger sådan placering av stationen. Den kuperade terrängen i Sverige,
med undantag för den sydligaste delen, och i Norge erbjuder många

möjligheter för sådana placeringar av bergrum. Tekniskt sett är det

emellertid ej förenat med större svårigheter att gå ned från en

horisontell bergyta och spränga ut bergrum, vilket överensstämmer

med gängse bergbyggnads- och gruvteknik.
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§2:g:2ml_29:m§l2iyåâ§:läggnies 

Av en reaktorstations två huvuddelar, reaktor och turbin, kan 

antingen båda placeras i berg, eller också nöjer man sig med att 

ha själva reaktorn i berg och förlägger turbinbyggnaden utanför 

berget. Ett exempel på det senare alternativet visas i fig 4:1. 

  

Fig 4:1 Bergrum i sluttning, turbin ovan mark 

En sådan layout har använts för exempelvis Ågesta (se fig 2:7). Med 

en sådan placering avser man att i första hand utnyttja berget för 

att innesluta reaktorhärden med dess innehåll av fissionsprodukter. 

Turbinen ligger utanför inneslutningen,vilket även är fallet med de 

flesta ovanjordsförläggningar. Man räknar med att på ett tillfreds- 

ställande sätt kunna avstänga direkta och indirekta förbindelser 

mellan reaktor och turbin. Förbindelse mellan reaktor och turbin vid 

detta utförande blir längre än vad som är normalt, och en ökning av 

ångans fukthalt genom kondensation i de långa ångledningarna måste 

beaktas. Turbinen kan placeras så att anslutning av kylvattenkanaler 

till kondensorn underlättas. 

Turbinhallen kan även utsprängas i berg och placeras intill reaktorn, 

såsom visas i fig 4:2. Turbinhallen kan då utgöra en fördröjnings- 

volym för läckage från reaktorhallen vid ett eventuellt haveri. De 

fördelar ur olika synpunkter, som berget erbjuder, kommer då hela 

stationen till del, såsom skydd mot sabotage, krigsskaderisker eller 
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yttre missiler. Om man ur estetiska, psykologiska och miljövårds- 

synpunkter ser det som en fördel att anläggningen icke är synlig, 
kan man på detta sätt dölja den under markytan. 

En annan möjlighet är att placera turbin och reaktor i sama hall. 

.Därvid kommer hela hallen att fungera som en sekundärinneslutning 
om reaktorn har t ex en PS-inneslutning. 

Fig 4:2 Bergrum i normalnivå, turbin och reaktor i berg 
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&

Liksom i föregående fall kan turbinen placeras utanför eller i

berget. Fig 4:3 visar ett exempel med turbinen ovan mark. Samma 

förhållanden gäller som för normalnivåförlagt bergrum. 

Fig 4:3 Bergrum, djupförläggning, turbin ovan mark 
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Om även turbinen placeras i bergrum, tillkommer en del komplikationer 
med till- och bortförsel av kylvatten till anläggningen. I fig 4:4 har 

turbinen placerats i ett särskilt bergrum. 

  

rig 4:4 Bergrum, djupförläggning, turbin och reaktor i berg 

Den dominerande kylvattenmängden går till turbinens kondensor. Vid 

förläggning ovan mark ligger som regel kondensorn över vattenytan 

vid kylvattenintaget, medan förhållandet vid underjordsförläggning 

troligen blir det motsatta. Vattenflödet är mycket stort, och skulle 

t ex ett rör brista är det stor fara för översvämning av rumen under 

jord. Om brottstället ligger olyckligt till, hjälper det inte att stop- 

pa pumparna, eftersom vattenflödet kan fortsätta genom hävertverkan. 

Genom den stora höjdskillnaden från fria vattenytan vid intaget och 

kondensorn får man väsentligt större statiska tryckpåkänningar i kon- 

densorn än som är vanligt. Motsvarande svårigheter gäller för alla 

vattenkylda värmeväxlare, förlagda under den fria vattenytan, men 

de har mindre mängdflöde, och problemen är av den anledningen inte så 

uttalade. Med olika arrangemang kan situationen förbättras. Hävert- 

brytande ventil, en öppen bassäng eller för avloppsledning backventil 

kan användas för att stoppa flödet vid ett brott. Det statiska 

trycket kan minskas med en öppen bassäng i nivå med kondensorn, vilket 
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dock ökar pumparbetet väsentligt. Här antages att turbinens konden- 

sor kyls direkt med sjövatten. Större säkerhet mot översvämning er- 

bjuds, om man inför en mellankrets med egna pumpar. Man kan då för- 

lägga värmeväxlaren ovan vattenytan, varvid säkerheten mot översväm- 

ning blir mycket stor. 

êzeefêslässgieg 

Förläggning av reaktoranläggning i en utsprängd eller ev urschaktad 

grop, har diskuterats i samband med några projekt. Man får då ett 

mellanting mellan ovanjordsförläggning och bergförläggning. 

Gentemot ovanjordsförläggning uppnår man ett förbättrat skydd mot 

yttre missiler, mindre byggnader ovan mark (bl a estetisk fördel) 

samt vissa förbättrade möjligheter till ökad säkerhet mot utsläpp 

av radioaktivitet. 

Gentemot bergförläggning ger gropförläggning fördelen av kortare 

byggnadstid och lägre kostnader samt mindre problem med grund- 

vattendränering. Gropförläggningen ger dock sämre skydd mot stora 

yttre missiler och krigshandlingar samt mot stora inre missiler. 

Tätning med hjälp av grundvatten är ej heller möjlig vid grop- 

förläggning. 

Den utsprängda gropen kan ges olika djup och storlek. Hela reaktor- 

byggnaden och turbinbyggnaden kan sänkas ned (fig 4:5). Man kan 

också sänka ned endast den del av reaktorbyggnaden som innehåller 

reaktorn samt vitala system och låta reaktorhallen över reaktorhalls- 

planet jämte hela turbinbyggnaden ligga ovan mark (Fig 4:6). 

Vid det förra utförandet kan valven i markplanet göras erforderligt 

starka, så att stationen som helhet är missilskyddad. 

I det senare utförandet kan vid BWR med våt inneslutning reaktor- 

hallsgolvet förstärkas så att själva reaktorn och dess vitala 

system ej skadas av yttre missiler typ störtande flygplan och vid 

krig av raketer och konventionella bomber. 
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I båda fallen skulle man få ett förbättrat skydd jämfört med ovan- 

jordsförläggning. Ett militärt bombanfall skulle endast medföra 

måttliga risker för ett stort utsläpp av radioaktivitet. I de fall 

då reaktorhallen och turbinbyggnaden är ovan jord måste man dock 

räkna med att drift efter ett anfall ej längre är möjlig. 
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Fig 4:5 Gropförläggning med hela anläggningen under mark 

  

Fig 4:6 Gropförläggning med endast reaktorn och centrala system under 

mark 
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4.3 Bergets utnyttjande för inneslutning, principer 

Utförda och föreslagna inneslutningar för reaktorer i bergrum kan 

funktionsmässigt indelas i sådana där berget endast har karaktär av 

yttre byggnad och där sålunda hög täthet ej är ett krav samt sådana 

där bergrummet fungerar som primär eller sekundär inneslutning för 

reaktorn och där täthetskrav föreligger. 

Motiven för bergrum som reaktorbyggnad kan vara brist på lämplig tomt- 

mark (Norge), förbättrat skydd mot yttre åverkan (krigs- och sabotage- 

handlingar, störtande flygplan), god resistens mot inre missiler, för- 

bättrat strålskydd mot omgivningen samt ett visst förbättrat skydd 

mot utläckande aktivitet, speciellt vid stora reaktorhaverier (större än 

hittills använda DBA). Även estetiska och psykologiska motiv kan finnas. 

Motiven för bergrum som även har inneslutningsfunktion har varit an- 

tagandet att större säkerhet mot aktivitetsutsläpp kan åstadkommas 

vid bergrumsinneslutningar än vid ovanjordsinneslutningar, speciellt 

vid stora haverier där man kan riskera att en konventionell inneslut- 

ning penetreras. 

Då bergrum som regel kan ge en större täthet än byggnader ovan mark 

erbjudes vid bergrum bättre möjlighet till omhändertagande av diffusa 

läckage och en ventilation till skorsten kan lättare garanteras. 

Den önskade tätheten åstadkommes antingen genom en inklädnad av 

berget varvid berget endast ger ett mekaniskt stöd eller också ut- 

nyttjas bergstrukturen som tätning. I det senare fallet kan två ut- 

föranden särskiljas, med torrt berg eller med vått berg beroende på 

läget av grundvattenytan i berget. 

Vid torrt bergrum finns inget eller obetydligt grundvatten i berget 

kring rumen. Vid vått berg är berget fyllt av grundvatten till en 

nivå som är högre än den högsta nivån i rummet. 

Lokala förhållanden kan medföra att en del av bergrummet blir be- 

läget under grundvattenytan. Man tvingas då ofta att helt dränera 

berget kring rummet. 
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Förläggning av en reaktoranläggning i berg innebär krav på bergrum 

av en storlek motsvarande de största nu utförda, eller i vissa fall 

större. Dessa bergrum skall dessutom utan att skadas, klara uppträ- 

dande temperatur och tryck även i samband med transienter. Dessa di- 

mensioneringskrav kan leda till problem vid konstruktion och utförande 

av bergrummen. 

När det gäller bergrum som inneslutning ställer man betydligt högre 

krav på gastäthet än vad som annars är fallet inom bergtekniken. Veri- 

fieringen av vad som är möjligt att ernå är därför svår, speciellt för- 

hållandena vid dränering och tillförsel av grundvatten under långa 
tider. En del naturgaslager och tryckluftlager direkt i berg har dock 

utförts vilket ger en viss erfarenhet. 

För att bergrum för stora reaktoranläggningar skall kunna användas 

fordras således ytterligare studier och utvecklingsarbete för att 

bedöma bergets mekaniska och tätande.egenskaper. 

4.3.1 Bergrum utan speciell inneslutningsfunktion 

Då bergrum användes i stället för konventionella byggnader för reak- 

torn och i vissa fall även turbinen, placeras utrustningen i ett på 

normalt sätt utsprängda bergrumsskepp. Reaktorn förses med en kon- 

ventionell primärinneslutning. Hjälputrustningen får i regel placeras 

på annat sätt än i motsvarande anläggning ovan jord på grund av de be- 

gränsade möjliga dimensionerna (främst bredden) hos bergrummen. 

Bergrummen förläggs normalt i en bergkulle med i stort sett horinsontella 

transporttunnlar ut mot omgivningen. Bergtäckningen över rummen brukar 

vara 30-50 m och det finns flera skäl till att välja en tjocklek av denna 

”“sföfIêk1Bêfgrummens”höjdnIvåväljes så áttEurbinkondênsorn får lämpligt 

läge i förhållande till kylvattenrecipienten, vilket vanligen betyder att 

turbinrummets botten ligger någon meter över recipientnivån. (Se exempel- 
vis fig 4:2). 

éåâáz ____ _l9Eläss_bszs 

Genom att bergrummets väggar förses med ett tätande beklädnad kan 

berget utnyttjas för att ta upp de beräknade tryckkrafterna vid 

ett haveri. Detta medför att bergtäckningen över rummet måste vara 

minst så stor att tyngden av berget ovanför rummet överstiger den 

lyftande kraften orsakad av haveritrycket. Det tätande skiktet kan 

utgöras av plåt som täcker insidan av ett betongskikt eller är in- 
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gjuten i betong för att vara bättre skyddat mot invändiga missiler. 

Alla genomföringar och slussar skall anslutas till täckplåten. 

Täthetskraven för en eventuell separat turbinhall i berg är i regel ej 
så stora som för reaktorrummet om skalventiler och avtätningar förut- 

sätts mellan rummen. I regel torde säkerhetskraven kunna uppfyllas 

även med turbinen placerad ovan mark. Turbinen kan även placeras i 

samma hall som reaktorn. Genom den större hallvolymen blir det 

maximala trycket då lägre än vid fallet med en separat reaktorhall. 

Kraven på täthet blir motsvarande de för en reaktorhall. 

Det inklädda berget kan vara omgivet av torrt eller vått berg. Är 

inte berget garanterat torrt under alla förhållanden måste dränering 

ske av berget utanför betongskiktet (eller ev vid betongen) så att 

inte stora grundvattentryck kan byggas upp vilka kan skada avtät- 

ningen. Risk för vatteninläckning, korrodering av tätningsplåten 

eller inbuckling av plåten; om den lagts på insidan om betongytan 

är ytterligare skäl för dränering av berget. 

Penetreras tätplåten vid en inneslutning i torrt berg tränger akti- 

vitetet ut i berget om det finns aktivitet i rummet och trycket där 

är högre än gastrycket i berget (som regel atmosfärtryck). Förloppet 

motsvarar det vid otätad bergrumsbyggnad men utläckningen (utläck- 

ningstakten) blir troligtvis lägre. 

Vid ett litet hål i tätplåten blir detta som regel begränsande för 

läckningen men vid större hål kan bergstrukturen avgöra läcktakten. 

Läckningen sker i sprickor i berget, själva det homogena bergsmate- 

rialet har som regel mycket låg ponositet åtminstone de i vårt land 

vanligaste bergarterna (granit, gnejSm m). 

Vid läckningen genom berget sker en begränsning av läckflödet genom 

strömningsmotståndet men även en fördröjning av aktivitetens upp- 

trädande vid markytan samt en filtrering av vissa aktivitetsslag. 

Vid genombrott av tätplåten nära en genomföring eller sluss kan 

den utläckande aktiviteten snabbt nå den tunnel som leder från inne- 

slutningen eller slussen och aktivitet kan genom tunneln föras ut 

mot ytan. Även om en avtätning finns vid tunneln kan aktiviteten nå 

ytan via korta läckvägar i berget förbi avtätningen. 



- 74 - NÄR-l5l:l 

Försök för bestämning av transportförhållanden för aktiva gaser 

i torrt berg har bland annat gjorts av Statens Vattenfallsverk 

1959 och Norges Institut för atomenergi 1971. [4:1 och 2 ] 

Viss svårighet finns att omräkna resultaten till större bergrum. 

Då bergkvaliteten är mycket variabel måste prov göras på den aktuella 

förläggningsplatsen för att bedömning av läckningen från bergrumen 

skall vara möjlig. Denna bedömning är ändå svår att göra. 

4.3.3 Inneslutning_med torrt berg 

Vid större kraftreaktorer kan ej det torra oinklädda berget i sig 

självt enbart användas som primär inneslutning då dess täthet ej är 

tillräckligt stor. 
S

Som sekundär inneslutning kan berget utnyttjas antingen så 
att en primär inneslutning placeras fritt i berget, exempel- 
vis en PS-inneslutning, och avsugning sker från bergrummet, eller 

också kan den primära inneslutningen stödja mot berget och läckaget 

avsugas i ett kanalsystem bakom det täta skiktet. Beroende på stor- 

leken av läckaget genom berget kan den avsugna gasen återpumpas till 

inneslutningen eller evakueras genom en hög skorsten efter rening. En 

sådan sekundär inneslutning utgör en mot mekanisk åverkan pålitlig 

barriär; den svagaste punkten utgöres av tunnlar och schakt som 

måste förses med särskilda avspärrningar både i den fria öppningen 

och i närliggande berg så att förbiläckage ej sker i berget. 

Eventuellt kan man värdera det torra bergets möjligheter att, vid 

exempelvis missilskada på primära inneslutningar, avleda stora läckage 

på hög höjd via skorstenen. Någon effekt av reningssystemet kan ej 

påräknas vid vanliga dimensioneringskrav men även utan rening är det 

en fördel att läckaget uppsamlas och utsläppes på stor höjd. 

á;å;á Inneslutaies med våtsgäszg 

Vid utförande med vått berg söker man utnyttja grundvattnet i berget 

för att förbättra rumets täthet mot gasläckage. (Fig 4:7 och 4:8). 

Generellt kan sägas att om berget är väl fyllt med grundvatten och 

om trycket av grundvattnet över bergrummets översta del med ett visst 

värde överstiger det i bergrummet maximalt möjliga trycket samt om 

berget endast innehåller sprickor som har en vidhet som understiger 
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ett visst värde talar starka skäl för att gasutläckning från rummet 

kan förhindras. 

Laboratorieförsök har visat att täthet bör erhållas Om grundvattnets 

tryckgradient in mot bergrummet överstiger 0.4 mvp/m och sprickvidden 

understiger ca 3 mm. [4:3] 

Lägger man alltså ett bergrum utgörande inneslutning för en reaktor 

tillräckligt djupt i ett bra och grundvattenfyllt berg kan teoretiskt 

en under praktiskt taget alla förhållanden helt tät inneslutning er- 

hållas. Berget anses med hjälp av cementinjektering kunna ges till- 

räckligt fina sprickor även i partier där ursprungligen grövre sprickor 

m m förekomer. 

Injekteringen resulterar även i att grundvatteninläckningen till 

bergrumet minskar. Det inläckande vattnet pumpas till avfallsstationen 

för aktivitetskontroll. Vatteninläckningen i en anläggning med reaktor 

och turbin placerade i vått berg med grundvattenyta 30-50 m över berg- 

rummen har uppskattats bli ca 30 1/s om berget tätinjekterats med ce- 

ment (permeabilitet K = 10-7 m/s). Man bedömer att med cementinjekteringe: 

kan denna permeabilitet innehållas. Oinjekterat gott berg bedöms ge 

ungefär tio gånger högre inläckning (K = 10-6 m/s). Bnáj 

Det grundvattentätade bergrummet kan utan att täthetsfunktionen på- 

verkas utföras utan någon beklädnad av väggarna. Viss betongförstärk- 

ning av taket på grund av risken med nedfallande block kan dock vara 

lämplig. Vissa delar av väggarna kan även behöva kläs med betong för 

underlättande av dekontaminering eller för skydd mot fukt i angrän- 

sande utrymmen. 

Avtätning av genomföringar och slussar kan vara svår vid vått berg 

med rum utan inklädnad då det ej finns någon tätplåt att ansluta 

mot. Genom lämplig utformning av injekteringsskärmar i berget kring 

bergrum och anslutningstunnel samt lämplig utformning av avtätningar- 

nas förtagningar mot berget bör täthet kunna åstadkommas även vid 

genomföringarna. 

För att avlasta bergrummets yta från grundvattentrycket kan ett 

antal dräneringshål borras i utrymmet mellan bergrummet och ett 
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längre ut i berget liggande injekterat parti (skärm). Härigenom vill 
man undvika fukt från bergväggarna samt lossbrytning av partier på 
grund av bakomliggande grundvattentryck. 

För att bergrummets täthet skall kunna garanteras erfordras att berget 

är väl fyllt med grundvatten till en given nivå. Grundvattenståndet 

kan kontrolleras via borrhål från ytan. 

Grundvatten kan artificiellt tillföras berget via borrhål med tryck- 

vatten eller genom att bergrummet förlagts under en naturlig eller 

konstgjord sjö. 

Vid utsprängningen av bergrummet måste sannolikt åtgärder vidtagas 
så att berget ej dräneras. Enligt vissa uppgifter är det svårt 

att återfylla grundvattnet i ett dränerat berg. 

En metod att söka bibehålla grundvattnet i berget under utsprängningen 

är att förinjektera berget kontinuerligt under utsprängningen samt 

att även samtidigt tillföra artificiellt grundvatten så att inga 

sprickor dräneras ut och ger upphov till direkt komunikation mellan 

bergrum och markyta. 

Förlägges även turbinerna i bergrum kan man utföra tunnelanslutningar- 

na mellan bergrummen sinsemellan och mellan bergrum och ytan så att 

ingen direkt läckväg är möjlig från reaktorrum till ytan. Läckande 

aktivitet måste passera turbinhallen där en utspädning och fördröj- 

ning sker. Detta utförande är naturligtvis möjligt såväl vid vått 

som torrt berg. 

Vid placering av turbinen under recipientytan uppstår risk för flöd- 

ning av turbinhallen vid brott på kylvattensystemet. Detta problem 

kan lösas genom införande av ventiler i kylvattenledningarna eller 

genom att man förser dem med en hävert som kan blockeras med luftin- 

släppning. 

Trycket på grundvattnet (naturligt eller artificiellt tillfört via 

borrhål) kan vara så stort att den gradient som erfordras för täthet 

kan åstadkommas även vid haveriförlopp med trycksättning av berg-A 

rummet. 
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Mycket kortvariga övertryck, några minuter, i bergrumet hinner 

sannolikt ej åstadkomma dränering av berget. Den tid under vilken 

inget läckage sker beror förutom av övertryckets storlek av berg- 

sprickornas vidhet och längden av läckvägen till ytan. Det är möj- 

ligt att det vatten som kondenserar på bergväggen efter ett haveri 

ger en förbättrad tätning genom uppfyllning av sprickorna. 
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4.4 Dubbel, torr inneslutning med vått berg, PWR

För en projektstudie har skisserats en layout för

referensanläggningen PWR vid en placering i bergrum. Därvid har förut-

satts att stationen i sin helhet placeras under markytan i ett antal

bergrum- Reaktorhallen utföres som en tät och tryckbärande

inneslutning. I detta fall utgöres den av ett bergrum med rektangulär
bottenyta med måtten 43 x 34 m och höjden 53 m. Den är orienterad i

vertikalled, så att en bergtäckning på 50 m erhålles över reaktorbygg-
nadens tak. (Se fig 4:7 ) 

Täta skalet utgöres av 6 mm plåt ingjuten i betong. Inom de områden,
där större inre missiler kan förväntas, är tätplåten (e11er 1iningen) försedd
med ett missilskydd av betong med en tjocklek av l.O m, vilket bedömts

vara fullt tillräckligt för tänkbara missiler, sedan reaktortank, tryck-
tank och huvudvärmeväxlare försetts med särskilda missilskydd (inne- ,

slutningar) mot tankbrott. Inom lägre liggande partier av reaktorbygg-
naden, med undantag av området närmast under reaktorn, har det missil-

skyddande betongskalet en tjocklek av 30 cm.

Plåten svetsas till ett rutnät av T-profiler, vilka är förankrade i

berget samt försedda med förankringar för det inre missilskyddande
betongskiktet. Detta förses med en kraftig slakarmering i ringled och

vertikalled för väggarna samt i form av rutnät för golv och tak. Efter

täthetskontroll av svetsarna sker successivt igengjutning av utrymmet
mellan berg och tätplåt. Slutligen utföres gjutning av tätplåtens missil-

skydd.

Man har tänkt sig en dubbel inneslutning, där det yttre skalet utgöres
av ett bergskikt tätat med vatten. För avsugning av läckaget från berg-
rummet vid ett eventuellt haveri och dränering av grundvatten finns ett

system av tunnlar och borrhål i berget, och för tillförsel av tätande

grundvatten finns ett motsvarande yttre system.

Evakuerings- och dränagesystemet ligger på ett avstånd av ungefär 9 m

från reaktorbyggnaden. Runt denna borras vertikala hål med ett centrum-

avstånd av ca 3 m och en diameter av 2 från en i berget utsprängd tunnel

med ca 9 m2 area. Övre tunneln löper runt byggnaden ungefär 10 m ovanför

högsta punkten på dess tak. (Se fig 4:7).
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Dessa övre tunnlar förbindes i horisontalled med hål med samma c/c- 

avstånd och diameter som de vertikala hålen. Detta system av tunnlar 

och borrhål hålles ständigt vid undertryck. Vid ett haveri, som har 

till följd otäthet i reaktorbyggnadens omslutningsväggar, uppsamlas 

genom berget läckande gaser i borrhålen, varifrån de återföres till 

reaktorbyggnaden. För att avlasta reaktorbyggnadens väggar från grund- 

vattentryck dräneras berget närmast byggnaden genom de vertikala borr- 

hålen, som i den nedre änden mynnar i en dränagetunnel med ca l.8 m2 
area. Det i denna tunnel uppsamlade dränagevattnet bortpumpas. 

De gasmängder, som eventuellt kan passera genom ovan nämnda hålridå, 
hindras att tränga vidare i berget genom att dess sprickor utanför 

evakuerings- och dränagehålen är fyllda med vatten. Denna grundvatten- 

ridå erhålles genom en rad vattenfyllda vertikala borrhål runt bygg- 

naden, placerade 15 m utanför evakuerings- och dränagehålen. Hålen 

borras från en ca 9 m2 tunnel, i vilken vattenståndet ständigt hålles 

under kontroll. Denna tunnel står i förbindelse med reservoar i mark- 

planet. Mellan tunnlarna i detta system borras även horisontella hål, 

c/c-avstånd ca 5 m och diameter 2. Även dessa hål hålles Vattenfyllda. 
Det är viktigt att hålavstånden väljes så att en hel ridå erhålles. Ev kan 
en injektering erfordras mellan hålridåerna. 

4.5 Dubbel PS-inneslutning med vått berg, BWR 

Med utgångspunkt från referensanläggningen har en layoutstudie gjorts 
för placering av en BWR-anläggning under mark. Därvid har två olika 

alternativ beträffande turbinens placering behandlats, dels med turbin- 

hallen i bergrum och dels med turbinhallen ovan mark. Förbindelserna 

med markplanet sker genom vertikala schakt och sluttande tunnlar och ut- 

förandet är av typ djupförläggning. För det första alternativet gäller 

följande. (Se fig 4:8) 

Anläggningens komponenter placeras i följande utrymen: 

- Reaktorhallen under mark 

- Turbinhallen under mark 

- Hjälputrustningsbyggnader ovan mark 

- Avfallsstation ovan mark. 

Reaktorhall och turbinhall är utsprängda i berg med översta delarna 

ca 30 m under marknivån. Den naturliga grundvattennivån är 10 m 

under marknivån. 
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Figur 4:8 
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Reaktorhallen är cylindrisk med diametern 40 m och höjden ca 9OIn 

Den har kupolformad överdel. Här är reaktorn och dess hjälputrustning 

samt bränslebassängen placerade. 

Turbinhallen är 150 m lång och har något oval sektion med höjden 43 m 

och största bredden 33 m. Här placeras turbinen med hjälputrustning 

samt reservkondensorer för fjärrvärmealstringen. 

Berghallarna kommunicerar via tre tunnlar i samma vertikala plan. 

I reaktorhallen är en PS-inneslutning placerad, och den är i stort sett 

. oförändrad jämfört med referensanläggningen ovan mark. För utrustningen 

grupperad kring PS har viss ändring skett med hänsyn till det cylindriska 
bergrumet, vars diameter har begränsats till 40 m för att bergspän- 

ningarna skall begränsas. 

Den dubbla inneslutningen utgöres av en inre Psrinneslutning och av 

den omgivande reaktorhallen som en yttre inneslutning. PS-inneslut- 

ningen avses fungera på samma sätt som vid ovanjordsförläggning. 

Eftersom bergrumsalternativet utformats med hänsyn till en närförlägg- 

ning, har en högre säkerhetsnivå eftersträvats. Den yttre inneslut- 

ningen har således ej enbart till uppgift att samla upp läckaget från 

PS-skalet, utan den skall även kunna uppsamla och innehålla den ånga, 

som skulle strömma ut från ett brustet PS-skal utan tillgodoräknande 

av någon kondensation i PS-bassängen. En orsak till skada på PS-skalet 

skulle kunna vara ett tankbrott, för vilket PS-inneslutningen ej är 

dimensionerad. 

Tätheten hos reaktorhallen åstadkommes med vattenfyllt berg. Berg- 

rummets väggar ges normalt ingen beklädnad utom vissa lagningar. I 

den övre hallen har dock ett innertak placerats för att skydda mot 

nedfallande stenar. Innerväggar har där även införts, vilket skall 

underlätta rengöringen. De olika hjälpsystemen har i allmänhet inne- 

slutits i separata rum med egen kylutrustning och ventilation. Utrym- 

mena närmast den bara bergväggen användes till största delen som kommu- 

nikationsutryme. 

För att erhålla ett vattenfyllt bergskikt tillföres vatten genom borrhål 

dels från markytan och dels från en övre och en nedre ringformad dränage* 

tunnel. Borrhålen från de senare är utåtriktade och försedda med rör, 

avtätade med manschetter så att vatten tillföres berget endast vid hålets 
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ände. Mellan de vattenavgivande delarna av borrhålen och reaktorhallen 

finns först en injekterad zon och därefter en serie dränagehål nära hal- 

len, vilka utgår från de tidigare nämnda ringformiga tunnlarna. Vid ha- 

veritillfällen avser man att höja grundvattentrycket med högtrycksbumnar 

sa att det överstiger högsta möjliga tryck i reaktorhallen. För att Erund- 

vattenfyllt berg skall kunna garanteras planerar man att undvika att det drä- 

neras ut under byggnadstiden. Man måste därför vid utsprängningen konti- 

nuerligt tätinjektera berget, dels genom förinjektering och dels genom 

särskild injektering av de bergpartier, där porositet och läckning konsta- 

teras .

Turbinhallen tätas mot läckning genom berget på samma sätt som reaktor- 

hallen, dvs med grundvatten, som på ett kontrollerat sätt tillföres berget 

runt hallen. Berget närmast hallen är med injektering tätat mot inläckande 

vatten. Någon särskild dränering av berget utanför hallen som vid reaktor- 

hallen finns ej här. 

Vid haverier i turbinhallen, t ex ångledningsbrott med icke stängande 

skalventiler, som medför övertryck i denna, så tillföres berget, som vid 

reaktorhallen, vatten av sådant tryck att tätheten kan upprätthållas. 

Vid utsprängningen av hallen tillses genom vattentillförsel och injek- 

tering att grundvattendränering ej sker. 

Bergrumets väggar förutsätts slätsprängda utan annan behandling än 

lokala lagningar och sprutningar för skydd mot nedfallande stenar. 

Ett innertak och innerväggar med inspektionsmöjlighet mot bergväggen 

anordnas över maskinsalsplanet på liknande sätt som vid reaktorhallen. 

Turbinhallen har även till uppgift att fungera som fördröjningsvolym 

för det läckage, som via tunnlar kommer från reaktorhallen, om den 

skulle trycksättas vid ett haveri. Alla tunnlar med ett undantag passe- 

rar således turbinhallen. Alla tunnlar är avtätade vid reaktorhall och 

turbinhall och försedda med erforderliga slussar och täta portar. 

Ett dränagesystem skall ta hand om inläckande grundvatten. Läckaget 

.uppskattas bli 200 m3/dygn, men systemet är dimensionerat för större 

flöden. 



- 84 - NÄR-151:1 

Turbinhall ovan mark __.____.___________..__ 

Vid alternativet med turbinhallen ovan mark dimensioneras den även för 

att tåla haveritrycket vid ångledningsbrott utan skalventilstängning. 

Turbinhallens väggar blir tjocka och ger ett missilskydd och skydd för 

yttre åverkan. Turbinhallen kan fortfarande tjäna som fördröjnings- 

volym för tunnelläckage. Transporttunneln går dock i det här alterna- 

tivet direkt ti11 ytan, varför en effektivare avtätning av denna kan 

erfordras. (För övrigt anses som fördel att risk för flödning av turbin- 

hallen minskar och att längden av kablar och rörledningar från hjälp- 

systemsbyggnaden till turbinhallen minskar avsevärt.) 

Alternativet anses medföra en bekvämare åtkomlig och troligen säkrare 

turbinanläggning men ökning av riskerna för aktivitetsutsläpp. 

Ett strilsystem skall kunna sänka trycket i reaktorhall eller turbin- 

hall efter ett haveri medförande tryckstegring i dessa. 



- 85 - NÄR-l5l:l

4.6 De olika bergförläggningarnas särdrag

Vad man framför allt eftersträvar vid bergförläggning är att kunna

utnyttja den mekaniska styrkan hos berget, vilket är en säkerhets-

höjande egenskap. Andra motiv kan också föreligga exempelvis svårig-

heter att finna lämplig mark ovan jord eller estetiska skäl. Genom

att gå till en gropförläggning kan man till en del utnyttja berget

och ändå ha en del fördelar av förläggning ovan mark som byggherren

kan bedöma gällande exempelvis kostnader, byggnadstid, layout m m.

Även vid valet av turbinens placering ovan mark eller under jord

kan andra aspekter än de säkerhetsmässiga vara vägledande.

De olika utföranden som tidigare beskrivits innebär att reaktorn

i olika grad placeras under mark, från gropförläggning till djup-

förläggning. Vid ökat djup vinnes ökat skydd men samtidigt kan nya

problem introduceras som kan sänka säkerheten.Problemet med avtätning av

tunnlar och schakt måste alltid beaktas. Fördelar och nackdelar ur sä-

kerhetssynpunkt vid olika utförande skall här noteras.

Gemensammafördelar hos alla bergförläggningar_g§ntemot ovanjgrdêgör:
lêåseeea

Gott skydd mot missiler utifrån, mot sabotage- och

krigshandlingar.

Om berget stöder tryckbärande inneslutning erhålles

en god motståndskraft mot tryck och tryckvågor samt

även mot missiler.

Berget kan utnyttjas som en sekundär inneslutning med

hög mekanisk styrka.

Gemensamma nackdelar hos alla bergförläggning§r_ggntgm9t_9ganj9rd§§§E:
läaseieg

Behov av mer omfattande grundvattendränering.

Problem med hållfasthet hos bergrum som är större än

tidigare utförda.

Inskränkningar i valfrihet beträffande layouten med hän-

syn till maximala spännvidder.

Försvårad brandbekämpning
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I förhållande till dessa generella förhållanden gällande en normal- 

nivåförläggning har de olika varianterna följande för- och nackdelar 

ur säkerhetssynpunkt. 

§:9E§§:läss2å25_i-iäeâ§:2l§s_msé_29:m§l2iyê§êzlägsaing 

Fördelar: Frihet i layout 

Lättare brandbekämpning 

Lättare dränageproblem 

Nackdelar: Sämre skydd uppåt mot yttre missiler 

Sämre stöd uppåt för inneslutning 

Ingen dubbel berginneslutning på ovansidan kan erhållas 

Bi22ä§:läsg2i2g_i_iêmâ§:2l§e_meé_29:mal2iyââ§:läggaáag 

Fördelar: Möjlighet att åstadkomma tätning med grundvatten 

Nackdelar: Svårare transporter (bränsleelement) 

Risk för flödning av station vid brott på kylvattenrör 

!2:hi2_2s§2§§z_he:ssum iämfört med turbin i_äeEa:2m 

Fördelar: Ingen risk för flödning av station vid brott på kylvatten- 

ledning 

Nackdelar: Turbinen sämre skyddad mot yttre missiler 

Långa ångledningar 

Svårare att få en trycktät turbininneslutning 

§esg:2m_@sé_2å2s_äe:s_iêm§§:s_m§é_s9::s_§e:a 

Fördelar: Det tätande skiktet är mekaniskt effektivt skyddat från 

yttre och inre åverkan 

Nackdelar: Tätheten beroende av grundvattentillförsel 

Ökat behov av grundvattendränage 
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5. SPECIELLA PROBLEM 

5.1 Skorstensutsläpp kontra markutsläpp 

De doser, som personer i omgivningen av en reaktorstation skulle er- 

hålla vid ett haveri, innebärande utsläpp av luftburna radioaktiva 

produkter, är mycket beroende av om utsläppet sker vid mark eller på 

hög nivå genom en skorsten. Olika faktorer som påverkar doserna skall 

beröras nedan. Olika haveriförlopp, som medför risk för markutsläpp, 

skall nämnas samt olika åtgärder för att åstadkomma höjdutsläpp disku- 

teras. Kraven på nödventilation eller avsug från en sekundär inne- 

slutning komer även att beröras. 

5-1-1 D9§§E_Yi§_§E9I§E§B§EE§l§EE_E§§R§EEiYê_EêEEEE§l§22 

Den dominerande omedelbara dosverkan av ett radioaktivt utsläpp erhål- 

les genom inhalation av jodaktivitet och genom gammastrålning från ut- 

släppsplymen. Den förra verkan är direkt beroende av den markkoncentra- 

tion, som utsläppet ger. 

Skillnaden i markkoncentrationen vid utsläpp på låg höjd resp i 

skorstenshöjd beror på avståndet från utsläppspunkten och på väderleks- 

typen, dvs på vilken stabilitet, som råder i luften. Figur 5:1 visar 
.

relativa koncentrationen (relativa koncentrationen 
-å- 

x utsläppsflöde gi 
= koncentration -gi ) i marknivå vid ett utsläpp från mark resp utsläpp 

från en 100 m hög skorsten vid ett relativt normalt väderleksläge (stabi- 

litetsparametern Å = 0.5, vindhastigheten u = 1 m/s). Av kurvorna fram- 

går att på avstånd över 10 km är skillnaden obetydlig för olika utsläpps- 

höjder, men att på kortare avstånd skillnaden är stor; på l km ger mark- 

utsläppet 10 ggr högre koncentration. 

Vid ett stabilare väderleksläge (se fig 5:2) (Å = 2.5, u = l m/s) blir 

markkoncentrationen högre, samtidigt som skorstensutsläppet når marken 

på större avstånd. Även på avståndet 10 km ger markutsläppet ca 15 ggr 

högre koncentration, och på kortare avstånd blir skillnaden än större. 

De här angivna kurvorna gäller för utsläppstiden l h. Under längre ut- 

släppstider blir genomsnittskoncentrationen lägre genom plymens pendlingar. 
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§5 Relativ koncentration 1= 0,5 utsläppstid 1 h Figur 5:1 
m Iark- och skorstensutcläpp u- 1 m/s skorstenshöjd 100 m
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Man kan inom vissa gränser säga att koncentrationen approximativt är 

omvänt proportionell mot vindhastigheten. 

Gammastrålningen från en plym ger exponering även utanför plymen. Så- 

ledes ger ett skorstensutsläpp även doser på marknivå vid korta avstånd, 

då plymen ännu ej nått marken (se NÄR 178:1). Men trots att detta har 

en viss utjämnande effekt är skillnaden stor mellan ett 

höghöjds- och låghöjdsutsläpp. 

Vilket utslag på befolkningen som de olika doserna ger beror naturligt- 

vis på befolkningsfördelningen, särskilt inom det närmaste avståndet 

från reaktorstationen, där skillnaderna i doser är stor. En enkel över- 

slagsberäkning för en stadsförläggning resp en glesbygdsförläggning visar 

att vid en normal väderlekstyp (Å = 0.5, u = l m/s) blir summa manrad 

(sköldkörteldos x antal personer) vid stadsförläggning dubbelt så stor 

vid markutsläpp jämfört med 100 m skorstensutsläpp. Vid glesbygds- 

förläggning (Ringhals) blir skillnaden obetydlig. ES:1]. En utför- 

ligare studie av befolkningsfördelningens inverkan på populations- 

dosen vid olika utsläppshöjd finns i NÄR-194. Därur framgår att, 

om utsläppet sker på 100 m höjd i stället för vid mark, sjunker väsent- 

ligt det antal personer, som blir utsatta för de höga doserna. 

Ett annat förhållande har indirekt koppling till utsläppsförhållandet. 

Vid ett diffust okontrollerat markläckage kan någon rening ej ske. 

Om utsläppet sker kontrollerat genom en skorsten finns möjligheter att 

koppla in reningsutrustning, som uppfångar partikelbunden aktivitet 

och aktiv jod. Vid fastläggande av dimensioneringsförutsättningarna 

för en sådan reningsutrustning får man göra klart för sig om den enbart 

skall klara ett nominellt läckage, eller om den även skall kunna ta 

hand om ett ångflöde, som uppkommer vid en skada på en inre inneslut- 

ning eller ledningsbrott i det ventilerade utrymmet. I det senare 

fallet krävs anordningar för att torka luften före filtren, vilket 

troligen ej är möjligt vid stora flöden. 

5-1-2 Hêxssås:_9§é§§z22é2_:i§k_§§:_m§:k9E§l§22 

De utsläpp, som olika haverier vid de studerade referensanläggningarna 

ger, har redovisats i NÄR-ll2. Vid närförläggning kan andra utföranden 

än de här analyserade bli aktuella, vilket kan påverka utsläppsför- 

hållandena. 

Ett markutsläpp kan medvetet accepteras i enlighet med dimensionerings- 

förutsättningarna för reaktorns skyddsanordningar eller ske oplanerat, 
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om någon av dessa felat. Som exempel på detta kan nämnas att för 

en enkel torr inneslutning sker läckaget direkt ut från byggnaden 
inom höjdintervallet mark-byggnadens topp. För en PS-inneslutning 
med omgivande reaktorbyggnad är avsikten att ett nödventilations- 

system skall leda läckaget från PS-skalet till skorstenen. Om 

nödventilationen ej fungerar eller om någon öppning i reaktorbygg- 
naden ej tillslutits, kommer en del av aktiviteten att spridas 

genom byggnadens väggar. 

Normalt har man accepterat att rörbrott utanför den primära tryck- 

bärande inneslutningen medför ett markutsläpp. Man räknar då med att 

endast mindre mängd aktivitet kommer ut, eftersom skalventiler skall 

stänga inom kort tid. Vid fördröjd eller utebliven skalventilstäng- 

ning blir mängden utsläppt aktivitet större. Vid en direkt cykel 

av BWR-typ blir det emellertid en stor frigörelse av fissionsprodukter 
endast om härdnödkylningen felfungerar, och vid PWR-reaktor kommer större 

aktivitetsmängder i detta fall endast ut vid skada på ånggeneratorn. 

Vid en enkel, torr inneslutning.går läckaget genom täta skalet direkt 
ut i marknivå, vilket även sker vid en genom övertryck eller missiler 

skadad inneslutning. Vid en dubbel inneslutning kan ett brott på 
det inre skalet medföra att även yttre skalet brister och läckaget 

kommer ut vid marknivå. Alla extrema situationer, som medför penetrering 
av det inre skalet, såsom tankbrott eller smält härd, torde i regel 

leda till att även det yttre skalet brister. Vid utnyttjande av ber- 

get som andra inneslutning kan man emellertid tillgodoräkna en större 

hållfasthet. 

Haverier, som har en yttre orsak, sabotage, brand, krigsskadehandling 
e dyl, där orsaken till haveriet även kan innefatta en skada på inne- 

slutningen, har som följd att utsläppet sker vid marknivå. 

Vissa haverier, såsom brott på gasavklingningstankar eller bränsle- 

transportskador, sker utanför inneslutningar, som kan fånga upp ut- 

spridd aktivitet och leder således till markutsläpp. Spridning av 

fissionsprodukter vid mark i samband med bränslehanteringsmissöden 

inom stationen har man garderat sig mot genom att ventilera berörda 

lokaler och efter eventuell rening utsläppa luften genom skorsten. 
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5-1 3 Ässäzéez_§§z_§s2_ê§s§ék9mm§_h§ié2s§lä22

För mindre forskningsreaktorer har man sedan länge utnyttjat metoden

att omge reaktorn med en halvtät byggnad, som vid ett haveri hålles

vid undertryck med ett nödventilationssystem. Detta system evakuerar

reaktorhallens luft och släpper efter rening ut den på hög höjd genom 

en skorsten (ORR, R2 Studsvik).

Den större nukleära effekten hos kraftreaktorer och därmed högre fissions-

produktsinnehåll samt den större energimängden i kylmediet har medfört

krav på en tryckbärande, tät inneslutning. En enkel sådan ger ett diffust

läckage på låg nivå. Med en dubbel inneslutning kan emellertid läckaget

samlas upp och avledas på hög höjd efter rening.

Det sekundära skalet har olika utformning för olika typer av reaktor-

inneslutningar. Kravet på nödventilation inom det yttre skalet

kommer närmare att behandlas i slutet av detta avsnitt.

För en BWR med PS-inneslutning utgör reaktorbyggnaden det yttre skalet,

och på denna byggnad måste speciella täthetskrav ställas utöver vad som

gäller för en konventionell byggnad. Dock göres den ej tryckbärande,

utan vid brott på någon av huvudångledningarna, som passerar genom bygg- 

naden, måste det finnas luckor eller sprängbleck, som tryckavlastar bygg- 

naden, varvid utsläppet sker vid mark. Detta torde normalt vara accep-

tabelt, eftersom snabbstängande ventiler skall begränsa den utsläppta

mängden, men om dessa stänger fördröjt eller icke alls, kan en förhöjd 

säkerhet erhållas på sätt som tillämpats vid Mühleberg-reaktorn (se

punkt 2.4). Där kan ångan blåsa genom en yttre PS-bassäng, varifrån

okondenserade gaser och luft ledes till skorstenen. Byggnaden måste

då tåla ett mindre övertryck, 0.35 bar. Det är ej särskilt angivet

om den kan klara ett hål eller brott på PS-inneslutningen. Det kan

dock vara av intresse att värdera den redundans, som den yttre inne-

slutningen kan ge, exempelvis vid mindre missilskador på den inre inne-

slutningen eller vid försämrad kylning av PS, som ger övertryck och ökat

läckage, eller vid eventuellt tankbrott, som skadar PS-skalet.

Vid en dubbel torr inneslutning ligger det yttre skalet i regel omedel-

bart utanför det inre. Liksom vid PS-inneslutning med reaktorbyggnad

ger det yttre skalet i regel ingen redundans gentemot brott på det inre

skalet, om ej särskilda åtgärder därför vidtages. Det förlorar tvärtom
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sin ordinarie funktion om läckaget från det inre skalet ökar väsentligt. 

Vid bergrumsförläggning kan emellertid berget utnyttjas som yttre skal, och 

det kan då bli tryckbärande, och utsläpp på hög nivå kan alltid upprätt- 

hållas. Kravet blir då att tunnlar och schakt göres lika täta och jämnstarka. 

Rörbrott i turbinbyggnad medför ett markutsläpp. Både för reaktorbygg- 

nad och turbinbyggnad kan, om det anses motiverat, en avblåsningsväg 

till skorsten ordnas, eventuellt via vattenbassäng. En ekonomisk opti- 

mering avgör hur mycket av kostnaderna som skall läggas på byggnadens 

tryckhållfasthet, skorstens blåskapacitet och eventuell bassäng. Endast 

vid blåsning genom bassäng torde någon rening kunna ske med rimliga arrange- 

mang vid de höga flöden, som är för handen. 

Nödventilation för en sekundär inneslutning 

I en byggnad sker en luftomsättning även utan styrd ventilation. Den 

beror dels på termiska krafter (skorstensverkan), som är särskilt kraftig 

vid höga byggnader, och dels på vindens inverkan. Uppgifter om denna 

naturliga ventilationshastighet är sparsamma men kan för byggnader av 

normal industristandard ansättas till en luftomsättning per timme vid 

vindhastigheten 10 m/s. 

För att all aktivitet, som kommer ut i en sekundär inneslutning, skall 

ventileras ut via reningsaggregat och skorsten, skall nödventilationen 

hålla ett sådant undertryck i byggnaden att allt läckage sker inåt. 

Då vinden blåser kring en byggnad uppstår ett övertryck på lovarts- 

sidan och ett undertryck på läsidan. Mätningar i vindtunnel över tryck- 

fördelningen kring R2-byggnaden i Studsvik har visat att vid anblåsning 

tvärs byggnadens långsidor uppkomer vid gavlarna ett lägsta undertryck 

av -1.7 stagnationstryck. I byggnadens luftintag blev undertrycket -2 

stagnationstryck. 

Lägger man till vindtrycket enligt praxis den på grund av skillnaden i 

luftens temperatur inne och ute tillkommande tryckskillnaden av 5 mm vp, 

erhålles den i tabell l redovisade största skillnaden mellan trycket 

inuti och det lägsta trycket utanför byggnaden. 
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Tabell 1 

STÖRSTA SKILLNAD MELLAN TRYCKET INUTI 

OCH DET LÄGSTA TRYCKET UTANFÖR BYGGNADEN

.Termiskt lyft 5 mm vp

Stagnationstrycket vid vindhastighetentr = 1 m/s är:

 
å-° 0 - uz =

å 
› (1.2 kg

2)= 0.6-%L-=0.06 mm vp
m - s m

Lägsta undertrycket utanför byggnaden = -2 stagnationstryck.

Vindhastighet Lägsta undertryck Termisk tryck- Största tryck-
skillnad skillnad

m/s mm vp mm vp mm VP 

1 0.12 5 

2 0.48 5 6 
S 3 5 8 

10 12 5 17
15 , 27 5 32
20 48 5 53 
50 300 5 305

Av tabell 2 framgår att vindhastigheter större än 15 m/s endast före-

kommer under 1 Z av tiden, och större än 10 m/s under 8.7 Z av tiden.

För att en inåtriktad luftström på alla ställen skall kunna upprätt-

hållas måste alltså nödventilationen ge ett undertryck av 32 resp 17

mm vp, om man vill gardera sig mot Vindhastigheterna 15 resp 10 m/s.

Tabell 2

VINDHASTIGHETER I STUDSVIK, registrerade under åren 1959 och 1960 

Registrerad tid 1642 timar = 94 Z av total tid

Vindhastighet överstigande Under andel av registrerad tid
m/s Z 

10 8.7
12 3.5
15 1 
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Med hänsyn till att utsläpp _ genom skorstenen kan rank* ned hög 
effektivitet även från organiska jodföreningar, behöver inte stor 

del av läckaget ske från marknivå för att det skall dominera expo- 

neringen genom jodinhalation. Därför är det angeläget att tillräck- 

ligt undertryck upprätthålles. 

Om nödventilationen skulle utebli exempelvis på grund av t ex totalt 

strömbortfall, kommer aktiviteten att läcka ut vid marknivå. Tryck- 
skillnaderna på byggnaden genom vindens inverkan ger inströmning av 

luft på lovartsidan och utströmning på läsidan. Strömningshastigheterna 
i var och en av de enskilda läckagekanalerna är proportionella mot roten 

ur tryckdifferensen, förutsatt att turbulenta strömningsförhållanden före- 

ligger, dvs proportionella mot vindhastigheten. Utläckaget ur byggnaden 
blir alltså under dessa antaganden proportionellt mot vindhastigheten. 

Som tidigare nämnts kan man inom vissa gränser säga att koncentrationen 

approximativt är omvänt proportionell mot vindhastigheten. Det betyder 
att exponeringen är i det närmaste oberoende av vindhastigheten, så 

länge aktivitetskällan är stor i förhållande till läckaget. Är det en 

begränsad aktivitet, som vädras ut, sker det snabbare vid hög luft- 

hastighet, varför exponeringstiden således blir kortare utan att koncent- 

rationen stiger. Vid detta fall ger den låga vindhastigheten den högsta 
dosen. 

5.2A Funktionssäkerhet för skalventiler 

I kapitel 1.2 Reaktorinneslutningars dimensionering påpekas under av- 

snittet om täthet att skalventiler skall tillsluta öppningar och rör- 

genomföringar i det täta skalet. Dessa ventiler skall stänga med önskad 

snabbhet vid de haverisituationer för vilka de är avsedda och de skall 

ge erforderlig täthet. Enligt de gjorda haverianalyserna i NÄR-092 har 

emellertid skalventilerna inget avgörande inflytande på uppkomsten av 

de mest sannolika allvarliga haverierna. För kokarreaktorn kan det 

förefalla som om skalventilerna skulle ha stor betydelse. Men vid t ex 

ett yttre ångledningsbrott med öppna skalventiler har härdnödkylningen 
och hjälpmavasystemet samma möjligheter som vid inre rörbrott att hålla 

härden kyld. Den troliga frigörelsen av fissionsprodukter är avsevärt 

mindre än den för vilken inneslutningen är dimensionerad varför utsläppet 

ej blir orimligt stort. Vid inre rörbrott utgör skalventilerna på de 

slutna systemen ej den sista barriären mot omgivningen utan man får en 

viss uppbackning av det yttre systemet i proportion till dess täthet. 
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5.2.1 __Typer av skalventilgr 

Beroende på vilka rörledningar som skall avstängas, dvs skyddas mot ut- 

strömning vid rörbrott utanför inneslutningen, väljes olika typer och 

storlek av skalventiler. När man önskar snabb avstängning av det ut- 

strömmande mediet, använder man i allmänhet ventiler med pneumatiska 

manöverdon. Där man huvudsakligen har krav på stor täthet efter stäng- 

ningen användes ofta ventiler med motormanöverdon. Vissa reaktortill- 

verkare har principen att den inre skalventilen skall stänga snabbt, 

dvs man använder en pneumatiskt styrd ventil, medan den yttre skal- 

ventilen skall garantera genomföringens täthet, vilket leder till motor- 

manövrerade yttre skalventiler. 

Ventilerna själva kan vara av olika typ exempelvis parallellslid, kil- 

slid eller sätesventil. En speciell ventiltyp, s k egenmediestyrda ven- 

tiler, brukar komma till användning för de stora huvudångledningarna i 

direktcykelreaktorer. I dessa ventiler sker stängning med hjälp av det 

egna mediet. Fördelen med dessa ventiler är att man ej har någon spindel- 

genomföring till omgivande atmosfären. 

5.2.2 Kvantitativa tillförlitlighetssiffrgg 

Kvantitativa tillförlitlighetssiffror för ventiler är svåra att få tag 

på, och eventuellt befintligt material mäste användas med största för- 

siktighet, bl a på grund av skillnader i ventilkonstruktion, manöver- 
donsutförande samt omgivningsfaktorer. Stora snabba skalventiler är 

dessutom ofta beroende av omfattande yttre hjälpsystem bestående av 

rörledningar, ackumulatorkärl, magnetventiler, tryckgivare m m. Det 

har också förekommit att ventil och manöverdon köpes separat och adap- 

teras såsom skalventil av anläggningsleverantören. Numera köpes emeller- 

tid ventilerna i allmänhet som en enhet. 

Det faktum att speciellt de stora skalventilerna representerar ett helt 

system innebär att tillförlitlighetsdata måste bedömas särskilt för de 

olika komponenterna. Således kan en rapporterad utebliven stängning av 

en ventil mycket väl bero på att en mindre magnetventil ej har fungerat 

på avsett sätt. 
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Det är självklart mycket svårt att presentera ett statistiskt material 

dels med avseende på de stora ventilernas funktionssannolikhet, dels 

med avseende på de olika styrkomponenternas funktionssannolikhet. 

Dessutom måste även hänsyn tagas till omgivningsfaktorer för styr- 

komponenterna. 

Skalventiler skall fungera (stängas) under förhållanden, som aldrig 

uppnås under normalt drifttillstånd hos reaktorsystemen. Exempelvis 

provas skalventiler i huvudångledningen för en direktcykelreaktor i 

bästa fall vid fullt ångflöde till turbinen. Vid ett eventuellt rör- 

brott ökar i allmänhet ångflödet i första hand till det dubbla värdet, 

och på grund av flashing i reaktortanken får man ganska snart vatten 

in i ångledningen. Det är därför uppenbart att man måste använda even- 

tuellt tillgängliga tillförlitlighetssiffror med största försiktighet, 
eftersom siffrorna borde vara baserade på autentiska fall, dvs stäng- 

ning under rörbrottsförhållanden. 

5-2-3 Ska1venti1e:§_§unktion unés:_:êzêzesgåâêzhållênéss 

Vid V specifikation av skalventiler föreskriver man tryck och tempe- 

ratur samt eventuellt temperaturtransienter. Manöverdonet väljes så 

att ställkraften räcker till för manöver vid det större medieflödet 

vid yttre rörbrott. 

För skalventiler i stora ångledningar gäller i allmänhet att man de 

första sekunderna efter rörbrottet får ånga av storleksordningen dubbla 

flödet. Detta leder till flashing av vatten i reaktorn. På grund av 

jäsningen stiger nivån i reaktorn mycket snabbt till ångledningsstutsarna, 
och vattnet rivs med ångströmen, med risk för vattenslag på rörledning 
och komponenter som följd. Om man antar att ingen ånga av betydelse 

hinner lämna vattennivån under det inledande flashningsskedet, når vatten- 

nivån i allmänhet ångstutsarna efter storleksordningen några få sek. 

I kokarrekatorer löser man problemet genom att utföra ventilerna med 

kortare stängningstid än ovan nämnda tidsrymd. 

Om försenad skalventilstängning skulle ske, bör man ej stänga ventilerna 

förrän fullt tvåfasflöde genom ångledningen är utbildat, om man ej klart 

kan visa att ventil- och rörledningskonstruktionen klarar påkänningarna 
i samband med att det första vattnet rivs med ångan. 
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General Electric har gjort vissa fullskaleexperiment med sina ventiler, där 

man introducerade relativt mycket vatten i en ångström och stängde ventilen 

mot det resulterande flödet. Ventilen stängdes ett 200-tal gånger med olika 

vatten-ångblandningar strömmande i ledningarna. GE:s slutsats är att 

deras ventiler skall fungera utan anmärkning även under dessa förhållan- 

den samt att tryck- och flödestransienterna, som uppmättes vid försöken, 

är Svårare än tidigare beräknade värden för deras kokarreaktorer. 

5-2-4 Pzeyeiasi 

5.2.4.1 Periodisk provning 

Såsom ovan nämnts kan skalventiler ej provas under autentiska förhål- 

landen i stationen. Yttre styrsystem innefattande manöverdon, magnet- 

ventiler, ackumulatorer etc, kan dock utföras så att de kan provas 

periodiskt med reaktorn i drift. 

Det är önskvärt att skalventiler utförs så att även ventilenhetens funk- 

tion kan provas under drift. Detta kan åstadkommas genom s k delstäng- 

ning av ventilerna vid pågående medieflöde eller genom stängning av ven- 

tilen i den ena ångledningsgrenen om man har två eller flera ånglednings- 

grenar mellan reaktor och turbin. 

Fullständig stängning av skalventiler under drift för provningsändamål 

bör dock undvikas eftersom isolering av exempelvis ångledningar i direkt- 

cykelkokare ger både tryck- och effekttransienter, som i längden verkar 

påfrestande för hela systemet. 

Förutom funktionsprov hos skalventiler utföres även täthetsprov 
- i all- 

mänhet medelst uppmätning av gasläckage vid givet tryck bakom den stängda 

ventilen. Det ligger i sakens natur att täthetsprov bara kan utföras vid 

avställd reaktor. 

5.2.4.2 Typprov av skalventiler 

Smärre ventiler med definierad medieströmning torde ofta kunna anses 

vara typprovade på grund av att det rör sig om mer eller mindre standard- 

produkter, som finns i flera anläggningar. Typprov är också relativt 

lätta att utföra. 
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Beträffande de stora ångledningsventilerna representerar dock typ- 

provet ett omfattande experimentellt arbete, om provet skall genom- 
föras under autentiska förhållanden (se pkt 5.2.3 ovan). Svenska 

reaktorkonstruktioner har hittills ej fått denna dokumentation av 

ventilernas förmåga att fungera under alla förhållanden, utan man 

har förlitat sig på teoretiska studier och jämförelser mednutländska 

prov. 

Det vore givetvis av värde om fullskaleprov för aktuella ventiler 
l 

sku11e kunna genomföras. 
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5-3 3Eêé9E_B§_iEE§§lEEEiEåâE 

Vid haverianalysen har det dels räknats med att inneslutningen och 

tillhörande nödutrustning felfungerat på ett oberoende och slumpar- 

tat sätt dels att dessa system felfungerat som en följd av andra 

händelser. Sådana följdhändelser kan vara att inneslutningssprink- 

lingen och nödventilationen ej fungerar på grund av totalt ström- 

bortfall, vilket leder till att inneslutningen skadas och att jod- 

filtren ej fungerar. Tankbrott har beräknats medföra en skadad 

inneslutning liksom även smält härd. Det är viktigt att alla konsekven- 

ser av olika haverihändelser genomskådas, och att man i största möj- 

liga mån eliminerar kopplingar mellan olika fel. Vid analyser av vilka 

haveriförlopp, som kan leda till stora utsläpp, har det visat sig 

att det ej är större nominell täthet hos inneslutningen som erfordras. 

Det skulle snarare behövas en större sannolikhet och möjlighet för 

inneslutningen att kunna undgå skador som en följd av andra haveri- 

händelser som nedsätter dess funktion. 

â;§;l__§2§§§2l9§i922: 

Risk för gasexplosioner i inneslutningar kan föreligga efter ett 

haveri som på ett eller annat sätt har lett till utveckling av vät- 

gas. Vätgas kan bildas som följd av 

a) Metall-vattenreaktion 

b) Sönderdelning av vatten pga radiolys 

Vätgasbildning enligt a) ovan sker i samband med att bränslekapslingen 
, o .

här nått temperaturer av storleksordningen 1100 C. Reaktionen, som 

sker enligt formeln 

Zr + 2 H20 + Zr02 + 2 H2 

är exoterm och ger ett betydande tillskott i värmeenergi utöver 

bränslets resteffekt. 

Beroende på antaganden om reaktionens hastighet sker vätgasutvecklingen 

mer eller mindre snabbt. Om vattenånga finns tillgänglig i till- 

räcklig mängd använder man vid beräkningen de s k Baker-rate ekvationen 

W2 = Kt 

W = mängd reagerad zirkonium 

K = temperaturberoende konstant 

t = tiden 



_ _

som ger vätgasmängden som funktion av tiden när härdens temperatur- 

förlopp är känd i olika punkter. 

Utförda beräkningar för amerikanska kokarreaktorer pekar på vätgas- 

bildning motsvarande 0.3 Z av allt zirkaloy i härden vid fullt fungerande 

nödkylning. Översatt till för svenska kokarreaktorer aktuella inne- 

slutningsvolymer ger detta en maximal vätgasvolymskoncentration av 

ca 1 Z (vid inneslutningstryck 1 bar). 

På grund av härdnödkylningsberäkningarnas komplexitet har amerikanska 

AEC i Safety guide föreskrivit att man skall räkna med en vätgas- 

utveckling av motsvarande 5 Z av Zirkaloy i härden vid dimensionering 

av inneslutningar. Å andra sidan skall beräkningarna visa att vät- 

gasutvecklingen vid fullt fungerande nödkylningsförlopp blir mindre 

än 1 Z av allt zirkaloy i härden. 

Det är svårt att bedöma graden av konservatism i ovannämnda 5 Z-an- 

tagande , men man har svårt att på basis av gjorda analyser av- 

seende försämrad (degraderad) härdkylning avfärda det som överkon- 

servativt. Å andra sidan torde en högre siffra än 5 Z indikera så 

stora okylda delar av reaktorhärden att svårigheter att klara situationen 

uppstår även om knallgasexplosioner kan undvikas. 

För att minska antalet parametrar begränsas diskussionen nedan till 

vätgasutveckling motsvarande 5 Z och 1 Z av allt zirkaloy i reaktor- 

härden. 

På basis av relativt omfattande och välredovisad dokumentation [5:2J 
finner man att brännbarhetsgränsen för blandningen vattenånga, luft 

och vätgas i hög grad beror på vätgas- och ångkoncentrationer. För 

en given vätgasmängd inom en viss inneslutning nås brännbarhetsgrän- 

sen snabbast när vattenångkoncentrationen är noll, dvs all ånga i 

inneslutningen har kondenserat. Med ökande ångkoncentration ökar 

avståndet till brännbarhetsgränsen. 

För en inneslutningsvolym 3500 m3 (typisk dry-well volym i svenska 

kokarreaktorer) ger 9.2 kg vätgas (mOtSV 1 Z av 811 zirkaloy i härden) 

följande vätgaskoncentrationer 



° 103 * NÄR-l5lzl

Tabell l

Absoluttryck i Vätgaskonc Anm

inneslutning volym Z 

bar

1.0 2.9 ej brännbar

2.0 1.8
II II

3.0 1.3 i
ll n

4.0 1.1
n n

Motsvarande koncentrationsvärden för vätgasmängden 46 kg (5 Z av 311

zirkaloy i härden) ger följande tabell

Tabell 2

Absoluttryck i Vätgas Anm

inneslutning volym Z
bar

1.0 14.5 brännbar, ev detoner-

bar

2.0 9.1 brännbar

sannolikt ej brännbar

ej brännbar

För PWR-reaktorer med torrinneslutning minskas samtliga volymkoncentra-

tionsvärden med ca en faktor 20. Detta innebär att samtliga fall ger

icke brännbara blandningar med god marginal för dessa inneslutningar.

Man bör observera att en förbränning (deflagration) med utgångsdata

enligt Tabell 2 rad 2 ovan ger ett tryck av ca 6.7 bar. Detta tryck

ligger över betonginneslutningens konstruktionstryck men under det

maximala trycket inneslutningen kan utsättas för. Vid beräkningar

har man helt bortsett från PS-poolens kylande effekt på den expande-

rande gasen, när tryckutjämning sker mellan dry- och wet-well.

Rad l i Tabell 2 ovan visar att detonation av gasblandningar ej kan

uteslutas. Beräkningar har utförts av FOA för detta fall och

ekvivalenta tryck har beräknats med hänsyn till impulsen inneslut-

ningen tar upp vid detonationen. Detonationens maxtryck (peaktryck)

blir ca 27 bar, medan ekvivalenta trycket
- dvs det tryck som

statiskt belastar konstruktionen blir ca ll bar, om inneslutningens

egenfrekvens i ringled ligger under 20 Hz.
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Trycket ll bar ligger över vad aktuella inneslutningar f n kan visas 

tåla. 

En intressant slutsats baserad på tabell 2 ovan är att man skulle kunna 

undvika kvävgasfyllning av inneslutningar, om man kan garantera 

ett visst givet ångtryck i inneslutningen. 

Ett ångtryck motsvarande ett totaltryck  3 bar torde helt utesluta 

varje form av vätgasförbränning och ett totaltryck av :_2 bar torde 

utesluta detonation. 

Detta önskemål kolliderar med övriga önskemål att snabbt ta ned 

trycket för att begränsa läckaget från inneslutningen. Emellertid 

torde ett något större läckage kunna accepteras i händelse av här 

aktuell sannolikhet för händelsekedjan rörbrott - ej (helt) fungerande 

härdkylning. 

svårigheterna torde i stället ligga på det praktiska planet att 

1) detektera vätgas och försämrad härdkylning 

2) verkligen garantera att ångtrycket kan hållas upp tills 

vätgaskoncentrationen sänkts efter varje form av haveri 

som kan leda till sådan vätgasbildning. 

Punkt 2 ovan torde i vissa fall kunna uppfyllas genom avstängning 

av inneslutningsstrilen, vilket för aktuella inneslutnings- 

konstruktioner innebär att den isolerade inneslutningen saknar värme- 

sänka om det normala inneslutningskylsystemet också avstänges. 

Ett problem är dock att det finns viss risk att härdnödkylnings- 

systemet - som givetvis ej stängs av - verkar trycknedtagande i 

inneslutningen genom kondensation av ånga på det genom brottstället 

utströmmande vattnet. Värmet magasineras då i PS-poolen. Slutligen 

kan maximaltrycken vid haveri vara konservativt beräknat, vilket 

alltså ur denna synpunkt vore en nackdel. 

Det ligger utanför detta arbete att anvisa konstruktiva lösningar, 

men man bör ändå kunna peka på möjligheten att åstadkomma visst 

ångtryck genom extern utrustning. 
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Skulle en lösning av ovan skisserad typ kunna accepteras allmänt 

torde man göra avsevärda vinster i både anläggnings- och personal- 

säkerhet, om BWR reaktorer kan drivas med luft i inneslutningen i 

stället för kvävgas. Vinsten i anläggningssäkerheten får man genom 

att inneslutningen är beträdbar vid varm avställning och där 

placerad utrustning kan inspekteras. 

En kvävgasfylld inneslutning torde regelmässigt behöva vädras innan 

tillträde kan ske. Antalet vädringar per år måste av naturliga skäl 

hållas ner, vilket således innebär större intervaller mellan 

inspektionerna. 

Slutligen bör problemet med ojämn fördelning av vätgas inom inne- 

slutningen beröras. Här visar utförda beräkningar att omblandningen 

av gasen inom inneslutningen på grund av vattensprinklingen är så 

effektiv att skiktning e dyl ej är tänkbar (gäller kokarinneslut- 

ningen). Vissa smärre utrymmen sprinklas dock ej, och där är man 

tvungen att förlita sig på den naturliga cirkulationen av gasen. 

Denna torde vara mycket omfattande på grund av stora höjdskillnader 

och temperaturskillnaderna på de olika ytorna. 

Vätgasbildning på grund av radiolys har ett helt annat tidsförlopp 

än metall-vattenreaktionen. Kritiska värden för förbränning kan nås 

inom l0 - 1000 timmar efter haveriet beroende på inneslutningstyp. 

Om man utrustar anläggningarna med möjlighet till rekombinering kan 

problemet behärskas. Kvävefyllning ger ej någon säkerhet mot vätgas- 

brand då både vätgas och syrgas bildas vid vattnets sönderdelning. 

5.3.2 Yttre missiler 

För fjärrförlagda kärnkraftverk har frågan om yttre missiler, då 

närmast den potentiella risken för störtande flygplan, hittills ej 

varit särskilt poängterad, även om frågan varit väckt. Övriga 

typer av yttre missiler har man närmast hänfört till arten krigs- 

handlingar. Att direkt försvara sig mot sådana har hittills legat 

utanför konventionell reaktorsäkerhetsfilosofi. 

Vid närförläggning kan såväl frågan om störtande flygplan som risken 

vid eventuella krigshandlingar komma att accentueras. Här skall 

nämnas något om de risker för yttre missiler och deras verkan på 

en reaktoranläggning. 
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Verkan av krigshandlingar

Moderna raketer och mindre robotar för bekämpning av stridsvagnar,

örlogsfartyg och även befästningar (kraftverk) konstrueras normalt

för riktad sprängverkan (RSV) som kännetecknas av stor genomslags-

kraft.

Vid bekämpning av en reaktorbyggnad ovan jord med ovannämnda vapen

är det möjligt att erhålla penetrering av det 2 m tjocka strålskyddet
för reaktorn, förutsatt att projektilen träffar strålskyddet direkt.

Utanför strålskyddet befintliga väggar och bjälklag utgör i detta av-

seende en skyddande skärm som kan åstadkomma en tidigare utlösning

av RSV, varigenom genomslag till tanken försvåras eller i bästa fall

förhindras.

Med tyngre (1 - 5 ton) konventionella bomber (min-, halvpansar-,

pansar-) kan samma effekt sannolikt även uppnås. En träff med RSV-

laddad raket eller pansarbomb, som orsakar genomslag till reaktor-

_ tanken torde medföra ett rörbrott eller i värsta fall ett tankbrott.

Reaktorbyggnaden är dock relativt motståndskraftig mot vapenverkan

vilket däremot ej kan sägas om de anläggningsdelar som placeras i

byggnader i standardutförande dvs väggar och tak i lätt konstruktion.

Hit kan räknas elbyggnader, byggnader för reservkraft, lokalställ-

verk m m.

Den fredstida driftsäkerheten kräver att nödutrustningar utföres med

två från varandra skilda system. Även ur krigsskyddssynpunkt innebär

detta utförande en extra säkerhet.

Anläggning som skyddas av luftvärn kräver normalt en betydligt större

vapeninsats för att erhålla samma träffverkan.

En bergförläggning med ca 15 m täckning av anläggningens viktigare

delar dvs reaktor och turbin m m innebär emellertid att ett gott

skydd skapas mot vapenverkan. Bergtäckningen skyddar såväl mot

direktträffar från flertonsbomber som mot luftstötvågor från av-

ståndsexploderande kärnvapen. Infarter och ventilationsöppningar

utgör emellertid sårbara öppningar, varigenom stötvågor kan tränga

in till anläggningens inre delar. Genom att tunnelpassager m m med
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hänsyn till risken i fred för haveri förses med tryck- och gas- 

säkra portar, föreligger möjligheter att konstruera portarna 

dubbelverkande, så att de även kan motstå ett yttre tryck av samma 

storleksordning. Härigenom erhålles en god skyddsnivå mot luftstöt- 

vågor från närdetonerande konventionella bomber och avståndsexplo- 

derande kärnvapen, utan att speciellt stora kostnader för krigs- 

skyddsåtgärder behöver vidtagas. 

Där bergtäckningen är otillräcklig bör framförallt de höga bygg- 

naderna (reaktor och turbin) placeras i bergschakt med om möjligt 

anläggningarnas överdelar i höjd med markytan. För att skydda mot 

vapenverkningar utföres därvid taket som en platta eller valv av 

betong med minst en meters tjocklek. Även en förläggning av ungefär 

halva byggnaden under mark utgör en avsevärd förbättring av an- 

läggningens krigsskydd. 

Om reaktor och turbin förläggas i berg eller får ett annat skydd 

med hög skyddsnivå bör även hjälp- och serviceorganen givas liknande 

skydd i största möjliga utsträckning. Lösningarna bör emellertid 

diskuteras från fall till fall eftersom många andra faktorer på- 

verkar förläggning och konstruktion av dessa. 

Flygstörtningssannolikhet 

Statistik finnes över flygolyckor med dödlig utgång. Erfarenheter 

har visat att man från denna synpunkt bör dela upp flygningen i 

tre olika delar, eftersom sannolikheten slår ut så markant olika 

på dessa nämligen startperioden, sträckflygningsperioden och land- 

ningsperioden. 

Starten och landningen uppvisar de största riskerna för störtning 

under flygningen. Startolycksplatserna är ganska väl samlade i 

startriktningen medan landningsolyckorna visar sig ligga ganska 

stokastiskt fördelade runt flygplatsen. En sammanställning över 

start- och landningsolyckor i USA som funktion av avståndet till 

flygplatsen återfinnes i fig 5:3 .

Olycksstatistiken under sträckflygningsskedet har ofta uttryckts 

som antal olyckor per flugen mile. USA-statistiken indikerar en kons- 

tant olycksfrekvens på ca 5 olyckor per 109 flugna miles eller =3 

olyckor per 109 km. För världsstatistiken gäller ett högre värde, 

nämligen 9 olyckor per 109 flugna miles. 
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Risk för träff på reaktoranläggning 

Inom ett område med 20 km radie med Värtan som centrum har upp- 

gifter om den civila flygverksamheten inhämtats från Luftfarts- 

verket. För flygplan större än 5700 kg är antalet flugna km inom 

området med undantag för ett segment i SO reserverat för militär 

flygverksamhet beräknat till 2.6 ° 106 km/år. Med ovan nämnda stört- 

ningssannolikhet gällande för USA blir antalet olyckor inom om- 

rådet 8  10-3 olyckor/år. Med ytan 109 m2 blir sannolikheten för 

en störtning 8 ° 10-12 olyckor/m2, år. Om målarean räknas med en 

cirkel med diametern för en inneslutning på 35 m, blir arean 

ungefär 1000 m2. Träffsannolikheten blir då 8 - 10-9 = 10-8/år 

Påverkan vid en flygplansstörtning på en reaktoranläggning 

Påverkan vid en flygplansstörtning kan uppdelas i två typer 

a) träff på utanför inneslutningen placerade för reaktorsäkerhetnn 

väsentliga systemdelar, 

b) fullträff på reaktorinnelsutningen med påföljande brott på 

primärsystemet. 

Fall a) innebär att väsentliga systemdelar kan förstöras vid direkt- 

träff eller av kringflygande vrakdelar eller att brand kan initieras 

som sekundärt kan påverka säkerheten. 

Systemdelar viktiga för säkerheten och ibland placerade utanför inne- 

slutningen är ångledningar, snabbstoppsystemet, borsystemet, härd- 

stril-, inneslutningsstril och avställningskylsystemen med deras 

mellankylkretsar och havsvattenkretsar. Ett flygplan skulle kunna 

tänkas förstöra inloppet till havsvattenkylsystemen. Hjälpkraft- 

system i form av dieselaggregat kan träffas liksom el-byggnaden. 

Fall b), en fullträff av ett störtande flygplan på reaktorinneslut- 

ningen kan leda till brott på primärsystemet. Detta är i princip en 

haverisituation som man skall kunna bemästra med nödutrustningen. 
Till skillnad från ett vanligt DBA-fall är emellertid inneslutningen 
skadad. Om härden kan hållas kyld medför detta icke extrema konse- 

kvenser. Därför kan ett haveri av typ a) som slagit ut el- eller 

kontrollsystemet eventuellt ge allvarligare konsekvenser. 



- 109 - NÄR-l5l:l 

För vissa reaktorstationer i USA med belägenhet nära flygplatser 

har normala inneslutningars möjlighet att stå emot störtande 

flygplan undersökts. Man har därvid funnit att vid störtningshas- 

tigheter på 200 knots, vilken hastighet är den största som noterats 

vid en olycka i närheten av ett flygfält, skulle inneslutningen 

klara en missil med massan 2001000 lb motsvarande en storleksordning 

av flygplan av typen Boeing 727 (dock ej Boeing 707). Det torde 

dock vara möjligt att göra inneslutningen starkare med speciella 

åtgärder om särskild hänsyn tages till missilfrågan. 

Om man skulle vilja skydda sig mot verkan av störtande flygplan 

på för reaktorsäkerheten väsentliga hjälpsystem torde en layout- 

mässig utspridning av redundanta system vara till stor nytta. 

En möjlighet är också att införa separata, skyddade pumpar för 

resteffektkylningen med tillhörande skyddat vattenförråd. Vill 

man förhindra att en flygplanskrasch leder till brott på primär- 

systemet fordras kraftiga missilskydd. Ett sätt att erhålla detta 

är att lägga vitala delar i berg. Om detta ej är en möjlig väg 

får man undersöka om kraftigt förstärkta inneslutningar kan tåla 

störtande flygplan. 
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Figur 5:3 
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I samband med ett haveri kan missiler uppkomma som skadar inneslut- 

ningen eller tillhörande mätutrustning. Här redovisas olika missil- 

typer samt energin och genomträngningsförmågan hos dessa. Som grund 

för följande behandling av ämnet har legat rapporten ORNL-NSIC-22 

[5:3]. 

Missiltyper 

Som exempel på tänkbara interna missiler kan nämnas 

ventildelar, såsom ventiler, spindlar, kåpor m m 

pumpdetaljer 

delar av högtrycksledningar, termoelementdetaljer 

reaktorbultar och andra fästanordningar 

vidare kan rör inneslutande medium under högt tryck explodera 
och sända iväg rörbitar som missiler 

Man skiljer på uppkomst och drivsätt av missiler och kan urskilja 

följande typer: 

på grund av materialfel bortsprängda delar av rörsystem och 

ventiler. Dessa kan få i stort sett den hastighet som det ut- 

strömmande mediet genom det uppkomna hålet har; 

jetmissiler uppstår genom t ex ångledningsbrott där den ut- 

strömmande ångan får röret att fungera som en jetmotor; 

till roterande missiler kan hänföras roterande pumpdelar eller 

vid loss-sprängningen uppkomna roterande fragment eller 

detaljer. 

Principiellt kan hastigheten hos en missil beräknas från missilens 

massa och den kraft per tidsenhet som verkar på den. Konservativt 

kan vätskedrivna missiler antas ha samma utgångshastighet som 

vätskan. Hastigheten hos t ex en reaktorbult kan konservativt upp- 

skattas genom att överföra spänningsenergin till kinetisk energi. 
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Med kännedom om en missils hastighet, dess vikt och formfaktor, kan 

en skada förorsakad av en missil beräknas med empiriska formler för 

in- och genomträngning i omgivande byggnadsmaterial. Vanligtvis, 

vid.missiltyp av denna storleksordning, blir skadan ringa på grund 

av att hastigheten är relativt låg (omkring 150 m/s) och massan 

liten. Skydden är vanligtvis tjocka tillräckligt för att skydda 

primärsystemet eller inneslutningen. Den stora faran är här om 

missilen träffar och förstör något i säkerhetssystemet, t ex härd- 

kylsystemet. I USA använda Design Criteria fastslår att sådana 

system alltid skall skyddas enligt följande. 

CRITERION 4 - ENVIRONMENTAL AND MISSILE DESIGN BASES 

Structures, systems, and components important to safety Shall be 

designed to accommodate the effect of and to be compatible with 

the environmental conditions associated with normal operation, 

maintenance, testing, and postulated accidents, including loss-of- 

coolant accidents. These structures, systems, and components shall 

be appropriately protected against dynamic effects, including the 

effect of missiles, pipe whipping, and discharging fluids, that may 

result from equipment failures and from events and conditions out- 

side the nuclear power unit. 

Svängande rörändar (Whipping pipes) 

Vid ett dubbeländigt brott på en rörledning påverkas den av reaktions- 

krafter från vätskan, när den hastigt lämnar en rörända. Dessa krafter 

kan få röret att böja sig, medan den elasticitet och tröghet som 

röret besitter förmår röret att återgå till utgångsläget. Härvid 

uppstår en svängning hos röret som kan slå sönder andra rör eller 

skada närliggande utrustningar. 

Reaktionskrafter 

Reaktorns primära trycksystem skall vara så konstruerat eller anordnat 

att det motstår reaktionskrafter från en DBA, vilket anses vara ett 

dubbeländigt brott på en stor kylledning. Detta innebär att reaktor- 

tanken, ånggenerator, tryckutrustning och huvudpumpar är konstruerade 

att motstå de maximala reaktionskrafter som kan uppstå vid ett rörbrott 

och därvid inte flytta, rotera eller böja sig eller skada annan ut- 

rustning innanför eller utanför reaktortankväggen. 
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Man bör ej tillåta att energin hos missiler och svängande eller 

vippande komponenter kan bli så stor att vitala systems funktion 

genom anslag kan äventyras eller att haveriet förvärras genom 

exempelvis avslagning av ytterligare rör .E5:4 J 

Energin och genomträngningsförmågan 

De i ett kärnkraftverk tänkbara missiler omfattar ett brett register vad 

avser storlek och vikt. Skadeeffekten beror på missilens form, snitt- 

yta och längd, vidare hur anslaget på den träffade ytan sker. Skade- 

effekten är också beroende av missilens hastighet, flygväg och om den 

på något sätt roterar i sin färd. För missiler genererade av utrust- 

ning, roterande delar och svängande rör kan en konservativ uppskattning a 

hastigheten hos missilen utföras. Formler för beräkning av hastigheten 

hos dessa typer av missiler har presenterats av GwaltneyE5;,3] och har 

sammanfattats i bilaga l. 

De missiler som uppstår inuti reaktorinneslutningen kan tränga igenom 

inneslutningen och förorsaka läckage. De flesta ekvationer som an- 

vänds för beräkning av in- och genomträngning av byggnadsmaterial eller 

andra mål är empiriskt underbyggda. Då byggnadsmaterialet för en lätt- 

vattenreaktor är betong och stål presenteras i bilaga 2 in- och genom- 

trängningsekvationer för dessa material. Vissa förutsättningar vid 

träff, som inte inkluderas i ekvationerna, som t ex formfaktor, är inte 

diskuterade, då omfånget av tillgängliga data är för lågt för att 

grunda kvantitativa korrelationer på. 

Ergigktilmatgrial; Ay naturliga skäl har stål den högsta genomträng- 

ningsförmågan. En stålprojektil avger så gott som all sin energi för 

in- och genomträngning av sitt mål. Betongmissiler är klart ofarligare är 

metallmissiler för ett tjocklek-diameterförhållande större än l:20[5:5 1, 
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grgigktilfggml försök har visat att en projektil med konisk ände, där 

konvinkeln är större än 90°, har en in- och genomträngningsenergi som 

är identisk eller obetydligt större än för flatändad projektil. Om 

däremot konvinkeln är 45° erfordras ungefär hälften av energin för en 

flatändad projektil för samma in- och genomträngningsdjup. Andra för- 

sök visar att en proiektil som träffar målet med en träffvinkel l5° 
(i förhållande till normallinjen) inte får någon märkbar skillnad i 

in- och genomträngningsresultat i förhållande till om träffen varit 

rät [så 5 I. 

Det antal parametrar som ingår i ekvationerna i bilaga 2 ger ett 

relativt bra antagande av energibehovet för genomträngning med en 

stålstång. Dessa beräkningar är konservativa för mjuka projektiler, 
och de är i allmänhet överkonservativa för betongprojektiler. 

Säkerhetssystemet, inkl instrument och kablar i reaktorns säkerhets- 

kretsar och lokalkraftsystem samt inneslutningskärlets tätplåt skall 

skyddas för missiler. Det högsta missilskyddet är att förlägga rör- 

ledningar och komponenter som kan orsaka missilskador resp utsättas 

för missilskador, åtskilda i olika utrymen eller på betryggande 

avstånd från varandra inom sama utryme. Om detta ej är möjligt får 
man förankra rörledningarna genom särskilda upphängningsanordningar i

betongväggen. Vidare kan det inbördes avståndet mellan rören fixeras

med balkar. 
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Bilaga 1 

Beräkning av missilers hastighet 

Jetdrivna missiler 

Vid beräkning av missilers hastighet.utgår man från att små missiler 

får sama hastighet som det utströmande mediet. 

Bernoulli har uppställt ekvationen för beräkning av missilhastigheter 

genererade av utströmmande gas och vätska. 

När det utströmande mediet är en vätska kan beräkningen ske enl 

2 P
1/2 

VT 
= 0.84 v + 2g (g 

- 1114)] --------- -- 1 

där 

T = hastigheten hos vätskan i öppningen (m/s) 

= hastigheten hos vätskan i rörsystemet (m/s) 

= gravitationskonstaten (9.82 m/s) 

= trycket i rörsystemet (kp/m2) 
- 

spec vikt hos vätskan (kg/m3) rFESWOQ I 

= energiförlust genom expansion vid öppningen (m). 

Energiförlusten HL sätts vanligen till 0 vid beräkning av missiler. 

När det utströmmande mediet är en gas sker beräkning enl 

K-1 1/2 

vT=0.s4 V2+2g {(-k-1f-1)§{1«(:3)K -HÖ 
----- --2 

där 

P = trycket i systemet (kp/m2) 

PT 
= trycket i öppningen (kp/m2) 

w = spec vikten hos gasen (kg/må) 
K = adiabatisk exponent 

för övrigt enl 1 ovan. 

Även i detta fall kan vid missilberäkningar energiförlusten HL sättas 

till 0. 
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Bilaga l forts 

Hastigheten hos t ex en bult från reaktortanken eller andra liknande 

missiler kan bli mycket höga pga den magasinerade energi som fri- 

görs, när bulten brister. Beräkning kan göras genom att överföra 

den magasinerade tryckenergin till kinetisk energi. Om ingen hänsyn 

tas till bl a friktionsförlust kan hastigheten beräknas ur 

E 1/2 
V = 0.55 O-T;-0 e -------------- -- 3

och 

g 
1/2 

V=0.55 
 

O &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; -4 

där 

V = hastigheten hos projektilen (m/s) 

E = elasticitetsmodul (kp/m2) 
w = spec vikt hos projektilen (kg/m3) 
e = töjning i bulten före olyckan (m/m) 

, 2 
o = påfrestning 1 bulten före olyckan (kp/m ) 

Missiler genererade från brustet tryckkärl. 

Bristningen av ett kärl arbetande vid högt tryck kan leda till mycket 

kraftiga missiler med hög hastighet och kan förorsaka chockvågor som 

i sin tur kan generera missiler. Missiler genererade av bristande 

tryckkärl kan antingen bli slumpvisa fragment med okänd massa och 

tvärsnittsarea eller viss del av tanken. I fallet cylindriskt kärl, 
kan t ex vissa delar av tanken vara toppen eller botten, eller ett 

längsgående segment från en sidovägg etc. 

Noggrann beräkning av möjlig hastighet och massa hos frigjorda frag- 

ment är mycket svår att genomföra. Moore [5:6]försöker med följande 
ekvation beräkn|.hastigheten hos sådana projektiler. 

1/2 
v = 0.1015 (Ef R) ___________________ __ 5 

där för cylindrar 
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och för sfärer gäller C 
H 

R = ---- 

14.29 
5M 

och 

V = hastigheten hos projektilen (m/s) 

E = tillgänglig energi avgiven genom isotropisk expansion av 

vätsketrycket (kp - m /kp - sz) 
= massan hos vätskan (kp - sz/m)O 

M = massan hos kärlet (kp - sz/m) 
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Bilaga 2 

Beräkning av missilers inträngning 

Betong 

För beräkning av inträngning i betong presenteras nedanstående 

ekvation hämtad ur ORNL-NSIC*22[5:3I.F0rmeln har framtagits av 

Army Corps of Engineers och gäller oändligt tjock betong. 

1.5 
_JL_ - w o DO215 - 03V 

) + 1_27D __________ .__ 1 
1/2 2 (1000 

där 

inträngningsdjup i betong (cm) 

vikt hos missilen (kg) 

diameter hos missilen (cm) 

missilens träffhastighet (m/s) mUS&lt; ll 

trykhållfastheten hos betong (kp/cmz) 

Gränsfall har givits för ovanstående formel. För att beräkna tjock- 

leken av betong där genomträngning just skett används 

e = 3.12 D + 2.72 X --------------------- --2 

där e är tjockleken i cm. För beräkning av den tjocklek där projektilen 

just når baksidan kan följande uttryck användas 

s = 5.59 D + 3.43 - x -------------------- -- 3 

där S är tjockleken i cm. Begränsningarna för ekv 1 är 

2.5 cm :_D 5_ 40 cm 

0.18 kg :_W 5_ 1100 kg 

105 kp/cmz :_Su7:_560 kp/cmz 
150 m/s :_V 5_ 900 m/s 

Ekvatione(l) har av Ballistics Research Laboratory förenklats något och 

får då följande utseende 

P z M1 w Dl/s (0_3V)4/3 ___________ __ 4 
2 1000 

D
där 

P = genomträngning av missiler (cm) 
W = missilers vikt (kg) 
D = missilers diameter (cm) 
V = missilers hastighet (m/s) 
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Bilaga 2 forts 

I figur 1 visas resultat av beräkningar utförda en bl a ekv 2 ovan 

för en cylindrisk missil med ca 15 cm diameter vägande ca 45 kg. 

I figur 2 har motsvarande beräkningar utförts för en cylindrisk missil 
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med ca 40 cm diameter och vägande ca 1100 kg. 
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Tillgängliga ekvationer för beräkning av missilgenomträngning har 

sin undre begränsning för missilhastighet i området 150 m/s, vilket 

är det intressanta området för små missiler i en kärnkraftanläggning, 

Stål 

The Ballistic Research Laboratories har tagit fram en formel 

för missilinträngning i stål 

  T3/2 = 1.7 - 102 - M - V2 
17.400 K2 D3/2 

där 

T = stålväggens tjocklek (cm) 

M = massan hos missilen (kp ° sz/m) 
V = hastigheten hos missilen (m/s) 

K =

D = missilens diameter (cm) 

konstant beroende på kvaliteten hos stålet, är vanligtvis gl 

Ovanstående ekvation lämpar sig bäst på smala och långa cylindriska 

missiler. Det tycks inte ha tagits fram formler för andra typer av 

missiler. 



5.3.4 Tankbrott med tryckvåg och missiler 

Man kan betrakta tankbrottet på två principiellt olika sätt. Antingen 
anses att man genom förebyggande åtgärder kan göra en sådan händelse 

så osannolik att man ej behöver skydda sig mot dess konsekvenser. En 

annan inställning är att man skall kunna hålla härden kyld även 

efter ett tankbrott. Haverier med tankbrott behandlas ingående i 

NÄR-092. Här skall bara beröras synpunkter på hur inneslutningen kan 

fungera vid tankbrott. Ett sådant kan påverka inneslutningen dels 

genom att missiler träffar inneslutningen dels genom att tryckvågor 
skadar denna. Dessutom får man inte glömma att ett tankbrott med stor 

sannolikhet medför att härden blir okyld, om man inte gjort alldeles 

speciella arrangemang för härdens kylning. Detta gör att inneslut- 

ningen belastas med en stor mängd frigjorda fissionsprodukter samt 

en härdsmälta som tränger genom inneslutningens botten samt gaser 
som ger tryck i inneslutningen. 

Tankmissil 

En beräkning har gjorts av den tankmissil, som bildas vid ett 

cirkulärt brott vid bottengaveln på en PWR-tank [5:7]. Tanken drivs 

då uppåt som en raket, och hastigheten har beräknats med antagande 
om tvåfasutströmning. Beräkningsresultaten visar en ytterligt snabb 

transient och efter 0.5 sek når tanken sin maximala vertikala has- 

tighet. Beräkningarna visar också att tanken töms på sitt vatten- 

innehåll på ca 0.5 sek. Maximal utgångshastighet uppskattas till 

30 m/s, vilket ger en vertikal förflyttning av 45 m. 

Vid en annan mer konservativ beräkning, då enfasutströmning an- 

tages blir hastigheten större på tanken, ca 80 m/s. En sådan projektil 

beräknas kunna stoppas av 25 ä 30 m bergtäckning, vilket dock med- 

för sprickor långt in i berget. Med den lägre beräknade siffran på 

tankhastigheten bör uppsprickningen av berget bli avsevärt mindre. Den 

värsta tänkbara tankmissil kan alltså stoppas av en sådan bergtäckning 
som normalt bör förekomma över en reaktorhall, men hur bergets täthet 

skall kunna upprätthållas måste närmare studeras. Vanligen förekom- 

mande inneslutningar av ovanjordstyp torde ej kunna klara större 

tankmissiler. 
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Chockvågor 

Chockvåg i luft är en vid explosion bildad tryckvåg. En explosion 

inbegriper en process i vilken en tryckvåg av ändlig amplitud alstras 

genom snabb frigörelse av energi. Många olika typer av energikällor 

kan klassas som explosiva under denna definition. Som exempel kan 

nämnas den magasinerade energin i en sammanpressad gas eller ånga, 

antingen het eller kall, som frigörs vid ett brott på ett högtrycks- 

kärl m m. Mera vanliga energikällor för explosioner är kemiskt 

eller nukleärt material som är kapabelt att producera kraftiga 

reaktioner. 

Chockvågen kan orsaka i huvudsak två effekter: 1) skada på inneslut- 

ningen genom sin inneboende energi, 2) generera missiler som i sin 

tur kan skada inneslutningen. Skada på betonginneslutning orsakad 

av chockvåg kan antas bli något av följande: 

l) förstöring av ytan och ev lossgörande av mindre betong- 

bitar som kan fortsätta som missiler 

2) lokala bristningar, beroende på skjuvspänningar 

3) böjningsbrott 

4) fullständig förstörelse av inneslutningen. 

Alla fyra alternativen är möjliga, då detonationen sker nära väggen. 

Om detonantionen sker långt från väggen, bildas en plan chockvåg, 

varvid endast de två senare alternativen är tänkbara; Förekomsten 

av någon av de ovan angivna möjligheterna för bristning beror på 

hållfastheten hos betongen, energin som frigörs i chockvågen och 

platsen för chockvågens uppkomst i förhållande till inneslutnings-Q 
väggens placering. 

Vid passerandet av betongen alstrar chockvågen en påkänningsvåg 

som får en hastighet av storleksordningen 1000 m/s. Två dominerande 

typer av vågor uppstår: 

l) den primära eller längsgående vågen som går parallellt i 

chockvågens riktning 

2) den sekundära eller förvrängda vågen, en formad skjuv- 

ningsrörelse och rör sig i samma riktning som den primära 

vågen med en partikelrörelse vinkelrät till riktningen 

för chockvågen. 
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Den primära vågen inducerar tryckpåkänningar, medan den sekundära 
° O 0 no I

vagen inducerar skjuvpakanningar. 

Det finns inga kända metoder för beräkning av motstråndskraften mot 

en chockvåg, vilken utgår från ett bristande kärl innehållande mättat 

vatten vid högt tryck. Ett konservativt antagande om chockvågens 

energi kan baseras på ändringar i värmeinnehåll (enthalpi) under en 

isentropisk expansion. Explosionen kan sedan behandlas som en TNT-explo- 

sion. Varierande metoder för konstruktion av slakarmerade betongskydd 

för att motstå chockbelastning är tillgängliga, medan för förspänd 

betong motsvarande metoder är mindre väl etablerade. 

Försök till beräkningar med TNT-data efter SLI-olyckan gav god 

överensstämmelse. Kemisk energifrigörelse i en lättvattenreaktor 

består ofta i den så kallade metall-vattenreaktionen. Denna energi- 

frigörelse kan orsaka en explosion som i sin tur kan förorsaka 

brand och skador över stora ytor. 

Det har gjorts beräkningar, som tyder på att en torr inneslutning kan 

motstå den chockvåg som ett tankbrott ger [5:8 1. Eftersom chock- 

vågen avklingar med avståndet kan en torr inneslutning motstå större 

explosioner än en liten våt inneslutning. Det är därför troligt att en vå 

inneslutning ej klarar chockvågen. För en våt inneslutning är det 

dessutom risk för statisk överbelastning på grund av att någon kon- 

densation ej hinner ske under det korta utströmningsförloppet. 

Problemet: med smält härd behandlas under nästa punkt. 

Om man går efter linjen att skydda sig mot tankbrott bör 

tanken förankras så att härden kan kylas efter brottet, vilket också 

ger skydd för inneslutningen mot tankmissiler. Användningen av våta 

inneslutningar i samband med tankbrott måste värderas med hänsyn till 

andra haverier. En yttre inneslutning måste finnas med en torr inne- 

slutnings funktion. Vid en torr inneslutning ställes ej några 

ytterligare krav på själva inneslutningen, om man i övrigt skyddat 

sig mot tankbrott. 
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En smält härd orsakas av utebliven kylning, som exempelvis kan bero på 

tankbrott eller på ett samtidigt fel på alla härdnödkylsystem. För 

inneslutningens del innebär detta att vid tankbrott utsättes den, för- 

utom av smälta härden, för de påfrestningar som beskrivits i föregående 

punkt, medan vid enbart utebliven kylning det blir den smälta härden 

och följdföreteelserna till detta, som belastar inneslutningen. 

Den smälta härden utsätter inneslutningen för mekaniska och termiska 

påkänningar. 

Vid härdens upphettning förångas fissionsprodukter, och vid den tidpunkt 

då reaktortanken genomsmältes har ca hälften av resteffekten avgått med 

de fissionsprodukter, som har höga ångtryck. Av dessa kommer de minst 

lättflyktiga att kondensera redan inom reaktortanken, och de represen- 

terar ca 25 Z av resteffekten, och de mest lättflyktiga: ädelgaser, 

halogener, tellurium, kommer ut i inneslutningens atmosfär, och de inne- 

fattar de resterande 25 Z av resteffekten. Tellurium kommer att kon- 

densera på inneslutningens väggar, medan ädelgaser och halogener kan 

förbli i gasform även vid den lägre temperaturen. 

Om den smälta härden kommer i kontakt med vatten, kan det inträffa en 

ångexplosion eller eventuellt en kemisk explosion. I båda fallen sker 

en omvandling till mekanisk energi i en tryckvåg. En torr inneslutning 

med sin större volym kan tåla avsevärt större explosionsenergier än 

exempelvis en PS-inneslutning, nära 10 ggr större. För en torr inne- 

slutning kan 20 - 30 Z av härden, som är inbegripen i en ångexplosion, 

ge tryckvågor, som kan skada inneslutningen. 

Den smälta härden kan i kontakt med andra ämnen generera okondenserbara 

gaser, som bygger upp det statiska trycket i inneslutningen. Följande 

fenomen kan nämnas. 

l. Zirkonium-vatten-reaktion 

Zr + ZHZO 
+ ZrO2 + 2 H2 + värme 

2. Smält stål-vatten-reaktion 

Järn + x H20 + järnoxid + x H2 + värme 

3. Termisk sönderdelning av betong 

CaC03 + värme + Cao + C02 
4. Radiolys av vatten 

H20 + strålning + H2, 02, H202, H, OH 
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5. Termisk sönderdelning av vatten

H 0 + värme + H + 1/2 0 
2 2 2 

Zirkonium-vatten-reaktionen sätter in då härden kommer över 100000,
under förutsättning att vattenånga finns tillgänglig.

Stål-vatten-reaktionen förutsätter att stålet är nära smältpunkten för

att reaktionen skall bli beaktansvärd. Uppvärmningen av stålet måste

ske från den smälta härden, varför endast en del av den potentiellt

stora vätgasproduktionen kan ske.

Sönderdelningen av betong börjar vid 480OC. Vid en sönderdelning av

10 Z av bottenplattan i en torr inneslutning bildas 1 inneslutnings-

volym C02.

Radiolys av vattnet är en effekt, som blir märkbar först efter lång

tid, dagar - veckor.

Termiska sönderdelningen av vattnet är en mindre betydande källa till

okondenserbara gaser; endast l Z av ångan är dissocierad vid ZOOOOK.

Slutligen blir inneslutningens botten utsatt för härdsmältan. Botten

utgöres av tjocka betongskikt med eventuellt tätande plåtar. Då härd-

smältan har högre specifik vikt än stål och de sönderdelningsprodukter,

som bildas vid betongens upphettning, är det bara en tidsfråga när härden

har trängt igenom den täta inneslutningen. För att inneslutningen skall

förbli intakt måste härdsmältan hejdas innan den nått botten.

Ovanstående översikt visar att det är många fenomen som är förknippade

med en smält härd. De är ännu otillräckligt kända, och för att en pålit*

lig kunskap om dessa skall erhållas, kräves att svåra och kostbara för-

sök utföres under så verkliga förhållanden som möjligt. En målsättning

måste vara att visa att inneslutningen kan hållas rimligt intakt, om

man räknar smält härd som en händelse man vill gardera sig mot. Då

kräves även att härden kan uppfångas, vilket närmare behandlas i ref [5:9].
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Olika förlopp som leder till smält härd har redovisats i 092, 

där också vissa antaganden betr inneslutningens läckage har gjorts. 

Dessa antaganden får emellertid mera ses som en rimlighetsbedömning 

för såväl PWR som BWR än värden, grundade på tekniska överväganden. 

Utan någon större kännedom om de närmare förloppen vid smält härd, 

torde det dock kunna anses tämligen klart att förloppen särskilt 

med hänsyn till läckage till omgivningen dock kan påverkas på olika 

sätt. Sålunda torde en inneslutning förlagd på sand eller jord 

erbjuda betydligt större läckagemöjligheter då härden väl trängt 

igenom botten på konstruktionen, än en inneslutning på klippgrund. 

Särskilt vid klippgrund har man också möjligheten att t 0 m i 

flera konsekutiva steg kunna hålla sig fullt informerad över för- 

loppet, detta t ex genom en eller flera serier av dränerade zoner 

i berget under inneslutningen, något som man för övrigt ändå måste 

göra med hänsyn till grundvattennivån och även överväger att mer 

systematiskt nyttja vid föreslagna nyare typer av bergrumsinne- 

slutningar. 

5.4 Inneslutningars strålskärmande verkan 

För de båda referensanläggningarna har i deluppdrag 092 presenterats 

olika haverifall. För dessa haverifall har sedan redovisats mängden 

frigjord aktivitet och dosberäkningarna har utförts på interndos och 

externdos från det passerande molnet. I föreliggande avsnitt upp- 

skattas externdosen från en reaktoranläggning med den förutsätt- 

ningen att härdens hela aktivitetsinnehåll stannar kvar i reaktor- 

byggnaden. 

Från oskärmad reaktorhärd har i NÄR-175:2 gammadosraten framtagits 
för tider 103 och 105 sek efter avstängning för avstånd upp till 

1500 m från härden. 

I diagram 1 har med utgångspunkt från ovan angivna referens beräknats 

den bestrålningstid som erfordras för att erhålla 10 rem från en 0- 

skärmad härd med avseende på avståndet. 

Om däremot härden är skärmad av 110 cm betong (reaktorinneslutningen) 

kan följande beräkning göras 
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H|1›-4 Il ou m 

med 110 cm betong erhålles 

å. 
=B . J” = 1.38 -106 

O

B = build-up faktor 

u = absorptionskoefficient 

x = tjocklek på skärmen 

I, IO 
= dosrat på varierande avstånd resp i reaktorn 

För avståndet 200 m från härden med 110 cm betong som skärm kan 

dosen skrivas som 

tz 
D = I - I t_0°2 - dt 

“1 

där 

D = dosen i rem 

tl, tz = tiden för bestrålningens början (1033) resp 

bestrålningstidens s1ut 

Om ovanstående uttryck integreras från några minuter ti11 flera 

månader blir dosen ca 0.5 rad. Uttrycket bör inte användas för 

längre avk1ingningstider än 106 sek på grund av att exponenten ej 

stämmer för de enstaka 1ång1ivade nuklider som finns kvar efter 

denna tid. En grafisk uppskattning visar att dosen 10 rem ej 

kommer att överskridas på avståndet 200 m och med en strålskärm- 

ning på 110 cm betong. Tiden 103 sek är vald som 1ämp1ig tid för 

aktivitetsfrigörelse, och hänsyn till de mycket kortlivade 

nukliderna behöver ej tas. 

Vid inneslutningsalternativet bergrum kommer skärmningsfaktorn 

att ytterligare minska dosen. 

I diagram 1 visas den tid som åtgår för erhållande av 10 rem med 

avseende på avstånd och skärmning från en reaktorhärd. 
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500 1000 1500 
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Tid för erhållande av dosen 10 rem med avseende på avståndet 
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5.5 Förorening av grundvatten 

IillâäêâliS_@§E8é_êEEi!iE§E 

Vid haverier av DBA-karaktär för referensanläggningarna är den be- 

räknade frigörelsen av fissionsprodukter från härden ringa. Om man 

beaktar den höga formella frigörelsen av flyktiga fissionsprodukter 

som inneslutningen vanligen dimensioneras för, så kan man räkna 

med att halogenerna till stor del ansamlas i vattnet i botten av 

inneslutningen. 

Vid en tänkt situation med smält härd, kommer de flyktiga fissions- 

produkterna att avgå såsom ädelgaser, halogener, tellurium. Övriga 

produkter kommer att finnas i smältan. 

Om i samband med ett haveri av DBA-typ en spricka uppstår i botten 

av inneslutningen kan aktivt vatten läcka ut. Det finns dock ej 

något speciellt fenomen som vid normal DBÅ skulle förorsaka en 

skada utöver de tryck och temperaturer i samband med haverier för 

vilka inneslutningen är konstruerad. Den kraftiga bottenstrukturen 

torde ej”Vara benägen för*skador. Om trots detta en läckning sker 

föreligger risk för en grundvattenkontaminerinz. 

Vid smält härd är det en given följd med dagens konstruktion att 

botten penetreras och aktiviteten når grundvattnet. 

Från fil lic Gert Knutsson, Statens Väginstitut, har erhållits re- 

ferenser och litteratur, där följande värden hämtats. 

Vid studier av grundvattenflöden har uppmätts strömningshastigheter 

på mellan 0.2 och 0.8 m/dygn med en medelströmningshastighet på 0.6 

m/dygn. Lokala avvikelser kan givetvis förekomma. 

E§:9:s2i2s_22_x§s2e2säE2 

För att förorena en vattentäkt fordras att läckaget från reaktorinne- 

slutningen når grundvattnet och att aktiviteten sedan följer grund- 
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vattnet till den aktuella vattentäkten. En reaktoranläggning förläggs 
delvis under markytan. Härvid kan man förvänta sig att grundvatten- 
strömmen huvudsakligen kommer att gå mot reaktorgropen. Genom drä- 

nagepumpning kan det till gropen utläckta aktiva vattnet omhändertas. 
Vid ett grundvattenavtätat bergrum med tryckfall in mot bergrummet, 
är det principiellt ingen risk för grundvattenkontaminering. Det är 
dock svårt att säga hur grundvattendräneringen fungerar i samband 
med smält härd. 

Mängden aktivitet som vid härdsmälta kan nå grundvattnet är i stor- 

leksordningen MCi. Om dessa mängder eller delar därav når ett vatten* 

drag eller en sjö som används som vattentäkt för ett samhälle kan 
lokalt mycket höga koncentrationer förväntas, innan spädning och 

fördelning hunnit ske. 

Metåssäaész 

Vid en spricka i reaktorinneslutningen kan olika motåtgärder vid- 

tagas. Den mest effektiva motåtgärden är som nämnts att genom 

dränagepumpning styra grundvattenströmmen in mot inneslutningen. 
Om detta av någon anledning ej är möjligt, eller om man har en 
delvis smält härd kan man tänka sig en aktivitetsspridning i 

grundvattnet. Den låga strömningsfaktorn gör emellertid att man 
har tid på sig att kontrollera spridningen. Genom att mäta aktivi- 
tet i vatten och hos fisk kan man förhindra att människor får i 

sig kontaminerade produkter. Man kan även tänka sig att man hinner 
borra dräneringshål och pumpa upp förorenat grundvatten. 

êâeeeeåêsseiss 

Vid dimensionerande haverier och fungerande nödutrustningar räknar 
man icke med att grundvattnet förorenas. Om en spricka i botten av 

inneslutningen skulle uppkomma läcker aktivt.vatten ut i grundvatt- 
net. Spridningen sker långsamt vilket gör att man har tid på sig 
att vidtaga åtgärder. Någon nödtvungen exponering av folk behöver 

ej ske. Man kan med befintliga eller arrangerade dräneringssystem 
ta hand om det kontaminerade grundvattnet och genom kontroll av 

vatten och fiskeriprodukter hindra att radioaktivitet når människor. 
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6. TÄNKBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA INNESLUTNINGARS FUNKTION 

För en inneslutnings funktion kan krav ställas i ett flertal av- 

seenden, av vilka några är nämnda i första kapitlet i denna rapport. 

Olika typer av inneslutningar har beskrivits och hur dessa kan upp- 

fylla de krav, som ställs på dem vid olika haverisituationer. En 

utvecklingslinje, som kan vara av intresse vid närförläggning, utgör 

olika typer av underjordsförläggningar, och några preliminära projekt- 

studier har redovisats. Speciella problem har studerats, särskilt 

eventuella orsaker till skador, som kan äventyra inneslutningens 

funktion. 

Ur ovannämnda studier kan vissa slutsatser dragas beträffande vilka 

utformningar som är fördelaktigast ur säkerhetssynpunkt, och vid vil- 

ka avseenden förbättringar av inneslutningens säkerhetshöjande effekt 

skulle kunna åstadkommas. 

Eftersom inneslutningen utgör en av flera barriärer i det djupför- 

svar, som man bygger upp för att hindra spridningen av radioaktivitet 

till omgivningen, kan den inte betraktas isolerat. Kraven på inne- 

slutningen hänger intimt samman med vilka krav som ställes på haveri- 

förebyggande och övriga haveribegränsande åtgärder och anordningar. 

De beror även på vilken målsättning man har vid bedömning av önsk- 

värda förbättringar. Är det en sannolik men måttlig dosbelastning 

man vill reducera eller är det en osannolik men allvarlig olycka 

man vill göra än mer osannolik. Vid haverianalysen (NÄR-092) har 

huvudvikten lagts vid arbetet att finna sådana haveriförlopp som 

med relativt sett största sannolikheten leder till en omfattande över- 

hettning och eventuell smältning av härden. Det är endast under så- 

dana förhållanden som det är realistiskt att räkna med den stora 

fissionsproduktsfrigörelse från härden, för vilken inneslutningar 

ofta dimensioneras. Det ligger således en stor säkerhetsmarginal in- 

bakad i de täthetskrav, som ställs på inneslutningen i samband med 

rörbrott. 

Den allmänna slutsatsen är att vid ett haveri, då inneslutningen 

förblir intakt, läckaget kan reduceras till mycket låga värden med 

olika typer av dubbel inneslutning, eventuellt i kombination med 
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undertryckshållning. Det finns alltså metoder att åstadkomma till- 

räcklig täthet för att tillgodose kraven vid närförläggning. Prob- 

lemen torde väsentligen gälla frågan om tillförlitligheten hos inne- 

slutningen och dess nödutrustningar samt deras förmåga att fungera 

vid haveriförlopp av svårare art än de som utgör dimensionerande 

olyckor för dagens reaktoranläggningar. En ogynnsam kombination är 

sådana situationer då ett fel medför såväl att härden avger stora 

mängder fissionsprodukter som att läckaget från inneslutningen blir 

stort .

Man kan också konstatera att enbart fel på inneslutningsfunktionen 

vid ett haveri av gängse dimensionerande typ ej innebär en farlig 

situation, eftersom härden skall kunna kylas så att någon väsentlig 

härdskada ej sker. Det i USA tillämpade kravet på inneslutningen att 

den skall klara en närmast total frigörelse av gasformiga och lätt- 

flyktiga fissionsprodukter betyder alltså ej att ett verkligt fall av 

haveri med enbart utebliven inneslutningsfunktion leder till stora 

utsläpp. Den säkerhetsfaktor, som är inbakad i täthetskraven ger en 

god marginal för försämringar i skaltätheten, i trycksänkningshas- 

tigheten eller i reningseffekter. Men marginalen kan ej utnyttjas 
för att inkludera haverier av den typ som verkligen ger den antagna 

fissionsproduktsfrigörelsen. Dessa är nämligen förenade med andra 

fenomen för vilka man normalt ej skyddar sig. 

För att anknyta till tidigare resonemang är alltså de kritiska 

haverierna de som både medför reducerad eller utebliven kylning av 

härden och en försämrad inneslutningsfunktion. Dit hör exempelvis 

tankbrott med åtföljande risk för härdsmältning samt av andra orsa- 

ker initierad härdsmältning. Förutom att en stor frigörelse av fis- 

sionsprodukter då erhålles, är risken stor att även inneslutningen 

genombrytes av den smälta härden. Den viktigaste uppgiften är att 

förebygga tankbrott och smält härd, vilket behandlats ingående i 

haverianalysen, NÄR-092. Här skall närmast beröras en inneslutnings 

sårbarhet för sådana sällsynta men allvarliga haverier. 
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Man kan anlägga en eller flera försvarslinjer, innebärande att 

1) förebygga tankbrott, säkra kylning av härden, 

2) tillförsäkra kylning under alla omständigheter, även 
vid tankbrott, 

3) omhändertaga smält härd. 

Försvarslinje l är den som för närvarande tillämpas. De inneslut- 
ningar som här beskrivits uppfyller de krav som ställes på dem under 
dessa förhållanden. Om man vill utsträcka sitt försvar till linje 2 
som även omfattar sällsynta haverier av typ tankbrott, ställes i 
första hand krav på nödkylningsanordningarna. Både för kylningens 
skull och för att minska missilrisken, kan det då finnas anledning 
att förankra tanken, så att den hålles på plats även vid ett brott. 
Under sådana omständigheter blir anspråken på inneslutningens tålig- 
het mot missiler ej större. Med hänsyn till att ett tankbrott kan 
ske på många olika sätt, så kan man kanske ej gardera sig mot att 
t ex mindre delar av locket kan slungas iväg, även om man har kunnat 
försäkra sig om att hela locket eller stora delar av tanken ej kan 
ge sig iväg. Vid ett tankbrott ger det varma trycksatta kylmediet 
en tryckvåg. Den efterföljande utströmningen sker mycket snabbt vid 
större brott, och någon kondensation hinner ej ske i PS-bassäng 
eller i iskondensor. 

Vid kylning av en härd efter tankbrott kan man ej utesluta en 
större metall-vatten-reaktion än vad som kan maximeras vid en 
definierad kylning av intakt härdkonfiguration. 

För att förbättra säkerheten både vid försvarslinje l och 2 skall 
man alltså öka den mekaniska styrkan hos inneslutningen. 

För skydd mot missiler kan vid enkel inneslutning det tätande skalet 
gjutas in i betong. Vid underjordförläggning kan berget ge skydd. 
Om dubbel inneslutning användes, bör de båda skalen om möjligt 
göras redundanta, så att det yttre skalet kan bibehålla sin funktion 
även vid skador på det inre. Vid bergförläggning med berget som det 
yttre skalet kan detta vara tryckbärande, om avtätning även göres 
vid tunnlar och schakt. En inneslutning, där berget utgör en tätande 
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barriär är mindre sårbar för missiler, men en avvägning mellan 

lokala skydd och inneslutningens funktion som missilfângare får 

göras i varje fall. 

Beträffande tryck- och temperaturbelastningar på en torr inneslut- 

ning vid ett tankbrott, så synes dessa ej öka nämnvärt gentemot 

dagens krav enligt uttalande av J M Hendrie (MIT Reactor Safety 

Course) och enligt beräkningar omnämnda i kapitel 5.3.4. Däremot 

kan man vid en våt inneslutning med gällande dimensioneringskrav 

troligen ej klara chockvågor från ett tankbrott. Någon kondensering 

kan ej heller tillgodoräknas vid den snabba utströmningen. 

En försvarslinje 3 ställer i första hand stora anspråk på en 

uppfångningsanordning för den smälta härden. 

För inneslutningens del kan sådana frågor som vätgas- eller 

ångexplosioner aktualiseras. Det blir en svår avvägning mellan att 

hålla vatten tillgängligt för kylning och de risker som därvid följer 

med metall-vatten-reaktioner och ångexplosioner. Den torra inne- 

slutningen tål avsevärt större ångexplosioner än den mindre, våta 

inneslutningen, och en bergförläggning ger ytterligare motstånds- 

kraft både mot statiskt tryck, som bildade okondenserbara gaser ger 

eller som erhålles vid en vätgasförbränning och mot tryckvågor 

genom ångexplosioner. 

Då verifikation av realismen i tänkbara åtgärder att taga hand om 

en smält härd ej finns och då det säkerligen kräves mycket omfattande 

och kostsamma experiment och utredningar att få fram sådant underlag, 

är linje 3 idag ej att betrakta som en aktuell möjlighet. 

Det är väsentligt att vid specifikation av de krav som ställes på 

en inneslutning, man har klart för sig vilka typer av haverier man 

vill gardera sig mot, så att ett ändamålsenligt och jämnstarkt skydd 

erhålles. 

/Asg 
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Förläggningsplatser. Allmänt 

De städer, för vilka närförläggning av större kraftverk kan bli aktuelJa, 

har alla en tämligen komplicerad ytutbredning, vilket gör att man icke 

utan en ingående studie av varje stadsbild för sig kan uttala sig för in- 

om vilket område av staden den bästa placeringen står att finna med av- 

seende på eventuella riskmoment från möjliga haverier såväl som från nor- 

mal drift. 

För att erhålla en allmän uppfattning om hur den stora ansamling av män- 

niskor, som förefinnes i en storstad, kan tänkas bli exponerade från ett 

kraftverks utsläpp bildar vi en ideell storstad, där befolkningstäthe- 

ten ges av den s k Clarks formel. Enligt denna formel är befolningstät- 

heten på avståndet r från stadens centrum approximativt exponentialför- 

delad. 

A - e_br där A och b är parametrar. 

Formeln är testad på ett flertal städer i världen och ger tämligen god 

anpassning till verkligt data för såväl små städer (N 20 000 inv) som 

för miljonstäder. 

I den stad vi här valt att studera har parametervärdena satts till A =

= l2640 inv/kmz och b = 0.259 km_1. Dessa värden har av Snickars (KTH) 

framtagits ur 1965 års befolkningsdata för Stockholm, där han placerat 

centrum i tredje huset vid Hötorget och tagit yttre gräns för staden till 

15 km. Anpassningen av kurvan till reell befolkningstäthet visas i Dia- 

gram 1. 

Med nämnda parametrar ansatta på en tänkt storstad med yttre gräns 25 km 

erhålles en totalbefolkning av N l 200 000. Detta motsvarar 99 Z av den 

befolkningsmängd som erhålles om A - e_br integreras till “. Befolkningsr 

tätheten är här cirkulärsymmetriskt fördelad, varför någon ytterligare 

anspelning på jämförbarhet med Stockholm icke får göras. \

Tre tänkta lägen skall studeras, kraftverket 2, 5 resp 20 km från Sta- 

dens centrum. Befolkningens fördelning runt kraftverket vid de tre lä- 

gena har beräknats via formeln 
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2 ,z------.

A 
J 

dø
]

e-b /R2 + X2 - 2R xcosø - xdx

ø-5 X1

där R är avståndet mellan kraftverk och stadens centrum, X är avstånd

mellan kraftverk och det område för vilket totalbefolkningen önskas be-

stämd samt ø är vinkeln mellan riktningen kraftverk - stadscentrum och

aktuell bäring. Resultat erhålles för varje 10°-sektor runt kraftverket

och för de avståndsintervall som redovisas i Diagram 2. Detta diagram

illustrerar i stapelform boendetäthetens variation i en linje genom kraft-

verk - stadscentrum, 6, samt för en linje ø + 300. Någon analys av befolk-

ningsfördelningens ändring under dygnet göres ej i detta uppdrag.
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Förord 

Denna rapport, betecknad NÄR 185, innehåller en vidareutveckling 

av den befolkningstäthetsmodell som använts i NÄR 181. 

Rapporten sönderfaller i två delar. I de tre första kapitlen analyseras 

problemet något, redovisas teorin bakom den valda modellen, pre- 

senteras den valda modellstrukturen och studeras anpassningen 

mellan modell och data. 

I de två följande kapitlen redovisas resultaten av studien för samtliga 

städer och föreslås slutligen hur modellen ska integreras med haveri- 

studiens övriga delar .

Det är tänkt att delarna ska vara relativt fristående från varandra. 
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l . Inledning 

1 - 1 UBPåiÅEEE 

För att med någon noggrannhet kunna bedöma riskerna av olika 

lokaliseringar av kärnkraftverk i urbaniserade områden krävs känne- 

dom om bl.a. befolkningens fördelning i området under anläggningens 
hela livstid. Riskerna för befolkningen kan i detta sammanhang tolkas 

på åtminstone två sätt. 

l) Vid ett allvarligt kraftverkshaveri kommer risken för medicinska 

skador att bli stor för speciellt de individer i staden som befinner 

sig i kraftverkets närmaste omgivning. 

2) Vid kraftverkshaverier av olika svårighetsgrad kommer sannolik- 

heten att någon av stadens invånare ska drabbas av medicinska 

skador att bero på hur stor befolkningsmängd som totalt drabbas 

av den radioaktiva strålningen. 

Den första risktolkningen riktar intresset mot kraftverkets närmaste 

omgivning, närzonen, som kan tänkas sträcka sig ut till någon kilo- 

meters avstånd från kraftverket. För att kunna bedöma riskerna för 

närzonen krävs detaljerad kunskap om fördelningen av boende och 

arbetande där, en uppgift som är lösbar i nuläget, men som natur- 

ligtvis blir allt svårare ju längre prognostider det blir fråga om. 

Den andra riskdefinitionen fokuserar intresset till fördelningen i 

stort över stadsområdet av stadens befolkning. I princip är det möj- 

ligt att bestämma fördelningen genom att använda befolkningsstatistik 
och prognoser för regionens framtida befolkningsfördelning. För att 

bli tillräckligt realistisk, måste en sådan undersökning beakta de 

olika fördelningarna för dag- och nattbefolkningen, prognosticera 

dessa för en tidsperiod av ungefär 30 år och vederbörligen ta hänsyn 

till fördelningen av barn och havande kvinnor i området. Denna under- 

sökning skulle sannolikt bli mycket arbetskrävande och ändå ge osäkra 

resultat, baserad som den skulle vara på regionala prognoser, var- 

för det kan löna sig att använda en förenklad modell. 

Stommen till en sådan modell existerar i form av den av Clark (1951) 

empiriskt studerade regulariteten i boendetätheten för nattbefolkningen 
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i en stad som funktion av avståndet till dess centrum. Denna modell- 

ansats kommer nedan att läggas till grund för en förenklad modell 

för befolkningsfördelningen i stort i ett stadsområde. Det är tanken 

att modellen främst ska användas vid den andra typen av riskbe- 

räkningar. Problemet med närzonen kommer inte att närmare beröras 

i detta sammanhang. 

l. 2 Modellen 

Enligt de av Clark utförda undersökningarna varierar befolknings- 
tätheten i ett stadsområde som 

D(r) = A e-br (1) 

där D(r) är boendetätheten per ytenhet på avståndet r från stadens 

centrum om variationer i vinkelled ignoreras, A är centrumtätheten 

och b anger hur snabbt tätheten avtar som funktion av radien. Senare 

arbeten av Muth (l 967) och Bussiêre (1969) har verifierat, att den 

negativa exponentialfunktionen ger en hyfsad beskrivning av boende- 

tätheten i ett stadsområde. Vissa städer följer modellen i det när- 

maste perfekt (Bordeaux), medan andra uppvisar dålig överens- 

stämmelse (Milano). Oftast är det centrumtâtheten som mankerar på 
så vis, att denhär lägre än vad som anges av modellen. Speciellt har 

av Snickars (l 970) visats att Stockholm följer Clarks formel relativt 

väl för en serie år under 1960-talet. 

I de ovan angivna referenserna har modelltestningen skett via minsta- 

kvadrat anpassning. Om man emellertid är intresserad av att följa 

tidsutvecklingen av befolkningstätheten kan det vara lämpligt att välja 

en modell som har ett högre förklaringsvärde och därmed möjliggör 

säkrare prognoser. En sådan modelltyp presenteras i Karlqvist, 

Marksjö (1970), där den negativa exponentialfunktionen för befolknings- 
tätheten visas vara ett specialfall av det mera generella slag av 

modeller, som går under beteckningen gravitationsmodeller. I det 

ovan angivna arbetet studeras endast diskreta modeller, men en kogn- 

tinuerlig variant av Clarks formel finns härledd med likartad metodik 

i Bussiêre. Snickars (l 970). Den modell som presenteras i den fortsatta 

framställningen bygger på dessa båda referenser. 
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2. Teoretiska grunder 

2 - 1 Härkâénirs _av_ mgdsllsargkils O; 

Först ska konstateras att den föreställning som ligger till grund 
för modellen är, att lokaliseringsmönstret för de i ett stadsområde 

bosatta huvudsakligen styrs av avståndet till stadens centrum. De- 

finitionen av centrum är något diffus, men i allmänhet kan man 

tänka sig en punkt någonstans i det område som av stadens invånare 

betraktas som centrum (t. ex. köpcentrum). Därför är det väsentligt 
för en god anpassning mellan modell och data att staden verkligen 
är enkärnig. I den enkla form som angetts ovan, ignorerar Clarks 

formel eventuell variation av befolkningstätheten i vinkelled. Det är 

dock lätt att avhjälpa denna brist med metodiken nedan. 

För en kortfattad härledning av modellen förfares på följande sätt. 

Antag att staden upptar en yta E, uppdelad i n stycken ornrådeñ av 

vilka det i:te har ytan si. Förväntat antal boende i det i:te området 

är 
ni, och motsvarande täthet är di. Det gäller således att ni 

= si-d.. 1 
Totala invånarantalet i staden är N. varav 

n n 

T7 “i :å Sfdi = N (2) 
1=l 1=l 

Dessutom införes ett mått på olägenheten att vara bosatt i det i:te 

området, som kan vara t. ex. restiden till centrum eller avståndet 

dit eller någon funktion av dessa. Olägenheten. som mäts bara i 

förhållande till stadens centrum, kallas 
ui. Medelolägenheten kallas 

E, och definieras som 

n n _

)E=1ui-ni=,i§=1 ui-si-di = u - N = w (3) 

Ett sätt att beskriva tätheterna i de olika områdena skulle vara att- 

ange hela sviteng z (dl . . . . . dn). Modellansatsen innebär att man 

söker förklaringsvärdet av reduktionen av _d_ -›_t_: där _t__=(N. w). Den 

fråga som ställs är alltså ivilken utsträckning det räcker att ange 

t_i stället för _cl för att tillfredsställande beskriva befolkningstätheten. 

I Karlqvist, Marksjö (l 970) visas, att om det ovan beskrivna försöket 

(att mäta upp n befolkningstätheter) betraktas som en del av ett mycket 
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större försök med samma struktur, och man dessutom i det stora 

försöket antar varje uppsättning _Iz (motsvarigheten till EJ) som gm- 

upphov till ett visst l(motsvarigheten till som lika sannolika, 

så kommer den av det stora försöket inducerade fördelningen i det 

lilla försöket att asymptotiskt (när det stora försöket blir allt större) 

ges av 

l - a.- t 

pawwzzre- 4› 

där Ma) är en normeringsfaktor, och a är en parametervektor. Re- 

sultatet kallas Boltzmanns lag, och härledningen bygger på centrala 

gr änsvärde s satsen. 

I detta fall får (4) utseendet 

pa(d 
l -aN-bw_ -e lnnwsnpaâj 

- 

1 ab“i“i 1 
n

aâj-,le =zaa 315 
H II 

_ 1 

79D :lla pi 

personer 

Den simultana fördelningen dekomponeras alltså i en produkt av 

N faktorer 

- a -bui 
p«=e (5) 

Varje faktor kan tolkas som sannolikheten att en person är bosatt i 

område i. 

n 
N 

Man kan visa att cp(_a_) måste vara av formen (z pi) , så att det inte 
n i=l 

är någon inskränkning att anta att 2 pi 
= l, och att estimatet för 

di utgörs av 
1:1 

-a-bu. _ 
d.=e 1 (6) 1 

som dessutom måste normeras på rätt sätt. 
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Införes (2) erhålles 

Ne 
i 

d. =
_bu (7) 1 n 

Z S. e 
1:1 

1 

Man kan uppskatta parametern b genom att utnyttja (3), som med 

di enligt (7) kan skrivas som 

d
n - bui _

375 1°8(§=15ie )= u (8) 

Det kan visas att det estimerade b är identiskt med maximum - 

likelihoodestimatet. 

Det är klart att om man ersätter ui med ri, fågelvägsavståndet till 

centrum från område i, kommer man direkt att få en diskret version 

av Clarks formel. I den kannman uppskatta parametern b genom att 

mäta medelavståndet _r_ = 1%- z ri ni till centrum och lösa  Para- 
i=1 

metern A i Clarks formel (I), kan sedan enkelt beräknas ur  Här- 

med har man kopplat samman befolkningstäthetens variation i ett 

stadsområde med antalet invånare i området och medelavståndet till 

centrum. På så sätt förstärks något möjligheten att göra prognoser 

av framtida befolkningsfördelningar. 

2. 2 T§_t_n_i_ng_ 

Man kan fråga sig hur graden av anpassning mellan modell och data 

ska mätas. Det normala vid test av en viss fördelning är att använda 

Xz-metoden. ;gZ-summan har dock den nackdelen att växa med samp- 

lets storlek, och då det här kan vara fråga om ett ganska stort antal 

områden, kommer nästan varje hypotes att förkastas. I stället kommer 

ett normerat Xz-test att användas, som inte lider av denna brist. Testet 

bygger på det faktum att fördelningen pa  har den högsta .entropin 
av alla fördelningar med givet t: 

Entr opin definieras s om 

HT=-logpâ(g)=logcp(a)+å--t_ (9) 
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Med hjälp av bl. a. (7) får man 

n - bui _

HT 
= N log (tig-l si e )+ buN (1 o) 

Entropin per person blir härav 

. n - bui _

Hc=log(z sie )+bu (11) 
i=l 

vilket med hjälp av (7) kan skrivas som 

H - s  10  (12) C
 

.
°

N 3 N 
1=] 

Entropin för data beräknas på motsvarande sätt, om qi får beteckna 

den med N normerade uppmätta tätheten i det i:te området. 

n 

HD 
: - 

i] si qi log qi (l 3) 

Det har av Martin - Löf (l 970) visats att ett lämpligt mått på godheten 
hos modellen utgöres av redundansen, definierad som 

H 
D 

R=l--- (14) 
Hc 

där man säkert vet att 0  R 1, 

Man kan visa att redundansen är ett absolut mått på modellens godhet, 
vilket gör det möjligt att jämföra en modell av typ Clarks formel 

med ett helt annat slag av modell, som t. ex. den att singla slant 

med ett mynt som är mer eller mindre perfekt. 

Om myntet är sådant att sannolikheten för krona är T] och för klave 

1 - T] kan man ställa upp följande tabell 

Tabell l. 

redundans modellomdöme in --12- i 

1 meningslös 0. 5 

0.1 mycket dålig 0. l 8 

0. 01 dålig 0. 06 

0. 001 bra 0. 02 

0. 0001 mycket bra 0. 006 
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En täthetsmodell som har en redundans på O. 01 motsvarar alltså 

slantsingling med ett mynt med vilket sannolikheten att t. ex. få 

krona ligger mellan O. 44 och O. 56. 

Man kan dessutom visa att redundansen approximativt kan skrivas 

SOTD 

Q 
R = --_- (15) 2 N HC 

där Q är en XZ-summa som i fallet Clarks formel blir 
d. 2 

n (q- - i) 
Q = N - 2 si _lä-Ä- (16) 

1:1 _i_ 
N 

Den ovan skisserade statistiska metodiken möjliggör också uppskattning 

av konfidensintervall för modellens parametrar. 

I fallet Clarks formel kommer ett simultant konfidensområde för 

modellens parametrar a och b på risknivån e: att ges av 

oe={(a.b)|Q5K1(1-e)) (17) 

Q utgör första termen i en Taylorutveckling av Q kring maximum- 

likelihoodestimaten (â, B), och K-l (1 - e) är 1 - e: percentilen till 

en XZ-fördelning med en frihetsgrad (antalet komponenter i para- 

metervektorn minus ett). 

Man kan i fallet Clarks formel skriva Q som 

n 

o =(a-â)2+(b-B)2 z siuf di+ 
.zl 

n 

+2(a-â)(b-B)z siuidi (18) 
i=1 

Här är (å, B) de estimerade värdena på a och b. I själva verket är 

det bara b som uppskattas explicit, varför man kan sätta a = â i 

(18). 

Om man dessutom tar sig friheten att ersätta Q med Q i (l 5), vilket 

bara är tillåtet om man tror på. modellen, fås en ungefärlig upp- 

skattning av osäkerheten i b-värdet 
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(19) 
  

i:l 

Osäkerheten i A kan uppskattas som IA 
- 2 A Lb-g-ll-l (20) 

Härmed är den arsenal av formler som används i studien presenterad. 

I själva verket är den använda modellen dock något ambitiösare. i så 

måtto att flera bivillkor än ett av typ (3) används. 

3. Modellformulering 

3. 1 . Da_ta_bga_rln_et_ni_ng_ 

I den stad som ska studeras utväljs en central punkt enligt ovan, och 

med denna som mittpunkt uppritas cirklar med radier som utgör 

multipler av ringbredden AR. Dessutom indelas staden i ett antal 

sektorer, - i studien används sex stycken. Därefter beräknas med 

hjälp av befolkningsstatistik antalet boende i vart och ett av dessa 

områden. Beräkningen utförs för hand med hjälp av kartor över 

regionen, där bebyggelsens lokalisering framgår. För framtida 

befolkningsfördelningar används prognoser för de olika regionernas 

befolkningsfördelningar, varför osäkerheterna blir betydligt större 

i dessa fall. Svårigheten att med acceptabel noggrannhet räkna om 

prognosernas siffror för administrativa områden till de standardi- 

serade områden som används i studien gör att antalet sektorer knap- 

past kan vara större än sex. För Stockholm 1965 har dock ett försök 

gjorts med tolv sektorer. 

Stadens yta har ansetts utgöra en cirkel med radien RM kring stadens 

centrum. Egentligen bör sådana markytor som inte kan urbaniseras 

undantas från stadens reella yta - det gäller främst vattenytor - men 

i studien har detta inte utförts. Anledningen är att täthetsberäkningarna 

i hög grad skulle kompliceras om man försökte göra detta. Dessutom 

klarar modellen i viss utsträckning att förutsäga mycket låga be- 

folkningstätheter, där det finns vatten. Förutsättningen är att ingen 

större befolkningsmängd finns längre ut i samma sektor. Det ska 

redan nu framhållas. att den utarbetade modellen har en begränsad 

tillämplighet i så måtto att den aldrig kan ge annat än en grov bild 



- 10 - NÄR-l85zl 

av befolkningsfördelningen. I realiteten är ju fördelningen diskret 

med koncentrerad bebyggelse i relativt små områden, omgivna 
av grönområden och industrizoner. Den negativa exponentialfunk- 

tionen kan aldrig följa dessa variationer i tätheten då den ju i själva 

verket avtar monotont när man avlägsnar sig från stadens centrum. 

Enkelheten hos modellen medför dock den fördelen, att det är lätt 

att anpassa den till övriga delar av haveristudierna - i den del 

som behandlar luftspridningen av utsläppt radioaktivt material 

från kraftverket beaktas bara medelkoncentrationer över ganska 
stora områden. Det torde därför vara slöseri med arbete att göra 

befolkningstäthetsmodellen alltför sofistikerad. Effekten av befolk- 

ningskoncentrationer, höghusbebyggelse o. dyl. får behandlas separat 

för närzonen. 

3. 2 Modellspecifikation 

Nu kommer den exakta formen på de valda modellerna att kortfattat 

presenteras. För det första ska sägas att olika modeller använts för 

nattbefolkningen och dagbefolkningen. Först behandlas nattbefolkningen. 

N anger uppmätt antal boende innanför radien 
RM. Staden indelas i 

m sektorer i vinkelled. För fallet m = 6 ligger de i riktningarna 
NO, O, SO, SV, V. NV med sektor l i riktning NO och sektor 6 i 

riktning NV. I det meteorologiska avsnittet av haveristudien arbetas 

med IOO-sektorer. som är sådana att den första har sitt centrum i 

10° och sträcker sig mellan 5 - 15°, den andra har sitt centrum i 20° 

o. s.v. För att komma i överensstämmelse med detta har den första 

sektorn lagts in mellan 50 - 65°, så att de 6 första meteorologiska 
sektorerna inkluderas, den and.ra mellan 65° - 1250 o. s.v. 

Olägenhetsfunktionen är u(r) = r för nattbefolkningen. För varje sektor 

beräknas ett separat ?Ny l __ i i m, så att sektorerna får olika bNi. 
Ett för alla sektorer gemensamt AN beräknas. Sammanfattningsvis 
kan skrivas 

m n 

6( › z: z s.d ..=N 21 
1:1 j=1 

J N13 

2 s.r.d =? .-N 22 
n 

 › 
j=l _] _] Nij NI
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Boltzmanns lag ger 

-b r 
Ni j - b .r. 

_ N 8 _ N1 J 
dNij 

_
rn n - b .r. ANG (23) 

NI j Z Z s. e 
i=l j=l 

J 

(8) kan skrivas som 

?Ni+a-b-d-logÃ§-=O, 1__i:m (24) 
Ni N 

För att kunna uppskatta parametrarna b 1 :i  m, måste de m 

ekvationerna (24) lösas. Detta görs i ståiilien med flerdimensionell 
Newton - Raphsonmetodik. Det dataprogram som skrivits löser ett 

systern av 12 ekvationer efter 3 - 4 iterationer från en startlösning 
som består av sådana bNi, l __ i i m, som erhållits genom att be- 

trakta varje sektor som isolerad, och uppskatta varje b för sig. 

För dagbefolkningen har en uppdelning skett i en icke-aktiv och en 

förvärvsarbetande del. Detta har sin grund. i att olägenhetsfunktionen 
inte är densamma för de båda delarna; slutsatsen har dragits efter 

en undersökning för Stockholm 1965, där antagandet att u(r) = r för 

de förvärvsarbetande (antalet arbetstillfällen) prövats och givit 

mycket dåligt resultat. I stället har olägenhetsfunktionen u(r) = log 

(l + r) använts. Formen betingas av att man vill ha u(O) = O och är 

ett uttryck för det faktum att arbetstillfällena i betydligt större antal 

än bostäderna är lokaliserade nära stadens centrum. För de icke- 

aktiva har samma olägenhetsfunktion som för nattbefolkningen använts. 

I själva verket har en studie av Stockholm 1965 visat, att fördelningen 
för de icke-aktiva på dagtid sammanfaller väl med fördelningen för 

nattbefolkningen. Avvikelsen i b-värdet för Stockholm 1965 är mindre 

än 3 %. Därför har ingen separat undersökning gjorts av de icke- 

aktiva. 

Sammanfattningsvis blir detta, att om NI är antalet icke-aktiva i 

staden och NF antalet förvärvsarbetande, så gäller 

NI + NF 
= N (25) 
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m n 

Z 2 .d ..= N 
1=] 1.:] s] F13 F (26) 

n 

35:1 sj log (1 + r.) dFiJ= rFi NF (27) 

d _ NF 1 _ AF 
(28 Fij m n s bFi 

_

bF ) 

2 E Jb. -(1+r.) (l+r.) 
1 

1=] 3=] (1 _i_ r.) 
F1 

_ AN _ NI . 

AI 
_

ÄN? (29) 

dDij= dlij+ dFij= 
- .r. A 

=
AI e 

NI 
J+ 

  

(1 + r) 
F1

dDij är alltså totaltätheten för dagbefolkningen i sektor i och ring j. 

(23) och (30) gäller egentligen bara för diskreta 
rj, 

och man kan inom 

modellens ram inte stringent uttala sig om tätheterna för mellan- 

liggande avstånd. I fortsättningen kommer dock obehindrat att anses 

att formlerna gäller för alla radier med oförändrade värden på 

parametrarna. 

- b r 
__ Ni 

dNi (r) - 
AN e (31) 

- b .r A 
_ N1 F 

(l + r) 
Fi 

Med hjälp av dNi (r) och dDi (r) anses befolkningstäthetens variation 

täckt för huvuddelen av dygnet. Man kan lätt skaffa sig en grov upp- 

skattning av hur omfördelningen under rusningstid morgon och kväll 

försiggår genom att vikta ihop dag- och nattfördelningarna på lämpligt 

sätt 

- b .r N (1 - O!) A 

dRi(r)=aANe 
Ni 

+ _____._bi (33) 
NF (1 +r) 

Fi 
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NI 
_N_- 

(I  I 

NI 
På morgonen ändras Oz från 1 till 

-F på t. ex. 2 timmar och på 

kvällen tvärtom. Det är rimligt att anta att variationen sker hasti- 

gast i mitten på intervallet så att något slag av logistisk kurva 

skulle kunna ansättas för omfördelningsfaktorn U. I en första app- 

roximation kan en linjär kurva användas. Det räcker att studera 

morgonen och använda förslagsvis 

N 
E --5- Ojtilzo (34) “MM “T 12 *

t [min] 

Som mått på godheten hos anpassningen mellan modell och data har 

ovan föreslagits XZ-summan, beräknad t. ex. enligt (l 6), och 

redundansen, beräknad enligt (14). Det visar sig, att modellen är 

så pass grov att man i inget av de studerade fallen kan acceptera 

hypotesen att tätheten skulle vara negativt exponentialfördelad om 

XZ-summan använts som mått på godheten. Detta leder till att be- 

dömningen av anpassningen modell-data får ske via redundansmåttet. 

En kvalitativ uppfattning om anpassningen kan också erhållas genom 
studierna av kurvor över uppmätt och teoretisk befolkningsfördelning. 
Här kommer anpassningarna att jämföras för de studerade städerna 

på tre sätt. Redundansmâtten ges för varje stad, år och befolknings- 

del dels för fallet att ingen variation i vinkelled beaktas, dels för det 

ovan formulerade problemet. Kurvor uppritas i samtliga fall för fallet 

att ingen variation i vinkelled förekommer. Anledningen till att inga 

kurvor ritas i fallet med variation i vinkelled är framför allt att 

antalet figurer skulle bli alltför stort. Det torde gå att bilda sig en 

ungefärlig uppfattning om utseendet hos också dessa kurvor via re- 

dundansen, genom jämförelse med förhållandena när ingen variation 

i vinkelled beaktas .
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städernas ytor har indelats på följande sätt. 

Tabell 2 

Stad AR [km] RM [km] antal sektorer 

Stockholm (O. 5) 1. 0 25. 0 (12) 6 

Göteborg I. 0 25. O 6 

Malmö O. 5 10. O 6 

Lund O. 25 5. 0 6 

Norrköping O. 25 5. O 6 

I jämförelsetabellerna används AR = l km och 6 sektorer även för 

Stockholm 1965. 

Nedanstående tabell sammanfattar redundanserna. Den första redun- 

dansen är den som gäller när ingen variation i vinkelled förekommer. 

Den första tabellen gäller nattbefolkningen, den andra den förvärvs- 

arbetande delen av befolkningen 

Tabell 3 

Stad år R1 R2 Rz/Rl 
Stockholm 1965 0. 0082 0. 0341 4. 2 

1985 o. 0033 0. 0182 5. 5 

ZOOOK 0. 0032 0. 0080 2. 5 

200oU 0. 0040 0. 01 00 2. 5 

Göteborg 1965 0. 01 75 0. 0403 2. 3 

1980H 0. 0042 0. 0192 4. 6 

1980143 0. 0057 0. 0221 3. 9 

Malmö 1970 0. 0088 0. 0589 6. 7 

1985 0. 0039 0. 0406 10. 4 

2000 0. 0030 0. 0287 9.6 

Lund 1965 0.0090 0. 0550 6.1 

Norrköping 1970 0. 0123 0. 0642 5. 2 

1975 0. 0044 0. 0429 9. 7 

1980 0. 0023 0. 0337 14. 6 



- 15 - NÄR-l85zl 

För Stockholm år 2000 beaktas två utbyggnadsalternativ en kompakt 

(K) eller utsträckt (U) stad. För Göteborg 1980 finns på motsvarande 

sätt ett alternativ Hisingen  och ett utbyggnadsalternativ Angered- 

Bergum (A B). 

Av tabellen ser man att redundansen för fallet utan variation i vinkel- 

led genomgående är bättre än när vinkelberoende beaktas. Detta är 

inte förvånande, då en utjämnande effekt uppnås genom att summera 

observationerna i vinkelled. Jämförelse med tabell 1 visar att mo- 

dellen kan klassas som någonting mellan bra och dålig, t. ex. ganska 
bra. När variation i vinkelled beaktas kan det inträffa att klassifi- 

ceringen kastas om, vilket ju i och för sig inte är speciellt anmärk- 

ningsvärt. Tydligen ligger redundanserna här överlag cirka 5 ggr 

högre än i förra fallet, och i tabell 1 klassas modellen som ganska 

dålig. Det var ungefär vad man kunde räkna med av ovan antydda 

anledningar. Det kan anmärkas att de höga värdena på kvoten Rz/Rl 
för Malmö beror på dess läge vid vattnet. För övrigt har en sektor 

bortopererats, så att staden bara består av 5 sektorer. 

Motsvarande tabell för den förvärvsarbetande delen av befolkningen 
ser ut som följer 

Tabell 4 

Stad år R1 R2 RZ/R] 

Stockholm 1965 0. 0040 0. 0227 5. 7 

1985 0. 0036 O. 0136 3.8 

2000K 0. 0065 0. 0159 2. 4 

2000U O. 0080 0. 0177 2. 2 

Göteborg 1965 0. 0040 0.0123 3.1 

Malmö 1965 0. 0056 0. 0265 4. 7 

1985 O. 0015 O. 0164 10.9 

2000 0. 0016 0. 0124 7. 6 

Lund 1965 O. 0046 0. 0460 10. 0 

Norrköping 1970 0. 0090 0. 0288 3. 2 
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Av tabellen framgår samma genomgående tendens som ovan. Skill- 

naden är endast att kvoten RZ/R] i medeltal är något mindre. 

Av de båda tabellerna kan den allmänna slutsatsen dras, att anpass- 

ningen av befolkningstätheten till Clarks formel åtminstone inte 

förändras radikalt under loppet av 30 - 40 år. För att se om detta 

verifieras av en kvalitativ bedömning av anpassningen med hjälp av 

kurvorna, visas här ett antal kurvblad, uppställda i samma ordning 
som tabellerna. Av beräkningstekniska skäl jämförs inte tätheterna 

direkt, utan en jämförelse görs av uppmätt respektive förutsagt antal 

boende (förvärvsarbetande) per AR-intervall i radiell led. 

Av denna samling kurvor kan man bl. a. utläsa, att det finns två sätt på 
vilka modellen avviker från data. Det första skulle vara att de upp- 

mätta värdena fluktuerar relativt kraftigt, men att den teoretiska 

kurvan ger en hyfsad anpassning överlag, det andra att de uppmätta 

värdena inte har så stora fluktuationer men i stället visar en syste- 

matisk avvikelse från den teoretiska kurvan. Som exempel på den 

första varianten kan tas Stockholm 1965, nattbefolkning, och som 

typiskt exempel på den andra Stockholm 2000, nattbefolkning. Av- 

vikelserna för Stockholm år 2000 beror i själva verket på att en av 

grundhypoteserna för modellen delvis satts ur spel, nämligen den 

som säger att det bara får finnas en central punkt i stadsområdet. 

Nästan samtliga de presenterade kurvorna ger redundanser O. 01, 

medan nästan samtliga fall med variation i vinkelled ger redundanser 

0. 01 . Det skulle tyda på att sektormodellen är ännu mindre god 
än den enkla Clarks formel. Man får dock anta att det är den första 

typen av osäkerhet ovan som spelar den största rollen för redundan- 

sens ökning, vilket torde vara något mindre allvarligt än om de 

systematiska avvikelserna skulle öka. 
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3.4 srêeiêäääciläninssswgps: 

I fall av kraftverkshaveri kommer skaderiskerna vid externstrålning 

eller inhalation av radioaktivt material att vara speciellt stora 

för vissa kategorier av stadens invånare - särskilt barn och havande 

kvinnor. Av denna anledning har en separat undersökning gjorts av 

den ungefärliga fördelningen av dessa över stadsområdet. Det är 

en mycket enkel analys, som ska användas i kombination med tät- 

hetsmodellerna i tidigare avsnitt. 

Den väg som valts är att beräkna andelen barn och havande kvinnor 

på olika avstånd från stadens centrum. Härvid har data utan varia- 

tion i vinkelled använts. Primärt har andelen barn som är högst 

16 år och andelen barn under l år uppskattas ur datamaterialet. I 

ett diagram har dessa avsatts som funktion av avståndet till centrum 

och rent heuristiskt den kurva anpassats som visuellt verkat mest 

rimlig. Som framgår av figur 25 - 28 var valet inte speciellt svårt, 

åtminstone inte för Stockholm 1965. 

Den valda kurvan är av typen 

 a(r)=a+c(l -e (35) 

Den har de goda egenskaperna att dels ha en asymptot i a + c, dels 

ha derivatan lika med noll i origo. (35) antas alltså tillfredsställande 

beskriva andelarna barn __ l 6 år och  l år för alla städer och år för 

lämpliga val av a, c och k. Det är dock orimligt att tänka sig att 

konstanterna skulle vara oberoende av tiden. Det är ju exempelvis 

så att när bN varierar, dvs nattbefolkningen omfördelas relativt 

sett, så följer barnen med. Därför finns det ett klart samband mellan 

k och bN. 

I demografiskt material är det vanligt att ange medelandelen barn av 

totala invånarantalet i en stad. För att kunna få en uppfattning om 

tidsberoendet hos a, c och k kan det därför vara naturligt att se hur 

dessa kommer in i medelandelen barn i staden. För enkelhets skull 

antas här RM 
så stor att man kan utsträcka integralerna till oänd- 

ligheten. Medelandelen _å_ blir (för nattbefolkningen) 
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217A oo -br 2 
3= NN re N(a+c(l-e_kr)dr= 

Z 
b 

Z_ N b c b b m 
N 1 

=a+c--k-7--1-“-u-ø&lt;-N»e4k› oc» 
Zx/l: 2 

2 
2 bN I (36) betecknar ø normalfördelningen. Införes nu att l = 

 
får 

man 

a;a=1-212+413e12(1-ø(1)) (37) 

Känner man ä, a och c som funktioner av tiden, kan man i princip 
lösa l, och därmed uttrycka k som funktion av bN. I det enklaste 

fallet är ä, a och c konstanta, varför l är konstant och k = pblzq, där 

p är någon ur data för ett år estimerbar konstant. (35) kan alltså 

med visst belägg omskrivas som 

a(r)=a+c(l-e N) (38) 

Man ser av (37) att det naturligtvis går att lösa l även om E, a och c 

varierar med tiden. Då kommer parametern p att bli tidsberoende. 

I figur 29 har uppritats ur datamaterial för fyra städer uppskattade 

värden på E, a och c som funktioner av N. Den enda tydliga trenden 

bland dessa kurvor, är att andelen barn i centrum av staden syns 

avta med dess storlek. Variationen är dock inte speciellt kraftig, 
ooh det kan vara rimligt att i detta sammanhang anse förhållandet 

Z-a 
konstant, speciellt som ju städernas invånarantal bara i ett 

fåtal fall varierar så kraftigt att någon ändring av kvoten är befogad 
med hänsyn till figur 29. Resonemanget bygger på en ergodisk hypo- 
tes om att variationer i tiden kan ersättas med variationer över en 

ensemble av städer. 

I fortsättningen kommer därför de på figurerna 25 - 28 angivna ut- 

trycken att anses tillfredsställande beskriva andelen barn som funk- 

tion av radien för alla b-värden. Ingen separat studie har gjorts för 

Lund, utan dess barnfördenling antages vara densamma som 

Norrköpings - parallellförflyttad med hänsyn till skillnaden mellan 
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medelandelen barn i de båda städerna. Modifikationsfaktorerna 

finns angivna på figur 28. 

Det återstår att göra en uppskattning av antalet havande kvinnor i 

stadsområdet. Tanken är att man via fördelningen för barn under 

1 år ska kunna uppskatta fördelningen för de havande kvinnorna. 

Det antagande som görs går ut på att de kvinnor som har barn 

under 1 år inte flyttat under havandeskapet. Det torde gälla något- 

sånär, åtminstone för havandeskapets senare del. Därför kan man 

med någon säkerhet säga .att fördelningen för barn under l år ett 

visst år motsvarar fördelningen för havande kvinnor under en del 

av det föregående året. Här antas att denna tidsförskjutning kan 

försummas. Om man känner antalet barn som är 0 - l år och vill 

uppskatta antalet havande kvinnor samma år, under ovan gjorda 

förenklingar, kan man resonera på följande enkla sätt. Bland de 

kvinnor som är gravida vid en viss tidpunkt finns det dels sådana 

som just blivit gravida och får sina barn om 3/4 år, dels sådana 

som just står i begrepp att föda sina barn. Dessa barn kommer att 

skilja sig på 3/4 år i ålder, varför andelen havande kvinnor på av- 

ståndet r kan skrivas som 

h r› =-3- a r› s9› 9 4 1 

Det är lika enkelt att uppskatta andelen kvinnor, som är gravida i 

någon av de m första månaderna (m __ 9) genom 

hm(r) = :_13- a] (r) (40) 

Någon empirisk testning av denna enkla ansats har inte utförts. För- 

hoppningsvis ger den en inte alltför snedvriden bild av verkliga för- 

hållanden. 
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4. Resultatsammanställning 

4-1 RâPåtÅEEEä_bEtS°_l“EEL8êl 

Här följer sammanställning av beteckningar som kommer att an- 

vändas vid resultatpresentationen och några kommentarer i anslutning 
till dem. 

RM 
= vald yttre gräns för staden 

AR 

N 

ringarnas bredd 

totalbefolkningen innanför RM 

Det bör observeras att N inte exakt överensstämmer med det som i 

statistiksammanhang kallas stadens befolkning. Den av modellen 

förutsagda totalbefolkningen i hela stadsregionen skulle kunna defi- 

nieras som integration av tätheten över hela planet. Detta fungerar 
relativt väl för nattbefolkningen, men för arbetstillfällena ger tät- 

hetsintegralen, tagen till oändligheten, ofta en överskattning av re- 

gionens totalbefolkning. Om exponenten bF i (28) är i 2, växer integ- 
ralens värde över alla gränser. Viss försiktighet bör därför iakttas 
med dessa integraler. Dock är det tänkt att formlerna ska kunna 

användas även för måttligt större avstånd. än 
RM. 

boendetätheten i centrum för nattbefolkningen 

= parametern i exponenten för nattbefolkningstätheten få 
NI 

= antalet icke-aktiva innanför RM 

NF 
= antalet förvärvsarbetande innanför RM 

AF 
= tätheten arbetstillfällen i centrum 

bF = exponenten i tätheten för arbetstillfällena 

cv = omfördelningsfaktor natt - dagfördelning 

a = andel barn under 1 år i centrum 

alö 
= motsvarande för barn under l 7 år 

c = skillnaden i andelen barn under l år i centrum och långt 
ut i förorterna 

C16 
= motsvarande för barn under 17 år 
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p] 
= faktor i exponenten för barnfördelningen för barn som 

är under l år 

p] 6 
= motsvarande för barn under 17 år 

hm = andel kvinnor, i graviditetens m första månader 

Följande formler utnyttjas i fortsättningen: För nattbefolkningen (31), 
för dagbefolkningen (32), för barnfördelningen (38). 

4. 2 Stockholm 

Befolkningsdata har erhållits dels från Folk- och Bostadsräkningen 

1965, dels från Skiss till Regionplan för Stockholmstrakten 1970. 

Arbetsplatsstatistik har hämtats dels från Folk- och Bostadsräkningen 

.l965, dels från grundmaterial till ovannämnda regionplan via kontakt 

med Stockholmstraktens Regionplanekontor. Det förtjänar att fram- 

hållas, att de i regionplaneskissen angivna befolkningsmängderna ut- 

gör ramvärden gällande relativt stora områden, och att fördelningen 
inom dessa naturligt nog är helt okänd. 

En sammanställning av resultaten av Stockholmstudien följer. 

Centrum: Tredje huset i Hötorgscity. Det antages ligga fast 

under hela tids pe rioden, 

Stadsgräns: RM 
= 25 km 

Antal sektorer: För 1965: Både 6 och 12 st. 

För 1985 och 2000: 6 st. 

Indelning: I normalfallet 6 st ÖOO-sektorer med början vid 50. 
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Nattbe folkning: 

Tabell 5 

år N Linv. J AN [%] bN [km - 1] 
km 

1965 1194305 12150 1 2 3 4 5 6 

0. 398 0. 316 .359 0. 364 0. 275 0.186 

7 8 9 10 11 12 

0. 230 0. 225 .272 0.189 0. 214 0.242 

1 2 3 4 5 6 

1965 1194305 11935 0.345 0.360 .216 0.226 0.221 0.225 

1985 1652589 6362 0.198 0.210 .138 0.123 0.168 0 101 

2000 2164500 5877 0.100 0.155 . 101 0.088 0.119 0. 098 

kompakt 

2000 1779310 5921 0.146 0.194 ,129 0.101 0.157 0.110 
utsträckt 
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Arbetstillfällç-enzhr 

Tabell 6 

arb. tillf. 

[arb.tillf.] 
m 

1965 580461 152484 1 2 3 4 5 6 

3. 570 3.146 2. 992 3. 276 2. 915 2. 541 

7 8 9 10 11 12 

2.775 2.684 2.829 2.367 2.677 2.909 

1 2 3 4 5 6 

1965 580461 138946 3.257 3.071 2.642 2.680 2.494 2.733 

1985 811451 85021 2.616 2.603 2.231 2.054 2.281 1.970 

2000 1032579 55223 1.898 2.202 1.829 1.710 1.912 1.838 
kompakt 

2000 973791 61652 2.163 2.313 2.013 1.717 2. 089 1.769 
utsträckt 

Osäkerheter: Dessa har uppskattats med hjälp av formlerna (19) 
och (20), och befunnits vara mycket stora. För b- 

värdena erhålles relativa avvikelser på. ungefär 40 %, 

medan A-värdena kan vara behäftade med ungefär 70 %

osäkerhet. En av förklaringarna till detta är att (19) och 

(20) bygger på en Taylorutveckling, som håller dåligt 
när avvikelserna är stora. Av denna anledning har det 

synts motiverat att inte ge nâgra noggrannare uppskatt- 

ningar. 

Kurvor: För att möjliggöra uppskattning av A- och b-värdena 

för andra år än de i tabell 5 - 6 angivna finns tidsut- 

vecklingarna uppritad.e i figur 30 - 33. 



Icke -aktivaz 
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Barnfördelning: Det är tanken att formel (38) ska tillämpas för varje 

Utbxggnads- 
alternativ: 

sektor - rätt b-värde ska insättas i exponenten. Genom 

att multiplicera ihop (38) med (31) erhålles barnför- 

delningen för nattbefolkningen. Det bör observeras att 

parametrarna nedan är beräknade relativt totalbefolkningeu 

(pl , p] 6 påverkas inte av detta resonemang). För att 

uppskatta barnfördelningen på dagtid måste parametrarna 

justeras för att passa in i formel (32). Härvid bör på- 

pekas att barnfördelningarna är osäkrare på dagen än 

nattetid. Speciellt är det så att en del havande kvinnor 

ingår i den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Det 

kan därför vara rimligt att inte använda (40) direkt för 

fördelningen av havande kvinnor utan t. ex. räkna en del 

till de icke-aktiva och resten till den förvärvsarbetande 

delen av befolkningen. 

0.165 al 0. 0065 cl O. 018 p] 

0.10 =0.23 alá: C16 P16 0.274 

hm kan beräknas med hjälp av (40) 

Det har synts alltför osäkert att slå samman de båda 

utbyggnadsalternativen för Stockholm 2000. Det är annars 

inte svårt att göra detta med hjälp av de uppritade figu- 

rerna. 
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4. 3 Göteborg 

Statistik för nattbefolkningar har tagits från Folk- och Bostadsräkningen 
1965, och befolkningsprojektioner för Göteborgs Stad och omkringliggande 
kommuner har anskaffats med benägen hjälp av Göteborgstraktens 

regionplanekontor och Göteborgs Stads generalplaneberedning. Tyvärr 
har inget tillfredsställande datamaterial funnits att tillgå för år 2000, 

åtminstone inte i så lättillgänglig form att det kunnat användas i stu- 

dien. Regionplanearbetet har inte kommit lika långt i Göteborg som i 

Stockholm, varför inte heller de siffror för 1980 som redovisas är 

helt tillförlitliga. Speciellt gäller detta frågan om stadsutbyggnaden ska 

gå i riktning mot Hisingen eller Agnered. 

Data för arbetstillfällena har hämtats från Folk- och Bostadsräkningen 
1965, men för övriga år har endast data för totalantalet arbetstillfällen 

i regionen funnits att tillgå. Man blir således hänvisad till prognoser av 

framtida förhållanden med hjälp av modellen. 

Dessa frågor diskuteras något närmare i den sammanställning av re- 

sultaten som följer. 

HCentrum: Innanför Vallgraven, Kungsportsavenyns norra del. 

Stadsgräns: RM 
= 25 km 

Antal sektorer: För samtliga år: 6 st 

Indelning: 6 st 60°-sekt0rer med början vid 50 

Nattbefolkning: Då det har bedömts önskvärt att inkludera parameter- 

värden även för år 2000, har ett försök gjorts att prog- 

nesticera befolkningsfördelningen i Storgöteborg för 

detta år. De data som funnits att tillgå är att hela re- 

gionens befolkning prognosticeras till1057000 personer. 

Därav har 960000 uppskattats vara bosatta innanför RM. 
Sektorerna 2, 3 och 4 har förutsätts bli utbyggda på så- 

dant sätt att medelavståndet till centrum för befolkningen 
ökar i ungefär samma takt per år som under perioden 

1965 - 1980. För sektorerna 5 och 6 (Hisingen) och 4 

(Agnered) har följande antaganden gjorts. Redan ett antal 

år före 2000 antas Edit_ sektorerna fullbyggda enligt 1980 
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års planer. Därefter ökar medelavståndet till centrum 

i dessa sektorer långsammare än tidigare. På så sätt 

har b-värden uppskattas för de 6 sektorerna. A-värdet 

har därefter beräknats med hjälp av (23). Härefter ;har 
vissa b-värden (sektorerna 5, 6 och 1) justerats så att 

A-värdet inte blir orimligt lågt i jämförelse med Stock- 

holm 2000. 

Resultaten sammanfattas i följande tabell, där alltså 

siffrona för 2000 är en grov tillyxning och bör behandlas 

med för siktighet. 

Tabell 7 

år N [inw] AN [iF-Lz] 1 2 3 4 5 6 

m 

1965 560175 8711 0. 261 0.324 0.294 0.309 0.369 0. 356 

1980 722825 5975 0.172 0.244 0.219 9.269 0.274 0.219 

Hisingen 
v 

1980 721481 5792 0.146 0.241 0.217 0.266 0.288 0.268 

Agnered-Bergum 

2000 960000 5554 0.111 0.188 0.173 0.238 0.234 0.181 

Arbets- 
 n: 

Som nämnts finns i detta fall data endast för 1965. Det 

enda sättet. att på en moderat ambitionsnivå prognosticera 

den framtida fördelingen syns vara att utnyttja resultaten 

för andra städer. Här har en analogi med Stockholm 

kommit till användning. Tanken är att förändringar i för- 

delningen för arbetstillfällena bör påverkas av föränd- 

ringar i fördelningen för nattbefolkningen. Särskilt bör 

detta gälla servicesektorn, som kommer att bli allt mer 

betydelsefull i framtiden. För Stockholm har därför 

studerats hur stor ändringen i b-värdena för arbetstill- 

fällena är relativt ändringen i b-värdena för nattbefolk- 

ningen. Resultatet antyder att det för Stockholm gäller 
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en linjär relation mellan de relativa ändringarna i bF och bN. I 

figur 34 har vinkelkoefficienten uppskattats till 0. 5. Den aktiva delen 

av befolkningen har antagits utgöra 46 % av totalbefolkningen. Antag- 
andet grundar sig på beräkning för 1965. 

Med hjälp av dessa enkla tumregler får man följande prognos för för- 

delningen av arbetstillfällena. 

Tabe1l8 

E 
arb. 

b N arb._ A tillf. 
til1f..| F[ ] F

km 

år 1 2 3 4 5 6 

1965 261447 66181 2.605 2.958 2.672 2.865 2.781 3.016 

1980 332000 47580 2.162 2.595 2.287 2.679 2.422 2.436 

Hisingen 

1980 332000 48570 2.042 2.580 2.278 2.667 2.475 21645 

Agnered-Bergum 

2000 441000 43260 1.797 2.290 2.042 2.511 2.244 2.224 

Osäkerheten 

Kurvor: 

Det torde inte behöva framhållas att ovan gjorda prog- 

noser är mycket osäkra. De är dock samtliga gjorda på så 

sätt att det av modellen angivna invånarantalet innanför RM 
överensstämmer med det uppmätta. För de år där data 

funnits att tillgå. uppgår osäkerheten i parametrarna till 

ungefär samma belopp som angivits för Stockholm. 

De framräknade sambanden finns uppritade på figur 35 - 38. 
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Fig. 34 

STOCKHOLM 

RF. LATJ v A ÄNDRING AR 

1985 » !965 
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Icke-aktiva: NI 
= N - 

NF, eller NI är 54 % av nattbefolkningen. 

Barn- Samma anmärkningar som för Stockholm gäller 
ör e ning: 

a] 
= O. 008 cl = O. 010 p] 

= 0.947 

a]6=0.10 c]6=O.18 p16=0.851 

hm uppskattas med hjälp av (40) 

Utb nads- De få utbyggnadsalternativ som finns för Göteborg fram 
  till 1980 har inte slagits samman, men däremot har en 

sammanviktning implicit gjorts för att prognosticera be- 

folkningsfördelningen år 2000. 

4. 4 Malmö - Lund 

Befolkningsdata för Malmö har fåtts från Drätselkontorets statistikavdel- 

ning för år 1970 och från Malmötraktens regionplanekontor för år 1985 

och år 2000. Prognosens material utgör endast ett av de många alter- 

nativ, som utarbetats för Malmöregionens utbyggnad, vilket bör beaktas 

vid bedömning av resultatens pålitlighet. 

Arbetsplatsstatistik har erhållits från samma källor, med den skillnaden 

att 1970 års siffror ersatts med Folk- och Bostadsräkningens från 1965. 

På grund av den snabba expansionen av Lundregionen har det bedömts som 

viktigt att medta även denna vid riskberäkningar för Malmö. Avståndet 

mellan städernas centra är ungefär 16 km. 

Data för Lundområdet har erhållits från Lunds Stads drätselkontor och 

gäller för nattbefolkningen 1970 års fördelning. Arbetsplatsstatistiken 
har som vanligt tagits från Folk- och Bostadsräkningen 1965. För 

perioden 1970 - 2000 har bara prognosticerad totalbefolkning utnyttjats. 

En resultatsammanställning för de båda städerna följer nedan. 

Centrum Malmö: Gustav Adolfs torg 

Lund: Domkyrkområdets sydvästra hörn 

Avstånd Malmö- Om ett rätvinkligt koordinatsystem med axlarna åt 
Lun : . . .. . . . norr och éster infors, 1 vars origo Malmös centrum 



Stadsgräns 

Antal sektorer: 

Indelning: 

Nattbefolkning: 
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placeras, kommer Lunds centrum att ha koordinaterna 

(l l . 87, 9. 67) (enhet, km). 

Malmö: RM 
= 10 km 

Lund: R = 5 km 
M 

6 st. Vid beräkningarna har i vissa fall endast 5 sek- 

torer beaktats för Malmö, då den sjätte mest upptas 

av vatten. 

6 st ÖOO-sektorer med början i 50. 

Vid parameterestimationen har endast 5 sektorer be- 

aktats för Malmö. Då det onödigtvis skulle komplicera 

tillämpningen av formlerna att arbeta med bara 5 

sektorer har den sjätte tilldelats de b-värden som er- 

hâllits vid separat estimering för denna sektor. Dessa 

värden är alltid så höga att tätheten snabbt går mot 

noll, när man avlägsnar sig från centrum. 

För Lund har beräkningar utförts för ett enda år, och 

för att kunna koppla samman Malmö- och Lundmodeller] 

för 1985 och 2000, har befolkningsomfördelningen i 

Lund antagits fortgå på samma sätt som den i medel- 

tal gör i Malmö. 

Följande resultatsammanställning redovisar paramet- 

rarnas variationer. 
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Malmö: 

Tabell 9 

år N [inm] A 1322;] b [km4] 
N 

k
2 N m 0 

1 2 3 4 5 6 

1970 278863 22079 0.749» . 0.586 0.510 0.575 1.269 3.520 

1985 325155 16715 0.607 0.437 0.420 0.431 1.162 3.504 

2000 371300 14335 0.555 0.391 0.329 V 0.350 1.103 3.486 

Lund: 

Tabell 10 

år N [inm] AN  bN [km-l] 
km 

1 2 3 4 5 6 

\
1970 50493 3104 0.512 0.534 0.626 0.579 0.509 0.493 

1985 76000 3530 0.421 0.418 0.491 0.454 0.410 0. 396 

2000 110000 4655 0.402 0.367 0.428 0.397 0.390 0.380 

Parametrarna är justerade något utöver det som nämnts ovan, för att 

integralerna över befolkningstätheten tagna ut till oändligheten inte ska 

avvika alltför mycket från Lundablockets totalbefolkning. 

Arbets Här gäller samma anmärkningar som för nattbefolkningen 

  för både Malmö och Lund. För att prognosticera para- 

metrarna för Lundområdet har dessutom figur 34, och 
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den bakomliggande hypotesen, använts. Resultaten 

är sammanställda i följande två tabeller. 

Malmö: 

Tabellll 

å t: 
arb. 

r N arb._ A tillf. b 
F ti11f..l Fl Zl F

km 

1 2 3 4 5 6 

1965 148574 66125 3.107 2.825 2.822 3.215 3.684 5.215 

1985 174664 50928 2.906 2.516 2.364 2.616 3.473 5.202 

2000 205854 41422 2.638 2.282 2.039 2.233 3.311 5.183 

Lund: 

Tabe11l2 

å [a all? r N rb._ A ti. b 
F 

ti11f..l Flk zl F 

rn 

1 2 3 4 5 6 

1965 23790 10325 2.602 3.235 3.100 2.626 3.244 3.148 

1985 39000 7810 2.318 2.886 2.766 2.342 2.929 2.839 

2000 68000 11020 2.212 2.708 2.589 2.197 2.857 2.782 

Då antalet arbetstillfällen växer kraftigt i Lundområdet är det vanskligt 

att förutsäga den exakta framtida fördelningen. Det syns dock vara klart 

att både antalet boende och arbetande kommer att öka också i ganska 

centrala delar av Lunds stad. 



Os äkerheter :

Kurvor: 

Ic ke -aktiva: 

Barnfördelning: 

Malmö: 

Lund: 

Utbxggnads- 
alternativ: 
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Av bl. a. det skäl som nämnts ovan är det svårt att 

överhuvudtaget veta om det är meningsfullt att ange 

prognosvärden för Lund 1985 och 2000. Det förslag 
som ovan lämnats, har de egenskaperna att total- 

befolkningen (totala antalet arbetstillfällen) är det 

som anges i tabellerna, och att integralen av tätheten 

ut till oändligheten blir approximativt lika med. regionens 

prognosticerade totalbefolkning (totalantal arbetstill- 

fällen). Osäkerheterna för de år där data funnits att 

tillgå är desamma som angivits i Stockholmsstudien. 

De kurvor som uppritats på figur 39 - 46 avser att 

illustrera de ovan tabellerade siffrorna. 

Som vanligt beräknas de icke-aktiva som NI 
= N - 

NF. 
För Malmö torde detta fungera ganska bra, men för 

Lund har stadsgränsen satts alltför nära centrum 

medtanke på stadens kraftiga utbyggnad. Därför finns 

i siffran för antalet arbetstillfällen ett antal personer 

som pendlar in till Lunds centrum från avstånd större 

än 5 km. Detta kommer att göra att formeln ovan ger 

något för få icke-aktiva i staden. Alternativt kan N 
I

skattas som 54 % av totalbefolkningen 

Samma anmärkningar som för Stockholm gäller. 

a] =0.009 c] =0.0l4 p] =O.97O 

a]6=0.l2 c16=0.18 p16=2.92O 

a] =0.01Z c] =0.0Ili pl =O.l58 

a16=0.l85 c]6=0_]55 p]6=0.182 

hm uppskattas med hjälp av (40). 
För Lund har använts samma barnandelskurva som 

för Norrköping, parallellförskjuten till sitt rätta 

medelvärde .

Inga utbyggnadsalternativ har beaktats för någon av 

städerna. I detta sammanhang ska påpekas att ut- 
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byggnaden av axeln Malmö-Lund kommer att medföra 

att de båda fördelningarna överlagras i dessa sektorer. 

Någon korrektion för detta är inte utförd. 
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4- 5 Ngrzkéairgs 

Befolkningsdata för Norrköping har erhållits från Drätselkammarens 

utrednings- och organisationskontor. Av dessa har 1970, 1975 och 

1980 års data varit så detaljerade att en parameterestimation kunnat 

utföras. För 1985 och 1990 finns dessutom regionens totalbefolkning 
prognosticerad, men inga siffror finns för år 2000. Därför sätts 

prognosgränsen för Norrköping till 1990. 

Statistik över antalet arbetstillfällen har som vanligt hämtats ur Folk- 

och Bostadsräkningen 1965. För 1980 och 1990 finns dessutom total- 

siffror, vilket möjliggör en grov prognos fram till år 1990. 

Nedanstående sammanställning visar resultaten av Norrköpingsstudien. 

Centrum: Korsningen Drottninggatan - Trädgårdsgatan. Affärs- 

centrum finns i dessa kvarter. 

Stadsgräns: RM 
= 5 km 

Antal sektorer: 6 st 

6 st öoo-sektorer med börjand i 50. Indelning: 

I följande tabell är de tre första årens parametrar Nattbefolkning: 
estimerade med hjälp av modellen, medan siffrorna 

för 1990 år prognosticerade. 1 

Tabell 13 

år N [inv. ] AN [mvâ] bN [km-l] 
km 

1 2 3 4 5 6 

1970 90007 15401 1. 775 1.352 0.721 0.938 0.977 1. 008 

1975 99081 11640 1.465 1.089 0.505 O. 704 0.884 0.939 

1980 1104297 9938 1.381 0.907 0.427 0.609 0.747 0.914 

1990 117000 8050 1.362 0.732 0.401 0.560 0.593 0.709 
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Arbetstillfällen: Med hjälp av 1965 års siffror, prognosticerat total- 

antal arbetstillfällen och den tidigare använda metoden 

för att uppskatta arbetsplatsfördelningens förändring 

som funktion av ändringen i nattbefolkningsfördelningen 

erhålles nedanstående tabell. 

Tabell 14 

å E 
arb. 

r N arb. , A tillf. b 

tillf. J 
F li: zl F 

m 

1 2 3 4 5 6 

1965 41156 40924 4. 876 3. 782 4. 268 4. 069 3. 556 3. 746 

1980 51000 25920 4.271 3.144 3.463 3.269 3.025 3.476 

1990 55000 21340 4.043 2.883 3.274 3.150 2.824 3.287 

Osäkerheter: Prognosen för nattbefolkningen för 1990 torde vara 

ganska bra, medan tidsutvecklingen av fördelningen 

för arbetstillfällena är mycket osäker. På. grund av 

de höga b-värdena kommer modellen dessutom att 

förutsäga alltför få arbetstillfällen totalt i Norrköpings- 

området. Alternativet att låta tätheten i centrum sjunka 

kraftigt har dock bedömts vara sämre. Osäkerheten i 

de normalt estimerad.e parametrarna är ungefär lika 

stor som i övriga fall (t. o. m. något större). 

Kurvor: Figurbladen 47 - 50 visar i grova drag de prognosti- 

Icke-aktiva: 

cerade parametrarnas tidsutveckling. 

Av samma skäl som för Lund kommer formeln 

NI 
= N- NF 

Ett alternativ kan därför vara att beräkna NI som 

att underskatta antalet icke-aktiva något. 

approximativt 54 % av totalbefolkningen. 



- 82 - NÄR-185:1 

Barnförd.elning: Barnfördelningarna för Norrköping uppvisar ett mycket 

oregelbundet förlopp. Därför är parametervärdena 

nedan osäkra. För övrigt gäller samma anmärkning som 

för Stockholm. 

a] =0.0ll c] =0.010 p] =0.158 

a]6=O.17 cl6=0.1-4 p16=0.l82 

hm uppskattas med hjälp av (40). 

Utb nads- Inga utbyggnadsalternativ har funnits att tillgå. 
alternativ: 

5. Integrering med haveristudiens övriga delar 

5-1 Allraäglriâçsxnranätar 

Den presenterade modellen för befolkningsfördelningen i stort är, som 

framgått, enkel och ger bara en grov bild av täthetsmönstret. Ambi- 

tionen med den har varit att ge en för totaldosberäkningar tillräcklig bas. 

För att inte i onödan komplicera användningen har för alla städerna 

samma indelning i vinkelled använts samma formler för natt- respektive 

dagbefolkningen utnyttjats och samma approximativa barnfördelnings- 
faktore r uppskattats .

Detta torde göra kopplingen av modellen till övriga delar av haveri- 

studien enkel. Då kopplingen ska ske via datamaskin, kan man helt 

enkelt skriva en subrutin som utför beräkningarna och använda det 

framtagna batteriet av parametervärden som indata till huvudprogrammet. 

Ingen ytterligare utredning av denna enkla tankegång torde behövas. 
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NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-194:l 

1974-08-01 

INLEDNING 

Rapporten utgör en konsekvensanalys avseende doser och hälso- 

effekter som kan orsakas befolkningen i omgivningen vid 

svårartade haverier i en kärnreaktor. 

Vid beräkningarna har hänsyn tagits till förläggningsplatsens 

läge i förhållande till en storstad med 1.2 milj invånare, be- 

folkningsfördelningen inom staden samt förekomsten av en befolk- 

ningsfri zon 0.5 - 5 km omkring verket. Beräkningarna bygger på 

av utredningen valda data avseende värsta tänkbara haverier. 

Dessa data avser utsläppstid, utsläppshöjd samt mängd och för- 

delning av den aktivitet som beräknas bli luftburen och till- 

gänglig för spridning till omgivningen. 

Med utgångspunkt från statistik avseende koncentrationerna i 

atmosfärens lägsta skikt under spridningsklimatologiska för- 

hållanden, som gäller för Mellan- och Sydsverige, har doser 

beräknats gällande sammanlagrad extern och intern helkroppsdos 

samt sköldkörteldos. Populationen har därvid fördelats på ett 

antal ålders-, avstånds- och dosintervall och analysen ger 

sålunda information beträffande antalet personer - fördelade 

på kön och olika åldersgrupper - som inom givna avståndsintervall 

erhåller en dos i specifika dosintervall samt därav resulte- 

rande hälsoeffekter. 
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Beräkning av dosfördelningar och hälsoeffekter i omgivningen 
intill ett kärnkraftverk efter ett haveri i verket förutsätter 

kännedom om ett flertal faktorer, dels knutna till anläggningen 
och haveriförloppet, dels beroende av omgivningens karaktär. 

Framförallt beträffande beräkningar av atmosfäriska spridnings- 
bilder och därmed av dosfördelningarna vid givna aktivitets- 

utsläpp har en kontinuerlig utveckling av använda modeller 

ägt rum i Sverige och världen i övrigt under den tid utrednings- 
arbetet pågått. De förfinade metoder som successivt tagits fram, 

syftar till att ge ökad realism åt beräkningsresultaten, vilket 

i dessa sammanhang i allmänhet leder till att de beräknade 

konsekvenserna för ett givet utsläpp blir mindre ju mer realismen 

ökar. Detta beror på den genomgående attityden, att i de fall 

då osäkerhet råder om data eller beräkningsmodeller, så används 

pessimistiska antaganden vilka leder till en överskattning av 

konsekvenserna. 

Föreliggande rapport utgör en slutlig version av ett flertal 

tidigare konceptutgåvor, vilka representerar olika utvecklings- 

steg fram mot den metodik som utvecklats fram till våren 1974. 

I vissa fall har insatserna ökats i avsevärd grad genom önskemål 

om ytterligare detaljering och ytterligare variation av i beräk- 

ningarna ingående parametrar, vilka framförts från utredningens 

sakkunniga och experter. 

Mera väsentliga etapper i denna utveckling har varit följande. 

Förläggningsalternativ: 

En första beräkning utfördes för avstånden 2, 5 och 20 km från 

det närförlagda verket till miljonstadens centrum. Det visade 

sig därvid, att 2 km-läget beträffande sina konsekvenser 

approximativt sammanföll med 5 km-läget. På ett tidigt stadium 

framfördes önskemål om jämförelse med lägen på större avstånd 

från storstadens centrum, representativa för godkända glesbygds- 

lägen, och beräkningarna kompletterades därför med alternativ för 

avstånden 40 och 100 km. 
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Befolkningsfördelning: 

I samtliga beräkningar har storstaden med 1.2 milj invånare 

antagits ligga i mest belastad riktning och aktivitetsplymen 

_ vid haveritillfället passera över stadens centrum. 

Modellen arbetade från början endast med befolkningen i storstaden 

och några olika storlekar på befolkningsfri zon, som ansågs 

vara relevanta. I och med att glesbygdsförläggningar på 40 och 

100 km började studeras, infördes mindre tätorter i bilden, 

ett mindre samhälle om 500 invånare på avståndet 5 km och en 

stad med 15 000 invånare på avståndet 15 km från verket. Denna 

komplettering av modellen vidtogs för att man skulle få en mera 

realistisk bild av konsekvenserna vid glesbygdslägena. Jämförelser 

har gjorts avseende konsekvenserna, när de olika tätorterna var 

för sig varit styrande för beräkningarna, dvs alternativa kon- 

sekvensbilder har framtagits för en given sannolikhet gällande 

konsekvensens storlek i var och en av dessa tätorter. 

Haveriutsläppets tidsförlopp: 

Haveriförloppets betydelse studerades i ett tidigt skede. Så- 

lunda har beräkningar gjorts av konsekvenser vid några olika 

utsläppstider, upp till ett dygn, vid såväl konstant som vari- 

erande utsläppstakt. Utsläpp under loppet av 1 h har visat sig 

medföra de största konsekvenserna. Eftersom utredningens be- 

räkningar alltmer kommit att inriktas på uppskattning av de 

värsta tänkbara haverikonsekvenserna för de olika lägena, 

har utredningen beslutat sig för att redovisa konsekvenserna av 

1 h utsläpp i samtliga beräkningsfall. Utsläppet 

antas börja omedelbart efter haveriet och pågå med konstant 

takt under den första timmen därefter. 
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Ursprungligen utfördes beräkningar för två olika effektiva 

utsläppshöjder, 100 respektive 20 m, där den senare höjden 

i praktiken ansågs representera ett markutsläpp. 

För var och en av utsläppshöjderna gjordes beräkningar för 

olika spridningssituationer samt för två olika alternativ 

till maximal utsläppsmängd, nämligen kombinationerna 100 Z

av härdens innehåll av ädelgaser och 30 Z av dess innehåll 

av jod, respektive 100 och 3 Z för de båda nukleidgrupperna. 

En senare utveckling av beräkningsmetoderna har visat att 

effekten såväl av utsläppets värmeinnehåll som av den värme, 

som utvecklas vid de radioaktiva sönderfallen i den utsläppta 

aktiviteten ger en effektiv höjning av utsläppsplymen vid 

så stora och snabba utsläpp som dessa beräkningar gäller. 

De givna förutsättningarna leder till att utsläppen får 

en uppdrift resulterande i effektiva spridningshöjder på 

ca 100 m eller mer. Detta påverkar konsekvenserna starkt, 

så att doserna i omgivningen reduceras och antalet personer 

som råkar ut för en viss skada minskar mycket kraftigt, 

speciellt vid närlägena. Då denna effekt inte kvantitativt be- 

aktats, förrän i utredningens slutskede, har det av tids- 

skäl inte varit möjligt att utföra samtliga beräkningar under 

hänsynstagande härtill. I stället presenteras i en bilaga 

till denna rapport beräkningar för olika utsläppsfall vid 

lägena 5 och 20 km från miljonstadens centrunloch en jämförelse görs 

med de resultat som presenteras i huvudtexten. 

I de direkt jämförbara beräkningsfallen reduceras verkan i om- 

givningen väsentligt, om hänsyn tas till värmelyftet. Även ibi- 

lagans beräkningsfall 7 och 8, som avser ett initialt utsläpp på 

låg höjd av 100 Z ädelgaser och 30 Z jod, blir konsekvenserna 

lindrigare än i de fall, som presenterats för utsläppsalterna- 

tivet med 3 Z jod, beräkningsfall 5 och 6 i huvudrapporten. 
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Utredningen har baserat sina bedömningar på resultaten sådana de

presenteras i rapportens huvudtext. De för beräkningsfall 5 och

6 redovisade konsekvenserna får dock ej betraktas som en rea-

listisk uppskattning av konsekvenserna vid ett entimmesutsläpp.

Snarare får dessa beräkningsfall betraktas som mycket pessimis-

tiska uppskattningar avseende övre gränser för konsekvenserna

vid mera långvariga utsläpp, där värmeinnehållets lyftverkan

blir mindre effektiv.

Sannolikhet eller risk:

I ett begynnelseskede studerades haverikonsekvenserna för

kumulativa frekvensen 5 Z avseende mest belastad riktning från

verket. De slutgiltiga konsekvensberäkningarna genomfördes sedan

för frekvenserna 0.15 respektive 1.5 Z (beräknat i procent av

total tid), där man alltså inarbetat vindriktningsfrekvensen i

det statistiska materialet.

Rent allmänt har för övrigt samtliga beräkningsmodeller undergått

förändringar i riktning mot mera utpräglad finstruktur. Beräk-

ningen av befolknings- och koncentrationsfördelningen har t ex

förfinats att gälla en indelning i 0.50-sektorer i plymen, och

resultaten har differentierats med avseende på populationens

fördelning i avståndsintervall, åldersintervall samt ett stort

antal dosintervall.
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1. TEKNISKA DATA 

1.1 Reaktoreffekt 

Samtliga beräkningar avser stråldoser till följd av haveri i 

en 1700 Mwt kärnreaktor (NÄR-131:1). 

Aktivitetsinnehållet efter utbränningstid 3  107 s (ca ett år) 
är följande:

Ädelgaser 

total aktivitetsmängd 300 MCi 

motsvarande 1.7 108 MeV?Ci 

Jodisotoper 

total aktivitetsmängd motsvarande 400 MCi 

motsvarande 5.9 108 MeVyCi 

1.2 Avstånd verket - stadens centrum 

Fyra olika förläggningsalternativ har studerats, varvid följande 

antaganden gjorts avseende verkets avstånd till stadens centrum 

respektive radien av befolkningsfri zon omkring verket: 

Avstånd verket - stadens centrum Befolkningsfri zon, radie 

5 km 0.5 km 

20  
2 

40  
5 

100 5 

1.3 Utsläppshöjd 

Effekterna har beräknats för effektiva utsläppshöjderna 100 m 

respektive 20 m. Inverkan på den effektiva spridningshöjden 
av utsläppets värmeinnehåll och värme från de radioaktiva 

sönderfallen behandlas separat i bilaga 1. 

1.4 Utsläppstid 

Utsläppet av aktivitet antas i samtliga beräkningsfall ske i sin 

helhet, jämnt fördelat över haveriförloppets första timme. 
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2. BEFOLKNINGSFÖRDELNING 

Den schematiserade befolkningsfördelningen är anpassad efter 

förhållandena i Stockholm 1965 (NÄR-18521), och är en vidare- 

utveckling av en tidigare befolkningsmodell (NÄR-l8l:l). Be- 

räkningarna har utförts med utgångspunkt från följande förut- 

sättningar: 

- Total befolkning 1.2 milj inv 
- Utbredningsområde Radie 25 km 

- Befolkningstätheten har 
beräknats med skilda ut- 

tryck för var och en av 6 st 600-sektorer 
- 

Dagbefolkning avser kl 0700*1700 
Nattbefolkning avser kl 1800-0600 

- Äldersgrupper Barn $ 1 år 
§16 år 

Total befolkning 

Med utgångspunkt från detta underlag har en senare uppdel- 

ning gjorts i grundmaterialet, så att data kan erhållas för 

följande åldersgrupper 

Barn 0 - 1 år 
1 - 6 år 
7 - 16 år 

Vuxna  16 år 
Total befolkning 

De presenterade konsekvensberäkningarna har i allmänhet utförts 

för dagbefolkningen. Den ökning av folkmängden i de centrala 

delarna som sker under dagtid, gör att detta förfarande som 

regel leder till de största beräknade konsekvenserna. Beräkning 

av effekterna vid utsläpp med längre varaktighet än en timme 

har utförts för utsläppstiden 12 timar, varvid två alternativ 

studerats, dels utsläpp under natten med konsekvensberäkningen 

baserad på nattbefolkningen, dels utsläpp under dagtid med hänsyn 

tagen till den förändrade situation avseende befolkningsfördel- 

ningen, som antagits gälla under denna del av dygnet. 
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För att modellen även vad avser glesbygdsförläggning - av- 

stånd 4O och 100 km - skall ansluta sig till verkliga för- 

hållanden, har separata konsekvensberäkningar utförts för 

följande: 

- Ett mindre samhälle omfattande 500 invånare på 
avståndet 2, 5 alternativt 10 km från verket. 

- En mindre stad med en befolkning av 
15 000 invånare på avståndet 15 km från 
verket. 

Befolkningsfördelningen i 100-sektorer sett från kraftverket 

framgår av diagram l - 4. 

3. ATMOSFÄRISK SPRIDNING 

3.1 Koncentrationsstatistik 

Till grund för bestämandet av den atmosfäriska spridningen 

ligger ett datamaterial från de meteorologiska basundersök- 

ningarna i Studsvik och Ågesta. Använda beräkningsmetoder är 

sålunda resultatet av en analys av meteorologiska data, er- 

hållna ur registreringar på olika höjder, samt ett stort antal 

spridningsförsök, varigenom för beräkningarna erforderliga 

spridningsparametrar kunnat bestämmas (4). 

För beräkning av koncentrationen i omgivningen som följd av 

ett utsläpp i viss nivå används en beräkningsmetod, som förut- 

sätter gaussisk fördelning i plymen. Grundekvationen är den- 

samma som används av Pasquill. I motsats till Pasquills system, som 

baseras på spridningsparametrar för vissa stabilitetsförhållanden, 

typerna A-F, med standardvärden avseende vindhastigheten, erhålles med 

denna beräkningsmetod spridningsparametrarna som kontinuerliga funk- 

tioner av meteorologiska data enligt registrering i 120 m mast. 

För bestämning av spridningsförhållandena i den lägre atmos- 

fären erfordras endast data avseende vindhastighet och 

vindriktning samt temperaturgradienten. Med utgångspunkt från 

detta observationsmaterial, omfattande parameterdata för 24 000 h, 

har en bearbetning utförts, där spridningsförhållandena uttrycks 
) som relativ koncentration (s/m3) X

. Detta material kan sedan för 

X) koncentration_;Ci/m3 = S/m3 relativ koncentration =
_

utsläppstakt C1/s 
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varje punkt i omgivningen sorteras efter fallande värde på 

relativa koncentrationen. Efter denna sortering har man således 

en koncentrationsstatistik ur vilken direkt information kan 

erhållas beträffande de koncentrationsvärden, som med viss 

given sannolikhet kan koma att uppnås eller överskridas 

under vissa utsläppsförhållanden. 

Beräkningsmetoden gäller det marknära skiktet 20 - 200 m. Den har 

närmare beskrivits av Högström (5) och Gyllander-Widemo (6). 

3.2 Storstadseffekter 

Genom den ökade turbulensen över stadsbegyggelse, orsakad 

dels av uppvärmning och därav följande lokal konvektion, 

dels av hinder i strömningsvägen, påverkas spridnings- 

förhållandena. Ä ena sidan ökar storleken på spridnings- 

parametrarna oyoch oz och i vissa fall vindhastigheten, 

vilket innebär gynnsammare spridningsförhållanden. Å andra 

sidan kan vid s k stagnationstillstånd en annan stadseffekt 

uppkomma, genom att cirkulationsceller utbildas som kan täcka 

hela staden. Vid låg vindhastighet medför detta inströmning 

mot stadens centrala delar och utströmning mot perifera om- 

råden i en högre nivå, dock under existerande spärrskikt. 

Visst läckage från sådana system torde emellertid alltid 

förekoma till omgivningen. 

Inom en storstad kan sålunda under en stagnationsperiod lokala 

cirkulationsceller existera, och vissa delar av det aktiva 

molnet kan därvid uppehålla sig inom staden under en tid- 

rymd av storleksordningen dygn. Ökad utbredning av det aktiva 

molnet inom sådana s_k urban heat islands under ett stagna- 

tionstillstånd av längre varaktighet medför troligen ingen 

ökning av antalet personer som får höga doser. Däremot kan 

ett ökat antal personer erhålla en dos inom ett jämförelsevis 

lågt dosintervall. 
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En generellt tillämplig beräkningsmodell som medger en kvanti- 

tativ behandling av dessa fenomen har ej funnits tillgänglig 
för utredningen, varför spridningen inom staden behandlats 

med sama metodik som använts i övrigt. 

4 . HAVERIFÖRLOPP 

4.1 Nuklidsammansättning 

Gjorda bedömningar visar att radioaktivitet i form av jod- 

isotoper och av olika ädelgaser blir av dominerande be- 

tydelse för de akuta riskerna vid ett haveri. Ädelgas- 
nukliderna för sig och jodisotoperna för sig antas före- 

komma i utsläppet omedelbart efter haveriets inträffande 

i samma proportioner som i bränslet. Bränslet har därvid 

antagits vara använt i reaktorn under 3 - 107 sekunder, 
dvs ca ett år. Aktivitetsmängderna av de enskilda nukli- 

derna har sedan korrigerats för avklingningen genom det 

radioaktiva sönderfallet på så sätt att ett medelvärde 

beräknats för den tid utsläppet pågår. Detta förfarande 

är en följd av antagandet om jämn utsläppstakt. 

Radionuklider med halveringstid kortare än 4 min (Kr 89, 

Xe 137 etc) har icke medtagits, då de har avklingat innan 

de når omgivningen. Av ädelgasnukliderna är Xe 138 med 

halveringstiden 850 s den mest kortlivade av de i utsläppet 

ingående isotoperna. På grund av försumbar gamaeffekt har 

dosbidragen från Kr 85, Xe 133m icke medtagits. Bidraget 
från Cs 138 som är dotterprodukt till Xe 138, har inklu- 

derats vid beräkning av doserna 

Jodisotoperna I 128 och I 130 har uteslutits då de endast 

förekommer i mycket små mängder i bränslet. 

Under dessa förutsättningar fås nedanstående relationer 

mellan nukliderna för ädelgaser respektive jod: 
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Egäliéåêséslaiaa 

êésla2§sz_Z J9é_Z 

Kr 85 m 5.3 Z I 131 11.1 Z 

Kr 37 8.6 1 132 16.0 

Kr 88 12.7  I 133 23.1 

Xe 133 31.7 I 134 27.8 

Xe 135 m 8.7 1 135 22.0  

Xe 135 6.3 100 7 

Xe 133 26.7 

100 z

4.2 Utslägpsalternativ 

Två olika alternativa sammansättningar på det maximala haveri- 

utsläppet studerats. 

Utsläppsalternativ I utgöres av: 

Ädelgaser 100 Z (av hela härdinnehållet) 

Jod 30 Z

totalt 300 MCi 

totalt 120 MCi 

Nuklidsammansättningen i utsläppet (MCi) enligt alternativ I blir då 

Kr 85 m 15.9 MCi 1 131 13.3 MCi 

Kr 87 25.8  1 132 19.2 

Kr 88 38.1 
 1 133 27.6  

Xe 133 95.1 1 134 33.4 

Xe 135 m 26.1 1 135 26.4 

Xe 135 18.9 
 

120 Mci 

Xe 138 80.1 

300 MCi 

Utsläppsalternativ II innebär en mindre andel utsläppt jod: 

totalt 300 Mci 

totalt 12 Mci 

Ädelgaser 100 Z 

Jod 3 Z
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För båda utsläppsalternativen har antagits, att hela härdinne- 

hållet av ädelgaser frigöres till omgivningen, då det varit 

svårt att motivera en maximal utsläppsandel, som ligger väsent- 

ligt under 100 Z. Beträffande jod kan man däremot alltid räkna 

med viss reduktionsfaktor, vars storlek beror på haveriförloppet. 
Maximalt tänkbar utsläppsandel jod ligger med stor sannolikhet 

i intervallet 3 - 30 Z (NÄR-l12:2). 

4.3 Utsläppstider 

Minsta enheten i det meteorologiska grundmaterial, som finns 

tillgängligt från basundersökningarna, hänför sig till samp- 

lingstiden l h. Med utgångspunkt från dessa timvärden beräk- 

nas effekten även över längre utsläppstider. 

Vid utsläpp med längre varaktighet, tex 24 h, erhålles lägre 

koncentrationer i omgivningen huvudsakligen på grund av vindrikt- 

ningens oscillation under den längre tiden. 

I samband med beräkningar av konsekvenserna vid mycket stora 

och osannolika haverier (NÄR-ll2:2) har det varit önskvärt 

att definiera relativt ogynnsama spridningssituationer, som 

kombineras med antaganden om stora aktivitetsutsläpp på rela- 

tivt kort tid. Med hänsyn till fysikaliska begränsningar har 

dock därvid icke kortare utsläppstider än en timme ansetts 

behöva beaktas. 

4.4 Utsläppshöjd 

Frågan om hur utsläppshöjden skall beaktas i konsekvensberäk- 

ningar av föreliggande typ har belysts i rapportens inledning. 

Teoretiska möjligheter finns nu att med kännedom om utsläpps- 

takten med avseende på dels radioaktivitet, dels värme, ta hänsyn 

till det värmelyft, som ger en högre verklig spridningshöjd än 

utsläppsnivån. Värmelyftets betydelse belyses av en jämförelse 

med resultaten i bilaga l. 
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I föreliggande rapport redovisas resultaten av ett antal beräknings- 

fall, som bedömts täcka det intervall, inom vilket den maximalt 

tänkbara haverikonsekvensen ligger, samt att därvid ange dess 

sannolikhet. Härvid har värmelyftet beaktats genom val av lämp- 

liga kombinationer avseende aktivitetsutsläpp och effektiv sprid- 

ningshöjd. Med utgångspunkt från de resultat, som redovisas i 

bilaga l har det således ansetts rimligt att för alternativet 

med den större jodmängden endast beakta beräkningar för höjden 

100 m. För alternativet med den mindre andelen jod har såväl 

100 m som 20 m utsläppshöjd tagits med. 

Det är emellertid ej sannolikt, att spridningen vid stora och 

snabba aktivitetsutsläpp kan komma att äga rum på den lägre 

höjden. Beräkningsfall 5 och 6 (i huvudrapporten) får därför 

anses representera extremsituationer avseende konsekvenserna 

av mindre och långsammare utsläpp, där värmelyftet blir mindre 

effektivt. Vid utsläpp av längre varaktighet tillkommer emeller- 

tid en konsekvenslindrande faktor genom att utspädningen till följd 

av vindriktningens oscillation ökar. Hänsyn härtill har icke 

tagits vid redovisningen av resultaten, som därför inkluderar 

viss säkerhetsfaktor. 

5. BERÄKNINGSFALL 

Beräkningarna är utförda för följande fall 

Avstånd verket -
Utsläpps- Befolknings- Utsläpps- 

stadens centrum höjd fri zon alternativ 
(km) (m) (km) 

5 20 0.5 II

5 100 0.5 I, II

20 20 2 II 

20 100 2 I, II 

40 20 5 II

40 100 5 I, II 

100 20 5 II

100 100 5 I, II

Utsläppsalternativ I: 100 Z ädelgaser, 30 Z jod 

11: 100 - 3 -
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Verket ligger i den 60°-sektor i staden som har den största 

befolkningen. Den koncentrationsstatistik som valts innebär 

dessutom att staden ligger i en ur spridningssynpunkt ogynnsam 

bäring från verket. 

6. STATISTISK BEARBETNING 

6.1 Översikt 

Med utgångspunkt från riktlinjerna för den statistiska analysen 
har beräkningsmetoder utarbetats, fördelade på följande 7 

delprogram, vilka länkas till varandra och i bearbetningens 
slutfas ger information beträffande antalet personer, som med 

en given sannolikhet kan komma att erhålla angivna hälsoeffekter. 

Analysen omfattar sålunda följande delprogram: 

- Relativ koncentration 

-
Befolkningsfördelning 

-
Frekvensanalys avseende antalet personer, 
som erhåller viss exponering 

- Externdos 

- Interndos 

- Hälsoeffekter orsakade av total (extern +
intern) helkroppsdos 

- Hälsoeffekter orsakade av sköldkörteldos 

6.2 Sannolikhet 

Under punkt 3.1 har redogjorts för beräkningen av 

koncentrationsstatistiken. 

Frekvensfördelningen avseende exposition eller dos kan baseras 

på enbart värden avseende belastad bäring eller på totala antalet 

observationer. I det förstnämnda fallet förutsättes, att plymen vid 

haveritillfället står i aktuell bäring, och angivet värde på sanno- 

likheten avser risken att haverikonsekvenserna med denna förutsätt- 

ning blir större än de beräknade. Anges sannolikheten i procent 
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av total tid, inkluderas även sannolikheten att vinden vid 

haveritillfället står i denna bäring, dvs man tar även hänsyn 

till vindriktningens frekvensfördelning. 

Vid beräkning av haverikonsekvenserna i denna rapport (tabell l á 6) 

har för 40 km- och 100 km-förläggningarna den statistiska 

frekvensberäkningen baserats på individdosen i de tätorter, 
som varit styrande för beräkningarna. Med utgångspunkt från 

det väderleksläge, som med angiven frekvens ger upphov till 

en dos åigränsdosen i respektive tätort, har konsekvenserna 

i storstaden beräknats. 

Vid förläggning inom stadens område (5 km- och 20 km-för1ägg- 

ningarna) har frekvensfördelningen baserats på antalet personer, 

som erhåller en dos större än viss angiven gränsdos. Detta innebär 

bland annat, att ju närmare stadens centrum verket ligger, desto 

fler bäringar blir representerade i frekvensfördelningen. 

6.3 Studerade sannolikhetsnivåer 

I denna rapport har stråldoser i omgivningen beräknats för 

följande sannolikheter: 

0.15 Z av total tid, motsvarande ungefär 5 % av den tid 

aktuell bäring varit belastad. 

1.5 Z av total tid, motsvarande 40 - 60 Z av den tid aktuell 

bäring varit belastad. 

Dessa värden har valts, då det ansetts önskvärt att studera 

mycket låga sannolikheter, samtidigt som man bör undvika 

alltför extrema situationer, för vilka underlaget icke gäller 

med godtagbar konfidens. 
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6.4 Gränsdos, som använts vid Val av konsekvens- 

percentil 

Exponeringen (Ci s m_3) respektive externdosen från molnet 

(rad) har med hänsyn till strålningens olika egenskaper, såsom 

räckvidd i luft etc beräknats med olika modeller och blivit 

föremål för separata frekvensanalyser. Inför de slutliga be- 

räkningarna har emellertid en samordning skett, och det har 

blivit erforderligt att ange ett gränsvärde för endera 

externdosen till följd av gammastrålning från molnet eller 

interndosen till följd av inhalation. 

Med hänsyn till att radiojod bidrar med en betydande del av 

externdosen från molnet och samtidigt orsakar såväl sköld- 

körteldos som intern helkroppsdos, har radiojoden ansetts 

böra väga tyngst i konsekvensberäkningarna för här studerade 

utsläppsalternativ. Efter studium av resultaten vid tillämpande 

av olika exponeringsgränser har man valt att låta följande villkor 

vara styrande för bestämning av den spridningssituation som 

ingår i konsekvensberäkningen: 

Konsekvenspercentilerna 0.15 respektive 1.5 Z anger sålunda 

sannolikheten för att antalet personer som utsätts för 

10 Cis m_3 eller mer av jod l3l, skall bli minst så stort som 

det i konsekvensbilden ingående antalet. För vissa fall med 

genomgående låga exponeringar har dock gränsvärdet l Cis m_ 

av jod 131 använts. 

6.5 Individdos respektive dos till stadsbefolkningen 

Principiellt skiljer sig beräkningarna i följande avseenden: 
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Individdos Den statistiska bearbetningen är baserad 

på dos i viss punkt, och den kumulativa 

frekvensfördelningen ger sålunda sam- 

bandet mellan sannolikhet och dos i rad 

på visst avstånd från verket. 

Dos till stadsbe- Dosfördelningen omfattar 12 intervall. 

Å2lE2i2åEE---- Frekvensfördelningen är i detta fall 

baserad på totalt antal personer, som 

befinner sig inom viss isodoslinje. Den 

ger alltså sambandet mellan sannolikhet 

och storleken på den population, som får 

en dos gränsdosen. 

7. DOS TILL STADSBEFOLKNINGEN 

Befolkningen i staden har differentierats med hänsyn till av- 

stånd från verket, ålder och dos enligt följande. 

Avståndsintervall: 

Verket 5 km från stadens centrum: 

0.5-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-20, 20-30 km 

Verket 20 km från stadens centrum: 

2-3, 3-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-45 km 

Verket 40 km från stadens centrum: 

15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-50, 50-65 km 

Verket 100 km från stadens centrum: 

75-80, 80-90, 90-95, 95-100, 100-105, 105-110, 110-125 km 

För förläggningsalternativen 40 och 100 km tillkommer mindre 

tätorter på avstånden 5 respektive 15 km. 
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Åldersintervall: 

0.1 år, 1-6, 7-16, 16 år och total befolkning 

Dosintervall: 

1 - 3 - 10 - 30 - 100 rad etc, suma 12 intervall

7.1 Helkroppsdos genom externstrålning från plymen 

För beräkning av helkroppsdos från plymen (7) har i detta uppdrag 
använts ett datorprogra (8) som bestämmer antalet personer inom 

givna dosintervall. Vid beräkningen har hänsyn tagits till såväl 

jod som ädelgasinnehållet i plymen. Programet adderar dosen från 

ett stort antal punkter i plymen och tar därvid hänsyn till 

build-up och attenuering liksom sönderfall under uppehållstid 
i raktorn (jfr vad som sagts tidigare om medelvärde för en 

timme) samt under transporten till olika punkter i terrängen. 

För ett haveri under dagtid kan följande approximativa antaganden 

göras beträffande den procentuella fördelningen av befolkningen 
med hänsyn till om individerna vistas utomhus eller ej: 

35 Z vistas ute 

65 Z vistas inne i byggnader 

För personer utomhus har en total dosreduktionsfaktor på 0.5 

antagits. Faktorn samansätts av en skyddsfaktor på 0.8 med 

hänsyn till skärmande inverkan av byggnader och topografi samt 

en faktor 0.63 med hänsyn till den skärmning kroppen själv 

ger de blodbildande organen. För personer inomhus har en dos- 

reduktionsfaktor på 0.2 antagits gälla. 

Viktas de båda dosreduktionsfaktorerna med hänsyn till befolk- 

ningsfördelningen erhålles en genomsnittlig dosreduktionsfaktor 

på 0.3, vilken använts i dosberäkningarna. 

7.2 Helkroppsdos från inhalerad radiojod 

Vid extern bestrålning med genomträngande gammastrålning fås en 

tämligen jämn dos i hela kroppen. Strålningseffekterna domineras 

därvid av reaktioner hos de mest känsliga organen och Vävnads- 

typerna. Vid inhalation av radioaktivitet är förhållandena mer 
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komplexa. Då det gäller radiojod t ex får sköldkörteln p g a 

sin benägenhet att ta upp jod så mycket större dos än andra 

vävnader att dess reaktion kan betraktas som oberoende av 

effekterna i övrigt. Med hänsyn till de svårigheter som finns 

vid beaktande av synergistiska effekter, individuella varia- 

tioner i fysiologiskt avseende m m har här förenklat antagits, 
att internbestrålning av vitala vävnader och organ, utgörande 
1/3 eller mer av kroppens massa är att anse som helkroppsbe- 
strålning additiv med extern gammados. (Med synergistisk effekt 

avses den ändring i dospåverkan i ett specifikt organ - vanligen 
i negativ riktning - som kan uppkomma till följd av samtidig 
dospåverkan i ett annat specifikt organ.) Beräkning av intern 

helkroppsdos till följd av inhalerad radiojod har gjorts med 

utgångspunkt från litteraturuppgifter (9, 10) rörande normal 

jodomsättning i människokroppen. 

Följande dosomvandlingskonstanter har använts i beräkningarna. 
Värdena gäller löslig jod. 

1 131 0.090 rad m3 ci1 s1 
1 132 0.092 

1 133 0.12 

1 134 0.035 

1 135 0.12 

Dessa konstanter gäller såväl barn som vuxna. 

7.3 Sammanlagring av extern och intern helkroppsdos 

Principen vid sammanlagringen har varit, att den person som 

fått den högsta externdosen även förutsättes få den högsta intern- 

dosen. 

Bästa anpassningen 5111 analytiska uttryck har framräknats för de 

kumulativa fördelningskurvorna avseende personer, som erhållit 

vissa doser, externdos respektive interndos var för sig. Därefter 

har summering av doserna skett för person efter person eller vid 

stora populationer för vissa intervall, vilka valts tillräckligt 
små för att en medeldos skall kunna anses gälla för samtliga 

personer inom intervallet. 
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7.4 Dos till thyreoidea från inhalerad radiojod

Vid haveri komer skaderiskerna till följd av inhalation av

radioaktiva gaser och aerosoler att bli större för barn än

för vuxna. Därför har en separat undersökning gjorts avseende

befolkningars åldersfördelning (NÄR-18521).

Följande dosomvandlingsfaktorer har använts i beräkningarna:

Dosomvandlingsfaktor
Barn_: 16 år

1 131 1000 rad m3 ci1 s1
1 132 14

1 133 230 

I 134 4 

1 135 52

Dosomvandlingsfaktorn för vuxna beräknas vara 0.3 ggr faktorn

för barn (ll).

En jämförelse mellan dosomvandlingsfaktorerna för isotopen I 131, 

avseende helkroppsdos respektive sköldkörteldos visar, att man

vid samma exponering erhåller en dos till sköldkörteln hos vuxna,

som är en faktor 3000 - 4000 ggr större än helkroppsdosen. Detta

överensstämmer relativt väl med vad Dolphin anger beträffande

dossambandet thyreoidea : helkroppsdos (12).

8. SAMBANDET DOS - SKADA

Intern och extern helkroppsdos beräknas för närvarande med

skilda program, och i slutfasen sker en samanlagring i samband

med beräkning av hälsoeffekterna (13).

Använda värden avseende dos - effektsamband redovisas nedan

(14) (NÄR-041:1).
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Hälsoeffekter 

Fraktion av antalet Dos, rad 
belastade personer 
inom angivet dosinter- 
vall som drabbas av 
specificerad effekt 
(i procent) 

Svåra akuta skador 

Dödsfall 100  1000 
 

80 300 - 1000 

20 100 - 300 

Strålsjuka 20 300 - 1000 

80 100 - 300 

20 30 - 100 

Abort, ovillkorlig 100 10 - 100 

Sköldkörtelfunktion 

utslagen 100 100 000 

tidig funktionsstörning 80 10 000 - 100 000 

Lindriga akuta_§kador 

Abort, Villkorlig 100 1 - 10 

Sköldkörtel 
sen funktionsstörning 20 10 000 - 100 000 
- 60 1000 - 10 000 

Sena statistiska skador 

Antal skadade per 
manrad inom angivet 
dosintervall 

Leukemi 2.0 0 105 1 - 300 

Sköldkörtelcancer 

Ålder, år 

0 - 1 1.0 - 104 3 - 1000 
1 - 16 1.5 - 10-5 3 - 1000 
 16 5.0 - 106 3 - 1000 

Övr cancerformer utom 
_4 sköldkörtelcancer 1.0 ° 10 1 - 300 
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I vissa fall har hälsoeffekterna i dagens läge ej kunnat klart 

verifieras. Detta gäller speciellt effekterna av låga doser, 
t ex sen sköldkörtelstörning. Angivna värden avseende antalet 

fall av sen sköldkörtelstörning lämnas därför med den reserva- 

tionen, att tillräckligt basmaterial ännu ej föreligger för 

en entydig bedömning av sambandet dos - skada. 

Detsama gäller sambandet mellan dos och sköldkörtelcancer för 

olika isotoper av radiojod. Erfarenheterna av bestrålning från 
I 131 synes indikera, att en sådan cancereffekt eventuellt ej 
kan komma att induceras. Å andra sidan torde doser från mera 

kortlivade isotoper av jod kunna medföra Större effekter än mot* 

svarande doser av I 131, ett förhållande vars detaljer för när- 

varande ej är helt klarlagda. 

9. HAVERIKONSEKVENSER 

9.1 Hälsoeffekter i storstaden 

En sammanställning av beräkningsresultaten för de olika för- 

läggnings- och utsläppsalternativen redovisas i tabell l - 6. 

Haverikonsekvenserna, som för fjärrförläggningarna även 

inkluderar mindre tätorter, specificeras här tillsammans med 

motsvarande värden på sannolikhet. 

Förläggningarna 5 respektive 20 km från centrum representerar 

förläggningar inom storstaden. Med det antagande som gjorts, 
att stadsbebyggelsen har en radie av 25 km, skulle en helt 

befolkningsfri zon med 15 respektive 75 km radie uppstå mellan 

verket och stadsgränsen vid förläggning 40 respektive 100 km 

från stadens centrum. 

För att beräkningsresultaten bättre skall illustrera de verk- 

liga förhållandena med små tätorter i glesbygden och satellit- 

städer i stadens randområden respektive mindre städer på måttligt 
avstånd från verken, har som tidigare nämnts för 40 och 100 km- 

alternativen följande kompletterande antagande gjorts: 
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- mindre tätort med 500 invånare på avståndet 5 km 
från verket 

- mindre stad med 15 000 invånare på avståndet 15 km 
från verket 

För 40 och 100 km-fallen har beräkningarna utförts för två 

alternativ, 

- dels ett alternativ där individdosen på avståndet 
5 km varit styrande 

- dels ett alternativ där individdosen på avståndet 
15 km varit styrande för beräkningarna 

Med styrande avses, att frekvensberäkningen baserats på 
individdosen i en punkt 5 km alternativt 15 km från verket. 

Angivna värden på sannolikheten gäller alltså exakt för individ-. 

dosen i den styrande tätorten. Samtidigt ger haveriberäkningarna 
konsekvenserna för den andra tätorten och för storstaden. 

Under punkt 6.4, sid 16, har lämnats en redogörelse för beräknings- 

gången och anges de gränsdoser, som använts i den statistiska 

beräkningen. 

Ett relativt stort antal hälsoeffekter har studerats, såväl 

orsakade av extern som intern helkroppsdos samt av sköldkörtel- 

dos från radiojod. Eftersom den statistiska bearbetningen 
baserats på inhalationsdosen i visst intervall, kommer resultaten 

att gälla exakt med den angivna sannolikheten endast för sådana 

typer av skada. Samtidigt erhålles antalet fall av övriga hälso- 

effekter. 

I den grundläggande beräkningen avseende antalet personer, som 

med viss given sannolikhet erhåller en dos ; gränsdosen, finns 

för övrigt möjlighet att välja mellan något olika kombinationer 

av väderleksparametrar. Situationer, som studerats, har som 

regel karakteriserats av neutral eller måttlig stabilitet samt 

låg vindhastighet. Andra kombinationer av väderleksparametrar 

med praktiskt taget sama sannolikhet skulle ge samma värden 

avseende antalet fall med tidig sköldkörtelstörning medan däremot 

vissa differenser med hänsyn till sannolikheten kan uppkomma 

avseende övriga hälsoeffekter. 
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I anslutning till resultatredovisningen, tabell 1 - 6, 
lämnas kommentarer avseende specifika haverikonsekvenser 

vid de olika förläggningsalternativen. 
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Tabell 1 

HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET 

NÄR-194:1 
25 

Verket 5 km från stadens centrum 

Utsläppshöjd 100 m 20 m

Andel jod _ 3 Z 30 Z 3 Z 

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1.5 0.15 

TSV* 5a““°1ik*?e“.1°er 0.015 0.0015 0.0015 0.0001s 0.0015 0.00015 
m11J reaktordriftar 

Beräkningsfall 1 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser 

§2å.r.§_21s2E2_§1§ê§9:= 
Dödsfall 0 O 0 0 . 370 

Strålsjuka 0 100 1900 80 13000 

Abort, ovillkorlig 40 270 1100 1800 180 1700 

Sköldkörtel 

utslagen + tidig 2 0 6800 42000 730 64000 

funktionsstörning 

Lindriga akuta skador 

Abort, Villkorlig 2700 2100 3400 1600 2800 1400 

Skm-dkört?1 .. . 5100- *31000 120000 
“

120000 
 

61000 94000 
sen funktlonsstorning 

Sena statistiska 

.êlsêéez ________ __ 

Leukemi 13 18 47 73 21 92 

Sköldköftelcancer - 
380 

i 
460 

*  
280 250 430 110 

Övr cancerformer 66 90 230 370 100 460 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Tabell 2 

HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET 
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Verket 20 km från stadens centrum 

Utsläppshöjd 100 m 20 m 

Andel jod 3 Z 30 Z 3 Z 

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1,5 0,15 
Total sannolikhet per 

i 

milj reaktordriftår 0.015 0.0015 0.0015 0.00015 0.0015 0.00015 

Beräkningsfall 1 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser 

§2å1:ê_2§2Ee_§15êé9:= 
Dödsfall 0 7 0 13 0 10 

Strålsjuka 260 86 440 46 330 

Abort, ovillkorlig 11 180 100 260 47 180 

Sköldkörtél 

utslagen + tidig 2 110 6500 25000 390 4000 
funktionsstörning 

Eiêéäiåâtêkäêiåláêåâä 
Abort, Villkorlig 2400 6200 3900 6200 3500 5700 
Sköldkörtel _
Sen funktionsstörning 

4900 18000 180000 320000 47000 250000 

Sena statistiska 

ålsâée: ________ __ 

Leukemi 6 32 29 61 19 39 

Sköldkörtelcancer 600 1100 630 510 810 660 
Övr cancerformer 29 160 150 310 94 200 

En jämförelse mellan antalet skadefall för 5 km- och 20 km-förläggningarna 
(tabell 1 och 2) visar ingen enhetlig bild. 

I 20 km-alternativet har ett tiotal dödsfall erhållits i tre beräkningsfall, medan 
antalet dödsfall är noll vid 5 km-förläggningen i alla beräkningsalternativen utom 
ett. Samtidigt har andra hälsoeffekter av typen lindrigare skador ökat i antal för 
20 km-läget jämfört med 5 km-läget. 

Effekten beror på att de angivna konsekvenspercentilerna gäller exakt för expo- 
neringar i den storleksordning som svarar mot icke dödliga skador. Detta ger för 
20 km-läget annan väderlekstyp - mera stabil skiktning och/eller lägre vindhastig- 
het - vilket ger längre och smalare plymer än vid 5 km-läget. 
Den försämrade spridningen i höjd och sidled i sådana plymer medför en ökad 
koncentration. Då verket även i 20 km-läget befinner sig inom stadens område, 
har detta resulterat i ett antal dödsfall. 

Ökningen av antalet lindrigare skador förklaras av att motsvarande isodoslinjer i 
plymens randområden i 20 km-läget kommer att omfatta en avsevärt större del av 
stadens område än i 5 km-läget (strömningsväg 45 km mot 30 km). 
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Tabell 3 

HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET Verket40 km från stadens centrum
Tätort 500 inv 5 km från verket styrande för beräkningarna

Utsläppshöjd 100 m 20 m

Andel jod 3 Z 30 Z 3 Z 

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1.5 0.15 

Total sannolikhet per
i

milj reaktordriftår
0.015 0.0015 0.0015 0.00015 0.0015 0.000l5 

Beräkningsfall l 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser

§YåEâLêEEEâL§Eê§9E=
Dödsfall 0 0 0 O_ 0 0

Strålsjuka 0 0 0 100 0 100

Abort, ovillkorlig 0 6 6 190 6 190 

Sköldkörtel

utslagen + tidig 0 0 0 400 0 2800 
funktionsstörning

Lindriga akuta skador

Abort, Villkorlig 180 220 190 1900 . 260 3700 

Sköldkörtcl W ._.._ . A . - . 
Sen funktionsstörning

0 300 2100 72000 2100 67000 

Sena statistiska

skakig: ________ __ 

Leukemi 0 l 0 9 l 12 

Sköldkörtelcancer . ” 22 440  150 1300 460 1300 

Övr cancerformer 1 5 4 48 5 67 

.Verket är enligt detta alternativ förlagt utanför storstaden, och för praktiskt
taget samtliga hälsoeffekter har antalet skadefall minskat jämfört med förläggnings-
alternativ 20 km från centrum.

Endast sköldkörtelcancer har i ett par beräkningsfall uppvisat en ökning. Orsaken
härtill är, att dosen till sköldkörteln på grund av det ökade avståndet reducerats
och komit att underskrida 1000 rad, varför en förskjutning från sen sköldkörtel-
störning till sköldkörtelcancer (3 - 1000 rad) ägt rum.

Rent allmänt gäller, att fall av svårare akuta skador endast uppstår i de små tät-
orterna; fall av strålsjuka endast i den mindre orten på avståndet 5 km. Huvuddelen
av antalet lätta skador och sena statistiska effekter uppkommer i storstaden.



Utsläppshöjd 100 m 20 m 
Andel jod 3 Z 30 Z 3 Z 

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1.5 0.15 
Total sannolikhet per 

l

milj reaktordriftår 0.015 0.0015 0.0015 0.00015 0.00l5 0.000l5 

Beräkningsfall 1 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser 

§yår§._21_2§2_§1_&lt;ê&lt;_19:= 
Död sf al 1 0 0 0 _0 0 0 

Strålsjuka 0 0 0 100 o 100 

Abort, ovillkorlig 0 6 6 190 6 190 
Sköldkörtel 

utslagen + tidig 0 0 80 3100 0 2800 
funktionsstörning 

LÅ9§EiSê_êEEEê_§1§ê§9E 
Abort, Villkorlig 190 320 240 4300 270 3500 

Sköldkört? ,, . 60 2300 5600 240000 2100 70000 sen funktionsstorning 

Sena statistiska 

êlsêée: ________ __ 

Leukemi 0 1 1  1  

Sköldkörtelcancer 130 780 
” 

1100 
0 

1100 500 1200 
Övr cancerformer 2 8 7 98 6 70 
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Tabell 4 * 

HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET Verket4O km från stadens centrum 
Tätort 15 000 inv 15 km från verket styrande för beräkningarna 

Detta beräkningsalternativ, med en tätort (15 000 inv) på avståndet 15 km från verket 
styrande för den statistiska beräkningen innebär för flertalet hälsoeffekter en ökning av antalet skadefall jämfört med föregående alternativ - tätort med 500 inv på 5 km 
från verket styrande. 

Orsaken härtill är följande: 

En beräkning med effekterna på avståndet 5 km från verket styrande förutsätter neutrala - instabila väderlekslägen, vilka automatiskt ger en relativt snabb minskning av 
koncentrationen med avståndet. 

Om däremot koncentrationen på avståndet 15 km från verket skall motsvara aktuella, låga konsekvenspercentiler, erfordras väderlekslägen av stabilare typ. Eftersom den 
styrande tätorten i detta fall befinner sig i storstadens randområden, kommer en be- 
räkning grundad på dosen på avståndet 15 km att innebära även för storstaden ogynn-. sama spridningsförhållanden med ökade haverikonsekvenser som följd. 
Jämfört med 20 km-förläggningen är haverikonsekvenserna även för detta beräknings- 
alternativ kraftigt reducerade. Liksom i förra beräkningsalternativet med en tätort_på avståndet 5 km styrande har dock antalet fall av sköldkörtelcancer ökat för två beräk- 
ningsfall, beroende på att doserna minskat, och ett större antal personer kommit att 
befinna sig i intervallet 3 - 1000 rad. 
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Tabell 5 

HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET Verket 100 km från stadens centrum 
Tätort 500 inv 5 km från verket styrande för beräkningarna 

Utsläppshöjd 100 m 20 m 

Andel jod 3 Z 30 Z 3 Z

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1.5 0.15 

Total sannolikhet per 
i 

-

milj reaktordriftår 0.015 0.0015 0.0015 0.000l5 0.0015 0.000l5 

Beräkningsfall 1 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser 

§2ê:§_21s222_§1§êé2:= 
Dödsfall O 0 0 _0 O 0 

Strålsjuka O 0 O 100 O 100 

Abort, ovillkorlig 0 6 6 190 6 190 

Sköldkörtel 
 

utslagen + tidig O 0 0 400 0 2800 
funktionsstörning 

Liêéäiâiêäüâkêkâéâä 
Abort, Villkorlig 180 180 180 O 180 

0 
0 

Sköldkörtål H .
 0*-«* 300 2100 9100 

 
2100 7900 sen funktionsstorning 

Sena statistiska 

EEêQQE ________ __

Leukemi “ 0 1 0 3 1 4 

Sköldkörtelcancer  15 230 53 1600 
° 

20 0 

Övr cancerformer l 5 4 18 4 27 

Jämfört med det beräkningsalternativ, som redovisas i tabell 3 - dvs verket 40 km 
från centrum och i övrigt samma antaganden - är de små förekomande skillnaderna 
beroende på det ökade avståndet från miljonstaden. Bl a Visar lindriga akuta skador 
och vissa sena statistiska effekter en nedgång avseende antalet fall. I ett beräk- 
ningsfall med det större jodutsläppet förekomer dock en viss ökning av antalet 
fall av sköldkörtelcancer. 

Samtliga skadefall av alla kategorier - med undantag för sköldkörtelcancer - är 
lokaliserade till de små tätorterna. I tre av beräkningsfallen förekomer fall av 
sköldkörtelcancer även i storstaden. 
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Tabell 6 

HAVERIKONSEKVENSER * TOTAL SANNOLIKHET 

NÄR-194:l 

Tätort 15 000 inv 15 km från verket styrande för beräkningarna 

30 

Verketl00 km från stadens centrum 

Utsläppshöjd 100 m 20 m 

Andel jod 3 Z 30 Z 3 Z 

Konsekvenspercentil 1.5 0.15 1.5 0.15 1.5 0.15 

Total sannolikhet per 
i Q

milj reaktordriftår 
0.015 0.0015 0.00l5 0.000l5 0.00l5 0.00015 

Beräkningsfall 1 2 3 4 5 6 

Haverikonsekvenser 

§!åEê-êEEEê_§Eê§9E= 
Dödsfall O 0 

Strålsjuka 0 100 0 100 

Abort, ovillkorlig 0 190 6 190 

Sköldkörtel 

utslagen + tidig 0 0 80 2800 0 2800 
funktionsstörning 

EiEéEÅ8ê-êEEEê_§Eê§9E 
Abort, Villkorlig 190 180 180 0 180 0 

Sköldkörtill .. . 60 
-

2100 2100 65000 2100 7900 sen funktionsstorning 

Sena statistiska 

§Eêé9E ________ __

Leukemi 0 1 1 4 1 

Sköldkörtelcancer 71 440 570 2200 21 O 

Övr cancerformer 2 7 6 24 5 22 

I likhet med vad som erhållits för 40 km-förläggningarna erhålles de största 
konsekvenserna vid 100 km-läget, om konsekvenspercentilerna beräknas med av- 
seende på tätorten, 15 km från verket. 

Endast fall av sköldkörtelcancer samt i ett beräkningsfall sen sköldkörtel- 
störning beräknas uppkomma i storstaden; samtliga övriga skador har erhållits 
i de mindre tätorterna. 
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9.2 Hälsoeffekter i närzonen 

För förläggningsalternativ 40 km har en specialstudie ägnats hälso- 

effekterna i små befolkningscentra.på relativt nära håll! 

- mindre tätort med 500 inv På 3V$tåndet 2: 5 alt 10 km 

- mindre stad med 15 000 inv på avståndet 15 km från 
verket 

Med hänsyn till den ringa utbredningen betraktas orterna som varande 

punktformiga, varigenom samtliga personer utsätts för sama expo- 

nering. Orterna antages.ligga på en rät linje mellan verket och Stor 

stadens centrum. Båda dessa antaganden ger en överskattning av 

konsekvenserna. 

Beräknade värden avser förhållandena vid marken i plymens central- 

linje. 

Därvid har två fall studerats, båda för en risknivå av 0.15 Z: 

- dels ett alternativ där populationsdosen i storstaden 

varit styrande, och beräkningarna endast ger informa- 

tion om vilka skador, som samtidigt erhålles i tät- 

orterna, 

- dels ett fall, som avser renodlad glesbygdsförläggning, 
där individdosen i respektive tätorter varit styrande. 

För detta alternativ har skadorna i storstaden icke be- 

räknats, men de torde vara av lindrigare art. 

I båda fallen har utsläppshöjden antagits vara 100 m och utsläpps- 
alternativ I förutsättes gälla. 
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9-2-1 Eêl§9e§§s§ssz_:_säs9sss:_Z:l§_E9_§:â2_2§:kss 
Dos till storstadsbefolkningen styrande för beräkningarna. 

Beräkningsmetoden beskriven under 6.5, sid 17. 

Tabell 7 

H = 100 m Utsläppsalternativ I Konsekvenspercentil 0.15 Z 

Avstånd, km 2 5 10 15 
Tot befolkning 500 500 500 15 000 

Hälsoeffekter 

Svåra akuta skador: -_________...__a_____ 

Dödsfall 0 0 0 0 

Strålsjuka 100 100 O 0 

Abort, ovillkorlig 6 6 6 180 

Sköldkörtel 

utslagen + tidig 
funktionsstörning O 0 80 2400 

Li2é:isê_§k22â_§E2é9:= 

Abort, Villkorlig 0 0 0 0 

Sköldkörtel 
sen funktionsstörning 0 300 260 7800 

Sena statistiska skador: 

Leukemi 1 0 0 6 

Sköldkörtelcancer 0 0 0 0 

Övr cancerformer 3 2 1 29 
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Effekterna blir här måttliga; speciellt gäller detta akuta 

somatiska effekter. Orsaken är att de spridningssituationer, 
som ger ett stort antal personer en dos ; gränsdosen i 

storstaden, kräver ett relativt stabilt väderleksläge. 

Sådana väderlekslägen medför vid höjdutsläpp ej samtidigt 

de allvarligaste konsekvenserna inom närzonen. Plymen 

komer att ta mark på längre avstånd från verket och när- 

zonsbebyggelsen komer i större eller mindre utsträckning, 

att befinna sig i skorstensskugga. 
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9.2.2 H§l§ge§§ektgr_:_tätorter 2-15 km_från verket 

Individdosen i varje tätort styrande för beräkningarna. 

Tabell 8 

H = 100 m Utsläppsalternativ I Konsekvenspercentil 0.15 Z

Avstånd, km 2 5 10 15 
Tot befolkning 500 500 500 15 000 

jHälsoeffekter 

§2å:§_êE2Eê_§Eêé9:= 
m 1) Dodsfall Max 

0 O 0 100 

Strålsjuka Minl) 
100 100 0 400 

Abort, ovillkorlig 6 6 6 180 

Sköldkörtel 

utslagen + tidig 
funktionsstörning 400 400 400 400 

&

Abort, Villkorlig 0 0 0 0 

Sköldkörtel 
sen funktionsstörning 100 100 100 7800 

Sena statistiska 

skägg: ________ __

Leukemi l l 0 6 

Sköldkörtelcancer 0 0 0 0 

Övr cancerformer 5 3 2 30 

1) I beräkningarna har en total helkroppsdos av 103 rad erhållits. 
Enligt specifikationen avseende sambandet dos - skada på sid 21 har det 
antagandet gjorts, att man i dosintervallet 100 - 300 rad räknat med 
20 Z dödsfall. Detta ger 100 dödsfall inom en befolkning av 500 personer. 

Den typ av stegfunktion som här har använts för dos-effektsambanden leder 
till sådana överraskande resultat, där i andra beräkningsfall mot- 
svarande underskattningar kan förekoma. I verkligheten är sannolikt 
dödsrisken avsevärt under 20 Z vid dosen 100 rad, medan den är närmare 
50 Z vid den övre intervallgränsen 300 rad. Det är således möjligt att 
en mer detaljerad kalkyl för detta beräkningsfall skulle resultera i 
endast ett fåtal dödsfall men närmare 500 fall av strålsjuka. 
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Spridningsförhållandena är ej desamma som studerats för förlägg- 
ningsalternativ 40 km. Det är ej heller samma väderleksläge, som 

producerat ett 0.15 Z fall avseende individdosen på de olika av- 

stånden. För avståndet 2 km har sålunda instabila fall varit de 

svåraste och hamnat i toppen av frekvensfördelningen, vid 5 km 

neutrala väderlekslägen, med ökande avstånd fall med långsamt 
tilltagande stabilitet. 

9.2.3 gämf§rel§e_avseende konsekvenserna för de mindrg_t§EoE§grE 
Konsekvenserna för de mindre tätorterna blir allvarligare enligt 

beräkningsalternativ 9.2.2, eftersom frekvensfördelningen i detta 

fall är baserad på individdosen i var och en av tätorterna. För 

alternativ 9.2.1 har motsvarande beräkning baserats på antalet 
- - .. personer 1 storstaden, vilka erhåller en dos = gransdosen. 

Den ökning av totala helkroppsdosen, som erhålles enligt detta be- 

räkningsfall, har medfört att dosen till invånarna på avståndet 

2 km blir 100 rad (103 rad), dvs en dos, som ligger i gränsområdet 
till letaldosen. Därmed föreligger risk för max 100 dödsfall i 

den närmast verket belägna tätorten. I anslutning härtill upp- 
träder även fall av strålsjuka med större frekvens och ut till 

större avstånd. 

Likaså har antalet fall av leukemi och cancer ökat med något fall 

för var och en av tätorterna. 

Frekvensen av aborter är däremot oförändrad, eftersom samtliga 
havande kvinnor i båda beräkningsalternativen erhåller en hel- 

kroppsdos  10 rad. 

För sköldkörteldosen har detta beräkningsalternativ inneburit 

relativt massiva doser i orter inom verkets närområde ( 2 km), 
medan ökningen på större avstånd (15 km) ej uppgår till en faktor 2. 

Inga fall med sköldkörtel utslagen har emellertid uppstått. 
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10. JÄMFÖRELSE AV KONSEKVENSERNA VID NÄR- RESPEKTIVE FJÄRR- 

FÖRLÄGGNING 

Som typisk närförläggning har valts förläggningsplats 5 km från 

stadens centrum? exempel på fjärrförläggning är 100 km-alternativet. 

För förläggningsalternativ 5 km har en fullständig frekvensbe- 

räkning utförts över en så stor sektor, att bestämning kunnat 

göras avseende haverikonsekvenserna motsvarande sannolikheterna 

0.2, 1, 5, 10 och 50 Z beräknat i procent av total tid. 

För förläggningsalternativ 100 km har beräkningen endast kunnat 

utföras för sannolikheterna 0.15, l och 5 Z av total tid. 

I tabell 9 och 10 redovisade data avser en jämförelse enbart mellan 

storstadseffekterna, dvs i 100 km-alternativet har inga mindre tät- 

orter inkluderats i konsekvensberäkningarna. 

På avståndet 100 km har en helkroppsdos l rad erhållits endast 

i stadens randområde, vilket resulterat i ett antal fall av 

abortindikation, Villkorlig. Några statistiska effekter orsakade 

av total helkroppsdos har däremot ej erhållits, då totala manrad- 

dosen ej uppgått till tillräckligt stora värden. 

Även sköldkörteldosen har reducerats, varför eventuella effekter 

beräknas bli av typen sen sköldkörtelstörning respektive sköld- 

körtelcancer. Då staden på avståndet 100 km upptar en mycket 

liten vinkel sett från verket, komer plymen vid vind mot centrum 

att täcka en stor del av stadens centrala, tätbefolkade delar. 

Detta har resulterat i ett relativt stort antal fall av lindrigare 

skador. 
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ll. DOSER I STORSTAD MD EN BEFOLKNING l.2 MILJ INV 

För haverikonsekvenserna i en större stad har beräkningsmodellen 
avseende befolkningsfördelningen anpassats till den fortsatta, 
relativt lagbundna utveckling, som är känd från våra storstäder. 

Sålunda reduceras för nattfallet befolkningstätheten i stadens 

centrala delar, medan tillväxten koncentreras till mellan- och 

ytterzonerna. Beträffande antalet arbetstillfällen, som påverkar 
konsekvenserna av ett haveri under dagtid, är bilden icke helt en- 

tydig. Vid viss tillväxt ökar till en början antalet arbetstill- 

fällen i centrala delen någ0t,.i stadens mellanzoner mera markant. 

En fortsatt ökning av stadens befolkning medför en gradvis för- 

skjutning även av antalet arbetstillfällen i riktning bort från 

stadens centrum. 

I ett första skede av tillväxten kan därför konsekvenserna approxi- 

_mativt proportioneras upp med utgångspunkt från effekterna i den 

analyserade staden med 25 km radie och 1.2 milj invåndare. I ett 

senare utbyggnadsskede uppstår en mera komplicerad förändring, 
dels genom att en förskjutning i befolkningsfördelningen äger 
rum inom den gamla stadskärnan, dels genom att det totala stads- 

området ökar, och ett större antal personer kommer att vara bofasta 

närmare verket. 

I beräkningsprogrammet finns möjligheter att ta en rimlig hänsyn 
till alla dessa effekter. 

/Aw 
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HAVERIKONSEKVENSER - TOTAL SANNOLIKHET 

Beräkningsmodellen tar hänsyn till plymlyft 
till följd av värmeemission vid haverier  DBA 

1. ALLMÄNT 

I samband med beräkning av omgivningskonsekvenserna vid mycket 
svåra haverier i kärnkraftanläggningar har det visat sig väsent- 

ligt att komplettera beräkningsmodellen för att även beakta 

effekten av stora värmemängder utsläppta samtidigt med radio- 

aktiviteten. Denna effekt har tidigare studerats av F A Gifford 

vid Atmospheric Turbulence and Diffusion Laboratory, Oak Ridge, 
(1). I en rapport Assessment of environmental hazards from 

reactor fission product releases (2) tar Beattie och Bryant 

upp detta problem, och rekommenderar, att man vid säkerhets- 

analyser tar hänsyn till den uppdrift som äger rum inom plymen 
till följd av aktivt sönderfall, då doserna till befolkningen 
i omgivningen annars kommer att överskattas. Denna bilaga 
illustrerar hur uppdriften genom olika värmekällor påverkar 
resultaten för ett par av rapportens beräkningsfall. 

2. UTSLÄPPSALTERNATIV 

Konsekvenserna har studerats för sama utsläppsalternativ som 

i rapportens huvudtext, dvs: 

Antal av härdinventariet 

Utsläppsalternativ I 100 Z ädelgaser 

30 Z jod 

100 Z ädelgaser 

3 Z jod 

Utsläppstid l h 
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3. PLYMiYFT TILL FÖLJD AV VÄRM-EMISSION 

3.1 Värmeavgivning från en smältande härd - termiskt lyft 

De haverityper, vars konsekvenser redovisas i denna rapport, är 

av den svårighetsgraden att de förutsätter härdsmältning och 

frigörelse till atmosfären av en mycket stor del av de flyktiga 

fissionsprodukterna. Enligt beräkning inom Sektionen för Säkerhet 

(3) kommer värmeavgivningen att motsvara en effekt mellan 5 och 

10 MW. I följande beräkningar har värdet 5 MW använts genom- 

gående för beräkning av termiskt lyft. 

Ingen hänsyn har tagits till frigörelse av värme genom blåsande 

av ånga och hetvatten. 

3.2 Värmetillförsel till plymen genom aktivt sönderfall 

Resteffekten har erhållits ur AB Atomenergis beräkningsprogram 
BEGAFIP. Ingen hänsyn har tagits till upphållstid i reaktorn 

eller dess inneslutning utan utsläppet antas börja omedelbart 

och ett medelvärde har beräknats avseende resteffekten (ädel- 

gaser + jod) i utsläppet för den första timmen efter haveriets 

inträffande. 

I enlighet med Giffords beräkningsmetod (1) har antagits, att 

effekten från betastrålningen kommer att absorberas i plymen 

till 100 Z, medan gammastrålningens effekt pga den större räck- 

vidden approximativt antagits absorberas till 50 Z i plymen. 

Radioaktiviteten i utsläppet tillför den omgivande luften värme- 

energi i en takt som är proportionell mot aktivitetsmängden och 

energimängden per sönderfall. Hela aktivitetsmängden i de två 

alternativen motsvarar därvid för: 

Utsläppsalternativ I 1.7 MW 
 

II 1.0 MW 

endast jod- och ädelgasnuklider har därvid beaktats. 
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4. BERÄKNINGSMTOD - PLYMLYFT

4.1 Översikt

Briggs (4) och senare Bringfelt (5) (6) (7) har lagt fram ett

omfattande material avseende beräkningsmodeller för termiskt

lyft. Beräkningarna har korrelerats mot resultaten av ett stort

antal observationer avseende plymhöjd vid olika förutsättningar

beträffande värme-emission, stabilitet och vindhastighet.

Gifford (1) diskuterar plymlyft till följd av:

- utströmningshastighet (icke beaktat i denna analys)
- termiska effekter - värme från härden

- värmeutveckling i samband med
aktivt sönderfall.

Beräkningarna för de senare två effekterna baseras på Briggs

modell.

Collên har beskrivit beräkningsmetoden sådan den använts för

dessa haverianalyser (8). Effekten av plymlyft med avseende på

extern resp intern helkroppsdos samt betydelsen av fördelningen

mellan ädelgaser och jod i utsläppet komer ytterligare att

belysas (9).

Collêns härledning omfattar uttryck för beräkning av plymlyft

till följd av värmeavgivning från härden samt värmetransport

till plymen genom sönderfall för såväl instabil som neutral

och stabil skiktning.

Vid frekvensberäkningen har programmet tagit hänsyn till vilken

stabilitet, som varit rådande timme för time. Genom att intres-

set vid haveriberäkningar är koncentrerat till mycket låga

sannolikheter - 0.152 resp 1.5 Z av total tid har endast

relativt stabila fall kommit att representeras bland de fall,

som blivit föremål för skadeberäkning.
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4.2 Termiskt lyft 

Vid utsläpp i låg nivå under höga vindhastigheter kan plymen 

komma att dras in i lävirveln bakom reaktorbyggnaden. Vid 

lägre vindhastigheter erhålles en bättre frigörelse från 

byggnadskomplexet (10). Genom att för ett utsläpp i lägre 
nivå begränsa den sträcka, under vilken lyftkraften fortfarande 

kan beräknas vara effektiv, har viss hänsyn tagits till denna 

lävirveleffekt. I enlighet med rekommendation av B Bringfelt, 

(ll), SMI, har för det instabila och neutrala fallet termiskt 

lyft förutsatts fortgå endast inom närzonen ut till avståndet 

500 m. 

Vid stabil skiktning ger beräkningsmodellen att plymens höjd 
över marken successivt närmar sig en för varje väderleksläge 

given sluthöjd. 

4.3 Nukleärt lyft 

För samtliga stabilitetsfall har den tid, under vilken plymen 

har tendens att stiga som följd av aktivt sönderfall, begrän* 

sats till 3600 s, dvs den tid för vilken ett medelvärde av- 

seende effektavgivningen beräknats. För att ej belasta pro- 

grammet med uttryck för effektavgivningen som funktion av 

tiden, har således antagits att plymen inte stiger ytterligare 
efter första timen. 

4.4 Plvmnivåa 

Beaktandet av plymlyft har medfört, att vindhastigheten kommer 

in i beräkningarna på två sätt med motriktad effekt. För i 

övrigt likartade förhållanden erhålles vid svag vind relativt 

dålig spridning men stort plymlyft, varför koncentrationen vid 

marken blir jämförelsevis låg. Vid hård vind reduceras plym- 

lyftet, men spridningen blir å andra sidan god, varför ej 
heller sådana situationer resulterar i svåra haverikonsekvenser 

motsvarande angivna låga sannolikheter. 

Vindhastigheten på 36 m höjd har i de studerade fallen legat i 

intervallet 2.2 - 4.9 m/s, dvs svag - måttlig vind, och plym- 

lyftet har exempelvis på avståndet l km varit ca 80 - 100 m, 

vilket värde alltså skall adderas till initialhöjden 20 m, 

alternativt 100 m för att plymnivån skall erhållas. 
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5. 

i 

PROGRAM FÖR DOSBERÄKNING 

Koncentrationsberäkningarna bygger på meteorologiska data från 

basundersökningen i Studsvik. Beträffande uppbyggnaden av kon- 

centrationsstatistiken samt tillämpningen vid bestämning av 

extern respektive intern helkroppsdos samt sköldkörteldos hän- 

visas till referens (12, 13) samt till rapportens huvudtext, 

punkt 6. 

5.1 Inhalationsdos 

Programet har anpassats så, att plymhöjden på de olika 

standardavstånden itereras fram med användande av data för 

vindhastigheten på olika höjd. 

5.2 Extern helkroppsdos 

För sådana fall då plymhöjden mycket nära ansluter sig till 
standardhöjden 100 m resp 200 m har tidigare framtagna tabelle- 

rade data använts vid beräkning av externdosen. För fall, där 

avvikelsen från standardhöjderna varit stora, har programmet 

anpassats så att dosberäkningen tar hänsyn till plymhöjdens 
variation med avståndet från verket. 

6. HAVERIKONSEKVENSER 

6.1 Analyserade fall 

Avstånd från verket till stadens centrum 5 resp 20 km 

Utsläppshöjd (initial) 100 20 h 

Utsläppsalternativ (ädelgaser/jod) 100/30 100/3 

Kumulativ frekvens, Z av tot tid 1.5 0.15 

Totalt 16 fall 
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6.2 Differentierad populationsdos 
f 

Beräkningsresultaten - omfattande antalet personer som erhåller 

doser i specificerade dosintervall - finns sammanställda i 

tabell l - 4. I dessa tabeller anges även befolkningsdosen, 

uttryckt i manrad. 

6.3 Hälsoeffekter 

Relationen dos - skada har redovisats i rapportens huvudtext 

samt i ref (14). Med utgångspunkt från dessa samband har antalet 

personer framtagits, som med viss angiven sannolikhet beräknas 

erhålla specificerade hälsoeffekter. Resultaten har sammanställts 

i tabell 5 och 6. 
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SLUTSATSER 

Till följd av termiska effekter, orsakade såväl av värmeavgivning 
i samband med härdsmältning som aktivt sönderfall i gasmolnet, 
kommer plymen redan i initialskedet att stiga till en högre nivå 

än utsläppshöjden. 

Om hänsyn tas till dessa termiska effekter, vilka blir av betydelse 
vid så stora utsläpp och så snabba förlopp, som här analyserats, 
reduceras antalet fall av svåra akuta skador. Beträffande lindriga 
akuta effekter synes en ökning kunna uppstå i vissa fall. Detta 

kan gälla Villkorlig abortindikation, där en reducering av dosen 

medför en förskjutning från ovillkorlig till Villkorlig. En liknande 

förskjutning uppträder även beträffande sköldkörtelcancer i sådana 

fall, då ett ökat antal individer får en dos mindre än 1000 rad. 

En beräkning, som tar hänsyn till effekten av värmeemission vid 

mycket stora utsläpp visar, att haverikonsekvenserna med avseende 

på största antalet hälsoeffekter blir mindre än - i enstaka fall av 

samma storleksordning som - konsekvenserna av ett stort haveri- 

utsläpp på 100 m höjd. (Beräkningsfall 7 och 8, bilaga l, 

respektive beräkningsfall 3 och 4 i huvudrapporten.) 
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1. INLEDNING 

Bedömningen av de biologiska och korroderande verkningarna av luftför- 

oreningar kräver självfallet en detaljerad specifikation av de ingående 
komponenterna och deras relativa förekomst. Härtill kommer en rad klima- 

tiska, geografiska och socio-ekonomiska förhållanden som kan ha ett av- 

görande inflytande på effekterna. Kompliciteten hos den miljö som luft- 

föroreningarna skapar medför betydande bedömningssvårigheter rörande ef- 

fekterna. Det är möjligt, att laboratoriemässigt skapa en uppfattning om 

exempelvis risken för vissa effekter på andningsvägarna hos djur från 

något eller några, samtidigt förekommande ämnen i inandningsluften, men 

försöksresultaten är bundna till de djurarter som ingått i försöken och 

till en viss laboratoriemiljö, vilket försvårar tillämpningar på män- 

niskan i en realistisk situation. Epidemiologiska erfarenheter kan vara 

mer tillämpbara, men även här binds resultaten till en rad faktorer som 

kan vara specifika för den ort i vilken studien skett. 

Man vet att frekvensen sjukdomar av olika slag i människans luftvägar - 

kroniska bronkiter, emfysem, lungcancer etc - är högre i de flesta stor- 

städer än på landsbygden (Friberg & Ronge 1964) och att detta till en 

stor del kan tillskrivas skillnader i förekomsten av luftföroreningar 
mellan stad och landsbygd. Det är emellertid också klart att sådana fak- 

torer som klimat och livsbetingelser spelar en stor roll i sammanhanget. 
När man därför har att bedöma effekten av rökgasimmissionen från ett ol- 

jekraftverk, är det nödvändigt att man tar hänsyn till den redan befint- 

liga miljö i vilken immissionen äger rum. 

2. FÖREKOMST AV LUFTFÖRORENINGAR 

Begreppet luftföroreningar brukar definieras som ämnen vilka släpps ut i 

atmosfären genom mänsklig verksamhet. Denna definition innebär att en 

rad av de ämnen som kan klassas som föroreningar redan existerar i den 

rena luften. Nedanstående försök att ge den rena luften sammansättning 
är hämtad ur G Persson: Luftförorening och luftvård (Bonniers 1969). 

Mätningar av mängden nitrösa gaser har endast i mycket begränsad utsträck- 

ning utförts i Sverige. Efter mätningar i Stockholm har årsmedelvärdet 

på N02 uppskattats till 0.02 - 0.03 ppm under åren 1963 till 1965 (Pers- 
son 1969). 



Förening Formel 

Kväve N2 
Syre 02 
Vatten H20 
Koldioxid C02 
Metan 

CH4 
Dikväveoxid N20 
Koloxid CO

Svaveldioxid S02 
Kvävedioxid N0 

*) 

delar (cm3 av gasen i fråga per m3 

NÄR-2ll:l 

Tabell I

Sammansättning Anmärkningar 
ppm x) 

781 010 konstant 

209 460 konstant 

20 000 mycket variabel 

330 något variabel 

1,5 konstant 

0,5 konstant 

0,1 variabel 

0,01 något variabel 

0,001 variabel 

ppm (parts per million) anger här - och i fortsättningen - 
volyms- 

luft). 

Nedanstående tabeller visar halten av en del uppmätta luft- 

föroreningskomponenter i några svenska och utländska tätorter. 

Land 

Stad 

England 

London 

Sheffield 

Norge 

Oslo 

Sverige 
Stockholm 

Göteborg 

Mölndal 

Skövde 

Tabell II. Sothalter i luften 

Mätperiod 

dec 57 - 

dec 57 - 

dec 

dec 63 - 

dec 

dec 

dec 

jan 

jan 

jan 

jan 

jan 

jan 

jan 

58 

58 

64 

64 

64 

64 

64 

2-må- 

nads 

medel- 

värde 

Hg/m3 

300 

500 

140 

50 

70 

60 

30 

(Hämtad ur: Miljövårdsforskning, SOU 1967; 43) 

Max. Mätperiod 2-må- Max. 

dygns- nads- dygns- 
medel- medel- medel- 

värde värde värde 
3 3 3 ug/m Mg/m ug/m 

2450 juni - aug 57 100 520 

1880 juni - 
aug 57 90 360 

380 juni - 
aug 63 30 50 

- juni - 
aug 63 20 - 

140 juni - 
aug 63 30 50 

210 juni - 
aug 63 10 30 

130 juni - 
aug 63 40 100 



Land 

Stad 

England 

London 

Sheffield 

Hâê 

Chicago 

Philadelphia 

Washington 

San Fransisco 

Norge 
Oslo 

Sverige 

Stockholm 

Göteborg 

Mölndal 

Skövde 

*
100 pphm =

Tabell III. Uppmätta svaveldioxidhalter 

i utländska och svenska städer. 

Mätperiod 

dec 57 - jan 58 

dec 57 - jan 58 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

febr - mars 63 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

dec 62 - jan 63 

1 ppm = 1 cm3/m 3 

2-må- 

nads- 

medel- 

värde 

pphm* 

20 

17 

29 

23 

10 

Max. Mätperiod 

dygns- 

medel- 

värde 
x

pphm 

117 juli - aug 57 

47 juli - 
aug 57 

71 juli - aug 62 

25 juli - aug 62 

17 juli - aug 62 

5 juli, aug 62 

61 juni, aug 63 

21 juli - 
aug 63 

32 juli - 
aug 63 

41 juli - aug 63 

13 juli - aug 63 

= 2.86 mg/m3 (vid OOC, 1 atm) 

NÄR-211: 

2-må- 

nads- 

medel 

värde 

pphm* 

r-Nxlkn 

No-Ir-*v-J .. 

I

Max .

dygns- 

medel- 

värde 

pphm* 

16 

15 

12 

27 

UTOLJLM 
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Koloxidhalten i stadsluften varierar i hög grad med tiden på dygnet. Den 

är betydligt högre på eftermiddagarna än på morgnarna. Värden på upp till 

10 ppm har uppmätts i Stockholm samtidigt med stofthalter på något över. 
300 pg/m3. 

Tabell IV. Förekomst av CO i centrala Stockholm och Göteborg i maj - 

juli 1966 (Ur: G Persson, 1969) 

Mätpunkt Koloxidhalter i ppm som entimmesmedelvärden 
överskridna överskridna 
50 Z av tiden 10 Z av tiden 

Göteborg l 11 29 

2 16 31 

Stockholm l 23 30 

2 16 33 

3 14 30 

En ökning av nederbördens surhet har konstaterats på senare år. Mät- 

ningar i Skurup i Skåne visade att pH-värdet i nederbörden sänkts från 

ca 5 1956 till ca 4,2 1965. Denna försurning kan huvudsakligen till- 

skrivas halten svaveloxider i nederbörden. Detta har medfört en pH-sänk- 
ning i insjöarnas vatten speciellt i västra Sverige. 

Som framgår av beräkningen av de årliga utsläppen av luftföroreningar 
från ett oljeeledat kraftverk, tabell VI, domineras rökgaserna ur hy- 

gienisk synpunkt av S02 och N02. Då de maximalt tillåtliga luftkoncent- 

rationerna av S02 och N02 är lägre än för de övriga ämnen som upptagits 
i tabell I (tillåtlig koncentration för S02: 0,05 ppm i Sverige; för 

N02: 0,05 ppm i Ryssland och Tjeckoslovakien, 0,25 ppm i Kalifornien), 
kommer den fortsatta behandlingen av verkningarna av luftimmissioner 

från oljeeldade kraftverk i huvudsak koncentreras till dessa ämnen i 

kombination med partikulära luftföroreningar. 

3. BIOLOGISKA EFFEKTER AV LUFTIMMISSIONER FRÅN OLJEELDADE KRAFTVERK 

De inledningsvis påtalade svårigheterna att uppskatta biologiska risker 

av luftföroreningar har nödvändiggjort en förenkling av bedömningskrite- 
rierna. Den väsentligaste förenklingen har härvid varit att svaveldioxi- 



- 6 - NÄR-lllzl 

den tagits som en indexsubstans på halten av och hülsovådlighetcn hus 

föroreningarna i luften. De förhöjningur i luftens S0,-halt som kunsln- 

terats under vissa tidsperioder på en del speciellt utsatta urtcr hur i 

regel varit en följd av lokala meteorologiska förhållanden, vilket med- 

fört att inte endast halten svaveldioxid har höjts utan att man samti- 

digt kunnat konstatera en allmän luftförsämring, inte minst när det gäl- 
ler den partikulära nedsmutsningen. Det bör emellertid understrykas att 

ett sådant val av indexsubstans för en komplicerad luftnedsmutsning ald- 

rig kan bli något annat än en första approximation. 

3.1. Djurförsök 

Försök med djur har visat att S02 verkar irriterande på slemhinnor och 

har en sammandragande effekt på bronkerna. Den sistnämnda effekten in- 

träffar emellertid först vid höga koncentrationer av S02 om inandnings- 
luften i övrigt är ren, vilket beror på att ren SO gas till en allde- 

les övervägande del absorberas i näsan. Förekommer pårtikulärt material 

i luften binds en stor del av S02 till detta och risken ökar avsevärt 

för att djupare ligganden andningsvägar skall bli exponerade för gasen 

(Dalhamn & Strandberg 1963). Vissa partikeltyper, t ex sotpartiklar, 
har en oxiderande inverkan på S02 och man får S03, som i närvaro av fuk- 

tighet i luften och i den exponerade vävnaden bildar svavelsyra. Den 

ungefärliga sammansättningen av svaveloxiderna i skorstenen på oljeel- 
dade kraftverk är 90 Z S02 och 10 Z S03 (von Ubisch, pers. inf.). Det 

har också visat sig att de biologiska effekterna av S0_ 
2 

ket markant av samtidig förekomst av luftburna partiklar (i synnerhet 

potentieras myc- 

vid partikelstorlekar mellan 0,5 och 2 u) och hög luftfuktighet. 

3.2. Effekter på människan 

3.2.1. Experiment_ 

Effekten av inhalerad S02 på människan har studerats i ett fåtal arbeten. 

Sim och Pattle (1957) fann att 800 mg.min.m-3 S02 (motsvarande l0 min ex- 

ponering för 30 ppm S02 eller 60 min exponering för 5 ppm S02) endast 

förorsakar mindre ökningar i andningsmotståndet. En signifikant ökning 
av andningsmotståndet erhölls vid 1330 mg.min.m_3 (50 ppm SO i 10 min) 2 
för över 50 Z av en normal mänsklig population. Frank et al. (1962, l964, 
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1969) fann ett 39 Z-igt andningsmotstånd efter 30 min inandning av 5 ppm 

S02 (signifikant effekt hos 9 av ll undersökta personer). Vid l - 2 ppm 

S02 ökade andningsmotståndet endast hos känsliga personer. 

Svavelsyredimmor har en markant kraftigare effekt på andningsmotståndei. 
Hos 15 personer fann Amdur et al. (1952) en 30 Z-ig ökning av andnings- 
hastigheten och en 20 Z-ig sänkning av luftvolymen/andetag vid exponering 
för 0,35 - 5 mg/m3 HZSOA-dimma under l5 min. Dessa förändringar inträdde 

under försökets 3 första min och kvarstod under de resterande 12 min. Ef- 

ter försökets slut normaliserades lungfunktionen snabbt. Dimpartiklarnas 
storlek var l u MD (mass - median - 

diameter). Denna H SO koncentration 2 4 
motsvarar 0,1 - 0,4 ppm S03. Försöken visar således att även hos människan 

innebär närvaro av luftfuktighet och oxiderande ämnen en kraftig potentie- 

ring av SO effekten. 
2 

22-2.- _ Epidemiologiska gnáezsäksissár_ 

3.2.2.1. Tillfälliga exponeringar för luftföroreningar 

Epidemiologiska undersökningar av befolkningar som utsatts för tillfälli- 

ga förhöjningar i luftens S02 halt i förening med en samtidig ökning av 

partikulära luftföroreningar har visat en stigande frekvens andnings- och 

hjärtbesvär, speciellt hos barn och äldre personer. Vid sådana försäm- 

ringar av luften har man också kunnat konstatera en överdödlighet, som i 

första hand drabbar personer som redan tidigare besvärats av sjukligt be- 

tingade andningssvårigheter (Toyama 1964). 

Den största katastrofen i samband med en hastig försämring av luftföro- 

reningsläget torde vara den om inträffade under de första veckorna i 

december 1952 i London. Katastrofen har bl a beskrivits i Ministry of 

Health Report nr 95. Trots att svaveldioxidhalterna i luften var lägre 
vid detta tillfälle (0,75 ppm) än vad som tidigare mätts upp i London, 
har man beräknat att luftföroreningen i december 1952 förorsakar mellan 

3500 och 4000 dödsfall. Antalet dödsfall per dag nådde härvid en topp 
som låg mer än tre gånger över den vid denna årstid normala dödligheten 
i London. Man har ansett att kombinationen av kyla, fuktighet och den 

höga koncentrationen av sotpartiklar verksamt bidragit till den katastro- 

fala utgången. Den ökade dödligheten kom mycket snabbt. Redan 12 timmar 

efter det att smogen börjat uppträda kunde en ökning av dödlighetsfrek- 
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vensen iakttagas. När smogen skingrades blev S02 och rökkoncentrationer- 

na åter normala och dödlighetsfrekvensen sjönk först hastigt och sedan 

allt mer långsamt till normala värden. 

Två i många avseende annorlunda situationer orsakade en överdödlighet i 

Rotterdam i januari 1959 och i december 1962. De partikulära luftförore- 

ningarna i Rotterdam är mycket små. Vid en medelkoncentration av endast 

0,19 ppm S02 under 4 dagar ökade dödligheten i staden (Brasser et al., 

1967). Författarna anser att en viss ökning av dödligheten inträffar vid 

0,11 - 0,19 ppm S02. 

På grundval av dessa och andra tillfälliga olyckor har man beräknat att 

en förhöjning av S02 koncentrationen i luften till över 0,5 ppm och en 

motsvarande förhöjning av de partikulära luftföroreningarna till 2000 

pg/m3 under en dag orsakar en 20 Z-ig ökning av dödligheten. Samma mor- 

talitetssiffra har observerats vid lägre S02-halter då luftföroreningen 
kvarstått under en längre period. (Air quality criteria for sulfur oxides. 

U.S. Dep. of Health, Education and welfare, Washington DC (1969)). 

3.2.2.2. Kroniska exponeringar 

Undersökningar av sambandet mellan effekten på luftvägar och lungor av 

långvariga svaveldioxidexponeringar har utförts på ett flertal platser i 

Amerika, Australien och Europa. Svårigheten att tolka resultaten är dock 

avsevärd. Medelkoncentrationen av S02 under ett år är ett dåligt mått på 
luftens hälsovådlighet, då stora fluktuationer i S02-koncentrationerna 
kan skapa sjukdomsbilder som helt saknas i områden där halten svaveldi- 
oxid varit mer konstant. Härtill kommer alla andra etiologiska faktorer 

som på olika sätt kan påverka sjukdomsbilden. Buck och Brown (1964) har 

undersökt 214 områden i England med avseende på mortalitetsfrekvensen 
som funktion av rökgas- och S02-koncentrationerna i luften, populations- 
tätheten och befolkningens sociala index. Antalet dödsfall i bronkiter 

visade sig härvid positivt korrelerade till koncentrationen av såväl S02 
som partikulära föroreningar i luften. En sådan positiv korrelation kun- 

de också konstateras mellan antalet dödsfall i bronkit och socialt in- 

dex. Lungcancer kunde inte signifikant korreleras till koncentrationen 

av partikulära föroreningar och/eller svaveldioxidhalten i luften men 

väl till befolkningstätheten. Egendomligt nog kunde variationer i rökva- 
nor inte påvisas inverka på mortalitetsvariationen eller lungcancerfrek- 
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vensen. En rad arbeten såväl i England som annorstädes har emellertid klart 

visat ett samband mellan lungcancer och cigarrett-konsumtion. (Cf. L Fri- 

berg och H Rongc, 1964.) Däremot förefaller inte korrelationer föreligga 
mellan lungcancer och cigarr eller piprökning (G Persson, 1969). 

Ett intressant exempel på svårigheterna att använda S02-halten i luften 

som ett index på luftföroreningars inverkan på fatala lungsjukdomar ges 

i en undersökning från Salford i England (J C Burn och J Pemberton, 1963). 

Såväl frekvensen av kroniska bronkiter som lungcancer kunde här signifi- 
kant korreleras till S02-koncentrationen i luften. Det är emellertid tvek- 

samt om S02-halten i luften är ansvarig för de variationer i lungcancer- 

frekvensen som författarna kunde iakttaga på de olika orterna. Man har 

bl a kunnat uppmäta mycket höga luftkoncentrationer av det cancerogena 

ämnet benzpyrên i Salford. Som jämförelse kan nämnas att man funnit benz- 

pyrênhalter i Salford-luften som legat mer än 20 gånger över dem man 

kunnat uppmäta i Stockholm (Friberg & Rylander 1965). Även andra faktorer 

kan självfallet ha orsakat sambandet. Detta exempel understryker vikten 

av att korrelationer även i fall där de är högt signifikanta inte betrak- 

tas som liktydigt med kausalitet. 

En undersökning som utförts i olika distrikt i Genua på hemmafruar över 

65 års ålder (icke rökare), vilka under en längre tid levt i ett och sam- 

ma stadsområde, kan vara intressant att relatera i detta sammanhang. Va- 

riationer i luftens S02-halt i vart och ett av de olika områdena hade va- 

rit mycket måttlig. S02-koncentrationerna i luften var i de renaste om- 

rådena 0.028 ppm och i de smutsigaste 0.093 ppm. I de 7 undersökta dist* 

rikten fann man en korrelation mellan bronkitfrekvens och årliga medel- 

värden av S02. Någon korrelation mellan bronkitfrekvens och mängden luft- 

burna partiklar kunde inte säkert fastställas. Några uppgifter om socio- 

ekonomiska skillnader, trångboddhet etc gavs inte. Liknande resultat har 

emellertid erhållits hos hemmafruar vid undersökningar av frekvensen and3 

ningsbesvär i Nashville i Förenta Staterna. 

I en australisk undersökning har luftföroreningarna kunnat hänföras till 

utsläpp från en enda anläggning (Bell 1962). Undersökningen omfattade 2 

områden där de årliga medelvärdena på S0 -halten i luften var 0.034 ppm 2 
och 0.009 ppm. Eftersom luftföroreningarna orsakats av en enda anläggning, 
förekom stora fluktuationer i S02-koncentrationerna. En topp på 13 ppm S02 
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hade uppmätts under den period undersökningen pågått. Vid ett tillfälle 

fann man ett dagligt medelvärde på 0.58 ppm. En rad olika typer av sub- 

jektiva andningsbesvär rapporterades från det område där luftföroreningen 
var störst men statistisk Signifikans erhölls endast för frekvensen kro- 

nisk bronkit hos män över 55 års ålder. Socio-ekonomiska skillnader före- 

låg hos befolkningen i de bägge områdena, men några korrigeringar för 

dessa hade inte vidtagits. De biologiska symtomen försvann emellertid i 

och med att skorstenshöjden ökades. 

Lindberg (1968) har i undersökningar över korrelationen mellan antalet 

dödsfall i Oslo vintertid fr o m vintern 1958/59 till 1964/65 funnit ett 

signifikant samband mellan S02-halten i luften och antalet dödsfall. 

Korrelationskoefficienten var signifikant skild från 0 för det totala 

antalet dödsfall, för antalet dödsfall p g a arterioskleros och för de- 

generativa hjärtsjukdomar. Signifikans förelåg emellertid inte när det 

gällde dödsfall i pneumoni, kroniska bronkiter och elakartade tumörer. 

Den regressionslinje som Lindberg beräknat för det totala antal dödsfall 

per vecka som funktion av S02-koncentrationen var: 

y = 94 + 89 x, där y = döda per vecka och x = medelkoncentrationen per 

vecka av S02 i luften uttryckt i ppm. Lindberg har uttryckt variabeln 

x i ug S02 per m3 luft. Här angiven vinkelkoefficient för regressions- 

linjen har erhållits ur Lindbergs ursprungliga uttryck genom transforma- 

tion av enheten för x till cm3/m3 (ppm) vid OOC och lufttrycket 1 atm. 

3.3. Biologiska effekter av nitrösa gaser 

De enda ämnen i luftemissionen från oljeeldade kraftverk som kvantitativt 

kan jämställas med S02 och samtidigt har en påtaglig biologisk verkan 

torde vara de nitrösa gaserna. Av dessa är det speciellt N02 som visar 

sig biologiskt verksam. Effekterna av N02 liknar dem man kan se efter 

S02-exponeringar (slemhinneirritationer, kroniska bronkiter och emfysem). 
Man har funnit effekter av denna typ på råttor redan vid 4 ppm N02 (un- 

dersökningar vid Stanford Research Institute, citerade av Lindberg, 1968) 

dvs vid ungefär samma doser som fordras vid S02-exponeringar. Som framgår 
av tabell VI av de ämnen som ingår i emissionsluften är andelen N02 min- 

dre än S02, men kvävedioxiden är sannolikt av betydelse för de samanlag- 

da biologiska effekterna, särskilt då lågsvavlig olja används. 
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3.4. övriga biologiska effekter 

Vid genomgång av litteraturen över experimentella och epidemiologiska 
studier av effekter på djur och människor vid exponering för S02 och 

N02 som rena gaser eller i kombination med partikulära luftföroreningar 
har inga uppgifter kunnat återfinnas utöver sådana som rört lungorna 
eller hjärtverksamheten. Det är inte uteslutet att vissa föroreningar 
i rökgasemissionen från oljekraftverk själva eller i kombination med 

andra föroreningar kan vara cancerogena och/eller mutagena. Någon veri- 

fikation på att så skulle kunna vara fallet föreligger emellertid inte. 

3.5. Effekter på växter och ekologiska system 

Många växter förefaller vara känsligare för S02-exponeringar än djurorga- 
nismer. Som ett exempel på detta kan några kanadensiska undersökningar 
anföras. 

Ett smältverk i British Colombia skickade ut 18600 ton S02/mån (ca 7 kg/ 
sek) 1929. Man kunde observera plantskador 84 km från verket. Det objekt 
man framför allt studerade var vissa slag av tallar. I en zon, 24 km sö- 

der om verket var medelkoncentrationen under sommaren 0.03 ppm. En del 

toppar erhölls som översteg 0.5 ppm S02 och varade under 5 - 10 timmar. 

Härvid erhölls 60 - 100 Z-iga skador. Linzon (1958) har rapporterat en 

markerad tillväxtsänkning och chlorotiska skador (skador som får de gröna 
växtdelarna att gulna eller blekna) på vissa tallslag under en period då 

S02-koncentrationerna hade varit mätbara endast under 10 - 20 Z av expo- 

neringstiden. Högre koncentrationer kunde iakttagas under mindre än l Z

av tiden. Den resterande tiden var S02-koncentrationen mindre än 0.25 ppm. 
Den årliga medelkoncentrationen var approximativt 0.03 ppm. Sannolikt har 

här förelegat en synergism mellan S02 och ozon. 

Råg skadas allvarligt om den under en timma dagligen utsätts för 5 ppm 

S02 i 6 dagar. (J A Holmes et al. 1915). Den observerade verkan gäller 

framför allt klorofyllet. Kanadensiska undersökningar har visat att 0.3 

ppm S02 skadar luzern och 0.8 ppm ger allvarliga skador på korn. Hos 

sädesslagen förefaller det främst vara de unga plantorna som är mest käns- 

liga för S02. Man har emellertid iakttagit lövfällning hos träd efter så 

låga doser sam 0.03 ppm S02. 
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Även i Sverige har man kunnat iakttaga påtagliga effekter av S02. I
vissa västsvenska sjöar har man fått en avsevärd sänkning av pH-värdet. 
Detta anses bero på att dessa sjöar ligger i ett område med kalklösa 

jordar. Buffringskapaciteten hos sjöarna blir därigenom mycket låg. En 

undersökning av ett par sjöar i Svartedalens kronopark i södra Bohuslän 
visade en mycket markerad fiskdöd. De naturliga nedbrytningsprocesserna 
som lösgör sådana näringsämnen som håller cirkulationen igång hos sjöns 
system av levande organismer, tycks i stor utsträckning ha avstannat, 
sannolikt beroende på en omfattande bakteriedöd. Kvistar och löv på sjöns 
botten visade ingen tendens att ruttna. Fiskar som flyter upp döda blir 
inte bakterieangripna i nämnvärd utsträckning. 

3.6. Diskussion av riskbedömningar vid S0,-exponeringar 

Samtliga här refererade undersökningar rör korrelationer mellan olika 
skador och indexsubstansen S02. Som påpekats är sådana korrelationer nöd- 

vändiga villkor för kausalitet men ingalunda tillräckliga. Det kvalitati- 
va orsakssammanhanget mellan inandningsluftens koncentration av S02 och 

gasens sammandragande effekt på bronkerna, liksom den S02-potentierande 
verkan av partikulärt material och luftfuktighet på dessa effekter, är 
klart visat vid laboratorieförsök. De epidemiologiska undersökningarna 
styrker detta faktum, men komplexiteten hos luftföroreningarna och varia- 
tioner i deras sammansättning omöjliggör alla mera exakta kvantitativa 

slutsatser. 

Beträffande lungcancer kan man konstatera en signifikant högre frekvens 
i amerikanska, engelska, norska och svenska städer med över l00 000 in- 

vånare jämfört med vad fallet är i landsbygdsdistrikt. Denna korrelation 
kan inte uteslutande tillskrivas olika rökvanor och inte heller någon an- 
nan enskild faktor. 

De svenska normerna beträffande maximalt tillåtna S02-koncentrationer i 

luften grundar sig på antagandet av ett nedre tröskelvärde under vilket 

inga biologiska effekter kan uppkomma. Begreppet tröskelvärde antyder ett 

antingen-eller-förhållande, vilket gör det otillfredsställande som grund- 
val för biologiska utsagor när det gäller bedömningen av biologisk ver- 

kan av en indexsubstans i närvaro av en rad andra samverkande substanser 
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av Varierande sammansättning. Till detta kommer att bedömningen också 

måste omfatta Stora befolkningsgrupper innefattande individer med myc- 
ket olika känslighet för de luftföroreningar de utsätts för. Det är 

däremot högst antagligt att effekterna vid låga S02-halter sjunker 
proportionellt sett mycket hastigare än vid högre doser p g a att den 

utsatta organismens motreaktioner slår igenom på ett mer märkbart sätt 

ju mindre påverkan är. Denna aspekt på den biologiska effekten av olika 

agens kommer närmare att behandlas i samband med diskussionen av de 

radiologiska riskerna. 

4. LUFTFÖRORENINGARNAS KORRODERANDE EFFEKTER 

Luftföroreningarna i industriorter förorsakar betydande skador på metal- 

ler, byggnader, konstföremål, böcker etc. Tidigare var det i första hand 

kustorter med hög halt av havssalter i luften som drabbades av denna typ 
av korrosioner. Under 1960-talet har emellertid tätortsklimatets korro- 

sivitet ökat kraftigt och idag rostar oskyddat stål två gånger snabbare 

i Stockholm än på västkusten och fyra gånger snabbar än på landsbygden 
(Bresle & Nylên, 1968). Denna ökning av korrosiva skador i tätorterna 

tillskrivs framför allt de höga halterna av svaveldioxid och sot. Av de 

klimatiska faktorer som främst bidrager till korrosionseffekterna torde 

luftfuktigheten vara den viktigaste. Detta belyses av nedanstående dia- 

gram över rostning av blankpolerade stålytor vid ökade relativa luftfuk- 

tigheter. Diagrammet är hämtat från försök som utförts av Vernon (1935). 

    

    

    
  

     

  

  

    

  

rn-Inmy. 
ullru-Ll i 
vikI-nkning 
ung/alm finsükulul i :lugna 

V 2” 40 GU H0 
IÖU v

.sulpurliixiul g _ _
(HH I/l so_ purlikhu*umumnnnm. 

: mHm4wuHV.ML 
I2u y- i g fi.. 

i 

i ingn purnkinr. 
a cndaslnlll . al), _

i 

l 
emlasl partiklar m ammoninm- 

10 - .suIfaL ingen SO: - 

i 
i rcn luft 
L I I “Y n 
t) 3050 a) im m› 00% 
s|li^Fl--I\ l i-Landc Ieialiv iuklighm 

Figur 1. Korrosion i olika atmosfärer. 
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Tätortsklimatet och då i första hand luftens halt av S02 och stoft har 
av korrosionsinstitutet beräknats vara skuld till ökade skadekostnader 

på metalliska och icke-metalliska material av storleksordningen 1000 

miljoner kornor per år jämfört med förhållandena för ungefär tio år se- 
dan (Bergsman & Liljenvall, 1969). Statens Naturvårdsverk (1969) har 

beräknat att ökningen av svaveldioxidutsläppen under denna period ökat 
från ungefär 4 - 105 till 7.5 105 ton S02 per år (i medeltal från 13 
till 24 kg/s). Om vi antar att luftens halt av partikulärt material lö- 

per parallellt med den ökade svaveldioxidhalten skulle en ökning av S02- 
utsläppen med 3.5 105 ton innebära en ökad kostnad p g a korrosions- 

skador på 1000 miljoner koronor eller ca 3000 kronor per ton S02. Som 
emellertid framgår av tabell V är emissionen av stoft från moderna 

oljekraftverk i förhållande till den samtidigt utsläppta mängden S02 (viktsenhet/m3) ca en faktor 15 lägre än motsvarande sammansättning 
av stoft - 

S02 i stadsluften i Sverige enligt tabellerna II och III. 
Vernons korrosionskurvor, figur l, antyder att kostnaderna för det bi- 

drag till den allmänna korrosionen som emanerar från oljekraftverk på 
grund av den relativt låga stofthalten skulle kunna reduceras, eventu- 
ellt så mycket som till hälften, dvs kostnaden skulle vara minst ca 
1500 kronor per ton S02. Vid förbränning av oljor med lZ svavelhalt 
blir således kostnaden 30 - 60 kronor per ton olja. Enligt de anvisningar 
som angivits av Statens Naturvårdsverk (1969) skall oljor med högre sva- 
velhalter renas till lZ nivån innan de får användas i tätorter. Produk- 

tion av ca 6 TWh vänmeeffekt i mottrycksverk (enligt beskrivning i följ- 
ande kapitel) borde således belastas med minst 30 Mkr korrosionskostna- 

der per år. 

Invändningar kan alltid resas mot beräkningar av detta slag och reserva- 

tioner måste göras beträffande resultatens okritiska användning. Då det 

som i närförläggningsutredningen gäller att belysa en valsituation - mel- 

lan nukleär och fossil kraftproduktion - är dock icke det viktigaste att 

i analysen av varje enskild parameter eftersträva största möjliga realism. 

I stället är det viktigt att använda säkerhetsmarginaler som är så lika 

som möjligt över hela linjen. Ur den synpunkten faller ovanstående över- 

slagsberäkning på intet sätt ur ramen genom att vara för pessimistisk. 
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5. JÄMFÖRANDE BEDÖMNING AV RlSKICR MED LUFTIPFSLÄPI* FRÅN ()I..IlZKRAl-I- 
VERK OCH KÄRNREAKTORER 

5.1. Luftföroreningar från kraftvärmeverk 

5.1.1. Oliekraftverk 
5.1.1.1. Förutsättningar m m 

Det oljeeldade kraftvärmeverket förutsättes för enkelhets skull utlagt 
för samma värmeeffekt vid ren mottrycksdrift som det i närförläggningss 
studien antagna nukleära kraftvärmeverket (1200 MW). I båda alternativen 
antas kraftvärmeverken svara för halva maximala värmeeffekten på det an- 
slutna nätet då de går i ren mottrycksdrift. Resterande effektbehov får 
täckas med oljeeldade hetvattenpannor. Hetvattenpannorna användes också 
under ett par sommarmånader då kraftvärmeverket står stilla för översyn 
mm. 

I upp till 2000 tim kan nätet ta emot fullt värmeflöde från verket. Under 
2000 till 7000 tim antas värmeleveransen från mottrycksverket variera 

linjärt från 50 Z till 10 Z av nätets max.effekt. Full eldningseffekt 
tas alltså ut under 2000 tim och därefter antas den vara proportionell 
mot värmelasten dvs variera linjärt från 100 Z (2240 MW) vid 2000 tim 
till 20 Z (450 MW) vid 7000 tim. 

Avgasutsläppet kan anses vara proportionellt mot eldningseffekten och 

gasens sammansättning förutsättes konstant enligt tabell V. Avgasflödet 
är då 3100 ton/tim under 2000 tim och avtar därefter linjärt till 
620 ton/tim vid 7000 timmars drift. 

Förutom från kraftvärmeverket produceras luftföroreningar av hetvatten- 

pannorna. Sammansättningen på avgaserna från dessa pannor kan anses 
vara densamma som från kraftverkspannorna. Rökgasflödet blir ca 1,6 

kg/kWh producerad värmeenergi. 

Om immission-skadekriterierna förutsättes linjära behöver hetvattenpan- 
nornas bidrag till luftföroreningarna ej medtas i jämförelsen då de är 
de samma även för det antagna nukleära kraftvärmeverket. 

För bedömning av stoftutsläppet har antagits en stoftavskiljare som nor- 
malt håller stofthalten under 2 x 10-4 kg/kg olja men som under sotnings- 
förhållanden släpper igenom i storleksordningen 6 x 10-4 kg/kg olja. 
Värdet 3 X 10-4 är att anse som ett medelvärde. Sotning av en panna tar 
ca 2 timmar och brukar utföras under varje skift om 8 timmar. 
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Taoell V. Huvuddata för kraftvärmeverket med 4 st lika aggregat 

totalt per aggregat 
yarmgj_ogh_eleffgkE MW MW 

Eldningseffekt vid full last 2240 560 

Fjärrvärmeeffekt vid gull 
mottrycksdrift och 90 C på 
utgående vatten 1200 _ 300 
Effekt vid full mottrycksdrift 775 194 

êvgaser 

Förutsättningar: Eldningseffekt 2240 MW

Bränsle eldningsolja med effektivt värmevärde 

11,6 kWh/kg, svavelhalt 1 Z, eldas med ett 

syreöverskott om 1 Z och ger då 16 kg avgaser 

per kg bränsle, eller 1.4 kg per kWh eldnings- 

energi. 

per 
totalt aggregat 

kg/kg olja ton/h ton/h Z volym 
Bränsleförbrukning l 194 48,5 
Totalt rökavgasflöde 16 3 100 775 100 

Kväve (N2) 11,0 2 130 530 71 

Syre (02) 0,2 39 10 1,0 
Koldioxid (C02) 3,7 720 180 15 

Vattenånga (H20) 1,1 213 53 12 

Svaveldioxid (soz) 2 x 102 3,9 1,0 0,06 
Kvävedioxid (N02) 1,3 x 102 2,5 0,6 0,05 
Koloxid (co) 5 x 106 0,001 0,0003 
Kolväten 4 x 104 0,08 0,02 

Aldehyder 7 x 105 0,015 0,004 

Stoft 3 x 104 0,06 0,015 

Partikelfördelningen på utgående stoft kan approximativt anges enligt 

följande: över 20 um ekvivalent diameter 0 Z, mellan 20 Um och 5 um 

25 Z, mellan 5 um och 2 um 25 Z, mellan 2 um och 1 um 25 Z och under 

1 um 25 Z. 
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Den vid kraftvärmeverket årligen producerade värmeenergien är ca 6,1 Twh. 

Den konsumerade bränsleenergien blir då ca ll TWh och den samtidigt för- 

brända oljan ca 1,0 Mton. Hetvattenpannorna producerar 700 Gwh och för- 

brukar ca 70 kton olja per år. De årliga utsläppen av luftföroreningar 
framgår av tabell VI. 

Tabell VI. Årliga utsläpp av luftföroreningar 

Kraftvärme- Hetvatten- 
verket pannorna 

Rökgaser totalt Mton 16 l,l 

Svaveldioxid kton 20 1,4 
Kvävedioxid kton 13 0,9 
Koloxid ton 5 - 

Kolväten ton 400 27 

Aldehyder ton 70 5 

Stoft ton 300 21 

5.1.1.2. Avsvavling av olja 

Vi har tidigare antagit att oljan med vilket kraftvärmeverket drives 

innehåller l Z svavel. Det har här alltså varit fråga om en olja med 

låg svavelhalt. Merparten av jordens oljefyndigheter är emellertid hög- 

svavliga, vilket kan leda till nödvändiga reningsprocesser för att få 

ner emissionen till de värden som återges i tabell VI. Detta kan åstad- 

komas genom olika reningsåtgärder, varvid 90 - 95 Z av allt svavel kan 

avlägsnas ur oljan (E A Stenstedt, 1969). 

Statens Naturvårdsverk (1969) har beräknat att kostnaden för en sänkning 
av svavelhalten i oljan med l Z i framtiden skall kunna nedbringas till 

5 kronor/ton, alltså en låg siffra jämfört med de tidigare belysta kor- 

rosionskostnaderna. En allmän avsvavling av olja torde dock av kapaci- 
tetsskäl låta vänta på sig, då teknikens tillämpning ännu är i sitt be- 

gynnelseskede. 

5.1.1.3. Rening av rökgasemissioner 

Ett flertal olika metoder har utvecklats för rökgasrening med avseende 

på S02. Kostnaderna för en sådan rening belyses i nedanstående samman- 

ställning (Persson 1969). 
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Kosinadsdnnn for |r›k.|(,›_r,.n;n,, m, svovplçlgolg,j;.,ç.| p mi..- elda? 800 MW kunrlvnskanitvurk. UInyHjunngntlânh-rv nr 00 K» 
och xvovø-Ilmllcn i olja 3 9b. Du iHsLosVnrnh--nu iukluclo-rar er 
kopimlkoslnud for :Unto och xwskrivnin.) med ?I 31.. 

Doiomil Kumlytisk Ålknlilyel-vunrudltud Aktiv! k0| 
(VÖV) oxidation nluuniniumoxid (Re-inluh) 

Anloqqningskostnad 15:00 87:50 67:50 59:50 
kr/jxw 
Drihskostn. 6:90 I? 30 15 wa) |2;3o 
ur/mJ olio 

Det bör understrykas att metoderna är mer eller mindre väl utvecklade 

och att ingen anläggning av denna storlek änny byggts. De angivna kost- 

naderna bör därför bedömas med försiktighet. 

5.1.1.4. Stoftavskiljning 

Den mängd partikulärt material som bildas vid förbränningen av oljan är 

i hög grad beroende av betingelserna vid förbränningen. Med moderna 

brännarutrustningar är det f n möjligt att nedbringa stoftemissionen 

från oljekraftverk till gällande emissionsgränser (1 g stoft/kg olja. 
SNV 1969) utan vidare filtreringsåtgärder. 

Två olika reaktortyper diskuteras i närförläggningsutredningen: direkt- 

cykelkokare (BWR) och tryckvattenreaktorer (PWR). 

Den bestämmande riskfaktorn under normaldrift vid lokalisering av en 

reaktorstation är luftemissionen av radioaktivt material. Den hälsorisk 

som är förbunden med vätskeformigt avfall är enklare att kontrollera 

inom vida gränser, så att såväl exponering via dricksvatten och förtä- 

ring av fisk eller andra vattenorganismer nedbringas till önskvärd nivå. 

Problematiken behandlas i något större detalj i NÄR-08l:l. 

Den radioaktiva luftemissionen domineras av ädelgasnuklider (NÄR-08l:l). 

För att underlätta beräkningarna av riskerna med ädelgasutsläpp från PWR 

och BWR anläggningar har den samlade radioaktiviteten omräknats till 

87Kr-ekvivalenter, dvs till en 
87 

Kr-aktivitet som ur risksynpunkt är 

ekvivalent med den totala ädelgasaktiviteten (enl. ICRP). Den årliga 
emissionen av 87Kr-ekvivalenter från PWR och BWR anläggningar med 

elektriska effekter om 500 MW i kondenseringsdrift har beräknats i 

NÄR-08l:l. Omräknade till en reaktorstation, som levererar elektrisk 

kraft i mottrycksdrift motsvarande den effekt som angivits i exemplet 

här, blir den årligen emitterade aktiviteten från BWR ca 2-106 Ci och 

från PWR ca 200 Ci. 
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5.2 Jämförande riskbedömningar 

De i Sverige maximalt tillåtliga luftkoncentrationerna av svaveldioxid 

anges i tabell VII 

Tabell VII Rekommendationer.beträffande tillåtliga svaveldioxidkoncen- 

trationen 

Varaktighet Halt i ppm Anmärkning 
1 månad 0.05 Får ej överskridas 

1 dygn 0.10 Får ej överskridas mer än högst l ggr/mån- 
30 minuter 0.25 Får ej överskridas mer än 15 ggr/mån, 

dvs l Z av tiden 

Om vi antar ett årligt utsläpp av 21,4 kton S02 erfordras en utspädning 

med 1,5 ° 1014 m3 luft per år för att uppnå en medelnivå på 0,05 ppm. Om 

den maximalt tillåtliga N02-koncentrationen i luften är densamma som för 

S02 uttryckt i pp (i överensstämmelse med de ryska och tjeckoslovakiska 

014 3
normerna) fordras 2,9 

 1 m luft per år för att nå den sammanlagda 

medelkoncentrationen 0,05 ppm N02 + S02. 

ICRP har angivit övre gränser för vad som kan anses vara en acceptabel; 
exponering av members of the public (Publ. 9, 1966). Dessa gränser lig- 

ger samtliga en faktor 10 under dem som angivits som maximalt tillåtliga 
för radiologiskt yrkesverksam personal. Denna övre gräns för 87Kr halten 

-s i luften skulle då vara 2  10 Ci per m3. 

För att få ned immissionen till denna nivå fordras för PWR anläggningar 
1010 m3 och för BWR 1014 m3 luft. Detta innebär att det torde vara avse- 

värt lättare att nå acceptabla luftkoncentrationer vid PWR drift än det 

än det är vid driften av oljekraftverk. Problemen med utspädning av 

emissionsgaserna från BWR anläggningar är likartade med dem som före- 

ligger vid oljeeldade kraftstationer. 

den främsta källan till luftföroreningar från BWR anläggningar är den nöd- 

vändiga avgasningen av kondensångan. Avgaserna som bildas vid denna pro- 

cedur kan lagras i viss tid, vilket innebär en relativt snabb aktivitets- 

sänkning på grund av de korta halveringstiderna hos de dominerande ädel- 

gasnukliderna (Se NÄR-081:l). En månads förvaring sänker totalaktivi- 

teten med 99,5 Z av ursprungsaktiviteten. En sådan möjlighet till minsk- 
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ning av luftföroreningarna föreligger självfallet inte vid användning 
av fossila bränslen. Vid sidan om möjligheten att genom olika metoder 
rena avgaserna från kärnkraftverk kan emmisionsriskerna således också 
mötas genom att anläggningen pålägges krav beträffande lagring före ut- 

släpp. 

En minskning av svaveldioxidhalten i emissionen från oljekraftverk kan, 
vid sidan om en sänkning av svavelhalten i oljan, endast ske genom re- 

ning av förbränningsgaserna, men en sådan rening kan å andra sidan ske 
till måttliga kostnader. Det torde emellertid vara orealistiskt att 
tänka sig en S02-rening driven längre än till 96 - 99 Z. Ytterligare hy- 
gieniska krav får lösas genom yttre åtgärder, exempelvis genom val av 

förläggningsort och skorstenshöjd. 

Möjligheten att vid ökat kraftbehov möta kraven på hygieniska gräns- 
värden synes således inte vara mindre vid reaktordrift än vid motsvarande 

kraftuttag från oljeeldade anläggningar. PWR anläggningen förefaller till 
och med ge avsevärt mycket lägre belastning på omgivningen än oljeeldade 
kraftverk. 

6. DISKUSSION AV MAXIMALT TILLÅTLIGA GRÄNSVÄRDEN 

De i tabell V givna gränsvärdena för maximalt tillåtliga svaveldioxid- 
halter i luften är baserade på antagandet av tröskelvärden, dvs dessa 

S02-koncentrationer har antagits ligga under de lägsta värden som över 
huvud taget kan tänkas ha någon biologisk effekt. Detta är det vanliga 
betraktelsesättet vid bedömningen av den toxiska verkan av olika gifter 
på människan. I och för sig är detta antagande i många fall inte orim- 

ligt i individuella fall. Är exempelvis verkan av S02 huvudsakligen en 
konsekvens av dess pH-sänkande effekt, kan buffringskapaciteten hos 

luftvägarnas slemskikt mycket väl vara tillräckligt för att helt för- 
hindra skador på det underliggande epitelet. Som tidigare påpekats är 
det emellertid mycket tveksamt om sådana antingen-eller antaganden som 

ligger i begreppet tröskelvärde, kan användas vid bedömning av risker 
för en ur känslighetssynpunkt så heterogen population som en mänsklig be- 

folkning och där så många till stor del okända parametrar har en avgöran- 
de inverkan på effekternas omfattning. 
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Det är ur principiell synpunkt ofta svårt att bestämma biologiska risker 
med låga luftkoncentrationer av gifter och radioaktiva ämnen. Avsättes 

omfattningen av den biologiska effekt man erhållit ur experimentella el- 
ler epidemiologiska undersökningar (antal kroniska bronkiter, emfysem, 
mortalitet eller liknande) som funktion av luftens halt av föroreningar, 
erhålles i de allra flesta fall en sigmoid kurva. Detta innebär att man 
under en viss föroreningsvivå inte kan påvisa signifikanta biologiska 
effekter och som då - om man så vill - kan kallas tröskelvärde. Man bör 
emellertid ha klart för sig att ett tröskelvärde, definierat på detta 
sätt, endast är ett uttryck för noggrannheten i den undersökningsmetod 
man använt och inte en i absolut mening nedre gräns för biologisk verkan. 
Vill man därför fixera en maximalt tillåtlig nivå, som med säkerhet lig- 
ger under det verkliga, biologiska tröskelvärdet, måste vida säkerhets- 

marginaler påläggas de O-värden man funnit vid undersökningarna. En 

säkerhetsformalism av denna typ har vi kallat S-formalistisk på grund av 
dos-effekt kurvans sigmoida eller S-liknande form. 

den formalism som används vid radiologiska riskbedömningar är en linjär- 
formalism och innebär, att man med utgångspunkt från kända dos-effektför- 
hållanden för högre doser drar räta linjer, som vid den naturliga bak- 

grundsdosen antar det värde som normalt föreligger hos en mänsklig popu- 
lation. Till skillnad från vad fallet är vid tillämpning av S-formalism 
innebär L-formalismen att man avstår från att fastställa nedre tröskel- 

gränser. 

Bägge typerna av resonemang innebär att man tillgriper en formalism ”för 
att vara på den säkra sidan vid doser som är för små för att vara till- 

gängliga för experimentella undersökningar. L-formalismen är emellertid 

mycket strängare än S-formalismen, vilket ofta lett till att radiologiska 
risker utan egentlig saklig grund bedömts som allvarligare än de risker 
som följer på exponeringar för gifter. Det är tyvärr inte ovanligt, att 
man glömmer bort att det är fråga om formalismer och lägger in en biolo- 

gisk betydelse i de konstruerade kurvorna. Vid användning av L-formalism 
i radiologiska sammanhang fås därför alltid en viss effekt vid godtyck- 
ligt låga doser under förutsättning att den exponerade befolkningen antas 
vara tillräckligt stor. Det är på sådana grunder man beräknat att exem- 

pelvis så och så många cancerfall orsakats av kärnvapenprov, utsläpp från 
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kärnreaktorer, medicinsk radiologi etc. Tar man så hela befolkningen i de 
större länderna som exempel kan man på detta sätt få alarmerande värden 
även efter mycket små höjningar i bakgrundsdosen. En S-formalism skulle 
vid motsvarande beräkningar inte givit något fall av skada. 

data rörande effekterna av joniserande strålning på humanpopulationer här- 
rör uteslutande från kortvariga bestrålningar med relativt höga strål- 
doser. det är i första hand från offren för kärnvapenexplosioner (Hiro- 
shima, Nagasaki och Kongelap) och från patienter som fått strålbehandling 
för vissa sjukdomar (ankylosing spondylitis, tymusförstoringar hos barn 
etc) som dessa erfarenheter hämtats. Av de en lång tid efter exponeringen 
uppträdande somatiska skadorna är det främst akut leukemi och kronisk 

myeloid leukemi som dominerar i sådana fall där bestrålningen omfattat en 
större del av kroppen samt sköldkörtelskador nos i första hand unga indi- 
vider, då denna körtel utsatts för höga doser antingen genom enbart extern 

bestrålning eller genom en kombination av extern bestrålning och en in- 

korporation av radiojod. 

De genetiska strålningseffekterna har inte med säkerhet kunnat härledas 
ur erfarenheter av detta slag, utan har huvudsakligen erhållits från 

djurförsök, vilka extrapolerats till människan. 

Med utgångspunkt från de beskrivna erfarenheterna har man sedan via lin 
jära extrapolationer mot lägre doser beräknat en riskfaktor. Härvid har 
man definierat en risk som varande av nzte ordningen om man vid det L- 
formalistiska betraktelsesättet funnit att l fall av skada eller död kan 
förväntas i en befolkning bestående av l0n 

_ 1 - l0n individer (ICRP, 
Publ 8, 1966). 
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Lr: Bril; et al. ABCC Technical Report 15 - 59. 
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När det gäller exponering av större befolkningsgrupper avböjer ICRP att 

ange maximalt tillåtliga gränsvärden. Man hänvisar till UNSCEAR (1962 
och 1964), som konstaterar att den dosbelastning av större befolknings- 
grupper som fram till år 1964 kunnat härledas till icke medicinsk, män- 

sklig verksamhet (kärnvapenprov, reaktordrift etc) är betydligt lägre 
än den naturliga bakgrundsstrå1ningen{ ICRP:s utredning av frågan om ac- 

ceptabel exponering av befolkningar i sin helhet (ICRP, Publ. 6 § 65 och 
Publ. 9 §§ 88 - 94) får väl tolkas så att man inte bör godta en strålbe- 

lastning som överstiger de naturliga variationerna i bakgrundsstrålningen, 
dvs den bör inte tillåtas uppnå till 5 rad under en generation (30 år). 

I sin publikation nr 8 har ICRP (1966) uppskattat risken för leukemi till 
5:e ordningen per rad (2 - 10-5) och risken för alla andra cancerformer 
till samma värde. Frekvensen av dessa neoplasier har av ICRP antagits va- 
ra liktydigt med mortalitet. En dos om 5 rad skulle således innebära en 
risk för mortalitet av 4:e ordningen. Härtill kommer emellertid det fak- 
tum att leukemirisken för foster förefaller vara en faktor 2 - 10 högre 
än för vuxna och att risken för genetisk död (fosterdöd) per rad angetts 
vara av 4:e ordningen (2 - 10-4), vilket emellertid med hänsyn till att 

fosterperioden omfattar c:a 1/30 av generationstiden inte ändrar den to- 

tala risken (av 4:e ordningen). Nu vill ICRP inte acceptera en så hög 
risk. Ur kommitténs publikation nr 9 kan snarast utläsas att man inte 

vill godta en större riskökning genom mänsklig, radiologisk verksamhet 
än av 5:e ordningen. 

Vid en liknande tillämpning av L-formalism på en befolkning, som utsatts 

för S02-exponeringar, kan man exempelvis välja Lindbergs (1968) mortali- 

tetskurva som utgångspunkt; y = 94 + 89x. Denna regressionslinje har er- 

hållits genom korrelation av medelkoncentrationen av S02 i luften under 

en vecka och antalet dödsfall under samma vecka. Man kan emellertid inte 

ur Lindbergs resultat utläsa i vad mån dödligheten per vecka förändras 

om S02-koncentrationen bibehålles konstant under en följd av veckor, dvs 

den eventuella ackumulativa verkan av S02-exponeringar kan inte utläsas 

ur denna undersökning. Från London-katastrofen 1952 vet man att dödlig- 
hetskurvan efter en första hastig nedgång avtog tämligen långsamt efter 

den i jämförelse härmed snabba förbättringen av luften. Det förelåg såleå 

des en viss kvardröjande effekt av den tillfälliga ökningen av luftföro- 
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reningarna. Kvantitativa data saknas emellertid, vilket omöjliggör en 

direkt analogi med de beräkningsnormer som av ICRP tillämpas för radio- 

logiska risker. (En direkt analogi skulle också leda till att den na- 

turliga luftkoncentrationen av S02 
- 0,01 ppm - skulle bli ansvarig för 

en orimlig andel av den totala dödligheten). 

Bortser man från eventuella, kvardröjande effekter och således även från 

all ackumulation av skador vid långvariga exponeringar för S02, innebär 

den svenska, maximalt tillåtliga luftkoncentrationen av svaveldioxid, 

0,05 ppm, att ca 4,5 Z av all dödlighet kan tillskrivas denna faktor. 

Riskfaktorn skulle med andra ord vid gällande svenska normer vara av 2:a 

ordningen, dvs en riskfaktor som är 100 - 1000 gånger större än den man 

accepterar vid radiologiska riskbedömningar. Det bör emellertid under- 

strykas att Lindbergs regressionslinje erhållits vid undersökningar i 

Oslo och således inte utan vidare kan tillämpas på svenska förhållanden. 

Vid London-katastrofen 1952 erhölls en ännu högre mortalitet än den man 

skulle kunnat förvänta av Oslo-undersökningarna, vilket ger ett ytterli- 

gare belägg för den betydande roll övriga luftföroreningar och de klima- 

tiska förhållandena spelar i dessa sammanhang. 

L-formalismen innebär en betydande överskattning av riskerna, såväl när 

det gäller raiologiska risker som de mer konventionellt toxiska. Den 

innebär ett rent statistiskt betraktelsesätt som inte tar hänsyn till 

att däggdjursorganismen på en rad olika sätt svarar på påverkan. Dosef- 

fekt förlopp kan synas linjära vid högre doser där påverkan är massiv och 

därigenom överskuggar organismens försvarsmekanismer. Vid lägre doser 

motverkas emellertid stråleffekterna av ett flertal reaktioner av bl a 

immunologisk, hormonell och vaskulär art. Strålskador utgör därvidlag in- 

te något undantag, som man ibland av de förda resonemangen kan förledas 

att tro. Det har också på såväl teoretiska som erfarenhetsmässiga grun- 
der riktats allvarlig och väl underbyggd kritik mot L-formalismen (Brues 

1958, Wise 1961. Alexander 1965). 

Här skall endast påpekas att L-formalismen kräver att strålningseffekten 
skall vara oberoende av dosraten dvs oberoende av om en viss dos avges 
under en lång eller kort tidsrymd. Bortsett från en del fall där fysiolo- 

giska faktorer inverkar på den studerade effekten, ger höga dosrater e- 
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mellertid genomgående mera markerade effekter än i fall där dosen avges 
under längre perioder. Detta gäller även genetiska effekter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de radiologiska säkerhetsnormer som för 

närvarande tillämpas i Sverige förefaller vara betydligt mer rigorösa än 

andra normer för maximalt tillåtliga föroreningskoncentrationer i luften. 

Som tidigare påvisats tycks de radiologiska normerna, åtminstone för tryck- 

vattenreaktorer, även vara lättare att upprätthålla än motsvarande normer 

rörande svaveldioxid. Ur miljö- och hälsosynpunkt torde därför ett kärn- 

kraftverk utgöra en bättre lösning på behoven av kraftförsörjning än olje- 
eldade kraftverk vid normaldrift. Konsekvenserna av olyckshändelser har e- 

mellertid inte här tagits upp till behandling, utan behandlas i deluppdra- 

gen NÄR-191, -201 respektive -221. 
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Av tabellerna 15 och 16 kan utläsas att fallet med kärnkraftvärmeverk 

för enbart skorstensutsläppen ger knappt hälften av befolkningsexpone- 

ringar jämfört med oljeeldade kraftvärmeverk den betraktade vinter- 

månaden (c = 970, d = 2300 per - ppm). 

De hittills redovisade exponeringarna hänför sig till en enda vintermånad. 

Det är även av intresse att veta hur stor den genomsnittliga exponeringen 

över hela året är. Beräkning av medelhalten S02 och befolkningsexponering 
för de på sid 3 angivna fallen har utförts och redovisas i tabell 17. 

En grov uppfattning om den årliga befolkningsexponering som härrör enbart 

från skorstensutsläppen kan erhållas om man utgår från de exponeringar som 

framtagits i tabell 17 och sedan antar att relationen mellan svavelutsläpp 

och exponering är densamma för årets övriga månader för resp alternativ. 

För alternativ II (kärnmottryck) erhålles medelutsläppet av svavel över året 

0.172 ton/h vilket skall ställas i relation till medelutsläppet under 

januari, februari, mars och april 0.28 ton/h. Kvoten mellan dessa värden är 

0.62 vilket alltså är den faktor med vilken medeltalet av exponerings- 

värdena under januari, februarix), mars och april skall reduceras för att 

ge medelexponeringen över året. Denna blir då 660°O.62 = 410 pers ppm. 

Detta motsvarar en medelhalt av S02 av 0.025 pphm. 

För alternativet III (oljemottryck) blir medelutsläppet 1.01 ton/h svavel 

över året. Medelutsläppet under januari, februariy), marsy) och april är 

1.60 ton/h vilket ger kvoten 0.63. Medelexponeringen över året blir då 

2080-0.63 = 1760 pers ppm och motsvarande medelhalt av S02 0.11 pphm. 

För alternativet I (enbart hetvattencentraler) blir medelutsläppet 

0.75 ton/h svavel över året. Antas att i genomsnitt samma spridnings 

förhållanden råder som vid alternativ II erhålles en medelexponering 

över året av 410-0.75/0.172 = 1790 pers ppm. Motsvarande medelhalt S02 
är 0.11 pphm. 

För beräkning av årsmedelvärden för bakgrundsfallen antas att exponeringen 

är proportionell mot svavelutsläppet och att svavelutsläppet är proportio- 

nellt mot värmeeffekten i nätet. 

x) 
exponeringen för februari uppskattad 

y) 
exponeringarna för februari och mars uppskattade 
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Medelvärmeeffekten i nätet är för januari månad 1536 MW. Medeleffekten 

över året är 820 MW. Kvoten mellan dessa värden är 0.535. 

För en grov uppskattning kan man proportionera fram medelexponeringen 
över året ur beräkningar för enbart januari. 

För bakgrundsfallen A, B och C erhålles följande årsmedelvärden för 

exponeringen 

A: 18630 0.535 

B: 6309 0.535 

C: 40600 0.535 

10 000 pers-ppm motsvarande en årsmedelhalt av 0.6 pphm 

3  I! Il Il H ll 0.2 ll 

21  ll Il ll Il H 1.3 Il 

Ur dessa överslagsmässiga beräkningar kan följande preliminära slutsatser 

dras. 

Vad beträffar enbart skorstensutsläppen ger Alt II (med kärnkraftvärmeverk) 

klart lägst befolkningsexponering av S02. Alt I (enbart hetvattencentraler) 

och Alt III (med oljeeldade kraftvärmeverk) är likvärdiga och ger ca 4 

gånger högre exponering än Alt II. 

Bidraget från bakgrunden är dock i samtliga alternativ det klart dominerande, 

med exponeringar som är 7 - 25 gånger de för skorstensutsläppen i Alt II. 

Om ingen fjärrvärme förekommer och nuvarande svavelhalt i bränslet bibe- 

hålles erhålles exponeringar som är 2 - 7 gånger de sammanlagda exponering- 

arna från skorstenar och bakgrund i de olika alternativen med fjärrvärme. 

En beräkning av oljeförbrukning och svavelutsläpp över året ger följande 

resultat: 

Alternativ Oljeförbrukning Svavelutsläpp 
Mton/år ton/år 

I 0.66 6 600 

II 0.15 1 500 

III 0.90 9 000 

Härutöver tillkommer, enligt antaganden för bakgrundsfallet A, för lokal 

uppvärmning m m inom storstadsregionen 1.5 - 2 Mton olja/år. En stor del 

av denna olja är av E01 typ varför svavelhalten i genomsnitt kan antas 

till 0.5 Z. Härav erhålles ett svavelutsläpp i bakgrundsfall A av 

7500 - 10000 ton/år. 
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NÄR - 212:1 Miljöverkningar av oljekraftverks normaldrift

Immissione r av S02
Allmänt

I denna rapport undersöks vilka svavelutsläpp som äger rum vid olika

alternativa system för värmeförsörjning av en storstad och vilka kon-

centrationer och befolkningsdoser av S02 som kan påräknas i dessa fall.

Valen av alternativ för värmeförsörjning och antaganden om stadsstruk-

tur motsvarar de som användes i NÄR - 301 Ekonomiska synpunkter på

närförläggning av kärnkraftverk d v s ett alternativ med enbart hetvatten-

centraler, ett med hetvattencentraler och nukleärt kraftvärmeverk samt

ett med hetvattencentraler och oljeeldade kraftvärmeverk.

Befolkningsfördelningen har antagits till vad som i NÄR - 185 anges som

utjämnad fördelning av nattbefolkning och arbetstillfällen i Stockholm

1985 (fig. 2 och 16 i NÄR - 185:1). Ur dessa fördelningar har en vägd

fördelning framtagits genom att vissa antaganden gjorts om befolkningens

uppehållstider inom de olika regionerna.

Inverkan av en bakgrundsnivå av svaveldioxid på grund av kvarvarande

lokala värmepannor och fordonstrafik har undersökts i ett par olika fall

med olika antaganden om källfördelning ochsvavelhalt i oljan.

Alternativ för värmeförsörjningoch källor för svavelutsläpp.

Den betraktade staden motsvarar den som antagits i NÄR - 301.

Staden antas ha ett värmebehov i centrum, inom 6 km radie, av 3000 MW

sammanlagrad toppeffekt vilket till 80 % täcksdmedfjärrvärme (2400 MW) 

och till 20 % med lokala oljeeldade centraler.

Utanför 6 km antas befolkningstätheten vara för låg för ekonomisk fjärr-

värme varför man här tillgodoser värmebehovet med lokala hetvatten-

pannor (70 (70) och elvärme (30 7a).

ärrvärmenätet kan alternativt försörjas på tre olika sätt (fig. 1) _

I. Med fyra st hetvattencentraler om vardera 600 MW värmeeffekt

placerade i hörnen på en kvadrat med 5 km sida och med stadens

centrum i diagonalernas skärningspunkt › (centralernas avstånd till

centrum blir 3, 5 km). Centralernas skorstenar (en per central)

antas få höjden 100 m.

x) Inom 6 km radie bor enligt den antagna befolkningsfördelningen cza

400 000 personer och vidare finns där cza 450 000 arbetstillfällen.
Fördelas värmeeffekten 3000 MW på summan av boende och arbetande

erhålles 3. 5 kW per person. Fördelas effekten enbart på de boende
erhålles 7. 5 kW per person.
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II. Med hetvattencentralerna kompletterade med ett kärnkraftvärme- 

verk (KKV) om 1200 MW, d V s 50 % av näteffekten. 

III. Med hetvattencentrale ma kompletterade med två oljeeldade kraft- 

värmeve rk (OKV) belägna längs en linje genom stadens centrum och 

två hetvattencentraler samt 2, 5 km utanför resp hetvattencentral 

(d v s sex km från centrum). Kraf tvärmeverken, som antas få två 

aggregat vardera, kan vart och ett lämna 720 MW värme eller till- 

sammans 1440 MW d v s 60 % av näteffekten. Kraftvärmeverkens 

skorstenar (en per verk) har förutsätts få höjden 150 m. Högre 

höjder kan medföra komplikationer med hänsyn till flygverksam- 

heten. 

Utnyttjningstiden för värmeeffekten i nätet antas till 3000 h och varaktig_ 
heten redovisas i fig 2. 

Värmeeffektens varaktighet för årets enskilda månader har angivits i 

fig 3. 

De olika värmeproducenternas andelar av värmelasten i de olika alternati- 

ven visas i fig. 4 - 6 där även svaveldioxidutsläppen över året framgår. 

Körförhållandena månad för månad vid de olika alternativen för värme- 

försörjning framgår av tabellerna 1 och 2 som baseras på driftförutsätt- 

ningar m m enligt fig. 3 - 6. Värmeproduktionen i nukleärt och oljeeldat 
kraftvärmeverk har generellt minskats med 10 % med hänsyn till verkens 

förväntade tillgänglighet (90 %). För varje alternativ och månad har i 

tabellerna framtagits dels maximalvärden, d v s motsvarande de kallaste 

timmarna under månaden, dels medelvärden över månaden för: 

vä rmep roduktion 

eldning seffekt 

bränsleförbrukning 

svavelemis sion 

vä rmeeffekt i avgase r 

Brännoljans svavelhalt har förutsatts vara 1 %. 

De i tabell 1 och Z angivna emissionsförhållandena har använts vid fram- 

tagning av uppkomna immissioner genom spridningsberäkningar. 

På grund av kostnads- och resursskäl har endast några fall genomräknats 

nämligen: 
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1. Alt I (enbart HC) meax. effekt jan. (1961 , 1962) g
2. max. effekt febr. (1961 , 1962) 
3. Alt II (KKV och HC) medeleffekt jan. (1961 , 1962)  

4. medeleffekt mars (1960,1961,1962) 
5.  medeleffekt april (1960, 1961 , 1962) 
6. Alt 111 (OKV och HC) max. effekt jan. (1961,1962) sig) 
7.  max. effekt febr. (1961,1962) 
8.  medeleffekt jan. (1961,1962) fill_d_) 
9.  medeleffekt april (1960, 1961, 1962) 

Årtalen för det använda meteorologiska materialet har angivits inom 

parentes. Fallen a, b, c och d, som alla beräknats med meteorologiska 
data huvudsakligen avseende januari 1961 , redovisas ingående i tabeller 

och diagram. 

Befolkningsfördelning 

Befolkningsfördelningen antas till vad som schematiskt angivits i NÄR - 

185 för Stockholm 1985. De utjämnade kurvorna för nattbefolkning och 

arbetstillfällen har använts. Då nattbefolkningen och de som arbetar 

inom en viss region vistas inom regionen] och alltså utsätts för påverkan 

av S02, olika lång tid av dygnet kan fördelningarna för dessa grupper 

ej direkt adderas då. man vill ha en ekvivalent befolkningsfördelning att 

beräkna dosbelastningar på. 

På basis av följande resonemang har en ekvivalent befolkningsfördelning 

framtagits: 

Nattbefolkningskurvan antas gälla 2/3 av dygnet. 

För de övriga tredjedelen av dygnet (dagen) antas hälften av nattbefolk- 

ningen ha lämnat bostadsregionen medan antalet enligt fördelningen av 

arbetstillfällen för resp region tillkommit. 

Ur fördelningskurvorna framgår att totala antalet arbetstillfälleni staden 

är lika med halva antalet boende (nattbefolkning). 

För varje ring med stadens centrum som medelpunkt och med bredden 

1 km har det ekvivalenta antalet personer (B) framtagits enligt formeln 

2 1 N 5 1 
B_ 

3 
N+ 3( 2 +A)-6N+3 A 

där N = antalet nattbefolkning 

A = antalet arbetstillfällen 

Resonemangsvis har gjorts den bedömningen att den framtagna fördel- 

ningen som medeltal är riktig även om hänsyn tas till helger. Frånvaron 

av arbetstillfällen då antas kompenserad av motsvarande personförflytt- 

ningar för inköp, nöjesverksamhet m m. 
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Befolkningsfördelningarna visas i fig 7 

För att underlätta beräkningarna av befolkningsdoser av S02 grupperas 

befolkningen inom följande regioner: 0-2, 2-3, 3-6, 6-9, 9-13 och 13-25 km 

från centrum. Regiongränserna är markerade i fig. 1. 

Befolkningsfördelningen har antagits jämn inom varje region. 

Det ekvivalenta antalet personer inom respektive region blir då: 

    

Region Ekvivalenta personer 
(km) 
0 - 2 125 000

2 - 3 80 000 

3 - 6 265 000 

6 - 9 285 000 

9 - 13 325 000 

13 - 25 585 000 

O - 25 Summa 1665 000 

Spridningsberäkning 

êllslâaüzesälsnirigêáösáasârids 

Beräkning av de vid markytan erhållna frekvenserna av olika S02 
- kon- 

centrationer härrörande från de olika fallen med avgasutsläpp (fall 1-9) 

har utförts med ett datorprogram som SMHI använder vid meteorolo- 

giska beräkningar av SOZ-immissioner från skorstenar. 

Antalet punkter där beräkningarna utförts är 37 (fig 1). En beräkningspunkt 

har lagts i stadens centrum. Längs de fyra huvudriktningarna har punkter 

lagts 2. 5, 4. 5 och 10 km från centrum och längs de fyra diagonalerna 

har punkter lagts på avstånden 1, 2. 5, 4. 5, 7. 5, 10 och 20 km. 

För att ta hänsyn till att utsläpp sker från flera skorstenar användes ett 

datorprogram där de samtidiga haltbidragen i en beräkningspunkt från 

var och en av källorna adderas. Till de beräknade bidragen från skor- 

stenarna kan i programmet även inlagras och adderas en bakgrunds- 

haltfördelning. En kort beskrivning. av beräkningsmetodiken finns i bilaga 1. 

Den största osäkerheten i beräkningsmodellen förorsakas av plymlyftet 

karaktäriserat av faktorn A = (vindhastighet) . (plymlyft). För att ta hänsyn 

till spridningen av mot värmeemissionen plottade experimentella data på 

A kan olika A-värden användas motsvarande olika risknivåer, (d v s 

sannolikheten att det verkliga A-värdet skall vara mindre än det använda). 

Naturvårdsverket rekommenderar för bestämning av skorstenshöjd att 

25 % risknivå används. Denna nivå gäller för var och en av skorstenarna. 
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När bidragen från de olika källorna adderas kommer resultatet att gälla 

en lägre risknivå, enär det är betydligt mindre sannolikt (kanske 1 % 

d V s 1 % risknivå) att 25 % risknivå gäller samtidigt för alla skorstenarna. 

Plymlyftet varierar från skorstentill skorsten bl a beroende på lokala 

meteorologiska effekter. I detta fall har beräkningarna gjorts med 

individuella A.-värden för 40 % risknivå, vilket grovt kan anses motsvara 

cza 25 % nivå för källorna sammantagna, se tabell 3. 

Msfesralggáslgâtârfistil: 

Den meteorologiska statistiken består av 

1) spridningskategoristatistik av stabilitet och vindhastighet från 

Ågesta söder om Stockholm 

2) vindriktningsstatistik från Bromma flygplats. Det tillgängliga 

materialet omfattar 30 månader: mars 1960- aug 1962. 

Eftersom här använd spridningskateogoristatistik är hämtad från Ågesta, 

ingår i denna endast i ringa grad stadens inverkan på spridningsförhål- 

landena i form av t exurban heat island. För samma tidsperiod har 

ett modifierat material framtagits (och levererats av SMI-II till AE) där 

större hänsyn tas till stadseffekten (införande av urban mixing height, 

användande av vindmätningar i innerstaden). 

Motsvarande material för åren 1967-70 används i spridningsmodellen 

för Stockholm som utarbetas vid SMHI. Med modellen beräknad S02- 
haltstatistik för mätplatser i Stockholm kommer att verifieras mot 

uppmätt SOZ-statistik, varvid relevansen av då använd meteorologiskt 

material kan testas. Den för stadseffekten modifierade meteorologiska 

statistiken kan därefter användas i spridningsmodellen med här aktuel- 

la utsläppsdata. Det kan senare ge en möjlighet att jämföra med de re- 

sultat som presenteras här. 

Esâkxârisi åråslilinsar_ .ax §1a121§i02i_dl1a1_t.e_r_§°åa âlgozgtieaâui släpp 

Tabell 4, 5, 6 och 7 ger beräknade procentuella haltfrekvensfördelningar 

i den centrala cirkeln samt de fem koncentriska ringarna kring staden 

för beräkningsfallen a. b. c och d enligt tabell 3. Som anges i tabellerna 

är det för resp. ring och haltgräns framräknade kumulativa procentvärdet 

medeltalet av värdena för de inom ringen liggande beräkningspunkterna. 

Det betyder att fördelningarna inte gäller den mest utsatta punkten i 

resp. ring. Dessa fördelningar presenteras i stället i tabellerna 8, 9, 10 

och 11. 
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Kartorna i fig. 8 - 24 anger hur kumulativ frekvens för en viss SOZ-halt 
varierar. Isolinjer för lika frekvens har dragits på basis av värdena i 

beräkningspunkterna. Varje karta gäller en bestämd haltgräns, ctt av 

utsläppsfallen a - d med meteorologiskt material från januari 1961 och 

i ett fall januari 1962. En karta, fig. 17 avser dock fall 7 enl. tabell 

3 med meteorologiskt material från februari 1961 .

Man ser för fallen a och c (fyra hetvattencentraler grupperade i en kvadrat 
med 5 km sida) att de höga halterna överskrids oftast på 5 - 10 km 

avstånd från centrum, medan låga halter överskrids oftast nära centrum. 

Förklaringen torde vara att de högsta halterna endast kan nås genom 

samtidig överlagring av plymerna från minst två skorstenar, d v s utan- 

för nämnda kvadrat, medan lägre halter behöver bidrag från endast en 

skorsten, vilket inom kvadraten förekommer för vitt skilda vindrikt- 

ningar. 

En januarimånad 1961 har valts för den detaljerade redovisningen av 

fallen a - d därför att denna månad ger de högsta frekvenserna av de 

använda månaderna. Det beror på att SOZ-utsläppet är störst under 

januari (tabell 3). Fallen a och b har större last än c och d men de av- 

ser max-last, vilken endast råder en kort tid av månaden. För fallen 

a och b har beräkningsresultaten därför mer karaktären av max. dygns- 
värden under månaden än av månadsmedelvärde då beräkningarna för- 

utsätter jämn och oförändrad last under resp månad. 

Med använda data erhålles bidrag från skor stensutsläppen som med god 

marginal understiger riktvärdet för halvtimmesvärden på S02 -halt som 

säger att 25 pphm får ej överskridas i fix punkt mer än 1 % av tiden per 

månad. 

Bakgrundsfördelning av S02 
Tabell 12 visar verkliga S02 

- haltfördelningar uppmätta i innerstaden 
X) 

och vid vissa förortsstationer efter övergången till olja med 1 % svavelhalt. 

Därur har två system av bakgrundshaltfördelningar konstruerats, tabell 13 

och 14. 

Tabell 13 anger bakgrundsfördelningar (A i det följande), där haltgränserna 
reducerats med vis sa faktorer G jämfört med uppmätta fördelningar enligt 

tabell 12. 

x) Följande begränsningar i svavelhalt har införts: 
1. 10. 1968 endast 1 % S i centrala Stockholm 
1. 10. 1969 endast 1 % S i hela Stockholms stad 
1. 10. 1970 endast 1 % S i hela Storstockholms regionen 
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Den kumulativa frekvensfördelningen för bakgrunden A visas i fig. 25 

där även en fördelning i en viss punkt förorsakad av enbart utsläpp från 

höga skorstenar vid driftfall a inritats som jämförelse. Som synes har 

fördelningarna olika karaktär. Skorstensutsläppen ger kortvarigt rela- 

tivt höga halter men övervägande tiden mycket låg nivå. Bakgrunden ger 

en i tiden mer jämn nivå. 

Tabell 14 visar bakgrundsfördelningar (B i det följande) där haltgränser- 

na reducerats ytterligare. 

åâlágjäâdââöåéäâiååé (tabslljâ) 

Inom 0 - 6 km har bakgrundshaltgränserna reducerats till 1/4 av uppmätt 

fördelning i innerstaden. Motivet är att 80 % fjärrvärmeanslutning pla- 

neras. En faktor 0, 2 i stället för 0. 25 hade då varit mer motiverad, men 

passar ej med en multipel av V2. som är det minsta haltgränsintervall 

vi arbetar med. 

Inom 6 - 13 km har samma reducerade värden använts som inom 0 - 6 km. 

Fördelningen stämmer väl överens med uppmätta fördelningar i förorterna 

(se tabell 12, 6 - 13 km). Eftersom ingen fjärrvärme planeras här är ingen 

ytterligare reduktion motiverad. 

Inom 13 - 25 km har värdena från Kanaan före övergången till svavelfattig 

olja i förorterna använts (övergången skedde okt. 1969). Reduktionsfaktorn 

( V7_3 ) har använts, dels för att ta hänsyn till en halvering av S-halten, 

dels för att kompensera för mätplatsens relativt centrala läge med hänsyn 

till avståndet från centrum. (cza 10 km). 

åâliâläâdâiöiéelâillâ 1342111913431 

Bakgrundsfördelningen B avses liksom A. gälla förhållandena år 1985 men 

renare utsläpp förutsätts för B. Liksom vid A förutsätts 80 % fjärrvärme- 

anslutning inom 6 km. Inom ringen 5 - 6 km antas emellertid en svag an- 

slutning, 40 %, för att ta hänsyn till att det även inom området med hög 

fjärrvärmaanslutning kommer att finnas områden med relativt stora utsläpp 

från små skorstenar. En anslutning på 90 % inom 5 km ger då med hänsyn 

till antagen befolkningsfördelning (380. 000 i 0-5 km, 90. 000 i 5-6 km) en 

anslutning på 80 % inom 6 km. 

Svavelhalâån i oljan antas reducerad till cza 0,1 % d v s O, 2 ggr den nuvaran- 

de, 0, 5 % (som ger den uppmätta fördelningen under 0 - 6 km i tabell 12). 

Motivet för denna låga svavelhalt är det av Naturvårdsverket föreslagna 

x) Gränsen 1 % S i oljan har medfört att medelhalten är cza 0, 5 % S.
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nedtrappningsprogrammet. Vidare antas att 85 % av all svavelhaltig olja 
används till uppvärmning och 15 % till trafik m m. Om trafikintensiteten 

antas oförändrad kvarstår oljeförbrukningen härför oförändrat medan för- 

brukningen för lokala värmecentraler på grund av fjärrvärmeanslutningen 
90 % reduceras till 8 % av nuvarande totala oljekonsumtionen inom re- 

gionen 0 - 5 km. -

Reduktionsfaktorn för O - 5 km blir: 

 =0.05 
100 

)8 =0,063 Faktorn G väljs då till (V2 

För ringen 5-6 km antas 40/o-ig fjärrvärmeanslutning. 60% av 85% är 

50% och reduktionsfaktorn blir 

150,2+ 50-O,2 = 0,13 
100 

Faktorn G väljs uu (vzfö = 0,125 

I området 6-25 km antas ingen fjärrvärmeanslutning men däremot 30 % 

elvärme. Det ger 0. 7- O, 2 = O, 14 ggr de nuvarande haltgränserna. Eftersom 

nu observerade halter här är 
å 

till 
-å- 

av innerstadens, väljs faktorn G 

till ( 2)_8 = O. 063. Faktorn G användes i detta fall direkt på den i centrala 

Stockholm uppmätta bakgrundsfördelningen (C) även för området 6-25 km i B.
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Sammanvägningen av beräknad haltfördelning (från skorstenar) med 

bakggundsfördelning 

Principen beskrivs i bilaga 1 och illustreras av följande tabell: 

Ring mellan 13-25 km, driftfall C (tabell 6), bakgrundshaltfördelning A 

(tabell 13). 

pphm-*O 0,8 1.1 1.6 2.2 

1 99,35 0,50 0,13 0,02 â:ñ?::LVens 
procent, 

° . 1 V  bakgrund A 

0-1.6 0.8-1.9 1.1-2.4 1.6-3.0 

80.8 8027 40.40 10.50 1.62 

0.8 3 

2 0.8-1.9 1.6-2.2 1.9«z.7 2.4-3.3 

14.4 2 1431 7.20 1.87 0.29 

1.1 E 
§ 1.1-2.4 1.9-2.7 2.2-3.2 2.7-3 8 

3.7 § 368 1.85 0.48 0.07 

1. 6 i 
Å 1.6-3.0 2.4-3 3 2.7-3.8 3.2-4.4 

0.4 1 40 0.20 0.05 0.01 *

2.2 i 

;2.2-3.9 3.0-4.2 3.3-4.7 3 8-5 3 

0 7 70 35 0 09 01 

3.1 

Absolut 

_haltfrekvens 
procent 
driftfall c 

Talet 1431 under O. 8-1. 9 är produkten av 99. 35 och 14. 4 och betyder 

14. 31 %. Haltgränserna O. 8 och 1. 9 är summan av undre resp övre gränser 

i de båda utgångfördelningarna som svarar mot resp. haltfrekvenser 99. 35 

och 14. 4. 14. 31 % av halterna i den resulterande fördelningen är alltså 

mellan 0. 8-1. 9 pphm. De hopmultiplicerade talen ger alltså den resulterande 

fördelningen som lätt kan göras om till en kumulativ fördelning, d V s 

man kan räkna ut hur stor procent av halterna som överstiger t. ex. 

3.1 pphm. 
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Beräkningsmetoden förutsätter att de båda ingångsfördelningarna är av 

varandra statistiskt oberoende. Detta antagande torde vara berättigat 
när de båda SOZ-källtyperna är så vitt väsensskilda som här är fallet: 

dels enstaka höga punktkällor, dels låga ytkällor. 

Be räkning av befolkningshaltfrekvense r 

Om man har ett område där under en månad F % av halvtimmesvärdena 

på S02 
- halten överstiger K pphm och om det borAN personer i området 

så är summan 

á F  N (sorten kan sägas vara manprocent) 

tagen över alla aktuella områden ett mått på hur hårt befolkningen som 

helhet drabbas av halter större än K pphm. 

Befolkningshaltfrekvenser har framtagits för beräkningsfallen a - d samt 

för bakgrundsfördelningarna A - C (fig. 26). 

Förfarandet illustreras av ett exempel. 

För fallet med halter större än 3. 1 pphm härrörande enbart från skorstenar 

vid driftfall a (tabell 4) sker beräkningen enligt följande tabell: 

Ring, km Antal Medeltal av Produkt 

personer kumulativ frekvens 

0-2 125.000 4.1 512.500 

2+3 80.000 3.3 264.000 

3-6 265.000 1.9 503.500 

6-9 285.000 1.62 461.700 

9-13 325.000 1.41 458.250 

13-25 585.000 0.13 76.050 

Summerad befolkningshaltfrekvens i manprocent 2. 276. 000. Detta värde 

ges av kurva a i figur 26 för halten 3. 1 pphm. Befolkningsfrekvenser för 

andra halter tas fram på motsvarande sätt så att kurvorna kan ritas upp. 

Befolkningshaltfrekvensen har även framtagits för kombinationer av skor- 

stensutsläpp och bakgrundsfördelning (fig. 27-29). 

När dessa kurvor konstruerades, framtogs först kumulativa haltfördel- 

ningar för vart och ett av ringområdena varvid beräknad haltfördelning 
och bakgrundsfördelning sammanvägdes såsom illustrerats i föregåen- 
de avsnitt. För några fixa pphm -halter beräknades befolkningshalsfrek- 

venser för varje ring, varefter talen adderades på samma sätt som vid 

exemplet ovan. 
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Fig. 27 visar befolkningshaltfrekvensen vid sammanlagring av driftfall 

a - d och bakgrundsfördelningen A medan fig. 28 visar motsvarande för 

bakgrundsfördelningen B .

Vid framtagning av fig. 29 har antagits att även svavelhalten för oljan till 

hetvattencentraler och kraftvärmeverk reduceras till 0. 1 % (från 1 °/o). 

Integrerade befolkningsdos er 

För bakgrundsfördelningarna (A, B och C) samt för de genomräknade drift- 

fallen (a, b, c och d) har integrerade befolkningsdoser framtagits genom 

att medelhalten S02 inom de ringformiga regionerna multiplicerats med 

regionernas ekvivalenta befolkning, varefter produkterna adderats till en 

sammanlagd exponering i person-ppm. Denna beräkning redovisas i tabell 

15. 

Driftfallen a och b avser utsläpp motsvarande maximal värmeeffekt 

(2400 MW) i nätet och kan anses gälla för enstaka dygn medan c och d 

samt bakgrundsnivåerna A, B och C är månadsmedelvärden. 

Exponeringarna för bakgrund och skorstenar kan adderas direkt varvid 

man får en total exponering vid respektive fall. Sådana summerade expo- 

neringar redovisas i tabell 16. 

Av tabell 16 framgår att bakgrunden i samtliga kombinationer ger en 

högre exponering än utsläppen från skorstenarna. Frekvensfördelningar- 

na för bakgrund och utsläpp från höga skorstenar har dock olika karak- 

tär (fig. 25) varför verkan av en och samma månadsmedelhalt kan vara 

olika. Det är t ex möjligt att en relativt konstant haltnivå (bakgrund) 

har annan effekt än ett fåtal höga haltmaxima och i övrigt halter nära 

noll (höga skorstenar) .

Införandet av fjärrvärme i modellstadens centrala delar innebär utan någon 

extra reducering i oljans svavelhalt, en reducering av befolkningens ex- 

ponering till hälften (C = 40600 pers-ppm, A + d : 20900 pers-ppm)- 

Reduceras svavelhalten i oljan för lokal uppvärmning till O, 1 (70 medan 

oljan för fjärrvärmeproduktionen bibehålles till 1 % sker en sänkning av 

befolkningens exponering med ytterligare en dryg faktor två (B + d = 

8600 pers-ppm). 

En reduktion av svavelhalten till 0, 1 % även vid oljan för fjärrvärmepro- 

duktion medför endast en måttlig minskning i befolkningsexponering 

(B + d/10 = 6500 pers-ppm). 
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Av tabellerna 15 och 16 kan även utläsas att fallet med kärnkraftvärme- 

verk för enbart skorstensutsläppen ger knappt hälften av befolkningsex- 
poneringar jämfört med oljeeldade kraftvärmeverk den betraktade vinter- 

månaden (c = 970, d = 2300 pers - ppm). 

De hittills redovisade exponeringarna hänför sig till en enda vintermånad. 

Det är även av intresse att veta hur stor den genomsnittliga exponeringen 
över hela året är. Beräkning av medelhalten S02 och befolkningsexpone- 
ring för de på sid. 3 angivna fallen har utförts och redovisas i tabell 17. 

En grov uppfattning om den årliga befolkningsexponering som härrör enbart 

från skorstensutsläppen kan erhållas om man utgår från de exponeringar 
som framtagits i tabell 17 och sedan antar att relationen mellan svavelut- 

släpp och exponering är densamma för årets övriga månader för resp. 

alternativ. 

För alternativ II (kärnmottryck) erhålles medelutsläppet av svavel över 

året 0, 172 ton/h vilket skall ställas i relation till medelutsläppet under 

januari, februari, mars och april 0, 28 ton/h. Kvoten mellan dessa värden 

är O, 62 vilket alltså är den faktor med vilken medeltalet av exponerings-_ 
värdena under januari, februari, mars och april skall reduceras för att 

ge medelexponeringen över året. Denna blir då 660 O, 62 = 410 pers ppm. 

För alternativet III (oljemottryck) blir medelutsläppet 1, 01 ton/h svavel 

över året. Medelutsläppet under januari, februari, mars och april var 

1. 60 ton/h vilket ger kvoten 0, 63. Medelexponeringen över året blir då 

2080- 0, 63 = 1760 pers ppm. 

För de svavelutsläpp som enbart är anknutna till värmeproduktionen är 

utsläppens storlek direkt pro portionellt mot värmeeffekten. 

Medelvärmeeffekten i nätet är för januari månad 1536 MW. Medeleffekten 

över året är 820 MW. Kvoten mellan dessa värden är O, 535. 

För en grov uppskattning kan man proportionera fram medelexponeringen 
över året ur beräkningar för enbart januari för bakgrundsexponering och 
utsläpp från enbart hetvattencentraler (alt I). 

För bakgrundsfallen A., B och C erhålles följande årsmedelvärden för 

exponeringen 

A: 18630- 0. 535 

B: 63090. 535 

C: 40600- 0. 535 

10 000 pers -ppm 

3 370 -- 

21 600 -- 

För Alt I (enbart hetvattencentraler) finns spridningsberäkningar endast 

utförda för maximal värmelast 2400 MW Onräkningsfaktorn för årsmedel- 

värde blir här 820/2400 = 0, 34. 
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Härav erhålles medelexponeringen över året för Alt I cza 3600 O, 34 = 

1220 pers-ppm. 

Ur dessa överslagsmässiga beräkningar kan följande preliminära slutsatser 

dras. 

Vad beträffar enbart skorstensutsläppen ger Alt II (med kärnkraftvärme- 

verk) klart lägst befolkningsexponering av SO Alt I (enbart hetvatten- 20 

centraler) och Alt III (med oljeeldade kraftvärmeverk) är ungefär likvär- 

diga med en viss fördel för Alt I och ger 3 - 4 gånger högre exponering 

än Alt II. 

Bidraget från bakgrunden är dock i samtliga alternativ det klart domine- 

rande, med exponeringar som är 7 - 25 gånger de för skorstensutsläp- 

pen i Alt II. 

Om ingen fjärrvärme förekommer och nuvarande svavelhalt i bränslet 

bibehålles erhålles exponeringar som är 2 - 7 gånger de sammanlagda 

exponeringarna från skorstenar och bakgrund i de olika alternativen 

med fjärrvärme. 





1 NÄR:212
Tabelll

“wwwowwwo:omoowwwwwwdNñåN: wwwwwww“wawwám.:om?7..._wwwwm»oowwomv
owewawwowowomoowwNÅN wwdwo;w.wowwwww

N

.omSdS;wwwwwwSä.ww:S won:OC

wwwo»»wwwwomooww
u

å:owá“wá
w

;wN00 »HN»wamw;wwwwwwww»wwww»mwwww§0

ww

0

www

www

ww

od 

cow

oww

ww

ow

wwww
oww

w.ww

www

ww.o
wo.o

mw.o
ww.o

mm

ww

oww

oww

w.«w
0

ww.o

_w.o

wo._

xxo
w.woH
ww

wwww
owm

mw

ow

cow

oww

ww

ow

ww_«

oww

“Qom
wå

w.wmodwiowwwwoww.w«w.øww.oww00m
w

w?m;oww_wa_

o 

_w

ww

ww

wow

wwu

www

o 

ww

ww

ww

wnm

w_w

.woo_

o 

»w

om

om

wwww
ooww
ooww

w.w

w.ow

w.w_
ww

ww.o

ww.o

ow.o

›w.o

ww.o

ww.o

w›.o

wo.«

w.mH

w.ww

w.w›

w.›o«

www

www

www

wnww

m.m

N.HN 

w.ww

w.ww

wo.o

ww.o

ow.o

ow.o

ow.o

wo.w

ww.w

wm._

w.ww

w.woH
ww.

w.www

www

owww
owww
wwow

N

ww

ww

ow

ww_

w›m

www

w›“w

w_

›w

mm

wu

www

www_

owww
wwpw

“man

...men

Spam

mama

Axuwønuuoøccawxv
HH 

:oo

“wwwwwwwo:omoowwN.mN 3.0wwwN.mN« wwwwmwmm
.o

owwowwoowwwmwwwwo.:oowwnnmw
wwom?wwom

3
omcow_owww

.o
ww
Å

wwwwww_mwmm 
.o

ow
.N 

owwocwwwwwww_00aoowwEmm

Ånmamnuauocouumwøummv
H 

xâmumøpoåa»
.um
to 

h®©
eQ
E 

Gommmmcøwomoxømwøm
w...32w.»H2w..32w..§52w..32

.äowwooñnmwø
Ä

:mama

Awwxowwomøäw.,
v22

aawVAWWnWOOSH
..m.

.G02
:uxmwmoognwxø
NNE

VTM

Oxøuwd
HÅCH

xumåwoñnawm
E

Saw

I

Z

Coammübooøcnmwø
.G02

.anamma
.amg

mmmamudaoxømwøm
wow/H

mmmamudaowømwøm
v32
wñqxøanaowonwo
v02
wxowwomwqwswwm
wmww

: 

»om

commmwamogpws.
NNE

4.32.30
HOQ

mmmamuøamwømwøm
xwå

mmwamwdmowømwøm
v32

mcwøxøm
au

3030
xmwá

uxommmmwswøvmo
v82

An 

müwnwam

oøouumwøuomv
H 

S4

HVAOW%GOEHW“UAOWMODEHWK/
vadå

 

wuänoqü
m

:www
|

MÄZ



INÄR-U2: 
Tabell 1 forts 

00 ovN m.0v wv.o mm.o mm omo mm 03 000 
m 

vad mio vi? mv: m.: 
N. 

.h 

m0 
.o 

S.

.0 vi? N: ha wow OQ 
N 

N0.0 00.0 md v0_ N.m wo.o mv.o «.mH Nm. m8 »MO 
N 

a

N0.0 
00.0 

S 
.0 

N0 
.0 

0.0 

N.N 

m» 

om 

m 

0 

Nm. 

vN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

“bom 

msn 

wo.o wv.o o.›v mom Noa m6 wo.o mm.o mm omm mv oem vvøm 

._ 

__

_. 

v22 
AN 

__

._ 

_. 

__

xuvøpåog 
m 

uosmümcwwiü 
ex.. 

.00 
m 

35m 
mm 

Coüxøvmu 
oxo 

0a 

§3 

åwøw: 
CduD 
Au 

m 

«o.o mv.o v.mv N00 wow o.m wo.o mN,o o.wm mmm mv Nvm aa, 
N move ›o.o 0.0 mn C00 ?man 
N 

mo.o ›o.o ø.o mp med 3.0 :of om. Zuma 
m

00 
.0 

vN 
.0 

N 

.vN omm 2än 
og m..o mv.o www Mum mm mmm mums: 

0 

00.0 mm 
.0 

mm 00m 300m 
NN wN.0 00.0 0: som_ om 00N« .Bov 

m. 2 
.0 :io ...v omm “N 00m 

NN wN.o o_.v ovv com_ om oomv can 

Amøwnuummunowv 
ü 

Sundh. 

›4 n\v :\v »v4 g 32

Z

__

Coammaøcomguwxø 
v02 

AN 33,200 
.von 

mmmamuøaoxwdvøw 
v32 

^Naamamuøamm&gt;m 
v02 

^m.axøHnvnvo:o 
veva 

?uxowmmmmømøvao 
v22 

aNuM®%w®®EHW 
UOS 

A 

: 

: 

øowmmmcøomøvpwvø 
v32 

v 

33:00 
.Hmm 

mmwamuuâovømxøm 
v32 

Av 

:møaøxdnnanmonao 
v32 

?uxwmwommnwcvao 
v32 

mmwdmudaoxømvøm 
v32 

A«UVMOWWO 
Oak 
w 

NNE 

H 

OeNHuQDUCOuuNNrHOE ?NaN 
n

§2 



l NÄRr212 
Tabell 2 

mo t. 
.o 

å. 

Å 
v3 omm: mv won: :v ma: om. m: 

Å 

om 
.m 

omm 03m 3oil fm 
E.: 

m» oc? omv 

oo Eko .omÅ of owE E» wwm cv wo: om oÅ.Åom.m omm coon oo owvñ S. mm: po mo.: OHH 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

S 

mm 

oÅ 

w

www

03 

ovm 

ä:

»m 

ä. 

om 

3

32 
mm 
3

omv 

omm 

§0 

“mmm 

man 

25m 

m.: 3mÅm Åcsñ 

Axukønuuoñonaov 
HH 

váumda 
034. 

3 fm S» ma: wmvs 
.HW 
HMO 

H0© 
E

E 

Gommmdgommxømkøm 
.HVAOWMOOEHW 

...m fm mmomm_ Spam 
3»d E 

Å 
v.: om? mv m2: ä. mm: om 3 

Å 

om 
.m 

omm ooom 33.3 ä. f: mh mm: mHNE 
Np ›w.o m›.v mpo owom mv Nmvo mm m›mÅ oo 3

Å 

om 
.m 

omm ooom 333 om 
:MÅ E: oovm Bov 

mp 2.5 owÅ om: oSN om com_ mmom? om 3 
Å 

om 
.m 

omm ooom 3 avi 3 omm. o.: oovm Cam 

s32 s 32 

._ 

Z

cowm 

magomøpnwvø 
.v02 

øoümum 
.vom 

mmwamuøaoxømkøm 
v32 

mmwamuømoxrmvøm 
v02 
msvqxsvnuovono 
veva 

uxømmummsmømâ 
o 

v32 

m 

AN 

åoüøoøt? 
v02 

vxomooñåu, 
v02 

: 

nomm 

mmøcmmgnwxø 
v32 

Coümám 
nom 

mmwamâåovømvøm 
vadå 

mmmamuøaoxømxøm 
v32 

mnmøxdn 
nu 

30.30 
v32 
uxwmmommcwømâo 
v32 

HXOWW®OSHW 
v32 

v? 

ovøoan 

msbmduxonaO ?üitoêåoo 
HH 

§4 

HVMOWMOQEH 
w 

.V02 

HM 

OWGHO 
USM 
w 

“då 

.mÅÅonmH 

  uOHWCOEHW iNS 
| 

MNZ 



1 NÄR-ZIZ 
Tabell 2 forts 

med omá mål mmm. odN md mo.o mm.o mm omm mg omm omv 

m 

ma 

mo.o 
nad 

mH.o 
a.o 

m.m« 

mmm 
m2 

må 

m 

»m 

mmm 

mmm 

m.m 

»mm 

wo.o 
mm.o 

m«.o 
mm.« 

w.m« 
mmm_ 

mmm 

mmvv 

›

mm 

mmm 

momm 
oc 
axe 

“H mio mm.o mm omm mm 03 m.Hm ›m.o oo.H qmoü mmm* mv Nmññ .bom 
m 

mo 
.o 

NN 
.o 

NN omm. 3omm _ñd vvs mm omm om omm msn 
m voo m_.o o.›. mom m? m6 8.0 m.o mm omm mg omm _ms_ 

m wo.o mH.o «.m“ mmm m.: o.m ›o.o om.o m.wm mmm mm mmm Mas_ 

ü_ m«.o mm.o m.mm mmm vu omm N.HN mm.o mo.m v.87 mmm. 5»mm: ?man 

io_ 
.o mp6 mä» mmm wm fm m.vN om.o mm._ “NH omvm mm omm* Zuma 

m med mio ma_ mm_ m.: *Im S... ond vdm Em NH mmm WHME 
vmo.o m«.o o.›_ mom m? m: NN 

.o amd om of: om omm “som 
0 mos :Yo mm mom 3mmm m: NN 

.o om... om oi: S. omm Qdn 

252 

__

GOMmmMEDOEHNNw 

:Ö 

noümám 
.Hmmm 

mmmamuøaoxødxøm 

:Ö 

mmmamudaoxømxøm 

g\p 

mcmqxøunhommro 

»4 

pxommommcmøuño 

e.. 32 

ANuVmOMQOOEHNxø 

.32 

.Manou 
än 

sommmübooøcawxø 

s) 

.Ösmo 
“om 

mmwämuøaoxømkøm 

:Ö 

mmwamuøaoâmxøm 

gxu 

mswcxsmnhnmono 

.›4 

Añuxommommcmnwño 

m.. 32 Amndübmmunomv 
N 

Sundh. 

v02 v02 32 v32 v02 32 E22 V32 §22 v32 xmå 

:uxowwomah 
w 

NNE 

H 

oamuucwoøouumxøaom TNHN 
u

mwz 



NÄR-Z 12:1 
Tabell 3 

Sammanställning av utsläppsdata för vissa driftfall enligt tabell 1 och 2 .

A är plymlyftfaktorn (vindhastighet x p1ym1yft).Svave1ha1t i oljan är 1 %. 

Beräkn. Data per hetvattencentral (4 st): Data per mottrycksverk (2 st): 
fan 

Skorstenshöjd 100 m Skorstenshöjd 150 m 
Månad Ton Värme- A(4O %) Ton Värme- A (40 %) 

svavel emission Zi svavel emission i 

per h MW m /s per h MW mZ/s 

Alt I (Hetva-tztencentraler) max. värden 

a) (1) .Ian 0, 55 45 725 - 

(2) Febr. 0, 55 45 725 

Alt II (Kärnmottrvck) medelvärden 

c) (3) Jan 0,12 9 463 -

Febr 0, 08 6 412 

(4) Mars 0, 06 5 392 

(5) April 0, 02 2 304 

Maj 0, 02 2 304 

Juni O, 04 3 340 

Juli 0, 04 3 340 

Aug 0, 01 1 250 

Sept 0, 02 2 304 

Okt 0, 02 2 304 

NOV 0, 04 3 340 

Dec 0, 06 5 392 

A-11:. III (Oljemottryck) max. värden 

b) (6) .Ian 0, 22 18 563 1,1 90 880 

(7) Febr 0. 22 18 563 1,1 90 880 

Alt III (Oljemottrvck) medelvärden 

d) (8) Jan 0,08 6 412 0.90 75 837 

Febr 0, 05 4 368 0, 87 72 827 

Mars 0, 04 3 340 0, 77 63 798 

(9) April 0,19 14 523 0 

Maj 0,13 11 490 0 

Juni 0,04 3 340 0 

Juli 0, 04 3 340 0 

Aug 0,05 5 392 0 

Sept 0,13 11 490 0 

Okt 0,20 15 533 0 

Nov 0, 03 3 340 0, 75 60 785 

Dec 0,05 4 368 0,77 63 798 
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NÄR-ZIZH 
Tabell 12 

Uppmätta SOZ-haltfördelningar i Stockholm december - februari 

0--6 km: Timvärden erhållna ur dygnsvärden vid Östermalmstorg och tvåtimmar- 
värden vid Klarabergsgatan. Medelfördelning ur dec. 1968, 1969 och jan. febr. 
1969, 1970. 

6-13 km: Högdalen, Västberga, Abramsberg, medelfördelningen ur dygnsvärden 
dec. 1970, jan.febr. 1971. 

13-25 km: 1) Kanan) belägen ca 10 km från Stockholms centrum, dygnsvärden 
dec. 1968, 1969, jan. febr. 1969, 1970. 
2) Kanan, dygnsvärden dec. 1970, jan. febr. 1971. 

Fördelningen i denna tabell ligger till grund för kurvan C i fig. 26. 
K = kumulativ frekvens (%) A = absolut frekvens (%). 

pphm 0-6km 6-13km 13-25km 

1) 2) 
0 K A K A K A K A 

100 0 100 8, 0 100 15, 0 100 55 
0.8 

100 0,1 92, 0 17, 0 85, 0 18, 0 45 25 
1.1 

99; 9 0, 6 75, 0 34, 0 67, 0 25, 0 20 
1,6 

99, 3 4,1 41, 0 20, 0 42, 0 22, 8 
2, 2 

95,2 13,8 21,0 17,5 19,2 14,4 
3,1 

81,4 25,2 3,5 3,0 4,8 3,7 
4,4 

56,2 23,7 0,5 0,5 1,1 0,4 
6, 3 

32,5 17,9 0,7 0,7 
8,8 

14,6 10,6 
12, 5 

4, O 3, 5 
17,6 

0,46 0,4 
25 

0, 04 0, 0 

Medelhalt 5, 7 1, 6 1, 6 0, 7 
pphm 



NÄR-ZIZH 
Tabeu 13 

Bakgrundsfördelningar av SOZ-halt använda för kurvan A i figur 26. För avstånd 
mellan 0-13 km har den i tabell 12 under O-6 km givna fördelningen från Öster- 
malmstorg varit utgångsmaterial. 
För intervallet 13-25 km har fördelningen 1) i tabell 12 legat till grund, d v s 
Kanaan före övergången till olja med 1% svavel i förortern. 

G anger den faktor som de ursprungliga haltgränserna har multiplicerats med 
K = kumulativ frekvens (%) A = absolut frekvens (70). 

pphm 0-2, 2-3, 3-6 km 6-9, 9-134km 13 - 25 k? G=(V2)-4=0 25 G=(V2)“ =0 25 G=(V2) =0.35 

0 K A K A K A 
100 18, 6 100 18,6 100 80,8 

0,8 
81,4 25, 2 81,4 25,2 19, 2 14,4 

1.1 

56, 2 23, 7 56, 2 23,7 4, 8 3, 7 
1.6 

32,5 17, 9 32,5 17,9 1,1 0,4 
2, 2 

14,6 10, 6 14,6 10,6 o, 7 0,7 
3,1 

4, 0 3, 5 4, 0 3,5 
4,4 

0,46 0,4 0, 46 0,4 
6, 3 

0, 04 0,0 0, 04 0, 0 

Medelhalt 1, 4 1, 4 
i 

0, 6 

pphm 



NÄR-Zlzzl 
Tabell 14 

Bakgrundsfördelningar av SO -halt använda för kurvan B i figur 26. Den i
tabell 12 under 0-6 km givna ördelningen från Östermalmstorg har legat till 
grund. G anger den faktor som de ursprungliga haltgränserna har multiplicerats 
med. 
K = kumulativ frekvens (%) A = absolut frekvens (%) 

O-5km 5-6km 6-25km 

pphm G = (V2)8 =0. 063 G = (V2)6=0. 125 G = (va-S =0. 063 

0 K A K A K A 
100 96, o 100 67. 5 100 96, 0 

0, 8 

4, 0 3, 5 32, 5 17, 9 4, 0 3, 5 
1,1 : 

0, 46 0, 5 14,6 10, 6 0, 46 0, 5 
1, 6 

0, 04 0, 0 4, 0 3, 5 0, 04 0, 0 
2, 2 

0,46 0,4 
3,1 

o, 04 0, 0 

Medelhalt 0, 36 o, 71 0, 36 
pphm 
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Tabell 15 
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NÄR-Zlzzl 
Tabell 16 

Surnrnering av exponeringam(person-pprn)från bakgrund och skorstenarför en 
vinterrnånad. (Se tabell 15) 

Driftfall a b c d a/10 b/10 c/10 d/10 
Bak- 

grund 3420 3130 970 2300 342 313 97 230 

A 18630 22100 21800 19600 20900 19000 18900 187000 18900 

B 63091 9700 9400 7300 8600 6700 6600 6400 6500 

C 40600 



NÄR-Z 1 2:1 
Tabell 17 

Medelhalter S02 (pphm) inom koncentriska ringar för utsläppsfallen 
I - 9 (sid 3 i texten). Förutom för januari 1961 (fall a, b, c och d) redovisas 

resultat av be räkningar med meteorologiskt material från vissa andra månader. 

Kolumnen längst t. h. anger månadshalt ggr antal personer (person-ppm). 

Ber. km 0-2 2-3 3-6 6-9 9-13 13-25 
mån. folkmängd 125000 80000 265000 285000 325000 585000 

Alt. fall 

I max. 1 a 0. 35 0. 30 0. 30 0. 25 0. 20 0.10 3420 

Jan III 6 b 0.32 0.31 0.28 0.23 0.19 0.08 3130 

61 IImed. 3 C 0.12 0.09 0.08 0.07 0.05 0. 03 970 

III. 8 d 0. 24 0. 21 0.18 0.14 0.15 0. 08 2300 

I max. 1 0. 42 0. 35 0. 31 0. 26 0. 21 0.10 3635 

jan HI. 6 0. 43 0. 42 0. 35 0. 26 0. 21 0. 08 3690 

62 II.med 3 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 980 

III 8 0. 30 0. 27 0. 22 0.16 0.16 0. 08 2620 

febr I max 2 0. 40 0. 34 0. 30 0. 25 0. 21 0.10 3550 

61 IIImax 7 0.36 0.36 0.32 0.26 0.21 0.09 3540 

febr. I max 2 0. 46 0. 39 0. 34 0. 28 0. 22 0. 09 3830 

62 III 7 0,50 0,49 0. 38 0.26 0.21 0.08 3920 

mars IImed 4 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 520 

60 

mars II med 4 0,07 0,07 0,06 0.04 0.03 0.01 570 

61 

mars II med 4 0. 05 0. 05 0. 04 0. 03 0. 02 0. 01 420 

62 
i

april II med 5 0. 02 0. 02 0. 02 0. 01 0. 01 0. 001 160 

60 III 9 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.03 1010 

april II med 5 0. 03 0. 03 0.02 0.01 0.01 0.002 1.90 

61 HI 9 0.17 0.17 0.14 0. 09 0. 07 0. 03 1380 

april III med5 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.001 180 

62 III 9 0.19 0.18 O. 15 0.10 0. 07 0. 03 1470 
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Fig 10 
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Fig 13 
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Fig 14 
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Fig 16 
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Fig 17 
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Fig 23 

 
 

:ä 

_

o 

.zxm 
m4 

...zmmáämpzmuzuhäiux 
mu 
mo 

mo.__m 
:om 

pmo&lt;x 
zmo 

_

z9m 

.W202i 
om: 

mämmxmaâ 
m4: 

zman.. 

mzm&lt;zm5moxm 
.04242 
ozzmz 
mo”. 

mjmmé
532m 

zoñmim 
om: 
u

:.zmm_u&lt;»n:mo 
.mmpmo 
S: 

55,3 
25:_ 

mmmfm
:om 

oz_ 

mmoimm 
mmhmzøä 

:N 

mâxua 
:om 
:m 

.zE&lt;v_ 
a 

m 

mzzE 

mommozähvzmoz; 
38.25 
24mm 

45x34: 

»xmöoâmomhuz 

.ZInE 
md 

24 

mmmoü. 
om 

 

mm5IZC 
042m.: 
zu

mmozm 
580mm_ 
näzvâmum 
.mm 

anor.. 



NÄR-212:1 
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Pig 25 

ingar. Kurvan A

ingar i Stockholms 
gäller en haltför- 

ga skorstenar enligt 

Jämförelse mellan två kumulativa SOZ-haltfördeln 
gäller bakgrundshaltfördelning A härledd ur mätn 
innerstad (tabell 13, avstånd 6 - 9 km). Kurvan a 
delning beräknad från utsläpp från ett fåtal hö 
driftfail a (tabell 8, avstånd 6 - 9 km). 
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Fig 26 

Befolkningshaltfrekvenser (i manprocent) från halter större än an- 
givna gränser. Kurvorna motsvarar bidrag från enbart skorstenarna 
vid fallen a - d i tabell 3 med haltfördelningar i tabellerna 1, 4, 5, 6 
och 7. Kurvorna A och B motsvarar bidrag enbart från antagna bak- 
grundshaltfördelningar för år 1985 (tabellerna 13 och 14). Kurvan C 
motsvarar uppmätt fördelning 1968 - 1971 (tabell 12). 
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Fig 27 

Befolkningshaltfrekvenser (i manpr0cent) från halter större än an- 
givna gränser. Sammanlagring mellan driftfall a - d (tabell 4 - 7) och 
bakgrundsfördelning A (tabell 13) 
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Fig 28 

Befolkningshaltfrekvenser (i manpr0cent) från halter större än an- 
givna gränser. Sammanlagrizgg av driftfall a - d (tabell 4 - 7) och 
bakgrundsfördelningen B (tabell 14). 
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Fig 29 

Integrerade befolkningshaltfrekvenser (i manpr0cent) från halter 
större än angivna gränser. 

Sammanlagring av driftfall a - d (tabell 4 - 7) reducerade med fak- 
torn 0, 1 och bakgrundsfördelningen B (tabell 14). 
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Kortfattad redogörelse för beräkningsmetodiken 

För beräkning av immissionen från en enstaka, helt dominerande skor- 

sten använder SMHI sedan flera år tillbaka en metodik, vars tillförlit- 

lighet är testad genom jämförelse med fältmätningar (se Högström U, 

A statistical approach to the air pollution problem of chimney emmis- 

sion, Atmospheric Environment Vol 2, p 251, 1968). Den problem- 

ställning som gäller för föreliggande utredning innebär emellertid att 

hänsyn måste tas till samverkan av ett antal källor. Därför har en helt 

ny beräkningsmetodik måst utarbetas. Det nya i denna metodik ligger 

emellertid endast däri att de samtidiga bidragen från var och en av de 

olika källorna adderas, medan den fysikaliska basen för beräkningarna 

förblir exakt densamma. Detta innebär att man har anledning vänta sig 

att tillförlitligheten hos beräkningarna är lika god som för enkällemo- 

dellen. 

Betrakta först spridning från en ensam skorsten, se fig l. 

koncen- 
tration. 

/ñ 

     

  

l 

5
I 

. I 
koncentrationskurva l 

  2
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|
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I 

Figla ,Figlb 

Röken som kommer ut ur skorstenen breder ut sig i vindens riktning 

samtidigt som den kontinuerligt vidgar sig. Bilden av föroreningskon- 

centrationen i marknivån uppvisar följande mönster. Längs en linje som 

sträcker sig från skorstensfoten i medelvindens riktning tilltar koncen- 

trationen först med ökande avstånd men når så småningom ett maximum, 

varefter ett kontinuerligt avtagande sker. Längs en linje, belägen i mark- 

planet, vinkelrätt mot vindriktningen, avtar koncentrationen i medeltal 

klockformigt åt ömse sidor om centrallinjen, så som schematiskt visas 

i fig l b. Kvantitativt bestäms koncentrationsfältet dels av utsläppets 

storlek, skorstenens höjd och andra emissionsparametrar (jfr nedan), 
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dels av de rådande meteorologiska betingelserna, närmare bestämt av 

vindhastigheten och turbulensgraden (graden av omblandning i atmos- 

fären). Den sistnämnda storheten beror av vad man brukar kalla den 

atmosfäriska stabiliteten, vilken i sin tur kan beräknas om man känner 

den vertikala fördelningen av vind och temperatur. Det sagda innebär, 
att vid en given kombination av vindhastighet och stabilitet erhålles en 

bestämd koncentrationsfördelning i lä av en skorsten (om emissions- 

parametrarna är konstanta). Om vinden vrider sig, flyttas detta kon- 

centrationsmönster med, men ändrar sig inte i övrigt. 

Betrakta nu fallet med två skorstenar, A och B, belägna på ej alltför 

stort avstånd från varandra, se fig 2. 

  

i-“a-fa--o-_i- 
A 7 &quot;° 

§..*i-“““*-*0-n- 
K 

vind 

 1ê? 
l-jøøøg-ø--øø-ä&#39; J 

B ” :øøñ 
o? 

  (Fig 2 

Dessa båda utsläpp ger vart och ett upphov till ett koncentrationsfält, 

så som ovan beskrivits. Men de båda fälten samverkar, så att man upp- 

mäter summan av de båda. Fig 2 illustrerar detta schematiskt. Källa A 

ger på ett visst avstånd från källan upphov till en viss koncentrations- 

fördelning, nämligenden streckade, källa B ger längs samma linje 

vinkelrät mot vindriktningen upphov till en annan fördelning, nämligen 

den _pEn5t_s_tr_e_ckz1_d_e. Adderar man dessa båda kurvor erhålles den re- 

sulterande fördelningen, den heldragna kurvan. När vinden vrider sig 

en viss vinkel, vid i övrigt oförändrade meteorologiska betingelser, 

flyttar sig de båda koncentrationskurvorna i förhållande till en fix punkt 

och i förhållande till varandra och ger sålunda upphov till en helt ny 

summafördelning. Vid en annan kombination av vindhastighet och sta- 

bilitet erhålles helt nya koncentrationsfördelningar och därmed ny sum- 

mafördelning, vilken i sin tur ändras då vinden vrider en viss vinkel. 

Resonemanget ovan kan uppenbarligen generaliseras till att gälla verkan 

av fler än två källor. Kontentan blir att koncentrationen i en viss punkt 
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i terrängen utgör summan av koncentrationsbidragen från var och en 

av de olika källorna samt att denna summa varierar dels med den sprid- 

ningsmeteorologiska situationen (kombinationen av vindhastighet och 

stabilitet), dels med vindriktningen. Om man kan beräkna koncentra- 

tionsfältet i marknivån i lä av En skorsten under olika förekommande -

spridningsmeteorologiska situationer samt känner frekvensen av de 

olika situationerna och därtill frekvensen av vindar från de olika rikt- 

ningarna, kan man uppenbarligen beräkna den resulterande frekvensen 

av koncentrationer i en fix punkt under inverkan från flera skorstenar. 

I den tidigare citerade uppsatsen av Högström redogörs i detalj för be- 

räkningen av koncentrationsfältet under alla förekommande spridnings- 

meteorologiska situationer för samplingstiden 1/2 a l timme. Beräk- 

ningarna bygger på omfattande experimentella data, och för de sprid- 

ningsavstånd som här är aktuella (maximalt några få kilometer) kan 

de allmänt sägas ge tämligen säkra resultat. Den största enskilda osäk- 

erhetsfaktorn vid beräkningarna utgör bestämningen av det s k virtuella 

skorstenstillägget, dvs den stigning röken får på grund av att den är 

varmare än omgivningarna vid inträdet i atmosfären. Omfattande ex- 

perimentella data om denna faktor har emellertid tillkommit under de 

allra senaste åren, bl a genom undersökningar som SMHI har utfört. 

Frågan om hur den kvarstående osäkerheten i dessa beräkningar bör 

bedömas, tas upp i ett avsnitt av utredningen. 

Vid beräkning av den resulterande immissionen i en fix punkt måste 

man, som ovan sagts, utföra beräkningar för olika vindriktningar vid 

var och en av de spridningsmeteorologiska situationerna. I princip är 

det givetvis önskvärt att göra dessa beräkningar för så små vindrikt- 

ningsintervall som möjligt. Numeriska experiment har utförts och dessa 

visar att noggrannheten i beräkningsresultatet växer successivt, när 

man minskar vindriktningsintervallet, men att vinsten när man går ner 

under ca 30 är obetydlig. På grund av beräkningspunkternas läge kan 

ett intervall på 3. 60 användas här. Beräkningarna får givetvis en myc- 

ket betydande omfattning och måste utföras med datamaskin. 

1972-03-08/AQ 
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Expone ring från kväve oxider 

êEIPEPE 

Vid förbränning av olja i pannor bildas kväveoxider genom oxidation 

av luftens kväve i flamman. Huvudsakligen alstras kväveoxid (NO) 

som dock till en del under passagen genom pannans rökgasvägar oxi- 

deras vidare till kvävedioxid (N02). 

Enligt mätningar på befintliga större ångpannor, som byggts utan att 

några åtgärder vidtagits för reducering av kväveoxidbildningen, inne- 

håller avgaserna ca 450 - 550 ppm kväveoxider (NOX som är gemen- 

sam beteckning för NO och N02). Halten N02 har i några fall upp- 

mätts separat och då konstaterats vara 10 - 6 % av NOX-halten eller 

50 - 30 ppm. 

Vid hetvattenpannor alstras mindre mängd kväveoxider på grund av 

att förbränningsrummet är mindre belastat. Halter i avgaserna på 

ca 250 ppm NOX har uppmätts. Andelen N02 kan här uppskattas till 

3 0/0. 

Den biologiska verkan av de båda kväveoxiderna (NO och N02) är 

mycket olika (ref l). NO kan vid förekommande koncentrationer be- 

traktas som nästan helt ofarlig. Inga fall av NO-förgiftning finns rap- 

porterade, N02 däremot har ungefär samma verkan på djur och 

människor som S02 och även för.surningseffekten, blekning av ma- 

terial m m har konstaterats. Det är därför halten N02 som är intres- 

s ant ur skade synpunkt. 

NO oxideras i atmosfären till N02. Reaktionshastigheten beror starkt 

på koncentrationen av NO. Som ungefärligt riktvärde kan antas för NO 

i ren luft att vid 10 ppm NO överförs halva mängden till N02 inom 10 

timmar, vid 1 ppm NO tar detta 100 timmar osv. Närvaron av kolväten, 

stoftpartiklar m m kan påskynda reaktionen. Med hänsyn till N0zzs stör- 

re skadeförmåga i förhållande till NO kommer i fortsättningen endast 

N02 att behandlas. 

Förekommer starkt solljus kan s k fotokemisk smog bildas, om förore- 

ningskoncentrationerna (av NOX, kolväten stoft m m) överstiger vissa 

värden. Förutsättningarna för smogbildning med märkbar effekt är för 

närvarande endast i undantagsfall förhanden i vårt land. 
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§18 12.mp3: :keasäâaa: 

Följande resonemang och beräkningar hänför sig till den modellstad 

och till de alternativ för värmeförsörjning som behandlats i NÄR -21211 .

Utspädningen av avgaserna i atmosfären gör att NO -koncentrationerna 

och därmed även reaktionshastigheten NO - N02 blir låga. Avgaserna 
som släpps ut ur de höga (100 m re sp 150 m) skorstenarna transpor- 
teras normalt inom 1 - 10 h (vindhastighet 10 - 1 m/s) ur den här be- 

traktade staden. För den del av gaserna som ej förs ned i marknära 

skikt, bör någon mer omfattande övergång från NO till N02 därför ej 
kunna ske inom den betraktade stadens område, utom vid mycket spe- 
c iella meteorologiska förhållanden. 

Nära marken är uppehållstiden längre och en bakgrundsnivå av NO finns, 

vilket medför att en del av tillskottet av N0 från skorstensutsläppen 
oxideras vidare till N02. 

Vid de här redovisade spridningsbetraktelserna har räknats med att 

man ur de oljeeldade kraftvärmeverkens skorstenar får ut 500 ppm 

NOX varav 40 ppm eller l kg per ton bränsle som N02 och 460 ppm, 

eller 8 kg per ton bränsle, som NO. För hetvattenpannor räknas skor- 

stensutsläppen innehålla 250 ppm NOX varav 8 ppm, eller O. 2 kg per 

ton bränsle, som N02 och 240 ppm, eller 4 kg per ton olja, som NO. 

Vid spridningsberäkningarna för S02 i NÄR -212:1 har svavelhalten i 

bränslet förutsatts vara 1 % dvs 10 kg S eller 20 kg S02 per ton bränsle, 

vilket motsvarar ca 600 ppm i avgaserna. Relationen mellan utsläppta 

volymandelen av resp gaser blir då för kraftvärmeverken NOZ/SOZ = 

= 40/600 = 0.067 (viktskvoten 0.05). För hetvattencentralerna erhål- 

les på motsvarande sätt volymskvoten N02/S02 = 8/600 = 0.013, (Vikts- 
kvoten 0.01). 

För utsläppet av NOX från krafvärmeverkens skorstenar erhålles en 

kvot för volymen NOX/SOZ av 500/600 = 0. 84. För hetvattencentraler- 

na erhålles på samma sätt NOX/SOZ = 250/600 = 0.42. 

Om de i NÄR -212:1 framtagna immissionshalterna för S02 vid respek- 
tive skorstensutsläpp multipliceras med de framtagna volymkvoterna 

NOZ/SOZ eller NOX/SOZ erhålles immissionshalterna av N02 resp NOX. 



-4 - NÄR-212:1 

Antas att ingen NO i skorstensemissionerna överförs till N02 erhåller 

man följande re sultat: 

Alternativ I, enbart hetvattencentraler, ger ett över året räknat 

bidrag till N02 exponeringar av 0.013 ° 1790 = ca 23 pers ppm 

motsvarande medelhalten O. 014 pphm. 

Alternativ II, kärnmottryck och hetvattencentraler, ger N02 expo- 

neringar 0.013 - 410 = ca 5 pers ppm och årsmedelhalten 0.003 

pphm. 

Alternativ III, oljemottrycksverk och hetvattencentraler. 

I NÄR -212:1 har immissionen från kraftvärmeverket och hetvatten- 

centralerna ej separerats. Med hänsyn till att kraftvärmeverken 

årligen producerar ungefär dubbelt så mycket avgaser som hetvat- 

tencentralerna kan man grovt uppskatta ett medelvärde för volyms- 
kvoten NOz/SOZ till 0.05. Med spridningsberäkning enligt 21211 er- 

hålles att den årliga exponeringen av befolkningen från N02 i skor -

stensutsläppen i alternativ III, med oljemottrycksverk, uppgår till 

0.05 - 1760 = ca 90 pers ppm och årliga medelhalten 0.0055 pphm. 

Genom relativt enkla åtgärder på nya pannor (ändrad utformning och pla- 

cering av brännarna, rökgasåterföring m m) bör NOX och N02 -utsläppen 
kunna reduceras till hälften varvid även exponeringar och medelhalter 

reduceras till hälften. 

Ur mätningar i centrala Stockholm gjorda av bilavgasgruppen 1969-70 

kan konstateras att halterna NOX och N02 i marknivå en bit vid sidan 

om trafikerade gator är nästan lika medan nära trafiken halten NOX är 

ca 4 gånger den för N02 (ref 3). Detta kan tolkas så att största delen 

av NO vid marknivå oxideras till N02. 

Antar man att all NO i immissionen från de höga skorstenarna vid mark- 

nivå övergår i N02 får man följande resultat om inga åtgärder för reduk- 

tion av utsläppen görs: 

Alternativ I, exponering 0.42 - 1790 = 750 pers ppm, medelhalt 

0.42 0.11 = 0.045 pphm. 

Alternativ II, exponering 0.42 o 410g = 170 pers ppm, medelhalt 

0.42 ° 0.025 = 0.001 pphm. 
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Alternativ III, medelvärdet av kvoten mellan NOX och S02 för 

kraftvärmeverk och hetvattencentraler sattes till O. 7. 

Med spridningsberäkning enligt 21 2:1 erhålles att den årliga ex- 

poneringen av befolkningen från skor stensutsläppen av N02 i al- 

ternativ III, med oljemottrycksverk, uppgår till 0. 7 1760 = ca 
1200 pers ppm och medelhalten till 0.7  0. H = 0.08 pphm. 

Balgruridjkoncentrationer 

Vid bilavgasgruppens mätningar i centrala Stockholm har konstate- 
rats medelhalter av N02 på 4 - 6 pphm i stort sett konstant över 

året. Maxhalterna (99-procentilen av halvtimmesvärden) varierar 
mellan 8 - 15 pphm för olika mätställen. 

Halten NOX är mycket variabel och beror huvudsakligen på trafik- 

intensitet och mätställets avstånd till trafikled. Medelhalterna vari- 
erar mellan 5 - 20 pphm och maxhalterna mellan 20 - 130 pphm. 

Drygt hälften av halten N02 har ansetts härröra från trafiken och 

resten från lokala vätrmekällor. 

Med en jämn avtrappning av den totala årsmedelhalten N02 från 5 

pphm i centrum till l pphm i ytterområdena erhålles en total befolk- 

ningsexponering i den betraktade modellstaden av ca 42 000 pers - 

ppm över året varav ca 22. 000 kan antas bero på trafik och ca 20 000 

på lokal uppvärmning (tabell l). Bidragen från fordonsutsläppen antas 
bli ungefär oförändrade fram till 1985. Någon större reduktion i hal- 
ten NOX i bilgaser kan enligt bedömning av luftvårdande myndigheter 
knappast förväntas även om vissa nya bilar kan ha motorer med av- 

gasåterföring och andra åtgärder för sänkning av NOX-halten (ref 4). 
Körförhållanden och trafiktäthet förutsätts ungefär motsvara dem 

idag. Det finns dock en risk för att de sammanlagda utsläppen av NOX 
från fordon kommer att öka så att immissionerna blir 2 - 3 gånger de 

nuvarande. Denna ökning har här antagits oacceptabel och balanserad 

av korrigerande åtgärder. 

Bidragen från lokala värmecentraler antas komma att minska i cent- 

rum i proportion till andelen fjärrvärme i modellstaden, 80%, och 
till andelen elvärme i de yttre områdena som antas till 30 %. 

Det är inte uteslutet att denna reducerade bakgrund minskas till hälften 
om man sätter in liknande åtgärder för reduktion av NOX-halten, som 
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förutsätts möjliga vid de större pannorna, även på de lokala värme- 

pannorna. 

Minskningen i befolkningsexponering med dessa åtgärder blir ca 

10 000 pers ppm (enbart införande av fjärrvärmen) respektive ca 

15 000 pers pphm (fjärrvärme samt NOX-reducerande åtgärder) 
(tabell 2). 

âamreâliâzüriiaasm NO 
---2 

Vid införande av fjärrvärme och med angivna åtgärder för reduktion 

av NOX-halt genomförda blir för modellstaden den årliga befolknings- 
exponeringen från N02 (i person-ppm) mer än två gånger större 

än för S02 med bakgrundsfördelningen A enl NAR-212:1. Bidraget 
från bakgrunden är även för N02 helt dominerande. Utsläppen från 

de höga skorstenarna ger bidrag som understiger 0. 5 % av totala 

exponeringen om ingen omvandling NO -
N02 förutsättes i dessa ut- 

släpp. Sker en fullständig sådan omvandling blir bidraget från skor- 

stenarna högst ca 3 %. Utsläppen från fordon svarar för 60 - 80 %

av befolkningspåverkan (tabell 3). 

Införande av 80 % fjärrvärme i centrum reducerar den del av befolk- 

ningsexponeringen av N02 som härrör från lokala värmekällor med 

50 - 75 %. 

Skillnaden i årlig exponering av N02 mellan alternativen med kärn- 

kraftvärmeverk och oljekraftvärmeverk blir högst 1030 pers ppm 

(inga emissionsbegränsande åtgärder och fullständig omvandling 
NO -

N02) och lägst 42 pers ppm (med emissionsbegränsning och 

ingen omvandling NO -
N02 i atmosfären). Totala bakgrunden inklu- 

sive fordons bidrag är i båda fallen ca 30 000 pers ppm, varför skil1_- 

naden mellan alternativen endast motsvarar någon promille till några 
procent av denna. 

Expone ring från stoft 

Stoft från skorstenar 

Enligt gällande svenska bestämmelser får avgaser från större pannor 

ej innehålla mer stoft än vad som motsvarar 7 g per kg förbränd olja. 
I moderna väl skötta anläggningar med stoftavskiljare är utsläppen i 

medeltal (inklusive utsläppen vid sotning) 0. 3 - O. 5 av de tillåtna. 
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Med l % svavelhalt får man 20 g SOZ, och enligt det föregående, ca 

O. 4 g stoft per kg olja. Om ingen reduktion sker genom deposition 
eller dylikt skulle då immissionsvärdena för stoft bli 2 % av do för 4+ 

S02, mätt i pg/m3  Medelhalten S02 orsakad av skorstensutsläppen 
är ej i något ringformat område i staden högre än O. 35. pphm (NÄR- 

3 21 2:1 tabell 15), vilket motsvarar ca 9 pg SOZ/m .

Detta innebär att stoftimmissionerna på grund av skorstensutslâppen 
skulle uppgå till högst O. 02 o 9 = 0.18 Mg stoft per m3. Stoftbidraget 
i lig/mg kan alltså approximativt erhållas genom att halvera de vid 

spridningsberäkningarna erhållna värdet på SOZ-halt i pphm. 

Ur bilavgasgruppens mätningar i Stockholm kan man uppskatta medel- 

halten, SO-procentilen, stoft en bit bort från trafikerade gator till 
ca 100 ug/m3. 90-procenti1en är ca 200 ug/rn3 och 95-procentilen ca 
300 LLg/ITI3. 

Betydligt högre stofthalter (5 - 10 ggr) har uppmätts i utländska stä- 

der, speciellt i England. 

En del av det svävande stoftet utgörs av sot. Andelen varierar starkt 
men i genomsnitt kan den uppskattas utgöra hälften av stofthalten i 

storstadsluft (ref 5). Bidraget från skorstensutsläppen till sothalten 
vid marknivå blir således av storleksordningen några promille. 

âwátézâmeäâlâaxâarâakââlg 

Stoftutsläppen från mindre värmepannor utan stoftavskiljare kan grovt 
sättas till 1 g per kg olja. 

Utspädning sförhållandena kan uppskattas ur bakgrundsnivåerna för 

S02. Utsläppet av S02 med avgaserna vid 0. 5 % S i oljan blir 10 g 
per kg olja. Stoftbidraget i immissionerna från dessa utsläpp blir 
således ca 1.0 % av SOZ-bidraget. Bakgrundskoncentraltionen .i cent- 

rum under vinterförhållanden (månadsmedelvarde) är nu ca 5 pphm, 

elåer 130 pg S02 per m3. Stofthnmissionen skulle då bli 13 pg per 
rn .

Detta motsvarar ca 30 % av luftens totala sothalt. 

ä) 3 1 pphm S02 motsvarar 26 ;lg/m 
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Metoder för minskning av S02 och NOK-halter i avgaser 

Utsläpp av föroreningar från de konventionella värme- och kraftan- 

läggningarna kan i samtliga alternativ minskas genom följande åt- 

gärder: 

- Övergång till svavelfattig naturgas som bränsle. Möjligheten 

till framdragning av naturgasledningar från grannländer disku- 

teras nu för olika regioner i landet. 

- Avsvavling av oljan. Avsvavling av lättolja är fullt omöjligt och 

pågår på flera håll. Tjockoljor är svårare att avsvavla men tro- 

ligen kan sänkning till 1 70 S åstadkommas till ett pris av 20 ä 4:0 

kr/m3. 

- Rökgasrening. För närvarande finns ingen metod som prövats 

i kommersiell, drift. Flera metoder är dock under utveckling. 
Kostnaderna torde bli av samma storleksordning som vid av- 

svavling. Det är möjligt - teoretiskt sett att nå kraftiga sänk- 

ningar av SOZ-utsläppen med denna typ av åtgärd. En viss reduk- 

tion av NOX är även möjliggenom rökgasrening. 

- Utveckling av förbränningsmetoder som »ger lägre alstring av 

kväveoxider. Metoder som reducerar utsläppen med minst en 

faktor två finns utvecklade (t ex lägre flamtemperatur genom 

rökgasåterföring). Det är troligt att nya metoder utvecklas som 

ger ytterligare reducering. 

Skador orsakade av gasutsläpp från oljeeldade kraftvärmeverk 

éllenêzl: 

Avgaserna från oljeeldade kraftvärmeverk kan ha följande typiska 

sammansättning (l % S i bränslet) (ref 6). 
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kg/kg olja % volym 

Totalt rökgasflöde 16 100 

Kväve (NZ) 11_ 0 71 

syre (02) 0. 2 1. 0 

Koldioxid (C02) 3_ 7 15 

Vattenånga (H20) 1_ 1 12 

Svaveldioxid (502) 2 x 102 0, 06 

Kväveoxider (NOX)I) 1. 3 x 102 o, 05 

Koloxid (co) 5 x 104” 
Kolväten 4 x 104 

Aldehyder 7 x 105 
Stoftz) 3 x 104 

U NO räknat som NO 
x 2 

2) Partikelfördelningen på utgående stoft kan approximativt anges 

enligt följande: över 30 um ekvivalent diameter 0 % mellan 20 U-m 

och 5 um 25 %, mellan 5 um och 2 um 25 %, mellan 2 u-m och 1 u-m 

25 % och under l um 25 %. (Procenttalen avser stoftets vikt.) 

Av de utsläppta ämnena är det S02, NOX (N02) och stoftet som i 

första hand bör beaktas vid bedömning av emissionernas skadeverkan. 

Spridningsförhållanden och befolkningsexponering av SOZfÖr den 

antagna standardstaden har redovisats i NÄR-ZIZH , och motsvar- 

ande uppgifter för N02 och stoft har tagits fram tidigare i denna 

rapport. 

I detta avsnitt behandlas huvudsakligen verkan av S02 i dess egen- 

skap av referensämne när det gäller luftföroreningar. 

Det synes väl styrkt att synergetiska effekter har stor betydelse vid 

exponering för S02 i andningsluften. Enbart S02 har således mycket 

mindre verkan än om samma halt i luften kombineras med andra för- 

oreningar (stoft, N02) (ref 7). Liknande effekter förekommer även 

vid dessa andra föroreningar. 

Det är av många skäl svårt att på ett invändningsfritt sätt beräkna in- 

verkan av ett visst tillskott av S02 i en redan förorenad atmosfär. De 

här nedan redovisade försöken till skadeuppskattningar får därför 

endast betraktas som räkneexempel som för akuta hälsorisker 
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baseras på utförda undersökningar vid höga förorcningshixltcr med

dos-effektsambanden i huvudsak linjärt extrapolcrade till låga för-

oreningshalter.

De skador som uppstår hos människor och djur och på material kan

uppdelas i två grupper (ref 8):

1) Sådana som orsakas av S02 -koncentrationer i atmosfären nära
utsläppskällor (lokala skador)

2) Sådana som orsakas av sur nederbörd m rn på stort avstånd från
utsläppskällan (regionala eller globala skador)

Till lokala skador kan hänföras hälsoeffekter på människor och djur,
vissa växtskador samt påverkan av material (korrosion, sandstens-

vittring m m).

De globala skadorna utgörs av en eventuellt minskad avkastning på 

skogsområden och jordar med låg alkalitet där marken surgjorts

genom surtjregn, samt minskad fiskproduktion i försurade insjöar,

Möjligen kan även en viss ökning i korrosion utanför tätorterna hän-

föras hit.

v

Vid båda skadegrupperna är det svårt att hänföra skadan till en enda

förorening. Kombinationen av flera olika föroreningar kan som ti-

digare nämnts ge kraftigare effekter än föroreningarna var för sig.

Det bör nämnas att både N02 och S02 förekommer naturligt i atmos-

fären i koncentrationer omkring O. 1 pphm. 

Försök till värderirå av korrosionsskador

Korrosionsskador och skador på byggnadsmaterial har ansetts

vara en funktion av koncentrationen av S02 i atmosfären (ref 8),

I det följande antas även att materialet är geografiskt fördelat

på samma sätt som befolkningen. Härigenom kan ett samband

konstrueras mellan befolkningsexponeringen (i person-ppm) och

korroslons skador.

Enligt skilda uppskattningar kostar kor rosionen i tätorter orsa-

kad av SOZ för närvarande 1000 ä. 3000 Mkr/år (ref 8 och 9). Ge-

nomsnittliga koncentrationen över året av S02 i tätorterna är

ca I. 5 pphm och antalet personer i tätorterna kan uppskattas

m1 5 milj.
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Härav erhålles en specifik korrosionskostnad av 

(1000 a 3000) x 106 
__Z 6 

= 13 300 - 40000 kr/person-ppm 
1, 5 x 10 x 5 x 10 

»Användes dessa specifika kostnader på de i NÄR-212zl framtagna 

befolkningsexponeringarna för referensstaden erhålles följande: 

Skillnaden i befolkningsexponering från S02 över året mellan alter- 

nativet III oljemottrycksverk, och alternativet II, kärnkraftvärme- 

verk är 1760 - 410 = 1350 pers ppm. Motsvarande kostnader för 

den ökade korrosionen blir 1350 x 13 300 = 18 Mkr per år alterna- 

tivt 1350 x 40000 a 54 Mkr/år. 

Oljeförbrukningen är för alternativålll 900 000 ton/år och för alterna- 

tivet II 150 000 ton/år. Skillnad i oljeförbrukning 750 000 ton/år. 

Utslaget på denna kvantitet olja blir extrakostnaden för korrosion 
18 x 106/0. 75 x 106 = 24 kr per ton olja resp 54 x106/0.75 x106 s 

z 72 kr per ton olja (vid svavelhalt 1 %). 

Genom införandet av fjärrvärme har man minskat den årliga befolk- 

ningsexponeringen med ca 10 000 pers ppm, vilket ur korrosions- 

synpunkt betyder en vinst av 10 000 X 13 300 = 133 Mkr per åralter- 

nativt 10 000 x 40 000 = 400 Mkr per år. 

Försök till värderiråar av skador pågrund av försurning_ 

Betydelsen av dessa skador av global karaktär har bedömts mycket 

olika. Från en del håll har hävdats avsevärda skador (ref 8), medan 

andra menat att skadorna i stort sett är obefintliga eller att positiva 
effekter överväger. Här görs följande ur kostnadssynpunkt troligen 

mycket ogynnsamma antaganden baserade på ref 8: 

Skadorna på växande skog samt på vatten och mark antas samman- 

lagt uppgå. till 200 Mkr/år. 

Av dessa kostnader kan troligen ca hälften hänföras till inhemska 

och hälften till utländska föroreningskällor. Således orsakar 

svenska utsläpp skador för 100 Mkr iSverige. Svenska utsläpp 

kan även befaras orsaka skador i utlandet men dessa har bedömts 

vara av liten omfattning. 
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Svavclutsläppet för Sverige kan grovt sättas till 0. 5 M ton/år 
(ref 10) vilket skall ge den specifika kostnaden för den globala 
skadan 200 kr/ton S eller vid l % S i oljan 2 kr/ton olja. 

§á122§áe5§_r_a1_592 
Som tidigare framhållits är det synnerligen svårt att få fram värden 

på hälsorisker på grund av luftföroreningar. 

Några på svenskt material baserade undersökningar över detta sam- 

band är ej kända. 

En viss överdödlighet för män samt ett högre antal sjukdagar i 

större städer än för landet i genomsnitt har konstaterats och kan 

eventuellt till en del sättas i samband med en hög halt luftföroreningar. 

Många andra faktorer inverkar dock troligen väsentligt mer, vilket 

kan illustreras av att dödligheten för kvinnor är lägre i större stä- 

der än för landet i genomsnitt. 

Vid några tillfällen med mycket höga halter luftföroreningar i bland 

annat London, New York och Oslo har konstaterats en klar ökning 

i dödlighet. Försök har gjorts att finna samband mellan överdödlig- 
het och halten luftföroreningar. 

Extrapoleras sambanden linjärt utan tröskvleffekter (liksom vid be- 

räkning av strålskador) att gälla även för lägre halter föroreningar, 

kan en viss risk för överdödlighet räknas fram även för i städer 

normalt förekommande halter av luftföroreningar. 

Ett par beräkningsexempel baserade på olika antaganden om över- 

dödlighetens beroende av haltens luftföroreningar redovisas i det 

följande: 

Försök till beräkning_av ökning i dödsrisk som funktion av SOZ-halt 

âszáäaülaeârsmgej; 

I figur 1 ges överdödlighet som funktion av SOZ-halten vid luftföro- 

reningsepisoder i vissa städer (ref 8). 

I figuren har inritats linjära samband för veckomedelhalter resp 

dygnsmedelhalter med ooh utan antagande om tröskeleffekter. Lin- 

jen för veckomedelvärden utan tröskeleffekt har använts i detta be- 

räkning sexempel. 
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Med hänsyn till underlagets osäkerhet torde några större fel inte int- 

roduceras om månadsmedelhalter framtagna i NÄR-2l2zl används 

tillsammans med veckovärdena i digrammet. 

I tabell 4 har beräkningar av ökad dödsrisk i den betraktade referens- 

staden gjorts med hjälp av figur 1. Veckolinjen med antagande om 

frånvaro av en minsta verksam tröskelhalt har ekvationen 

p =0.93 KV 

(där p är % tillkommande dödsfall och K är veckohalt i pphm). V 

Siffrorna inom parentes i tabell 4 anger beräknade tillkommande 

dödsfall i resp ring med veckolinjen använd för fall a - d (höga skor- 

stenar) och A - C (bakgrund). Därvid har antagits en normaldödlig- 

het av 1 person per 1000 personer och månad. 

I fallet A (Bakgrundsexponeringen efter införande av fjärrvärme) 

inom 2 km t ex blir antalet tillkommande döds risker under månaden: 

125 000 0;93.1.4_]6 
1000 _W“0“_° 

I tabell 5 adderas antalet beräknade risker på grund av emissionen 

från de höga skorstenarna till antalet på grund av bakgrundshalt. 

Detta kan göras om överdödligheten i resp fall antas direkt propor- 

tionell mot månadshalten (den streckade veckolinjen i figur 1

genom origo utan tröskelhalt). 

Siffrorna i tabell 5 kan endast anses ge en jämförelse mellan till- 

kommande risker vid olika alternativ (A, B, a, B, a + A osv) och 

inte några absoluttal. Beräkningen är alltför osäker för att ge abso- 

lutvärden. 

Enligt det förda resonemanget motsvarar 1000 pers-ppm över en må- 

nad 0. 93 dödsrisker, 

Utsträcks exponeringen över året erhålles på motsvarande sätt H. 2 

risker. 

I NÄR-ZIZH har exponeringen i modellstaden med immissionsbild 

utan fjärrvärme (bakgrund C) över året uppskattats till 2.1 600 pers 

ppm vilket skulle motsvara ca 240 risker. 
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Bakgrunden efter fjärrvärmens införande, bakgrund A, motsvarar 

10 000 pers ppm och ca 110 risker över året. 

Införande av fjärrvärme skulle alltså sänka antalet beräknade döds- 

risker till hälften. 

Införs olja för lokal värmning med O. l 70 S, bakgrund B, blir expo- 

neringen över året 3370 pers ppm och motsvarande antal ca 40 st. 

Från skorstensutsläppen vid l % S i oljan erhålles den årliga expo- 
neringen i alternativ III (oljemottryck) 1760 pers ppm och i alterna- 

tiv II (kärnmottryck) 410 pers ppm. Motsvarande antal risker blir 

20 resp 5. Ökningen 15 per år skulle alltså vid denna beräkning 
kunna hänföras till valet av oljekraftvärme i stället för kärnkraft- 

värme. 

Sänker man svavelhalten från I % till O. l % i olja för fjärrvärme- 

produktionen reduceras även det kalkylerade antalet dödsrisker 

härav med en faktor tio. 

åsaalümsiexemgäl 

I figur l har även inritats en linje (heldragen) för sambandet mellan 

överdödlighet och veckomedelvärden S02 där ett tröskelvärde för 

verken vid O. 06 ppm (6 pphm) antagits. Användes detta samband på 
det i NÄR-ZIZH redovisade materialet erhålles ingen extra döds- 

risk alls i något av alternativen då samtliga beräknade månads- 

medelhalter i stadens alla områden understiger 6 pphm (tabell 4). 

åsaârgüiâiâzâmgül 

Vid de i exempel 2 gjorda kalkylerna över tillkommande döds risker 

och i de undersökningar som de baseras på har SOZ-halten ensam 

använts som index på föroreningarna. 

En amerikansk rapport (ref H) baserad på data från New York och 

London anger ett linjärt samband mellan ökade dödsrisker och pro- 
dukten av S02 -halt och stofthalt, 

D = O. 6 S P 

där D är antalet extra risker i storstadsregionen (10 milj invånare) 
vid en föroreningsepisod om några dagar till en vecka, S är högsta 
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24-timmars värdet av S02 -halten i ppm inom regionen under episo- 
den, P är motsvarande högsta partikelkoncentration (svävande stoft) 
i U-g/m3. 

Ett försök har gjorts att uppskatta antalet extra dödsrisker i New York 

per år på grund av föroreningarna. Uppskattningen gav att antalet 

extra risker per år blev ca 7 gånger den som uppstod under årets 

värsta episod. 

Ur detta resonemang skulle man kunna få fram antalet extra risker 

per år om man kände det högsta dygnsmedelvärdet på produkten av 

SOZ-halt och stofthalt i stadens centrum. 

Ansätter man t ex ett högsta dygnsvärde på S02 av 0. 15 ppm och en 

samtidig stofthalt av 200 gig/mg skulle man i New York per sådan 

episod erhålla 18 extra dödsrisker eller per år 7 x18 = ca 130. 

New York är ca 6 gånger så stor som den i NÄR-212 betraktade 

staden varför antalet extra risker för denna skulle bli ca 20 st. 

Detta är mindre än en tiondel av de som räknats fram i exempel 1
vid S02 -halter motsvarandede nuvarande i Stockholm (bakgrund C). 

Även antalet risker på grund av att man har oljekraftvärmeverk i 

stället för kärnkraftvärmeverk torde enligt denna bedömning kunna 

reduceras i samma proportion dvs från 15 till 1. 5 vid 1 % svavel i 

bränslet. 

Försök till uppskattning av ökad sjuklighet på grund av SO2-halt_e_r_ 
Försök har gjorts att beräkna hur stor del av den ökade sjukdoms- 
frekvensen i storstäderna som kan hänföras till luftföroreningarna. 
Enligt en uppskattning (ref 12) skulle den nuvarande luftförorenings- 
situationen medföra ca 600 000 extra frånvarodagar på grund av luft- 

vägsinfektioner per år sammanlagt i Stockholm, Göteborg ochMalmö 

vilka värderade till 300 kr/dag ger 180 Mkr/år. 

Totala antalet arbetande (försäkrade) personer i städerna var 930 000. 

För den här betraktade referensstaden med totalt ca l, 7 milj invå- 

nare skulle man kunna ansätta ett ekonomiskt värde för extra sjuk- 

dagar (inklusive viss värdering av sveda och värk) av 300 Mkr per år 

vid nuvarande SOZ-halter (21 600 person-ppm) vilket betyder ca 

15 000 kr per pers ppm över året. 
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Skillnaden i årlig S02 exponering mellan alternativet med kärnkraft- 
värmeverk och det med oljemottrycksverk är ca 1 350 person-ppm vilket 

med gjorda antaganden motsvarar ca 20 Mkr/år. 

Även andra faktorer än luftföroreningarna kan tänkas bidra till den 

högre frekvensen av luftvägsinfektioner i tätorterna. 

sammanfattade synpunkter på luftföroreningar från oljeeldade 

anläggningar 

Eüoglsaiaaâ: _as_ .SP2 ._1192 2211522 

Vid en jämförelse mellan S02, N02 och stofi. kan följande konstate- 

ras. 

Befolkning sexponeringen från bakg rundshalter kan med nuvarande 

luftföroreningssituation i den studerade modellstaden utan fjärr- 

värme vara upp till en faktor två större för N02, än för S02. Hälf- 

ten av NOZ-exponeringen härrör då från fordon, varför bakgrunds- 

exponeringen från värmekällor är ungefär lika eller ca 20 000 

person-ppm vardera för N02 och S02 över året. 

Införs fjärrvärme kommer NOZ-exponeringen att dominera då 

S02- och NOZ 
-

(NOX) utsläppen från lokala värmekällor redu- 

ceras medan NOX utsläppen från fordon kvarstår. De vid fjärr- 
värmens införande tillkommande bidragen från de höga skorste- 

narna vid oljeeldade hetvattencentraler och kraftvärmeverk är 

för S02 och i ännu högre grad för N02 väsentligt lägre än de 

från den kvarvarande bakgrunden. 

Summan av bakgrundsexponeringarna för S02 och N02 är före 

införande av fjärrvärme ca 50 000 - 60 000 person-ppm och 

därefter ca 35 000 - 40 000 person-ppm. Summan av expone- 

ringarna från de höga skorstenarna över året för S02 och N02 
är för alternativet III (oljemottryck) 3000 - 1800 person-ppm 

(vid olika antaganden om omvandlingsandel NO till N02). Vid 

alternativ II (kärnmottryck) blir sammanlagda exponeringen 
av S02 och N02 från hetvattencentralernas skorstenar ca 

600 - 400 person-ppm (tabell 3 och 6). 

Proportionerna mellan S02, N02 (NOX) samt stoft i avgaserna från 

skorstenarna är ej desamma som proportionerna vid marknivå 
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(inklusive bakgrund). NOZ-halterna iskorstensutsläppen torde 

efter antagen omvandling av NOX till N02 vara 3 - 80 gånger läg- 
re än vad som motsvarar proportionering av SOZ-halterna i ut- 

släppen med kvoten NOZ/SOZ i bakgrunden. 

För stoft gäller att förhållandet mellan stoft och S02 från skor- 

stenarna är ca två tiopotenser lägre än det mellan stoft och S02 
vid marknivå. 

Skador 

S02 har ofta använts som indexsubstans för hela föroreningssitua- 
tionen. De olika proportionerna mellan luftföroreningarna i skor- 

stensutsläppen och i luften vid marknivå är en faktor av betydelse 
vid bedömning av skorstensutsläppens totala skadeverkan. 

Antas att skadeverkan av S02 och N02 är lika stor bör de vid skade- 

kalkylerna framtagna kostnaderna och dödsriskerna slås ut på båda 

föroreningarna och ej enbart knytas till S02. Övergång till fjärrvärme 
och/eller reducering av oljans svavelhalt kommer vid detta antagande 
ej att leda till så stora förbättringar i skadesituationen som förut kal- 

kylerats fram då fordonen ger stora bidrag till bakgrundsföroreningen. 

Exponering av ren S02 resp N02 kan normalt tolereras utan större 

olägenhet under längre tid även vid halter kring l ppm. Man är helt 
klar på att detär den kombinerade effekten av de olika föroreningar- 
na som kan ge skador vid lägre halter. Det bör dock påpekas att man 
helt saknar uppgifter beträffande sena somatiska och genetiska effek- 

ter, vilka beaktas i samband med strålningsexponering, då det gäller 
stoft, N02 och S02. 

Det är därför mycket svårt att ur gjorda undersökningar över situa- 

tioner med höga föroreningshalter värdera olika föroreningars andel 

av skadorna eller inverkan av ett utsläpp med annan sammansättning 
än den som ger exponeringarna. 

Kombinationsverkan mellan S02 och stoft har belysts i beräknings- 
exempel 3. 

Med utgångspunkt från samma underlag kan radikalt olika resultat er- 

hållas; vilket beträffande risken för överdödlighet belysts i beräknings- 
exemplen 1 och 2, 



-18 - NÄR-212:2 

Det är alltså svårt att med någon större säkerhet definiera skade- 

verkningar, utom möjligen sådana av korrosion, orsakade av luft- 

föroreningar vid de i tätorter normalt förekommande halterna. De 

av myndigheterna fastställda riktvärdena har formulerats som om 

de vore tröskelvärden under vilka skadorna blir försumbara. 

Betraktar man de uppskattade skadorna på grund av skillnaden i luft- 

föroreningar mellan kärnkraftvärme och oljekraftvärme får man en- 

ligt de här gjorda kalkylerna i exempel l en maximal minskning i 

kostnad på grund av korrosion och sjukfrånvaro på 40 - 80 Mkr/år 
samt ca 15 st färre dödsrisker vid kärnfallet. 

Skillnaden med och utan fjärrvärme blir enligt exempel 1 Ca 300 -

- 550 Mkr/år i kostnad för korrosion och sjukdom vartill kommer 

ca 100 dödsrisker per år. 

I minimala fallet (exempel. 2) erhålles inga extra dödsrisker i något 
alternativ. 

Kostnaderna på grund av markförsurning torde bli relativt sett små 

eller helt försumbara och har ej medtagits här. 

De kostnader som man i realiteten skulle kunna hänföra till luftföro- 

reningar från skorstensutsläpp är troligen lägre än de här kalkylerade. 
Även de be räknade skadekostnaderna från de lokala värmekällornas 

utsläpp torde vara överskattade. 

En slutsats blir dock att det miljömässigt är viktigare att få bort de 

lokala värmekällorna än att göra valet mellan kärn- och oljekraft- 
värme, 

Föroreningarna från fordon blir helt dominerande om fjärrvärme in- 

förs. 

De miljömässiga fördelarna vid införande av fjärrvärme har bl a vi- 

sats i en spridningsmodell för luftföroreningar i Stor-Stockholm (ref 13). 
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Tabe111 

Uppskattad befolkningsexponering över året på grund av N02 från fordon 

och lokala värmekällor, bakgrundsexponering (utan fjärrvärme). (Jfr 212:1). 

Ring km 

0 2 

2 3 

3 5 

5 6 

6 9 

9 13 

13 25 

Ekvivalenta 

personer 

125000 

80000 

175000 

90000 

285000 

325000 

585000 

Totalbakgrund 

årsrnedel- 
hah person 

pphnä ppni 

5 6250 

5 4000 

4 7000 

4 3600 

3 8600 

2 6500 

1 5800 

41750 

från trafik 

pphnl 

  

Bakgrund 

pers on- 

ppnu pphnl 

3750 2 

2400 2 

3500 2 

1800 2 

4300 1.5 

3300 1 

2900 0.5 

21950 

från värmning 

person- 

PPU1 

2500 

1600 

3500 

1800 

4300 

3200 

2900 

19800 
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Tabell 2 

Befolkningsexponering på grund av N02 från lokala värmekällor med 80 % 

fjärrvärme i centrum ( 0 - 6 km) och 30 % elvärme i de yttre områdena 

(6 - 25 km). 

Utan fjärrvärme 
(enl tabell 1) 

  

Ring km person- 
PPm 

0 - 2 2500 

2 - 3 1600 

3 - 5 3500 

5 - 6 1800 

6 - 9 4300 

9 - 13 3200 

13 - 25 2900 

19800 

Med fjärrvärme 
Utan åtgärder på nya 
pannor 

reduktions* PerSOD- 
faktor PPm 

0. 2 500 

320 

0. 2 700 

360 

3000 

2200 

0. 7 2000 

9080 

Med åtgärder för minsk* 

ning av NOX i pannorna 

reduktions -

faktor 
person- 
PPn1 

250 

160 

350 

180 

1500 

1100 

1000 

4540 



NÄR-Z 12:2 
Tabell 3 

Sammanställning av exponeringar (person-ppm) av N02 från bakgrund och 

skorstenar, 

Genomsnittsvärden för ett år. 

Skorstensutslägg Emmissionsbegränsade åtgärder 
utan med 

Ingen omvandlingNO -
N02 i atmosfären  PGTSOTVPPm PQrSOTFPPm 

Alt I , enbart hetvattencentaler 23 72 

Alt II , kärnmottrycksverk + hetvatten- 
centraler 5 3 

Alt III, oljemottrycksverk + hetvatten- 
centraler 90 45 

Fullständig omvandling NO -
N02 

Alt I , enbart hetvattencentraler 750 380 

Alt II , kärnmottrycksverk + hetvatten- 
centraler 170 90 

Alt III, oljemottrycksverk + hetvatten- 
centraler *1200 600 .

Bakgrund 

ggalijiâggxjggng, totalt 41750 31850 

från fordon*) _ 21950 21950 

från värmeanläggn 19800 9900 

Mgdfügg/_áigrgg totalt 31030 26490 

från fordom) 21950 21950 

från värmeanläggn 9080 4540 

*) 

Bidraget från fordon har antagits konstant 
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Tabell 4
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Tabell 5 

Summering av beräknade tillkommande döds risker under en vintermånad 

p g a S02 från skorstenar resp bakgrundshalt vid antaganden i beräknings- 

exempel 1. 

Driftfall a b c d a/10 b/10 c/1O d/10 
Bak- 

grund 3. 2 2. 9 O. 9 2.1 O. 3 O. 3 0.1 O. 2 

A 17.3 21 20 18 19 18 18 17 18 

B 5.9 9 8 7 8 6 6 6 6 

C 38 
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Tabell 6 

Sammanställning av befolkningsexponeringar av S02 och N02, från bakgrund 
och skorstenar för rcferensstaden (1. 7 milj invånare) genomsnittsvärden för 

ett år, 

Ett urval av beräknade varianter har medtagits. Följande antaganden gäller: 

För soz; 1 % svavel i bränslet, (NÄR-mhz sid 12) 

För N02: Vid skorstensutsläpp räknas med fullständig omvandling NO -
N02 

samt att vissa emissionsreducerande åtgärder är införda. För bak- 

grunden har inga emissionsreducerande åtgärder antagits (tabell 3). 

Befolknings expone ring (pe r s ppm) 
S02 N02 Summa 

S02 + N02 
Skorstensutsläpp, enbart 

Alt I , enbart hetvattencentraler 1790 380 2170 

Alt II , kärnmottrycksverk + hetvatten- 
centraler 410 90 500 

Alt III, oljemottrycksverk + hetvatten- 
centraler 1760 600 2360 

Bakgrund 

E_t_a_r1_fj_ä_r_r_\_/_ä__r_m_e, totalt 21600 41750 63350 

från fordon (21950) 
från värmeanläggn (19800) 

_Ii/ffdiürgärrä, totalt 10000 31030 41030 

från fordon (21950) 
från värmeanläggn (9080) 
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Figur I
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NÄRF Ö RLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Expertgruppen 

Ursprunglig utgava: september 1970 

Översedd september 1974 

MILJÖVERKNINGAR AV OLJEKRAFTVERK VID HAVERIER 





NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-22l:l 

Ursprunglig utgåva: september 1970 

Översedd september 1974 

sid 3, stycke 4 från slutet, sista raden: 

gas samt stora bränder i oljelager eller tankbåtar, 
som kan leda ... 

sid 4 rad 3, tilläggas: 

Stora lager med tankar ovan jord finns dock på många 
platser och tankbåtar med transportvolymer över 100 000 
ton är nu regel. 

sid 4, näst sista raden: 

... storleksordningen 200 ton ... 

sid 6, 2:a stycket, rad 2: 

(5 Z) och oljeborrning ... 

sid 10, rad 10 nedifrån: 

(Shell) utgår 

Bristande underlag rörande svenska förhållanden är an- 

ledning till att utredningen inte tagit upp frågan om 
risker från stora oljebränder i ovanjordscisterner och 

tankbåtar, vilka förekomer i de flesta stora hamnstäderna. 

Enligt Starr-Greenfield-Hausknecht (UCLA-ENG-7242, maj 1972) 
kan sådana bränder under amerikanska förhållanden ge ett 
stort antal dödsoffer under ogynnsamma betingelser. Åtminstone 
för små till måttligt stora konsekvenser - enstaka till 

något hundratal dödsfall per olycka - skulle enligt dessa 
författare sannolikheten vara mycket högre att de orsakas 
av oljebränder än av kärnkrafthaverier. 
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l. Allmänt 

Oljekraftens haveririsker med konsekvenser för tredje man har uppen- 

barligen hittills inte varit systematiskt genomgångna. Detta tycks 

gälla såväl nationellt som internationellt. Detta är för övrigt ka- 

raktäristiskt för de flesta industriella verksamheter och kan bero 

på att man omedvetet accepterat dessa riskerx som slumpmässigt och 

tillräckligt små vid introduktionen av varje enskild teknik. För- 

hoppningsvis balanseras sedan ökande omfattning på verksamheten av 

säkerhetstekniska framsteg. I jämförelse med kärnkraften har olje- 

kraftens potentiella risker också bedömts som avsevärt mycket mind- 

re. Hela problematiken hänger samman med hur samhället och indivi- 

derna i detta betraktar och definierar olycks- och katastrofbegrep- 

pen. En analys av dessa begrepp ligger utom deluppdragets ram men 

det bör sägas att utan strikta definitioner i detta avseende är en 

meningsfull jämförelse mellan den fossila och nukleära kraftens mil- 

jöeffekter svår att göra. Endast inom arbetslivets olycksfallsforskning 

har på senare tid genom arbeten av Ross Mc Farland m fl försök gjorts 

att analysera vad som karaktäriserar en olycka. I Sverige har denna 

forskning närmast följts upp av arbetsmedicinska institutet och skogs- 

forskningen. 

Haverierna vid oljeeldade kraftverk kan grovt indelas i två katego- 

rier: sådana som endast beräknas få verkningar inom verkets område 

och sådana som kan få verkningar även utanför verket. 

Kategorin olyckor som endast berör verket kan sägas falla utanför 

syftet med denna utredning, varför någon analys av dessa ej görs här. 

Exempel på sådana olyckor är: 

Brott på tryckkärl (ångdomar, tryckluft, behållare m m) 

Brott på rörledningar för ånga och vatten 

Eldstadsexplosioner 

Tubbrott i pannan 

Interna bränder t ex vid brännare, i cransformatorer.m m 

med risk för en viss händelse avses produkten av händelsens 
sannolikhet och dess konsekvenser. 

x) 
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Dessa haverier kan dock i olyckliga fall initiera hnvcriförlopp 
av de slag som medför en påverkan av omgivningen. 

De typer av haverier, som i nämnvärd utsträckning kan bedömas på- 
verka omgivningen i verkets närhet eller även längre bort vid trans- 

porter till verket bedöms vara av följande slag: 

Olyckor som kan påverka omgivningen via atmosfären 

Utsläpp av klor eller andra gaser som lagras inom anläggningen_ 

Större bränder (kan ge risk för brandspridning och ge upphov 

till rök och svavelhaltiga rökgaser vid mark i omgivningen). 

Felaktig manöver av eldningsutrustningen (kan ge onormala 

stoftutsläpp). 

Olyckor som kan påverka omgivningen via vattenrecipient, avloppsnät 

eller mark (grundvatten). 

Utsläpp av klor och andra kemikalier (för t ex vattenbehandling) 

samt av smörjolja och reglerolja. 

Utsläpp av sot och aska från respektive hanteringssystem samt 

orenat bäddvatten från bergrumslager för olja. 

Olyckor vid hantering av brännolja. 

De flesta av dessa olyckor har endast måttliga konsekvenser för om- 

givningen och sannolikheten för olyckan kan minska kraftigt genom re- 

lativt enkla åtgärder. Personskador på tredje man behöver som rege1 

ej befaras. Ett undantag härifrån är dock oavsiktligt utsläpp av klor- 

gas som kan leda till dödsfall i olyckliga fall. 

De olyckor som i övrigt har de största miljömässiga konsekvenserna är 

de som gäller oljehanteringen. Även personskador kan här uppstå direkt, 

t ex vid tankbåtshaverier, eller som sekundär följd. 

I det följande behandlas endast sådana olyckor där risken för skada 

eller annan hälsopåverkan på befolkning i kraftverkets omgivning är 

påtaglig eller där andra olägenheter av större betyde1se för omgivningen 

uppstår. 

Sådana olyckor kan uppstå vid hantering och lagring av klorgas (berör 

både fossila och nukleära anläggningar) samt vid hantering av bränn- 

olja. Lagring av de stora volymer av brännolja som erfordras för olje- 
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kraftverk av den aktuella storleken sker nästan uteslutande i berg- 

rum här i landet vilket ger stor säkerhet mot olyckor, exempelvis 

brand, vid själva lagringen. 

2. Klor 
5

Klorgas användes vid såväl oljeeldade som nukleära kraftverk för in- 

termittent rengöring, stöt, av kylvattensystemets kondensor- och 

kylartuber från påväxning. 

Föreskrifter för lagring av klor finns i cisternnorm nr 6 (Spräng- 

ämneskommissionen) som emellertid är under omarbetning av en IVA- 

kommittê. För hantering av klor finns inga gällande anvisningar, men 

arbetarskyddsstyrelsen förbereder sådana. När dessa anvisningar kan 

vara definitivt färdiga är svårt att förutsäga, men det kan ta rela- 

tivt lång tid. Någon metod som generellt kan ersätta kloreringen för 

dödande av i synnerhet mussellarver (maj, juni) tycks inte finnas f n. 

Alternativa metoder är annars mekanisk rengöring av tuber genom revers-flow 

och med plastkulor. Om klorering anses nödvändig beror på kylvatt- 

nets sammansättning. Vid sött och bräckt vatten är behovet ej så stort 

som vid saltvatten. Vid rena mottrycksverk är kylvattenbehovet lågt 

och möjligheten att ersätta klorering med andra metoder är större. 

Den potentiella risken för ett stort klorläckage vid överföring av 

klor från t ex tankvagn till lagringscistern är mycket stor. Inci- 

denter i den riktningen har hänt årligen i Sverige den senaste tiden. 

Klor i halter på 0.1 g/m3 och därutöver utgör en allvarlig hälsorisk 

även vid kortare exponeringar. 3 g klor per m3 andningsluft anges 

medföra döden vid 10 minuters exponering. Utgående från dessa värden 

och från spridningsförhållanden angivna i NÄR-l7l:l har en överslags- 

beräkning gjorts på de omgivningseffekter vilka kan väntas med icke 

försumbar sannolikhet i ett par haverifall. Dels har ett tankvagns- 

haveri i en stad studerats, dels ett cisternhaveri på ett industri- 

område nära tätbebyggelse, i båda fallen med snabba utsläpp av 20 

respektive 200 ton klor. Man finner då att antalet dödsfall lätt kan 

komma att överskrida tusentalet, för den större utsläppsmängden kan 

det gå upp emot 10 000, och att totala antalet skadade kan vara det 

tiofaldiga därutöver. Cisterner av storleksordningen 300 ton före- 

kommer dock icke i Sverige för närvarande. 
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En skillnad mellan klor och radioaktivitet är att kloren luktar 

kraftigt även vid låga koncentrationer, varigenom en förvarning 
erhålles. Svårigheten att avgöra åt vilket håll man ska avlägsna 

sig, samt de mycket snabba effekter som erhålles, gör dock att 

värdet av evakuering och andra tänkbara skyddsåtgärder ej får över- 

skattas inom närområdet, ut till 2 - 3 km avstånd. 

3. Brännoljor 

3.1 Allmänt 

Den mycket stora hanteringsvolymen av brännoljor har medfört att av- 

sevärda kvantiteter spills ut i vatten och på mark. I det följande› 
behandlas allt oljeutsläpp trots att endast en liten del orsakas 

av olyckor. 

Konsekvenserna av oljeutsläpp är dels sådana som direkt berör all- 

mänheten såsom nedsmutsning av vatten och strand, förorening av 

vattentäkter m m, dels sådana som inverkar på den ekologiska balan- 

sen och återverkar mer indirekt. Några direkta risker för liv och 

hälsa är det i allmänhet ej fråga om vid oljeutsläpp. 

Det är mycket svårt att värdera skadorna från oljeutsläpp. Metoder 

för kostnadsbedömning av t ex försämrade rekreationsmöjligheter sak- 

nas i stort sett även då skadeomfattningen kan fastställas. När det 

gäller de ekologiska verkningarna kan oftast inte konsekvensbilden 

fastställas, speciellt inte långtidseffekterna. 

Det har ej varit möjligt att särskilt behandla den brännolja som an- 

vändes vid kraftverk utan den totala oljehanteringen har betraktats 

och skadorna har hänförts till hela mängden transporterad olja som 

en uppskattad medelkostnad per ton. 

I en bilaga till denna rapport (Bilaga l: Ekologiska effekter av 

löskommen olja i samband med transport av olja till kraftverk, av 

Ingrid och Bengt Lundholm) har samlats fakta om oljehantering och 

ekologiska effekter av oljeutsläpp. Denna bilaga samt övrig litteratur 

och kontakter med myndigheter, institutioner och enskilda personer 

angivna i referenslistan har utgjort underlag för rapporten. 
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§;g__Omfattning av olieproduktignL_9lietransp0rt och oljespill 

Världsproduktionen av olja var 1969 ca 1800 Mton varav ca 1200 Mton 

fraktades över haven. År 1970 hade produktionen ökat till 2350 Mton. 

Av den totala produktionen spills till haven ca 0.1 Z eller|ca 2 Mton 

per år. 

Av dessa utsläpp har endast 10 Z samband med haverier på tankbåtar 

(5 Z) och vid oljeborrning på havsbotten (5 Z). Övriga utsläpp 

sker under den normala hanteringen och är i stor utsträckning av- 

siktliga eller orsakade av bristande noggrannhet. 

För Sveriges del importerades l969 ca 30 Mton petroleumprodukter. 

Antas andelen utsläppt olja vara densamma som internationellt (0.1 Z) 

skulle utsläppet här uppgå till 30 kton per år. 

Världens oljekonsumtion förväntas öka med en faktor l.8 inom tioårs- 

perioden 1970 - 1980. Förutsättes ungefär samma ökningstakt fram till 

sekelskiftet kommer den årliga konsumtionen då att vara drygt 5 ggr 

den nuvarande. Utvecklingen i Sverige torde bli ungefär likartad som 

för världen i sin helhet. Denna uppskattning är naturligtvis mycket 

osäker då många faktorer både på produktions- och konsumtionssidan 

inverkar. 

Nuvarande lagstiftning mot oljeutsläpp har en del brister. Bland annat 

är det mycket svårt att beivra utsläpp på internationellt vatten. 

Stora ansträngningar görs internationellt för att begränsa utsläpp 

av olja. Inom ett samarbetsorgan (IMCO, Intergovernment Maritime 

Consultative Organization) förbereds en konvention, som förbjuder allt 

oljeutsläpp även på internationellt vatten. Ett förslag härtill läggs 

troligen fram vid en konferens om oljeutsläpp 1973 och bedöms då bli 

antaget av samtliga stater. Bestämmelserna beräknas få full tillämp- 

ning omkring 1975, vilket betyder att man då kan beivra alla oljeut- 

släpp i havet. Förbättrade kontrollmetoder och krav på spilloljetankar 

ombord m m för klassning av fartyg gör det sannolikt att bestämmelserna 

kommer att följas i stor utsträckning. Man gku11e då optimistiskt kunna 

räkna med att allt utsläpp från den normala transporthanteringen upp- 

hör och endast de l0 Z på grund av fartygshaverier och haverier i 

samband med oljeborrning på havsbotten återstod. Vissa utsläpp vid den 
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normala hanteringen kan dock riskeras t ex på grund av slangbrott 
vid överpumpning, bristande övervakning vid utpumpning av slag- 
vatten etc. Om dessa utsläpp antas bli lika stora som haveriut- 

släppen skulle det sammanlagda relativa utsläppet av olja bli en 
femtedel av det nuvarande. 

Det absoluta utsläppet skulle med dessa antaganden minska kraftigt 
till en början för att sedan på grund av den stigande oljekonsum- 
tionen öka till omkring nuvarande nivå mot slutet av seklet. 

Stora mängder kolväten - ca 90 Mton per år - 
släpps ut till atmos- 

fären, bl a via bilavgaser. En del av dessa utsläpp deponeras på 
havsytan och adderar sin verkan till den från oljeutsläppen i havet. 
Det har ifrågasatts om icke dessa från atmosfären kommande kolväten 

dominerar oljetillförseln till haven, men deras fördelning och verk- 

ningar är ännu mycket ofullständigt kända. Detta problem kommer där- 
för ej vidare att behandlas i denna rapport. 

3-3 K°nSekVenser_aV &

Allmänt kan sägas att kunskapen om konsekvenserna av oljeutsläpp 
är ofullständiga och att avsevärda forskningsinsatser erfordras 

på detta område. 

Graden av skadeverkan från ett oljeutsläpp beror på flera faktorer: 

Utsläppets storlek 

Var det sker (omgivningens känslighet) 

Typen av olja 

Meteorologiska och hydrologiska förhållanden (temperatur, vind, 

nederbörd, strömmar m m) 

Det är därför svårt att göra generella bedömningar av skadorna. 

Utsläppets storlek kan variera från under ett ton vid t ex slarvig 
utpumpning av slagvatten till ca 100 000 ton vid en totalförlisning 
av en medelstor tankbåt (Torrey Canyon) eller brott på några tankar på 
en stor supertanker på 300 000 * 500 000 ton vid en grundstötning. 

Utsläppsstället betyder mycket för skadornas omfattning. Utsläpp långt 
ut till havs, särskilt i varmare vatten är ej så katastrofalt då den 

naturliga nedbrytningen av oljan genom mikroorganismer kan eliminera 
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oljan innan den når mer produktiva vatten eller kustområden. Vid 

utsläpp i trånga kustvatten med låg temperatur sker den naturliga 

nedbrytningen långsamt, olja får en direkt inverkan på den relativt 

rika biologiska aktiviteten i det grunda vattnet och på botten, och strän- 

derna blir snabbt nedsmetade. 

Typen av olja inverkar på skadorna. Lätt och tunnflytande olja bredes 

ut i ett tunnt lager på vattenytan, varifrån den till stor del av- 

dunstar. Tung, tjockflytande olja bildar tjocka lager som vid sjö- 

gång slås sönder i oljeklumpar. 

Oljans kemiska sammansättning inverkar på dess giftighet för berörda 

organismer. 

Meteorologiska och hydrologiska förhållanden inverkar på hur oljan 

sprids och hur nedbrytningens processer och saneringsåtgärder lyckas. 

Av de olika slag av skador som kan uppstå vid oljeutsläpp kan följande 

nämna s :

Nedsmutsning av stränder med försämrade badförhållanden och 

andra rekreationsmöjligheter, samt konsekvenser för ev turist- 

näringar som följd, samt även skada på sjöfågel, strandväxt- 

lighet m m. 

Skada på djur och växtliv på botten, vilket t ex kan orsaka 

reduktion av antalet fiskyngel. Organismer förgiftas och gif- 

ter kan anrikas genom näringskedjor. 

Förgiftning av fritt vatten varvid skador uppstår på fritt 

simmande organismer och anrikning av gifter kan ske. 

Förbrukning av syre för nedbrytning, vilket i vatten som re- 

dan innan är förorenade kan leda till syrebrist och svavelväte- 

bildning. 

För att skador vid oljeutsläpp i möjligaste mån skall undvikas har ett 

antal metoder för oljesanering utvecklats. 

Begränsning av oljas spridning med hjälp av länsor samt ut- 

pumpning och avskiljning av oljan innanför dessa är en bra 

metod när den är möjlig att använda. 

Kemiska bekämpningsmedel som antingen sänker oljan eller finför- 
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delar den så att den emulgeras i vattnet har använts i många 
fall. Resultatet av en del av dessa bekämpningar har dock 

varit sådant att större skada har åstadkommits än om ingen 

bekämpning skett. 

Mekanisk rengöring (tvättning) av stränder måste ofta ske 

då oljan nått dit. 

Goda anordningar och metoder för omhändertagande av utläckande olja 
håller på att komma fram främst i USA och de ansvariga svenska myn- 

digheterna (Tullverket) följer utvecklingen och anskaffar utrustning 
successivt. Anordningar för oskadliggörande av stora oljemängder i 

de inre farvattnen torde dock endast finnas tillgängliga i vissa 

av tankbåtar speciellt livligt trafikerade vatten (t ex Brofjorden). 
I vissa fall kan en industriidkare i koncessionen för en anläggning 
med stor omsättning av olja (raffinaderi, större kraftverk) åläggas 
att hålla viss materiel och viss beredskap för oljesanering. 

Navigeringsproblemen vid stora fartyg och då många fartyg samtidigt 
befinner sig i trånga farvatten kan komma att medföra att bestämmel- 

serna för framförande av fartyg, speciellt nära kusterna, kommer 

att ändras. 

3-4 &

Katastrofer med stora tankfartyg som lett till oljeutsläpp har varit 

sällsynta. Däremot har några fartyg förlist då de gått tomma efter 

last med råolja. Explosionsfarliga gasblandningar som uppstått i de 

tomma tankarna har antänts. 

Vid den största kända tankbåtskatastrofen (Torrey Canyon) kostade 

oljeskadorna ca 90 Mkr vartill kom förlust av fartyget (20 - 40 Mkr). 

Vid de olyckor som förevarit i svenska farvatten med mindre tonnage 

(London Harmony, Otello m fl) har utsläppen uppgått till något eller 

några hundratal m3 och kostnaderna för saneringen uppgått till 2 - 6 

Mkr vid varje tillfälle. 

Den nuvarande trenden mot mycket stora tankfartyg, på rutter där djup- 
förhållandena medger det, medför risk för mycket stora utsläpp vid 

ett haveri. 200 000 tons fartyg är idag en standardstorlek och ut- 

vecklingen går mot 500 000 ton. Minskningen i transportkostnad är dock 
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ej så stor mellan dessa båda fartygsstorlekar och djupförhållandena 

begränsar de största båtarnas användbarhet. Stora tankfartyg ger 

dock minskning av antalet fartyg och därmed minskar risken för kol- 

lisioner. Det är även ekonomiskt lättare att ge stora fartyg mycket 

god utrustning t ex tröghetsnavigering och datorer. 

Enligt en internationell överenskommelse skall volymen av en enskild 
3 

tank begränsas till 30 000 m .

Enligt tillgänglig statistik kan man räkna med en kollision per 400 

fartygsår varvid i medeltal kanske 3 Z av lasten läcker ut. Grund- 

stötning och övriga olyckor som ger oljeutsläpp kan uppskattas ge 

lika stort bidrag d v s totalt en olycka per 200 fartygsår. 

En stor fartygsolycka med utsläpp av 10 000 ton olja i Stockholms 

skärgård kan grovt uppskattas kosta över 100 Mkr i saneringsåtgärder. 

m m (10 000 kr Der ton olja). Medelstorleken på tankbåtarna till 

Stockholm torde kunna antagas vara 20 000 ton. Med det årliga tran- 

sportbehovet 5 Mton till Stockholms hamn får man ca 250 fartygstran- 

sporter per år. 

3L§ Rörtransport av olja 

Vid en undersökning av oljeutsläpp från oljeledningar i Västeuropa 

mellan 1966 - 1968 framkom endast 12 utsläpp om sammanlagt ca l 400 m3 

olja med totala skadekostnaden 530 000 kr. Skadebilden domineras av 

en olycka där 1 300 m3 rann ut. Endast två av utsläppen berodde på fel 

hos rörledningen. Rörledningarnas sammanlagda längd har ej uppgetts 

och ej heller den under tiden transporterade oljemängden. Allmänt 

konstateras dock att rörledningar har hög driftsäkerhet (Shell). 

I USA transporterades år 1969 över l 000 Mton olja i 320 000 km rör- 

ledningar varvid från ledningarna utsläppt olja var 3 Z av konstaterade 

utsläpp vid all oljehantering i landet, vilket anses vara lågt i beak- 

tande av rörtransporternas andel av den totala oljetransporten. i A
å a. 

3.6 Hantering av brännolja vid kraftverk 

Enligt samstämmiga uppgifter sker oljehanteringen vid nuvarande kraft- 

verk på mycket bra sätt. Oljeutsläpp, bränder i oljelager etc är mycket 

sällsynta händelser. 

Dessa missöden är mycket vanligare inom annan typ av industri. 
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3-7 E9§52eé2:_§§:_9li2§k§é9:;_§ê:§§E_:ill_zä:é2:i9a 
Som tidigare nämnts är det synnerligen svårt att uppskatta de kostnader 

som på kortare och längre sikt uppstår till följd av oljeutsläppen. 
Här skall endast göras några enkla resonemang så att någon uppfattning 
om storleksordningen av skadekostnaderna kan erhållas. 

Exempel l. 

Försäkringskostnaden för en stor tankbåt (100 000 ton dödvikt) är i 

storleksordningen l kr/ton dödvikt och år vilket om båten befraktar 

l Mton olja per år ger 10 öre per ton olja. Denna försäkring omfattar 

då mer än oljeskador. Försäkringen täcker å andra sidan ej kostnaderna 

vid mycket stora oljeutsläpp men den kompletteras härvid av en speciell 
fond som hålls av de stora oljebolagen och redarna. Om 10 öre per ton 

transporterad olja motsvarar kostnaderna vid haveriutsläpp av olja och 

dessa haveriutsläpp motsvarar 5 Z av alla oljeutsläpp erhålles en 

kostnad för samtliga utsläpp av 2 kr per ton olja. 

Exempel 2. 

Sanering av 1 m3 olja kostar i Stockholms skärgård 10 000 - 30 000 kr 

(London Harmony) och i öppnare vatten ca 1 000 kr (Torrey Canyon). 
De för närförläggning aktuella lägena är ur oljerisksynpunkt mycket 

olika - 
Stockholm, Norrköping och Gävle torde vara känsligast och 

Malmö därnäst, medan Göteborgsläget ur denna synpunkt är gynnsammare. 

Om man ska välja ett karaktäristiskt värde på saneringskostnaden borde 

det därför variera med lägena, men för närförlagda verk synes en 

kostnad på 3000 kr/m3 vara ett rimligt referensvärde. Om utsläppen 

utgör 0.1 Z av all transporterad olja, skulle då den fördelade sane- 

ringskostnaden bli ca 3 kr/ton i medeltal. 

Exempel 3. 

Antag att varje svensk avsätter l 000 kronor per år totalt för rekrea- 

tionsändamål (resor, sommarstuga, båt, sportutrustning m m). Antag vi- 

dare att 30 Z härav gäller aktiviteter vid vatten. Om 3 Z av dessa ak- 

tiviteter ej kan utövas på grund av oljeutsläpp blir den årliga för- 

lusten i rekreation ca 70 Mkr eller ca 2 kr/ton importerad olja. 

Exempel 4. 

Antag att varje svensk äter fisk en gång per vecka ä 1 kr erhålles ett 

värde på l Mkr/dag eller ca 360 Mkr/år. Antag att 10 Z härav förloras 
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på grund av oljeutsläpp. Då erhålles förlusten 36 Mkr/år eller ca 

l kr/ton importerad olja. (Svenskt fiskes försäljningsvärde vid 

hamn var 1969 ca 200 Mkr). 

De anförda exemplen leder till en förmodan att kostnaden för olje- 
skador kan röra sig om några kr per ton producerad olja. De olika 

posterna skall i princip ej adderas då en väl utförd sanering borde 

förebygga störningar i fiske och rekreation. 

Då ca 90 Z av alla oljeutsläpp är avsiktliga och sålunda åtkomliga 
för tekniska, juridiska och organisatoriska åtgärder bör den relativa 

storleken på oljeutsläppen kunna reduceras till 10 - 20 procent i 

framtiden. Detta drar givetvis med sig ökade kostnader för renings- 

anordningar vid raffinaderier, på båtar och i hamnar. Det troliga är 

att dessa kostnader är lägre men kanske av samma storleksordning som 

saneringskostnaderna, varför man även då får räkna med en prisökning 

på olja av den antagna storleken några kronor per ton. En del av 

saneringskostnaderna är dock redan nu inbakade i oljepriset i form 

av t ex försäkringsavgifter. 

En förutsättning för resonemanget är att allvarliga ekologiska kon- 

sekvenser av oljeutsläppen ej uppstår annat än mycket lokalt. Även 

risker för lokala stora skador kan för vissa vattenområden (t ex 

Östersjön) bedömas som oacceptabla. Detta kan då leda till begränsning 
av tankbåtsstorlek, inskränkningar av tillåtna navigationsvägar och 

krav på rörtransport av olja. 

4. Sammanfattande synpunkter 

De olyckor vid oljeeldade kraftverk som i större utsträckning kan 

beröra tredje man har samband med hantering av klor (gäller även kärn- 

kraftverk) och brännolja. 

Riskerna vid klorhantering har ännu ej tillräckligt uppmärksammats. 

Krav på utökad säkerhetsutrustning eller ersättande alternativa me- 

toder kan komma, men någon stor ekonomisk belastning bör ej dessa 

åtgärder medföra. 

Utläckande olja ger huvudsakligen upphov till materiella skador och 
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obehag. De mera långsiktiga ekologiska aspekterna är dock mycket 
/

ofullständigt kända. Stora insatser görs för begränsning av såväl 
I

utsläppens storlek som konsekvenserna av dem. Det är troligt att 

förhållandena i framtiden, trots den ökande hanteringsvolymen av 

olja ska kunna förbättras. Skadekostnaderna kân grovt uppskattas 
till ett par kr/ton konsumerad olja, eller storleksordningen 3 Mkr/år 
vid oljeeldad fjärrvärmeförsörjning i en miljonstad. 
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Inledning 

Oljeföroreningar är en oundviklig konsekvens av att vi byggt upp en tek- 

nologi baserad på olja. I denna utredning behandlas de ekologiska risker 

som finns då olja vid transport kommer ut i omgivningen. Vi har sär- 

skilt sett på de oljeföroreningar, som kan äga rum vid transport av 

olja till oljedrivna kraftverk. Man måste då framför allt ta hänsyn till 

den typ av olja, som fungerar som bränsle. Man måste bedöma de ris- 

ker som nu finns att olja skall komma lös samt att den kommer lös i 

ökad mängd, då mer olja skall förbrukas. Vi har här koncentrerat oss 

på vattentransport av olja. 

1. Oljeförbrukningen för kraftverk 

Oljetyp, oljemängd, förbrukningstrend. Transportvägar. Kraftverkens 

läge. 

Till oljedrivna elkraftverk används huvudsakligen eldningsolja nr 5. Vi 

importerar denna olja direkt från raffinaderier i mellan-Europa eller 

vi importerar råolja (crude oil) till våra egna raffinaderier: 

BP Raffinaderi AB. Göteborg 

Koppartrans Olje AB, Göteborg 

AB Nynäs Petroleum, Nynäshamn 

Från raffinaderierna går sedan produktfartyg med bl. a. eldningsolja 
till hamnar runt våra kuster. 

Den totala inhemska elproduktionen var år 1970 60. 6 TWh, 30% därav 

(19 TWh) erhölls som värmekraftsproduktion. Dessutom importerades 

4.l TWh. 

Enligt CDL:s (Centrala Driftsledningen) studie rörande elförsörjningens 

utveckling under 1970-talet Väntar man sig att vi kommer att förbruka 

mer än dubbelt så mycket elkraft år 1980. Utbyggnaden av vattenkraften 

kommer successivt att minska och utbyggnaden av kärnkraft kan ej gå 

så fort. En utbyggnad av oljeeldade värmekraftverk måste alltså ske. 

Vi måste förutse en kraftigt ökad oljeimport under 1970-talet. 

Enligt CDL kommer de viktigaste konventionella kondenskraftverken att 

ligga i närheten av städer och samhällen vid kusten. Vi kommer alltså 

att lita till transport över vatten med tankfartyg. Dessa kraftverks läge 
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1972 framgår av efterföljande tabell: 

Konventionell kondenskraft år 1972 (CDL 1967) 

Stenungsund 850 MW 

Karlshamn 630 MW 

Öresundsverket, Malmö 380 MW 

Västerås 205 MW 

Hässelby, Stockholm 155 MW 

Nyhamnsverket, Malmö 50 MW 

Slite, Gotland 35 MW 

Värtan, Stockholm 35 MW 

Övrigt 41 0 MW 

2 750 MW 

Till elenergiproduktionen 19 TWh kan man beräkna att ca 5. 5 milj m3 

eldningsolja behöver användas. Med den i CDL beräknade utbyggnaden 

av kärnkraftverk måste ändå de oljedrivna kraftverken fördubbla sin 

produktion till år 1980. Därav följer en fördubbling av oljebehovet till 

kraftverken. Denna ökade ström av olja går dels till våra raffinadierier 

(råolja), dels direkt till den hamn som ligger närmast kraftverket (eld- 

ning-Solja 5). Särskilt kommer strömmen av tankfartyg att öka på vår 

västkust, då bl. a. ännu ett raffinaderi planeras, OKzs raffinaderi vid 

Brofjorden. 

Som exempel på ett oljedrivet kraftverk har vi valt Karlshamnsverket. 

Tabellen visar de tre utbyggnadsstadierna (Sv. Kraftverksförening). 

Effekt Energi Oljeförbrukning 

1. 1968 - 69* 330 MW 91 GWh 0. 023 milj m3 
2. 1972 - 73 660 MW 4 200 GWh 1 milj m3 
3. 1979 - 80 990 MW 5 800 GWh 1.4 milj m3 

Enl. SPI beräknar man 7 000 liter eldningsolja 5 till 25 000 kWh. 

Z. Översikt av världens oljespill i haven 

I den nyligen (l 970) publicerade studien Mans Impact on the Global 

Environment (MIT Press) har man gjort en beräkning av de oljemängder, 

som på olika sätt direkt tillföres haven. Världsproduktionen av olja var 

*
Provdrift under en del av året 
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år 1969 1 820 milj ton och 1 180 milj ton fraktades över haven av tank- 

båtar. Oljespillet till haven beräknades till ca O. l % av produktionen, 
vilket ger ca 2 milj ton. 

De mycket omskrivna tankbåtsolyckorna svarade endast för 5% av olje- 
utsläppen (ca 100 000 ton). 90% av oljeutsläppen hade samband med 

s. k. normal hantering, utsläpp av spillolja, gammal olja, hantering i 

hamnar, utsläpp från vissa industrier etc. 25% av de totala oljeför- 
lusterna (ca 530 000 ton) skedde i samband med transporter över haven. 

Enligt beräkning använder 80% av transportflottan Load on Top-sys- 
tem. Oljeförlusterna från dessa fartyg var endast 30 000 ton. De 20% 
av transportflottan, som ej har Load on Top-system svarade för ett 

utsläpp av 500 000 ton. 

Utsläppen från raffinadierier beräknas till 300 000 ton. Oljespillen i 

samband med oljeborrning i havsområden, som även väckt stor upp- 

märksamhet, beräknas till 100 000 ton eller lika mycket som för tank- 

båtsolyckor. 

3. Fördelningen av Sveriges import av olja 

Svenska statistiken är uttryckt i m3, vilket ej stämmer helt överens med 
ton, specifika vikten ligger något under 1, eldningsolja 5 har specifik 
vikt nära 1, råoljan ligger litet lägre. 

Att överföra dessa oljespillsiffror till svenska förhållanden är givetvis 
omöjligt, då vår oljehantering endast är slutsteget i en lång transport- 

kedja. Å andra sidan inträder antagligen de största oljespillen just i 

detta slutskede med omlastning till produktfartyg av mycket växlande 

storlek och kvalitet. Användes världsskalan 0. 1 % så skulle dock lös- 

kommen olja för till Sverige transporterad olja utgöra 33 000 m3, vilket 

är en övre gräns. Sveriges import av petroleumprodukter var år 1969 

nämligen ca 33 milj m3. Drygt 10 milj m3 utgjordes av råolja direkt tl 
till raffinaderierna och av denna mängd urlastades ca l/5 inom Östersjö- 
området. Av övriga oljeprodukter (ca 23 milj m3) urlastades knappt en 

tredjedel i Östersjöhamnar. En obetydlighet urlastades i insjöhamnar. 
Huvudparten av oljan går alltså in till hamnar på Västkusten. Härtill kom- 
mer dock kusttrafiken med produktfartyg. 
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4. Risker för löskommen olja i olika sammanhang i Sverige 

A. Olycksfall 

År 1966 gick 3 600 tankfartyg på haven. År 1967 havererade 16 tankfar- 

tyg, år 1968 havererade 24 tankfartyg. Under slutet av 60-talet inträf- .

fade ungefär 2 kollisioner med tankfartyg per vecka. 

Exempel på olycksfall i Östersjön: 

1969 London Harmony, grundkänning, vinter, snö 

1969 Palva, 15 000 ton, grundkänning, dimma 

1969 Raphael, 48 000 ton, grundkänning, snöby 

1969 Benedichte, 70 000 ton, kollision med norsk båt, tjocka 

1970 Otello, grundkänning 

1970 Eli Marsk, 55 000 ton, kollision med liten rysk båt, dimma 

Utflödet av olja har vid dessa tillfällen ej varit så stort. 

Saneringen har i vissa fall blivit dyr. Olyckorna visar att grundkännings- 

och kollisionsrisk alltid finns. Sikten är dålig stora delar av året. Sam- 

manlagt var under 1970 på svenskt vatten åtta (8) tankfartyg invecklade 

i kollision eller grundstötning med oljeutsläpp eller överhängande risk 

för detta som följd. I tre fall rörde det sig om stora och svårbemästrade 

oljeutflöden, t. ex. Irini, 1000 ton löskommen olja i Stockholms skärgård. 

B. êvsiktliga utsläpp till sjöss_ 

Många fartyg gör sig av med ballastvatten och spolar och gör ren sina 

tankar innan de går in i hamn. Detta är förbjudet på svenskt farvatten. 

Detta oljiga vatten skall, liksom använd gammal förbrukad olja lämnas 

på särskilda mottagningsställen i land. Nu säges det allmänt att det finns 

för få och för glest liggande mottagningsställen i hamnarna. 

En ytterligare belysning av riskerna vid trafik till sjöss får vi genom 

att studera en rapport från Sjöfartsinspektionen. Under år 1968 inkom 

till Sjöfartsstyrelsen rapporter om 466 sjöolyckor, som drabbat svenska 

fartyg (av alla slag, alltså ej endast tankfartyg). Av dessa hade 226 

olyckor inträffat i svenska hamnar och farvatten. 



7 NÄR--zzln 
Bilaga 1 

ökning från 
Fördelning på art av olycka: föreg. år 

1. Strandning eller grundstötning 107 (+ 19) 
2. Kollision med fartyg 121 (+ 17) 
3. Sammanstötning med annat föremål 43 (+ 19) 
4. Läckspringning, kantring, förlust av 

last etc. 41 (+ 7) 
5. Brand eller explosion 14 (- 11) 
6. Maskin-, propeller- eller roderskada 31 (+ 5) 
7. Minsprängning - -

8. Försvunnit med man och allt 2 (+ 2) 
9. Svårare personolycksfall, sjukdom, 

förgiftning etc. 96 (+ 2) 
10. Övriga olyckor 34 (+ 15! 

Sza 489 (+ 75) 

En del olyckor är införda på flera kategorier, varför summan i 

tabellen blivit högre än 466 st. 

En ökning av olyckor har skett inom alla kategorier. Någon särskild or- 

sak till det kraftigt ökade antalet sjöolyckor har ej kunnat påvisas. Vid 

jämförelse mellan olycksgrupperna ser vi att grundstötning och kolli- 

sion är de största grupperna. I 59 fall har den mänskliga faktorn varit 

avgörande, endast i 7 fall har olyckan berott på instrumentfel. Åtta fall 

har berott på felaktiga sjökort. Av 16 kollisioner itjocka, där radar 

använts, har 14 st, alltså så gott som samtliga, ägt rum i hamnar, 

kanaler, alltså i trånga farleder. Detta visar att vi vid transport av 

olja aldrig kan utesluta trafikrisker, som kan leda till olycka varvid 

olja kommer lös .

Tullverkets kustbevakning registrerade under 1970 359 st oljeutsläpp till 

sjöss, i kustvatten och i hamn (61 st). Man har noterat en ökning med ca 

10% från föregående år. Det kan bero på ökad oljefraktning eller på för- 

bättrad rapportering. Det anmärkningsvärda är att de flesta oljeutsläp- 
pen till sjöss - omkring 250 st - har skett i strid mot svensk lagstiftning 
och internationella konventioner. Det är avsiktliga utsläpp genom ut- 

pumpning av ballastvatten eller tankrengöring. 

Mycken olja kommer också ut vid rengöring av fartyg, t. ex. utspolning 
av slagvatten från kölutrymmen. Därmed är det klart att även andra 

fartyg utom tankfartyg gör sig skyldiga till oljeutsläpp och förorening.. 



- 8 - NÄR-221:1 

Bilaga 1 

Mest torde ballastutsläppen bero på att många mindre tankfartyg går 
med en mycket smal ekonomisk marginal och all liggtid i hamn kostar 

mycket pengar. Avgifter får även betalas för att avlämna det oljeföro- 
renade vattnet. Detta skall sedan renas, innan det går ut i havet igen. 
Om kontrollen på utsläpp gjordes strängare och ballastvattenmottag- 

ning i land gjordes billigare. skulle denna stora oljeföroreningspost 
kunna reduceras. Enligt uppgift är Sjöfartsverket inne på den tanken. 

Det har dock visat sig att även där det finns bra ordnat för mottagning 
av ballastvatten, ex. BP raffinaderihamn iGöteborg, utnyttjas mottag- 

ningskapaciteten endast till hälften eller mindre. Det fordras mycken 

upplysning innan alla småfartygs skeppare blir medvetna om att havet 

ej utan skada kan ta emot allt möjligt avfall, bl. a. oljeförorening. Den 

gamla känslan för friheten på haven är ingrodd. 

C. S;_)_i_l_l_vid överföring_a_\_r olja 

Det kan vara överföring till annan båt i öppen sjö, läktring, men vanligen 
rör det sig om lossning och lastning och bunkring och intag av ballast- 

vatten i hamnar. 

Vi har trots löfte om statistik från ett flertal hamnar endast erhållit 

uppgifter från Göteborgs hamnområde för tiden 1.1-66 - 31.12. 70. 

Orsaksanalys av oljeutsläpp inom Göteborgs hamnområde 1.1. 66 - 

31.12.70 

Ut släpp här r ör ande fr ån 

Ledning, cistern 

År Fartyg Avlopp etc I landl) Okänd källa Totalt 

1966 18 2 1 8 29 

1967 35 1 4 8 43 

1968 52 13 3 15 83 

1969 51 3 16 79 

1970 48 7 20 84 

1) Häri inbegripes inte slang mellan fartyg och fast ledning i land 
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Gruppering av utsläppen från fartyg 

A. Lastning/bunkring frånledning i land 

Brusten ledning, 

År Överpumpning slang, ventil etc. 

1966 2 1 

1967 3 3 

1968 8 4 

1969 6 2 

1970 12 3 

B. Bunkring från bunkringsbåt 

Brusten ledning, 

År Överpumpning slang, ventil etc. 

1966 1 O

1967 8 5 

1968 14 1 

1969 22 O

1970 12 2 

C. Lossning till land 
D. Övriga utsläpp p. g. a. 

felkoppling, misstag i 

År Felkoppling Brusten ledning etc. maskin, trimning etc. 

1966 2 0 4 

1967 2 l 

1968 1 l 

1969 l 1 12 

1970 0 O 8 
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Övriga fall 

E. Utpump. av 

År ballastvatten F. Läcka i skrov G. Okänd orsak 

1966 3 1 3 

1967 4 3 

1968 5 2 10 

1969 4 2 l 

1970 1 5 5 

Vid diskussion med Oljetekniska kommittén inom SPI (Sv. Petroleum- 

institutet) framfördes åsikten att 95% av oljespill i hamnar har med bunk- 

ring att göra. Bunkrar gör alla fartyg, ej endast tankfartyg. Av intresse 

är att jämföra med förhållandena i den stora oljehamnen Milford Haven 

i UK (Storbritannien). 1969 var man uppe i 40 milj ton last och 3 266 

fartyg. Alla spill noteras, stora och små, så att Milford Haven ger en 

god bild av vad som händer i en oljehamn. De flesta fallen av oljeföro- 

rening beror på att olja går förbi stängda ventiler och på att båtskroven 

är så konstruerade, att luft dröjer kvar som en blåsa, som plötsligt 

flödar ut olja vid bunkring och vid fyllning av ballastvatten, om man 

fyller tankarna för fullt. Från Milford Haven påpekas att den mänskliga 

faktorn såsom slarv, missförstånd o. dyl. är den huvudsakliga orsaken 

till oljeförorening från skepp och från land. Detta visar att även om vi 

får en utmärkt teknisk utrustning, så måste vi räkna med löskommen 

olja. Det visar att både trafiken ute till havs och i hamnar måste kon- 

trolleras. I hamnar bör finnas en särskild säkerhetsgrupp, som överva- 

kar att föreskrifter följs och att god kommunikation råder mellan far- 

tyg och land. 
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Tabeller från G. Dudley: Oil Pollution in a Major Oil Port. 

Utsläppens förekomst i Milford Haven 

o
Storlek i gallon och antal Antal utsläpp åtåâäiie_ 

Ar 80 gal 80-160 gal 160 gal Totalt per 100 fartyg sprutning 

1961 25 9 11 45 4. 2 31 

1962 18 4 11 33 2. 75 22 

1963 18 6 6 30 2.4 21 

1964 27 14 2 43 3.1 26 

1965 46 28 18 92 4.6 64 

1966 42 22 14 78 3. 3 61 

1967 32 16 7 55 2. 0 44 

1968 26 25 2 53 2. 0 47 

1969 34 19 5 58 1. 8 52 

Utsläppens orsaker i Milford Haven 

1965 1966 1967 1968 1969 

Från fartyg 
Överflöde vid 

lastning 14 12 1 l 9 4 

Överflöde vid 

bunkring 14 6 9 8 

Ventiler 5 10 9 12 

Från köl o ballast 18 14 4 6 

Skrov defekter 1 11 12 8 10 

Varjehanda 12 6 4 1 2 

Från brygga 
Pipeline/slangar 10 10 3 9 s 

5. Risktrender 

Det är en allmän uppfattning att oljeföroreningarna ökar i takt med den 

ökade mängden transporterad olja. Den amerikanska kustbevakningen 

rapporterade år 1966 2000 spill i USA:s farvatten och befarar, att man 

år 1980 skall vara uppe i 7500 spill. Totalt har under de senaste fem 

åren 94 tankfartyg förlist och två kollisioner inträffat varje vecka. 

Riskbedömning för fartyg av olika storlek: 
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500 000 ton dwt. Då något sådant tankfartyg ännu ej är i bruk och vi ej 
vet något om dess byggnad ur säkerhetssynpunkt och dess utrustning 
och försiktighetsåtgärder för navigering in till hamn, kan vi ej yttra 

oss om följderna av en olycka med ett sådant fartyg. Världens nu största 

fartyg sjösattes den 20. 4. 71 i Japan. Det är på 372 400 ton och skall 

frakta råolja mellan Persiska viken och syd-Japan. 

IMCO, Intergovernmental Maritime Consultative Organization, har med- 

delat, att man nu fått till stånd en bestämmelse om maximering av stor- 

leken på oljetank på tankfartyg till 30 000 ton (mars 1971 För bedöm- 

ning av säkerheten hos de nya stora supertankers finns ingen statistik. 

IMCO försöker driva igenom att alla större katastrofer skall rapporte- 

ras till en för hela världen gemensam central. En sådan existerar allt- 

så ännu ej. 

Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt, att ingen statistik finns till- 

gänglig rörande riskolikheter och risktrender för olika typer av tran- 

sporter av olja över haven. Det vore t. ex. av stort intresse att få veta 

om större, nyare, mera modernt konstruerade tankfartyg transporterar 

olja på ett säkrare sätt över hav och in till kust. Man påstår nu att så 

är fallet, men vi har ej kunnat få fram någon statistik. Dock är dessa 

förhållanden föremål för en omfattande debatt och berör i hög grad vår 

framtidsplanering. Man undrar nu varför det internationella försäk- 

ringsbolaget inte ville lämna ut någon statistik. 

250 000 ton dwt är en för 1970-talet vanlig storlek för frakt av råolja. 

Det är den storlek som byggs mest nu (200 st i tillverkning). Den anses 

av flera oljebolag vara den mest ekonomiska. De nya stora tankfartygen 

är utrustade med LOT (load on top system). De ger ingen förorening 

genom utsläpp av ballastvatten. Förutom att fraktpriserna pressas ner 

med de stora tankfartygen så vinner man också i minskade oljeusläpp 

genom att olycksfrekvensen är låg, genom moderna anordningar ombord 

på fartyget, genom att de stora oljebolagen, som äger dessa fartyg kan 

utbilda och övervaka sin besättning. Om mindre fartyg användes ökas 

trafiktätheten oerhört och därmed ökas kollisionsrisken. Vid en olycka 
med en 250 000 tonnare kommer ju ej 250 000 ton olja ut. 

- Vid grundkänning börjar olja strömma ut tillequilibrium. Sidotankarna 

brukar vara på 15 000 m3. Om tvåsidotankar skadas, går ca 6000 ton 

olja ut. Man börjar omedelbart pumpa över olja ti_ll någon tom tank och 
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i beredskap måste pump och uppsamlingsfartyg finnas, som snabbt kan 

komma till olycksplatsen. Vid sönderbrytning kan dock hela Lankinne- 

hållet komma ut. 

Fartyg av denna storlek kan gå till de svenska raffinaderierna på väst- 

kusten. 

100 000 ton dwt. De största tankfartyg, som kan gå in i Östersjön är 

på 112 000 ton. De har 13 rn djupgång. 23 000 ton måste läktras före 
3 de danska sunden. Centertank rymmer 14 000 m3 och sidotankar 7000 m .

Det betyder att om två sidotankar rivs upp kan ca 3000 ton olja komma 

ut till att börja med. 

Earlktonnagets storlek för frakt till Stockholm 

Det råder mycket delade meningar om hur stort tonnage som bör och 

kan tas in till Stockholm. Gen. dir. Severin, Sjöfartsverket, och Svenska 

Petroleuminstitutet tror att det går bra med 50 - 60 000 tonnare. Gräns- 

chef Engdahl, Tullverket, vill sätta gränsen vid 20 000 ton. 

Risker för skador av löskommen olja är oerhört stora i skärgården in till 

Stockholm. Helst bör ingen olja fraktas där per båt. Ur ekologisk Syn.. 

punkt vore en pipeline från en yttre hamn att föredra. Tyvärr räknar 

man med att en pipeline för eldningsolja 5 är dyr och besvärlig, bl. a. 

för att uppvärmning måste ske. 

In till Mälaren kan nu fartyg på ca 6000 ton gå och till Vänern en mängd 

mycket små båtar, maximistorlek l 800 ton. 

1973 beräknas kustbevakningens fyra kustdistrikt ha beredskap för att 

kunna bekämpa 5000 ton olja vardera. Denna bekämpningsförmåga bör 

vara bestämmande för hur stora fartyg som skall släppas in. I hamn 

och insjö är vattenytan lugnare. Om man snabbt inringar oljespillet, 

kan det lättare sugas upp. 

6. Hur kan man göra oljetransporten säkrare? 

Ur symposierapporten Oljeimport utan hot mot miljön 1970 hämtar vi 

ett par konstruktionsförslag. IMCO har tagit upp frågan hur fartygen 
skall göras säkrare ur kollisions- och grundkänningssynpunkt. 
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1. Mindre tankvolym. Tendensen under senare år har gått mot allt färre 

och därmed allt större tankar. 25 000 m3 i en sidotank är normalt för 

en 200 - 300 000 tonnare. Man har fått fram en statistik på en kollision 

på 400 fartygsår. Med minre tankar kan alltså en olycka göras mindre 

ödesdiger, men man har också räknat ut att kostnaden för ökning av 

tankantalet på ett tankfartyg blir mycket stor och vinst i minskat olje- 

utflöde i förhållande till all transporterad olja blir liten. Detta under 

förutsättning att kostnaderna för oljeskadorna - ekologiska och andra - 

ej belastar oljetrans porten. 

2. Fartyg med dubbel botten, dubbel sida. Fartyg med dubbel botten har 

byggts och patentsökts i Japan. Framställningskostnader fördyras myc- 

ket. Man har emellertid experimentellt visat, att säkerheten blir större. 

I fråga om de olyckor som skett med de stora tankfartygen, så hade olje- 

läckage ej kunnat undvikas även om de haft dubbel botten, ty den levande 

kraften är för stor. Det vore dock en stor fördel att få det genomfört 

på de mindre produktfartygen. Utrymmet mellan bottnarna kan då an- 

vändas för rent ballastvatten och för värmning av den tunga oljan vid 

gång i kalla vatten. Det vore en oerhörd vinst ur föroreningssynpunkt, 

eftersom det stora problemet är utsläpp av ballast oljevatten. Det tar 

dock lång tid att förnya kustflottan. 

3. Navigering. Svenska Sjöfartsverket lägger stor vikt vid att naviger- 

ingen skall göras säkrare och lättare genom våra farvatten. Framför 

allt måste man undvika att stora tankers går in till hamn i dimma, då 

det visat sig att ett flertal olyckor inträffat vid dålig sikt, trots radar 

och övrig modern utrustning. Framför allt är lots viktig. Det får ej 

vara möjligt för en skeppare att på egen hand bestämma att han vill gå 

på fel sida om ett sjömärke, så som det hände vid den uppseendeväck- 

ande Torrey Canyon olyckan. 

4. Internationella säkerhetsbestämmelser. Vi måste arbeta hårt för att 

internationella säkerhetsbestämmelser skall gälla för alla fartyg. Som 

det är nu så har 20% av världens tankflotta ej load on top system och 

svarar för 94% av oljespill från båtar. När det gått att ordna interna- 

tionella bestämmelser för lufttrafiken, bör det gå även för transporter 

till havs. Riskerna är stora på haven, där alla rör sig i samma horison- 

talplan. Dessa önskemål har framkommit framför allt efter den stora 

Arrow olyckan (Liberiafartyg) i Chedabucto Bayi Canada. 
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7. Oljans sammansättning och delarnas toxikologiska effekter 

Råolja (crude oil) kan vara en mycket växlande blandning av olika ämnen, 

framför allt olika kolväten. Ämnena har olika toxisk verkan. Tidigare 
trodde man att de mättade kolvätena med låg kokpunkt var ofarliga. Nu 

vet man att de kan påverka cellmembranerna och att framför allt ma- 

rina larvformer är känsliga. De mättade kolvätena med högre kokpunkt 
är inte direkt giftiga, men de kan orsaka störningar i näringsupptagan- 
det genom att de påverkar de marina organismernas signalsystem. Aro- 

matiska kolväten med låg kokpunkt har en akut giftverkan. Hit hör ben- 

zen, toluen, xylen etc. De används ibland i detergenter som lösnings- 
medel. Bland aromater med hög kokpunkt har man ämnen med utpräg- 
lade långtidseffekter, t. ex. cancerframkallande. I råolja finns även 

oorganiska ämnen t. ex. metaller, som kan ha giftverkan. 

De flesta metaller uppges förekomma i låg koncentration. Ett undantag 
är kvicksilver, där koncentrationerna tydligen är mycket växlande, från 

extremt höga halter till mycket låga. För närvarande sker undersök- 

ningar för att klarlägga dessa förhållanden. 

8. Miljöfaktorer 

_Qliârigåxäfnst_ 

När en mängd olja kommer ut på en vattenyta, beter den sig olika i olika 

miljö och beroende på vad det är för typ av olja. Den typ av olja vi här 

har uppehållit oss vid är en tung eldningsolja med specifik vikt nära l, 

alltså ganska lik vattnets specifika vikt. Oljan kan ha olika viskositet 

och alltså breda ut sig något långsammare eller snabbare beroende på 

typ. I allmänhet blandas olika råoljor vid raffinadirierna så eldnings- 
oljorna blir ej så särpräglade. 

Eftersom de lättare fraktionerna är borta ur eldningsolja 5, så finns det 

ej mycket, som kan avdunsta. Oljan ligger i rätt tjocka skikt, eldnings- 

olja 5 går ej ut i en tunn hinna. Till en början håller oljan ihop i stora 

sjok. Klumpar blir det först när vågor slagit sönder oljan och det blivit 

vatten-i-olja massa. Oljan beter sig olika på vattnet under sommar 
(varmare vatten) och vinter (kallt vatten). Vid avkyzlning inträffar en 

fällning av praffinbeståndsdelarna i oljan med asfalter utanpå. De as- 

faltrika oljorna har lättare att klumpa sig. Genom vårt nordliga läge 
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har vi större delen av året mycket kalla vatten runt våra kuster. Vind- 

drivna ytströmmar spelar en stor roll för oljefläckcns utbredning och 

förflyttning. Även vertikal blandning äger rum sedan oljan övergått i 

vatten-i-olja emulsion. Oljedroppar 0.1 - 2 mm iakttogs i Chedabucto 

Bay ner till 50 m djup. 

Olja och is. Vid kall väderlek kan vattnet frysa i lager över och under 

oljan. När drivis breder ut sig, pressas oljan framför isfronten. 

Förorenade vatten. Ur ekologisk synpunkt är det viktigt att veta, om 

oljan ensam verkar på ekosystemet eller om de levande organismerna 

dessutom är stressade av annan förorening. Syrebrist i förorenade vat- 

ten kan också öka stressen. Vid låg syrehalt i vattnet kan bakterier ej 

bryta ner oljan och giftverkan blir större. 

9. Ekologiska effekter inom olika områden 

A_._ Oljeutsläpp till_havs (ute på öppet havl 

Stora delar av haven är improduktiva beroende på närsaltbrist. Där när- 

salter tillföres t. ex. från kontinenterna eller genom uppvällande vatten, 

utvecklas en rik produktion grundad på Växtplankton. Detta Växtplankton 

är beroende av solljuset och finns i ytskiktet. Mängder av smådjur (zoo- 

plankton) och vissa fiskar lever på Växtplankton och ett rikt biologiskt 

liv utvecklas i ett sådant område. Kommer olja lös i ett produktivt om- 

råde, så. får den en direkt toxisk effekt på växtplanktonarterna (olika stor .

för olika arter). Dödligheten ökar även för djurplankton, som kan re- 

agera för så låga koncentrationer som O. 001 ml olja/l-vatten. Plankton- 

organismer kan också fastna i oljan i ytskiktet. Den toxiska verkan 

sker just när oljan kommit ut på vattnet, oljan sprider sig, en del ämnen 

från oljan kan lösas i vattnet ex. benzen till 2%, naftensyror, fenoler. 

De planktonmängder, som ej chockats, kan sedan dra sig neråt till 

djupare vatten. 

Fiskägg i utveckling är mycket känsliga för oljeföroreningar, som föror- 

sakar försening av kläckning av larver. Larver blir också onormalt ut- 

vecklade, får förändrad kropp och dör efter några dagar. Redan kläckta 

larver tycks vara mer motståndskraftiga mot olja. De får en chock men 

kan kvickna till. 
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Fisk. Man har ej bevis på att de skadats. D0 simmar undan. 

Fåglar skadas ofta av olja både ute till havs och vid kuster. Man har 

funderat på om de dras till den lugna ytan. Tjockoljor är största pro- 
blemet. 

Allmänt kan sägas, att oljeföroreningar ute till havs har akut toxisk ver- 

kan på evertebrater (ryggradslösa djur) och Växtplankton första dygnet 
efter utsläpp. Skadan på det marina livet blir ej så stor, om utsläppen 
är begränsade och sporadiskt förekommande. Det liv, som skadas, kan 

ersättas från det friska vattnet runt omkring. Oljan nedbryts av bakte- 

rier, som samlas i stor mängd. Oljeätande bakterier kan finnas i miljo- 
ner per ml i havsvattnet. 

Oljefläcken slås så småningom sönder av vågorna. Genom luftens inver- 

kan bildas så småningom halvfasta klumpar, som länge kan sväva på 
haven (jfr. Heyerdahl). Angående dessa klumpar råder delade meningar. 
En del forskare anser dem ofarliga för djurlivet, andra (t. ex. Blumer, 

USA) anser att dessa klumpar fortfarande innehåller aromatiska kolväten, 
som kan vara carcinogent aktiva (cancerframkallande). En del klumpar_ 
sjunkter till botten, där ingen vidare nedbrytning sker inom området 

där anaeroba förhållanden råder. 

B- 0522525318592_ 

I kustvattnen sker det mesta av oljeutsläppen. I kustvatten sker också 

produktion av alger och smådjur, och där startar näringskedjan med de 

enklaste organismerna. Där livnär sig skaldjur och fiskar, som skall 

tjäna som föda åt människor. Där sker alltså kommersiellt fiske. Kust- 

vattnen har den högsta naturliga produktiviteten per arealsenhet på vår 

jord. Där går en ökad trafik med lastfartyg, då mer och mer av jor- 
dens ökande befolkning bor vid kusterna och avfall, föroreningar från 

människans verksamhet töms i havet. Samtidigt skall kusterna fungera 
som rekreationsområden. Det marina livet i kustvattnen blir utsatt 

för en multipel stress. En toxisk verkan från löskommen olja på havs- 

organismerna adderas här till de negativa verkningarna av en redan 

förefintlig ogynns am situation. 
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Till verkan av löskommen olja kommer i många fall i kustvatten den 

toxiska verkan av detergenter, som man behandlar oljefläcken med, 

om den ser ut att gå mot land. Olja + detergent har mycket större ska- 

deverkan och är giftigare än enbart olja. Man får en synergistisk ef- 

fekt av olja + detergent + det redan i många fall förorenade kustvattnet 

(jfr. avsnittet om Detergenters verkan på ekosystem). 

Alge . Detergent + olja är farligare för alger än enbart olja. Ytaktiva 

ämnen i detergenter verkar hindrande på algtillväxt (Forsberg, Sverige). 

Efter Torrey Canyon olyckan visade Växtplankton abnormiteter och mäng- 

den av alger hade gått ner. En oljehinna nedsätter syreutbytet meuan 

vattnet och luften och alltså minskar tillgänglig syremängd i vattnet. 

Oljeemulsion skadlig för fotosyntesen: 1% emulsion ger 73% nedsätt- 

ning i fotosyntes. 

Bentisk algvegetation, fastsittande på klippor skadas av oljeförorening 

på följande sätt. l. Fri olja och emulsion lägger sig på och förstör al- 

ger. 2. Oljelager på ytan hindrar (eller minskar) fotosyntesen. 3. Vat- 

tenlösliga ämnen verkar toxiskt. 4. Carcinogena ämnen i oljan kan an- 

hopas i alge rna. 

När allt liv dödats efter en svår oljeolycka, sker återväxt efter l - 2 år. 

Ofta kommer en annan algflora in, delvis beroende på rubbningar i det 

marina livssamhället; en del algätande djur har dött och ej återvänt. 

Kolväten från oljan som kommit in i en havsorganism är stabila och kan 

passera vidare genom näringskedjan och även anhopas. Det är alltså ett 

liknande förhållande som med pesticiden DDT. 

Högre växter. En effekt som antagligen är av stor ekologisk betydelse, 

är den verkan, som oljeutsläpp kan ha på bandtångs-(Zostera) ängarna. 

Bandtången bildar stora undervattensängar, som spelar en betydande roll 

som primärproducenter. Dessa ängar har ibland varit föremål för om- 

fattande förstörelse på grund av en parasit (Labyrinthula). Oljan har 

visat sig försvaga bandtången, så att den lättare angripes av parasiter. 
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Fiskar. Fiskar kan påverkas av olja på följande sätt: 

1. Lukt från oljan inverkar på smaken av fisk och skaldjur, som 

används till människoföda 

2. Förgiftning genom att djur äter olja eller får i sig lösliga frak- 

tioner 

Störning i näringskedjan 

Nedsmutsning av djur med olja 

Oljehinna över gälarna, kvävning 

Blödning i de fina blodkärlen, kapillärerna NIOUTVÄU) Carcinogen effekt. Tumörbildning har iakttagits hos ålar i Öster- 

sjön 

Detergenterna kan direkt verka på ett flertal sätt. Funktionen hos smak- 

papiller i fiskmunnen ändras vid så låg koncentration som O. 5 ppm av 

detergent. Oljeprodukter som finfördelats av detergent går lättare in i 

fisk. Olja i emulsion har större skadeeffekt. På grund av sämre an- 

vändning av sinnesorgan skiljer fisken sämre på bra och dålig föda. 

Även en kort tids exponering för detergent skadar fiskens gälar. Fisken 

blir svagare och angripes av parasiter. Detergenter hämmar fortplant- 

ningen. Spermatozoer slutar simma i 5 - 10 mg/l lösning. 

Skaldjur. Vi behöver mer undersökningar rörande hur de marina eko- 

systemen klarar olja och kemikalier. Vi vet en del om musslor, men 

för litet om hummer och räkor. Ostron som varit i oljeförorening har 

visat ökad dödlighet och fått förändrad smak. O. Ol ppm olja ger oljesmak 
åt ostron. Det tar två månader för ostron att bli av med oljesmak, sedan 

de överförts till rent vatten. Havstulpan (Balanus) och skålmussla (Pa- 
tella) som sitter på klippor i vattenlinjen av saltvatten kan tåla olja bra, 

även om de varit täckta av olja. Skålsnäckan kan äta oljan, och gör på 
så sätt rent på hällar. Hjärtmussla, strandsnäcka och sandräka är käns- 

liga för olja, strandsnäckan är mycket känslig. En oljepråmsolycka 
förstörde musselfiske längs en kust i USA. Det första spillet från pråmen 

gav en dödstopp två dagar senare. Sen skedde utpumpning av olja från prå- 
men på grunt vatten, och då kom en ny dödstopp efter tre dagar. 37% av 

musslorna dog inom 5. 4 km från olyckan. Vid grundkänning av oljefar- 

tyg med åtföljande kompakt oljeförorening av grundvatten och strand 

dödas allt, även ner till 10 m djup (studerat vid West Falmouth, Massa- 

chusetts). Studier sker nu rörande hur snabbt livet kan återvända. Efter 

Tampico-olyckan i Kaliforniaviken tog det 10 år innan klippbotten var 
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återställd till fullt liv igen. När detergenter används förstörs skålsnäc- 

kan och 80% av havstulpanerna. Olja + detergent har också här visat 

sig mycket skadligare än enbart oljan. Detergent bör aldrig användas 

på strand och grunt vatten. Carcinogen effekt från olja har påvisats ge- 

nom att extrakt från havstulpaner på en oljeförorenad påle gav upphov 

till tumörer på möss. 

Fåglar. Flyttande fåglar är utsatta för många faror. Oljeförorenade 

stränder är en av de svåra farorna. Troligen dödas stora mängder kon- 

tinuerligt av olja .från ballast* ute till havs oc-h ingen räknar dem. Den 

statistikgman får på dösdadp fågladz- längs kuster blir alltså ofullständig, 
men den ger en indikation avdet orbandeW-ägtet. Enoljefläck på fågeln 

stor som 1/4 av fågelbröstet kan orsaka död. Alla fåglar, som kommit 

i kontakt med olja dör ej, men deras krafter kan bli nedsatta och de får 

svårare att skaffa mat och klara sig. Då fåglar kommit i en oljefläck 

nedsätts deras rörelseförmåga och de har svårt att ta sig ur oljan. Föl- 

jande saker kan ske: 

Oljan fastnar och koagulerar så att fågeln ej kan ta bort den 

Oljan hindrar rörlighet, så att fågeln arbetar ut sig och blir trött 

Oljan förstör naturlig isolering, så att fågeln exponeras för köld 

Oljan klibbar ihop fjäderpennorna så att fågeln ej kan flyga. 

Oljan hindrar fågeln att skaffa föda O\U1›ÄLOI\I° Fågeln får i sig olja, när den putsar sina fjädrar och oljan har gift- 

verkan 

7. En del flyttfåglar påverkas indirekt av att olja ligger på botten av 

en del grunda vikar och förstör föda (växter och djur). Olika delar 

av näringkedjan uteslutes på detta sätt. Detta spelar stor roll, när 

fler och fler kuststräckor blir oljepåverkade. Antalet fåglar har 

gått ner längs Englands kuster på grund av upprepade oljeförore- 

ningar. Torrey Canyon olyckan dödade ca 30 000 fåglar 

8. Oljefläckar på andägg har visat sig minska kläckbarheten mycket 

påtagligt. 
i 

I detta sammanhang skall framhållas, att dessa skador på olika organis- 

mer inte får ses som enstaka detaljer, utan man måste försöka förstå 

de större sammanhangen. Professor Kenneth Watt har illustrerat detta 

genom ett exempel från fågelvärlden. Sillgrisslorna har en stor bety- 

delse för näringscirkulationen i havet. De äter nämligen bottendjur och 

bidrar därigenom till att närsalter återföres till ytvattnet. Utanför 
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Newfoundlands kuster har oljekatastrofer inträffat, som resulterat i 

massdöd bland sillgrisslorna. Detta kan resultera i sämre närsalttill- 

gångar i ytvattnet med ett minskat fiske som följd. 

C. Olja på Strand 

När en strand blir kraftigt förorenad drabbas framför allt människan, 

som önskar använda strandeni sitt arbete eller till sitt nöje. Männi- 

skan lider av den oestetiska anblicken och ser mera påtagligt oljans 

skadeverkan genom att många fåglar blir nersmetade och har svårt att 

klara sig. Övrigt djur- och växtliv skadas också och om ett oljespill 
snabbt kommer upp på strand finns det mer toxiska ämnen kvar i oljan 
och stranden kan bli helt ödelagd. Oljan kan också gå ner i sand och se- 

diment. Man har funnit olja kvar i sediment 8 månader efter en olycka. 

Marskland, vidsträckta, lågt liggande gräsbevuxna områden vid kusten, 

som vattendränks vid extra högt vattenstånd. Växterna blir helt täckta av 

olja men dör ej, utan de skjuter nya skott. Det finns många exempel på 

att marskområden repat sig, om ej nya oljeindränkningar skett inom för 

kort tid (Baker). Eftersom detergent + olja är mer toxisk än enbart olja 
blir följderna svårare och långvarigare efter detergentbehandling. Den 

emulgerade oljan sprider sig mer, kan spolas av stranden på ett ställe 

och gå upp på annat ställe. Dessutom tränger den ner mer i marken, 

vilket gör mekanisk rengöring svårare. 

Klippor. Se under B: skaldjur. 

Angående detergenter, se särskilt kapitel om detergenter. 

D. Oljespil1_i_hamn 

Man kan tala om kronisk förorening när olja kommer lös upprepade gånger 

på samma ställe i en begränsad vattenmängd, exempelvis vik, hamn, 

kanal. Djur- och växtl-iv är då försvagat från tidigare förorening och 

klarar ej upprepade kontaminationer. Invandring från friska områden 

till skadad kustzon hinner ej ske. En kronisk förorening uppträder även 

när utsläpp av en liten mängd olja ständigt sker, t. ex. avlopp, där oljan 

ej renats bort, regnvatten (dagvatten) från en yta, där man hanterar olja, 

ständiga små spill från båtar i hamn. 

Det visar sig att olja i låg koncentration under längre tid har toxisk effekt. 
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Eftersom olika djur tål olja i olika grad, sker en selektion. Det blir 

en uttunning av artantalet. Detsamma gäller om algfloran. Toxiska 

ämnen anhopas i djur som filtrerar in sin föda, t_ ex_ muss1or och 

sjöstjärnor, som var vanliga före föroreningen, dör bort. 

Här sker alltså samma sak som vid allmän förorening, ekosystemen 

blir uttunnade och ett fåtal arter, som är tåliga, blir dominerande. Ett 

sådant marint system är mer labilt. Förändringar kan hastigt inträda, 

syrebristen blir större på grund av nedbrytning av en stor mängd dött 

organiskt material. Ett sådant område kan ej längre räknas in i marina 

produktionsområden, det är ett sjukt område. Den stora faran för pro- 

duktionen i haven är, när flera sådana sjuka områden kommer att 

ligga intill varandra. Kronisk oljeförorening i hamnar kan också ge 

smak åt fisk och skaldjur. Japans och USA:s Östkust har haft besvär 

med detta. I Osaka hamn finns inget ständigt utlopp med olja, men se- 

dimenten på bottnen har så hög halt av olja, att det sker en ständig på- 

verkan på vattnet. Fisk som fångas eller hålls i sump i sådana områden 

får dålig smak och kan ej säljas. Utanför ett japanskt raffinaderi påver- 

kades fisk på ett avstånd av 2 - 4 km från hamnen. Musslor av olika; 

slag får också dålig smak. 

Det är alltså viktigt, att man på allt sätt undviker spill och oljehaltigt 

avlopp i hamnbassänger, då oljan lägger sig i sedimenten och ger lång- 

tidsverkan. 

10. Nedbrytning av olja genom mikroorganismer, biodegradation 

Ute i havsvattnet finns under naturliga förhållanden bakterier som äter 

olja. De bryter alltså så småningom ner löskommen olja. Bakterierna 

finns i en täthet av ett flertal/cm3. Förökning sker fort, en fördubbling 

kan ske på 15 min. Stora kolonier av bakterier bildas på en oljefläck 

inom l - 2 veckor. Men även protozoer (mycket små gelêartade djur) 

dras till oljefläcken och lever på bakterier, varvid bakteriernas antal 

reduceras och därmed dess verkan på oljan. Bakterierna förökas fort- 

are ivarma hav, där går alltså nedbrytningen fortare. Vid 25oC kan 

350 g olja/m3 per år brytas ner. När vattentemperaturen går under 

+ 5°C är nedbrytningen starkt reducerad (Marcinowski). 

Angående nedbrytning av eldningsolja i kalla hav finns ingen litteratur. 

Efter Arrow-olyckan (Canada) gjordes vissa iakttagelser, som tyder 
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på att även under kalla förhållanden det sker en betydande nedbrytning. 
Vidare undersökningar har igångsatts (Task Force). 

En mikrobiolog Azarowicz, som arbetar för en bioteknisk firma, USA, 

har gjort kulturer av oljeätande mikrober. Han har nu fått fram en frys- 

torkad blandning, som han kallar Petrodeg. Han har provat denna bland- 

ning i bräckt och salt vatten och funnit att den högst väsentligt kan på- 

skynda nedbrytningen av olja (Oceanology International, oktober 1970). 
Denna metod att tillsätta mikrober och helst också extra syre till sedi- 

menten i hamnar, är i högsta grad att rekommendera. 

ll. Subletal effekt (ej dödande, låg nivå) 

Den subletala effekten inträffar efter varje oljespill. Särskilt allvarlig 
blir den vid upprepade små föroreningar, då man ej genast ser det ne- 

gativa resultatet, inga djur dör genast. 

Den subletala effekten hänger ihop med att många biologiska processer, 

som är viktiga för djurarters fortbestånd, sätts igång genom kemiska 

meddelanden i havsvattnet. 

Ett djurs beteende och aktivitet (förökning, sökande efter föda etc.) be- 

ror på en integration mellan olika fysiologiska och kemiska processer. 

Beteendemönster är mycket känsliga för påverkan av omgivningen. Re- 

aktion för ljus är t. ex. en viktig del av de små organismernas liv. För- 

sök med fiskyngel visar att reaktionen försämras även vid mycket liten 

halt av detergent. Ynglets förmåga att fånga föda försämras också 

(Wilson). 

I Låom. finns ämnen som härmar de organiska föreningar, som i mycket 

låg koncentration (nära l ppb) utgör kemiska signaler till levande orga- 

nismer i havet. Sådana kemiska ämnen påverkar exempelvis sjöstjärnor- 
nas näringssökande. Det är mättade, aromatiska kolväten och olefina kol- 

väten som utövar denna härmande effekt. Sådana ämnen kan alltså långt 
efter ett oljespill utöva sin verkan (sin skada) på de marina ekosyste- 
men. Dessa kemiska meddelanden är mycket viktiga för arters fortbe- 

stånd; de attraheras av sin riktiga föda och repelleras av sin fiende, 

kemiska ämnen styr fortplantningen etc. (Blamer, USA). 

I oljan finns ämnen (kerosen) som attraherar kräftor. När de kommer 

in i oljan, blir de nersmorda och dör. Om små havsdjur beter sig an- 

norlunda på grund av ny lukt och smakreaktion, som är beroende av 
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oljeföroreningar, så kan detta förhållande få långtgående följder för 

arters fortlevnad och sedan påverka andra arter, som hör till närings- 

kedjan (Blamer, USA). 

En tunn oljehinna. som har en utbredning över stora havsområden, kan 

tänkas påverka gränsskiktet mellan hav och atmosfär på ett sätt, som 

kan få stora ekologiska konsekvenser. Man har exempelvis förmodat, 

att ett sådant gränsskikt skulle försvåra syreutbytet mellan luften och 

vattnet. Det är mycket svårt att bedöma vilka konsekvenser detta kan 

få, med eventuellt minskat syretillflöde till atmosfären, eller under 

andra förhållanden minskat syretillflöde till vattnet med svårigheter 

att bryta ned föroreningar etc. Man vet att ett monomolekylärt oljeskikt 

förändrar avdunstningsförhållandena från en vattenyta med nära 50%. 

Oljehinnor över havsytor förekommer ofta av naturliga orsaker. De 

kan verka som koncentrationsskikt för fettlösliga giftiga ämnen som 

DDT. Genom att, som framhållits i avsnittet om biodegradation, bak- 

terier och andra mikroorganismer äter oljan kan dessa giftiga ämnen 

komma in i näringskedjorna. En ökning av oljehinnornas utbredning kan 

därför medverka till att oljelösliga ämnen lättare kommer in i närings- 

.kedjorna, där sedan en koncentration äger rum av exempelvis DDT eller 

carcinogena ämnen. 

Det måste dock framhållas, att inga undersökningar av dessa effekter 

ännu förekommit. Man kan dock vänta sig dessa effekter i samband med 

de avsiktliga havsutsläppen. Italienska marinbiologer har framhållit 

att stora delar av Medelhavet är täckt av en oljehinna. Det måste under- 

strykas, att även om de ekologiska långtidseffekterna av detta är mycket 

stora, så är det mycket svårt att påvisa dem genom korttidsundersök- 

ningar. Även om dessa spekulationer är dåligt underbyggda, så är de 

väl ett av huvudskälen till att många forskare ser utomordentligt allvar- 

ligt på den tilltagande oljeföroreningen av världshaven. 

12. Detergenters verkan på ekosystem 

I Sverige användes för närvarande detergenter vid bekämpning av olje- 

utsläpp. Det är främst Corexit 7664 (ESSO-produkt) som används. Det 

är en non-jonisk detergent som är löslig i färskvatten. Den anses av 

tillverkaren ha låg giftighet och är nedbrytbar. Corexit har prövats av 

flera forskare och den har då tillsammans med olja visat större gift- 
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verkan. Vid marinlaboratoriet i Kiel gjordes försök mod 

l. dispersion av olja och vatten 

2. dispersion av olja och Corexit 

Efter två dagar hade l. olja + vatten förlorat sin giftighet medan 2. 

olja + Corexit bibehållit och t. o. m. ökat sin giftighet. 

Griffith, Irland, har funnit att olja + Corexit är giftigt för samtliga test- 

djur. Den av detergenter finfördelade oljan sprids lättare, tränger in 

lättare och kommer in med föda. Griffith anser att många djur står 

emot och klarar av enbart oljeförorening bättre än olja + detergent. 
Detta har visat sig vid prov på klippor. 

I samband med bekämpningen av oljeutflödet vid Santa Barbara i Kalifor- 

nien blev Corexit förbjudet av de federala myndigheterna. Motiveringen 

var, att den inte var tillfredsställande prövad ur ekologisk synpunkt. 

Efter Arrow-olyckan (Task Force) användes ej detergenter. Motiveringen 

var l) att man fortfarande visste för litet om skadeverkan av de detergen- 
ter man hade tillgång till. Den våldsamma användningen och därmed 

skadegörelsen av detergenter efter Torrey Canyon-olyckan verkar av- 

skräckande, 2) att den tjocka eldningsolja (Bunker C), som kom lös, 

stelnade i det kalla vattnet och detergenter har då dålig emulgerande 

effekt. 

Ganning, Stockholm, har i Östersjön undersökt verkan av detergent på 

ett kräftdjur, Gammarus. Han fann att detergenter gav långtidseffekter 

och beteendeförändringar, som hindrar normal fortplantning. Han anser 

att långtidseffekter av olja och detergenter är för litet kända. Framför 

allt är för litet gjort i Östersjön. Svenska undersökningar av detergent- 

verkan pågår dels på Västkusten (Märta Svedmark) dels på Östkusten 

(B Ganning). 

Andra undersökningar visar att fiskgälar är känsliga för detergenter. 

Även en kort tids exponering i hög koncentration ger oåterkalleliga gäl- 

skador. Dessutom angripes fisken lättare av parasiter. Genom att oljan 

blir finfördelad av detergenter, så får den större skadeeffekt. 

Det sker också ändringar i ämnesupptagningen redan vid låg detergenthalt. 

På grund av sämre användning av sinnesorganen kan djuret sämre skilja 
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på bra och dålig föda. Fiskars smakpapiller ändras i så låg detergent- 

koncentration som O. 5 ppm. Detergenter hämmar fortplantning. Sper- 

matozoer slutar simma i 5 - 10 mg/l koncentration. En forskare, Dowden, 

fann att råolja var mindre toxisk för Daphnia (litet kräfdjur i sötvatten) 

än de detergenter som provats. Men olja + detergent var mer toxisk än 

enbart detergent. Det råder en synergistisk effekt på det marina livet 

av olja + detergent + dåliga levnadsförhållanden. 

Detergenter verkar skadligt på planktonalger. Detergenter som använts 

i Milford Haven har varit extremt toxiska för växter i tidvattenzonen 

(George). Detergenter tunnar ut oljan så att den kan spridas mer och 

tränger ner mer på strand och fäster vid gälar och tunn hud och går in 

med vattnet i de djur som lever på att filtrera in föda, t. ex. känsliga 

musslor (George). 

Man har tidigare t. ex. vid Torrey Canyon-olyckan använt ett flertal de- 

tergenter, som var mycket toxiska. Man fann, att de områden där man 

använt detergentbekämpning blev mycket mer skadade och behövde myc- 

ket mer tid för att återhämta sig. Visserligen har senare nyare deter- 

genter, Corexit 7664 (Esso) och BP 1100 kommit i handeln. be sägs 

vara i det närmaste nontoxiska, men det kan man ej generellt säga. De 

prövas på en del organismer, men ute i havet och i bräckt vatten drab- 

bas en mängd arter med mycket olika motståndskraft och ömtåliga ung- 

domsformer. 

Detergenter kan vara motiverade ur rent estetisk synpunkt, när det gäl- 

ler att undvika situationen: olja på strand; vilket är oerhört arbetskrä- 

vande och kostsamt att ta itu med. För övrigt förvärrar detergenterna 

oljans verkan på ekosystemen i vattnet. Detergenterna ger oljan aktivt 

en skjuts ini den marina miljön genom att finfördela den (Blamer). De 

långtidsverkande gifterna i oljan (t. ex. carcinogena ämnen) göres ge- 

nom dispergeringen tillgängliga tillsammans med planktonfödan för 

djur som filtrerar sin föda. Det blir där en svår avvägningsfråga, om 

man skall använda detergent eller ej, när en strand hotas av drivande 

olja. Helst bör detergenter undvikas, om mekaniska hjälpmedel och in- 

ringning kan ske .
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Subletal effekt, svag förorening som verkar länge inom ekosystemet 

13. Ekonomiska konsekvenser av skador 

éa_9l_iê_ris_aå_vsr_k_iln_vå:krigen: 

l. Akut: direkt dödande på 

a. fisk, vilket har kommersiell betydelse 

b. plankton, primärproduktion i vattnet 

2. 

3. Kronisk effekt. ofta upprepade föroreningstillfällen, så att ständig 
påverkan sker på ekosystemet. 

I inget av dessa fall kan vi komma med en utvärdering i pengar. 

B. 

l. 

2. 

Oiásêzarsaiglårâåarâgá 

Kostnad för mekanisk rengöring 
Kostnad för förlust av fåglar och rengöring, eventuellt barmhärtig- 
hetsdödande av oljeskadad fågel 
Förstörda fiskeredskap 

Förlust ur rekreationssynpunkt 
Förlust för hotell och pensionat (turistnäring), när en badstrand 

blir förstörd 

Även för detta område är det omöjligt att göra ekonomisk värdering av 

skadorna. 

Kostnader för bekämpande av oljeutsläpp_ 

Den konstanta bevakningen utförd av kustbevakningen 
Det konstanta lagret (beredskap) med länsor, pumpverk och påfyll- 
nadsbåtar, oljeslickare, absorptionsmaterial, dispergeringsmaterial 
för det öppna vattnet och utrustning för mekanisk borttagning på 

strand. 

Extra uppbåd vid olycksfall 

Exempel på kostnader under C: Den största kända tankbåtskatastrofen 

med Torrey Canyon (ca 100 000 ton olja) kostade 90 Mkr. 

London Harmony-olyckan i Stockholms skärgård, då 2 - 500 ton olja kom 

ut kostade ca 6 Mkr i sanering. 
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14. Allmän riskbedömning 

På grund av våra bristande kunskaper är det omöjligt att göra en de- 

taljerad utvärdering av eventuella skador i samband med löskommen 

olja. I det föregående har framhållits en hel mängd olika effekter av 

olja och av olja + detergent. De ekologiska undersökningar, som gjorts 

ute i naturen av oljespill, har huvudsakligen skett i samband med tanker- 

olyckor. Här kan framhållas, att en detaljerad ekologisk uppföljning av 

en oljeolycka ännu inte skett. Resultaten av de hittills utförda undersök- 

ningarna har givit ganska motsatta resultat både beträffande skadeverk- 

ningarnas omfattning och deras tidslängd. Denna olikhet tror man beror 

på, att oljan kan ha olika kemisk sammansättning. De olika ingående 

ämnena får då olika effekter. Tyvärr finns ännu inte någon gruppering 

av oljesorter med hänsyn till de ekologiska effekterna, varför en risk- 

värdering av transporterna i ett visst område försvåras. 

Som tidigare framhållits, så är det endast 5% av världens oljespill, 

som orsakas av tankbåtsolyckor. Inga undersökningar har gjorts ute i 

naturen för att ge .material för en bedömning av hur oljespillen verkar 

i stort. Det kanske finns en tendens därför att underskatta de totala ska- 

dorna och att framhålla, att det endast är fråga om en serie lokala epi- 

soder. Det finns emellertid områden med mycket stark exponering för 

oljespill. Där finns stora men klart lokaliserade skador. Vid Joint 

Conference on Prevention and Control of Oil Spills, New York 1969 i 

regi av API (American Petroleum Inst.) och FWA (Federal Water Pol- 

lution Control Administration) framhöll man att oljespillet är det all- 

varligaste av alla miljöhot. 

Om det är svårt att bedöma effekterna på grund av olikheter i oljan, så 

kan man i alla fall göra en viss värdering av oljespillsriskerna i våra 

svenska vatten på grund av olikheter i miljöns känslighet. Här skall hu- 

vudsakligen tre olika miljöfaktorer behandlas: olikhet i salthalt, i tem- 

peratur och för oreningsgrad. 

I vårt land är sötvattenstransporterna av olja obetydliga i jämförelse med 

övriga transporter. Eventuella oljeutsläpp kommer här alltid att få en 

lokal karaktär. Vissa i oljan förekommande ämnen är starkt lösliga i 

sötvatten och de kan därför få en direkt giftverkan. De största riskerna 

föreligger om sjövattnet samtidigt skall användas som vattentäkt. Lös- 

kommen olja kan i sådant fall åstadkomma så stora skador, att det ur 
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miljövårdssynpunkt får betraktas som ytterst olämpligt att transportera 

olja över sjöar, som fungerar som vattentäkt. 

Effekterna av oljespill i saltvatten är relativt väl kända genom flera 

lokala olyckshändelser. En akut giftverkan kan mycket dramatiskt ta 

sig uttryck i massdöd. De hittills gjorda erfarenheterna visar dock att 

skadorna är relativt tidsbegränsade. Vad vi däremot inte vet, är vilken 

långtidseffekt upprepade oljeutsläpp kan få. Vi skall dock inte glömma, 
att de organiska ämnen som oljan består av, kan nedbrytas av de nor- 

mala destruenterna. I vilket fall som helst, så måste man för närvar- 

ande acceptera oljetransporter över haven, även om man måste kräva, 

att oljespillen genom juridiska och tekniska åtgärder skall minska. 

Östersjöns brackvatten erbjuder mycket speciella ekologiska problem. 
De organismer som finns i Östersjön lever under mycket ogynnsamma 

förhållanden. De lever under ständig stress och har mycket svårt att an- 

passa sig till det bräckta vattnet. Det gör att gifter får en kraftigare 
verkan. Det innebär även att de detergenter, som man sätter in för att 

bekämpa oljeutsläpp med, får en högre giftverkan. Östersjöforskare har 

därför hävdat, att detergenter inte bör få användas i Östersjön. I så 

fall måste man räkna med större synliga strandskador i Östersjön. 

Tar man sedan hänsyn till temperaturolikheterna finner man, att riskerna 

i samband med oljespill ökar med sjunkande temperatur. Mycket speci- 
ella förhållanden uppkommer vid isläggning. Dessa risker har framhål- 

lits av kanadensarna. Även här kommer Östersjön i en speciell risk- 

zon med låg temperatur och lång isläggning. 

Mellan oljeföroreningar och övriga föroreningar finns synergistiska ef- 

fekter. Ryska undersökningar har visat att oljespill tillsammans med 

avloppsvatten ger ogynnsamma ekologiska resultat. Man har anledning 
att antaga att oljespill och en anhopning av miljögifter (t. ex. DDT och 

PCB) också har en ogynnsam effekt. I sådant fall kan stora ekologiska 

förändringar uppträda i förorenade kustområden. Även i detta avseen- 

de kommer Östersjön i en särställning. De mycket speciella förorenings- 
förhållandena med höga_ DDT- och PCB-värden och hotande syrebrist i 

bottenvattnet, kan göra att det är mycket olämpligt med tillskott av 

oljeföroreningar. Även om Östersjöns dynamik ännu inte är klarlagd 
och vi därför inte kan säga hur mycket föroreningar den tål, är det all 

anledning att vara mycket försiktig. 
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Det bästa vore naturligtvis, om oljetransporterna till konsumenterna 

vid Östersjön kunde skäras ned till ett minimum. Pipelines från Väst- 

kusten vore en lösning. I varje fall bör man genom lämplig övervakning 
och föreskrifter OCh en icke-kemisk (utan detergenter) oljebekämpning 
kunna minska oljeskadorna högst avsevärt. En förutsättning för detta 

är dock att det sker en god övervakning och registrering av alla ut- 

släpp. för att man skall kunna bedöma de tekniska och personella bris- 

ter, som orsakar utsläppen. 

Det mindre lasttonnaget, som är en mycket heterogen samling av delvis 

gamla fartyg, står för 80% av allt oljeutsläpp genom tömning av ballast 

och rengöring av tankar. Om detta otillåtna utsläpp kunde stävjas genom 

kontroll, skulle vi kunna frakta 50% mer eldningsolja (vilket vi enligt 

beräkningar behöver år 1980) utan att oljeföroreningen ökar. Detta är 

en bedömning i samråd med gränschef Engdahl. Vi förbrukar nu 14 

milj ton eldningsolja och beräknas behöva 20 milj år 1980. 

Om vi har en snabb beredskap och mekaniskt kan inringa och pumpa upp 

eller bränna löskommen olja från en grundstötning eller kollision be- 

höver de ekologiska effekterna ej bli så stora av enstaka olyckstillfällen. 
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Ursprunglig utgåva: oktober 1971 

Översedd september 1974 

sid 1, 5:e stycket: 

arbetsgruppen utbytes mot expertgruppen 

sid 3, 5:e stycket: 

sista meningen (om bergförläggning) utgår 

sid 4, 3:e raden: 

... med 2 st renodlade mottrycksaggregat ... 

sid 4, 6:e stycket ersättes med följande: 

Eleffekten från de betraktade oljemottrycksverken blir 
liten i förhållande till elnätet 1985 vilket förenklar 
beräkningen av deras möjliga drifttid. 

sid 5, raderna ll och 10 nerifrån ersättes av följande: 
Denna energi reduceras i de flesta beräkningsexemplen med 
10 Z på grund av antagna driftstörningar. 

sid 5, sista raden: 

... energi förutsatts kunna produceras ... -____________.___ 

sid 6, rad 2 från slutet skall vara: 

... med 10 Z på grund av antagna driftstörningar. Övrig ... 

sid 7, 5:e styckets sista mening skall lyda: 

Även här görs visst avdrag på grund av driftstörningar. 

sid 7, 6:e stycket, rad 3 ändras enl följande: 
... att känna till ellastens varaktighetskurva eller 
varaktighetskurvan för kompletteringskraften. 

sid 8, från rad 2 ändras enligt följande: 
da parameterna. Detta betraktelsesätt där parametrarna anses 
huvudsakligen oberoende av varandra ger möjlighet att täcka 
in ett stort område av parametervariationer med relativt få 
beräkningar. 

sid 8, rad 6: 
... samtidigt varierats. Felen vid bedömningarna torde inte 
bli större än att de väl kan accepteras vid den här typen 
av principiell studie. 
(Genom denna omdisponering utgår 3:e stycket) 
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sid 10, 2:a styckets sista mening får följande lydelse: 

För oljemottryck har även jämförelse kunnat ske direkt
med anbud. 

sid 12, Ny skrivning för avsnitt 5. 
Sid 12, 

u n n n 5 
avser även de bifogas 

 
läget 1971 

3 
.4 

sid 13, 4:e stycket, sista meningen ges följande lydelse: 
Man kan kalla detta ett slags överförräntning. 

sid 14, 3:e stycket, sista meningen utökas med: 

... men parametrarna måste då genomgående väljas som 
ytterlighetsvärden i de förutsatta intervallen. 

fig 2 

fig 3 

fig 5 

kurvan skall börja vid 2400 MW

subtraktionsgränsen varierar ibberäkningsexemplen 
mellan 1030 och 4350 h 

vid kondensdrift har förutsatts en nedreglering av 
reaktoreffekten efter 5500 timar 

fig 6-7 ersättes av bilagd figur 

fig 9 skalorna skall ha samma utseende som i fig 10 1 

fig 15 +värden på ordinatan visar att kärnkraftalternativet 
är fördelaktigt. 
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5.3 Kostnader för kärnkraftvärmealternativet vid 

placering av verket på_olika avstånd från stadscentrum 

Avståndet från stadens centrum till kärnkraftvärmeverket 

kan inverka på ett antal kostnadsfaktorer. I beräknings- 

exemplen har dock endast ett avstånd 12.5 km använts. 

Motsvarande längd på överföringsledningen är 10 km. 

Överföringsledningens längd inverkar på värmenätets anlägg- 

ningskostnad men även på driftkostnaden genom att erforderlig 

pumpeffekt ökar med ökande avstånd. Överföringsavståndet kan 

även inverka på kraftvärmeverkets utformning. Man kan genom 

atthhöja hetvattentemperaturen ut från verket få ett lägre 
vattenflöde och därmed en billigare ledning. Man går då 

miste om en del eleffekt på grund av det högre mottrycket 

i hetvattenkondensorn. En analys av dessa faktorer brukar 

dock ge ett relativt flackt kostnadsoptimum. I exemplen har 

räknats med en kostnad för överföringsrör som inklusive 

kapitaliserad driftkostnad är ca 6 Mkr/km, varvid dimensfo- 
nerande temperaturskillnaden mellan fram- och returledning 
förutsatts vara 60°C. Sambandet mellan ledningslängd och 

kostnad visas i figur ll. Tillämpningen av sambandet på 
några av beräkningsexemplen visas i figur 12 där även mot- 

svarande oljealternativ inlagts. Skärningspunkten för lika 

kostnad för kärn- och oljealternativen infaller vid lednings- 

längder mellan 0 och 50 km i de olika exemplen. Om temperatur- 

skillnaden mellan fram- och returledningarna sätts till 4000 
i stället för 60OC genom att framtemperaturen minskas från 

12000 till l00°C erhålles ledningskostnaden ca 7.5 Mkr/km 

genom att ledningens diameter ökar. Eleffekten vid mottrycks- 

drift ökar i det senare fallet med 8 ä 10 Z. 

Kraftvärmeverkets anläggningskostnader kan bero av avståndet 
till centrum, dels på grund av olika krav på säkerhetsutrust- 

ning dels på grund av andra faktorer såsom markpriser, längd 

på kylvattentunnlar, begränsningar i markdisposition m m. 

En eventuell bergrumsförläggning torde medföra ca 15 Z ökning 

på totala anläggningskostnaden för stationen eller med i 

exemplen förutsatta värden ca 120 Mkr. 
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Vid förläggning längre från centrum kan man eventuellt bygga 

med större aggregatstorlekar och även samlokalisera kraft- 

värmeaggregatet med rena kärnkondensaggregat, vilket kan 

ge något lägre specifika anläggningskostnader. 

5.4 Inverkan av stor andel mottryckskraft i elnätet 

En översiktlig analys har gjorts av inverkan på fördelningen 

mellan de rubricerade kraftslagen om fjärrvärmeunderlaget 
förutsättes vara mycket stort. 

Det visar sig därvid, att oljeuottryck och kärnmottryck 

tillsammans kommer att helt tränga undan kärnkondensskiktet. 

Subtraktionsgränsen mellan olje- och kärnmottrycket varierar 

mellan 3 000 och 4 400 timar beroende på valet av kostnads- 

parametrar. Hänsyn till fjärrvärmeledningarnas kostnader har 

därvid ej tagits. 

Vid vissa kombinationer av kostnadsparametrarna blir ett 

smalt skikt oljekondens kvar mellan oljemottrycks- och 

gasturbinskikten. 
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l. Inledning 

Motiv för närförläggning av kärnkraftverk kan vara minskat överförings- 
avständ för elenergin eller utnyttjande av värmeenergi från verket för 

industriändamål eller bostadsuppvärmning. Det sista motivet har i värt 

land varit det helt dominerande. 

I denna rapport skall i enlighet med utredningens direktiv, endast behand- 

las ekonomiska förhållanden vid nukleära kraftvärmeverk, varvid jäm- 

förelse sker med andra produktionskällor för el- och värmeenergi. 

Inom den givna tids- och resursramen har det ej varit möjligt att göra 

detaljerade generella studier eller specifika studier för nägra aktuella 

platser. Arbetet har i stället centrerats kring några beräkningsexem- 

pel där ett antal kostnadspåverkande parametrar har varierats. 

Ambitionen har varit att göra exemplen så realistiska som möjligt men 

samtidigt sä enkla att beräkningarna är lätta att följa och att konsekven- 

serna av parametervariationerna klart framgår. 

Värden pä parametrar har fastställts med ledning av uppgifter från i ar- 

betsgruppen representerade kraftföretag samt från aktuell litteratur. 

I vissa fall har parametrar varierats utanför de gränser som nu anses 

mest sannolika. Detta har dä skett för att området för lönsamhet i exemp- 

len skall kunna inringas. 

Iexemplen har antagits att en schabloniserad miljonstad med givet fjärr- 
värmebehov skall försörjas med värme enligt tre olika alternativ: I. en- 

bart med hetvattencentraler, II. med ett kärnmottrycksverk som basvär- 

meproducent och med hetvattencentraler för topplast och som reserv, 

samt III. med oljeeldade mottrycksverk och hetvattencentraler, Ytter- 

ligare alternativ med bade kärnmottryck och oljemottryck i nätet samt 

med viss värmeproduktion i elpannor i stället för i hetvattenpannor är 

även av intresse men har här uteslutits av tids- och resursskäl. 

Alternativ I har utgjort grundalternativ som de andra jämförts med. Den 
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i mottrycksverken producerade elektriska energin har därvid ersatts 

från ett optimalt svenskt riksnät till självkostnad. 

Vid verkliga förhållanden har man oftast ett växande värmenät. Beräk- 

ningen har här dock gjorts statiskt för ett år. Enligt CDL-studien 1967, 

(ref.  kan en statistisk beräkning utförd för 5:e året efter ett kraftvär- 

meverks idrifttagning ge värden somlär representativa för verkets livstid. 

Här har antagits idrifttagning 1980, varför således 1985 utgjort beräk- 

ningsår .

2. Grundläggande antaganden för beräkningsexempel 

2 . l Värmenät et 

Basen för exemplen är ett antaget värmenät om 2400 MW sammanlagrad 
effekt. Värmenätet upptar ytan 10 x 10 km. Det är uppdelat på 4 st lika 

delnät om 600 MW med vardera en hetvattencentral i centrum (fig. I). 

Den genomsnittliga värmeeffekten per enhet markyta blir 24 MW/kmz 
eller O. 24 MW/har. Detta värde kan anses vara realistiskt för en stad 

med insprängda grönområden etc. I själva centrum blir belastningen 

betydligt större, upp mot l. 5 MW/har medan den vid det antagna nätets 

kant kan vara något under O. 2 MW/har vilket antas innebära att ytterli- 

gare utvidgning av nätet ej är ekonomiskt lönsamt. Anslutningen till 

fjärrvärmesystemet antas vara hög, ca 80 %, inom nätets område medan 

värmeförsörjningen i ytterområdena får ske genom lokala oljeeldade cen- 

traler samt genom elvärme. 

Jämförelse har skett med Stockholmsförhållanden 1985. Enligt NÄR-185:1 

finns inom 6 km radie från centrum (vilket ungefär motsvarar det antagna 

fjärrvärmenätets yta) då en nattbefolkning av ca 400 000 personer och 

lika många arbetstillfällen. Antas arbetstillfällen och bostäder erfordra 

lika stor värmeeffekt erhålles en effekt per boende och arbetande person 

av i medeltal strax under 4 kW, vilket stämmer väl med de överslags- 
siffror som nämns i detta sammanhang. 

Värmenätet antas ha en utnyttjningstid av 3000 h (fig. 2). Den maximala 

hetvattentemperaturen är 12000 och motsvarande returtemperatur 6OOC, 
vilket ger temperaturdifferensen 60°, som använts vid dimensionering 
av sammanbindningsrören. Alla produktionsanläggningar har förutsätts 

arb eta parallellt. 
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Hetvattentemperaturer över IOOOC förekommer bara under några hundra 

timmar per år. Med hänsyn till förskjutningen mellan tidpunkterna för 

maximalt effektbehov i el- och värmenät har denna temperatur (IOOOC) 
använts vid angivning av eleffekten vid mottrycksdrift. 

Mottryckseffektens andel i värmenätet har valts till 50% (1200 MW) i det 

nukleära fallet och 60% (1440 MW) vid oljeeldat verk. Detta val baseras 

på en optimeringsberäkning, som redovisas längre fram. 

2. 2 Alternativ I, hetvattencentraler 

I detta grundalternativ försörjes fjärrvärmenätet av 4 st hetvattencentra- 

ler, en i varje delnät, med vardera 5 st hetvattenpannor om 150 MW, 

vilket ger full reserv för en panna. 

Delnäten har antagits vara helt separata. Kostnadsunderlaget för hetvatten- 

ledningar indikerar en viss vinst genom sammankoppling av näten parvis 

och slopande av en reservpanna. En reservenhet på åtta enheter har dock 

bedömts som väl knappt. 

ågtéäêeêäzlhläzüaqyysä 

Vid alternativet med kärnkraftvärmeverk hopmaskas hela värmenätet 

genom två ledningar om 300 MW (700 mm i diameter, längd 2 x 5 km) 
som sammanbinder delnäten parvis och en ledning om 600 MW (1000 mm 

i diameter, längd 5 km) mellan delnätsparen. Kärnkraftvärmeverket är 

en kombinerad anläggning, som ger 1200 MW värme och 390 MW el i 

mottrycksdrift, alternativt 550 MW el i kondensdrift. Det förläggs 10 km 

från anslutningen till värmenätet, som sker på den nämnda 600 MW led- 

ningen. Överföringsledningen på 1200 MW får diametern 1400 mm. De 4

hetvattencentralerna i delnäten innehåller vardera 4 st pannor om 150 

MW, vilket ger full reserv för bortfall av reaktorn. Vid denna placering 

av kärnkraftvärmeverket har inga speciella åtgärder för närförläggning 

förutsätts. Överslagsmässigt kan konstateras, att kostnaden för bergför- 

läggning är av samma storleksordning som för den antagna överförings- 

ledningen (eller 50 ä. 60 Mkr), varför exemplet även kan gälla för en så.- 

dan förläggning i inmatningspunkten till nätet. 

ê:têEs§@§xlEa2u§2%Ey§s 

I detta alternativ hopmaskas delnäten parvis med en hetvattenledning med 
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360 MW kapacitet (rördiameter 800 mm, rörlängd 2 x 5 km). I utkanten 

(på grund av miljö- och recipientskäl) av varje hopmaskat nät införs en 

oljeeldad kraftvärmestation med 2 st rena mottrycksaggregat med full 

återkylningseffekt om vardera 360 MW värme och 230 MW el. 

Från respektive kraftvärmestation överförs värmet till delnätet via en 

rörledning om 720 MW (diameter 1100 mm, total längd 2 x 2. 5 km). Het- 

vattencentralerna har i detta alternativ 3 st pannor om vardera 140 MW. 

Härigenom erhålles full reserv i vardera näthalvan för bortfall av ett 

mottrycksaggregat . 

3 . B eräkningsmetodik 

3 . l Allmänt 

I en serie beräkningsexempel har ärskostnaden för den totala värme- 

och elproduktionen i mottrycksalternativen, vid olika val av kostnads- 

parametrar, jämförts med kostnaden för värmeproduktion i hetvatten- 

pannor enligt grundalternativet samt kostnaderna för billigaste ersättning 
för producerad elkraft. Härvid har räknats med ett vid de använda kost- 

nadssambanden optimalt elsystem, som avses representera landets el- 

system schematiskt. 

En varaktighetskurva för ett svenskt kraftnät omkring är 1985 och en kur- 

va för värmekraftandelen (kompletteringskraften) har framtagits på följ- 
ande sätt. Lasten och andelen vattenkraft är 1985 enligt CDL-prognos har 

utnyttjats. Genom datorberäknade kraftbalans er har en varaktighetskurva 
för värmekraften (kompletteringskraften) erhållits. 

Ur kostnadsekvationerna har subtraktionsgränserna] (T *) beräknats för 

gasturbin-, oljekondens- och kärnkondensproduktion. Ur varaktighetskur- 
van kan då de optimala andelarna av de olika kraftskikten avläsas (fig. 3). 

Eleffekten frän de betraktade mottrycksverken blir liten i förhållande till 

elnätet 1985, vilket förenklar beräkningen av oljemottrycksverkets möj- 

liga drifttid. 

Beräkningsexemplen har som nämnts utförts för ett statiskt tillstånd, dvs 

för endast ett är. Det är möjligt, att detta förenklade antagande slår något 
olika vid kärn- och oljeverk eftersom årskostnadens beroende av ande- 

len mottrvcksvärme i nätet är olika i dessa alternativ. 

v 1 
Med subtraktionsgräns mellan två kraftslag menas den ärliga utnyttj- 
ningstid då kraftslagen ger samma totala kostnad per producerad ener- 

gienhet. 
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De specifika kostnader, som använts för de olika kraftslagen, hänför 

sig till följande aggregatstorlekar: Kärnmottrycksverk 550/390 MW, 

kärnkondensverk 2 x 800 MW, oljemottrycksverk 2 x 210 MW, oljekon- 
densverk 2 x 340 MW samt hetvattencentraler 4 x 150 MW. 

På grund av skillnaden i aggregatstorlek mellan mottrycks- och kondens- 

alternativen måste reserveffektbehovet på elsidan undersökas. Detta har 

skett med haveritalsmetoden. Enligt haveritabeller har ett kärnkondens- 

verk på 800 MW 3 % högre resiervbehov än ett kärnkraftvärmeverk med 

effekten 550/390 MW. Reserveffekten värderas som gasturbineffekt till 

50 kr/kW år. Skillnad i reserveffekt mellan oljekondensverk och olje- 

kraftvärmeverk kan försummas. Kontroll av reservbehoven har även 

skett med Calabreses metod. 

â-_Z_ êsaâkaülgârjü Bâankzâáavâsrgstezk 

Det har, som nämnts, förutsatts att kärnkraftvärmeverket täcker 50 %

av nätets värmeffekt. 

Kraftvärmeverkets principiella körsätt över säsongen framgår av fig. 

4 och 5. 

Elproduktionen i mottrycksdrift begränsas av att värmenätets effektbe -

hov efter ca 3000 konsekutiva timmar sjunker under 50%. Reaktorn körs 

dock årligen 7000 fullasttimmar varvid möjlighet till viss produktion av 

kondenskraft ges. Totala årliga drifttiden för reaktorn är 7750 timmar. 

Återstående tid, 1000 timmar, erfordras för bränslebyte och revision. 

Några begränsningar på grund av recipientskäl har ej förutsätts. När 

kraftvärmeverket körs på detta sätt kan 91 % av värmeenergin täckas 

med mottrycksproduktion. Denna energi reduceras i de flesta exemplen 

med 10% på grund av risken för haveri. Övrig värmeenergi täckes med 

hetvattenpannor. I jämförelsealternativet sker all värmeproduktion i; 

hetvattenpannor. 

Kärnmottryck undantränger i elsystemet vid de givna kostnaderna kärn- 

kondenskraft, som är den billigaste ersättningsproduktionen. Jämförel- 

sen görs sålunda mellan 390 MW eleffekt i kärnmottrycksverk med av 

värmelasten bestämd energiproduktion och lika mycket kärnkondenseffekt 

med samma produktion i kondens. Kondensenergi kan också erhållas i 

mottrycksalternativet, men detta påverkar inte jämförelsen då denna 

energi kan produceras till samma kostnad som i jämförelsealternativet. 
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En effektvärdering av kraftvärmeverkets kondensdel ingår i jämförelsen 
med 25 kr/kW år. Det ökade reservbehovet på elsidan i kärnkondens- 

fallet på grund av ökad aggregatstorlek har som förut nämnts värderats 

som gasturbineffekt till 50 kr/kW år. 

â-_3_§.e.r_äl2wga-_r_f§: elislgrsátxârmeysak_ 

För oljemottrycksverk och deras jämförelsealternativ blir bilden något 
annorlunda än vid kärnkraftvärmeverk. Oljemottrycksverken har en lägre 
rörlig produktionskostnad än oljekondensverken och högre än kärnkondens- 
verken. Detta gäller vid flera olika principer för fördelning av kostnader- 

na mellan el och värme. I denna rapport har ingen ställning tagits till 

fördelningsprincip. Med här använda relationer mellan de rörliga kost- 

naderna blir det under relativt stor del av året billigast att låta oljemot- 

trycks verken stå och i stället producera el i kärnkondensverk samt vär- 

me i hetvattenpannor. Bara för drifttider, som är mindre än subtraktions- 

gränsen mellan kärnkondens och oljekondens, blir det lönsamt att produ- 
cera oljemottryckskraft. Oljemottrycksverkens drifttid kommer sålunda 

aldrig att överskrida subtraktionsgränsen mellan kärn- och oljekondens 

på grund av förhållanden i elsystemet. Denna slutsats har verifierats 

genom datorberäknade kraftbalans er. 

Närimottrycksandelen i elsystemet är liten, vilket förutsätts här, undan- 

tränger oljemottryckskraften ungefär lika delar kärn- och oljekondens- 
kraft. Den billigaste ersättningsproduktionen består av en kombination 

av dessa båda kraftslag. Jämförelserna i exemplen hänför sig till 920 

MW i oljemottrycksverk, vars drifttid enligt ovan är bestämd av dels 

subtraktionsgränsen mellan kärn- och oljekondens, dels värmelas ten. 

I närheten av subtraktionsgränsen är årskostnaden för elproduktion i 

jämförelsealternativet detsamma för kärn- och oljekondensverk. I exemp- 

len har dock jämförelse skett med enbart oljekondensverk. De har en läg- 
re kapitalandel vilket ger en riktigare bild av skillnaden i kapitalbehov 
mellan alternativen. 

Oljeverkens principiella körsätt framgår av fig. 6 och 7. Värmeenergin 
i nätet skulle teoretiskt kunna täckas till ungefär 95 % av mottrycksverken 

då. mottryckseffektn är 60 % av värmenätets toppeffekt vilket som tidiga- 
re nämnts förutsatts. Denna maximalt möjliga energi reduceras dock i 

de flesta exemplen med 10 % på grund av haveririsk. Den av ovan fram- 

förda skäl begränsade körtiden medför att endast mellan 30% och 60% 
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av nätets värmeenergi produceras i oljemottrycksverken i exemplen. 

Mottrvcksverken förutsättes ej ha något större utrymme för kondenspro- 

duktion, åtminstone vid höga andelar kraftvärme i fjärrvärmenätet. Åter- 

kylarna finns med för att möjliggöra reservdrift *av verket och för att ge 

möjlighet till extra elproduktion i ett uppbyggnadsskede då mottrycks- 

verkets andel av nätet är mindre. I exemplen med 60 % av värmeeffekt 

frän mottrycksverket har ren mottrycksdrift förutsatts. Vid högre andel 

av värmeeffekten i mottrycksverket, vilket förekommer i beräkningen 
av optimal andel, har viss återkylardrift medtagits. 

_3_ -_4_ âerarrârifâtáeniis âxrzpilalstsr_ 

Med ovanstående resonemang blir det mycket enkelt att beräkna hur stora 

energikvantiteter, som kommer att produceras i kärn- och oljekraftvär- 

meverken. 

I kärnkraftvärmeverken kommer all den energi att produceras, som vär- 

meunderlaget tillåter med visst avdrag på grund av haveririsken. 

Vid oljekraftvärmeverken kommer drifttiden inte att överskrida subtrak- 

tionsgränsen mellan kärn- och oljekondens. Inom denna drifttid kommer 

all den energi att produceras, som värmeunderlaget tillåter. Även här 

görs visst avdrag på grund av haveririsken. 

Det är sålunda tillräckligt att känna de relevanta subtraktions gränserna 

för elsystemet samt värmelastens varaktighetskurva för att genomföra 

jämförelserna. Det är däremot ej nödvändigt att känna till ellastens var- 

aktighetskurva eller den tidigare nämnda varaktighetskurvan för komplet- 

te ringsk raften. 

4. Kostnadsparametrar 

Å-_LêLIEEE 

I beräkningfsexemplen har följande parametrar Varieratså 

Räntefot; oljepris; rörlig kostnad för kärnkraft: anläggningskostnader 

för kärnkondens, kärnkraftvärme, oljekondens, oljekraftvärme och het- 

vattencentraler; tillgänglighet för mottrycksverk. 

De valda parametervärdena och motiv för valen redovisas längre fram. 

Den allmänna principen har varit att från ett grundexempel variera 
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en parameter i taget i ett eller flera steg för att se inverkan av den val- 

da parametern. 

En uppfattning om resultatet, om flera parametrar varieras samtidigt. kan 

erhållas genom superponering av exempel med endast en parameter va- 

rierad. Riktigheten av detta har kontrolle rats i enstaka exempel där fle- 
ra parametrar samtidigt varierats. 

Detta betraktelsesätt där parametrarna anses huvudsakligen oberoende 

av varandra ger möjlighet att täcka in ett stort område av parameterva- 

riationer med, relativt få beräkningar. Felen vid bedömningarna torde 

inte bli större än att de väl kan accepteras vid den här typen av principi- 

ell studie. 

Inverkan av variation av en parameter utanför de värden som valts i 

exemplen kan i allmänhet uppskattas genom extrapolation. 

Vissa faktorer har, som tidigare nämnts, hållits konstanta vid samtliga 

exempel t. ex: värmenätens uppbyggnad i de olika alternativen; värme- 

nätets konsekutiva belastningskurva; kostnaderna för rörnätet inklusive 

sammanbindningsledningarna; principerna för beräkning av fasta och rör- 

liga kostnader inkl. reserveffekt på elsidan: andelen mottryckseffekt i 

kärn- resp. oljekraftvärmealternativen; kärnverkets avstånd till inmat- 

ningspunkten i nätet. 

En del av dessa faktorer kommenteras längre fram och för de två sista 

har utförts speciella variationsberäkningar. 

4. 2 Räntefot 

Räntefoten 8 % har använts vid de flesta beräkningarna. En lägre ränta 

har ansetts som mycket osannolik då en uppåtgående trend är tydlig. 

(fig. 8). 

För variationen har 10 % ränta använts i några exempel och extremvär- 

det 12 % i ett exempel. 

å-_âjlisi-;Liz 

Oljepriset 10 kr/Gcal för lågsvavlig ( l % S) olja har huvudsakligen an- 

vänts .

Något lägre oljepris har ej använts då det ansetts osannolikt med hän- 
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syn till den ökande efterfrågan på speciellt lågsvavlig olja med hänsyn 
till att råvaruleverantörerna genom samverkan söker höja priset. 

Variantalterntivet har satts till 13 kr/Gcal. Motivet_härför är de ökade 
kostnader, som uppstår till följd av kravet på svavelfrihet i avgaserna. 

Här har räknats med ett råbränslepris av samma storlek som tidigare 
men med en  stort sett fullständig rökgasrening, alternativt avsvavling 

av bränslet och/eller miljöavgifter (värdering av skador). 

Skulle råbränslepriserna öka eller skulle avsvavlingskostnaderna bli av- 

sevärt högre än man hittills förmodat kan ännu högre bränslepriser (in- 
klusive avsvavlingskostnader) riskeras. 16 kr/Gcal har valts som ett 

extremvärde i ett par exempel. 

2-_4_ Bâ1_1i_8_1_&lt;_$.t_n3âi§_r_1§121&lt;_r.ê§ 

Denna kostnad, som till största delen är en bränslekostnad, har i huvud- 

delen av exemplen valts till ungefär den nuvarande: O, 7 öre/kWh. 

En viss ökning av uranpriset förutses men samtidigt emotses en minsk- 

ning i bearbetningskostnaderna till följd av rationaliseringar. 

I några exempel har räknats med 0, 8 öre/kWh och i ett med O, 6 öre/kWh. 

å-_Äêâlêåällrlâêåâslâaåâr_ 

Under slutet av 1970 och under 1971 har en kraftig prisstegring ägt rum 

på kraftverksutrustning. Som orsak härtill kan anföras att vissa priser, 

speciellt på reaktorsidan, tidigare varit för låga med hänsyn till bl a det 

ökande kravet på säkerhet, varvid fabrikanterna gjort stora förluster. 

Det finns också stora utvecklingskostnader att ta igen. En brist på till- 

verkningsresurser kan vidare konstateras, vilket bör bidra till en uppe- 

hållen prisnivå. 

Högre oljepriser gör det också möjligt att ta ut högre priser på reaktor- 

sidan utan att försämra konkurrensläget gentemot oljekraft. En faktor 

som påverkar amerikanska kostnadsuppgifter är den kraftiga stegringen 

av lönekostnaderna för montagepersonal. 

En bedömning är att prisnivån kommer att stiga ytterligare något (i fast 

penningvärde) för att sedan stabiliseras eller rent av sänkas (ref.  
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Kostnaderna för oljekraft har även under samma tidsperiod stigit i unge- 
fär samma proportion som kärnkraft. Konkurrenssituationen gör att det 

alltid finns en viss återkoppling mellan priserna för olika kraftslag. 

Anläggningskostnaderna för nukleära och oljeeldade kondensverk har i 

huvudexemplet fastställts med aktuella svenska offerter som underlag och 

kostnaden för motsvarande kraftvärmeverk har beräknats genom korrek- 

tioner för ändring av storlek, data och utrustning. För oljemottryck kan 

även jämförelse ske direkt med anbud. 

Oljekraftvärmeverk har som tidigare nämnts ansetts böra vara rent mot- 

tryck med full återkylningsmöjlighet, medan kärnkraftvärmeverk bör ha 

kondenseringsdel. 

Kostnaden för kärnkondens har i de flesta exemplen satts till 1200 kr/kW 
med variation uppåt (l 300 kr/kW) och nedåt (l l 00 kr/kW) i enstaka exem- 

pel. Då såväl anläggningskostnad som räntefot inverkar på den fasta års- 

kostnaden kan en uppfattning om inverkan av ytterligare variation av an- 

läggningskostnaden erhållas via variationen av räntefoten. 

Priset på första bränsleladdningen har i exemplen antagits konstant obe- 

roende av variationer i anläggningskostnad och i rörlig driftskostnad. 

Relationen mellan de olika anläggningspriserna har stor betydelse Därför 

har speciellt kostnadsskillnaden mellan kärnverk och oljeverk (inkl. 

hetvattencentraler) varierats i exemplen på så sätt att oljealternativens 
kostnader ändrats i flera steg, motsvarande 750 kr/kW, 820 kr/kW, 
900 kr/kW och 980 kr/kW för oljekondens. Ett motiv för d_e högsta kost- 

naderna är den kapitalkrävande rökgasreningsutrustning som kan komma 

att krävas för dessa Verk. 

Kostnader för hetvattenled_ningar baseras på en år 1971 publicerad WEC- 

rapport om dessa kostnader (ref.  De i exemplen använda kostnaderna 

för hetvattenledningar redovisas i bilaga I. 

ÅJLIBLSEEQEBBE 

Tillgängligheten 90 %, som räknas med för fjärrvärmeverken i de flesta 

exemplen är ett väl d_okumenterat erfarenhetsvärde för oljekraft och ver- 

kar även kunna uppnås av senaste generationens kärnkraftverk. För att 

undersöka inverkan av denna parameter har två exempel med 100 % resp. 

80 % tillgänglighet genomräknats. 
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5. Beräkningar 

á-_Låsriikaigaâerâremü 

Ett antal beräkningsexempel (20 st) har utförts med metod och antagan- 

den enligt vad som tidigare sagts. Beräkningarna redovisas i detalj i 

bilaga 2_ En sammanställning av exemplen med antagna parametervär- 

den och resultat finns i tabell l. 

Exempel l har utgjort basexempel från vilket variation skett med en pa» 

rameter i taget. I en del fall har flera parametrar varierats samtidigt 

(exempel 8, 15 och 19) för att ge möjlighet till kontroll av möjligheten 
att direkt superponera de partiella ändringarna i de övriga exemplen 
till varianter som ej genomräknats. 

Ã_Z_QBQIBELEI§EKCEEXÄLELÃLVESYEE 

Optimal mottrycksandel i värmenätet har bestämts på följande sätt: 

För kärn- och oljekraftvärmeverk har ett antal fall räknats, där kraft- 

värmeverkets storlek varierats mellan 30 och 100 % av värmenätets topp- 

effekt (2400 M W). 

Minskning i årskostnad jämfört med alternativ produktion med kärn- 

respektive oljekondens plus hetvattenpannor för de olika andelarna fram- 

går av fig. 9 och 10. Figurerna grundar sig på kostnadssambanden i 

exempel 2 och 3. Vid beräkningen har hänsyn tagits till att vid de olika 

andelarna kraftvärmeeffekt tillräcklig re serveffekt alltid upprätthålles 
i värmenätet. 

Beräkningarna visar en maximal kostnad sminskning vid ca 50 % nätandel 

för kärnmottryckseffekt och ungefär 60 % för oljemottryckseffekt. Dessa 

nätandelar har ansetts vara optimala för respektive slag av mottryck. 

För oljemottryck redovisas två kurvor. Den ena förutsätter full återkyl- 

ningsmöjlighet i verket, den andra representerar ett verk utan återkyl- 

ningsmöjlighet (ökenverk). .Vid ökenverket måste återkylningspro- 
duktionen vid hög mottrycksandel i värmenätet till viss del ersättas med 

gasturbinproduktion, vilket ger sämre lönsamhet. 

Vid denna beräkning har specifika anläggningskostnaderna för mottrycks- 

verken antagits konstanta oberoende av den levererade värmeefekten. 

Detta fall skulle närmast motsvara att man, då det gäller kärnkraft- 
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värmeverket hade ett givet verk där man varierar värmeavtappningens 
storlek. Vid oljekraftvärmealternativet kan man tänka sig att införa fler 

eller färre aggregat. 

I fig. 9 har även visats hur överförräntningen av det erforderliga extra 

kapitalet (relativt alternativet med hetvattencentraler) varierar med an- 

delen mottryck. Dessa kurvor har inget maximum utan öve rförräntning- 
en ökar kontinuerligt med minskande nätandel i mottryck. 

5. 3 gärlil/erkets avstånd_ från anslutningspunkten 

I exemplen är räknat med endast ett avstånd från nätets anslutningspunkt 
till kärnkraftvärmeverket (10 km). 

Om man antar att verkets utformning inte förändras vid placering på 
större avstånd, och att samma dimensioneringstemperaturer som tidiga- 
re använts (l ZOOC framtemperatur, 60°C returtemperatur) tillämpas 
oberoende av avståndet, blir anläggningskostnaden för överföringsledning- 
en enbart beroende av avståndet. Sambandet visas i fig. H där även års- 

kostnader vid olika räntenivåer införts. Anläggningskostnaden 4. 8 Mkr/km 
och driftskostnaden O. l l Mkr/år km har använts och utnyttjningstiden har 

antagits till 5000 h. 

I fig. 12 visas hur ledningslängden inverkar på kostnadsbilden i några av 

beräkningsexemplen. Även motsvarande oljealternativ har införts som 

jämförelse. Avståndet vid lika kostnad varierar mellan 0 och ca 50 km i 

de olika fallen. 

Vid avstånd mindre än 10 km kan extra kostnader för utökade säkerhets- 

anordningar balansera vinsten av minskad längd på överföringsledningen. 
Vid mycket långa överföringsledningar kan man tänka sig en lägre spe- 

cifik kostnad för kärnkraftverket, då det i detta fall kan vara möjligt att 

finna en förläggningsplats vid kusten som medger en station med flera 

aggregat. Besparingen kan här röra sig om 5 - 10 % av anläggningskost- 
naden för mottrycksaggregatet. 

6. Resultat 

Resultaten av beräkningsexemplen har, jämte de varierade parametrar- 

na sammanställts i tabell l. Resultaten visas också. i diagramform, (fig. 
13 - 17) där man ser hur variation av en parameter åt gången inverkar 

på. kostnaderna. 
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I fig. 13 och 14 visas hur minskningen i årskostnad för kärn- och olje- 
alternativen (relativt basalternativet med enbart hetvattencentraler) 
ändras vid partiell ändring av oljeverkens och kärnverkens anläggnings- 
kostnad, oljepriset, kärnverkens rörliga kostnad, räntefoten och mot- 

tryckverkens tillgänglighet. Skillnaden i årskostnad mellan kärn- och 

oljealternativen i resp. exempel visas i fig. 15. Man ser att kostnads- 

ändringarna är nära linjära med parameterändringarna. 

Kärnkraftalternativen ger i de flesta fall högst kostnadsminskning (lägst 
kostnad) vilken ökar med stigande oljepris och ökande anläggningskost- 
nader för oljeverk. 

Ökad anläggnings- och rörlig kostnad för kärnkraften, ökad räntasamt 

minskad tillgänglighet för både kärn- och oljemottryck ger kärnalterna- 

tivet lägre kostnadsminskning (högre kostnad). 

De olika alternativen erfordrar olika insats av kapital. Det extrakapital 
som i varje fall erfordras för införandet av kraftvärmeverken har beräk- 

nats i varje exempel, och den erhållna minskningen i årskostnad har 

ställts i relation till detta kapital. Man kan kalla detta en överförränt- 

ning av kapitalet. 

I fig. 16 visas överförräntningen som funktion av parameterändringarna. 
Skillnaden i överförräntning mellan kärn- och oljealternativen i res- 

pektive exempel visas i fig. 17. Man ser att överförräntningen här ge- 

nomgående är större för oljealternativen än för kärnalternativen. 

I ett fall (exempel 19 som ej redovisas i fig.) har samtliga parametrar 

utom tillgängligheten, givits de för kärnalternativet gynnsammaste vär- 

dena. Därvid har kärnalternativet fått en klart gynnsammare överför- 

räntning. Alla övriga exempel, inklusive de med variation av flera para- 

metrar (exempel 8 och 15), har visat större överförräntning för oljeal- 
ternativet. 

Kontroll har skett av möjligheten att erhålla ett någorlunda riktigt re- 

sultat vid superponering av fall där endast en parameter varierats ge- 

nom att de blandade exemplen 8, 15 och 19 även beräknats genom su- 

perponering av tillämpliga exempel. 

Dessa kontrollberäkningar visar att man för kostnadsminskningarna kom- 

mer mycket nära riktiga värden genom en superponering (en högsta av- 

vikelse av 2 Mkr/år). 
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mi..- m. ...____..._ ,.

För överförräntningen är noggrannheten vid superponering även god (en 

högsta avvikelse på 2 - 3 %-enheter). 

Den konstaterade överensstämmelsen är säkert tillräcklig för att genom 

superponering framtagna värden skall kunna användas för approximativ 

bestämning av lönsamheten för exempel med andra parameterkombina- 

tioner än de i beräkningsexemplen använda. 

Det finns alltså ett område av parameterval, om än ej så stort, där 

kärnalternativet har högre överförräntning än oljealternativet, men pa- 

rametrarna måste då väljas genomgående extrema. 

Beräkningar har även utförts där kostnaden för elkraft enligt metoden i 

beräkningsexemplen jämförts med vad som erhålles med användning av 

gränskraftpriser framtagna för samma antagna elnät. Resultaten visar 

att god överensstämmelse finns. 

7. Sammanfattande synpunkter 

Resultaten av beräkningarna visar inte entydigt på företräde för något 
av alternativen kärn- eller oljekraftvärme inom det använda parameter- 

området. De jämförda årskostnaderna är i de flesta exemplen lägre i 

fallen kärnmottryck medan det erforderliga extra kapitalet i dessa fall 

genomgående är högre vilket leder till att överförräntningen av d_et ext- 

ra kapitalet i alla exempel utom ett är högre vid oljemottryck. Det är 

inte givet vilket ekonomiskt kriterium som skall användas. 

Det måste också betonas att vad som behandlats är schematiska exem- 

pel som med säkerhet på olika sätt avviker från de verkliga fallen. Lo- 

kala förhållanden såsom markbeskaffenhet. stad_sp1aner, befintligt fjärr- 

vä rmenät med produktionskällor, utbyggnadstakt mm. kan ha stor. inver- 

kan. 

Det bör dock vara möjligt att ur det i rapporten framtagna materialet 

bedöma den generella inverkan som ändring av vissa parametrar eller 

parameterkombinationer har på kostnaderna. 
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Värmenät för beräkningsexcmpel 

Alternativ l 

Jämförelsealt. /Enbart het- 

NÄR-301ü 

vattencentraler: 

h delnät om vardera 600 MW 
med vardera en hetvattencentral 
med 5 pannor om vardera 150 MW. 

Figur 1 

10 km 
z._____-., . ,. , _._ ._...._.,._-.-,.___ ._ .._ ...i . //

600MW 600MW 

Eârmz Eg HC 

10 km 
600 MW 600 Mw 

Eg HC 

“ _.__.._ 

._ 
___._._ 

._-.___.__ 

.__.. 
-, 
__. 
... 
-___..A 

x 

Alternativ Il 

Kärnmottryck (med k0ndensdel): 
Delnäten sammanbindes (2x5 km 
å 300 Mw samt 5 km å 600 Mw) 
och anslutes till kärnverket med 
en 10 km lång ledning om 1200 MW. 
Mottrycksverkets effekt är 1200 
MW Värme och vardera hetvatten- 

Kärnmottryck 

_ 1200 MW

central har 4 pannor å 150 MW. 

300 MW 

F] Oljemottryck 
Alternativ III 

Oljemottryckå 
Delnäten sammanbindes parvis 
(5 km ledning om 360 Mw) Qch 
anslutes Via en ledning (2,5 
km, 720 Mw) till ett oljemot- 

-ZÅOH 

Färm 

trycksverk med två aggregat 
på vardera 360 MWV. 

Hetvattencentralerna har var- 
dera 3 pannor om 140 MW. 

W

     

E3 Oljemottryck 



Varaktighetskurva för värmelast i nät NÄR3°1 :1 

Högsta sammanlagrad belastning 2400 MW Figur 2 
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Varaktighetskurvor för el-belastning 
Hela landet 

Stadium 1985/86 

     

     

   

Vatten kraft 
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NÄR-301:1 

Figur 3 

Oljekondens 

...Kärnkondens 

Exempel på subtraktionsgräns 
mellan oljekondens och 

 
kärnkondens 
(r*=3000 h) 

__ Kompletteringskraft 
(Värmekraft) 

| n n 1 J 1 1 |

1 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Timmar per år 



Vä rmeeffekt 
MW 
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Eleffekt 
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Körsätt för kärnkraftvärmeverk NÄR-301:1 

Figur 40ch 5 

Hetvattenpannor 

\\\I\\\\N\ 
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Mottrycksvä rme 

/K/ Å//i///n///J//Ã/ 

    

   

0 1 000 2000 3000 4000 5000 6000 

Figur 4 Värmeeffekt från kärn kraftvärmeverk 

s : W Kondensdrift 
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/
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7000 8000 
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I J 

Figur 5 

1 000 2000 3000 4000 5000 6000 

Eleffekt från kärnkraftvärmeverk 

(timvärden samhörande med fig. 4) 

7000 8000 

Timmar per år 



    

   

     

   
     

Körsätt för gügkraftvärmeverk NÄ 3-301 ;1 
Värmeeffekt 

Figur 5 och 7 MW 

2000 

Hetvattenpannor 

Maximal ekonomisk drifttid 
1600 __ approximativt variationsområde 

/

1200 V 

/

/ Hetvattenpannor 
/

800 Å

á
Mottry 

/

/
400 

7
/

/

0 1 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Figur 6 

Timmar per år 
Värmeeffekt från oljekraftvärmeverk 

Eieffekt  

MW 1000 i 

/

Ev. återkyiardrift 
Z800 
/

/

/

600 z
/ Mottrycksdrift Maximal ekonomisk drifttid 
/ /| approximativt xvariationsområde 

/ 3%/ 400 7

å / /l 

200 g / Ä

/ ;i 
/

0 ZI/ [I A I 
0 1000 2000 3000 4000 5000 Timmar per år 

Figur 7 
Eleffekt från oljekraftvärmeverk 
(timvärden samhörande med fig. 6) 



Utveckling av Riksbankens diskonto samt NÄR-301:1 

konsumentprisindex Figur 8 

lndex Diskonto (%) 

260 r- 

250 -- 
0 

- 6,5 

240 - 

230 - - 6,0 

220 - 
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140 -

F1_ 
+/ 

130 - 4./ p_ 3,5 
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120 - / 
a: 

woman:|||||||1|1|||||||| 
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 

-x-x- = index = diskonto 



Kostnadsändring och överförräntning i/id olika andelar

kärn- resp oljemottryck i ett värmenät om 2400 MW 

NÄR-301:1 

Figur 9 

Data enligt exempel 2 (räntefot 8 %, oljepris 13 kr/G cal, 

rörlig kärn.k0stnad 0,7 Ö/kWh, kärpkond. anl. 1200 kr/kW, 
oljekond. anl. 750 kr/kW. )

Minskning i årskostnad 

(relativt hetvattencentraler) 

Mkr/år 
50 -

40- 

30- 

Överförräntning 
%

    

      

Kärn 

Olja -Bu 

Olja 

\ 
Med återkyln. 

100% 

500 1000 1500 2000 2500 MW 

Värmeeffekt i mottryck 

I I l I l I l i 
30 40 50 60 70 80 90 100 % 

Andel mottryckseffekt 
ivärmenät 

= Minskning i årkostnad 

= Överförräntning 



Kostnadsändring vid olika andelar kärn- resp NÄR-301:1 

oljemottryck i ett värmenät om 2400 MW Figur 10 

Data enligt exempel 3 (räntefot 8 %, oljepris 10 kr/G cal, 
rörlig kärn.kostnad 0,7 öre/kWh, kärnkond. anl. 1200 kr/kW, 
oljekond. anl. 820 kr/kW.) 

Minskning i årskostnad 
(relativt hetvattencentraler) 

M kr/ 

  

år 

40 l- 

30 _
Med återkyln. 

100% 

20 - 

0 
Utan återkyln. 

1 n: 

J | l 
500 2000 2500 MW 

Värmeeffekt i mottryck 

lll l 
70 so 90100 %

Andel mottryckseffekt 
i värmenät 



Kostnader för fjärröverföring av hetvatten NÄR-301 :1 i 
i 

   

    

  

  

    

Figur 11 

Anläggn.- Årskostnad 
kostnad 

Mkr Mkr/å, 

150 -- 15 

Årskostnad, 10 % ränta 

Årskostnad, 8 % ränta 

100 -- 10 Anläggningskostnad 

50 -- 5 _

L (Värden använda i exempel 1-20) 

Avstånd (km) 

Förutsättningar 

Värmeeffekt 1200 MW, ett rörpar (b 1400 mm i bergtunnel, framtemperatur 120 °C 

returtemperatur 60°C, utnyttjningstid 5000 h/år, elkraft pris 3,5 öre/ kWh. 

Aniäggningskostnad 4,8 Mkr/ km, driftkostnad 0,11 Mkr/ km år. 



Minskning i årskostnad 

Kostnadsändring vid varierande avstånd mellan kärnkraft- 

värmeverk och anslutningpunkt i nätet 

lrilativt hetvattencentraler) 

Mkr/år 

50 l- 

20- 

10 

Exempel 1 :

Exempel 2: 

Exempel 6: 

Exempel 8: 

30 -- 
\ 

á* 
__ 

xempel 2 

ränta 8 % oljepris 10 kr/G cal 

ränta 8 % oljepris 13 kr/G cal 

ränta 10 % oljepris 10 kr/G cal 

ränta 10 %o-Ijepris 13 kr/G cal 

Exempel 8 

NÄR-301:1 

Figur 12 

    

Exempel 6 

Avstånd (km) 



Kostnadsändring för kärnalternativ som funktion av NÄR-301:1 

ändring av kostnadsparametrar Figur 13 

Minskning i årskostnad 
(relativt hetvattencentraler) 

Mkr/år 

60 - 

30 

20- 
/

10 

l l l l l l i l 
-20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 %Parameter 

ändring 

Parametrar 

a = anläggningskostnad oljeverk 
b = anläggningskostnad kärnverk 

c = oljepris 
d = rörlig kärn kostnad 

e = räntefot 

f = tillgänglighet mottryck 

Basvärden enligt exempel 1 

anl.kostn. oljekond. 750 kr/kW, anl.kostn. kärnkond. 1200 kr/kW 
oljepris 10 kr/G cal, rörlig kärnkostnad 0.7 öre/kWh 
räntefot 8 %, tillgänglighet mottryck 90 %



Kostnadsändring för gljgalternativ som funktion av NÄR-301:1 

ändring av kostnadsparametrar Figur 14 

Minskning i årskostnad 
(relativt hetvattencentraler) 

Mkr/år 

40- 

20 

  
10 

l l l l l l | l 

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 %Parameter 

ändring 
Parametrar 

a = anläggningskostnad oljeverk 
b= anläggningskostnad kärnverk 

c = oljepris 
d = rörlig kärnkostnad 

e = räntefot 

f = tillgänglighet mottryck 

Basvärden enligt exempel 1

anI.kostn. oljekond. 750 kr/ kW, anl.k0stn. kärnkond. 1200 kr/kW 
oljepris 10 kr/G cal, rörlig kärnkostnad 0.7 öre/kWh 
räntefot 8 %, tillgänglighet mottryck 90 %



Differens i kostnad mellan oljealternativ och kärn- NÄR-301 :l 

alternativ Figur 15 

Kostnadsdifferens olje-kärnalt. 
(Skillnad i kostnadsminskning 
kärn-oljealt.) 

Mkr/å|+  L_ 

+30 
_

+20 

+10- 

-20 l | l l l 1 l i l 
-20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 %Earameter 

andnng 

Parametrar 

a = anläggningskostnad oljeverk 
b= anläggningskostnad kärnverk 

oljepris 
d = rörlig kärn kostnad 

e = räntefot 

f = tillgänglighet mottryck 

Basvärden enligt exempel 1

anl.kostn. oljekond. 750 kr/kW, anl.kostn. kärnkond. 1200 kr/kW 
oljepris 10 kr/G cal, rörlig kärnkostnad 0.7 öre/kWh 
räntefot 8 %, tillgänglighet mottryck 90 %



Överförräntning av extra kapital i kärn- och 0le- NÄR-301 :1 

alternativen Figur 16 

Överförräntning 0 = kärn alt. 

O = olje alt. 
av extra kapital 

%r 

40+ 

     
á.e 

l l 1 l l l l l 

-20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60%Parameter 
ändñng 

Parametrar &quot;“&quot;f“ 
a = anläggningskostnad oljeverk 
b= anläggningskostnad kärnverk 

oljepris 
d = rörlig kärnkostnad 

e = räntefot 

f = tillgänglighet mottryck 

Basvärden enligt exempel 1

anl.kostn. oljekond. 750 kr/ kW, anl.kostn. kärnkond. 1200 kr/ kW 
oljepris 10 kr/G cal, rörlig kärnkostnad 0.7 öre/kWh 
räntefot 8 %, tillgänglighet mottryck 90 %



Differens i överförräntning av extra kapital mellan NÄR-301 :1 

kärnalternativ och gljgalternativ Figur 17 

Differens i överförräntning 
kärnalternativ - oljealternativ 

%

-40 
_

.20 F

  

I l l l l I l l 

O -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 % Parameter 

ändring 

Parametrar 

a = anlåggningskostnad oljeverk 
b = anläggningskostnad kärnverk 

c = oljepris 
d = rörlig kärn kostnad 

e = räntefot 

f = tillgänglighet mottryck 

Basvärden enligt exempel 1 

an|.kostn. oljekond. 750 kr/kW, anl.kostn. kärnkond. 1200 kr/kW 
oljepris 10 kr/G cal, rörlig kärnkostnad 0.7 öre/kWh 
räntefot 8 %, tillgänglighet mottryck 90 %





u bü hi 
NAR-30H1 

Bilaga 1 

Kostnader för hetvattenledningar vid hopmaskning av nät i mot- 

trycksalternativen. Ränta 8 % 

Kärnkraftvärmeverk 

Anläggningskostnad 

10 km rör ø 1400 mm 1200 MWV 
2 x 2.5 km rör ø 1000 mm 600 MWV 
2 x 5 km rör ø 700 mm 300 MWV 

Summa 

Fast årskostnad 

Ränta och avskrivning 

Driftk0stnad1 
Summa 

Oljekraftvärmeverk 

Anläggningskostnad 

2 x 2.5 km rör ø 1i00 mm 720 MWV 
2 x 5 km rär ø 800 mm 360 MWV 

Summa 

Fast årskostnad 

Ränta och 
avsR7ivning 

Driftkostnad 
2 

Summa 

1/ utnyttjningstid 5000 h/år, 

2/ utnyttjningstid 3000 h/år, elenergikostnad 

elenergikostnad 

M8 milj.kr 

17 n

24 H

89 n

8.1  /år 
2.0 n n 

1O_1 n n 

18 milj.kr 

25 n 

43 n 

3.9  /år 
0.5 n n _

4.4 n u

3, 5 öre/kWh 
3,5öre/kWh 
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NÄR-30l :l P 
Bilaga 2 

NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Expertgruppen 

Ursprunglig utgåva: oktober 1971 

KOSTNADSSAMBAND OCH BERÄKNINGAR 

FÖR EXEMPEL l-20 





NÄRFÖRLÄGGN INGSUTREDN INGEN NÄR-30 1 : 1 

Bilaga 2 

Ursprunglig utgåva: oktober 1971 





Exempel 1 m1 43.1 

  
  

  

N Ä R  3 O 1 
Kärnmottrytk 

Ränta 8 % Bränslekostnad 10 kr/Goal 

Värmeoffekt i nät MW 9904) 

mottryclç MW A200 
hotvattenccntralor I) MW J5Mo 

Värmcencrgi nät GWh ?§00 
mottryck GWh 590g  hctvattencontraler Gwh /BOQ 

Utnyttjningstid, värmcnät h/år 3000 

mottrycksvärme __ h/år 4920 

Eleffekt i mottryck \ MW Ai§9O 
(tillskott) 1 kondens Mw /eo 

Elenergi i mottryck GWh. /930 v
kondens GWh 550 

GWh 
Total elenergi 

“ °
GWh Jv?O 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år #920 
kondens el h/år /000 

Kostnad för värme och elproduktion 

Mottryçksverk: Fast Mkr/år- 90 
Rörlig Mkr/år aa 
Total Mkr/år /13 1:3 

Hetvat encentraler: Fast Mkr/år 39 __ 
2 Rörlig Mkr/år /V 

Total Mkr/år §9 33 -..mm 
Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /O /O 

 fjärrö erföring av värme Mkr/år 
Total rskostnad Mkr/år (§1 

  

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 58

Rörlig ___ Mkr/år 5? 
värmeprod. Fast Mkr/år go 

g Rörlig ___ Mr/år 2g__ 
Effektvärdering avåkondensdel Mkr/år 5   

Total årskostnad Mkr/år /P2 /ff 
Minskning 1 årskostnad Mkr/år 22

  

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 770 
i mottrycksalt. 

 
hetvattencentraler Mkr .QVO 
sammanbindn.ledn. Mkr §9 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /099 /09? 

Investcrat kapital_ clproduktion 
E

Mkr V63 
i jämförelsealt. 

 
hetvattencentraler 

 
Mkr 300 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr ?áf V6?

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
A

extra kapital % P

1) inkl. reserveffckt 



  

Exempel 1 bil. 2:2 
N A R 3 O I

Oljemottryck 

Ränta I % Bränslokostnad /C3 kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW ,2#OO 
mottryck MW /VVCJ __  hetvattoncentralcr 1) MW /e.?O 

Värmeenergi  nät GWh 720g; 
 

mottryck 1 GWh 47198 
hotvattencentralor 

1
GWh .§ä55 _

Utnyttjningstid, värmenät h/år aooo 

mottrycksvärme h/år .29$O 

Eleffekt i mottryck MW 920 

(tillskott) i kondens MW 0 
Elenergi i mottryck GWh ä?!y 

 kondens GWh 0 
(?\V11 

Total elenergi  Gwh 2714 

Utnyttjningstid mottrycks el h år J5C: 1 
kondens. el h/år C

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 99 

Rörlig Mk-.r/:ir 19 __
Total Mkr/år /?V /77 _

Hetvattencentralcr: Fast Mkr/år /9 
-

Rörlig hIlcr/år 32 
Total Mkr/år 19 Vi 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år V _ V__   fjärrövcrföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år __ J30 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 2=/ 

Rörlig Mkr/år 55 
 

Värmeprod. Fast MkrÃår 30  
Rörlig Mkr/år 79 __ 

Effektvärderin av kondensdel Mkr år, g ______ _______ 
Total ârskostnad Mkr/år 25? J52 

Minskning i årskostnad _ Mkr/år 29 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr .?7$/ 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /6á 

sammanbindn.ledn. _ Mkr 43 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /085 /Oáö 

Investerat kapital_ elproduktion _ ____Mkr 696* __
i jämförelsealt. hetvattencentralor Mkr .SOO 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 990 __ 9?O. 

Extra kapital 3 mottrycksaltornativ Mkr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital __ % .30 

1) inkl. rosurveffekt 



N Ä R - 3()1 Exempel  

Kostnader Kärnkraft 

Iüasiznzxdoa* vid oljeprrixâot /O kr/(Tcrcxl 

Kärnkondens 2 x 800 MWG 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transitcringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

3550/390 Mwe Kärnmottrvck 

Anläggningskostn d per kw 
kondcnseffckt 

i
Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffckt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transjteringskostnad 

Summa por kw mottrycks- 
effekt 

/200 

/09 

/8 

//

/3? 

/V? 

617 

1 200 MN 
V

/900 

/??5 

/79 

29 

/é 

229 

-7 

23/ 

ää 

ll 

öre/knän 

kr/kW 

Il 

kr/kW år 

H 

II

bil.2:3 



Kostnader Oljekraft 

I! 

ll

ö J. e /kmu 

k r/kw 

kär/kw å r

Exempel 1 

NÄ.R - 
3,01 

i |

á” 93 

Qlickondens 2 x 340 MVG 

Anläggningskostnad 3 , 7579 

Fast årskostnad 
H

Ränta 0 avskrivning 6* 

Drift 0 underhåll /3 

Fast bränslekostnad 3 

Summa ÄQJ 

Transiteringskostnad Z 

Summa ,W 

Rörlig kostnaå 
jzy 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 NNV 

Anläggningskostnad por kw 

mottryckseffekt RFC 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning ?G 

Drift 0 underhåll /5 

Fast bränslekostnad V

Summa 
#35 

Transiteringskostnad 3

Summa per kw mottrycks- /pg* 
effekt 

bil. 2:4 



NÄR - 301 

]l:1;\:1 l1:lJ]v:m|11z›3? 14 JC 1 f3() hi\V(: 

Anläggningsknstnad 

Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje-
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 1 bn 2:5 

Kostnader hetvattencentralen 

8% 

/00 lir/kk 

9
› 

kr/kw år 

/ || 

/O n 

/. / öre/kWh 



  
  

_\ :N Ä R __ 3 O 1 Exempel 2 b11.2:§A 
Kärnmottryck 

Ränta _Ngn_ % Bränslckostnad _ /3 lcr/Gcxal. 

Värmeeffekt i nät MW ,QVOC 
 mottryck MW &

_ hetvattencentraler 1) MW .zyoo 
Värmeenergi nät Gwh 72oc› 

 
mottryck Gwh 5906) 

 hetvatterxcentraler GWh /300 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3000 
 

mottrycksvärme h/år #940 

Eleffekt i mottryck MW 390

(tillskott) i kondens MW /60 
Elenergi i mottryck Gwh /220 

 kondens Gwh .§50 
GWh 

Total elenergi ___ GWh 024-70 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/åI499åC 
kondens el h/âr /000 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år ?O 

Rörlig ___ Mkr/år J3
Total Mkr/år //3 //3 

Hetvattencentraler: Fast Mr/år §9 
l Rörlig ___ Mkr/år /9 _

Total Mr/år 23 43 
n

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 40 /0 
 

fjärröverföring av värme Mr/år__”“__ __ 
Total årskostnad Mkr/år___ /66 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år .59 . 

Rörlig ___ Mkr/år /? 

värmeprod. Fast Mkr/år 30 

Rörlig ___ Mkr/år /oá/ 
Effektvärdering av kondenädelo/1s@WcHck4ch Mkr/år 5 

Total årskostnad Mkr/år 2/7 å/9 

Minskning i årskostnad Mkr/år 49 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 770 
i mottrycksalt. 

°
hetvattencentraler ___ Mkr .evo 
sammanbindn.ledn. Mkr 29 
lokalnät Mkr //la/bådn klar, 
Totalt Mkr /099 /099 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 468 
i jämförelsealt. hetvattencentraler ___ Mr 300 

lokalnät Mkr /ølasbdaa Kall/u; 
Totalt Mkr 768 7é9 

Extra kapital i motttycksalternativ Mkr .33/ 

Minskad årskostnad i relation till 

% /5 °/o extra kapital 

1) inkl. reserveffekt 



axe mpez L

NÄR _ 301

Ränta» a? 743

Oljemottryck
D11. L24-

_Bränslekostnad 43 kr/Gcal

 

 

 
 

 
 

Värmeeffekt i nät MW .ål/OO
 mottryck _ MW /4/40 ä 

hetvattencentraler 1) MW /620
Värmeenergi nät GWh 72.00

mottryck GWh ,§2 o; i
hetvattencentraler GWh 3992. ü

Utnyttjningstid, värmenät h/år 2000 - 

mottrycksvärme h/år 473.30

Eleffekti i mottryck MW 920
(tillskott) i kondens MW o

Elenergi i mottryck GWh 42052
 kondens GWh o

GWh
Total elenergi GWh 5205:1. ä 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år ;za 30
kondens el h/âr o

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år /OO

Rörlig IVlkr/år -76
Total Mkr/år / ? é /?é

Hetvattencentraler: Fast Mkr/âr /7-
u

Rörlig __ Mkr/år 59
Total Mkr/år 25 :rs-

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4 9 _ 
fjärröverföring av värme ldkr/år
Total årskostnad mir/år 4:5

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år .92 .

Rörlig ____ Mkr/år
 värmeprod. Fast Mkr/år 30

Rörlig ____ IVIkr/år /oz
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år

Total årskostnad . Mkr/år 3.9/ 2.9/

Minskning i årskostnad Mkr/år __ .26

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 274/
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr jb 8

sammanbindn . ledn. Mkr gg
lokalnät Mkr /jla /åaüfe fal/Og
Totalt Mkr /0a°5 /OPS

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 690
i _jämförelsealh

°
hetvattencentraler Mkr _300
lokalnät Mkr /ziea rbaw /B//eI-ø _
Totalt Mkr 990 970

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 95

Minskad årskostnad i relation till 0
extra kapital d; a? /o

1) inkl. reserveffekt *=-=*-^=*o



Iixernpel ? bi1.2:8 
__ K0stnader,kärnkraü 

11A R --3 Ö1 

Kostnader vid 0JJ0prLsct 13 kr/Gval 

Kärnkondens 2 x 800 MWe 

Anläggningskostnad 1200 kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 109 kr/kw år 

Drift 0 underhåll 18  

Fast bränslekostnad 11  

Summa 138 

Transiteringskostnad 9  

Summa 1H7  

Rörlig kostnad 0.7 öre/kwh 

Kärnmottrzck 550/390 Mwe 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw 
kondenseffekt 1400 kr/kw 

Anläggningskostnad per kW
mottryckseffekt 1975 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 179 kr/kw år 

Drift 0 underhåll 29  

Fast bränslekostnad 16  

Summa 22h  

Transiteringskostnad 7  

Summa per kw mottrycks- 
effekt 231  



N Ä R - 3 O

Oljekondens 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Oljemottrzck 

1 

2 x BHO Mwe 

2 X 210 MW 
e 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa per kW mottrycks- 
effekt

Exenmelz 
Kostnader oüekrañ 

750 

68 

13 

84 

91 

3.1 

330 MWV 

950 

86 

15 

105 

108 

kr/kW

kr/kW år 

ll 

l!

bü.29 



Exempel 2 bil. 2:10 

I(ostnader, hetvattencentraler 
NÄR-30l 

8% 

Hetvattengannor 4 x 150 Mwe 

Anläggningskostnad 100 kr/kw 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 9 kr/kw år 

Ränta 0 avskrivning på olje-

lager och fast bränslekostnad 1  

Summa 10 

Rörlig kostnad 1.45 öre/kWh 



  

__ Exempel 3 bl; ?sin 
N A R - 3 O 1 kärnmottryck 

Ränta e? % Bränslekostnad /O lcr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW 024/00 

mottryck MW /JZOO j 
_ hetvattencentraler 1) MW ,ål/Og 

Värmeenergi ;lät - GWh 720g  mottryck GWh 56700 
hetvattencentra1.er GWh /QOQ 

Utnyttjningstid, värmenät _ h/år 0000 
mottrycksvärme h/år 4/920 

Eleffekt i mottryck MW 390 

(tillskott) i kondens Mw /50 
Elenergi i mottryck GWh /92-0 

kondens GWh 560 
GWh 

Total elenergi ____ GWh âI/?O 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 1/9520 
kondens el h/år 4000 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år A

Rörlig Mr/år 23 
Total Mkr/år // /// 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år §4/ 

Rörlig Mkr/år /I/ ___ 
Total Mkr/år §2 §9 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /o /o 

fjärröverföring av värme Mkr/år . 
Total årskostnad Mkr/år__ /57 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 5: . 
Rörlig Mkr/år /? 

  
värmeprod . Fast Mkr/år ao 

Rörlig Mkr/år 79 
Effektvärdering av kondensdel oruere#cb%e/ Mkr/år 5

Total årskostnad Mkr/år gg? /27 

Minskning i årskostnad IVJkr/år .29 

\
_ -. - 

investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 770 
i mottrycksalt. 

°
hetvattcncentraler Mkr .§40 
sammanbindn. ledn. Mkr 9 9
lokalnät Mkr hia/käft /a/»én 
Totalt lVlkr /099 /099 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 4/68 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 300 

lokalnät Mkr [de záiøâ /aáoø
Totalt Mkr agg_ 76? 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 3% i? 

1) inkl. reserveffekt v_.,l4,. _



  

  

  

  

Exempel 3 bil 2372 
N Ä R - 3 O 1 Oljemottryck 

Ränta g 9G Bränslekostnad /o kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW JVOO 
 mottryck MW /?V0 

hetvattencentraler 1) MW /630 
Värmeenergi nät GWh 7200 

mottryck GWh 59/5
hetvattencentraler GWh yzäs 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 5000 
mottrycksvärme h/år 17/O 

Eleffekt i mottryck MW 720 
(tillskott) i kondens MW o

Elenergi i mottryck CWh 2793 
kondens GWh O

GWh 
Total elenergi _Gwh ?#95 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 27/O
kondens el h/år O 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 96 

Rörlig Mkr/år 7/
Total Mkr/år / e 7 /6-7 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7 

Rörlig Mkr/år gg 
Total Mkr/år 53 55

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år v 9
P fjärröverföring av värme Mkr/år o 

Total årskostnad Mr/år J:y__ 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 36 .

Rörlig Mkr/år eo 
  

värmeprod. Fast Mkr/år 30 

Rörlig Mkr/år :v9 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 255 255 

Minskning i årskostnad Mr/år J/

Investerat kapital_ mottrycksverk Mr f?? 
i mottrycksalt. 

°
hetvattencentraler Mkr /59 
sammanbindn.ledn. Mr #3 
lokalnät Mkr //Zm /éäda Aq//en 
Totalt Mkr /095 /095 

Investerat kapital_ elproduktion Mr 75% 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mr 300 

lokalnät _ Mkr pZafbÃhIb%w 
Totalt Mr /059 /05? 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 3/

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % /oo 

1) inkl. reserveffekt 



NÄ.R - 3 01 
Exempel 3 
Kostnade r kärnkraft 

Kostnader vid oljepriset 10 kr/Goal 

Kärnkondens 2 x 800.MWe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa

Rörlig kostnad 

Kärnmottrxck 550/390 Mwe 

Anläggningskostnad per kW
kondenseffekt 

Anläggningskostnad per kW

mottryckseffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

$umma per kW mottrycks- 
effekt 

1200 kr/kw 

109 kr/kw år 

15 

11 

135 

9

144 

0.7 

1200 MW 
V

1400 

1975 

179 

25 

16 

220 

226 

bil. 2:13 



NÄ R -

Oljekondens 2 x 340 Mwe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift o underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Oljemottrxck 2 X 210 Mwe 

Anläggningskostnad per kW 
mottryckseffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 
Summa per kw mottrycks- 

effekt 

3 01 

Exempel 3 

8% 

820 

74 

10 

87 

94 

Kostnader Oljekraft 

kr/kw 

kr/kw år 

H 

I! 

I! 

If 

I! 

2.4 öre/kWh 

330 MWV 

950 

86 kr/kW år 

12 

5 

103 

1 

104 

kr/kw 

H 

H 

Il 

bi1.2:14 



Exempel 3 bil. 2:15 

__ Kostnader hetvattencehtraler 
NA.R - 3 01 

z 

8% 

Hetvattengannor 4 x 150 Mwe 

Anläggningskostnad 100 vkr/kW 
Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning __ 9 kr/kW år 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 1  

Summa  10  

Rörlig kostnad 1.1 öre/kWh 



Värmeeffekt 

Värmeenergi 

Utnyttjningstid, värmenät 

Eleffekt 

(tillskott) 1 kondens 

Elenergi 

Total elenergi 

Utnyttjningstid, mottrycks el 

Kostnad för värme och elproduktion 

Kostnad för hopmaskning av nät 
ll N

---___ ........- 

ll 

N Ä R _ 3 0 1 

Ränta _gå_ % Bränslekostnad 

Exempel 4

Kärnmottryck 

/O 

bil. 2516 

kr/Gcal 

Jämförbar kostnad för elprod. 

VI I! 

Effektvärdering av kondensdel 

Investerat kapital_ 
i mottrycksalt. 

Investerat kapital_ 
i jämförelsealt. 

Minskad årskostnad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

nät MW 091/00 
mottryck MW ,go 0
hetvattenccntraler 1) MW ;Q/Oo 
nät GWh /200 
mottryck GWh 590g) 
hetvattencentraler Gwh 130g) 

h/år 300g
mottrycksvärme h/år 992c) 

i mottryck MW 3 9 0 
MW /6C) 

i mottryck GWh j 92,0 
kondens GWh 5190 

GWh 
mm 2770 

h/år 4920 
kondens el h/år /000 

Mottrycksverk: Fast Mr/år 90 

Rörlig ___ Mkr/år 23 
Total Mkr/år //Q //3 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år 29 

§
A

Rörlig Mkr/år /V 

3 Total Mkr/år- Z/ 1/ 
4
l 

Mkr/år /o / o_ 
fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år (§2 

Fast Mkr/år 5? 

Rörlig ___ Mkr/år /9 _
värmeprod. Fast Mkr/år 33 

Rörlig Mkr/år 29 
o retcrel/ctl e/ Mkr/år 5

Total årskostnad Mkr/år /aa /92 
Minskning i årskostnad Mkr/år J? 

mottrycksverk Mkr 7?O 
hetvattencentraler ___ Mkr 364 
sammanbindn.ledn. Mkr 93* 
lokalnät Mkr 
Totalt Mr //23 //23 

elproduktion Mkr 469 
hetvattencentraler Mkr 330 

\ lokalnätv Mkr 

Totalt_ Mkr 779 799 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mr 325 

i relation till 

(få a” extra kapital 

1) inkl. rescrveffokt 



Exempel 4 bil 2317

 

 

N Ä R 3 O 1 Oljemottryck 5.3 Q;

Ränta 9 % Bränslekostnad /O kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW äl/OO
mottryck MW / 94/0
hetvattencentraler 1) MW 1 §90 -

Värmeenergi  nät V GWh 720(J

mottryck
*

GWh 39/5
hetvattencentraler GWh 3285 y

Utnyttjningstid, värmenät h/år gocus
mottrycksvärme h/år ? I O

Eleffekt i mottryok
- MW 920

(tillskott) 1 kondens . Mw 0 

Elenergi i mottryck »GWh .E473
. kondens

 GWh O
GWh

 

Total elenergi
“ GWh 24/93

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år J]/O
kondens el h/år 0

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år. /0:

. Rörlig ___ Mkr/år 2/

Total Mkr/år 479 /7?

Hetvattencentralerz Fast \ Mkr/år /9

Rörlig ___ Mkr/år 36
Total Mkr/år 54 51

 

 
 
 

mcr/år____z__ _._L._Kostnad för hopmaskning av nät  

 

 

fjärröverföring av värme “Mkr/år .

Total årskostnad Mkr/år 237

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 99

Rörlig ___ Mkr/år so
 värmeprod. Fast Mkr/år 35

Rörlig ___ Mkr/år ?9

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år
Total årskostnad Mkr/år 26/ ;Gl

Minskning i årskostnad Mkr/år ;V

 
 

 
 

 

Investerat kapital_ mottrycksverk _Mr 966

i mottrycksalt.
°

hetvattencentraler Mkr /85

sammanbindn.ledn. Mkr 42

lokalnät Mkr

Totalt Mkr //?V //95_

Invcsterat kapital_ elproduktion Mkr 759

i jämförelsealt.
°

hetvattencentraler Mkr 330

lokalnät __ ____ Mkr

Totalt Mkr /029 /024

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr //C)

Minskad årskostnad i relation till 

extra kapital % §3

1) inkl. reservoffekt



Exempel 4 bil. 2:13) 
N Ä R - 3 0 1 Kostnader kärnkraft 

]\(›s1.nz..103 vid (›].\jc1›1^:i...s;0t: /O ler/Goal 

X
g (lig 

Kärnkondens 2 x 800MWe 

Anläggningskostnad A2OC kr/kw
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /O? kr/kw år 

Drift 0 underhåll /9  

Fast bränslekostnad //
 

Summa 
H

/E53  

Transitcringskostnad 9 

Summa /4/7  

Rörlig kostnad O,? öre/kwh 

Kärnmottrvck 550/390 NWO 1200 MWV

Anläggningskostnad per kw 
kondenseffckt /VOC7 kr/kW

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffokt 
/975_ 

Fast årskostnad 

Ränta o avskrivnimg /77 lcr/kw år 

Drift 0 underhåll 29  

Fast bränslekostnad /5  

Summa 124 

Transiteringskostnad ?  

Suinma per kW nnottryclcs- Q3/ 
effekt 



Exempel 4

i

bil. 2:49 N A R _ 3 O 1 
Kostnader oljekraft 

a? 93 

Qliekondens 2 x BHO Mwe 

Anläggningslgostnad 920 kr/kW 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 79 kr/kw år 

Drift o underhåll 
/5 

Fast bränslekostnad 
3

 

Summa 9 O

Translteringskostnad 7

Summa Q ?i 

Rörlig kostnad. i °
p, 4/ öre/kWh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MNV 

Anläggningskostnad per kW

mottryckscffckr 
/O5Z)› kr/kw 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskri%ning 95 kr/kk år 

Drift 0 underhåll /5  

Fast bränslekostnad V  

Summa //7  

Transiteringskostnad 3  

Summa per kw mottrycks- 
A 

//7 
effekt  -  



N Ä R - 3()1 

r -  Z: 1 I - f” \ TIlotx axtcnn 111x101 I . 1gO Like 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje» 
lager och fast bränslekostnad 

Summa, 

Rörlig kostnad 

Exempel 4 bil. 2:. 20 
Kostnader hetvattencentraler 

00% 

/ / O lir/kw 

/0 kr /xçw år 

/ H 

/ / I! 

/. / öre /kwn 



Exempel 5 bil. 3: 21 
N Ä R - 3 0 1 Kärnmottryck 5 7., 

  
  

  

Ränta y 7%. Bränslekostxuad go kr/Gcal. 

Värmeeffekt i xxät MW 2900 
 mottryclc MW /QOO 
 lmetvatteauccntralcr 1) - MW ;ih/OO 

Värmeenergi  nät GWh -72OCJ 

mottryck Gwh 590c) 
hetvattencentraler GWh /3oc) 

Utnyttjningstid, värmenät h/år gocxb 
mottrycksvärme h/år 49243 

Eleffekt i mottryck MW 390 

(tillskott) i kondens Mw /eo 
Elenergi i mottryck GWh /92C 

kondens _ GWh 551) 
GWh 

Total elenergi . GWh 221/70 

Utnyttjningstid, mottrycks el 
i 

h/år 49.20 
kondens el h/år /ooch 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/åre 90 

Rörlig Mkr/år .Q6 
Total Mkr/år ,//5 //6 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .z 
Rörlig Mkr/år /V 
Total lVllcr/år ,år 32 

  

Kostnad för hopmaskning av nät Mr/år /0 /Q 
  

fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år /61 

  
  

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år .57 

Rörlig Mkr/âr .mo   
  

    

 . .  
värmeprod. Fast Mkr/år 33 

Rörlig ___ Mkr/år 77 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 5 /9/ 

Total årskostnad Mkr/år   
Minskning i ârskostnad Mkr/år 37 

  

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 770 
i mottrycksalt. 

°
hetvattencentraler= Mkr .zyçn 
sammanbindn.ledn. 

*
Mkr 39 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /0 7 9 m9? 

Investcrat kapital_ elproduktion Mkr 7%? 
i jämförelsealt. hetvattencontraler Mkr 300

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 7599 ?KJ 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % 4? 

1) inkl. rosorveffckt 



NÄR .. 301 

Ränta If) 7, 

Exempel 5 

Oljemottryck e, 
bil. 2: -22 

Bränslckostnad 4C) kr/(Jcal 

Värmeeffekt i nät bHJ ;740O
mottryck MW /V91) 

 hotvattencentraler 1) BMJ /é?C) 
Värmeenergi  nät GWh 7äCO 

 mottryclç GWh »ya/gg  hctvattencentraler GWh :2750 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3ooc 
mottrycksvärme h/år 309c 

Eleffekt i mottryck MW 92c 
(tillskott) i kondens MW Q 

Elenergi i mottryck Gwh .2993 
kondens GWh 0 

GWh 
Total elenergi GWh 2873 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 3090 
kondens el h/år 0   

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 92 

Rörlig __ Mkr/år az 
Total IvIkr/år /Po /á__g)___ 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7

Rörlig Mkr/år QQL 
Total Mkr/år 47 ii 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år V 9
 

fjärröverföring av värme Mkr/år _
Total ârskostnad Mkr/år 23/ _

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 84 
Rörlig ___ Ivmr/år____§_$_   

värmeprod. Fast Mkr/år ao 

Rörlig ___ Mkr/år 72
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 

_ Total årskostnad Mkr/år .seg 2a/ 
Minskning i årskostnad Mkr/år ___;3O 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 8?? 
i mottrycksalt. hetvattencentraler ___ Mkr /69 

sammanbindn.ledn. Mkr 93 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /085 /ofa- 

Investcrat kapital_ elproduktion Mkr 695? 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 309 

lokalnät ________ __ Mkr 
Totalt Mkr ____2jQz __Z2ÅZM 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 96 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % 5/

1) inkl. reserveffekt 

  
  

  

    

  

  
  



Exempel 5 bil 23.23
_, Kostnader kärnkraft . 

NA.R - 3 01 

Kostnador vid oljepriset /O kr/Goal

1
3 % 

Kärnkoruiens › 2 x 800. MWe

Anläggningskostnad /QCKD kr/kw
Fast årskostnad-

Ränta 0 avskrivning /09 kr/kw år

Drift 0 underhåll /8_  

Fast bränslekostnad
W

//
 

Summa
l

/32  

Transiteringskostnad 9 
 

Summa /V7

Rörlig kostnad C28 öre/kwh

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MWV

Anläggningskostnad per kw
kondcnscffckt l /VOCJ kr/RW

“ååfåiâåâäåêååilêdp” kw
M7: -y

Fast årskostnad

Ränta 0 avskrivning /79 kr/kw år

Drift 0 underhåll 39  

Fast bränslekostnad /é

Summa 2-1 v

Transiteringskostnad 7
 

Summa. por kW matvtryclcss» 073,/
effekt



NÄ.R - 3 01 

Oljekondens 2 x 340 NWC 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

:3:3() Billxf Oljemottrvck 2 x 210 Mwe 

Anläggningskostnad per kW

mottryckscffokt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa per kw mottrycks- 
effekt ^

Exempel 5 
K os tnade r olj ekraft

49% 

69 

/3

?V 

9/ 
om 

?so 

ge 

/5 

/05 

/05” 

H 

öre/kwh 

bil. 2:224 



NÄR - 301 

IT0t\ratt_ç_w_1_p_:1n..n0r ll x 150 MWC 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje-
lager och fast bränslckostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 5 bil. 2525 
K os tnade r hetvattencentrale r 

8% 

/OC) 

/ 4:: 

/. / 

lcxr,/1:1! 

lcr/lçw å r

ö r e /lcWh 



Exempel 6 bil. 2:26 
N Ä R _ 3 0 1 Kärnmottryck Su ?c 

Ränta _JM3 % Bränslekostnad A9 kr/Goa] 

Värmeeffekt i nät MW zâåfi) 
mottryck MW /AOC) 
hctvattencentraler 1) MN geuac 

Värmeenergi nät Gwh 7400 
mottryck GWh 45900  hetvattencentraler GWh /3OC) 

Utnyttjningsti-d, Värznenät h/:âr 2000 
mottrgrclcsvärme _ h/år 1/9 20 

Eleffekt i mottryck MW 39C) 
(tillskott) i kondens MW” /gg 

Elenergi i mottryck 
*

GWh /926) 
 kondens . Gwh äffü 

L GWh 
Total elenergi Gwh â”77O 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 992.0 
kondens el h/år /052152 

  
  

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottryçlcsverk: Fast Mkr/år /03 

 
Rörlig ___ NIkr/år 323 
Total Mkr/år 4.2 6 /âé 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år 3.9 

f Rörlig ___ Mkr/år /4/ 

i s Total ____._ Mkr/år_____lt§__ 4/3 
J
I

8

    
  

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /2 /â____   
fjärröverföring av värme kmr/år 
Total årskostnad kmr/år /?__{______ 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 65 
Rörlig ____ Mkr/år z? _m_   

värmeprod. Fast Mkr/år 36 

Rörlig __ Mkr/år 72 __ 
Effektvärdering av§kondensdel IVLlcr/år 5   

Total årskostxiad Mkr/år 20.9. 5102.; 
Minskning i årskostnad Mkr/år 2/ 

  

Investerat kapital _ mottrycksverl; Mkr 770 
i mottrycksalt. 

 
hotvatterxcentraler Iwkr 24/0 
sammanbindn. ledn. Mkr 9 9
l okal nä t: Mk r 
Totalt Mkr xoø? /099 

Investerat kapital_ elproduktion _

i 
Mkr 6/69 

i jämförelsealt. hetvattencexitnâalcr Mkr 30a 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 752 76 S? 

Extra kapital i mottrycksalternatixr Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % _då_ 

1)_ink1. roscrvcffokt 



  

Exempel 6 bil. Z+27
N Ä R - 3 O 1 Oljemottryck n*›*7›».» 

Ränta 40 92 Bränslokostnad /o lir/Goal 

Värmeeffckt i nät MW .Q#OC 
 mottryck . NW /4/90 
 hctvattencentraler 1) Miu /é go 

Värmeenergi  nät GWh 7:200 
 mottryck GWh ygys 
 hetvattenccntraler GWh 2555 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3090 

mottrycksvärme ll/år ;2230 

Eleffekt i mottryck MW ?AO 
(tillskott) 1 kondens Mw 0

Elenergi i mottryck GWh &
 kondens GWh 0

GWh 
Total elenergi GWh â9722. 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 3230 
kondens el h/år 0 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år. //4

Rörlig Mkr/år 95 
Total Mkr/år a? 9 499 

Hetvattencentraler: Fast Mr/år .20 

Rörlig Mkr/år :a 2
Total Mkr/år :ag w 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 5 5
 

fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år 352 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 96 

,Rörlig Mkr/år 7/ 
 

värmeprod. Fast Mkr/år 6 

Rörlig Mkr/år 72 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år :Pâ 2?1 

-Minskning i årskostnad Mkr/år 30 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 776/ 
i mottrycksalt. 

°
hetvattencentraler Mkr /69 
sammanbindn.ledn. Mr 93 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /035 /DPF 

Invcsterat kapital_ elproduktion Mkr é“?O 
i jämförelsealt. hetvattencentraler .Mkr 300 

lokalnät __0wmM Mkr 
Totalt Mkr áfêo 990 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % 5/ 

1) inkl. rcsorvcffokt 



K0stnaJ0r vid 

Kärnkondens 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Kärnmottrvck 

An1äggningsk0stnad_per kw 
kondcnseffckt 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffckt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivñing 
Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa per kw nwtlzrycks- 
effekt 

oljepriset 

2 x 800 NW 
C 

550/390 Mwe 

Exempel 6 
K ostnade r kärnkraft 

/O kr/Goal 

/C) 

/QCXD 

/29 

/8 

//

/59 

/é7 

0,7 

1200 MW
V

/V00

/975? 

.2/3 

3? 

/6 

251” 
 /

52657 

FÅ 

kf/kw 

kr/kw år

u 

p

öre/kwh 

bü. 2 28 



Exempel 6 bil. 2:49 
Kostnader olåjekraft NÄ.R - 3 01 

/o 0,1, 

Qliekondens 2 X 340 Mwe 

bAnläggningsk0stnad 7573 kr/kw 
Fast årskostnad 

Räntá 0 avskrivning 57/ kr/kw år 

Drift 0 underhåll 
 

/3  

Fast bränslekostnad 
l 

3  

Summa 9 7  

Transiteringskostnad #  

Summa _ /ÖV  

Rörlig kostnad 
4 l 

035 öre/kWh 

Oljemottrvck 2 x 210 Mwe 330 MNV 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckscffckt 9573 kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning A92 kr/kw år 

Drift 0 underhåll - /5  

Fast bränslekostnad 4  

Summa /g/ 
 

Transiteringskostnad  

Summa pcr kw mottrycks- /g4/ 
effekt 



Hc tva t Cnpü1111(,)l“ 

N Ä] - 3 0 1 

A x 150 Mwe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel e bil. 2530 
Kostnader hetvattencentraler 

/0 5% 

/OO knä/kk 

// _kr/kW år 

/ n 

/2 n 

/. / öre/ldfh 



  

H Exempel 7 bil. 2:31 
N A R - 3 O 1 Kärnmottryck :U åå- 

Ränta Y % Bränslekostnad /C7 kr/Goal 

Värmeeffekt i nät MW c3YOC 
 mottryck MW /200 
 he“tvattencentralenr 1) MW 24/00 

Värmeenergi nät Gwh 72069 

mottryck GWh .fâoo
 hetvattencentraler GWh /3053 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 5000 
mottrycksvärme __ h/år 792C) 

Eleffekt i mottryck MW 390 
(tillskott) i kondens Mw ,bo 

Elenergi i mottryck GWh /920 
kondens GWh 550 

GWh 
Total elenergi GWh 24/70 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 1/920 
kondens el h/år /OOND 

Kostnad för värme och elproduktion 

Mottryoksverk: Fast Mkr/år 85 

5 Rörlig Mkr/år :§ 

g Total Mkr/ar ;og 40.9 
Hetvattencentraler: Fast Mr/år :V 

Rörlig mçr/år /g 

i 
Total Mkr/år” gg ag 

l 
Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /O _
 

fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år 425 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 5? 
Rörlig IVJkr/ål* /=› 

 
värmeprod. Fast Mkr/år _3o 

Rörlig Mkr/år 72 
Effektvärdering ax/Ekondexlsdel Mkr/år a- 

Total årskostnad Mkr/år 4?? /?9 

Minskning i årskostnad Mkr/år 33

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 7/6 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr J40 

sammanbindn.ledn. Mkr 29
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /075 /OG/á” 

Invcsterat kapital_ elproduktion _ Mkr 0%? 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 300 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr ?gg #69 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 3737 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % A2 

1)_inkl. resorveffekt 



  

  

1) inkl. reserveffekt 

  

__ Exempel 7 _ 1
N A R - 3 O 1 Oljemottryck 60W 

Ränta 00 76 Bränslekostnad /O kr/Gcal. 

Värmeeffekt i nät MW .ål/OO 

mottryck MW /4/4/0 
hetvattencentraler 1) MW /6670 

Värmeenergi nät GWh 7.200 

mottryck GWh 4296 
 hetvattencentraler GWh 22955 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3000 

mottrycksvärme h/år 529 5O 

Eleffekt i mottryck MW 990 
i

(tillskott) i kondens Mw o 
Elenergi i mottryck GWh 37/51* 

kondens GWh O
GWh 

Total elenergi GWh 27/4/ 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 2950 
kondens el h/år Q

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år- 92 

Rörlig Mkr/år 7? 
Total Mkr/år n: /77 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /4 

Rörlig. Mkr/år §2 
-

Total Mkr/år 19 1/2 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år z 4/ 
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år :.30 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/âr 3+/ 

Rörlig IVIkr/år 65 
 värmeprod. Fast Mkr/år ao 

Rörlig IVIkr/år 79 

Effektvärdering av kondensdel kmr/ål: 
Total årskostnad Mkr/år år? 299 
Minskning» i årskostnad MLkr/år 9.8 

Investerat kapital_ mottryclcsverk Mkr 874/ 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 15,9 

sammanbindn . ledn . Mkr 4,13 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /015 /0!5° 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 690
i Jämförelsealt. hptvattencentraler Mkr 300 

lokalnät Mkr 

Totalt Mkr ?90 990 

Extra kapital i mottryclcsalternativ Mkr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 7% 30 



Exempel 7 bil 2533 
N Ä R - 3 0 1 Kostnader kärnkraft A

Kostnader vid oljepriset /0 kr/Goal 

8 %

Kärnknndens 2 x 800 Mwe 

Anläggningskostnad AQOC kr/KW
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /09 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3 

Fast bränsleko§tnad 
 

// 
 

5 n Smmm 
4 i /3; 

Transiteringsk?stnad 9
 

Summa ç / 4/ ;l
 

N . Q .. . 
Rorllg kostnad 

á 0.7 orc/kwh 

i
2

Kärnmottrvck i55ö/390 Mwc 1200 MWV 

Anläggnjngskostnpd per kw ›
kondonseffckt 5 /300 kr/kw

Anläggningskosfnåd per kw 

motfryckscffekt /§35_  

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /56 kr/kw år 

Drift 0 underhåll 
l 

29 
 

Fast bränslekostnad /6 
 

Summa å// 
 

Transitcringskostnad 7

Summa per kw mottrycks- 
V

:Q/g 
H effekt 



Exempel 7 bil. 21.34 
N Ä R _ 3 0 1 Kostnader oljekraft 

  

2 ?å 

Oliekondcns 2 X BHC Mwe 

Anläggningskostnad 952) kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 58 kr/kw år 

Drift 0 underhåll 
 

/3 
 ”

Fast bränslekostnad - 
3

 

Summa 
ä

403-/  

Transiteringskostnad 
\ 

7  

Summa 
A

9/  

Rörlig kostnad. = - 
i

2,1/ öre/kWh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffckf 95?? kr/kw
Fast årskostnad 

H 

Ränta 0 avskri$ning få kr/kW år 

Drift 0 underhåll /5  

Fast bränslekostnad # V
 

Summa /05”  

Transiteringskostnad 3
 

Summa per kw mottrycks- 
u 

/6,? effekt -



Hotvattcnngnnor 

IGÄ R - 30 1 

l . r L x 130 MWg 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslckostnad 

Summa ›

Rörlig kostnad 

Exempel 7 bil. 2:35 
Kostnader hetvattencentraler 

00% 

/00 kr/kw 

9 kr/k-W år 

/ n

/ O u 

/ / öre /kwh 



NÄR - 301 

Ränta __49_ i. 

Exempel 8 

Kärnmottryck . C 1; 
bil “21136 

Bränslekos tnad / 3 kr/Gcal 

1) inkl. reservefüekt 

  

  

  

  

  

.Värmeeffekt i nät MW 34/00 
 mottryck MW /200

hetvattencentraler 1) MW 2900 

Värmeenergi  nät GWh 7200 
 mottryck GWh 5900 
 hetvattencentraler GWh /300 

Utnyttjningsti-d, värmenät h/år sooa 
mottrycksvärme h/år 99.20 

Eleffekt i mottryck MW 390 

(tillskott) i kondens Mw /so 
Elenergi i mottryck GWh /920 

kondens GWh ;ro 
GWh 

Total elenergi GWh ,34/70 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 4900
kondens el h/år /000 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år /03 

Rörlig ___ IVlkr/år 2.6 
Total Mkr/år 522 /12 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .29 

Rörlig __ Mkr/âr /9 
Total Mkr/år 1/5 ag 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /2- /S 
  

fjärröverföring av värme Mkr/år _
Total årskostnad Mkr/år 492 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år éâ 

Rörlig ____ Mkr/år .ao 

_ 
 

värmeprod. Fast Mkr/år se 

Rörlig ___ Mkr/år 409 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år g

Total årskostnad Mkr/år 330 230 

Minskning i fars-kostnad Mkr/år 4/ 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 3370 
i mottrycksalt. hetvattencentraler ___Mkr ;z 4/0 

sammanbindn. ledn. Mkr 5= 9
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /0?9 /099 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr V6? 
i jämförelsealt. hetvattencentralor Mkr 300 

lokalnät Mkr 
Totalt Nfkr 76 V 76? 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 72 /IZ 



NÄR .- 301 
Exe mpel 8

Oljemottryck L J *.; 
bil. 2337 

Ränta _(9_ % Bränslelcostnad /3 kr/Cácal 

Värmeeffekt i nät MW ÅÖZXD 
 mottryck MW _Å49Y9 _
 hetvattencontralcr 1) MW 1é?3 

Värmeencrgi  nät GWh 1%20C 
 

mottryclc GWh 36 eo 
 hetvattencentrafLer GWh 354/ O __ 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3030 Q
mottrycksvärme h/år ÅS7/O 

Eleffekt i mottryck MN 9213 

(tillskott) i kondens MW O

Elenergi i mottryck GWh J32? 
kondens GWh C3 

GWh 
Total elenergi GWh 2233 -7 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år å5é%3 
kondens el h/år C)   

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk:  ast Mkr/år. //V 

_ Rörlig __ Mkr/âr ae _
Total Mkr/år ;og ;zoo 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år 20 

Rörlig ___ Mkr/år 57 
Total Mkr/år^ 7/ #/ 

Kostnad för hopmaskning av nät Mr/år 5 5
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total ârskostnad Mkr/år â=7é 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/ar 96 

Rörlig ___ Mkr/år 72 
  

värmeprod. Fast Mkr/år 36 

Rörlig ___ Mkr/år /04/ 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mr/ar 309 305: 
Minskning i årskostnad Mkr/år .3â 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 9?V 

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /68 
sammanbindn.ledn. Mkr 43
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /DFS /095 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 696) A
i jämförelsealt. 

°
hetvattencentralor ___ Mkr goca 
lokalnät M“w“_Mkr 
Totalt Mkr ?90 ?90 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 95_ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % C74_ 

1) inkl. rescrvoffekt 

  

  

  



Exempel 8 
N Ä R .. 3 o 1 Kostnader kärnkraft 

/3kr/(1Cz1J. Kostnader vid oljepriset 

I
/O %

Kärnkondens 2 x SOOHMWG 

Anläggningskostnad /QCXD kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning A29 kr/kw år 

Drift o underhåll 
/$?_ 

 

_ Fast bränslekostnad //
 

Summa 
V 

/ggv 
 

Transiteringskostnad 9

Summa /é 7- 

Rörlig kostnad O. 8 öre/kWh 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw -

kondcnseffckt /L/OO ;cr/kw 

“åååfâlâiiâäáåååâåêd p” ”L” 
M 75 n 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 51/3 kr/kw ar 

Drift o underhåll Q9 

Fast bränslekostnad /6 
 

Summa 
95-00 

 

Transitcringskostnad 2,1 

Suimna per kW JIIOtLIyC]{:5- áyé 5
effekt 

bil 2:38 



i

Exempel 8 iiail. 3:339
N Ä R _ 3 0 1 Kostnader oljekraft 

/0 7» 

_Ql ;|ek011.(|c2n__§ 2 x 3140 BIWO 

Anläggningskostnad ?KWD kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 9/ kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3 

Fast bränslekostnad 3

Summa 9 7 

Transitcringskostnad $  

Summa › /CD?  

Rörlig kostnad. 3,/ öre/kun 

Oliemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckscffekt QÖWD kr/kW
Fast årskostnad 

 

Ränta 0 avskrivning /C92 kr/kW år 

Drift o Lmderhåll V , /5-  

Fast bränslekostnad . 4 “ 

Summa /2/
 

Transiteringskostnad 3
Summa per kw mottrycks- 

 
/JL/ 

effekt 



NÄ.R - 3 01 

lfctvatizcnugunxuor 14 x 150 WNC 

Anläggningsknstnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 

Sunnna 

Rörlig kostnad 

Exempel 8 bil. 2:40. 
Kostnader hetvattencentraler 

/G Få 

/0 o lar/kk 

/ / lcr/lciv år 

/ ll 

/ 2 Il 

/l 5447 öre/km 



  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

_ Exempeli 9 bil. 2-:41 
N Å R - 3 O 1 Kärnmottryck *U  

Ränta 2 % Bränslekostnad /O kr/Goal 

Välwnecftelcl. :L nät MW 24/00 
 mottryck MW j D. O O

11e tvattexlc entralcl* 1) MW ,7 4/ OO 

Värmeenergi  nät GWh 71630 

mottryck GWh 6500 
 hetvattenccntraler GWh JoC 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 300C 

mottrycksvärme h/år 5423 

Eleffekt i mottryck MW E390 

(tillskott) i kondens Mw ,Iso 
Elenergi i mottryck GWh ä//4 

kondens GWh 550 
GWh 

Total elenergi GWh 3.661/ 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 55410 

kondens el h/år /06%? 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottryclcsverk: Fast bücr-/år 90

. Rörlig Mkr/år 25 

Total Ivuçr/âr // s //5 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .Qy 

Rörlig Mkr/år 
Total Mkr/år §2. 61 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /0 /o 
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mr/år /57 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år :T8 

Rörlig mir/år /9 
  värmeprod. Fast Mkr/år 30 

Rörlig Mkr/år 79 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år /9/ /9/ 

Minskning i årskostnad Mkr/år 39 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 7170 

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 2éN3 
sammanbindn.ledn. Mkr 89 _
lokalnät Mkr . 

Totalt Mkr /099 /099 ,

Investerat kapital_ elproduktion Mkr #69 
i jämförelsealt. hetvattoncentraler Mkr .3OC) ü 

lokalnät w”wmW__Mkr 
Totalt Mkr 768 ?%9 

Extra kapital i mottrycksaltcrnativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 

% /O extra kapital 

1) inkl. reservoffekt 



__ Exempel 9 bil. 2.242 
N A R - 3 O 1 Oljemottryck  F.. 

Ränta 5 % Bränslekostnad /C) kr/Goal 

Värmeeffekt i nät MW L24OC 
 mottryck BMJ /GN/O 

hotvattenoentraler 1) Mw u; :eo 

Värmeenergi nät (HH1 72cx3 

nmttryck Gwh 4ââ6
 hctvattencentraler Gwh 19,r5 

Utnyttjningstid, värmenät 
 

h/år Bcxoo 

mottrycksvärme h/år 349690 

Eleffekt i mottryck MW 93C› 

(tillskott) i kondens Mw o 

Elenergi i mottryck GWh 279.1 
kondens GWh O

GWh 
Total elenergi GWh :HN/i 

Utnyttjningstid, mottrycks el_ h/år aayo 
kondens el h/år O

Kostnad för Värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år- 99 

Rörlig Mkr/år 79 
Total IVIkr/år p; 4:7 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7 

Rörlig Mkr/år sa 
Total Düçr/âr 99 4/9 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4 4
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 2§0 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år .94 

Rörlig Mkr/år 55 
  värmeprod. Fast Mr/år 30 

Rörlig Mkr/år 79 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/°r 
Total årskostnad Mkr/°r 259 259 

Minskning i årskostnad Mkr/år 22 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 999 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /6? 

sammanbindn.ledn. Mkr 43 
lokalnät ___ Mkr 
Totalt Mkr /025 /025 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr é9C7 
i jämförelsealt. 

°
hetvattencentraler Mkr 306) 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 990 990 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % 3Ö A

1) inkl. rescrvcffekt 



Exempel 9 bil. 2 543 

N Ä R _ 3 0 1 
Kostnader kärnkraft 

I{(›s1:x1e...l03^ vid (UWÅCDTILSGTZ /Olçr/Cczxl 

0
g,% 

Kärnkondens 2 x 800 Mwe 

Anläggningskostnad /âOC kr/kw
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /09 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /9 
Fast bränslckostnad //  

Summa . › 

I  
/39 

 

Transiteringskostnad 9  

Summa /V7 

Rörlig kostnad O, ? öre/kWh 

Kärnmottrvck 550/390 Mwc 1200 MWV 

Anläggningskostnåd per kw -

kondenseffckt %HOC kr/kw 
Anläggningskostnad per kw 

mottryckscffckt /975  

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /79 kr/kw år

Drift 0 underhåll gg 
Fast bränslekostnad /Q 

 

Summa Q f:) 1./ 

Transiteringskostnad 27 

Summa por kw mottrycks- Q3/ 
effekt -  



c, 

NÄ.R - 3 01 

_Qljcrkondens 2 x 3110 MWC 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift.o underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

2 x 210 MW 
e Oljcmottrvck 

Anläggningskostnad per kW

mottryckscffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa per kw mottrycks- 
effekt 4

330 MWV 

Exempel 9 
Kostnader 

750 

69

/3 

E1/ 

9/

3.9/ 

950 

oljdkraft 

kr /kw 

kr/kw år 

I! 

ll 

ll 

I! 

I! 

öre/Idh 

lir/LW 

bil. zzzqå 

86 kr/kw år 

/5 

ö 

/05 

3

/08 

H 

II

I! 



u Exempel 9 bi1.-2:45 
N A R - 3 0 1 Kostnader hetvattencentraler 

1I.t*t*I: ›4 v 11-51 m . 40 xa nwann01 \ ;O l\c V , 

Anläggningskostnad /Ö kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 9 kr/kW år 

Ränta 0 avskrivning på oljcv
lager och fast bränslekostnad  /  

Summa / 0 
› 

Rörlig kostnad /_/ öre/kWh 



  
  

H P å x Exempel 10 billiâááö X \  3 C 
Kärnmottryck EMM-ff. 

Pavta 3 % Bränslekostnad /O kr/Goal 

Värmeeffekt - nät MW 24/00 
“ 

mottryck MW /QCMQ
hetvattoncentraler 1) MN åf/OO 

Värmeenergi  nät GWh ?23o 
mottryck GWh 5900 

 hetvattencentraler GWh / 306) 

Utnyttjningstid, värme-nät h/år 9000 

mottrycksvärme h/år 1/9010 

Eleffekt i mottryck MW (390 
(tillskott) i kondens MW /6C) 

Elenergi i mottryck GWh /920 
kondens GWh 550 

GWh 
Total elenergi GWh 24/70 

Utnyttjningstid, mottryoks el h/år 4/9-70 
kondens el h/år /ooo 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: “ast Mkr/âr- 75 

Rörlig Mkr/år a; 
Total Mkr/år 408 /09 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .§9 

Rörlig Mkr/år /c/ 
Total Mkr/år gg 39 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /O /0 
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år /ss 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 52 
Rörlig Mkr/år 17 

  
Värmeprod. Fast Mkr/år 30 

. Rörlig Mkr/år v9 
Effektvärdering av kondensdel Mr/år 5 

Total årskostnad Mkr/år 195 /?S 
Minskning i årskostnad Mkr/år 29 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 7/6 

_i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr âéüb 
sammanbindn.ledn. Mkr 89
lokalnät Mkr 
Totalt Mlçr /OVF /04/5 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 939 
i jämförelsealt. 

 
hetvattencentraler Mkr 30c› 
lokalnät __ _______ ›_Mkr 
Totalt WW _ Mkr =72? 729 

Extra kapital i mottrv.ksalt-rnatl» Mkr 3/6 

Minskad årskostnad velauion till 
extra kapital _ % 7

1) inkl. roserveffuz-l-ci: 



  

  

1) inkl. reserveffekt 

  

  

.. _ Exempel 10 bi1._.zf:47 
N A R  3 O 1 

Oljernottryck  U ,› 

Ränta 5” % Bränslekostnad /C7 kr/Goa] 

Värmecffelct i :nät MW 3900
 mottryck MW /79() 

hetvattencentraler 1) MW /é9C 

Värmeenergi  nät GWh 7200 
 mottryck GWh 3700 
 hetvattenccntraler GWh 35CÖ 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3000 

mottrycksvärme h/år 2570 

Eleffekt i mottryck MW 92C) 

(tillskott) i kondens MW o 

Elenergi i mottryck Gwh 24//6 
 kondens GWh 0 

GWh 
Total elenergi GWh ål//6 7 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år å57C9
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: kast Mkr/år- 99 

Rörlig Mkr/år 69 
Total Mkr/år /69 /69 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /4 

Rörlig Ivllcr/år :§9 
Total Mkr/år 5-5 rs- 

Kostnad för hopmaskning av nät Mr/år V 4
› fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år âe27 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 24

Rörlig Mkr/år .SQ    
värmeprod. Fast Mkr/år :§0 

Rörlig Mkr/år 79 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mr/år .#51 25/ 

Minskning i årskostnad Mkr/år §9 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 874 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /68 

sammanbindn.ledn. Mkr #5 
lokalnät Mkr J
Totalt Mkr /085 /035 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 690 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr .ZOO 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 990 99C 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % å5. 



Exempel 10 

NÄ.R - 3 01 

Kostnajor vid oljepriset /Ö kg/Ccal 

Ja 

Kärnkondens 2 x SOOEMWC 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll /ç 

Fast bränslekostnad // 

Summa /29 

Transiteringskostnad 9
Summa /33 

Rörlig kostnad C1? 

Kärnmottrvck 550/390 MWC 1200 NWV 

Anläggningskostnad per kw -

kondcnseffckt /3570 

 
  

 

Fast årskostnad 
Ränta 0 avskrivning /ééå 

Drift 0 underhåll U2? 
Fast bränslckostnad / 6 

Summa ;g / /

Transitcringskostnad 7 

Summa per kw mottrycks- gl/3 
effekt 

/ /OO kar/kw 

I! 

N

K ostnade r kärnkraft 

/ OO kr/kw år 

251762,/]\J11 

kzj/klxl 

1:17,/111! 
H 

H 

ll 

0 
dl” 

bil. -2“:48 



Exempel 10 bil. ;H49 
N Ä R - 3 0 1 Kostnader oljekraft 

e? å 

_(_)_I_I;_*jeko11d0ns 2 x 3110 BIWC 

Anläggningskostnad ?5ZD kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning G3 kr/kW år 

Drift 0 underhåll /3  

Fast bränslekostnad 3  

Summa 5,4  

Transiteringskostnad 7 

Summa - 9 /
_

 

Rörlig kostnad. 2.4/ öre/kwh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV

Anläggningskostnad per kW

mottryckscffckt 9523 kr/kW_ 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning ?é kr/kw år 

Drift o underhåll / 5 
 

 

Fast bränslekostnad . V A
 

Summa /0 J  

Transiteringskostnad _ 3

Summa per kw mottrycks- /Då? 
effekt 



Hctva”tcnnunn0r 

N ÄEK - 3 01 

1 ,l x 150 MWC 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

“Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på oljo- 

lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 1 0 bil. 2250 
K os tnade r hetvattencentrale r

A90 

/O 

Å /

11?,/1&lt;\{ 

Içxñ,/lçif fin? 

N

öre/kwh 



  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

.. , Exempel 11 bil. 2:51 
N A R j O 1 

Kärnmottryck *i v 

Ränta /J % Bränslekostnad /O kr/Gcal 

. c i 
vämeefrekt l nät Mw 986/00 L 

 mottryck MW /200 
hetvattencentraler 1) MW ;*WDO 

Värmeencrgi i nät GWh #200 
 

mottryck GWh 59 OQ 
 hetvatterlcentralel* GWh 1300 

Utnyttjningst:i.d, värmenät h/år 3000

mottrycksvärme h/år f 9 :IQ 
Eleffekt i mottryck MW 390 

(tillskott) i kondens Mw /60 
Elenergi i mottryck GWh /92C 

kondens G-wh ;§0 
GWh 

Total elenergi. GWh 21/70 

(Jtnyttjningstid, mottrycks el h/år 1/9520 
kondens el h/år 1000 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år L/9 

Rörlig_ Mkr/år ga 
_. Total Mkr/år M2 M2

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år av 
Rörlig Mkr/år gu 
Total Mkr/år za ga 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /3 43  
fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år ao 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf 75 

Rörlig Mkr/år 43  .  
värmeprod. Fast Mkr/år 12

Rörlig Mkr/år 79 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 6

Total årskostnad Mkr/år 2/9 2/9 
Minskning i årskostnad Mkr/år /6 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 77C 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 24/O 

sammanbindn.ledn. Mkr 2? 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /099 /O?? 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 9%? 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 300 

lokalnät Mkr 
Totalt Mr J62 762 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
J_ extra kapital 

1) inkl. reserveffekt 



  

  
  

__ 
- Exempel 11 bi1.2:52 

N Å R - 3 O 1 Oljemottryck V

Ränta /9 % Bränslekostnad /C kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW c9V0C 
mottryck MW» /VVO 

 hetvattencentraler 1) MW (680 

Värmeenergi nät GWh ?log 
xmnmryck Gwh .gano 
 hetvattencentraler Gwh 2.000 

Utnyttjningstid, värmcnät h/år §00C 
mottrycksvärme h/år 36/O 

Eleffekt i mottryck MW 920 
(tillskott) i kondens Mw g

Elenergi. i mottryck. GWh 33:20 
 kondens GWh O

(E-Wh 

Total elenergi GWh 332.0 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 3ez 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/är #30 

Rörlig Mkr/år 95 

i. Total Mkr/år åál 5 â25_____ 
Hetvattencentraler: Fast Mkr/är .§9 _W 

Rörlig Mkr/år å. 2 

Total IVIkr/âr i g ve 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 57 5 

fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år 27e 

Jämförbar kostnad :För elprod. Fast mer/år ma” 

Rörlig Mkr/år yo 
  värmeprod. Fast Mkr/år 41 

Rörlig Mkr/år 72 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 302 §09 

Minskning i årskostnad Mkr/år 35 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr §76/ 

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /62
sammanbindn.1edn. Mkr =y3 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /025 /095 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 6969 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr BCND 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 990 990 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 957 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital *få 35 

1) inkl. reserveffekt 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  



Exempel 11 bil. 2.353 
N Ä R .. 3 0 1 Kostnader kärnkraft 

I\0.*si:nar301 vid 0.1._jopr:i sot: /O LñP/(ical 

/ál 7, 

Kärnkondens 2 x 800Mwe 

Anläggningskostnad / QOO lir/kw 
Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning /5O kr/kw år 

Drift o underhåll / g
 

Fast bränslckostnad /5 

Summa 
› 

/â *5 
 

Transiteringskostnad 9  

Summa 
i

/ 9 :Z  

Rörlig kostnad O, -7 öre/klan] 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MWV

Anläggningskostnad per kw -

kondcn.seff“c1:t _ /l/OO kr/ld-J 
Anläggningskostzlad per kW _- 

mottryclcscffolct _
/9 715_  

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivnzlng* å 4/ 7 kr/kw år 

Drift o underhf-*lll 39 

Fast bränslekosizxiad ,Q 2_ 

Summa 2 57 g \

7 ll
Transitoringskostnad 

Suinma p01 kw mottryclçs- 335 
effekt 



Exempel 11 bi1.2=.54 
N Ä R - 3 0 1 Kostnader oljekraft 

/.:z. 92 

Oljekondons 2 x BUO MWC 

Anläggningskostnad 7533 kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 95/ kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3  

Fast bränslekostnad 7 
Summa // /  

Transiteringskostnad ?  

Summa - //33  

Rörlig kostnad_ 2, V öre/kWh 

Oljemottrvck 2 x 210 MWG 330 MNV 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckscffekt ?§77 kr/RW 
Fast årskostnad 

.

Ränta 0 avskrivning //9 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /5* 
 

Fast bränslekostnad 5 

Summa / 3 9  

Transiteringskostnad 3  

Summa per kw mottrycks- 
effekt /Ã/Z 



Ile tva t: i 0111121111101? 

NÄ.R - 3 01 

14 x 1330 Mw 
0 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje» 
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 11 bimfzss 
Kostnader hetvattencentraler 

/2 ?på 

/OO kr / kw

/3 kr/kW år 

/ n

/Ö/ n 

/› / öre/ldäh. 



 

., , Exempel 12 bi1_2:á6
N A R -3 O 1 

Kärnmottryck

Ränta -3 % Bränslekostnad /6 kr/ana]

Värmeeffekt i nät MW :24/00

mottryck MW /å1DO _
 hetvattexzcentraler 1) MW .at/oo

Värmeenergi nät GWh & _ mottryck GWh 5900
 hetvattexxcentraler GWh /JOO

Utnyttjningstid, värmenät h/år ;sooo 

mottrycksvärme h/år / ?Q0

Eleffekt i mottryck MW :B90

(tillskott) i kondens MW 140
Elenergi i mottryck Gwh /9213

 kondens Gwh 5150
(Z-Nfh.

Total elenergi Gwh ål/?O

(Itnyttjningstid, mottrycks el h/år 492.0
kondens el h/år /000

Kostnad för värme och elproduktion

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mottrycksverk: Fast Mkr/fr 20
Rörlig ____ Mkr/år 523

. . Total Mkr/år //3 //3

Hetvattencentralerå Fast Mkr/är 34/

Rörlig _____ Mkr/år .S3
Total IVIkr/år i; v?

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/âr /O /o

fjärröverföring av värme Mkr/âr
Total årskostnad Mkr/år /70

Jämförbar kostnad :för elprod. Fast Mkr/år 587

Rörlig _______ Mkr, år /7 

värmeprod. Fast Ivtktr/år 30

Rörlig ____ Mkr/år /ae

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 5
Total årskostnad Nllkr/å.r 934 236

Minskning i årskostnad Nlkr/år 6§

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr -770
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 21/0

sammanbindn.ledn.
__-

å??
lokalnät Mkr
Totalt Mkr /099 /099

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 4/62
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 300

lokalnät Mkr
Totalt Mkr 768 ?6§°

Extra kapital i mottrycksaltezvnativ Mkr 33/

Minskad årskostnad i relation till

7:, :mextra kapital

1) inkl. reserveffekt



bil. 2:57 

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

__ Exempel 12 
N A R 3 O 1

Oljemottryck 

Ränta J % Bränslekostnad /6 kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW 526/00 

mottryck MW /79%) 
 hetvattencentraler 1) MW /6343 

Värmeenergi  nät GWh 7âoC 
 mottryck GWh ;W670 
 hetvattencentraler GWh I/?ao 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3OCN3

mottrycksvärme h/år /7a4r 

Eleffekt i mottryck MW 920 

(tillskott) 1 kondens MW o 

Elenergi i mottryck GWh A597 
kondens GWh O

GWh 
Total elenergi GWh /$“?7 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år /?2:§ 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 99

Rörlig Mkr/år 7=/ 
. 5 Total Mkr/år /73 /73 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7 
Rörlig Mkr/år 9.2 
Total Mkr/år /oo /oo 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år V #
fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år 277 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf IV

Rörlig Mkr/år e; 
 

värmeprod. Fast Mkr/år BC) 

Rörlig mer/âr 4.24. 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år __ 

Total årskostnad Mkr/år âcaa_ 
Minskning i ârskostnad Mkr/år .23:_ 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr CP?? 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /69 

sammanbindn.ledn. Mkr #3 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /095 /ors- 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr é90 
i jämförelsealt. 

°
hetvattencentraler Mkr ,§00 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 790. 990 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mr 95 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % a?6 

1) inkl. reserveffekt 



Exempel 12 
NÄR - 301 

Kostnader vid oljcprisof /6 kr/Goal 

8 ?å 

Kärnkondens 2 x 800 Mwc 

Anläggningskostnad /QCXD 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /0? 

Drift 0 underhåll /9 

Fast bränslckostnad // 

Summa /3572 
l 

Transiteringskostnad 9 

Summa /z/.7 

Rörlig kostnad CZ; 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MNV 

Anläggnjngskostnad per kw _
-

kondenseffckt /VOC3 

Anläggningskostnad per kw

mottryclçseffolct 
/976- 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /äf? 

Drift 0 underhåll Q

Fast bränslekostnad ,Q 

Summa äály 

Transitoringskostnad 7

Summa per kw muttrycksj älg/ effekt 

K os tnade r kärnkraft 

1:17//Içlv 

Icur,/]\J §11? 

H

H 

Il

H

ö r e /]»;.\*.11 



Exempel 12 bil, 2:59 
_ N Ä R - 3 O 1 Kostnader oljekraft 

Oljekondcns 2 x 3110 MWC 

Anlåiggningskostnad ;v50 kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 6? kr/kw år 

Drift o underhåll /3 
 

Fast bränslckoétnad 
3 

Summa 
g, 1/ 

 

Transitcringskostnad 7
 

Summa -
V 9/ 

Rörlig kostnad :j: 9 öre/kWh 

Oljemottryck 2 x 210 Nwe 330 MNV 

Anläggningskostnad per kw Å
mottryclçsnffckt 5750 kr/LW 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning ge kr/kW år 

Drift 0 underhåll 
/år 

Fast bränslekostnad 
y

 

Summa 
/ O 5- 

Transiteringskostnad _3 
 

Summa per kw mottrycks- /O H effekt ^



N Ä R 3001 

Uctvattenpunnur N x 150 Mwc 

Anlåiggninggslcos tnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 

Sunnna 

Rörlig kostnad 

Exempel 12 bil. 2 550 
K ostnade r hetvattencentrale r

/ácskr/kw 

9 lcr/Iciw! år 

/ n 

/ O n 

/, ;ZS-örc/klslh 



Exempel 13 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

.. _ bl-32: ” 
N A R - 3 O 1 Kärnmottryck “M ..› 

1 bl 

Ränta å 7a Bränslekostnad /O kr/(Exáal. 

Värmeeffekt i nät MW 094/00 
 mottryck MW /âOO 

i hetvatrtenc:entraler 1) MW 024/00 

Värmeencrgi  .nät GWh 7:200 
 mottryck GWh 5900 
 hetvattenceznüraler GWh 1300 

(Jtnyttjrlingstid, värmenät h/år 3000 
mottrycksvärme h/år I-f 9 -2 0

Eleffekt i mottryck MW 390 
(tillskott) 1. kondens MW / eo 

Elenergi. i mottryck GWh /920 
kondens G-Wh 550 

GWh 
Total elenergi GWh å 4/70 

(Jtnyttjningstid, mottrycks el h/år #920 
kondens el h/år IOOQ 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 90 

Rörlig Mkr/år ao 
. _. Total Mkr/år / I 0 / I O

Hetvattencentxfaler: Fast Mkr/är :Ill 

Rörlig Mkr/år M
Total Mkr/år gg 3 s» 

Kostnad för hopmaskning av 115311; Mkr/år /O /O 
 

fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år 15.9

Jämförbar kostnad :för elprod. Fast Mkr/åt 5? 

Rörlig; Mkr/âr /5 
värmeprod. Fast Mkr/år 30 

Rörlig Mkr/år 49 
Plffektvärdering av kondensdel IVIkr/år z

Total årskostnad Mkr/år (975 j?? 
Minskning i årskostnad Mkr/år .22 

Investe-rat kapital_ mottrycksverk Mkr 1770 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 0970 

sammanbindn. ledn . Mkr g? ___ 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /O 99 /097 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 4/62
i ,jämföre1sealt. hetvatterxcentraler Mkr 300 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr ?69 S769 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 33/ 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 96 ?

1) inkl. reserveffekt 



  

extra kapital 

1) inkl . reserveffekt 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

_. _ r Exempel 13 bil. 2:62 
N A R  3 O 1

Oljemottryck 

Ränta f 7, Brâinslekostznad /O kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW åâüüo 

mottryck MW /V9%3 
hetvattencentraler 1) MW /680 

Värmeenergi  nät Gwh. r7:9o 
 mottryck GWh 4/0210 
 hetvattencentraler Gwh 3/.3C 

Utnyttjningstid, värmcnät h/år äcMDC 

mottrycksvärme h/êlr .E2 X3 O

Eleffekt i mottryck MW L?JC3 

(tillskott) i kondens Mw o 

Elenergi i mottryck GWh våéuby 
kondens GWh c

GWh 

Total elenergi GWh 36634 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 28W5O 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 99__ 

Rörlig ___ lvücr/åx______zi§m› 
. -

; Total Mkr/år ?# /79 
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7 _

Rörlig Mkr/år ;BV 
Total Mkr/år 57 QZWM 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4 W N_ 
 fjärröverföring av värme Mkr/år _

Total årskostnad Mkr/år áiâ? 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast »nar/ån 84/ 
Rörlig Mkr/år §2 

“   värmeprod. Fast Mkr/år 30 

Rörlig Mkr/år 19 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 02:75 :J55 

Minskning i årskostnad Mkr/år .ag 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr ?79 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /éâ 

sammanbindn.1edn. Mkr 93 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /085 /085 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 590 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr _30O 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 990 2590 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 75 

Minskad årskostnad i relation till 
i 

% 4.:?-



Kärnknndens 

NÄ.R - 3 01 

2 x 800 Mwe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Kärnmottrvck .550/390 Mwe 

Anläggningskostnad per kw 
kondonseffckt 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffckt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Stnnnna 

Transitcringskostnad 
rSumma por kk 

effekt 
znottljnüçs- 

Exe mpel 1 3
K os tnade r kärnkraft 

Kostnader vid oljcjurüi sot /O jçr/(Tczxl 

/QCXD 

/09 

/3 

//

/23? 

/6/? 

D.6 

1 200 MW
V 

/9%7O 

/”9?$7 

/79 

27 

/é 

JS29 

? 

.?3/ 

lçzr,/lcli 

lcnr,/1\J êixñ 

|| 

II 

H

Il 

öre/kWh 

krj/ld-I 

1:1?//lill 211? 

H

H 

H 

bil. 2563 



Exempel 13 bilgiai 
Kostnader oljekraft NÄ.R - 3 01 

f 93 

Oljckoñdens 2 x 3h0 Mwe 

Anläggningskostnad 332) kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning é? kr/kw år 

Drift 0 underhåll ,3
- 

Fast bränslekostnad 3

Summa 
I V 001/ 

Transiteringskostnad 
›. A

7
Summa 

i i
 

Rörlig kostnad öre/kWh 2,7 

Oljemottrvck 2 x 210 Mwe 330 NNV 

Anläggningskostnad per kw . 

mottryckscffckt ?§53 kr/kW
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 9é= kr/kw år 

Drift o underhåll /5 

Fast pränslekostnad 7  

Summa /05  

Transiteringskostnad 3  

Summa per kw mottrycks- V /c?? 
effekt  



NÄ.R - 3 01 

llctvaLcvnnim11c›1 14 x 150 mrc 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0avskrivning på oljo-
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 13 bil. 5.465 
Kostnader hetvattencentraler 

f % 

/O O lir/Ich 

9 kr/kw år 

/ u 

/0 . 

,_ , öre /kwn 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

__ Exempel 14 bi1.2.:›.66
N Å R - 3 O 1 Kärnmottryck M... “Ä-

Ränta Y % Bränslekostnad /O kr/Goal

Värmeeffekt i nät MW QLWÖCD _

mottryck MW /axbo
hetvattencentraler 1) MW ål/C›O

Värmeenergi
 nät Gwh JZCDO
 mottryck Gwh .525O

hetvattencentraler Gwh /95:0

Iltnyttjningstid, värmenät h/år 3000

mottrycksvärme h/år Hfâäo

Eleffekt i mottryck MW ;T?O

(tillskott) i kondens MW /60

Elenergi i mottryck Gwh /?C35
 kondens GWh .§50

(Ewhy

Total elenergi GWh .åå.55

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år I/3?O

kondens el h/år /000

Kostnad för värme och elproduktion p

Mottrycksverk: Fast Mkr/år ?O

Rörlig Mkr/år .a /

. _. Total Mkr/år z / / u /

Hetvattencentraler: Fast Mkr/är .az _
Rörlig Mkr/år a/__
Total Mkr/år :z 5 e 5

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år (O /O

 fjärröverföring av värme Mkr/år __
Total årskostnad Mkr/år ___uä§__

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf :T9

Rörlig Mkr/år 44,
 värmeprod. Fast Mkr/år §0 

Rörlig Mkr/år 79

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 5

Total årskostnad Mkr/år /88 /5;
Minskning i årskostnad ________ Mkr/år .ggh_

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr ›77CD

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr å9%D

sammanbindn.ledn. Mkr P9

lokalnät Mkr

Totalt Mkr /09? /099

Investerat kapital_ elproduktion Mkr -Véf

i jämförelsealt.
°

hetvattencentraler Mkr _30O
lokalnät Mkr

Totalt Mkr ?6P ?EP

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr QB3/

Minskad årskostnad i relation till
/

extra kapital

1) inkl. reserveffekt 



  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

u Exempel 14 bil. ,23-67 
N A R - 3 O 1 Oljemottryck :U *lå 

Ränta x? % Bränslekostnad /C kr/Goal 

Värmeeffekt i nät MW 3400 
 mottryck MW z 44/0 

hetvattencentraler 1) MW / 6 ?O 

Värmeencrgi nät GWh 7:2 OO 
 mottryck GWh 4/ / 6 5_ 
 hetvattencentraler GWh 3 O 3 5 

(Itnyttkjrxingstid, värmenät h/âr 3000 

mottrycksvärme h/år å? ö* 0 

Eleffekt i mottryck MW 920 

(tillskott) 1 kondens MW 0

Elenergi. i mottryck GWh 2698 
 kondens G-Wh O

GWh
Total elenergi GWh .25 4-/8 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 99

Rörlig Mkr/år vc 

. _. Total Mkr/år 1325 /75 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /9 

Rörlig War/år - s
Total Mkr/år .50 50 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4-/ z
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 2:29 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/âf 94

Rörlig Mkr/år es 
 

värmeprod. Fast Ivüçr/år 30 

Rörlig Mkr/år :9 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år ;se 256 

Minskning i årskostnad mir/år :2-7 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 37/ 
i mottrycksalt. 

°
hetvattencentraler Mkr / 69 
sammanbindn. ledn . 1/3 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr Aays /025* 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 690 
i jämförelsealt. 

°
hetvattencentraler Mkr 300 
lokalnät Mkr
Totalt Mkr 99c ?90 

Extra kapital i mottrycksalterrlativ Mkr 95_ 

Minskad årskostnad i relation till ,L 
extra kapital % o?? 

1) inkl. reserveffekt 



Ex empel 14 bi1,2368 

N Ä R _ 3 0 1 Kostnader kärnkraft 

Kostrzadoa vid (›]jc1A›x*:i.sc-f ao kr/(Zcrzd 

I 
/o % 

Kärnkondens 2 x 800 Mwe 

Anläggningskostluad _ /âOC lur/Ich 
Fast årskostnad - 

Ränta o avskrivning /8 Iaf/kw år

Drift 0 underhåll / /

Fast bränslckostnad 
›

.- -zg 
 

_ I x/ 

Summa 
9

 

Transiteringslcostnad 
/ly J

Summa 

Rörlig kostnad (7 2/ öre/kWh 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw 
kondcnseffckt /l/Crf? lir/RW 

“åâfåiâiââäêiåâåid p” W 
Mät? n 

Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning /729 kr/LN år

Drift 0 underhálll ;gå 
Fast bränsle-kostnad ,é 

 

Summa ,sä .Q 4/  

Transiteringskostnad 37 

Stlimna per kW nxottryclçzs- 23/ 
effekt 



Exempel 14 BiLZEGQ 
N Ä R .. 3 0 1 Kostnader oljekraft 

d 
57 /v 

Qlickondcns 2 x 3h0 Mwe 

Anläggningskostnad ?STD kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 6? kr/kw år 

Drift 0 underhåll 
A

/3 _

Fast bränslekostnad 3  

Summa J f  

Transiteringskostnad 7  

Summa ›
?lå 

Rörlig kostnad. gay öre/kwh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MNV 

Anläggningskostnad per kw 1
mottrycksoffckt ?57D kr/kw

Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning 36 kr/kW år 

Drift 0 underhåll /5 
Fast bränslekostnad . . y

Summa 
/O5- 

 

Transiteringskostnad 3
 

Summa per kW mottrycks- . /03 effekt ^



NÄR - 301 

Hetvzittcnnannomr 11 x 150 Uwe 

Anlåiggnixigslcostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olja» 
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 14 bil. E939 
Kostnader hetvattencentraler 

2% 

/OO lir/kw 

9 kr/kW år 

/ u

/O H 

/-/ öre/kWh 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

.. r Exempel 15 Bi1.2§;:7\1
N A R 3 O 1 

Kärnmottryck m?

Ränta /Z? % Bränslekostnad //5 kr/Goal

Värmeeffekt i nät: MW 31/00
mottryck MW /also _ 
hetvattencentraler 1) MW â$M3O

Värmeencrgi nät GWh 702 OO
 mottryck GWh 5900

hetvattencexltraler GWh / 300

Utnyttjni.ngstid, värmenät h/år 3000

mottrycksvärme h/år 4/9 20

Eleffekt i mottryck MW 390
(tillskott) i kondens Mw /eo

Elenergá. i mottryck GWh / 9 D. 0
kondens GWh 5350

GWh
Total elenergi. GWh .i L/?Q

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 4926
kondens el h/âr l 000

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 97

Rörlig Mkr/år .a e 

_. Total Mkr/år 4.2 g_ 4 g. 3
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år 31

Rörlig Mkr/år / 9 
Total lVllcr/år 50 50

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /Q /2.
 

fjärröverföring av värme Mkr/år
Total årskostnad Mkr/âr gg Q

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf
Rörlig Mkr/âr / 9 

   
värmeprod. Fast Mkr/år .39

Rörlig Mkr/år /0 L/

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 2: §55?
Total årskostnad Mkr/år
Minskning i årskostnad Mkr/år V3

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr zli
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr .âiq

sammanbindn.ledn. Mkr 89
lokalnät Mkr MW4_
Totalt Mkr (061 1076]_

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 422
i jämförelsealt.

°
hetvattencentraler Mkr 330
lokalnät Mkr
Totalt Mkr ?F7 75?

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr L370
Minskad årskostnad i relation till

extra kapital % ,V

1) inkl. reserveffekt



  

  

  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  

.. i , Exempel 15 bilzaizz N ^ R  5 ° 1 
Oljemottryck 

Ränta /o Å Bråinslekosttnad /3 kr/G-cal 

Värmeeffekt i nät MW 9245/00 
mottryck MW gl-/l/O 
hetvattencentraler 1) MW /6é°O 

Värmeenergi  nät GWh 7.200 
 mottryck GWh 4906”
 hetvattencentraler Gwh 73495 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3OC 
mottrycksvärme h/år /9513 

Eleffekt i mottryck MW 920 

(tillskott) i kondens Mw o 

Elenergi i mottryck GWh /795 
kondens GWh 0 

GWh 
Total elenergi GWh L795 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/âr /9517 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år gå? 

Rörlig Mkr/år 5 e ___ 
_ _. Total Mkr/år /90 /90 

Hetvattencentralerz Fast Mkr/år .aa 

Rörlig Mkr/år 63 
Total mar/år å: 95 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 5 Q; 
fjärröverföring av värme Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år g ?o 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/ål? /0/ 

Rörlig Mkr/år 56 
 

värmeprod. Fast Mr/år 32 
Rörlig Ivjkr/år 404/ 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mkr/år jgcb anno 
Minskning i ârskostnad Mkr/år .90 

\ \

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr Zéê 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr ggå 

sammanbindn.ledn. Mkr 93
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr / l ?9 1/ 7 7

Investerat kapital_ elproduktion Mkr jñfy 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr :ga 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /o-gq m ?i 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr //5? 
Minskad årskostnad i relation till 

extra kapital 

1) inkl. reserveffekt 

lg 



Exempel 15 bil. l-:QB 
N Ä R _. 3 0 1 Köstnader kärnkraft 

I\(›s1.1&#39;1z.\10.1 *vid oljcprñisct; /BJ-:r/Gcal 

I
/o 7, 

Kärnkondens 2 X 800.MWe 

Anläggningslcostnad / /oo lir/kw 
Fast årskostnad -

Ränta 0 avskrivning // 9 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /8  

Fast bränslekostnad //

Summa 
.

/ V? 

Transiteringskostxzad 7

Summa / 56 

Rörlig kostnad o, 9 öre/Kuna 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw -

kondcnsoffclçt /300 103/104 
Anläggningskostnad per kw ,

mottryckscffclct /935 

Fast årskostnad 

Ränta o avslcrivning /9? kr/kw år 

Drift 0 undeaéhzâll 
C9? 

Fast ?aränslelçosizxiad 
/6 

Summa ;j 1,/ ;g . 

Transiteringskostnztd 27 

Suinma per Ich 21101, tryclçs- J? än? 
effekt 



 v m: .
Exempel 15 biLZZJ-Ö 

N Ä R - 3 0 1 Kostnader oljekraft 

Ei /0 

Oljekondens 2 x 3h0 Mwc 

Anläggningskostnad Skäb kr/kw 
Fast årskostnad 

87 kr/kw år Ränta 0 avskrivning 

Drift o underhåll 
 

,3

Fast bränslekostnad 3 
 

Summa N95  

J n Transiteringskostnad 

//O n 

3. / ö r e /kWh 

Summa 

Rörlig kostnad 

Oljemottryck 2 X 210 Mwe 330 MWV

Anläggningskostnad per kw 

/ o 50 kr/kwmottryckseffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning //3 kr/kw år 
Drift 0 underhåll /5 

 

Fast bränslekostnad y
 

Summa / 3 2

Transiteringskostnad 3  

Summa per kW nnottrycks- › /35 
. neffekt 



DJÄ R - 30 1 

1Ic:1;\r:1 1:c1113Å111x1)17 IL ›: 1 ESC) hI\f(: 

Anläggningsknstnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslckostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 15 bil. 11.215 
Kostnader hetvattencentral ei 

s 
/090 

/ /o lir/kw 

/Q kr/kw år 

/ n 

/3 n

A 75 öre/kwh 



Exempel 16

Kärnmottryck . å;

Bränslekostnad /O

biüz-.Zaäsi

kr/Goal

 

Värmeeffekt i nät Mw å 1/00 _ 
mottryck MW /â O 0 _
hetvattencentraler 1) MW açzcøo

Värmeenergi  nät GWh =7åCJO _ mottryck G-Wh §9 O O
 hetvattencentraler GWh /30(j

Utnyttjningstid, värmenät h/år BOCNQ
mottrycksvärme h/år 4/91 O

Eleffekt i mottryck MW 390

(tillskott) i kondens Mw /6 0
Elenergi i mottryck

 kondens

Total elenergi

Utnyttjningstid, mottrycks el
kondens el

Kostnad. för värme och elproduktion

 

 
 

 
 

GWh / 9 2 O
G-Wh 550
G-Wh.
GWh o? 4/?0

h/år 4/92Ö

h/år / 00 o

 
 
 

 

 
 

Mottrycksverk: Fas t Mkr/år ?C3

Rörlig :vnçr/åx- .se 3 
.  Total Mkr/år // g / A3

Iletvattencentraler: Fast Mkr/år 29

Rörlig IVIkr/år /4/
Total Mkr /år 13 4/ 3 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/âr /0 40 
fjärröverföring av värme Mkr/år
Total årskostnad Mkr/år låg

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/år 5.9

Rörlig ____ Mkr/år F?
 

värmeprod. Fast brtkr/år 34

Rörlig ____ Mkr/år 79
Effektvärdering av kondensdel mar/år 5

Total årskostnad mir/år L?? /95
Minskning i årskostznad IVlkr/år §9

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 770
i mottrycksalt. hetvattencentraler ____ Mkr å??

sammanbindn. ledn. Mkr 9 7
“lokalnät Mkr

Totalt Mkr _j/ V?

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 76.?
i _jämföre1sea1t. hetvattencentraler Mkr 360

lokalnät Mkr
Totalt Mkr 20.22 f??

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 3/7

Minskad årskostnad i relation till
extra kapital_ 76 9

1) inkl. reserveffekt



  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

__ Exempel 16 bil. 2*:z77 
N A R  -5 0 Oljemottryck (xx 

Ränta J* *in Bränslekostnad /o kr/Gcal 

Värmeeffelct i_ nät Mw .åt/OO 
i  mottryck MW /â/S/O 

hetvattencerxtraler 1) MW /580 

Värmeencrgi nät GWh 7.200 
 mottryck G-WII 34/30 
 hetvattencentraler GWh 3:770 

Utnyttjnirigstid, värmenät h/år 3000

mottrycksvärme h/år :E390 

Eleffekt i mottryck MW 9.20 

(tillskott) 1 kondens MW o 

Elenergi. i mottryck GWh áâåoo 
kondens  O

GWh 

Total elenergi GWh ;áaoo 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast. Mkr/år // 6 

Rörlig Mkr/år __ 

_. Total Mkr/år / 79 /79 
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år ,ao 

Rörlig IVIkr/år 4/ 
Total kmr/år é / _ é/ 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4/ 4/ 
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år 299 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf 96

Rörlig Mkr/år 53 . 
 värmeprod . Fast Mkr/år 3 6

Rörlig Mkr/år 29
Effektvärdering av kondensdel _ Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år §64/ . a e L/

Minskning i årskostnad Mkr/år åQ 

.Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr /05%” 
i mottrycksalt. hetvattencentraler lVLkr ,âoâ 

sammanbindn.ledn. Mkr 93 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /303 ,/30,3 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr âââ 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 3662 

lokalnät Mkr 
Totalt Mkr //28 //29 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr ;//57 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital % /7 

1) inkl. reserveffekt 



Exempel 16 bilfyüå 
N Ä R 3 0 1 Kostnader kärnkraft 

K0stnuJer vid oljepriset /O kr/Goal 

l 
5 7» 

Kärnlcondens 2 x 800. MWg 

Anläggningskostnad z ;zoo kr/kw
Fast ârskostnad 

Ränta 0 avskrivning /09 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /8  

Fast bränslekostnad //  

Summa 
b

. /3 8  

Transiteringskostnad 9 .“ 

Summa | /”7  

Rörlig kostnad å (9,3 öre/kWh 

Kärnmottrvck 550/390 Mwe 1200 bnvv 

Anläggningskostnad per kw. 
kondenseffckt ,/VOC? kr/kw 

Anläggningskostnad per kw _
mottryckseffckt /975_  

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivnixlg /79 ler/kw år 

Drift 0 underhåll 2 9  

Fast bränslekostnad /4  

Summa §34/  

Transiteringskostnad ?
Summa per kw mottrycks- QÅ5/ 

effekt 



Exempel 16 biløäág 
N Ä R __ 3 0 1 

Kostnader oljekraft 

å? 93 

91 jekondcrns 2 x 31:0 Mwe 

Anläggningskostnad QCMD kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 8/ kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3 V

Fast bränslekostnad 3  

Summa 9? 

Transitcringskostnad 7 

Summa /OV  

Rörlig kostnad› 
A .

3,4 öre/kWh 

Oljemottrvck 2 x 210 Mwe 330 MWV 

Anläggningskostnad per kw 

nlottryclxáscffclct //50 kr/kW
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /OV kr/kw år 

Drift 0 underhåll /5
 

Fast bränslekostnad y  

Summa /gz 3  

Transiteringskostnad 3  

Summa per kw mottrycks-› /26,  effekt 



NÄ.R - 3 01 

Hetva”tcnpann0r h x 150 Mwc 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje-
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 16 biLZJCO 
K ostnade r hbjvattencentraler 

/20 lcr/kw 

// _ kr/kis år 

/ n

/ 22, n 

/, / öre/kWh 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

.. , Exempel 17 biLziel
N A R 3 O 1

Kärnmottryck

Ränta X % Bränslekostnad ./Ö kr/Goal

Värmeeffekt i nät MW 24/00

mottrytrk MW /âoo

hetvattencentraler 1) MW géaao

Väx-meenergi nät GWh 720g
 mottryck GWh 5906)

hetvattencentraler GWh /aoc) 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3ocx3 

mottrycksvärme h/år 4920

Eleffekt i mottryck MW 390

(tillskott) i kondens MW /eo

Elenergi i mottryok GWh /936)
kondens GWh .§50

GWh

Total elenergi GWh :V70

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 5/9263
kondens el h/år /o0c

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 90

Rörlig Mkr/år 113
_ . Total Mkr/år 1/3 7/3

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år
Rörlig Mkr/år . 4=/
Total Mkr/år 9.9 w

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /O 40
 fjärröverföring av värme Mkr/år

Total årskostnad Mkr/år 1;/

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/åf 5?

Rörlig Mkr/år x:
 värmeprod. Fast Mkr/år 92l

Rörlig Mkr/år -79

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 5

Total årskostnad Mkr/år :D4 20/

Minskning i årskostnad Mr/år SQ

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 77C7
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 1336

sammanbindn.ledn. Mkr 87
lokalnät Mkr *

Totalt Mkr //95 //?5

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 4é9

i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr VâC

lokalnät Mkr

Totalt Mkr .§89 ffâ 7 

Extra kapital i mottryoksalternativ Mkr a30?

Minskad årskostnad i relation till
extra kapital % [O

1) inkl. reserveffekt



 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

.. , Exempel 17 bii.2.;:82
N A R i O 1

Oljemottryck “*

Ränta i % Bränslekostnad /o kr/Gcal

Värmeeffekt i nät MW 24@C3

mottryck MW /#40
hetvattencentraler 1) MW /686)

Värmeenergi nät GWh 1200
 mottryck Gwh jvâo
 hetvattencentraler GWh _3??(›

(Jtnyttjningstid, värmenät h/år 3000
mottrycksvärme h/år ?B90

Eleffekt i mottryck MW 920

(tillskott) i kondens MW o

Elenergi i mottryck GWh 226%)
kondens GWh 0

GWh

Total elenergi GWh .#200

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år //6

Rörlig Mkr/âr 65
. _. Total Mkr/år H9 09

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år §1*
Rörlig Mkr/år 4/
Total mcr/år §5 es

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år V 9

fjärröverföring av värme Mkr/år *_
Total årskostnad Mkr/år ät/8

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mr/âf ?5

Rörlig Mkr/år 53
 värmeprod. Fast Mkr/år Ha

Rörlig Mkr/år :79

Effektvärdering av kondensdel Mr/år
Total årskostnad bdkr/år 5970 2270

Minskning i årskostnad Mkr/år 22

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr /05?

i mottrycksalt.
 

hetvattencentraler Mkr âazr
sammanbindn.ledn. Mkr #3
lokalnät Mkr

Totalt Mkr /334 /336

Investerat kapital_ elproduktion Mkr J??

i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr yââ
lokalnät Mkr

Totalt Mkr /zfg /36?

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr fy

Minskad årskostnad i relation till

% 45extra kapital

1) inkl. reserveffekt



N Ä”R - 3()1 

Kostnader vid oljepriset /Olcr/Goal 

Kärnkondens 2 x 800 NWO 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad- 

Ränta Ö avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteriñgskostnad 
Summa 

Rörlig kostnad 

Kärnmottrvck 550/390 MNC 

Anläggningskostnad per kw 
kondcnscffckt 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffckt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa por kw mottrycksw 
effekt

Exempel 17 
Kostnader kärnkraft 

/2 OO kr/kw

/0 9 kr/kw år

/2 

//

/39 

7

/4/-7 

a? 

1 23()C) hilv 
V

/yoo 
/975 

/79 

.57 

/é 

âááy 

-7 

§23/ 

II

il

I! 

ll

il 

öre /kWh 

kr/kW

1:17,/3ç\J ålz* 

ll 

1311. zzgm 



Exempel 17 bil. 259A 
N Ä R .. 3 g 1 Kostnader öljekraft 

o” 70 

› . L Qllekondcns 2 x jlO Mwe 

Anläggningskostnad 9OC kr/kw 
Fast årskostnad 

Q

Ränta 0 avskrivning 9/ kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3 
 

Fast bränslekostnad 
l 

3 
Summa 9?  

Transiteringskostnad 3  

Summa - /O 4/  

Rörlig kostnad 2,7 öre/kWh 

Oljemottrxck 2 x 210 Mwe 330 MNV 

Anläggningskostnad per kw 

lnottryckseffclct //50 kar/kw 
Fast årskostnad 

/04/ Ränta 0 avskrivning kr/kW år 

Drift 0 underhåll /5 
.

Fast bränslekostnad . y  

Summa / ;z 3 

Transiteringskostnad 3  

Summa per kw mottrycks- _
›

/Qé 
effekt 



110 tva t L cnpu 111101? 

NÄR - 301 

I - r \r 4 3. 1_)0 ;mc 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 

Sunrma 

Rörlig kosthad 

Exe mpel 17 bil. 
K os tnade r hetvattenc entraler 

57 % 

/ //O kr/kw 

/3 lcr/lçiwl år 

/ n 

/ 1/ u

/, / öre /kwh 



  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

_. Exempel 18 bi1.2:›8“6 
N A R 5 O Kärnmottryck -  

Ränta % Bränslekostnad /C3 kr/Goal 

Värmeeffekt i nät MW ÅWOCD 
 mottryck MW /?GCD 

hetvattencentraler 1) MW ,øyocb 

Värmeenergi nät Gwh. yaoc) 
 mottryck GWh .S900 
 hetvattencentraler Gwh /3630 

IItnyttjningstid, värmenät h/âr 3000 

mottrycksvärme h/år 4920 

Eleffekt i mottryok MW 396) 

(tillskott) i kondens MW /øo 

Elenergi i mottryck Gwh 19:0 
kondens GWh .§50 

GWh 

Total elenergi GWh oW/JO 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år f92C 
kondens el h/år 400g 

Kostnad för värmé och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 95 

Rörlig Mkr/år .23 
. _. Total Mkr/âr 4/ 9 //s 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år ;c z
Rörlig Mkr/år /t/ 
Total lVlkr/år 2: s 32 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /O /0 
 fjärröverföring av värme Mkr/år 

Total årskostnad Mkr/år /se 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mr/åf 6/ 

Rörlig Mkr,år /7 
 värmeprod. Fast Mkr/år 30

Rörlig Mkr/år 79 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år S _
Total årskostnad Mkr/år 492 /92. 

Minskning i årskostnad mer/år_ ___ ;za 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr ?åÄ5 

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr åé/O 
sammanbindn.1edn. Mkr f? 
lokalnät Mkr 

Totalt Mkr / /54/ //574/ 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr »50? 

i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 3063 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr 20 7 få? 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 3%/7 

Minskad årskostnad i relation till 

% 7 extra kapital 

1) inkl. reserveffekt 



  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

__ Exempel 18 biLzgzlgy 
N A R - 3 O 1 Oljemottryck 

Ränta .Y % Bränslekostnad /C” kr/Goal 

Värmeeffekt i nät MW JN/OO 
 mottryck MW /L/L/O 
 hetvattencentraler 1) MW /é 670 

Värmeenergi nät GWh 72 OO 
 mottryck GWh 4/?75 

hetvattencentraler GWh 91123 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 30053 

mottrycksvärme h/år 3320 

Eleffekt Ii mottryck MW” 990 
(tillskott) i kondens MW o 

Elenergi i mottryck GWh 305“V 
kondens GWh 0

GWh 
Total elenergi GWh 3054/ 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 33510 
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år 99

Rörlig Mkr/år e 2

5 Total Mkr/år (§2 /87 
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år /7 

Rörlig Mkr/âr 2:7 
Total mcr/år g 1 v v 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 9 V 

fjärröverföring av värme › Mr/år 
Total årskostnad Mkr/år 335 

Jämförbar kostnad för elprod. Fast Mkr/ån 94 

Rörlig Mkr/år 73 
 

värmeprod. Fast Mkr/år ;BO 
: Rörlig Mkr/år :g 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 
Total årskostnad Mr/år â6é› ;eg 

Minskning i årskostnad Mkr/år 3/L 

Investerat kapital_ mottryeksverk Mkr .§74 
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr /69 

sammanbindn.ledn. Mkr 43
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr /035 /085 

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 690 
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 306) 

lokalnät Mkr 
“

Totalt IVlkr 990 §90 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr Q5 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 943 33

1) inkl. reserveffekt 



“ 
Exempel 18 bi1,iz«g5:$s 

N Ä R - 3 o 1 Kostnader kärnkraft 

Kostnader vid oliçprisot /O kr/Gcal 

å” 75 

Kärnkondens 2 x 800 Mwe 

Anläggnihgskostnad /3CX3 kr/kw 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning //3 kr/kw år 

Drift 0 underhåll /3 
- 

Fast bränslekostnad //
 

Summa 
.

/4/7 

Transiteringskbstnad 9  

Summa 
. 

/âñé  

Rörlig kostnad O, 7 örc/kxvh 

Kärnmottrvck 5550/390 Mwe 1200 NWV 

Anläggningskostn3d per kw -

kondcnseffckt I Ågoc) kr/kw 
Anläggningskostnâd per kw 

mottryckseffckt Å/ /5_ u

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning ä A“9â kr/kw år 
Drift 0 underhåll Q9 

 

Fast bränslekostnad /6 
 

Summa _ ;z 3 7  

Transiteringskostnad y
 

Summa per RW mottrycks- 
E

91/9/ 
effekt 



Exempel 18 biLzzéxg 
N Ä R .. 3 0 1 Kostnader oljekraft 

Qljekondens 2 X BUO MWG 

Anläggningskostnad 75Ckr/kw 
Fast ârskostnad 

Ränta 0 avskrivning gå kr/kw år 

Drift 0 underhåll 
/3 

 

Fast bränslekostnad 
3 

Summa . -
8 4/

 

Transiteringskostnad 
.7 

 

summa 
. s _ . 9/ 

 

Rörlig kostnad 7
2 y öre/kWh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV 

Anläggningskbstnad per kw 

mottryckseffeki 75C kr/kw
Fast årskostnad 

 _

Ränta 0 avskrivning 86 kr/kW år 

Drift 0 underhåll 
/5- 

 

Fast bränslekostnad 
y

 

Summa 
/05_ 

 

Transiteringskostnad 
3

 

Summa per kw mottrycks- /08 effekt  



 

. Hetvattennannor 1+ x 150 Mwe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 
›

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 18 biLzáâÃb 
Kostnader hetvattencentraler 

?73 

/00 1: r /kw 

9 kr/kW år 

/ n 

/ 0 n 

/› / öre/k \wh 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

__ Exempel 19 bi1.2:-91
N A R - 3 0 Kärnmottryck

 

Ränta f % Bränslekostnad /6 kr/Goal

Värmeeffekt i nät MW 34400

mottryck MW 1:00
hetvattencentraler 1) MW 24/00

Värmeenergi nät GWh ;JZOO
 mottryck GWh _5900
 hetvattencentraler GWh Agocj

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3OOC)

mottrycksvärme h/år «?9åO

Eleffekt i mottryok MW 390

(tillskott) 1 kondens MW /go

Elenergi i mottryck GWh /92C
kondens GWh \$5O

GWh
Total elenergi GWh .21/7-0

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år Y9åC
kondens el h/år /006

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år â5

Rörlig Mkr/år 4,20

J Total Mkr/år /05 405
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .9

Rörlig Mkr/år .23
Total NIkr/år 5a 5.2

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år /0 /6
 fjärröverföring av värme Mkr/år

Total årskostnad Mkr/år /6?

Jämför-bar kostnad för elprod. Ivast mir/ål 54

Rörlig Mkr/år /5
  

värmeprod. Fast Mkr/år 36 . 

Rörlig Mkr/år /a s 

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år .5
Total årskostnad Nlkr/år .age ;se

Minskning i årskostnad Mkr/år 62

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 7/6
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr J98

sammanbindn.ledn. Mkr fâ
lokalnät Mkr
Totalt Mkr /093

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 4/Q7
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 566)

lokalnät Mkr
Totalt Mkr 7:7 ga??

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr .909

Minskad årskostnad i relation till 6
extra kapital % 083

1) inkl. reserveffekt



 

 

 

 

1) inkl. reserveffekt

 

 

 

.. , Exempel 19 bil. 23-”
N ^ R - 3 ° l

Dljemottrycltem: 2.
i

Ränta f 9% Bränslekostnad /s kr/Gcal

Värmeeffekt i nät MW åá-“OO

mottryck MW /770
 hetvattexlcentraler 1) MW Je PO

Värmeenergi nät GWh ?ZQQ
mottryck G-Wh /4/93

 hetvattencentraler GWh 57/7

vUtnyttjningstid, värmenät h/âr 3000

mottrycksvärme h/år /030

Eleffekt i mottryck MW 9:20

(tillskott) i kondens MW O

Elenergi i mottryck GWh ?V9
kondens G-Wh O 

GWh
Total elenergi GWh 95/8

(Jtnyttjningstid, mottrycks el h/år /030
kondens el h/âr O

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk : Fast Mkr/år //é

Rörlig Mkr/år 4/4/ _mm_
. 1. Total Mkr/år /6 Q /__6____C_g____

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .20 __
Rörlig Mcr/år /oo _
Total Mkr/år /20 /540

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år z 6/

fjärröverföring av värme mur/år
Total årskostnad Mkr/år 281

Jämförbar kostnad för elprod. Fast ?é

Rörlig Mkr/år å? 
värmeprod. Fast Mkr/år så

Rörlig IWkr/âr mr,

Effektvärdering av kondensdel Mkr/år
Total årskostnad Mkr/âr 529: 29 S

Minskning i årskostnad mer/år (á

investerat kapital_ mottrycksverk Mkr /059

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 802.
sammanbindn. ledn. Mkr 4/ 3 
lokalnät Mkr
Totalt Mkr /303

Investeratkapital_ elproduktion Mkr §29
i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 36,0

lokalnät Mkr _____;_______ ______________
Totalt Mkr //i79 //ZÃ

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr //5

Minskad årskostnad i relation till_
extra kapital X2 /0



Exempel 19 bi1..2:§3 

N Ä R _ 3 0 1 
Kostnader kärnkraft 

Kostnadow* vid (›]_]c]›1*:isc-t: /6 lir/Goal 

c? ?å 

Kärnkorxdeggå 2 x 800. LIWC 

Anläggningskostnad / /OO lir/kw 
Fast årskostrlad 

Ränta 0 avskrivznning /ÖO knä/kw år

Drift o underhåll /g 
Fast bränslekostnad / /

 

Summa 
i

/ s, 9
 

Transi tcrixlgslc as tnad 9  

Summa /33  V

Rörlig kostnad O. 6 öre/kWh 

Kärxlnmottiyglg_ 
5 )50/39o MNC 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw -

lcondcrxscaffekt 7 /BOO kr/kW

^nåâiiiçzágtêizzctfd   
/sss- .. 

Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning /éé lir/kw år

Drift 0 underhåll 
4

;(59  

Fast bränslekostnad / é., 

Sunxma Q _/ ,/  

Transitoringszlcostxlztd .y 
 

Summa per RW mot trycks- 

Q

32/5:
ueffekt 



NÄ.R - 3 01 

Oljekonclens 2 x 3710 Mwe 

Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Drift 0 underhåll 

Fast bränslekostnad 

Summa 

Transitcringskostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 4

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV 

Anläggningskostnad per kw 

mottryckseffekt 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskriåning 
Drift 0 underhåll 
Fast bränslekostnad 

Summa 

Transiteringskostnad 

Summa per kw mottrycks- 
effekt 

Exempel 19 
Kostnader oljekraft 

J/ kr/kW år 

/3

3 n 

9 7 n 

2
n 

/Oâ/ n 

d, 9 öre/kWh 

/ /5-0 kr/kw 

/07 kr/kW år 

/5 
H 

ll 

A23 
 

b11.2ii4 



NÄ.R - 3 01 

Hctvzatizcnpnrrnol 11- x 150 RING 

Anlåiggnjngsko s imad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 

Ränta 0 avskrivning på olje-
lager och fast bränslekostnad 

Summa 

Rörlig kostnad 

Exempel 19 bil. 1495 
Kostnader hetvattencentraler 

/070 kan/kw 

// kr/kW år 

/ VI :IV 

/ 2 n 7

/;75 öre/kWh 
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Exempel 20 

N Ä R - 3 O 1 Kärnmottryck 

Ränta 4 % Bränslekostnad /O kr/Gcal 

Värmeeffekt i nät MW ål/OO 
 mottryck MW /200 
 hetvattencentraler 1) MW :It/OO 

Värmeenergi  nät GWh #900

mottryck G-Wh 5900 
hetvattencentraler GWh 1300 

Utnyttjningstid, värmenät h/år 3ooc› 
. mottrycksvärme h/år 49âC 

I 
Eleffekt i mottryck MW 39 

(tillskott) i kondens MW /eo 

Elenergi i mottryck GWh /920 
kondens GWh 3550 

GWh 

Total elenergi GWh 21/70 

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år 5/9420 
kondens el h/år /000 

Kostnad för värme och elproduktion 
Mottrycksverk: Fast Mkr/år Q0 

Rörlig Mkr/år .2 3 
. _. Total Mkr/år / / 3 4/3 

Hetvattencentraler: Fast Mkr/år .3/ 

Rörlig IVIkr/år /4/ __ 
Total Mkr/âr gs* 4/5 

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år lo /0 
 fjärröverföring av värme Mkr/år

Total årskostnad Mkr/år ;§9 

Jämförbar kostnad :För elprod. Fast »nar/åxå 58

Rörlig Mkr,år /7 
  värmeprod. Fast Mkr/år 32 

Rörlig Mkr/år #2 
Effektvärdering av kondensdel Mkr/år 5

Total årskostnad Mkr/år ggy (98 
Minskning i årskostnad Mr/år 30 

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr 77C 

i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr 3,/2 
sammanbindn. ledn . Mkr 8 9 
lokalnät Mkr 
Totalt Mkr //7/ //7/

Investerat kapital_ elproduktion Mkr A46? 

i jämförelsealt. hetvattencentraler Mkr 3967 
lokalnät Mkr

Totalt Mkr 858 få? 

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr 3/3 

Minskad årskostnad i relation till 
extra kapital 9% /O 

1) inkl. reserveffekt 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

U Exempel 20 bil 2:97
N A R - 3 O 1 Oljemottryck

Ränta 6” 72 Bränslekostnad /O kr/Gcal

Värmeeffekt i nät MW .BL/OO
- mottryck MW /94/0

hetvattencreentraler 1) MW /680

Värmeenergi nät GWh ?200
 mottryck GWh 62870

hetVattenCeIItraler GWh 9330

IJtnytizjningstid, värmenät h/år 600g
mottrycksvärme h/år / 9 9 5

Eleffekt i mottryck MW 220

(tillskott) 1 kondens Mw 0 

Elenergi. i mottryck. GWh /835
kondens GWh O

GWh
Total elenergi GWh [§35

Utnyttjningstid, mottrycks el h/år /995
kondens el h/år O

Kostnad för värme och elproduktion
Mottrycksverk: Fast Mkr/år (å 3

Rörlig Mkr/år 5%

_. Total Mkr/år 47 5 /75
Hetvattencentraler: Fast Mkr/år álåL

Rörlig Mer/år 4/3?
Total Mkr/år ;za vc:

Kostnad för hopmaskning av nät Mkr/år 4/ v

fjärröverföring av värme bdkr/år
Total årskostnad Mkr/år ;v9

Jämförbar kostnad :För elprod. Fast Mkr/åå- /03

Rörlig Mkr/år -vv

värmeprod. Fast Mkr/år .39

Rörlig Mkr/år 79

Effektvärdering av kondensdel mar/år
Total årskostnad Mkr/år 3.05 ;(25
Minskning i årskostnad lVlkr/år 45

Investerat kapital_ mottrycksverk Mkr //4/O
i mottrycksalt. hetvattencentraler Mkr ål?

sammanbindn. ledn. Mkr 4/ 3 
lokalnät Mkr
Totalt Mkr /4/0/ /4/0/

Investerat kapital_ elproduktion Mkr 90-2
i jämförelsealt.

°
hetvattexicentraler Mkr 390
lokalnät Mkr
Totalt Mkr A292 /972

x

Extra kapital i mottrycksalternativ Mkr /0?

Minskad årskostnad i relation till
extra kapital % /:F

1) inkl. reserveffekt



Exempel 20 _›Z:98 

N Ä R _ 3 0 1 Kostnader kärnkraft 

Ixbstnadm vid oljcjurzlsot /O luiGrz-xl 

o” 7a 

Kärnkondéns 2 x 800 MWO 

Anläggningskostxlad / QOO lir/kw 
Fast årskostnad °

Ränta o avskrivning /09 kr/klsl år 

Drift o underhåll /g 
 

Fast bränslekostnad //  

Summa 
i

/ 3 g

Transiteringskbstnad 9

Summa /6/7  

Rörlig kostnad 0.7 öre/kWh 

Kärnmottrvclc $550/390 Mwe 1200 MWV 

Anläggningskostnad per kw -

kondcnseffckt 
z . /1/00 kr/lcw 

Anläggningskostnåd per kw 

mottryclcseffckt /9?.^7  

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning /79 lir/kw år 

Drift o underhåll _99 

Fast bränslckostnad /5 
-

Summa å; 5/ 
 

Transiterirygçskostâmuad ;z 
 

Suinma por kW mottrycks- 
.

:Q3 /
effekt 

”  



Exempel 20 bil. 2:599 
N Ä R - 3 o 1 Kostnader oljekraft 

9.1. ickon.c10ns; 2 x 314.0 Mwc 

980 kap/kw Anläggningskostnad 

Fast årskostnad 

Ränta 0 avskrivning 89 kr/kw år 

IDrift 0 underhåll 
 

/3 

Fast bränslekostnad 3

Summa / 0 5  

Transiteringskostnad 7 

4/Q Summa 

Rörlig kostnad 3,9 öre/kWh 

Oljemottryck 2 x 210 Mwe 330 MWV

Anläggningskostnad per kw 

mottryckscffekk 4 /§VCkr/kW 
Fast årskostnad 

Ränta 0 avskriâning //2 kr/kw år 

Drift 0 underhåll ,5 

Fast bränslekostnad y _
 

Summa l 3 /
 

Transiteringskostnad 3
 

Summa per kW mottrycks- /3 y neffekt 



Exempel 20 bil 232100 
N Ä R _ 3 0 1 I(ostnaddr hetvattencentraler 

A773 

Hctvattczunazmnol* 14 x 150 MWg 

Anläggningskostnad 
g 

/30 kar/kw 
Fast årskostnad 

Ränta o avskrivning _ /Z kr/lçÄw år 

Ränta 0 avskrivning på olje- 
lager och fast bränslekostnad /  

Summa / 3
 

Rörlig kostnad . /,/ öre/khlh 

_.__-._.-__ 
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NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-O21:1 

Ursprunglig utgåva: februari 1970 

Översedd september 1974 

Betänkandets utformning har skett på basis av speciella 
yttranden från dåvarande Delegationen för atomenergi- 
frågor, numera Statens kärnkraftinspektion, och 

Statens planverk 





NÄR-oem 

NÄRFÖRLÄGGN INGSUTREDNIN GEN 

Svensk myndighetssyn på förläggning av 

kärnkraftanläggninga r 

Svenska myndigheter har vid ett flertal tillfällen i samband med kon- 

centrationsärenden anmodats avge yttrande om förläggning av kärnkraft- 

verk. Den enskilda myndigheten har därvid sökt bedöma de återverkningar 

som förläggningen av kärnkraftverket kan få för de intressen myndigheten 

haft att bevaka; Det har vanligen gällt en förläggning till preciserade orter 

utan några alternativa val. 

Det måste också observeras, att det redovisningsmaterial som före- 

legat vid tiden för en koncessionsansökan i de flesta fall varit ofullständigt. 

Särskilt gäller detta beträffande tekniska detaljlösningar, där redovisnings- 

materialet till mycket stor del framkommer först i ett betydligt senare ske- 

de. Betingelserna kring de olika förläggningsorterna, exempelvis de klima- 

tologiska och hydrologiska förhållandena, är varierande och ofta specifika 

för den aktuella orten och därmed kräves i de flesta fall kompletterande un- 

dersökningsmaterial. 

Myndighetens granskning måste alltså ofta baseras på ett ofullständigt 

underlag, och yttrandet ges därigenom ett innehåll som mera bär prägel 

av myndighetens principiella inställning än ett ställningstagande idet spe- 

cifika fallet. 
 

len rapport, Kärnkraft på Ostkust, från maj 1969, har Statens 

Vattenfallsverk redovisat inom verket tillgängligt material beträffande oli- 

ka för Vattenfallsverket intressanta förläggningsplatser på den svenska ost- 

kusten. Ett antal svenska myndigheter har i sina remissvar på denna rapport 

lämnat synpunkter, som är av intresse vid bedömning av en lokalisering av 

kärnkraft även till andra än rena glesbygdsområden. 
Ihär föreliggande sammanställning redovisas utdrag ur några svenska 

myndigheters yttrande i samband med koncessionsansökningar för förlägg- 

ning av kärnkraftverk. Utdragen är ibland sammanfattande och ibland direkt 

citat. Med hänsyn till närförläggningsaspekten har myndigheternas yttran- 

den om förläggningen av kärnkraftverk i Värtan, Gävle och i någon mån 

Trosa behandlats utförligare än för övriga stationer. Utdragen återfinnes 

under respektive reaktorrubrik som bilaga l. 
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På samma sätt har utdrag gjorts ur de olika remissvaren till Kärn- 

kraft på Ostkust. Vid denna remissbehandling hade utöver vissa berörda 

myndigheter även b1.a. AB Atomenergi beretts tillfälle att deltaga. Re- 

missvaren återfinns som bilaga 2 till sammanställningen. 
Vid Ängdag 1969, arrangerad av Ängpanneföreningen, redogjorde re- 

presentanter från ASEA-ATOM för sin reaktortyp och dess förläggning vid 

Värtan. Iden efterföljande diskussionen gjordes inlägg Säkerhetsfrågan 
bl. a. av generaldirektör Torsten Magnusson, tidigare ordförande i Reak- 

torförläggningskommittén, samt av kommitténs nuvarande ordförande docent 

Arne Hedgran, båda ledamöter i Delegationen för atomenergifrågor. Såväl 

föredraget som diskussionsinläggen återfinns i konferensprotokollen. Även 

om de båda diskussionsinläggen ej kan uppfattas som ett myndighetsyttrande, 

speglar de i väsentliga avseenden den uppfattning som idag råder inom kom- 

mittén. Inläggen återfinns som bilaga 3. 

Bilaga 4 utgör ett diagram som illustrerar den bofasta befolkningens 

fördelning kring ett antal förläggningsplatser. Uppgifterna har huvudsakligen 
hämtats ur respektive koncessionsansökan och belyser därför inte befolk- 

ningsfördelningen vid en och samma tidpunkt utan ger i stället en bild av 

det underlag på vilket myndigheten haft att basera sitt yttrande. 

Exempel på ett dimensionerande haveri (AMH) och dess konsekvenser 

i ett glesbygdsområde återfinns ibilaga 5. Beskrivningen har hämtats ur 

koncessionsansökan för Marvikens kraftstation. 



.NÄR-021: 1 
Bm ga 1 

Utdrag ur yttrande från svenska myndigheter i 

konces s ionsärenden för kärnkraftanläggningar 

ÅGESTA 1 :2 

OSKARSHAMN I 
b

1 :5 

MARVIKEN 1 :8 

RINGHAL5 I :l I

OSKARSHAMN II I :15 

BARSEBÄCK 1:18 

TROSA 1 :21 

VÄRTAN - 1 :28 

GÄVLE 1 :34 



.. 1:2 
NAR-02l:l 

ÅGESTA 

Ansökan om tillstånd att uppföra reaktoranläggningen i Ågesta inläm- 

nades i januari 1957, och avsåg en tungvattenmodererad reaktor av tryck- 

rörstyp och med en termisk effekt av 95 MW. Anläggningen skulle leverera 

hetvatten för bostadsuppvärmning inom Farsta-området och dessutom vär- 

meenergi för alstring av elektrisk energi. Anläggningen skulle uppföras i 

ett bergrum inom ett friluftsområde vid Ågesta inom Huddinge socken i 

Stockholms län. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 18. 6. 57 

Reaktorn 

Den ifrågavarande reaktortypen bedömdes som relativt litet känd, men 

även om praktiska erfarenheter till stor del saknades hade utförliga teore- 

tiska utredningar kunnat genomföras. Före ett slutgiltigt ställningstagande 
aviserades att vissa exponentialförsök och omfattande studier av egenska- 

perna hos zirkonium och dess legeringar skulle ha genomförts. De delar 

av huvudkylsystemet som låg utanför inneslutningen skulle utformas och 

provas särskilt oms orgsfullt. 

êsmgmgnsz_ 

Bergrummet avsågs att ges ett gastätt utförande, varför riskerna hu- 

vudsakligen skulle hänföra sig till öppningarna i detsamma. Det betonades 

att alla inneslutningar blev av högsta klass, och att en fortlöpande kontroll 

av bergrummets täthet kunde utföras under en tid av flera år. Borrhål före- 

slogs upptagas i omgivningen, speciellt i den beräknade grundvattenström- 

mens riktning, för att möjliggöra kontroll av i framtiden eventuellt förekom- 

mande radioaktivitet .

Området 

Kommittén ansåg att de meteorologiska förhållandena på platsen, exem- 

pelvis inversionsförhållandena och inflytandet av den närbelägna dalgången, 
var otillräckligt kända. Fortlöpande sådana undersökningar under minst ett 

år aviserades av sökanden. 
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Kommittén ansåg den valda förläggningen tillfredsställande ur säker- 

hetssynpunkt med hänsyn till existerande och då planerad bebyggelse. ln- 

tilldess erfarenheter vunnits beträffande anläggningens rutinmässiga drift 

och bergrumsinneslutningens effektivitet under längre tidsperioder ansåg 

kommittén att garantier borde skapas för att bebyggelsen i reaktorns när- 

het begränsades. Som särskilt villkor i sitt yttrande förslog kommittén: 

- att inom i ansökan angiven gräns, l km, ingen ytterligare bebyggelse 

sker (här undantages byggnader, som behövs för anläggningens drift), 

- att inom l - 2 km ej ytterligare bebyggelse sker utan Kungl. Majzts 

särskilda tillstånd. 

Radiofysiska Institutionen. Yttrande den 2. 4. 57 

I sitt yttrande anförde Institutionen bl. a. följande: 

De strålskyddsproblem, som är förknippade med en reaktoranläggning, 

har främst sitt ursprung i de stora mängder radioaktiva klyvningsproduk- 

ter, som under drift uppstå i reaktorn. En särställning intar det potentiella 

faromoment, som ligger i eventualiteten av en reaktorolycka av sådan våld- 

samhet att en väsentlig del av klyvningsprodukterna frigöres och sprides till 

omgivningen. Risken för en dylik katastrof bedömes allmänt som utomor- 

dentligt liten men måste på teknikens nuvarande ståndpunkt anses vara av 

betydelse för frågan om var och hur en reaktor kan förläggas. 
 

För bedömning av dessa förhållanden hänvisades till Reaktorförlägg- 

ningskommittên, och Radiofysiska Institutionen ansåg sig ej ha anledning 

uttala sig om dessa i annat avseende än att den fann de värden för högsta 

exponering, som använts som kriterier för behovet av evakueringsåtgärder, 

godtagbara. I övrigt ansåg sig Institutionen endast böra uttala sig om strål- 

skyddsförhållandena under anläggningens normala drift. 

LI :släpp .91 Asif; 9631:222 213.112 sr: :a_1_i&lt;§_1.&lt;t_i2i1e_t 

Frågan om högsta tillåtliga aktivitetsutsläpp avsågs underställas vatten- 

domstolens prövning, och Radiofysiska Institutionen förutsatte att den be- 

reddes möjlighet att i det sammanhanget bevaka frågans behandling. 

Beträffande den luftburna aktiviteten påpekade Institutionen att den akti- 

vitetsmängd, som vid normal drift utan risk kunde släppas ut, i väsentlig 

utsträckning var beroende av skorstenshöjd och de lokala meteorologiska 

förhållandena. När tillräcklig kännedom härom förelåg, kunde också frågan 

om erforderlig övervakning av radioaktiviteten i anläggningens omgivning 

prövas. 
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Som särskilt villkor i sitt yttrande föreslog Radiofysiska Institutionen: 

- att strålskyddsmyndigheten i de avseenden som har betydelse ur strål- 

s kydds s punkt 

a) godkänner anläggningens praktiska utförande före dess ibruktagande, 

b) övervakar verksamheten vid anläggningen efter dess ibruktagande.  

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 14. 6. 65 

Under konstruktionsarbetet ändrades reaktorn till en tryckvattenreak- 

tor med max effekt 65 MW. Vid kommitténs behandling av detta befanns 

att villkoren som tidigare uppställts i koncessionen ej föranledde någon änd- 

ring. 

I samband med ansökan från Statens Vattenfallsverk om tillstånd att 

övertaga Ågestareaktorn hade Reaktorförläggningskommittén i juni 1965 

anmodats avgiva yttrande. 

Statens Vattenfallsverk avsåg att främst köra stationen för produktion 

och personalutbildning. Man ämnade dock ge AB Atomenergi tillfälle att 

fortsätta att utföra sådana prov i stationen, vilka var av betydelse för att 

ytterligare klarlägga reaktorns funktion, och vilka var av värde för det 

fortsatta utvecklingsarbetet inom reaktortekniken. 

Kommittén erinrade om att Ågestareaktorn från början planerts och 

konstruerats för energiproduktion med rutinbetonad drift. Kommittén hade 

dock ingen erinran mot prov, som var av betydelse för att ytterligare klar- 

lägga reaktorns funktion. Ingen erinran fanns heller mot att prov, som var 

av värde för det fortsatta utvecklingsarbetet inom reaktortekniken, i begrän- 
sad omfattning utfördes i stationen, under förutsättning att de redovisades 

till och godkändes av kommittén. 

Kommittén hade ingen erinran mot att Statens Vattenfallsverk övertog 

driftansvaret och driften av reaktorn vid en termisk effekt av högst 65 MW. 

Samma inskränkningar beträffande bebyggelse inom l km resp. l - 2 km, 

som tidigare gällt, föreslogs fortsätta. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 17. 11.69 

åericsâaigrisâaâökâri :âregiegzfáeåáhäinirzaâill måireêel_8_f_l\zljl_tgarr_li_säsf_fel_t 

Reaktorförläggningskommittén avgav i november 1969 ett yttrande i 
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anledning av en i januari 1967 inlämnad ansökan rörande effekthöjning 

från maximalt 65 MW till maximalt 80 MW termisk effekt. 

I samband med granskningen begärde kommittén bl. a. att en ny sä- 

kerhetsanalys skulle utföras med användande av modern olycksfilosofi, 

och att avblåsningsproblematiken vid höjd effekt skulle studeras. Av sä- 

kerhetsanalysen framkom bl. a. att vissa delar av inneslutningssystemet 

borde byggas om, och att härdsprinklingssystemet borde förbättras. 

Efter granskning av ansökan och den begärda ytterligare redovisningen 

fann kommittén ingen erinran mot effekthöjningen under förutsättning att 

nedanstående villkor uppfylldes. 

1. En utredning rörande de dynamiska påkänningarna på avblåsningssy- 

stemet skall utföras och eventuella kompletteringar med anledning av 

erhållna resultat vidtagas. 

2. Särskilt drifttillstånd erfordras för höjning av effekten över 65 MW 

med begränsad härd. 

3. Särskilt drifttillstånd erfordras för provning av testelement i reaktorn.  

OSKARSHAMN I 

AB Atomkraftverk ansökte i maj 1959 om tillstånd att uppföra en reaktor- 

anläggning iSimpevarp, Misterhults kommun, Kalmar län. 

Ansökan avsåg ett atomkraftve rk för produktion av uteslutande elkraft 

med en eleffekt på 50 - 60 MW. Kraftverket planerades förlagt helt ovan 

jord, inneslutet i en gas- och trycktät stålsfär. Reaktorn förutsattes vara 

av kokartyp med lättvatten som moderator och kylmedel och med anrikat 

mate rial s om bränsle . 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den I 7. 3. 60 

Kommittén baserade sitt yttrande på ett av sökanden framlagt typför- 

slag, utarbetat av ett amerikanskt företag. Särskilda yttranden hade kom- 

mittén infordrat från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

samt Statens Vatteninspektion. 

Beträffande förläggningsplatsen konstaterades följande: 

Befolkningsfördelningen redovisas ut till 50 km avstånd från den föreslagna 
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förläggningsplatsen. Närmaste tätort, Figeholm, ligger på 9 km avstånd 

och har 800 invånare. Närmaste städer är Oskarshamn på 22 km avstâind 

(H 800 invånare) samt Västervik (16 500 invånare) på 38 km avstånd. Inom 

de närmaste 5 km från reaktorn bor totalt 307 personer. Befolkningssiff- 
rorna avser år 1957. 

Grundvattnet anses röra sig i riktning mot kusten. Ett lerområde finns 

i närheten av föläggningsplatsen, vilket kan utformas som nöduppsamlings- 
bassäng för kontaminerat vatten om andra anordningar härför inte finns. En 

undersökning av de jonbytande egenskaperna hos jorden i området har givit 
till resultat att dessa är goda. 

De meteorologiska förhållandena har av sökandens meteorologiska kon- 

sult bedömts som relativt sett gynnsamma. Denna uppfattning delas även 

av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), som också 

bedömer de hydrologiska förhållandena som förhållandevis fördelaktiga. 
SMHI har på uppdrag av sökanden utfört vissa undersökningar, omfattande 

ekolodning, temperturmätningar, strömhastighetsmätningar och vatten- 

provtagning, vilka delvis ännu pågår. 
Även Statens Vatteninspektion bedömer de hydrologiska förhållandena 

med hänsyn till aktivitetsutsläpp på ett övervägande positivt sätt. Det an- 

föres emellertid att den beräknade uppvärmningen av vattnet vid direkt 

kylning av värmeväxlare med östersjövatten skulle kunna leda till icke 

önskvärda påverkningar på fisket, varför inspektionen föreslagit att sö- 

kanden utreder möjligheten till kylning på annat sätt. 

Reaktorförläggningskommittén anser att det föreliggande materialet 

visar att platsen är lämplig för den föreslagna reaktoranläggningen. Stor- 

leken av det område, som ur säkerhetssynpunkt måste exklusivt disponeras 
av anläggningsinnehava ren blir härigenom fullt tillräcklig. Kommittén 

kom vid sina överläggningar till den slutsatsen att en reaktoranläggning av 

den skisserade typen kunde utformas på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande 

sätt, men ansåg att som villkor för anläggningens drift dessutom bör fästas 

att inom ett avstånd av ca 2 km från reaktoranläggningen ingen ytterligare 

bebyggelse sker med undantag för de byggnader, som erfordras för 

reaktoranläggningens drift, för skogens skötsel eller för jordbruksdrif- 

ten inom områden ävens om för fisket, varvid tillsynsmyndigheten bör 

bemyndigas att besluta om den exakta dragningen av begränsningslinjer 

för området, 
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att_ inom området 2 - 15 km från anläggningen bebyggelsen ej väsentligen 

ändrar karaktär, och att befolkningsförhållandena följes av Kungl. 

Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj:t förordnar. 

Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB ansökte i juli 1965 om tillstånd 

att uppföra en kärnreaktor för ca 1250 MW termisk effekt. Reaktoranlägg- 

ningen avsåg en kokarreaktor med anrikat uran som bränsle och lättvatten 

som moderator och kylmedel. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 22. 6. 66 

Reaktorn 

Kärnkraftverk med reaktorer av i huvudsak denna typ fanns vid denna 

tidpunkt redan i drift och ett flertal under uppförande. 

Kommittén ansåg sig därför haft att granska en reaktoranläggning, för 

vilken säkerhetsfrågorna tidigare ingående analyserats på flera håll. Man 

betonade dock 

att uppförandet av en så stor anläggning som här föreslagits - 1250 MW ter- 

misk effekt, 400 MW elektrisk effekt - i flera avseenden innebär en betyd- 

ande extrapolation av i varje fall inom landet förefintliga erfarenheter och 

kunskaper såväl för konstruktörer som för berörda myndigheter. 

_Qznsåâef 

Förläggningsområdet överensstämde med vad som tidigare angivits i 

ansökan från Simpevarps Atomkraftve rk, och kommittén fann den föreslagna 

platsen väl lämpad för förläggning av en reaktor med en termisk effekt av 

storleksordningen 1200 MW. Dock ansåg kommittén 

att tills vidare inom ett avstånd av ca 2 km från reaktoranläggningen ingen 

ytterligare bebyggelse bör ske med undantag av vad som erfordras för kärn- 

kraftverkets drift eller för jordbruksdriften och fisket inom området samt 

att bebyggelsen inom området 2 - 15 km från anläggningen ej bör väsentligen 

ändra karaktär. Länsstyrelsen i Kalmar län bör underrättas härom. 

Statens Strålskyddsinstitut. Yttrande den 14. 3. 66 

Statens Strålskyddsinstitut får sammanfattningsvis anföra att det finner 

skäl antaga att det planerade atomverkets strålskyddsfrågor kan lösas på ett 
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tillfredsställande sätt enligt de riktlinjer och principer som föreslagits 
i ansökan. Institutet har därför ingen erinran mot att det begärda till- 

ståndet beviljas varvid förutsättes att som villkor för tillståndet fästes 

dels att strålskyddsfrågorna, underhand som planeringen fortskrider 

underställes institutets prövning och dels att anläggningen icke tages i 

bruk förrän den av institutet godkänts ur strålskyddssynpunkt. 

MAR VIKEN 

Kungl. Vattenfallsstyrelsen begärde i ansökan av september 1960 till- 

stånd för uppförande av en atomreaktor, kallad Marvikens kraftstation, på 
fastigheten Björnö i Jonsbergs församling, Östra Vikbolandets kommun i 

Östergötlands län. 

Anläggningen avsåg en termisk, heterogen tryckvattenreaktor med na- 

turligt uran i form av sintrad UOZ som bränsle och med tungt vatten som 

moderator, reflektor och kylmedel. Stationen planerades bli förlagd ovan 

jord med reaktorn och dess hjälpapparatur innesluten i ett gas- och tryck- 
tätt skal, bestående av en cylindrisk del i förspänd betong med tak i form 

av en halvsfär av stål. 

Sökanden hade till koncessionsansökan redovisat befolkningsförhållan- 
dena inom området runt förläggningsplatsen intill ett avstånd av 40 km på 
följande sätt 

Området närmast förläggningsplatsen intill 20 km är mycket glest befolkad. 

Den bofasta befolkningen inom en radie av 21. 5 km uppgår till ca 25 personer, 

inom en radie av 10 km till ca 2300 och inom en radie av 20 km till ca 8600 

personer. Inom 10 km-området är ca 35 % av befolkningen koncentrerad till 

Nävekvarn, 9 km NNV om förläggningsplatsen. Inom 20 km-området finns 

utöver Nävekvarn endast två tätorter: Arkösund (9 km, 180 inv. ) och Ö Hus- 

by (17 km, 192 inv.  

Större delen av befolkningen inom 40 km-området är begränsad till 

fyra relativt snävt begränsade områden, nämligen städerna Norrköping i 

V (38 km, 89. 600 inv. ), Nyköping i NNO (26 km, 22. 800 inv. ), Oxelösund 

iNO (21 km, 7. 000 inv.) och Söderköping i VSV (31 km, 5. 400 inv.  55% 

av befolkningen inom det studerade området bor i Norrköping och i de fyra 
tätorterna bor sammanlagt 77%. Befolkningstätheten på landsbygden inom 

40 km-området är ca 12 inv. /km2. Inom närområdet intill 20 km beräknas 

folkmängden under sommarmånaderna öka med ca 25%. 
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Inom området med 20 km radie har sedan ett flertal år folkmängden 

Tendensen bedöms kvarstå ännu ett antal år, om än något mindre 

uttalad. För städerna inom 40 km-området beräknas för Norrköping inom 

närmaste IO-årsperioden en årlig tillväxt av l . 5 - 2 %, medan Oxelösund 

beräknas öka till 13. 000 personer år 1965 och till 19. 000 personer år 1975. 

Sammanfattningsvis konstaterar sökanden att förväntade förändringar av 

folkmängden inom 40 km avstånd från förläggningsplatsen innebär en viss 

nedgång av antalet boende inom 20 km-området och en viss ökning i städer- 

na i området 20 - 40 km från platsen. 
 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 10. 7. 61 

Kommittén baserade sitt yttrande på den framlagda tekniska redovis- 

ningen samt på särskilda yttranden från Sveriges Meteorologiska och Hydro- 

,logiska Institut samt Statens Vatteninspektion. Vid sina överläggningar kom 

kommittén till den slutsatsen 

kom 

att en reaktoranläggning av den föreslagna typen och storleken dock 

kan utformas på ett ur säkerhets synpunkt tillfredsställande sätt, samt 

att reaktorn kan förses med en med hänsyn till den föreslagna förlägg- 

ningsplatsen fullt betryggande inneslutning. 
 

Samtidigt som man lämnade sin tillstyrkan till ansökningen underströk 

mittên att de tillgängliga uppgifterna beträffande stationen i flera av- 

seenden var preliminära samt att för vissa detaljer fanns alternativa lös- 

ningar. 

tivt vittomfattande särskilda villkor. 

Det föreslagna tillståndet ansågs därför böra förknippas med rela- 

Dessa avsåg huvudsaklingen krav på 

prövning av den slutgiltiga utformningen, och en prövning i Strålskyddsnämn- 

den av förhållandena under normal drift. 

Reaktorförläggningskommittên ansåg att som villkor för anläggningens 

drift dessutom borde fästas 

att inom ett avstånd av ca 2 km från reaktoranläggningen ingen ytter- 

ligare bebyggelse sker med undantag för de byggnader, som erfordras 

för reaktoranläggningens drift eller för jordbruksdriften inom området, 

varvid tillsynsmyndigheten bör bemyndigas att besluta om den exakta 

dragningen av begränsningslinjen för området, 

att inom området ca 2 - 15 km från anläggningen bebyggelsen ej får 

väsentligen ändra sin karaktär och att befolkningsförhållandena följes 

H 
av den myndighet Kungl. Maj:t förordnar. 
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I februari 1963 ansökte Statens Vattenfallsverk om tillstånd att uppföra 
en reaktor i enlighet med rubriken. 

Kommittén fann i sitt yttrande av den 1. 10. 63 att den då endast kunde 

behandla kokarversionen med mättad ånga, eftersom underlaget avseende 

den nukleära överhettningen ej var tillräckligt för att möjliggöra en bedöm- 

ning av säkerheten. 
i 

Kommittén konstaterade att även anläggningen med mättad ånga kom 

att 

- innehålla vis sa delar utformade enligt hos oss ej tidigare utnyttjade 

och delvis nya principer. . .

Då utformandet av den föreslagna reaktoranläggningen ännu ej fastlagts 
i alla avseenden har kommitténs bedömande till stor del måst grunda sig 

på av sökanden föreslagna principlösningar eller alternativa konstruktions- 

förslag. Kommittén har därför funnit det omöjligt att för sin del till alla 

delar nu godkänna den förslagna konstruktionen. Detta medför att de vill- 

kor, som här förknippas med ett tillstånd, måste bli mycket vittomfattande. 

Kommittén är dock av den uppfattningen att den föreslagna förläggningsplat- 
sen lämpar sig för uppförande och drift av en kokarreaktor med mättad ånga 
i huvudsaklig överensstämmelse med den ingivna ansökan och senare er- 

hållna kompletterande uppgifter. Skulle tillfredsställande lösningar ur sä- 

ke rhetssynpunkt ej kunna erhållas med de av sökanden angivna principerna, 

anser kommittén tillfredsställande alternativa lösningar möjliga ur teknisk 

synpunkt. 

Reaktorförläggningskommittén ansåg att som villkor för anläggningens 

drift dessutom borde fästas 

- att inom ett avstånd av ca 2 km från reaktoranläggningen ingen ytter- 

ligare bebyggelse sker med undantag för de byggnader, som erfordras 

för reaktoranläggningens drift eller för jordbruksdriften inom området, 

- att inom området 2 - 15 km från anläggningen bebyggelsen ej får väsent- 

ligen ändra sin karaktär, och att befolkningsförhållandena följes.  

Kommittén framhöll att för driften med nukleär överhettning måste, 

om restriktionerna betr. omgivningen i sådant fall skulle hålla sig inom den 
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föreslagna omfattningen (2 resp. 2 - 15 km), betydligt strängare krav 

uppställas på anläggningens säkerhet, framför allt dess förmåga att hålla 

kvar vid AMH (Antaget Maximalt Haveri) frigjord aktivitet. 

Kommittén ansåg sig därför icke på basis av tillgängliga redovisnings- 

material kunna tillstyrka ett tillstånd för en reaktoranläggning med nukleär 

överhettning. 

Medicinalstyrelsens stråls-kLddsnämnd. Yttrande den 31. 10. 65 

Då de strålskyddsförhållanden, som nämnden har att bedöma i väsentlig 

grad beror på detaljutformningar av anläggningen, vilka icke redovisats i 

de nu föreliggande handlingarna, kan nämnden-i detta yttrande endast taga 

ställning till huruvida de strålskyddsproblem, som är förenade med den före- 

slagna principutformningen av anläggningen kan bemästras. Nämnden vill 

allmänt understryka att, eftersom den nu föreslagna typen av anläggning in- 

nebär ett större utvecklings steg och alltså bygger på mindre erfarenhetsun- 

derlag än den tidigare, måste man räkna med större möjligheter för icke 

förutsedda svårigheter även vid utformningen av strålskyddet. strålskydds- 

frågorna måste därför ges ett bestämmande inflytande vid den fortsatta pla- 

neringen. 

Sammanfattningsvis får nämnden anföra, att den ej har några principiella 

erinringar mot att det begärda tillståndet meddelas under förutsättning att 

som villkor för tillståndet fästes dels att strålskyddsfrågorna, efterhand 

som planeringen fortskrider, underställes strålskyddsnämndens prövning, 

dels ock att anläggningen icke får tagas i bruk förrän den av nämnden god- 

känts ur strålskydds synpunkt. 

RINGHALS 

Statens Vattenfallsverk ansökte i mars 1967 om tillstånd att uppföra 

en atomreaktor. Reaktorn avsågs ingå som första aggregat i en planerad 

stor kommersiell kärnkraftstation, bestående av fyra aggregat med reak- 

torer av lättvattentyp. Stationen planerades för en nettoeleffekt av ca 3000 

MW och avsågs förläggas till Värö kommun i Hallands län på halvön mellan 

Båtfjorden och Kattegatt. 



NÄR-02lzl 1:12 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 6. 2. 68 

Reaktorn 

Koncessionsans ökan innehöll alternativa förslag till reaktortyp: tryck- 
vattenreaktor resp. kokarreaktor. 

Kommittén konstaterade att reaktorer av i huvudsak samma typ som 

föreslagits för Ringhals redan finns i drift, och att ett flertal var under 

uppförande. Egenskaperna hos dessa reaktortyper ansågs vara relativt väl 

kända, och de med dessa typer förknippade säkerhetsfrågorna hade varit 

och var föremål för ingående analyser på olika håll. 

Eftersom någon detaljerad reaktorkonstruktion ej kunnat redovisas, 
inskränkte sig kommitténs granskning till en mera allmän bedömning av 

säkerheten hos de beskrivna typerna och tillräckligheten av deras skydds - 

anordningar i relation till den föreslagna förläggningsplatsen. 
Kommittén kom till den uppfattningen att den föreslagna anläggningen 

kunde utformas och drivas på ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande 

sätt. 

Kommittén föreslog att som villkor för ett tillstånd uppställes, att upp- 

förandet av reaktoranläggningen ej fick påbörjas förrän denna efter anmälan 

av Statens Vattenfallsverk blivit godkänd av Kungl. Maj:t ur tillståndssyn- 
punkt.  

Eâäâaâzánsâplâtâ 

Beträffande förläggningsplatsen har kommittén sammanfattat situationen 

sålunda: 

Befolkningsförhållandena har av Vattenfall redovisats såväl i tabellform 

som grafiskt för ett området med radien 40 km från förläggningsplatsen. 
Härav framgår bl. a. att den bofasta befolkningen inom 0 - 2 km utgör ca 

210, inom 2 - 5 km ca 1400, inom 5 - 10 km ca 2400 och lO - 20 km ca 

23500 personer. Befolkningen finns inom en sektor motsvarande något mer 

än en halvcirkel. Av befolkningen i Värö kommun, ca 2500, återfinns ca 

460 i Bua ca 2. 5 km från aggregat nr l, något hundratal i Väröbacka stations- 

samhälle, medan återstående är spridda över kommunen. Närbelägna städer 

är Varberg ca 18. 000 invånare på 20 km och Kungsbacka ca 7. 000 på 25 km. 
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Fritidsbebyggelse inom 10 km-radien förekommer huvudsakligen norr- 

ut längs kusten vid Frillesås och uppe vid Kuggeviken. Inom O - 2 km finns 

ett flertal fritidshus, ca 120 st, fördelade på i huvudsak två områden och 

på ett avstånd av ca 630 - 1400 m från anläggningen. 

Vattenfall har även gjort en uppskattning av hur fritidsbefolkningen inom 

området 0 - 2 km från stationen skulle kunna utvecklas. Uppskattningen byg- 

ger på befintlig fritidsbebyggelse och kända men ej fastställda byggnadsplaner 

samt med tillägg för ytterligare exploatering (30 79 av tillgänglig mark ex- 

klusive åker). Med ett antagande om 3. 5 personer per tomt skulle sålunda 

erhållas en fritidsbefolkning om ca 1535 personer. 

På uppdrag av Värö kommun har Vattenbyggnadsbyrån (VBB) haft att 

utarbeta dispositionsplan för delar av kommunen med anledning av föreligg- 

ande planer på två stora industrianläggningar, den för Skogsägarnas Indu- 

stri AB och Ringhals kraftstation. VBB har vid arbetet med planen haft un- 

derhandskontakter med reaktorförläggningskommittén. 

Utbyggnaden i Värö av bostäder för industripersonal och anläggnings- 

arbetare föreslås i första hand ske i Bua. Under de närmaste tio åren skulle 

därvid uppföras bostäder för ett befolkningstillskott i Bua av ca 2500 per- 

soner.  

Vid sin bedömning av förläggningsplatsens lämplighet ansåg sig kom- 

mittén böra beakta inte endast den då föreliggande ansökan utan även sta- 

tionens vidare utbyggnad till 3000 MWel. Kommittén fann platsen lämplig 

för en station men ansåg att inom ett avstånd av ca 2 km från stationen ingen 

ytterligare bebyggelse borde ske. Vissa undantag *härifrån torde dock kunna 

medgivas. Framkommande planer på ytterligare bebyggelse utanför 2 km- 

radien inom ett område ut till någon mil från anläggningen borde prövas av 

tillsyningsmyndigheten innan de fastställdes. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 7. 3. 69 

Statens Vattenfallsverk har i skrivelse till Konungen den 27 september 

1968 anhållit om godkännande av en utformning av reaktorn i enlighet med 

till skrivelsen fogade handlingar. 

Reaktorförläggningskommittén har vid sin granskning kommit till den upp- 

fattningen att _den reaktoranläggning varom vattenfallsverket träffat preli- 

minärt avtal med ASEA-ATOM, kan utformas och drivas på ett från säker- 

hetssynpunkt tillfredsställande sätt. Kommittén tillstyrker därför att reak- 

torns utformning godkännes. Kommittén föreslår att till tillståndet fogas 

följande villkor: 
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1. Tillsyningsmyndigheterna enligt atomenergilagen och strålskyddslagen 
skall hållas fortlöpande underrättade om konstruktionen av reaktoran- 

läggningen och dess uppförande. 

2. Reaktoranläggningen får icke tagas i drift förrän den blivit slutligen 

godkänd av tills ynsmyndighete rna. 

3. Reaktorn får icke tagas i drift förrän en av tillståndsinnehavaren upp- 

rättad beredskaps organisation för anläggningen granskats och godkänts 

av tillsynsmyndigheten enligt atomenergilagen.  

Statens Strålskyddsinstitut. Yttrande den 15. 3. 68 

Det är ej erforderligt att i nuvarande skede fastställa strålskyddskra- 

ven, utan det väsentliga synes vara att bedöma huruvida det finns betrygg- 

ande säkerhet för att de strålskyddsproblem som är förknippade med anlägg- 

ningen kan bemästras vid den valda förläggningen. 

I fråga om utsläppet av aktivitet i avloppsvattnet har sökanden presen- 

terat preciserande värden, under vilka stationen kan hålla sig oberoende av 

reaktortyp. Villkoren för utsläpp av avloppsvatten kommer att fastställas 

av vattendomstol men institutet vill här anföra att man - mot bakgrund av 

föreliggande erfarenheter av möjligheten att begränsa och reglera avgiv- 

ningen av vätskeformigt aktivt avfall från liknande anläggningar - ej behöver 

befara att dessa frågor ej kan lösas på ett ur strålskyddssynpunkt tillfreds- 

ställande sätt. 

Hittillsvarande amerikanska erfarenheter ger anledning antaga att det- 

samma gäller för utsläpp av luftburen aktivitet men förhållandena är härvid- 

lag tekniskt mer komplicerade och hänger samman med bl. a. reaktortyp, 

skorstenshöjd och fördröjningstankar. Enligt ansökan avser sökanden att 

närmare undersöka de lokala meteorologiska förhållandena och på grundval 

därav beräkna vilka genomsnittliga och tillfälliga aktivitetsemissioner som 

svarar mot lCRPzs strålskydds rekommendationer. Institutet vill understryka 

vikten av att detta arbete göres i god tid innan anläggningen tages i bruk så 

att det kan läggas till grund för kontrollen över utsläppet. Det förhållandet 

att man här planerar för en kraftstation med ett flertal aggregat har en 

viss betydelse. Enligt nuvarande bedömningsgrunden blir hänsynen till en 

potentiell reaktorolycka gränssättande för bebyggelserestriktionerna närmast 

en reaktor. Såsom framhålles av reaktorförläggningskommittén blir kraven 
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på sådana restriktioner med hänsyn till olyckor ej väsentligt större om 

flera reaktorer placeras invid varandra. I fråga om normalt utsläpp får 

emellertid i princip hänsyn tas till en summation av utsläppen. Detta un- 

derstryker betydelsen av att frågan om regleringen av utsläpp av luftburen 

aktivitet ägnas särskild uppmärksamhet vid stationer av flera reaktorer. 

Strålskyddsinstitutet - som ej ingår på fråga om anläggningens lokali- 

sering som sådan - har ingen erinran mot de allmänna principer som sök- 

anden angivit för utformningen av strålskyddet inom anläggningen. 

Sammanfattningsvis får strålskyddsinstitutet anföra att ur de synpunkter 
institutet har att företräda det icke har någon erinran mot att det begärda 
tillståndet beviljas varvid förutsättes att som villkor för tillståndet sättes 

dels att strålskyddsfrågorna efter hand som planeringen fortskrider under- 

ställes institutets prövning och dels att anläggningen ej tages i drift innan 

den av institutet godkänts ur strålskyddssynpunkt.  

OSKARSHAMN II 

Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG) begärde i november 1968 

tillstånd att uppföra en kärnreaktor på Simpevarpshalvön, inom Oskarshamns 

stad, Kalmar län. Reaktorn avsågs ingå i ett andra aggregat i Oskarshamns- 

Verket. 

I maj 1969 fastställdes reaktortypen till en anläggning av kokartyp med 

en beräknad effekt av 1700 MWt och 580 MWel. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 5. 9. 69 

Reaktorn 

Kommittén ansåg att den kokarreaktor, som avsågs, kunde utformas 

och drivas på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. I brist på 

detaljerade beskrivningar och säkerhetsrapport, grundade kommittén sin 

uppfattning på en mera allmän bedömning av säkerhetsförhållandena. 

Då koncessionsans ökan för Oskarshamnsverket endast innehåller en sum- 

marisk beskrivning av en kokarreaktor och tillhörande säkerhetsanalys är 

ofullständig skall en preliminär säkerhetsrapport avseende det nu upphand- 

lade kärnkraftverket inges till tillsynsmyndigheten så snart detta är prak- 

tiskt möjligt. 
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I säkerhetsrapporten skall ingå följande information: 

l . beskrivning av anläggningens konstruktion och drift, 
2. preliminär säkerhetsanalys, 
3. konstruktionsförutsättningar, säkerhetsprinciper och övriga kriterier, 

som avses gälla för anläggningen, 
4. redovisning av anläggningsdelar, system och komponenter av vikt för 

analys av säkerheten, 
5. angivande av sådana anläggningsdelar, system och komponenter, vars 

slutliga utformning är beroende av experiment- och utvecklingsarbete. 

Rapporten skall innehålla tillräckligt detaljerad information för att möj- 

liggöra en bedömning av anläggningens utformning och drift från säkerhets- 

synpunkt. 

Redovisningen för sastâgpgllkgrnppliârgâgskall innehålla: 

a) konstruktionsförutsättningar, 
b) beskrivning, 

c) utvärdering visande att givna förutsättningar kan uppfyllas med tillfreds- 

ställande säkerhetsmarginal, 

d) utvärdering av risken för sådana felfunktioner eller haverier, som kan 

vara inledning till allvarliga händelseförlopp. 

Av redovisningen skall framgå att tillgänglighet för erforderlig perio- 
disk provning och inspektion samt för underhåll och reparation är säker- 

ställd. 

_S_á_i_k_erll_e_t_s_êa._x_ia_lj_s_e_n_skall innehålla en redovisning av följderna för anlägg- 
ningen och omgivningen av ett representativt spektrum av störningar i drif- 

ten, felfunktioner och komponenthaverier samt manöverfel. Analysen skall 

visa i vilken omfattning olika säkerhetssystem, såväl normalt arbetande 

som standby-system, måste fungera. Av analysen skall framgå de antagan- 
den och villkor samt fysikaliska och matematiska beräkningsmodeller, 
som använts för uppskattning av konsekvenserna av olika händelseförlopp. 
Redovisningen skall innehålla information, tillräcklig för bedömning av huru- 

vida använda datorprogram eller analogisimulationer samt däri ingående 
parametrar är adekvata. 

I säkerhetsrapporten skall vidare ingå beskrivning och utvärdering av 

ett program för quality assurance i fråga om konstruktion, tillverkning, 
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inspektion och provning av byggnader, system och komponenter, ävensom 

ifråga om anläggningens drift. Häri skall anges vad som omfattas av pro- 

grammet, ävensom sökandens organisation för detta samt andra organ av- 

sedda att medverka vid genomförandet av detta program med angivande av 

deras respektive uppgifter. _

Följande punkter skall i sina huvuddrag vara redovisade till och god- 

kända av tillsynsmyndigheten innan tillverkning respektive uppförande på- 

börjas: 

a) reaktorsystemets primärprocess, 

b) reaktorhärdens utformning, 

c) reaktortanken och primärsystemets högtrycksdelar, 

d) primärkretsens avblåsningssytem och tryckavsäkring, 

e) system för nödkylning av reaktorhärden, 

f) reaktorinneslutning, 

g) system för nödkylning av reaktorinneslutning, 

h) reaktor-byggnad, 

i) turbinbyggnad, 

k) övriga system för förhindrande eller begränsning av spridning till 

omgivningen av vid haveri frigjord aktivitet, 

l) bränslehantering. 

Ansökan om tillstånd att taga anläggningen i nukleär drift skall åtföljas 

av en slutlig säkerhetsrapport för anläggningen samt sökandens förslag till 

villkor och begränsningar för anläggningens drift. V

Utöver ovan givna anvisningar vill kommittén generellt betona vikten av 

att redovisningen inges succesivt samt att urformningen av anläggningsdelar, 

system och komponenter, som är av betydelse för säkerheten, redovisas till 

myndigheten för att möjliggöra en granskning från säkerhetssynpunkt, innan 

dessas slutliga utformning låses. 

Kommittén vill även betona vikten av att redovisning, avsedd att ingå 

i den slutliga säkerhetsrapporten inges succesivt i god tid före planerad 

idrifttagning av verket. 

Eälzläagyingâelâts 

Oskarshamnsverkets andra aggregat avsågs förläggas omedelbart in- 
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till och öster om det första aggregatet. Eftersom platsen tidigare gran- 

skats och bedömts lämplig, fann kommittén intet att erinra. 

För det närmaste området kring stationen gällde redan restriktioner 

beträffande bebyggelse. Enligt kommitténs bedömning utgjorde stationens 

utökning med ytterligare ett aggregat ej skäl till utökning av detta område. 

Ej heller utgjorde den befintliga bebyggelsen något hinder för utbyggnaden. 

BARSEBÄCK 

Sydsvenska Värmekraftaktiebolaget (SVAB) begärde i december 1968 

tillstånd att uppföra en kärnreaktor för 1500 - 2400 MW termisk effekt. 

Reaktorn avsågs byggas 2 km sydost Barsebäcks hamn i Barsebäcks socken, 

Löddeköpinge kommun i Malmöhus län. 

Kraftverket planerades för en utbyggnad med ytterligare tre aggregat, 

varvid en utmatad eleffekt av totalt ca 3000 MW skulle kunna erhållas. 

Reaktorförläggningskommittén. Yttrande den 23. 12. 69 

Reaktorn 

Koncessionsansökan innehöll alternativa förslag till reaktortyp: kokar- 

reaktor resp. tryckvattenreaktor. Kommitténs yttrande avsåg kokarversio- 

nen, för vilken ytterligare underlag infordrades. 

Den föreslagna reaktorns konstruktion baserades huvudsakligen på un- 

derlag från konstruktionsarbetet för aggregat I i Oskarshamn, men hade 

uppräknats från data framtagna i ordning Ringhals I och Oskarshamnsverket 

II. Reaktorer av i huvudsak samma typ fanns redan i drift utomlands, och 

ett flertal var under uppförande, men drifterfarenheter från sådana av här 

föreslagen storleksklass förelåg ej. Egenskaperna hos denna reaktortyp 

ansågs relativt väl kända, men vis sa säkerhetsfrågor var dock föremål för 

ingående utredningar, experiment och utvecklingsarbete. Det förutsattes 

att utvecklingen på lättvattenreaktorområdet noga följdes och att vid utform- 

ningen av anläggningen de erfarenheter som framkom beaktades i möjlig ut- 

sträckning. Quality assurance-frågan framhölls. 

Kommittén vill också föreslå att följande för säkerheten väsentliga 

systemdelar och byggnader skall, med hänsyn tagna till villkoren i bilagan, 

redovisas till och godkännas av tillsynsmyndigheten, innan tillverkning resp. 

uppförande av dessa får påbörjas: 
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a) reaktortanken och primärsystemets högtrycksdelar, 

b) turbinsystemet, 

c) bränsleelement, 

d) primärkretsens avblåsningssystem och tryckavsäkring, 

e) system för nödkylning av reaktorhärden, 

f) reaktorinneslutning, 

g) system för nödkylning av reaktorinneslutning, 

h) reaktorbyggnad, turbinbyggnad och allmän layout för samtliga bygg- 

nader samt övriga anordningar för förhindrande eller begränsning av 

spridning till omgivningen av vid haveri frigjord aktivitet. 

Som underlag för bedömning av ovannämnda system och byggnader skall 

erforderlig analys av samfunktionsprinciperna under normal och onormal 

drift redovisas till tillsynsmyndigheten.  

Kommittén fann vid sin granskning av det framlagda materialet att den 

föreslagna kokarreaktorn borde kunna utformas och drivas på från säkerhets- 

synpunkt tillfredsställande plats. 

§är_1_sg_ä ninsâalâä 

I sökandens redovisning av befolkningsförhållandena framgår bl. a. 

. .. att den bofasta befolkningen inom 0 - 1 km utgör 0, inom l - 2 km 

ca 170, inom 2 - 5 km ca 580,- inom 5 - 10 km ca 4700, inom 10 - 20 km Ca 

360. 000 och inom 20 - 30 km ca 1. 200.000 personer. Av befolkningen i 

Löddeköpinge kommun, ca 2400, återfinns ca 140 i Barsebäcks hamn knappt 

2 km från aggregat nr 1, ca 300 i Barsebäckpå 3 km och ca 1200 i Lödde- 

köpinge på 5 km avstånd. Befolkningen finns innanför 20 km radien inom en 

sektor motsvarande något mer än en halvcirkel. Den dominerande tätorten 

här är Malmö, med ca 255.000 invånare, belägen ca 17 km sydost om för- 

läggningsplatsen. Inom radierna 20 och 30 km tillkommer förutom från 

svenska sidan befolkning på danska sidan begränsat till stort sett ett 90 

graders cirkelsegment rakt väster om förläggningsplatsen. Den dominer- 

ande tätorten här är Köpenhamn med ca 900.000 invånare belägen ca 25 

km västsydväst om förläggningsplatsen. 

Enligt den av sökanden redovisade generalplanen för Löddeköpinge 1968 

förutses ett tillskott av ca 270 personer permanent boende i Barsebäcks 

hamn och ca 100 i Barsebäcks by. 
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Fritidsbebyggelsens omfattning i kraftverkets omedelbara omgivning 
är ringa men på större avstånd (ca lO km) relativt stor. Inom 0 - Z km 

finns ett flertal fritidshus med en befolkning av ca 300 personer koncen- 

trerade till Barsebäcks hamn. Inom detta område torde ingen eller ringa 

ytterligare fritidsbebyggelse ske. 

Enligt generalplanen torde dock ett tillskott av ca 150 personer ske 

i Vikhög ca 2. 5 km från reaktoranläggningen.  

Vid bedömning av förläggningsplatseins lämplighet ansåg sig kommittén 

. . . böra beakta ej blott den nu föreliggande ansökan utan även kärnkraft- 
stationens vidare utbyggnad. Kommittén har även beaktat det faktum att en 

flygplats på Saltholm i Öresund planeras och att härvid livlig flygtrafik över 

kraftstationen kan uppstå. Kompletterande upplysningar i denna fråga har 

erhållits från sökanden och yttrande från Luftfartsstyrelsen har inhämtats. 

Efter bedömning av de utredningar som företetts beträffande flygstört- 

ning på Barsebäcksverket och risken för att en allvarlig reaktorolycka skulle 

uppstå därigenom, har kommittén kommit till den uppfattningen att hinder 

ej föreligger mot att placera den föreslagna reaktoranläggningen på detta 

avstånd från Saltholms flygplats.  

Kommittén ansåg att inom ett avstånd av ca 2 km från reaktorn ingen 

ytterligare bebyggelse borde ske. Vissa undantag torde dock kunna medgi- 

vas. Planer på ytterligare bebyggelse utanför 2 km-radien inom ett område, 

sträckande sig någon mil från anläggningen, borde tillställas tillsynsmyndig- 

heten för prövning. 

Statens Strålskyddsinstitut. Yttrande den 19. 12. 69 

ê$EXE§âEâ@ERLâüâQ§@§EE 

Institutet anförde i vattenmålet att någon erinran ur strålskyddssyn- 

punkt ej förelåg, under förutsättning att de i ärendet angivna villkoren be- 

träffande aktivitetsutsläpp, koncentration och kontroll iakttages. 

êäääüülêläêiåäåâlâüêi 

Institutet avsåg att före idrifttagandet meddela de villkor och föreskrifter 

för aktiviteten i utgående avgaser, som erfordras ur strålskyddssynpunkt. 
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TROSA 

Statens Vattenfallsverk begärde i juni 1968 tillstånd att uppföra en 

atomreaktor på halvön Käftudden mellan Gillsviken och Yttre Hållsfjärden 

i Vagnhärads kommun i Södermanlands län. 

Reaktorn skulle ingå i en anläggning, Trosa kraftstation, som avsågs 

utföras som en stor kommersiell kärnkraftstation av lättvattentyp med 

fyra aggregat. Stationen planerades för en nettoeleffekt av mer än 3000 

MW, wtrav det första aggregatet beräknades få en effekt av 500 - 750 MW. 

För stationen planerades reaktorer av två alternativa grundtyper, näm- 

ligen tryckvatten- resp. kokarreaktorer. 

Befolkningsförhållandena kring förläggningsplatsen hade redovisats 

i koncessionsansökan. Den bofasta befolkningen inom l, 2 och 5 km från 

anläggningen uppgavs till 4, 15 och 125 st. I Vagnhärads kommun fanns en 

folkmängd av 2700 personer, fördelat med 2050 i Trosa-Vagnhärads för- 

samling och 650 i Västerljungs församling. Inom kommunen hade tätorter- 

na Vagnhärad och Västerljung 1100 resp. 300 invånare. 

Avstånd från Invånarantal 

anläggningen den 1.1. 1966 

km 

Trosa 5 l 710 

Nynäshamn 23 10430 

Nyköping 33 28300 

Oxelösund 33 13310. 

Södertälje 40 46830 

Gnesta 26 ca Z 500 

Järna 27 ca 4 300 

Fritidsbebyggelse inom 10 km-radien förekommer på den halvö där 

stationen avsågs ligga och i huvudsak på öarna norr och öster om förlägg- 

ningsplats en. 

Reaktorförläggningskommittên och Statens Strålskyddsinstitut 

Dessa båda myndigheter har icke avgivit något yttrande i anledning av 

koncessionsansökan p. g. a. förslaget från Statens Naturvårdsverk att alter- 

nativa förläggningsplatser på ostkusten borde granskas samtidigt. Den av 
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Statens Vattenfallsverk sammanfattande redovisningen Kärnkraft på 
Ostkust har remissbehandlats bl. a. av rubr. myndigheter. Remiss- 

svaren återfinns i bilaga 2. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län. Yttrande den 16. Iz. 68 

Länsstyrels en har redovisat 

. . . att länsstyrelsen med livligt instämmande av länets planeringsråd - 

på allt sätt uppmuntrat vattenfallsverkets etableringsplaner samt att en 

förläggning av kraftstationen till föreslagen plats inte i något avseende 

strider mot de intressen länsstyrelsen har att bevaka.  

Länsstyrelsen i Stockholms län. PM den 19. l 2. 68 

Det planerade kärnkraftverket vid Trosa beräknas vid full utbyggnad 
ge ett kylvattenutsläpp på 150 m3/sek. med IOOC temperaturförhöjning. 
Som jämförelse kan nämnas att medelavrinningen (MQ) inom Mälarens 

nederbördsområde uppgår till ca 170 m3/sek. 
Med hänsyn till den kommande utvecklingen inom energiförsörjningen 

och de ingrepp det totalt sett kan bli fråga om i den naturliga miljön borde 

lokaliseringsfrågorna och därmed sammanhängande miljöproblem givits 
större utrymme i koncessionsansökningen. 

Ur naturvårdssynpunkt fordras här att exempelvis lokaliseringen av 

ytterligare kärnkraftverk på Östersjökusten närmare belyses, liksom des- 

sa verks effekt med avseende på den klimatologiska och marina miljön. 
Inför den nya epok utnyttjandet av kärnkraftenergin för med sig torde 

även frågan om möjligheterna till överskottsvärmets nyttiggörande för 

bostadsuppvärmning eller inom avloppsreningstekniken va ra av betydelse 
för lokaliseringen. Frågan har också sitt intresse i det aktuella fallet med 

hänsyn till planerna för avloppsutsläpp i Himmerfjärdsområdet. 
I detta sammanhang bör särskilt framhållas riskerna med ett blandat 

utsläpp av uppvärmt kylvatten samt biologiskt syreförbrukande avloppsvatten. 
Till vilken grad den framtida utvecklingen i detta avseende kan komma 

att verka störande på Södertörns fritids- och reservatsområden är för dagen 
icke klarlagt. En redovisning av pågående utredningar klimatologiskt och 
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hydrografiskt är här av vikt för bedömningen. 

Sammanfattningsvis finner naturvårdssektionen med hänsyn till de 

intressen som berör Stockholms län att ovanstående synpunkter bör beak- 

tas och redovisas innan slutlig ställning tages till Trosaverkets lokalise- 

ring. 

Fiskeristyrelsen. Yttrande den 5. l l . 68 

I angränsande vattenområden till den planerade kraftstationen bedrives 

ett omfattande fiske. De ekonomiskt mest betydelsefulla fiskarterna är 

strömming, ål, gös, sik och abborre. Vattenområdet erbjuder förutom 

goda fiskeplatser även lämpliga lekplatser för fisk och uppväxtområden 

för fiskyngel. 

Jämte yrkes- och binäringsfiske bedrives här ett jämförelsevis om- 

fattande husbehovs- och fritidsfiske. Kustavsnittet är därjämte att betrakta 

som ett utmärkt rekreations- och trivselområde för bland annat sportfiskare. 

Det planerade företaget kan medföra fiskeribiologiska förändringar 

vilkas följder för närvarande är svåra att förutse och bedöma. Risk före- 

ligger emellertid för att väsentligt förfång för fiskerinäring av betydenhet 

kan uppstå. 

äiazsiisääâäozâtssisbjeüskü› Zl - l 0- 68 

Temperaturhöjningen och denna åtföljande fenomen i vattnet kommer 

att främst under sommar-förhöst leda till en sänkning av syrehalten - i 

grundvattensområden kanske i kombination med vattenblomning och förrutt- 

nelseprocesser av samma karaktär som vid stark förorening. Härigenom 

och även direkt via temperatuhöjningen kan fiskförekomsten påverkas i ne- 

gativ riktning genom skyendereaktioner, ändringar i näringstillgången etc. 

Möjlighet föreligger dock att uppvärmningen, särskilt under den kalla års- 

tiden, även kan ha någon för fisket positiv effekt. - Hithörande problem är 

än nu ofullständigt kända. De lokala skadeverkningarnas omfattning kan där- 

för nu icke tillfreds ställande bedömas, liksom ej heller eventuella positiva 
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effekter rörande fiskbestånden och fiskens uppträdande i aktuella område. 
Kraftverkets placering långt inne i ett skärgårdsområde - en lokali- 

sering som det tyvärr delar med flera andra liknande anläggningar - mås- 
te dock ur fiskeribiologisk synpunkt bedömas som en negativ faktor. Vid

öppen kust blir vattenomsättningen betydligt större och miljöpåverkan min- 
dre drastisk. - För fiskbestånden som helhet i Östersjön är det sannolikt 
att en anläggning av denna typ ej har någon större betydelse.  

Statens Naturvårdsverk. Yttrande den 28. l . 69 

För bedömning från naturvårdssynpunkt av den planerade kraftstationen 
på Käftudden kan följande anföras. 

Inverkan på omgivningen uppkommer genom att anläggningen är utrym- 
meskrävande. Nybebyggelse får ej ske inom viss skyddszon. Landskaps- 
bilden ändras. Förändringar kan uppkomma i kringliggande vattenområde, 
då uppvärmt och i viss mån förorenat kyl- och processvatten släpps ut i 
Yttre Hållsfjärden. 

De speciella närliggande naturvårdsintressena, som dock ej torde stö- 
rals av anläggningen, är särskilt knutna till Fifång - Askö, som ägs av sta- 
ten. Långt framskridna planer rörande naturreservat av social karaktär 

föreligger för dessa. Vidare utgör Persön naturreservat av geologiskt in- 
tresse. 

Områdets värde för friluftslivet betingas särskilt av dess läge inom 

intresseområdena för Stockholm, Södertälje och Nyköping. För det stads- 
baserade friluftslivet måste hela skärgården norr och söder om Trosa be- 
dömas som ett mycket värdefullt område. 

Även om atomkraftve rket kommer till stånd kan dock halvön alltjämt 
användas som replipunkt för båtfolket. Hamnmöjligheterna för småbåts- 
trafiken bör därvid förbättras genom lämpliga anläggningar. 

Av material som sökanden presenterat underhand framgår vidare om- 

fattningen av fritidsbebyggelsen inom 5 km från stationsläget. Av de ca 
600 fritidshus, som redovisats, ligger 60 % i området närmast söder om 
Trosa (bl. a. på Öbolandet), ca 20 % invid Hållsviken och ca 10 % på Käft- 

udden. På skärgårdsöarna i övrigt finns endast ett litet antal fritidshus. 
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Fritidsbebyggelsen berörs främst av återverkningarna av vattenutsläppen. 

Det kan konstateras att, om kraftstationen får anläggas, själva bygg- 

nadskropparna med skorstenar, ställverk och utgående kraftledningssystem 

kommer att i mycket hög grad dominera landskapsbilden, även på stora av- 

stånd, särskilt från havet. Av vikt är därför att den närmare utformningen 

av anläggningarna liksom av markområdena i anslutning till kraftstationen 

utföres med största möjliga hänsyn till landskapsbilden och naturförhållan- 

dena i omgivningen. 

Sammanfattningsvis får naturvårdsverket framhålla att Käftudden är 

en av de platser som från de synpunkter naturvårdsverket har att beakta 

kan accepteras som förläggning för ett atomkraftverk. Naturvårdsverket 

har vid sin »bedömning tagit hänsyn till att i ärendet förutsatte att en stads- 

plan skall upprättas för området, till vilket endast en kärnkraftstation och 

ingen annan storindustri lokaliseras.  

Statens Planverk. Yttrande den 17. 1 2. 68 

Lokaliseringen av kärnkraftverken har hittills bestämts i första hand 

av tillgången på kylvatten, möjligheterna till markreservationer för kraft- 

ledningsgator i stationernas närhet samt kravet på produktionsenheternas 

lämpliga fördelning i förhållande till storkraftnät och större konsumtions- 

områden. På grund av kylvattenbehovet har lokaliseringen styrts till kust- 

lägen. En komplikation har hittills varit att kärnkraftverk ej ansetts kunna 

placeras i närheten av bebyggelsekoncentrationer. Inom den internationella 

kärnenergiverksamheten synes emellertid erfarenheterna vara positiva när 

det gäller säkerhetsfrågorna, varför man kan räkna med att nuvarande re- 

striktioner kommer att kraftigt mildras. En lokalisering till tätortsområden 

skulle bl.a. möjliggöra överskottsvärmens utnyttjande för uppvärmning av 

bostäder, arbetsplatser, större rekreations- och sportanläggningar, köp- 

centra, samlingsplatser etc. Sedan ökad erfarenhet vunnits av kärnkraft- 

tekniken, torde man kunna räkna med att även inlandslägen kan bli aktuella. 

Hittills har dessa typer av stora industrianläggningar (inkl. kraftverks- 

företagen) i stort sett lämnats fria händer att på egen hand undersöka och 



NÄR-02lzl 1:26 

välja ut ur deras synpunkter lämpliga lokaliseringsorter. Om samma för- 

faringssätt tillämpas även i fortsättningen, kan man räkna med en tämligen 

planlöst utspridd industrilokalisering längs landets kuststräckor. Tydligt 

är att en sådan lokaliseringsprincip, genomförd utan stödet av en samord- 

nande översiktsplanering, kan leda till mycket allvarliga felgrepp. Varje 

sådant lokaliseringsbeslut bidrar också till. att begränsa handlingsfriheten 

för den utomordentligt angelägna riksplanering som nu håller på att förbe- 

redas. Planverket vill i det sammanhanget erinra om de principiella uttal- 

anden som verket gjorde i anslutning till sitt yttrande angående Ringhals 

kraftstation och som rörde lokaliseringen av stora industriområden utanför 

befintliga samhällsbildningar samt de krav på översiktlig fysisk planering 

som därvid måste ställas. Verkets uttalanden gick bl. a. ut på att sådana 

industrianläggningar som krävde lägen utanför stadsbebyggelse borde kon- 

centreras till ett fåtal platser samt att industriområden av detta slag där- 

för borde göras så stora att flera anläggningar med krav på externt läge 

kunde samlas inom ett och samma område. 

I uttalandet hävdades särskilt att frågan om lokalisering av kärnkraft- 

verk rent principiellt borde hållas öppen i avvaktan på en översiktlig utred- 

ning som behandlade konsekvenserna av lokaliseringen. 

Av den föreliggande utredningen framgår att en serie olika lägen bedömts 

från kostnads- och säkerhets synpunkter samt att dessa lägens lämplighet 

vägts med hänsyn till olika lokaliserings styrande faktorer. Enligt uppgift 

skulle på så sätt ett flertal platser på ostkusten ha undersökts. Av utred- 

ningen framgår emellertid ej på vilka grunder dessa alternativ utvalts eller 

efter vilka kriterier utvärderingen har skett. Ej heller framgår vilka kon- 

takter som tagits med lokala, regionala och centrala organ, innan det slut- 

liga lokaliseringsbeslutet fattades. 

Från de synpunkter planverket i egenskap av samordnande organ på 

den fysiska samhällsplaneringens område har att företräda är det angeläget 

att de olika alternativen redovisas och att de blir analyserade och inbördes 

bedömda även i de avseenden som samhällsplaneringen har att bevaka. 

Som resultat av sin sålunda utförda granskning har planverket kommit 

till slutsatsen att de klarlägganden som lämnats i ärendet i väsentliga av- 

seenden är alltför ofullständiga för att verket på grundval därav skall kunna 

ta ställning till den betydelsefulla lokaliseringsfråga som det här gäller. 

Vad som nu enligt verkets bestämda uppfattning snarast måste tillkomma 
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är en utredning i vilken klarlägges dels var, när och i vilken omfattning 

produktions- och distributionsbehov kan uppkomma, dels var den mark 

som behövs för detta finns tillgänglig. En avvägning måste här ske mellan 

alla de intressen som här beröres - ekonomiska och tekniska, naturvår- 

dens och näringslivets etc. Planve rket är inom sitt verksamhetsområde 

berett att medverka i behandlingen av dessa problem. 

l vad gäller frågan om rätt till viss expropriation av mark för den i- 

frågavarande kärnkraftstationen får Statens Planverk, under åberopande av 

det anförda, avstyrka bifall till vattenfallsverkets därom gjorda ansökan.  

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Yttrande den 31. 12. 68 

De meteorologiska förhållandena vid den föreslagna förläggningsplatsen 

kan i väsentliga avseenden väntas överensstämma med dem som råder vid 

Studsvik. Betingelserna för naturlig ventilation av luftburen radioaktivitet 

är i Studsvik klart gynnsamma, och detsamma kan då även sägas gälla plat- 

sen för Trosa kraftstation. 

Stationen planeras släppa ut 1 50 m3 kylvatten per sekund med en över- 

temperatur av 8 - 10° i Hållsfjärden. Kylvattnet tages in från Gillsviken. I« 

kylvattenströmmen planeras utsläppas radioaktivt avloppsvatten inom en i 

ansökan angiven ram för årsemission. Statens Vattenfallsverk har förutsatt 

att ingen praktisk betydelsefull återcirkulation av kylvatten äger rum. 

Institutet vill härvid framhålla att det planerade kylvattenutsläppet vis- 

serligen är placerat i en relativt öppen fjärd med god kontakt med öppna 

Östersjön, i vilken man kanske kan förmoda att vattenomsättningen har re- 

lativt hög intensitet, men att kylvattenutsläppet även är beläget i närheten 

av mer eller mindre slutna skärgårdsområden, om vars hydrografiska egen- 

skaper man inte äger nämnvärd kännedom. För att kunna bedöma spridningen 

och utspädningen av kylvattnet och det däri inblandade radioaktiva avlopps- 

vattnet samt återcirkulationsriskerna erfordras en omfattande kunskap om 

vattenområdets hydrografi. Någon sådan kunskap föreligger ännu inte.  



NÄR-02lzl 1:28 

VÄRTAN 

Stockholms Elverk ansökte i juli -68 om tillstånd att uppföra en kärn- 

kraftanläggning, kallad Värtave rkets kärnkraftaggregat, inom kvarteret 

Nimrod i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm. 

Ansökan avsåg i första hand en lättvattenreaktor. av koka rtyp för en 

total termisk effekt av 1550 MW, varav ca 360 MW sktille uttagas i form 

av elkraft (mottryckskraft) och 1100 MW i form avfjärrvärmeeffekt. Vid 

ren kondensdrift skulle kunna uttagas max ca 500 MW elkraft. 

Anläggningen projekterades för förläggning i bergrum. 

Något ytterligare kärnkraftaggregat förutsattes ej på denna förlägg- 

ningsplats. 

Om befolkningsfördelningen kring Värtaverket hänvisas till nedanstå- 

ende tabell baserade på uppgifter från 1968 års förhållanden. 

Avstånd i km Antal personer 

O -1 6 000 

1 - 2 30 000 

2 - 3 60 000 

3 - 4 65 000 

4 - 5 115 000 

5 - 7 190 000 

7 - 10 235 000 

10 - 13 235 000 

13 - 17 145 000 

17 - 30 130 000 

30 - 50 130 000 

Regionsplanerna för Storstockholm anger att områdets befolkning kan 

förväntas växa med ca O. 4 millioner personer fram till 1980-talets mitt. 

Reaktorförläggnigskommittén 

Kommittén har icke avgivit något yttrande rörande koncessionsärendet. 

Ur ett PM av den 23. 6. 69 från Delegationen för atomenergifrågor noteras 

följande: 

Vid ett sammanträde den 10. 6. 69 med representanter för reaktorförlägg- 

ningskommittén, kraftindustrin och AB Atomenergi nåddes enighet om 
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följande riktlinjer för en utredning i närförläggningsfrågan. 

Utredningens syfte skulle vara att underlätta det framtida ställnings- 

tagandet till frågor om förläggning av atomkraftstationer i nära anslutning 

till tät bostadsbebyggelse. Utredningen har föranletts närmaste av reaktor- 

förläggningskommitténs prövning från säkerhetssynpunkt av ärendet om 

tillstånd för Värtaverket, som resulterat i att ett förbättrat teoretiskt och 

erfarenhetsmässigt underlag krävs innan en närförläggning av detta slag 

kan godtas. Utredningen bör dock bedrivas fristående från tillståndsärendet 

som en brett upplagd, principiell studie. Förutom de säkerhetsfrågor som 

är speciellt intressanta i sammanhanget bör utredningen beakta de ekomni- 

ska och miljömässiga faktorer som kan tala för att lätta på de nuvarande 

restriktionerna beträffande närförläggning. De olika huvudfrågorna kan där- 

vid behandlas i anslutning till aktuella närförläggningsprojekt, som alltså 

skulle kunna tjäna som case-studies. 

Följande disposition för studien överenskoms preliminärt: 

1. Ekonomiska och miljömässiga motiv för närförläggning. 

2. Nuvarande bestämmelser och bedömningar i fråga om närförläggning 

a) svenska myndigheter 

b) myndigheter i andra länder 

3. Tekniska säkerhetsfrågor med avseende på närförläggning 

a) problemformulering 

b) graden av närförläggning (avståndsfaktorn) 

c) konstruktiva lösningar (olika inneslutningar, bl. a. bergrum) 

d) experimentell verifikation (arbeten inom bl. a. AB Atomenergi) 

4. Case-studies 

Statens Strålskyddsinstitut 

Institutet har icke avgivit något yttrande. 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande den 31. 1. 69 

Med hänsyn till den kraftiga ökningen av el- och värmebehoven måste 

det ur naturvårds synpunkt hälsas med tillfredsställelse att kärnkraftverk 

och inte vattenkraft eller oljeeldade kraftverk i fortsättningen kommer att 

dominera kraft- och värmeproduktionen. 
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Värtaverket är primärstation för transformering och distribution i 

stadens elnät. Kylvatten finns i erforderlig mängd. Hamn och järnvägs- 

förbindelse finns. Ingen känslig stadsmiljö spolieras. Kärnkraftaggregatet 
.skall utnyttjas för produktion av både elenergi och värme. Värtaverket ligger 
nära distributionsområdet. Anläggningen skall sprängas ned i berg, och 

även i övrigt har sådana säkerhetsåtgärder vidtagits att riskerna av sökan- 

den bedömes som små. 

Vad som kan ge anledning till erinringar är kylvattenutsläppet med åt- 

följande temperaturförändring i Värtan. Risken för olägenheter i form av 

syrebrist och ökad algbildning kan inte helt uteslutas. En faktor som emel- 

lertid oberoende av hydrografin verkar i positiv riktning är den avlastning 

av föroreningar i Värtaområdet som Käppalaprojektet medför. Vidare kan 

länsstyrelsen för närvarande ej bedöma vattenutsläppets inverkan på den 

biologiska balansen och klimatet. En närmare utredning i dessa hänseenden 

är önskvärd. 

Om kylvattenutsläppets verkningar anses kunna godtas får länsstyrelsen, 

med hänsyn till de redovisade fördelarna med kärnkraftaggregatets förlägg- 

ning till Värtaelverkets tomt, förklara att läns styrelsen icke vill motsätta 

sig bifall till koncessionsansökningen.  

Regionplanekontoret har i ett yttrande den 17. 12. 68 till läns styrelsen 

i Stockholms län anfört bl. a. följande: 

Den föreslagna anläggningen synes inte innebära någon väsentlig föränd- 

ring av stadsmiljön i det berörda området. Detta ingår enligt _regionplane- 

skissen i det halvcentrala bandet av arbetsområden, där hamnverksamheten 

och den därmed förbundna nu befintliga industriella verksamheten ingår som 

element. Ur stadsbyggnadssynpunkt har kontoret därför intet att erinra mot 

den angivna placeringen av anläggningen. 
 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Yttrande den 30. 1 . 69 

M2 Legzägeéâlaâyeeankze; 

De meteorologiska förhållandena vid den föreslagna förläggningsplatsen 

kan i väsentliga avseenden väntas överensstämma med dem som råder vid 

Ågesta. Betingelserna för naturlig ventilation av luftburen radioaktivitet är 

gynnsamma i Ågesta - i varje fall vad avser utsläpp via en hög skorsten - 
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och det samma kan då även sägas gälla platsen för Värtaverkets kärnkraft- 

aggregat. Huruvida ventilationsbetingels erna är tillräckligt goda kan emel- 

lertid inte avgöras förrän uppgifter lämnas om det beräknade utsläppets 

storlek såväl under normala förhållanden som vid ett missöde. 

Institutet vill slutligen lämna några synpunkter på frågan i vad mån 

meteorologiska undersökningar på platsen skall anses nödvändiga. Erfa- 

renheterna från Ågesta kan i stor utsträckning tillämpas. Följande under- 

sökningar bör dock utföras. 

l. En spridningskatalog, för att effektivt kunna planlägga åtgärder i 

händelse av ett reaktorhaveri, bör upprättas. För att så skall kunna 

ske, måste mätningar av vind och vertikal temperturg radient utföras 

i en minst 100 m hög mast på platsen under en period av ca ett år, in- 

nan anläggningen startas. Möjligen kan det även bli aktuellt att utföra 

rökspridningsförsök med flygfotograftering, för att de lokala sprid- 

ningsförhållandena skall kunna klarläggas i erforderlig grad. 

2. Den ovan nämnda meteorologiska mätutrustningen på platsen får sitta 

kvar även sedan förundersökningsåret är över. Motsvarande meteoro- 

logiska parametrar behövs nämligen som nyckelparametrar till den 

under l. behandlade spridningskatalogen. 
 

.fmäelogáêäeêxrzpselstea 

Det planerade kylvattenutsläppet är placerat i en recipient utan nära 

kontakt med större havsområden. Den nödvändiga borttransporten av de 

utsläppta värmemängderna kommer att i hög grad vara beroende av det 

hydrografiska tillståndet i recipienten, främst beträffande skiktnings-, 

ström- och vattenomsättningsförhållanden. 

De hydrografiska förhållandena i recipienten har tidigare studerats i 

samband med utbyggnad av Stockholms Stads och Käppalaförbundets renings- 

verk. Observationer av vattnets temperatur, salthalt, syre- och svavel- 

vätehalt etc. har utförts i relativt stor omfattning under en stor del av året, 

dock ej under vinterperioden. Strömförhållandena liksom de naturliga bland- 

ningsförhållandena i recipienten är tämligen ofullständigt kända. För att 

kunna bedöma spridningen och utspädningen av kylvattnet och däri inblandade 
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radioaktiva ämnen samt riskerna för återcirkulation fordras ytterligare 

kunskaper om vattenområdets hydrografi, i synnerhet beträffande de na- 

turliga ström- och blandningsförhållandena. 
Institutet bedriver emellertid på uppdrag av Österbygdens vattendom- 

stol omfattande undersökningar i området sedan hösten 196 8. Dessa under- 

sökningar torde behöva pågå åtminstone till och med hösten 1969 innan ut- 

talanden av mer preciserad art i här aktuella spörsmål göres. 

Fiskeristyrelsen. Yttrande den 31 . l .69 

Att döma av handlingarna i ärendet synes det föga sannolika att det 

radioaktiva utsläppet under normala driftförhållanden blir av sådan art 

att fiskbestånden tager skada. Viss risk kanske dock kan föreligga att det 

radioaktiva utsläppet under olyckliga omständigheter kan ske i sådan om- 

fattning att fiskbeståndet menligt påverkas. 
Den planerade kärnkraftanläggningen torde komma att ha ett betydande 

utsläpp av uppvärmt kylvatten varigenom saltsjön kommer att tillföras stora 

kvantiteter varmt vatten. Detta varma vattens verkningar på fiskbestånden 

och produktionsbetingelserna låter sig ej med säkerhet bedömas. Det kan 

förutom att påverka lek- och uppehållsmöjligheterna hos de mera lokalt 

stationerade fiskarterna även ha negativ inverkan på fiskarter som söka sig 
in mot kustområdet. 

Det planerade företaget kan medöra fiskeribiologiska förändringar, vil- 

kas följder för närvarande är svåra att förutse och bedöma. Risk kan dock 

föreligga för att väsentligt förfång för fiskerinäring av betydenhet kan uppstå. 

Statens Planverk. Yttrande den 28. 2. 69 

Det planerade kärnkraftverket vid Värtan skiljer sig i vissa betydelse- 

fulla avseenden från tidigare kärnkraftverk: det placeras i nära anslutning 

till samhällsbebyggelse, det sprängs ned i berg, och det är avsett för kom- 

binerad kraft- och värmeproduktion. Dessa skillnader har för planverkets 

del tillmätts stor vikt när det gällt att ta ställning till frågan om anläggning- 

ens lokalisering och bedöma dess förhållande till andra kärnkraftanläggningar 

med anknytning till huvudstadsregionens kustområden. 

Bedömd från samhällsbyggandets synpunkter är det uppenbart att tungt 

vägande skäl kan anföras till förmån för anläggningen vid Värtan. 
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Skälen är i huvudsak följande: 

1 . Förbättring av den nuvarande situationen på luftvårdens område. 

2. Förläggning under mark vilken medför att konflikter med stads- 

och naturmiljö kan undvikas eller begränsas. 

3. Närhet till förbrukningsområden för energi och värme. 

4. Anslutning till den elektriska primärstationen vid Värtan. 

5. Tillgång till hamn och järnväg. 

Även om Värtaverket sålunda innebär betydelsefulla fördelar från 

miljösynpunkt, betyder detta dock inte att den närmaste omgivningen blir 

helt opåverkad av lokaliseringen. Det är i huvudsak två problem som när- 

mare måste beaktas i den fortsatta handläggningen av ärendet, nämligen 

Säkerhetsfrågan och kylvattenutsläppet. 

När det gäller Säkerhetsfrågan har såsom ovan påpekats de hittills 

uppställda säkerhetskraven inte medgivit en placering av stora kärnkraft- 

anläggningar i eller intill stadsmässig bebyggelse. Vid de hittills lämnade 

tillstånden har i koncessionsvillkoren regelmässigt föreskrivits att inom 

ett avstånd av två kilometer från anläggningen ingen ytterligare bebyggelse 

får ske, med undantag för den som erfordras för driften av anläggningen 

och skötseln av jordbruk, skogsbruk och fiske inom området. Beträffande 

folkmängdsförhållandena runt det planerade Värtaverket kan följande noteras: 

Den bosatta befolkningen (= nattbefolkningen) inom en radie av 2 kilo- 

meter från Värtan uppgick år 1968 till 36 000 personer. Med hjälp av 1965 

års folkräkningsmaterial har planverket beräknat den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen inom samma område till ca 27 000 personer. .Verket har 

vidare undersökt sydvästkvadranten, vilken är den mest befolkningsrika 

sektorn. I denna fanns år 1968 en nattbefolkning inom 2 kilometers radien 

på 23 000 (jämförd med en dagbefolkning år 1965 på ca 17 000), inom 3 km 

73 000 (ca 82 000), inom 4 km 128 000 (ca 193 000) och inom 5 kilometers- 

radien 233 000 (ca 254 000) personer. Befolkningstätheten är således bety- 

dande runt förläggningsplatsen. 

Beträffande kylvattenutsläppet har påpekats att det planerad kärnkraft- 

verket i första hand är avsett för framställning av mottryckskraft och vär- 

me och att kondensdriften, vilken förorsakar värmeutsläppet, enligt ansökan 

kommer att få mindre omfattning på sikt sett. I framställningen begäres till- 

stånd att få ta ut högst 30 m3 vatten per sekund ur Lilla Värtan vid Ropsten 
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samt att få släppa ut detta i Värtahamnens hamnbassäng uppvärmt högst lOOC. 

(Som jämförelse kan nämnas att Hässelbyverket maximalt släpper ut ca 

8 m3 vatten per sekund, uppvärmt 900. ) 

Efter vad Planverket kunnat finna, går det för närvarande inte att be- 

döma på vad sätt och i vilken omfattning kylvattenutsläppet kan leda till 

störningar i recipienten Lilla Värtan. Inte heller har det visats att klima- 

tiska förändringar i form av t. ex. ökad dimbildning skulle kunna elimineras 

vintertid. Dessa frågor torde kunna bedömas först när de nu pågående un- 

dersökningarna inom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut bli- 

vit slutförda. 

Med tanke på. de uppenbara fördelar från bl. a. luftvårdssynpunkt som 

en kärnkraftanläggning i jämförelse med ett konventionellt oljekraftverk 

skulle innebära har planverket kommit till slutsatsen att mycket starka skäl 

talar för ett kärnkraftverk vid Värtan. En förutsättning för ett tillstånd till 

anläggningens lokalisering till denna plats måste dock vara att läget från 

säkerhets- och vattenvårdssynpunkt bedöms som godtagbart. Planverket 

saknar för sin del sakkunskap för en bedömning i dessa avseenden.  

GÄVLE 

Krångede AB begärde september 1968 tillstånd att uppföra en atom- 

reaktor för ca l600 MW termisk effekt, motsvarande ca 500 MW eleffekt. 

Reaktorn avses ingå i ett kraftverk med en total effekt av ca 3 000 MWel 

vid full utbyggnad. _ _ 

I ansökan berördes en anläggning med kokartyp alternativt tryckvatten- 

reaktor. Reaktornavsågs förläggas inom ett område gränsande till Kors- 

näs - Marmas industriområde inom Gävle stad ca 7 km öster om stadens 

centrum. Anläggningen projekterades för el-produktion men 

Undersökningar pågår om ett samarbete med Gävle stad för leverans av 

värme till stadens fjärrvärmenät. Staden har för närvarande ett invånar- 

antal av ca 60 000. Fjärrvärmenätet är under uppbyggnad, och vid slutet 

av 1970 -talet torde större delen av centrumbebyggelsen vara ansluten. Så- 

vitt nu kan bedömas, föreligger inga tekniska hinder för leverans av fjärr- 

värme från kärnkraftverk. I detta fall är heller inte avståndet mellan kraft- 

verk och förbrukare större än vad som redan nu anges vara teknisk möjligt 

vid _överföring av hetvatten för uppvärmningsändamål. Förutsättningarna 
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för en fjärrvärmeleverans är sålunda goda, vilket vid nu rådande för- 

hållanden får anses utgöra ytterligare en fördel för denna lokalisering. 

Undersökningarna kommer även att omfatta samarbete med Korsnäs -

Marma om leverans av ånga till industrin.  

Beträffande befolkningsförhållandena framgick i koncessionsansökan 

bl. a. följande: 

Den bofasta befolkningens antal uppgavs till 

Avstånd från förläggningsplatsen Antal 

km ca 

0 _ _

l - Z l 300 

Z - 3 Z 500 

3 - 4 l 150 

4 - 5 l 450 

5 - 10 59 000 

10 - 20 10 600 

20 - 30 31 500 

30 - 40 25 000 

40 - 50 18 000 

Hela befolkningen inom närområdet 0 - 5 km och 89 % av befolkningen 

inom området 5 - 10 km tillhör Gävle stad och avsåg förhållandet I. l . 66. 

Övriga befolkningsuppgifter avsåg förhållandet I. l . 61 . _

Inom närområdet 0 - 5 km finns ett industriföretag av större omfatt- 

ning, nämligen Korsnäs - Marma. l augusti 1967 utgjorde antalet anställda 

vid denna industri ca l 800 personer, varav högst ca 1 500 samtidigt be- 

räknades vistas inom anläggningen. 

Reaktorförläggningskommittén och Statens Strålskyddsinstitut 

Något yttrande från dessa myndigheter föreligger icke i avvaktan på 

resultat från pågående utredning ang. närförläggningsfrågor. 

Länsstyrelsen i Uppsala län. Yttrande den 21. 7. 69 

Den planerade anläggningen ligger ca 5. 5 km från närmaste bebyggelse 

i länet. Den synes därför från allmänna säkerhetssynpunkter inte innebära 
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något problem för länets del. Vid bestämmande av arten och omfattningen 

av de försiktighetsåtgärder, som måste vidtagas, torde hänsynen till be- 

tydligt närmare liggande bebyggelse i Gävleborgs län bli avgörande. 

Även om det inte direkt faller under atomenergilagen utan blir före- 

mål för särskild prövning bör framhållas attdet från naturvårds synpunkt 

föreligger ett starkt önskemål att få närmare klarlagt vilken inverkan på 

vattnet i Gävlebukten, som kan förväntas genom de stora kylvattenutsläppen. 

Enligt vad som uppgetts som erfarenheter från kärnkraftverk på annat håll, 

kan uppvärmningen av recipienterna för kylvattenutsläppen medföra stora 

ändringar i algväxtlighet och fiskbestånd m. m. samt avsevärd ökning av 

luftfuktigheten. Det synes med hänsyn till omgivningens stora betydelse 

för det rörliga friluftslivet i detta fall särskilt angeläget att dessa frågor 

noga prövas. Enligt vad som uppgetts från Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut planerar Krångede AB en utredning om kärnkraftverkets 

inverkan. Denna skall företas i anslutning till de undersökningar av ström- 

och vattenomsättningsförhållanden samt föroreningsstatus i Gävles fjärdar 

och Gävlebukten, som institutet utför för de cellulosa-industrier, vilka 

släpper ut avloppsvatten i dessa vattenområden. 

Uppsala län är inte direkt berört i detta sammanhang. Länsstyrelsen 

har för sin del ingen anledning motsatta sig uppförandet av kärnkraftverket. 

Läns styrelsen förutsätter att nyssnämnda utredning om dess inverkan på 

omgivningen blir genomförd. 
 

Länsstyrelsen i Gävleborgilän. Yttrande den 23. 5. 69 

Den avsedda förläggningsplatsen är belägen nära Karskärs industri- 

område. Bostadsbebyggelsen inom stadsdelen Bomhus är något mer avlägsen 

och av relativt liten omfattning inom området närmast det planerade kraft- 

verket. Länsstyrelsen anser den föreslagna lokaliseringen med hänsyn till 

landskaps- och bebyggelsemiljön vara fördelaktig genom den nära anslut- 

ningen till redan befintligt industriområde. 

De ökadetmöjligheter till lokalisering av nya industrier till Gävle- 

trakten, som uppförandet av ett atomkraftverk medför, ligger helt i linje 

med den i Länsplanering 1967 uttalade regionalpolitiska målsättningen. 

Såsom handelskammaren i Gävle också i sitt yttrande uttalat, innebär upp- 

förandet och den fortsatta driften av det planerade kärnkraftverket ett be- 

tydelsefullt sysselsättningstillskott, som ur arbetsmarknadspolitisk syn- 

punkt måste anses vara mycket värdefullt. 
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Vid prövning av fråga om anläggandet av ett atomkraftverk måste 

även civilförsvarssynpunkter beaktas. 

En kraftanläggning kan betraktas som ett sannolikt anfallsmål i 

krig. Erfarenheter från utlandet har visat att värmekraftanläggningar 

och transformatorstationer utgjort primärmål för anfall. 

Med hänsyn till de risker för civilbefolkningen, som ett anfall mot 

verket kan medföra, är det viktigt att detsamma placeras och utföres på 

sådant sätt, att dessa risker i möjligaste mån elimineras. 

En berganläggning med minst 10 m täckning är den bäst skyddade. 

Genom sin höga skyddsnivå gör den ett anfall föga lönande. I princip bör 

därför kärnkraftstationer i anslutning till befolkningskoncentrationer vara 

berganläggningar. Sådana anläggningar måste även vara att föredra med 

tanke på eventuella olyckor i fred. Av ovanjordsanläggningar bör den typ 

väljas, som bedömas ha det säkraste skyddet. Allmänt anses en stations- 

anläggning med tryckvattenreaktor, PWR, vara den minst sårbara. 

Ifråga om skyddet för civilbefolkningen i händelse av krig, må fram- 

hållas, att områden i anslutning till sannolika anfallsmål utrymmes i ett 

tidigt skede. Bebyggelsen inom aktuellt område ligger inom Gävle stads 

utrymnings- och skyddsrumsområde. På grund härav torde ett anfall mot- 

det planerade atomkraftverket icke innebära katastrofala följder för civil- 

befolkningen. 

Enligt ansökningen berör den däri gjorda säkerhetsanalysen endast 

skadeverkningarna för civilbefolkningen i fred, medan skadeverkningarna 

under krigstillstånd icke alls omnämnes. Länsstyrelsen förutsätter att även 

sistnämnda fråga behandlas, innan ansökningen slutligt prövas. 

Som framgår av vad som ovan anförts, medför den planerade atom- 

kraftanläggningen verkningar i olika hänseenden. De med anläggningens 

tillkomst förenade riskerna gör att säkerhetsfrågorna måste ägnas särskild 

uppmärksamhet. Sålunda synes nödvändigt att ett eventuellt tillstånd enligt 

atomenergilagen förenas med de villkor som behövs för att de kringliggande 

områdena i fortsättningen skall kunna utnyttjas enligt ovan för bebyggelse, 

friluftsliv m. m. och för att civilförsvars- och naturvårdssynpunkterna skall 

tillgodoses. 
 

Under förutsättning att i yttrandet anförda synpunkter beaktades till- 

styrker länsstyrelsen i princip. 
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Försvarsstaben. Yttrande den 28. 3. 69 

Gävleområdet är p. g. a. militärgeografiska och andra förhållanden 

ett tänkbart invasionsområde. Förläggning av ett kärnkraftverk till om- 

rådet är från denna utgångspunkt ej lämpligt.  

Ett toalhaveri i verket på grund av krigshandlingar kan medföra en_ 

sådan radioaktivitet i området, att invasionsförsvaret försvåras. 

Möjligheterna att ge Gävle-verket en skyddad förläggning i bergrum 

bör utredas. 

Statens Planverk. Yttrande den 21 . 3. 69 

Den konstaterade expansionen inom Gävleområdet - enligt tillgängliga 

prognoser räknar man med att folkmängden inom Gävle kommunblock skulle 

kunna Öka från för närvarande ca 83 000 invånare till ca 100 000 invånare 

år 1980 och 120 000 år 2000 - kan utan tvivel åberopas som skäl för lokali- 

seringen av ett kraftverktill regionen. De fördelar från bl. a. luftvårds- 

synpunkt som ett kärnkraftverk skulle innebära i jämförelse med ett kon- 

ventionellt oljekraftverk talar för att anläggningen i så fall utformas som 

ett kärnkraftverk. 
i 

När det gäller återverkningarna på landskaps- och bebyggelsemiljön 

synes den föreslagna förläggningsplatsen även vara fördelaktig genom den 

nära ans lutningen till ;redan befintligt industriområde. 

Mot dessa för den tänkta lokaliseringen positiva faktorer-måste vägas 

vissa andra som antingen ger utslag i motsatt riktning eller beträffande 

vilka brister på närmare utredning ger anledning till farhågor i sådant av- 

seende. 

En osäkerhetsfaktor av sålunda antytt slag hänger samman med frågan 

vilka återverkningar tillkomsten av ett kärnkraftverk i det föreslagna läget 

skulle kunna få för bebyggels eutvecklingen inom denna del av Gävle. Det 

torde exempelvis väl kunna tänkas att den direkta tillgången till energi kan 

komma att attrahera annan industriell verksamhet till området. Detta kan 

i sin tur återverka på en sådan fråga som skyddszonerna mellan industri- 

och bostadsområdena. En utveckling av sålunda antytt slag har uppenbar- 

ligen ej förutsetts i den nu föreliggande skissen till generalplan. 
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En annan fråga, som närmast berör naturmiljön, gäller den framtida 

dispositionen av ön Orarna. Planverket vill härvidlag hänvisa till följande 

avsnitt i länsarkitektens yttrande den 14 februari 1969 till länsstyrelsen i 

Gävleborgs län: 

Den kedja av öar och holmar som skiljer Yttre fjärden från Gävlebukten 

utgör i stort sett det enda skärgårdsområde i stadens närhet som gävle- 

borna kan nå med enklare båtar. Kustområdet och öar i övrigt kan Sjövägen 

nås endast efter passage över stora oskyddade vattenområden. Det är an- 

geläget att för framtiden än mer uppmärksamma detta områdes möjligheter 

i fritids sammanhang och speciellt i samband med båtsporten. Limön, Rö- 

maren, Granskär m. fl. är sedan gammalt utnyttjade som utflyktsmål och 

sommarboende. Den största av öarna, Orarna, har ännu ej tagits i anspråk 

för fritidsändamål. 

Det aktuella kraftverksprojektet med föreslagen landförbindelse till 

Orarna synes ej böra medföra att denna ö i en kommande utvecklingsfas 

blir industriområde. Öns framtida användning har såvitt bekant ej närmare 

behandlats och den är ej redovisad i generalplanen. Det synes böra övervägas 

om Orarna har sådant värde ifråga om natur och djurliv att området bör 

hållas fredat eller om man genom lämplig landförbindelse skall ge en stör- 

re allmänhet tillfälle att på något sätt utnyttja denna ö och njuta av den ut- 

sikt över öppet vatten, som staden endast på få ställen kan erbjuda.  

Utsläppet av kylvatten och därmed sammanhängande frågor har ej när- 

mare behandlats i ansökan. Det framhålles att kylvatten med säkerhet kan 

erhållas i tillräcklig omfattning och att utsläppet torde kunna ordnas utan o- 

lägenhet för kringboende. Enligt ansökan skulle kylvattnet släppas ut i vat- 

tenområdet mellan Sikvik och Orarna. 

Efter vad Planverket kunnat finna går det för närvarande inte att be- 

döma huruvida eller i vilken omfattning kylvattenutsläppen kan leda till 

störningar. En bedömning av dessa frågor måste anstå till dess nu pågå- 

ende undersökningar inom Statens Meteorologiska och Hydrologiska Insti- 

tut slutförts. Verket vill i detta sammanhang erinra om följande uttalande 

i länsarkitektens yttrande: 

Recipienten synes vara mycket liten och en ytterligare försämring av vatt- 

net ävensom en väsentligt ökad dimfrekvens kan ej uteslutas. Det bör därför 

vid projektets vidare utarbetande även övervägas huruvida vattenutsläppet 
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kan anordnas på annat sätt. En möjlighet - till en i sammanhanget troligen 

acceptabel kostnad - synes vara att lokalisera utloppet till det större vatten- 

området öster om Orarna. 

Den ökade vattenomsättningen mellan Gävle yttre fjärd och Gävlebukten 

som synes bli en följd av den betydande kylvattenströmmen kan förväntas 

ge en viss välgörande effekt. En ännu bättre effekt torde sannolikt kunna 

uppnås därest riktningen omkastas, så att ett renare kylvatten hämtas ös- 

ter om Orarna och därefter utsläppes i Yttre fjärden.  

De av länsarkitekten sålunda framförda uppslagen bör enligt Planverkets 

mening tagas under allvarligt övervägande, försåvitt kärnkraftanläggningen 

skulle förläggas till den nu tänkta platsen. 

Med hänsyn till den oklarhet rörande kraftverkets infogande i den lokala 

planeringen som sålunda alltjämt kvarstår skulle planverket icke vara be- 

rett att tillstyrka bifall till den föreliggande ansökan, även om den avsedda 

lokaliseringen sedd i det vidare plansammanhanget varit helt invändnings- 

fri. Enligt planverkets mening är det emellertid främst i detta större sam- 

manhang som ansökan ger anledning till tvekan. 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Yttrande den 26. 3. 69 

Institutet har under de tre senaste åren i egenskap av vattendomstolens 

sakkunnige utfört omfattande hydrografiska undersökningar i Gävle fjärdar 

och Gävlebukten, i syfte att utreda ström-, vattensomsättnings- och andra 

hydrologiska förhållanden i området, vilka kan vara av betydelse vid be- 

dömning av avloppsutsläpp från Karskärsindustrierna, Mackmyra Sulfit AB 

samt Skutskärsverken. Dessa undersökningar pågår fortfarande, och avses 

framdeles samordnas med erforderliga undersökningar för bedömning av 

inverkan på de hydrologiska förhållandena av det av Krångede AB planerade 

kärnkraftverket, i vilket kommande vattenmål institutet likaledes förordnats 

som vattendomstolens sakkunnige. 

Institutet har med anledning av Krångede AB:s planerade kärnkraftverk 

hittills endast utfört vissa ekolodnings- och bottenundersökningar. Ovan- 

nämnda undersökningar med anledning av avloppsutsläppen från cellulosa- 

industrierna har icke tagit sikte på att tillräckligt detaljerat klarlägga de 

hydrologiska förhållandena i det för det planerade kärnkraftverket aktuella 
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recipientområdet. Ytterligare kunskaper om speciellt de naturliga ström-, 

temperatur- och blandningsförhållandena torde erfordras, innan en be- 

dömning kan göras av möjligheterna till spridning och utspädning av dels 

kylvattnet och däri inblandade radioaktiva avfallsprodukter, dels utläckan- 

de aktiviteter vid ett eventuellt katastroftillfälle.  

Fiskeristyrelsen. Yttrande den 5. 2. 69 

En höjning av vattentemperaturen i Gävlebukten med ca 100 kan tro- 

ligen icke oväsentligt påverka miljöfaktorerna och därmed ekosystemen i 

produktionskedjan. 

Vid den högre temperaturen sjunker suspenderade partiklarna i vattnet 

lättare än vid lägre och planktonorganismerna får svårare att hålla sig 

svävande. Den höga temperaturen kan påverka både de lägre djurens och 
fiskens livscykelhastighet, vilket kan rubba balansen arterna emellan be- 

roende på respektive arters specifika sådana hastigheter och medföra la- 

kuner i näringstillgången för en del organismer. Om det sker i ur 

näringssynpunkt kritiska perioder i deras liv kan utslagning ske 

kuner i näringssynpunkt kritiska perioder i deras liv kan utslagning ske 

av dem. Brist på fiskföda kan då uppstå i vissa situationer. Den ändrade 

miljösituationen kan vidare åstadkomma att organismer med förmåga att 

flytta sig ur anor-mala zoner gör det, sålunda att lax samt havsöring och 

ungar av dem går ut till havs eller söker sig till optimala områden annor- 

städes. Det måste emellertid samtidigt också påpekas att en höjning av 

vattentemperaturen i viss utsträckning kan ha positiv effekt, nämligen en 

ökad primärproduktion med bättre fiske som följd. 

Den största avelsbanken av Gullspångsöring torde nu finnas i Dalälven. 

Den avelsbank, som Dalälven utgör för dalälvshavsöringen har även inter- 

nationellt intresse. Efterfrågan av dylikt material har skett både från Eu- 

ropa och Amerika. Genom naturlig konkurrens hålls stammarna goda ge- 

nom naturlig selektion, något, som icke kan erhållas i avelsbassänger eller 

avelsodlingar ivilka dylik konkurrens saknas. Detta kan icke skattas nog 

högt. En icke oväsentlig del av anförd försöksfisk har sitt tillväxtområde 

i Gävlebukten. En skada på det kommer därför att drabba en för distriktet 

och landet i sin helhet ovärderlig försöksverksamhet nödvändig bl. a. för 

att säkra fisket efter laxartad fisk för fritidsfisket. 

Det är sålunda av största vikt att noggrant följa effekten av utsläpp av 
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kylvatten på laxbeståndet från Dalälven, Testeboån och Gavleån. Även

uttaget av matarvatten ur Dalälven skall därvid beaktas liksom anknyt-

ande vattenföroreningsproblem.

Det planerade företaget kan medföra fiskeribiologiska förändringar

vilkas följder är svåra att förutse och bedöma. Risk föreligger emellertid

att väsentligt förfång för fiskerinäring av betydenhet kan uppstå.
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l . Överbefälhavaren 

Tillkomsten av hamn eller lastageplats och goda vägar (en förutsätt- 

ning för utbyggnad av kärnkraftverk), från kusten inåt land kan ge en an- 

gripare ökade möjligheter att genomföra invasionsföretag. Tillkomsten 

av ytterligare industrier med därav följande befolkningskoncentration 

m. m. kan skapa nya försvarsproblem och öka kraven på förberedelser 

för utrymning, undanförsel och förstöring. 

Sett från dessa synpunkter vore det önskvärt att kärnkraftverken för- 

lades inne i landet och inte längs våra kuster. 
i 

Den planerade kärnkraftutbyggnaden torde i stort innebära fördelar 

för el-försörjningen i krig dels genom att flera produktionskällor tillkom- 

mer, dels genom en från beredskapssynpunkt bättre bränsleförsörjning, 

som minskar behovet av olja. Genom sin utformning och den föreslagna 

lokaliseringen kommer emellertid de hittills projekterade kärnkraftverken 

att utgöra mål, som för en angripare är lätta att identifiera och förstöra. 

Vissa kärnkraftverk behöver därför ges krigsskydd. Detta skydd kan åstad- 

kommas dels genom lämplig lokalisering och dels genom byggnadstekniska 

åtgärder. De åtgärder som i första hand bör övervägas är enligt ÖB:s upp- 

fattning bergrumsförläggning. 
ÖB anser det angeläget att underlag för en samlad riksomfattande be- 

dömning av lokaliseringsfrågorna för kärnkraftverk tas fram och föreslår 

ut redninga r beträffande 

- elkonsumtionens storlek 

- kylvattenutsläpp till insjöar och vattendrag 

- bergrumsförläggning. 

2. Statens Strålskyddsinstitut 

De strålskyddsfrågor, som är av betydelse för lokaliseringen av en 

kärnkraftanläggning, gäller det radioaktiva avfall som behöver avledas i 

avfallsvatten och gasutsläpp. Vattenfallsverkets utredning har utgått från 

att de platser, som iförsta hand bör väljas för lokalisering av stora kärn- 

kraftverk, skall dels ha ett sådant kustläge att mycket stora mängder upp- 

värmt kylvatten utan skadliga värmeverkningar kan släppas ut och dels, med 

hänsyn till den nuvarande bedömningen av säkerhetsfrågorna, ligger i glest 

befolkade områden. Man räknar också med att ett stationsområde på 100 - 

150 har är erforderligt. Genom att man ställer dessa lokaliseringsstyrande 

villkor blir även kraven på en tillfredsställande lösning av problemet med 
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det radioaktiva avfallet tillgodosedda.

Bedömningen av radioaktivitetsproblemen kan i framtiden komma att

få en relativt sett större betydelse för lokaliseringen om närförläggning

blir accepterad ur övriga säkerhetssynpunkter eller kylvattenbehovet skulle

minska på grund av användning av kyltorn eller genom fjärrvärmeproduk-

tion. På grund av de goda tekniska möjligheterna att begränsa ochkontrol-

lera aktivitetsutsläppen finns det dock skäl att anta att strålskyddsfrågorna
kan få en tillfredsställande lösning även under sådana förhållanden. Det

kommer emellertid då att vara av största betydelse för bedömningen att en

omfattande erfarenhet av avfallshantering och kontroll av aktivt avfall vid

kärnkraftstationer föreligger. Av dessa skäl finner strålskyddsinstitutet

det mycket tillfredsställande om nu aktuella kärnkraftprojekt i enlighet

med utredningens förslag lokaliseras så att radioaktivitetsproblemen kan

lösas med god marginal.

3 . Statens Vägverk

Ett ensamt kärnkraftverk dvs. utan uppbyggnad av exempelvis ett in-

dustriområde i omedelbar anslutning till kraftverket syns inte ge upphov

till trafik i sådan omfattning, att speciella åtgärder på det allmänna väg-

nätet kan bli erforderliga.

Skulle emellertid utbyggnaden av kärnkraftverk även kunna innebära

utbyggnad av större arbetsplatser - exempelvis i form av ett industriom-

råde i anslutning till någon eller några av de redovisade lokaliseringarna -

anhåller vägverket, att det måtte beredas tillfälle att granska projektet med

avseende på eventuella följdverkningar för det allmänna vägnätet.

4. Sjöfartsverkets Centralförvaltning

I ett tidigare yttrande till vattendomstolen över Värta-lokaliseringen

har verket i princip tillstyrkt. Önskemål om viss undersökning beträffande

uppkommande av dimma i området ställdes dock.

5. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Möjlighet att genom direkta mätningar testa förut gjorda prognoser av-

seende inverkan av stora kylvattenutsläpp har hittills blott i mycket begrän-



sad utsträckning kunnat utföras. 

Effekten i recipienten av stora varmvattenutsläpp är av varierande 

slag. En direkt inverkan kan en höjd ytvattentemperatur ha på isförhål- 

landena och i vissa fall på dimfrekvensen i utsläppsområdet. En direkt 

effekt av kylvattenutsläppet är också ändrade strömförhållanden, vilka 

i trånga farvatten kan tänkas be svära fartygstrafiken. 

Grundläggande för alla bedömningar av inverkan av utsläpp av av- 

loppsvatten och kylvatten i kust- och skärgårdsområden är goda kunskaper 

om vattenområdenas hydrografiska förhållanden, speciellt vad beträffar 

strömmar, vattenomsättning, täthetsskiktning och blandningsförhållanden. 

Kunskaperna i detta avseende för det svenska kustvattnen är emellertid all- 

mänt sett synnerligen begränsade. 

Att under nuvarande förhållanden binda sig för kraftverkslägen, av- 

sedda för så stora stationer, som här diskuterats, ibegränsade skärgårds- 

miljöer förefaller institutet olämpligt med hänsyn till att bl. a. effekterna 

av uppvärmning av närsaltrika vatten ej är klarlagda. 

Institutet vill emellertid även påpeka, att i områden med begränsad 

vattenomsättning och dålig Vattenkvalitet även positiva effekter i recipien- 

ten kan åstadkommas genom cirkulationen av stora mängder kylvatten och 

därmed ökad omsättning av recipientvatten. Positiva och negativa effekter 

av cirkulationen i horisontell eller vertikal led bör vägas mot varandra. 

Recipienten och omgivningen kan inte befrias från den tillförda värme- 

mängden utan att en viss temperaturförhöjning sker. Storleken av denna är 

beroende av inblandningsförhållandet av kylvattnet i havsvattnet och av de 

klimatologiska förhållandena. Den varierar med hänsyn till väderleksför- 

hållandena från dag till dag. Genom värmeutbytet mellan recipienten och 

luften kan vissa lokalmeteorologiska element påverkas, framför allt dim- 

frekvensen under sensommaren, hösten och vintern. Som exempel nämns 

av Vattenfallsverket på sid 31 den undersökning som utförts av institutet 

för Ringhals kraftstation. Man räknar där med en ökning av antalet dim- 

dagar under året på omkring 10 %. Därjämte har recipienten den inverkan 

att när naturlig dimma bildas i kall luft över ett varmt vatten (eftersom- 

maren, hösten och vintern), förtätas den över recipientområdet. När na- 

turlig dimma å andra sidan har bildats i varm luft över kallt vatten (våren) 

verkar temperaturförhöjningen till en relativ minskning av dimmans tät- 

het i recipientområdet. 
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Klimatet i det aktuella området på ostkusten är sådant att man där 

måste räkna med en större ökning av dimfrekvensen än i det anförda 

exemplet från Ringhals. Vidare är effekten på dimfrekvensen större i 

den norra delen av det aktuella området på ostkusten än i den södra. 

Dimman är av väsentlig betydelse för sjöfart, för fisket och för bo- 

sättning. Vid bedömning av alternativa lokaliseringar bör vikt därför 

läggas på kylvattenutloppets närhet till allmän farled, fiskevatten och bo- 

stadsbebyggelse. 

6 . Statens Planverk 

I och för sig är det naturligt att Vattenfallsverket, vars uppgift är att 

producera och distribuera en mycket stor del av den kraft som behövs i 

landet, i första hand intresserar sig för elkraftproduktionen som sådan 

och söker finna lägen för stora anläggningar, vilka med hänsyn till det 

beräknade kraftbehovet behövs ihela östra Mellansverige. Lika naturligt 

är att Stockholms elverk främst intresserat sig för anläggningar som pas- 

sar för en kombinerad kraft- och värmeproduktion och att det sökt lägen 

för dessa, som kan ge en rationell värmedistribution inom Storstockholm. 

För närvarande föreligger sålunda förslag på olika lokaliseringsplat- 

ser för kärnkraftverk i östra Mellansverige, bedömda ur främst produk- 

tionstekniska och distributionsekonomiska synvinklar. Enligt Planverkets 

mening är det svårt att på grundval av föreliggande material med bestämd- 

het säga vad som slutligen blir den rätta avvägningen mellan närlokalise- 

rade kärnkraftvärmeverk av den typ Stockholms elverk föreslagit och 

större kondenskraftverk vilka diskuterats av Vattenfallsverket. De när- 

lokaliserade kärnkraftvärmeverken framstår dock som de mest lämpliga 

från samhällsplaneringens synpunkter. Skälen är ihuvudsak följande: 

l . möjlighet att förbättra situationen på luftvårdens område, 

2. möjlighet att förlägga kraftverken till industrimiljö - konflikter med 

stads- och naturmiljö kan härigenom undvikas och agglomerations- 

effekter av ej önskvärt slag kan begränsas, 

3. närhet till förbrukningsområde för energi och värme, samt 

4. närhet till serviceanläggningar av olika slag. 

Av Vattenfallsverkets utredning framgår att även ett välutvecklat fjärr- 

värmenät inom ett storstadsområde endast kan ta emot en mindre del av 
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den värmeenergi som måste kylas bort vid produktion av områdets elbe- 

hov. Detta innebär att utbyggnaden för elbehovet väsentligen måste base- 

ras på kärnkraftanläggningar av kondenstyp. En slutsats härav blir att 

man för närvarande bör utgå från att båda typerna av kärnkraftanläggningar 

kommer att behövas, och att mark bör reserveras för ett betryggande an- 

tal anläggningar av vardera typen. 

I Vattenfallsverkets utredning redovisas vilken samhällsservice och 

vilket samhällsbyggande som blir erforderligt till följd av kärnkraftverks- 

utbyggnaden. Klart är emellertid att en mycket viktig aspekt i förläggnings- 

diskussionen ännu icke blivit belyst, nämligen frågan hur kraftverksbyggan- 

det på bästa sätt kan tjäna samhällsbyggandet, med andra ord var man från 

allmänna samhällsplanerings synpunkter skulle .vilja se kraftverken lokali- 

se rade. På grundval av nu föreliggande material är det uppenbarligen inte 

möjligt att göra en sådan bedömning. Det framgår därför som angeläget 

att kompletterande utredningar snarast påbörjas i detta syfte. Därvid bör 

även andra lägen än de av Vattenfallsverket diskuterade beaktas. 

Med hänsyn till de fördelar närförläggningsalternativet har från sam- 

hällsplaneringens synpunkter vill Planverket i detta sammanhang under- 

stryka vikten av att den nyssnämnda utredningens arbete bedrives med 

största möjliga skyndsamhet för att underlätta framtida ställningstaganden 

till dessa lokaliseringsplatser. 

I fråga om Stockholmsområdet framstår det som särskilt angeläget 

att underlag för en samlad bedömning av kärnkraftverkens lokalisering tas 

fram och att man i avvaktan härpå ej lokaliserar kärnkraftverk på sådant 

sätt att det försvårar en framtida samordnad lösning av lokaliseringsfrågorna. 

Detta innebär att stora kondenskraftverk ej utan särskilda skäl bör lokali- 

seras inom Storstockholmsområdet eller dess närhet. En slutsats härav 

blir att det av Vattenfallsverket nu diskuterade läget vid Dalarö för när- 

varande hålles öppet. 

Den typ av lokaliseringsplatser som mot denna bakgrund i första hand 

bör komma ifråga är enligt Planverkets mening lägen i grannskapet av så- 

dana orter, som av olika skäl bedöms som lämpliga utvecklingsorter för 

näringslivet och som genom kärnkraftanläggingarna skulle kunna tillföras 

ytterligare stimulans och attraktionskraft. Planverket är nämligen av den 

uppfattningen att kärnkraftverkens agglomerationseffekt inte är helt neg- 

ligerbar från samhällsplaneringssynpunkt. Även om anläggningen som så- 
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dan synes vara av begränsad betydelse från ren sysselsättningssynpunkt 

kan de indirekta verkningarna bli större. Lokaliseringen av kärnkraft- 

verk till sådana orter behöver inte innebära en förläggning av direkt an- 

slutning till det existerande samhället. Den åsyftade verkan kan uppnås 

genom att kraftverket läggs på pendlingsavstånd från tätorten. 

7 . Fiskeristyrelsen 

Det råder inget tvivel om - med den kunskap man för närvarande be- 

sitter - att fiskbestånden (dess vandringar, sammansättning etc.) främst 

röner inverkan av en atomkraftstation genom den temperaturhöjning denna 

förorsakar inom en räjong, vars storlek b1.a. är beroende av de olika fisk- 

arternas känslighet för temperturdifferenser. 

Styrelsen anser därför att atomkraftstationer vid kusten i princip bör 

förläggas till platser, där vattenomsättningen är mycket stor. Av samma 

skäl bör de ej läggas så nära varandra, att den skadliga effekten av tem- 

pe raturhöjningen i recipienten kan ackumule ras. 

8. State ns Naturvårds ve rk 

Från allmän naturvårds synpunkt framstår det som ett önskemål att 

kärnkraftutbyggnaden inledningsvis kan ske genom så få och stora enheter 

som möjligt. Härigenom skulle markkonsumtionen utefter kusten kunna 

begränsas. Detta resonemang gäller så länge säkerhetskraven hindrar när- 

förläggning till redan etablerade industrier och tätorter. 

Med avseende på det allmänna naturvårdsintresset har verket att be- 

akta inverkan på naturen, bl. a. på de speciella naturvårdsdispositionerna 
(naturvårdsreservat, fågelskyddsområden), inverkan på allmänhetens möj- 

lighet att utöva rörligt friluftsliv och inverkan på landskapsbilden. Avståndet 

till större tätorter och omfattningen av fritidsbebyggels en är uppgifter som 

har särskild betydelse när man skall bedöma konsekvenserna från social 

naturvårdssynpunkt av en glesbygdslokalise ring. 

Allmänt kan sägas att ett stort atomkraftverk som placeras i kustlin- 

jen utan anknytning till redan etablerad urban miljö av industrikaraktär, i 

de flesta fall landskapsbildmässigt kommer att bli mycket dominerande. En- 

dast i starkt kuperad terräng kan byggnadskroppar med skorstenar, ställverk 

och utgående kraftledningar delvis döljas, såvitt anläggningen inte mer eller 

mindre utförs nedsprängd i berg. 
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Ett atomkraftvc rk :ir i sig själv utrymmeskräva nde och fordrar där- 

jämte viss skyddszon inom vilket nybebyggelse ej får ske. Inom en vidare 

zon skall tillstånd till tätbebyggelse prövas särskilt. Då etableringen, bort- 

sett från ett inhägnat industriområde, inte hindrar strövmöjligheterna i 

omgivningen, innebär den inte direkta nackdelar för det rörliga frilufts- 

livet. Man har emellertid att räkna med att byggnadsarbetena, placeringen 

av tippmassor, muddermassor etc. kommer att störa omgivningen under 

den relativt långa tidsperiod då anläggningen uppförs. Inverkan på vatten- 

området - ökad biologisk aktivitet som följd av förhöjd vattentemperatur - 

kan indirekt tänkas medföra olägenheter för det rörliga friluftslivet, t. ex. 

bad och båtsport, och för landskapsbilden genom att vattenvegetationen 

ökar i så hög grad att grunda stränder växer igen. Men även positiva effek- 

ter kan förekomma. 

Vad här anförts gäller under den uttryckliga förutsättningen att lokalen 

inte kommer att dessutom påverkas av annan industri som lokaliseras till 

platsen som följd av tillkomsten av kärnkraftanläggningen. 

Atomkraftverkens avfall, värme och resterande radioaktivitet, bygger 

på ett spridningsförfarande av produkterna och en utspädning till koncentra- 

tioner, som nära ansluter till de för miljön naturliga eller som i övrigt kan 

anses betryggande för möjligheterna att använda recipienten för andra än- 

damål. Gynnsamma vattenströmmar och en stor fri avkylningsyta är såle- 

des önskvärda egenskaper hos en recipient. Som en tredje viktig bedöm- 

ningsgrund i avvägningen mellan lägena tillkommer recipientens allmänna 

belastning, då man kan förvänta kombinationseffekter mellan värme och 

olika former av föroreningar. 

Utifrån dessa ståndpunkter kan faststås att huvudlägen med en begrän- 

sad vattenomsättning eller avkylningsyta i kombination med dålig vatten- 

kvalitet bör undvikas. 

Beträffande recipientens belastning kan konstateras att de negativa 

effekterna av ett värmetillskott accentueras i områden med i övrigt dålig 

vattenbeskaffenhet. 

Problemet med utsläpp av radioaktivt material anses i dagens läge 

mindre allvarligt än varmvattenutsläppen vid normal drift. 



.. 2: NAR-OZI: l 9 

9. Delegationen för atomenergifrågor 

Reaktorkommittén har vid sin granskning endast tagit ställning till 

de frågor som behandlar säkerhet hos reaktoranläggningar och deras 

förläggningsplatser. 
Vattenfall framhåller i sin skrivelse att säkerhetsfrågorna intar en 

framskjuten plats vid bedömning av reaktorers förläggningsplats. 
Eftersom det är lämpligt att kraftproduktionen sker så nära kraftkon- 

sumenten som möjligt skulle närförläggning i princip vara önskvärd. När- 

förläggning innebär därför också ofta närhet till tätorter. Vattenfall fram- 

håller bl.a. att man numera i USA accepterar att stora kärnkraftaggregat 
med lättvattenreaktorer kan förläggas på platser där högst ca 80 000 per- 
soner bor inom 10 km och högst ca 250 000 inom 20 km från stationen. 

Vattenfall har även pekat på möjligheterna av samlokalisering av kärn- 

kraftanläggningar och dels annan industri, dels fritidsbebyggelse. 
Närförläggning, framhåller dock Vattenfall, torde ej kunna tillåtas in- 

om de närmaste åren förrän bl.a. ytterligare erfarenhet, såväl interna- 

tionell som nationell, erhållits av reaktordrift. 

Reaktorförläggningskommittén vill, med anledning av det av Vattenfall 

anförda exemplet på en förläggningsplats i USA, framhålla att myndigheter- 
na därstädes ej givit några generella regler rörande accepterad befolknings- 
täthet runt kärnkraftaggregat. Ett tillstånd har givits för en förläggningsplats 
där nämnda siffror gäller. Tilläggas måste dock att siffrorna ej ger hela 

sanningen. I USA omgärdas en reaktoranläggning alltid av en exclusion 

area. I det aktuella fallet är radien på denna 500 m. Innanför denna gräns 
finns ingen befolkning bosatt. Mellan 500 m och 800 m finns ca 50 personer 

bosatta, mellan 800 m och l 600 m finns ca l 000 och mellan l. 6 km och 

3. 2 km ca 10 000 personer. 

Inom närzonen, vilken är den känsligaste från bl. a. evakueringssyn- 

punkt, är befolkningstätheten således relativt låg i det aktuella fallet me- 

dan den sedan snabbt ökar. 

Kommittén har i sitt arbete på närförläggningsfrågor kommit till den 

uppfattningen att behov finnes av bl.a. erfarenhet från reaktordrift innan 

ställning tages till närförläggning. Kommittén understöder således en po- 

licy där man succesivt, under hänsynstagande till vunna positiva drifter- 

farenheter, närmare förläggningsplatserna till tätbebyggelse. Kommittén 

vill i detta sammanhang framhålla att evakuering kan vara lättare att ordna 

i industriområden och sommarstugebebyggelse än i bebyggelse med perma- 

nent boende. Det är ovisst när ett ställningstagande rörande närförläggning 



NÄR-021:1 
2:10 

kan tas. Den utredning som Delegationen tillsatt rörande denna problema- 

tik bör bidraga till att ge underlag för bedömning av dessa frågor. 

Vattenfall har granskat femtio förslag till förläggningsplatser på Sve- 

riges Östkust belägna i området mellan Loftahammar i Östergötland och 

Forsmark i Uppland. 

Av dessa har de flesta p.g. a. olika faktorer, bl. a. säkerhetsfrågor, 

gallrats ut. Lägen vid Gryt, Marviken, Trosa, Dalarö och Forsmark har 

av Vattenfall föreslagits som potentiella förläggningsplatser. 

Reaktorförläggningskommittén vill framhålla att Marviken redan ac- 

cepterats som förläggningsplats, varför det ej torde föreligga hinder för 

ytterligare aggregat från säkerhets synpunkt. Kommittén anser att även lä- 

gena i såväl Gryt, Trosa som Forsmark skulle från säkerhetssynpunkt kun- 

na accepteras. Kommittén vill poängtera att de olika lägena ej detaljgranskats, 

vilket ej varit möjligt med ifrågavarande underlag. Dalaröläget är ej lika 

gynnsamt som de övriga med hänsyn till bebyggelseförhållanden och man 

kan dessutom här möjligen förvänta sig en större exploatering än i övriga 

fall. På grund av detta kan kommittén med ledning av nuvarande underlags- 

material ej uttala sig om, huruvida platsen i dagens läge kan vara tillfreds- 

ställande. 

10. Länsstyrelsen i Stockholms län 

Bestämmande för lokaliseringen av planerade kärnkraftverk har varit 

läget i förhållande till beräknade konsumtionsområden framför allt tillgången 

på kylvatten. Detta har utgjort en viktig faktor för val avpläge vid kusten. 

Även andra industrianläggningar söker sig till kustområden. Det är därför 

angeläget att en samordning sker mellan lokalisering av kärnkraftanlägg- 

ningar och andra större industriella anläggningar. Om flera anläggningar 

lokaliseras till samma område minskar ianspråktagandet av kusten. 

En viktig fråga är hur kylvattenutsläpp inverkar på den biologiska ba- 

lansen och klimatet. Inom vilket område kan kylvattnet medföra en förhöj- 

ning av havsvattnets temperatur och vilka verkningar medför detta? 

Det borde vidare ha redovisats om säkerhetsåtgärderna skulle kunna 

ökas, så att kraftverken kunde förläggas närmare samhällen och därigenom 

även värmeöverskottet skulle kunna komma till användning. 

Länsstyrelsen skulle därför för sin del, med de begränsade erfaren- 

heter som står till buds, vilja förorda att mindre kraftverk, som även kan 

leverera värme förläggs nära intill eller i tätorter. Genom att värmeöver- 
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skottet tillvaratas blir kylvattnets inverkan relativt liten. Här måste emel- 

lertid säkerhetssynpunkter särskilt beaktas. 

Vattenfalls stora anläggningar, som i särskild grad måste inriktas på 

el-produktion bör däremot förläggas på längre avstånd från tätare bebygg- 

da orter och till platser med tillgång till rent, näringsfattigt vatten, alltså 

sådant som ej påverkas av avlopp. 

i 

Elverket konstaterar vidare att om lokalisering av kärnkraftvärmeverk 

ej skulle kunna accepteras av säkerhetsskäl eller med hänsyn till hydrolo- 

giska synpunkter återstår på grund av de stora investeringskostnaderna för 

fjärrvärmestamledningar endast alternativet oljebaserad uppvärmning. 

Regionplanekontoret anser det önskvärt att det i första hand söks lägen 

av två slag: l) lägen i så nära anslutning till Storstockholmsbebyggelsen att 

man för dennas räkning kan ta tillvara kylvärmen. 2) Lägen i anslutning till 

sådana orter i regionen som av olika skäl bedöms som lämpliga utvecklings- 

orter för näringslivet och som genom kärnkraftanläggningarna skulle kunna 

tillföras ytterligare stimulans och attraktionskraft. 

l l . Länsstyrelsen i Uppsala län 

Från miljösynpunkt torde kärnkraftverken innebära mindre olägenheter 

än exempelvis oljekraftverken. Beträffande den inverkan kylvattenutsläppen 

har på vegetationen, fiskbestånd m.m. i recipienten synes för närvarande 

ingen kunna säga något bestämt. 

Länsstyrelsen förutsätter att fortsatta undersökningar kommer att bät- 

tre klarlägga dessa frågor och att tekniken för kylning anpassas efter de re- 

sultat som undersökningarna leder fram till. 

12. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Det synes önskvärt, att kärnkraftverken såsom anges i redovisningen 

såvitt möjligt koncentreras till ett mindre antal platser. De sammanlagda 

miljoingreppen till följd av kraftverken med tillhörande ledningar synes häri- 

genom i princip kunna reduceras. 

Med hänsyn till de stora fördelar som synes vara förenade med kraft- 

värmeverk där överskottsvärmen utnyttjas för uppvärmningsändamål är det 

angeläget att forskningen angående möjligheterna till dylik kombinationsdrift 

intensifieras varvid emellertid säkerhetskraven givetvis ej får eftersättas. 
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Förbättrad teknik för värmeöverföring kan ha stor betydelse för möjlig- 
heterna att bygga kraftvärmeverk. Tillhandahållandet av billig Överskotts- 
värme synes möjliggöra betydande fördelar både ur ekonomisk och miljö- 
synpunkt. 

13. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Den utredning som naturvårdsverket föreslår synes vara synnerligen 
angelägen. Det är emellertid tveksamt om utredningen kan och bör drivas 
så långt att placeringen av samtliga de anläggningar, som nu kan förutses, 
fastlägges och turordnas. Principerna för förläggning av kärnkraftstationer 
kan nämligen komma att ändras på sätt som idag inte kan förutses. Dels är 
det möjligt, att säkerhetskraven vad gäller avstånd till stora bebyggelsecen- 
tra kan komma att ändras, dels torde så småningom andra typer av reak- 
torer än de idag förekommande bli aktuella. Vidare kommer kunskaperna om 

kylvattenutsläppens verkningar att öka liksom kanske möjligheterna att min- 
ska de negativa verkningarna som dessa utsläpp kan ha. 

14. AB Atomenergi 

Väsentliga omständigheter, som enligt bolagets mening .utgör grunden 
för behovet av ett långt drivet bedömningsunderlag för helheten, är de prin- 
cipiella frågorna om _d_e_l_s kärnkraftlokaliseringens betydelse för t. ex. ener- 

giintensiv industriell verksamhet i lämpliga regioner liksom _d_e_l§ möjlighe- 
terna att utnyttja det s. k. spillvärmet för skapande av ekonomiska och mil- 

jömässiga fördelar. Bedömningsunderlaget bör byggas upp så att styrande 
principer för ett tillgodoseende av mycket långsiktiga aspekter kan formuleras. 

Det är angeläget att påpeka, att när den ekonomiskt exploaterbara vatten- 
kraften i stort sett är utbyggd, man i realiteten måste bygga antingen kärn- 

kraftverk eller oljekraftverk, om inte vår tekniska utveckling skall avstan- 
na. Med den storlek på anläggningarna som kräves av ekonomiska skäl, kan 

kylproblemen endast lösas genom öppen kustförläggning eller med kyltorns- 
arrangemang. Ur luftföroreningssynpunkt är kärnkraften avgjort att föredraga. 
Speciellt ogynnsamt torde oljekraft med kyltorn vara genom samverkan mel- 

“lan rökgasutsläpp och kyltornens dimmoln. De negativa effekterna på det 10- 
kala klimatet av kyltornen liksom dessas allmänt störande inverkan på miljön 
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får ej bortglömmas, när man försöker komma ifrån problemen med varm- 

vattenutsläpp. Behovet av objektiv sakinformation måste således under- 

strykas, både när det gäller effekterna av så stora kyltornsanläggningar, 

som här fordras, och beträffande stora varmvattenutsläpps verkningar i 

omgivningen. I det senare fallet torde man dessutom få såväl positiva som 

negativa effekter, vilka i så fall måste vägas mot varandra. 

I utredningen (kapitel 7) gör man en uppdelning av alternativen i när- 

förläggningar och glesbygdsförläggningar. Detta är intressant, speciellt 

ur den synpunkten att Industridepartementet initierat en utredning om de 

problem som reaktorstationer i och vid större tätorter kan ge upphov till. 

Med hänvisning till bifogade diagram (bilaga l) som sammanställts ur ett 

arbetsprotokoll (bilaga 2) utarbetat inom bolaget kan man dock ifrågasätta 

om begreppen när- respektive gelsbygdsläge är så entydigt definierade. 

Bilaga l visar belastningstal repres-:nterande förväntade ackumulerade 

strålningsexponeringar ut till olika avstånd för olika svenska stationer 

samt en amerikansk (Midland, Mich.  Ytterligare en linje motsvarar den 

praxis som USAEC tillämpar. Man ser här, att glesbygdslägen (Oskars- 

hamn, Marviken, Ringhals, Trosa m. fl.) ger låga belastningar på medel- 

långa avstånd (5 - 30 km) jämfört med närlägen som framför allt Värtan 

och Bogesund. Däremot ger de senare i flera fall lägre belastning på myc- 

ket nära håll (Z - 4 km) än både Ringhals och Trosa. Eftersom inte ens 

stora haverier torde ge allvarliga, akuta skador på längre avstånd än några 

få kilometer, är det tveksamt om en klassificering inte huvudsakligen bör 

präglas av befolkningsförhållandena på avstånd under l0 km snarare än av 

de på så stora avstånd om 10 - 50 km. 

Ytterligare upplysning krävs dock i enskilda fall för specialproblem 

gällande närförläggningsaspekter. Den generella frågan om varmvattenut- 

släppens betydelse bör ytterligare behandlas både i avseende på lokal på- 

verkan och i avseende på Östersjön som helhet på längre sikt. 
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DISKUSSION 

Gene raldirektör Torsten Magnus s on: 

Jag har med största intresse lyssnat till föredragen idag. Att kärn- 

kraftverken fått en ny aktualitet anser jag vara mycket glädjande, och jag 

är övertygad om att vi kommer att få se ett stort antal sådana verk byggas 
i framtiden. Men det är en sak, som oroar mig, och det är den höga fart 

man vill sätta igång med. Vi måste ha klart för oss, att det som nu gör 

kärnkraftverken attraktiva och av allt att döma ekonomiskt konkurrenskraf- 

tiga är, att man inriktar sig på anläggningar med betydligt högre effekt än 

när gamle Adam var aktuell. Av de nu aktuella reaktorstorlekarna har vi 

över huvud taget ännu så länge inte någon större drifterfarenhet, men vi 

kommer att få det undan för undan under de närmaste åren. 

När det gäller förläggning av reaktorer tror jag man kommer att få 

två disparata fall. Det ena är på stora avstånd från större tätorter med 

relativt gles befolkning omkring reaktoranläggningen, och det andra är nära 

stora städer och tätorter. Bedömningen av säkerheten hos en reaktoran- 

läggning måste ju alltid grundas på samspelet mellan ett flertal faktorer, 
som påverkar säkerheten. Det integrerande resultatet måste vara tillfreds- 

ställande i båda dessa alternativ till förläggning. Lägre värden hos vissa 

faktorer måste, kompenseras genom bättre prestanda i andra avseenden, och. 

det kan hända., att man blir tvungen att tillgripa helt nya säkerhetsanord- 

ningar eller säke rhetsfunktioner. 

De ökade krav, som med hänsyn till förhållandena vid normal drift mås- 

te ställas när det gäller en förläggning nära tätort, torde inte innebära några 
svåra tekniska problem, och jag tror inte heller, att de blir särskilt betung- 

ande för ekonomin. Men det är betydligt mer omfattande säkerhetskrav, som 

ställs på en reaktoranläggning med hänsyn till förebyggandet av olyckor och 

för att förhindra ofördragliga konsekvenser av en sådan olycka - om den nu 

trots allt skulle inträffa - och det gäller rent generellt oberoende utav för- 

läggningen. Dessalkrav skärps vid en stadsnära förläggning. Jag är över- 

tygad om att det finns många framkomliga vägar att lösa dessa problem, och 

valet torde väl i stor utsträckning bli en rent ekonomisk fråga. 

Jag skulle i korthet vilja peka på flera faktorer, som måste uppmärk- 

sammas vid förläggning i närheten av en större tätort. Reaktoranläggningen 

måste vara av en väl demonstrerad typ, dvs. man skall ha flerårig god drifts- 

erfarenhet från reaktorer av principiellt samma utförande och i samma 
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storleksklass. Teknologisk extrapolering av tidigare använda material, 

komponenter 0. s.v. måste vara väl underbyggd med representativa för- 

sök. En faktor, som vid en förläggning av detta slag alltid kommer i 

blickpunkten, är inneslutningen. Förutom att principen för denna måste 

vara väl provad i tidigare anläggningar, kommer - när det gälller en 

stadsnära förläggning - troligen ökade krav på denna. Skärpt uppmärk- 
samhet bör också ägnas de delar av högtryckssystemet, som inte kan 

placeras inom containern. För min del anser jag, att det utan tvekan blir 

olika svårighetsgrad att tillgodose kraven, om man har att göra med di- 

rekt eller indirekt cykel. Jag vill vidare peka på sådana saker som kontroll, 

besiktning och åtkomligheten för periodisk besiktning för alla vitala delar 

och system och på förelöpande materialprov. Kravet på flera av varandra 

oberoende sprinklersystem måste vara väl tillgodosett. En annan viktig 
sak är, att funktions- och felanalyserna måste vara helt täckande och väl 

underbyggda. Även smärre missöden, som ju ofta är mer frekventa, mås- 

te tas med i behandlingen. 
Det av Isberg och Leine behandlade Värtaverket med förläggning i berg 

innebär en ur flera synpunkter intressant lösning, som jag bedömer verk- 

ligen är värd att studeras ingående. En ovan-jord-anläggning på samma 

ställe - vilken reaktortyp det än må vara - har jag för min del svårt att 

tänka mig medde erfarenheter vi har idag. Om inte annat, skulle det säkert 

bli en mycket dyrbar historia. Utnyttjandet av bergets tryckupptagande för- 

måga är en stor fördel, som också möjliggör ett trycktätt turbinrum, vilket 

man nog inte kommer ifrån, åtminstone inte vid en direkt cykel. 
Ett problem, som ju ofta har diskuterats i detta sammanhang, är kokar- 

reaktorer kontra tryckvattenreaktorer. En jämförelse mellan dem är ingen 
enkel fråga. Jag tror inte man kan göra den en gång för alla, utan man får 

nog se på de enskilda typerna och deras egenskaper. Det är i varje fall ett 

område, som man bör ta upp till ingående diskussion. 

Värtaprojektet innehåller emellertid så många nya element, att gransk- 

ningen måste bli tidskrävande. Förmodligen kommer man att åtminstone 

uppställa krav på omfattande modellförsök, och vid ett sådant val - en ex- 

trem placering i dagens läge - gäller det verkligen att studera hela serien 

av tillstånd från normal drift över mindre med mer frekventa driftsstör- 

ningar till ett större haveri. Jag vet inte, om man fortfarande håller på 
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1974 för idrifttagandet. Jag tror knappast, att ett sådant årtal är realis- 

tiskt. Isberg talade om säkerhetsfilosofi. Egentligen är det väl riskfilo- 

sofi det rör sig om, men naturligtvis vill folk i allmänhet hellre hora 

Isbergs ord, även om det kanske inte låter så bra rent språkligt sett. 

Ett litet land måste självfallet utnyttja de erfarenheter, som kommer 

fram i de stora länderna med de stora insatserna man där gör. Emeller- 

tid vill jag från min tidigare tid i Reaktorförläggningskommittén framhålla, 

att vi i Sverige inte har varit - och förmodligen heller aldrig kommer att 

känna oss - bundna av andra länder bestämmelser. Vi skall bara ta det 

som vi bedömer vara bra och väl underbyggt. Vi måste skaffa oss succes- 

siva erfarenheter av teknologin inom kärnenergiområdet, men vi måste 

vara försiktiga med att dra för stora växlar på få års erfarenheter. När 

vi får driftserfarenheter av stora reaktorer på avlägsna platser, kan vi 

göra en bedömning mera i detalj av villkoren för en förläggning nära en 

tätort. Jag är personligen helt övertygad om att uvecklingen går mot en 

sådan placering, men jag anser också, att den som skyndar för fort tar 

på sig väldigt stora ekonomiska risker. Säkerhet kostar - som vi vet - 

alltid pengar, men ett otillräckligt skydd blir som regel mycket dyrt. 

Docent Arne Hedgran: 

Jag skall framföra några synpunkter från Reaktorförläggningskommit- 

tén. Jag har ingen anledning eller möjlighet att säga något om Värtan-pro- 

jektet, eftersom där pågår överläggningar mellan de för projektet ansva- 

riga och myndigheterna, men jag vill något komplettera vad Isberg sade 

i sin översikt över lokaliseringsbestämmelserna iandra länder. 

Vi har inom Reaktorförläggningskommittén också försökt att så noga 

som möjligt studera situationen på detta område i intressanta länder för 

att få en bakgrund, mot vilken vi kan bedöma aktuella projekt i Sverige be- 

träffande närförläggning av reaktorer. Vår bedömning är i många avseen- 

den densamma som Isbergs. Vi finner också, att det är ett komplicerat 

ämne att analysera, och det kanske inte är så märkvärdigt, för det inne- 

bär väl kanske 50 % teknik och 50 % tyckande att avgöra, om en anläggning 

skall få placeras på en plats eller inte. Vi kommer till samma slutsats 

som han beträffande USA:s betydelse i det här arbetet, det utomordentligt 

stora arbete de har nedlagt både tekniskt och när det gäller att analysera 

problemen. Vi vill emsllertid tillägga, att engelsmännen också har givit 

mycket viktiga bidrag till denna fråga. 
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Jag tror vi kan säga, att vi kommer till ungefär samma tolkning som 

Isberg beträffande att ett av skälen för den amerikanska siting-politiken 
sannolikt är hänsynen till utomordentligt sällsynta olyckor, som dock skulle 
ha mycket stora konsekvenser, alltså tankbrott och liknande. Däremot tyc- 
ker jag kanske inte det framträder så mycket, att det finns en komponent 
till i bilden, som både amerikanarna och kanske framför allt engelsmännen 
har nämnt, nämligen frekvensen av mindre störningar och olycksfall, som 

kan inträffa vid en sådan anläggning och som i och för sig naturligtvis inte 

har de dramatiska konsekvenserna vid dammkatastrofer, men där skillnaden 
i själva verket är avgörande mellan en förläggning i en tät stad och en lands- 

ortsförläggning, även om avstånden är relativt begränsade. Det är väl logiken 
bakom mycket av den engelska lokaliseringen, så man skall väl i och för 

sig kanske inte tala så föraktfullt om även små avstånd som 5 km och lik- 

nande i sammanhanget. 
Det är emellertid på en viktigare punkt jag vill komplettera, nämligen 

beträffande Vita Husets bok, som jag också haft tillfälle att titta i. Det sa- 

des här, att amerikanarna inte säger någonting om närförläggning. Nu 

tycker väl jag, att de säger en hel d:1 om närförläggning. De ut- 

trycker nämligen ganska klart, att de för närvarande inte är beredda att 

acceptera närförläggning, och när de väl har sagt det, så var det kanske 

inte så mycket mera att säga. Skälen till detta, som de uttrycker dem, är 

ju, att de inte har nödvändig erfarenhet för närvarande, och de hänvisar 

då till erfarenhet över hela fältet, ökad förtrogenhet med teknologi hos 

både byggare och dem som driver anläggningar och konstruktörerna och 

erfarenhet beträffande kontroller av olika safe guard system osv. De 

har ju också i andra sammanhang nämnt tidpunkter som 1971 och 1972, då 

de är beredda att taga upp prövning av anläggningar, som ligger mycket 
nära städer, med det skälet, att de då har haft liknande stora anläggningar 
i drift på andra håll i landet. 

Slutligen vill jag bara säga, att man kanske inte skall hoppas - som 

Isberg ville göra - på några ekvationer, som på ett mycket bestämt sätt 

säger vad som är acceptabelt eller inte. Det är väl inte här fråga om att 

måla i vitt och svart - att säga vad som är acceptabelt eller vad som är 

helt allmänfarligt - utan vad man söker efter är väl en klok och förnuftig 

säkerhetspolitik beträffande förläggning, som är rätt avpassad i tiden i 

förhållande till de erfarenheter man får fram och som är avpassad till an- 

dra intressen, ekonomiska och miljöintressen. 
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Bilaga 5 

Beskrivning till koncessionsansökan för 

MARVIKENS KRAFTSTAT ION 

Komplettering av den l februari 1963 

avseende utförande av kokarreaktor 

Kungl. Vattenfalls styr els en 

Haverier i kraftstationen som kan ge större utläckning av aktivitet till 

omgivningen 

êllzslêsatâyemlnåge: 

Atomkraftstationen skall utföras så att icke något haveri, som ej har 

försumbar sannolikhet, kan medföra livshotande skador hos personer bo- 

satta i stationens omgivning. 

Haverier, som kan tänkas ge konsekvenser för omgivningens säker- 

het är, 

a) brott på reaktortanken 

b) brott på rörledningar i Öppen förbindelse med reaktorn 

c) smältning eller annan förstörelse av överhettarelementens kapsling 

med åtföljande ångledningsbrott 

d) skada på bränsleelement vid uttagning ur och förvaring utanför 

reaktorn 

i 

e) kriticitets olycka i bränsleförråd utanför reaktorinneslutningen. 

91m 5954:052 har_f.s›:§_u1n_b2:_sean21_i_1:h_e1 

?E932 på_ E âêlfEQlltêPFfP_ 

Ett hypotetiskt brott på tanken skulle kunna innebära att hela härden 

smälte ned. Därvid skulle sekundärt även inneslutningens täthet bli även- 

tyrad och större delen av gasformiga och flyktiga klyvningsprodukter kunna 

nå omgivningen. Konstruktions- och kontrollföreskrifter för tank och tank- 

material skall därför vara så stränga, att sannolikheten för ett haveri av 

detta slag blir försumbar. 
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Kriticitet_s_o_lycka_i bränsleförråd utanför reaktorinneslutning 

I och med att bränsle med anrikat uran användes finns inte längre 

någon absolut säkerhet mot kriticitet när element med låg utbränning pla- 

ceras i lättvatten. Då anläggningen f. n. planeras med bränsleförråd utan- 

för den egentliga reaktorinneslutningen, måste dessa förråd - speciellt 

då förråden för långtidsförvaring av använt bränsle - ägnas den största 

uppmärksamhet. En kriticitetsolycka med bestrålade element skulle kun- 

na ge allvarliga verkningar i omgivningen. Administrativa och konstruktiva 

begränsningar skall därför definieras, så att sannolikheten även för denna 

typ av olycka blir försumbar. 

Haverier med här beaktad sannolikhet 

Förutsättningar 

Stationen utföres så att det mest ogynnsamma rörbrottet inte ger all- 

varliga konsekvenser för omgivningen. Då denna händelse är mycket o- 

sannolik, antages, att någon annan oberoende osannolik händelse ej in- 

träffar samtidigt med rörbrottet. 

Om ett rörbrott inträffar mellan två ventiler och kan isoleras, så att 

kylningen för bränsleelementen upprätthålles, erhålles inga konsekvenser 

för omgivningen. Detta blir även fallet om element skadas, men ventiler.. 

na stänger innan avsevärd aktivitet hunnit läcka ut. Om rörbrottet sker 

mellan ventil och tank måste man införa sådana anordningar att aktiviteten 

ej sprides till omgivningen. Då dessa två typer av aktivitetsutsläpp kräver 

helt olika skyddsåtgärder, skall de behandlas var för sig. 

Konsekvenserna av ett brott mellan reaktortank och ventil 

Inne slutning 

Vid brott på rör, som har direkt förbindelse med tanken, avkokar 

tungvatten så att bränsleelementen skadas av brist på kylning och aktivi- 

tet läcker ut. För att all aktivitet ej skall nå omgivningen, har systemet 

placerats i en inneslutning med pressure supression. Denna består av 
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en högtrycksinne slutning kring reaktortanken i förbindelse med en vatten- 

bassäng för ångkondensering. 
Allmänt gäller att inga rör går ut ur inneslutningen utan att vara för- 

sedda med automatiskt stängande ventiler vid inneslutningsgränsen. 

Tryckförlopp vid rörbrott 

Tryckförloppet inom inneslutningen är av betydelse för en bedömning 

av det antagna maximala haveriet. Detta förutsätter brott på ett enda rör 

inom inneslutningen. Enligt preliminära beräkningar får man då ett över- 

tryck ej överstigande 5 bar i högtrycksinneslutningen. Denna senare för- 

ses med en sprinklingsutrustning sås om tidigare beskrivits (punkt C 4. 4. 

En dylik utrustning förutsättes även i reaktortanken för kylning av bränsle- 

element vid byte under drift och denna kan då utnyttjas för kylning av ele- 

menten vid haverier. 

Genom sprinkling kan man sänka trycket i högtrycksinneslutningen till 

samma tryck som råder över vattenbassängen. Därefter kan trycket på 

mindre än en timme sänkas till atmosfärstryck. 

Smältning av bränsleelement och utläckning av aktiviteter 

Överhettarelementens kapsling tål endast en obetydlig temperaturhöj- 

ning över det normala. Kylningen av överhettarelementen måste därför upp- 

rätthållas vid alla driftsituationer. Stora krav ställs därigenom bl. a. på 

avblåsningsventiler vid en snabbstängning av turbinventilerna. En felfunk- 

tion vid en snabbstängning av turbinen med åtföljande skada av bränsle- 

elementen måste bedömas ha en viss sannolikhet. För närvarande saknar 

man underlag för att kunna utesluta att en Smältning av bränsleelementens 

kapsling sekundärt förorsakar rörbrott. Tills vidare måste alltså ett dylikt 

haveri beaktas vid rbálömningen av omgivnings säkerheten. 

Då det primära felet är ett rörbrott, kommer bränslekanalerna att 

tömmas på kylmedel. Reaktorn snabbstoppas då och genom sprinkling i 

reaktorhärden förhindras att kapslingen hos de flesta kokarelementen smäl- 

ter. Smältning av kapslingen kan dock i ett sådant fall ej undvikas vid över- 

hettarelementen- Härdsprinklingen har dock även för överhettarelementen 

en stor betydelse genom att hindra uranoxiden från att smälta, vilket i be- 

tydande grad begränsar utläckningen av flyktiga och fasta aktiviteter ur 
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bränslet. För att uranoxiden skall smälta får sprinklingen inte dröja allt- 

för länge efter det att den normala kylningen upphört. Åtgärder måste vid- 

tagas, så att säkerhet erhålles för att få sprinkling av elementen i tillräck- 

ligt god tid. 

Förutsätter man att uranoxiden ej smälter, begränsas utläckningen av 

klyvningsprodukter avsevärt. Om man gör det ogynnsamma antagandet att 

kapslingen på alla kokarelement i härden skadas, kommer den omedelbart 

innanför kapslingen befintliga aktiviteten på ca 1. 4 - 106 C ädelgaser och 

1. 3 106 C jod att frigöras. Dessa värden skall man räkna med vid en 

reaktor utan överhettarelement. 

När reaktorn innehåller överhettarelement, måste man i ogynnsammaste 

fallet räkna med nedsmältning av uranoxiden i samtliga överhettarelement 

och smältning av kapslingen hos kokarelementen. Vid smältning av uranoxi- 

den kan antas att 100% av ädelgaserna, 25% av jodisotoperna och 1 % av fasta 

ämnen frigöres. I detta fall kommer den från elementen frigjorda aktiviteten 

att efter någon timme uppgå till ca 2.. 7 - 107 C ädelgaser och ca 7 - 106 C J. 

En stor del av den frigjorda jodaktiviteten kan komma att medfölja till 

bassängen och stanna i denna. Då vi f. n. saknar underlag för att bedöma 

hur stor denna uttvättning blir tas dock ingen hänsyn härtill. Normalt kan 

vidare påräknas en mycket stor sorption av jod på inneslutningens väggar 

samt uttvättning av jod genom sprinklingen, det senare bestyrkes b1.a. av 

vissa kanadensiska försök. Experiment har även givit en hög sorption när 

jod passerar genom springor i tjockväggig betong. För att inte övervärdera 

dessa faktorer skall i första hand räknas med att endast 90 % av från ele- 

menten utläckande jodaktivitet elimineras genom kondensering, uttvättning 

och sorption. Tillgängligt för läckning från PS-inneslutningen blir således 

7 . 105 c J. 

Våd 
ett haveri enligt ovan kommer tritium med en aktivitet av ca 

3 . 10 

kommer detta tritium emellertid att i form av vatten kvarstanna i inne- 

C att lämna reaktortanken. Vid den föreslagna PS-inneslutningen 

slutningen och uppsamlas ibassängen för att senare omhändertagas. Even- 

tuellt utläckande tritium vållar inga problem för omgivningen. 

Täthet hos inneslutningen, konsekvenser för omgivningen 

Med ovanstående förutsättningar kan man vid det antagna maximala 

haveriet räkna med att ca 2. 7 - 107 C aktivitet från ädelgaser och ca 

7 . 105 
med en sådan täthet att högst Z % av den i inneslutningen befintliga aktivi- 

teten kommer att läcka ut. Detta innebär att högst 5. 4 ° 105 C ädelgaser 

C jod finnes i luften i inneslutningen. Inneslutningen skall utföras 
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och 1.4 - 104 C jod kommer ut i reaktorhallen. Största delen av denna ak- 

tivitet ventileras ut via skorstenen. En del, här antagen till IO % kommer 

dock att diffundera ut genom reaktorbyggnaden, vilket enligt bilaga 32 ger 

ogynnsammare spridningsförhållanden. Såsom beräknats ibilaga 32 fås 

då en totaldos, som på ett avstånd av ca l km i vindriktningen understiger 
de i USAEC:s rekommendationer angivna referensvärdena för maximal 

dos inom low population zone. 

Konsekvenserna av ett brott på en rörledning utanför PS-inneslutningen 

Vid brott utanför PS-inneslutningen skall alla ventiler i de från re- 

aktorn utgående rören, som beröres av rörbrottet, stängas, så att töm- 

ning av kylmedlet förhindras. Ledningar genom inneslutningen skall förses 

med så driftsäkra ventiler att en utebliven stängning samtidigt med ett så- 

dant rörbrott ej behöver beaktas. En viss aktivitet finnes i den yttre kret- 

sen, och kommer alltid att läcka ut vid rörbrott. Normalt understiger jod- 
aktiviteten några tiotal curie. Om kapslingen hos ett överhettarelements del- 

stav skadats omedelbart före ett rörbrott, finnes i systemet ca 160 C jod, 
vilken aktivitet kommer att på kort tid tillföras omgivningen, dels via ven- 

tilations systemet och dels via diffus lackning genom väggarna. Detta. ut- 

släpp torde ej ge andra konsekvenser i omgivningen än otillåtlig mjölkkon- 

tamination ut till några eller ett tiotal km avstånd. 

§19 21% .nå PfêPilê e ©2199! _vid_ êzêeâ 1211312: ?L191 2151. .fêäYê 51:18_ 

EEaJZfPE- äeâ 1520.13: 

Bränslebytesutrustningen är så utformad, att när ett bränsleelement 

uttages ur bränslebytesapparaten skall det sprinklas i sådan omfattning, 
att sluss, slussrör och element vattenfylles. Om elementet därvid skulle 

fastna, förhindras härigenom smältning av elementets kapsling. Om ele- 

mentet skulle bli mekaniskt skadat, kommer aktiva gasformiga och flyktiga 

ämnen att läcka ut från detta och sprida sig, till omgivningen via vattenbas- 

sängen. På grund av att ca ett hundratal element årligen skall bytas, måste 

man räkna med en viss sannolikhet för att ett dylikt haveri någon gång kan 

inträffa. Därtill kommer att bränsleelement skulle kunna skadas under för- 

varingen i bas sängerna utanför reaktorn. 
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Den allvarligaste skadan skulle erhållas, om ett bränsleelement 

bröts helt av. Vid ett överhettarelement skulle då aktivitet från 61 del- 

stavar komma ut. Vid ett kokarelement blir motsvarande antal 31 dell- 

stavar. Om det överhettarelement, som innehåller maximal aktivitet., 

skulle brytas av, skulle en aktivitet av ca 6 000 C ädelgaser och ca 

7 000 C jod läcka ut från elementet. Härvid har hänsyn tagits till att 

elementet får stanna i bränslebytesapparaten ca fem timmar, innan det 

uttages. Enär de utläckta gaserna måste passera genom vattnet i bas- 

sängerna innan de kommer ut i reaktorbyggnaden, kan man räkna med 

att jod sorberas till minst 90 %. Riskerna för omgivningen vid denna typ 

av olycka är således betydligt mindre än vid rörbrott i primärsystemet. 

Man finge dock räkna med allvarliga verkningar inom stationen och i dess 

omedelbara närhet. Otillåtliga jodkoncentrationer i mjölk skulle i detta 

fall kunna uppträda ut till tiotals km avstånd. 

Utdrag ur bilaga 32 

För haverier med så låg sannolikhet, som de här behandlade, kan det 

avstånd, som svarar mot de i USAEC:s rekommendationer angivna referens- 

värdena för maximal dos inom low population zone, 25 rem helkropps- 

bestrålning och 300 rem sköldkörteldos, väljas till 1 km, enär ingen fast 

bebyggelse skall förekomma inom detta avstånd. Man får då ett tillåtet 

utsläpp på 1. 9 - 107 C ädelgaser och 1. 5 - 104 C jod vid ett maximalt haveri. 

Erforderlig täthet hos inneslutningen 

Vid det antagna maximala haveriet kan man räkna med att 2. 7 - 107 C

ädelgaser och 7 a 105 C jod finnes i inneslutningen. Inneslutningen måste 

göras så tät att ovan angivna tillåtliga utsläpp ej överskrides. Som fram- 

går av dessa blir jodaktiviteten bestämmande för täthetskravet. Om tätheten 

hos inneslutningen är sådan, att 2 % av gasinnehållet i inneslutningen kan 

läcka ut vid en olycka, d. v. s. läckfaktorn är 2 %, kommer 5. 4 - 105 C 

ädelgaser och 1. 4 - 104 C jod att läcka ut till byggnaden, vilka utsläpp är 

tillåtliga. 
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Inledning 

Kärnkraftverk är som andra industriella anläggningar underkastade 

allmänna inskränkningar beträffande utnyttjandet av fysiska resur- 

ser som mark, vatten och luft. Syftet med denna sammanställning är 

att kartlägga de juridiska begränsningar som kan komma att påverka 

lokalisering och utformning av kärnkraftverk. 

I kap l behandlas de allmänna reglerna om byggnadslov, tätbebyggelse 

och därav följande plankrav samt de regler om förbud mot bebyggelse 

och om dispens som kangälla enligt olika författningar. 2.

Markområdet som behövs för ett kärnkraftverk bör anläggningens inne- 

havare förvärva med äganderätt. Att så sker övervakas i samband med 

tillståndsgivningen enligt atomenergilagen och i samma ordning ges 

föreskrifter angående skyldighet att hålla området inhägnat, upp- 

sätta varningstavlor etc. För markförvärvet kan expropriation an- 

litas. Förutsättningarna för expropriation tas upp i kap 2. Kring 

ett kärnkraftverk bör utläggas en skyddszon. Denna zon, vanligen 

ca 2 km, är inte underkastad lika rigorösa föreskrifter. Marken 

kan här användas för tex jord- och skogsbruk. Zonen skyddas av ny- 

byggnadsförbud enligt byggnadslagen (BL). Marken kan även - vid 

behov genom expropriation - beläggas med servitut, innefattande för- 

bud mot bebyggelse inom denna zon. Ävenautanför:denna skyddszon kan vissa 

begränsningar för tillkommande bebyggelse gälla. 

Kärnkraftverk använder ofta stora mängder vatten. De regler, ri . 

som gäller-för intag och utsläpp av vatten, behandlas i kap 3. 

De speciella lagar som reglerar atomkraftens handhavande och verk- 

ningar i olika hänseenden tas upp i kap 4. 

Kap 1: Allmänna regler i byggnadslagen och angränsande författningar 

êzggnadslagen och byggnadsstadgan 

Målet för bebyggelsepolitiken kan sägas vara att åstadkomma ett 

lämpligt bebyggande av landet. Bland de krav som härvid ställs kan 

nämnas 
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att lokalisera bebyggelse med hänsyn till näringspolitiska och. 

samhällsekonomiska synpunkter 

att åstadkomma en grundläggande ordning 1 bebyggelsen 

att beakta estetiska värden, såväl vad avser bebyggelsen 

som sådan som dess inpassning i landskapet 

att utforma byggnader så att befolkningen tryggas mot brand- 

fara och olycksrisker samt i övrigt skyddas mot ohälsa 

att sörja för att utrymme bereds servioeanläggningar av olika 

slag, exempelvis skolor, sjukhus m m 

att avsätta fritidsomrâden och stränder så att de blir allmänt 

tillgängliga, samt 

att beakta försvarets krav på områden för sina anläggningar 

Byggnadslagen (BL) 1947 och byggnadsstadgan (BS) 1959 innehåller 

de centrala bestämmelserna på detta område. 

Regleringen av bebyggelsen sker härvid dels genom planer och förbud, 

dels genom vissa direkta föreskrifter. De direkta föreskrifterna är 

ofta allmänt hållna, som t ex stadgandet i 38 § BS: 

Åt byggnads yttre skall givas sådan utformning och färg, 

som stads- eller landskapsbilden fordrar och som befinnes 

lämplig såväl för byggnaden i och för sig som för en god 

helhetsverkan“. 

I byggnadslagstiftningen görs skillnad mellan tätbebyggelse och gles- 

bebyggelse. Med tätbebyggelse i BL:s mening förstås sådan samlad be- 

byggelse som nödvändiggör eller kan väntas nödvändiggöra särskilda 

anläggningar för tillgodoseende- av gemensamma behov; Vñ.prövning 

huruvida tätbebyggelse föreligger skall hänsyn tagas även till be- 

byggelse som är att vänta.” (6 § BL) Till anordningar för tillgodo- 

seende av gemensamma behov räknas bl a trafik- samt vatten- och 

avloppsanläggningar. För att mark skall få användas till bebyggelse 
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förutsätts att den prövats från allmän synpunkt lämpad för ända- 

målet (5 § BL). I fråga om tätbebyggelse kompletteras dessa reg- 

?r med bestämmelser i BS (56 § l mom gigtg stycket) om att bygg- 

nadslov inte får beviljas för nybyggnad utanför detaljplanelagt om- 

råde (stads- eller byggnadsplan). Länsstyrelse eller efter delege- 

ring, byggnadsnämnd kan dock ge dispens från det generella täthe- 

byggelseförbudet om särskilda skäl föreligger (67 § BS). 

I fråga om glesbebyggelse skall prövning ske vid planläggningen 

enligt BL och/eller i samband med prövning av ansökan om byggnads- 

lov. Eftersom detaljplan endast reglerar tätbehyggelse torde i 

förstnämnda fall närmast genoralplaneinstitutet komma till använd- 

ning. Reglerna i 5 § BL medför inte ett uttryckligt krav på över- 

siktlig planläggning för att mark skall kunna utnyttjas för gles- 

bebyggelse; prövningen kan i vissa fall ske direkt i samband med 

behandlingen av ansökan om byggnadslov och då i allmänhet mot bak- 

grund av någon form av översiktligt bedömningsunderlag. 

De planinstitut som finns reglerade i lagstiftningen är region- 

plan, som omfattar två eller flera kommuner, generalplan som om- 

fattar hel kommun eller del därav, samt detaljplan, stads- eller 

byggnadsplan. En fastställd regionplan skall tjäna till ledning 

för annan planering men har endast obetydliga rättsverkningar. 

Generalplaner har endast fastställts i ett begränsat antal. En 

generalplan som endast antagits av kommunen saknar rättsverkningar 

och kan snarast betraktas som ett kommunalt handlingsprogram. Den 

främsta skillnaden mellan stads- oh byggnadsplan är att kommunen 

har huvudansvaret för genomförande av stadsplan medan detta ansvar 

i första hand åvilar markägarna beträffande bygbnadsplan. Detalj- 

plan skall alltid fastställas av statlig myndighet för att få rätts- 

lig verkan. 

Byggnadsnämnden har det närmaste inseendet över byggnadsverksam- 

heten i kommunen (7 § BL). Genom byggnadslovsinstitutet kontrolle- 

rar nämnden att BS:s regler följes av de byggande. En mängd detal- 

jerade regler finns i BS om byggnads avstånd till grannfastighet, 

dess hygieniska standard och tekniska utformning m m (kap 5 BS). 
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Staten är befriad från skyldighet att söka byggnadslov (54 § 2 mom 

sista stycket BS). Den myndighet som har att pröva ritningarna till 

byggnaden är även berättigad att medge avvikelser från byggnads- 

stadgan och med stöd därav meddelade föreskrifter (16 § första stycket 

BS). Myndigheten i fråga har emellertid ej rätt att medge undantag 
från byggnadsförbud eller dispens från bindande plan eller utomplans- 
bestämmelser. Sådan dispens måste i vanlig ordning sökas hos respek- 
tive länsstyrelse eller byggnadsnämnd. 

Förhandsgrövning av miljöstörando industri 

Lokalisering av industriell verksamhet eller liknande, som är av 

väsentlig betydelse för hushållningen med landets samlade mark- och 

vattentillgångar, skall vad gäller lokaliseringsfrågan prövas av 

Kungl Maj:t (prop 1972:111). Prövningen sker enligt 136 a § BL som 

lyder: 

“Är valet av plats för industriell eller liknande verk- 

samhet av väsentlig betydelse för hushållningen med lan- 

dets samlade mark- och vattentillgångar skall verksamhetens 

lokalisering prövas av Konungen. Konungen föreskriver vilka 

slag av sådan verksamhet som skall underkastas Konungens 

prövning och kan även föreskriva sådan prövning beträf- 

fande viss verksamhet som avses i första punkten. 

Tillstånd enligt första stycket till lokalisering får med- 

delas endast om kommunen tillstyrkt detta. 

Konungen kan föreskriva villkor för tillgodoseende av all- 

männa intressen. 

Tillstånd kan göras beroende av att saken inom viss tid 

fullföljes genom ansökan till koncessionsnämnden för 

miljöskydd i den ordning som föreskrives i miljöskydds- 

lagen (1969 587). 

De typer av verksamheter som obligatoriskt prövas enligt 156 a § 

BL anges i Svensk författningssamling (1972:781). 
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De är följande: 

Järn- och stålverk, metallverk och ferrolgeringsverk 

. Träslipcri, pappersbruk och cellulosafabrik 

Fabrik för framställning av petrokemiska produkter -h-wmH . Fabrik för raffinerin; av råoljor 

. Atomkraftanläggninn 

Anläggning för upparbetning av atombränsle NICNVW 0a Ångkraftanläggning och annan anläggning för eldning med fossilt 

bränsle med tillförd effekt överstigande 500 MW 

8. Fabrik för framställning av gödselmedel 

9. Cementfabrik 

Även andra än de här uppräknado företagen kan omfattas av prövnings- 

skyldigheten. När byggnudsnämnd eller länsstyrelse fått kännedom 

om annat sådant företag av riksintresse, t ex mer omfattande ut- 

vidgning av befintligt företag, är de skyldiga att anmäla detta 

till Kungl Majxt (bostadsdepartementet), som därvid prövar om 

136 a § BL skall vara tillämplig. Sådan anmälningsskyldighet före- 

ligger även om inget ärende ännu formellt anhängiggjorts hos myndig- 
heten. 

K°mm““_9EE_m§E§§_9ZE§E§E§ISE_@§§X§ZEåI 

Sedan ansökan enligt 156 a  BL kommit in till Kungl Majzt sänds den 

ut för yttrande till ett flertal myndigheter. 

I så gott som samtliga fall hörs följande: 

- koncessionsnämnden för miljöskydd 

- naturvårdsverket 

- planverket 

- riksantikvarieämbetet 

- vägverket 

- industriverket 

- arbetsmarknadsstyrelsen 



Mycket ofta hörs följande:

- fiskeristyrelsen
- socialstyrelsen
- SJ

H- Sjöfartsverket

- SMHI

- skogsstyrelsen
- Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (i energi-

försörjningsfrâgor).

Ärendet går också till kommun och länsstyrelse för

yttrande. Tillstånd enligt 136 a § BL får, som fram-

går av paragrafen, meddelas endast om kommunen till-

styrkt det.

Har Kungl Majzt lämnat tillstånd till lokaliseringen,
skall företaget tillåtas av koncessionsnämnden. Det

ankommer dock på nämnden att föreskriva de villkor

för verksamheten som krävs från miljöskyddssynpunkt,
i den mån denna fråga inte är reglerad genom det sätt

på vilket verksamheten har bestämts i Kungl Maj:ts
beslut. Den närmare regleringen av själva bebyggelsen
sker genom detaljplanläggning.

EÖE?E@E§ltE?EÅ2På?_

I närheten av befästning eller statlig flygplats eller av

annan än staten tillhörig flygplats för allmänt bruk eller

av atomreaktor gäller allmänt förbud mot nybyggnad utan

länsstyrelsens tillstånd (81 § BL). Länsstyrelse kan

vidare förordna om förbud mot nybyggnad innan anläggningen
ifråga kommit till stånd (82 § BL). Vad gäller militära

anläggningar arbetar man av sekretesskäl med två typer
av områden runt anläggningarna.

Det område inom vilket hänsyn skall tagas till militär

anläggning kallas influensområde, medan område inom vilket

NÄR79?2:2
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länsstyrelse förordnat om förbud kallas förbudsområde. 

Det sistnämnda är då av sekretesskäl oftast större än 

det förra och kan omfatta hel kommun eller del därav. 

För den fysiska planeringen är det influensområdena 
som närmast skall betraktas som gräns för militär mark- 

påverkan. Länsstyrelsens planeringsavdelning har upp- 

gift om förbudsområdena. Ärendena om byggnadslov och dispens 

inom området remitteras regelmässigt till försvarsområdes- 

befälhavare för yttrande. 

Hänsyn bör vid lokalisering av större anläggningar även 

tagas till de militära lågflygstråken, vilka 

kan begränsg tillåten höjd på byggnader eller byggnads- 

delar (skorstenar). Runt civilia och militära flygplatser 

kan vissa restriktioner för bebyggelse, bl a vad gäller 

byggnads höjd, bli aktuella inom avstånd på i vissa fall 

upp till 20 km från flygplatsen. 

Enligt föreskrift i 9 § BS skall vid planläggning 

beaktas bl a det militära försvarets och civil- 

försvarets behov. Ehuru inte särskilt nämnt till- 

kommer givetvis bl a önskemålet att vid behov ta 

hänsyn även till den civila luftfarten och att i 

förekommande fall skydda befolkningen mot följ- 

derna av skadlig strålning från atomkraftanlägg- 

ning. (Se Bexelius m fl kommentarer). 

För område utanför detaljplan som särskilt bör skyddas med 

hänsyn till från historisk eller konstnärlig synpunkt värde- 

full bebyggelse, fasta fornlämningar eller andra minnesmärken, 

kan länsstyrelsen förordna att nybyggnad inte får ske utan läns- 

styrelsens tillstånd (86 § BL). 

ÃOBTIPLiEnåSÃaEeE 

Inom fornminnesområde får bebyggelse inte äga rum. Tillstånd kan 

emellertid meddelas av riksantikvarien, om de hinder fornläm- 

ningen åstadkommer inte står i rimligt förhållande till dess be- 

tydelse (6 § fornminneslagen). 



Eaiuzvâráslasea

Inom område som enligt naturvårdslagen (NL) förklarats

som naturreservat (7 - 12 §§ NL) eller naturminnen (13
§ NL) torde lokalisering av exploateringsföretag inte

kunna äga rum, även om länsstyrelse i särskilda fall

kan medge undantag från meddelade reservatföreskrifter

(12 § NL). Nybyggnad inom strandskyddsområde fordrar

vidare länsstyrelsens tillstånd (15 0 16 §§ NL). Vid

fastställelse av generalplan eller detaljplan faller

eventuella tidigare strandskyddsförordnanden för området.

Xäâlâêân

Enligt väglagen (47 §) fordras länsstyrelsens

tillstånd för att uppföra byggnad inom 12 meter från

vägbanans mitt, vilket avstånd kan utsträckas till 50 

meter. Vidare kan länsstyrelse förordna om sådant förbud

inom visst område, då fråga väckts om byggande av väg

(49 §)§ Bestämmelserna gäller område utanför fastställd

generalplan, eller detaljplan (50 §).

Kap 2: Expropriation

Expropriation kan främst komma ifråga för förvärv av

mark för anläggningen. Förutsättning för expropriation

är att anläggningen tillgodoser ett allmänt behov av

drivkraft, vatten, värme eller likartad nyttighet

(2 kap 3 § expropriationslagen ExL).

Som allmän regel vid expropriation gäller enligt 2 kap

12 § ExL att tillstånd inte får meddelas om ändamålet

lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna

av expropriationen från allmän och enskild synpunkt över-

väger de fördelar som vinns genom den.

Expropriation till förmån för enskild - alltså annan än

staten, kommun, landstingskommun eller kommunalförbund -

NÄR-02222
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får ske endast om den exproprierande på betryggande 

sätt kan svara för att marken används för avsett ända- 

mål. 

Kap 3: Regler angående vatten och immissioner 

Xaltânlaâeå 

Utnyttjandet av vatten som naturresurs regleras i vatten- 

lagen (VL). Här avses inte bara fallhöjder i vattendrag 

utan även intag av grundvatten och ytvatten som renvatten 

eller för kyländamål. Lagen reglerar inte bara den hänsyn 

som kan behöva visas vid utnyttjandot av dessa naturresurser 

utan innehåller även regler för att underlätta en önskvärd 

exploatering av resurser i hela landets intresse. 

Även frågor om byggande i vatten regleras i vattenlagen. 

Till byggande i vatten hänföras förutom uppförande av damm, 

bro, brygga, vall eller annan anläggning i vattenområde, 

även bortledande av vatten ur vattenområde samt grävning 

och sprängning i dylikt (221 VL). 

Vid prövning av ärenden enligt vattenlagen sker en till- 

låtlighetsprövning som går ut på att de skador och det 

intrång som ett företag orsakar på annans egendom i viss 

proportion skall överträffas av den nytta som beräknas bli 

resultatet (2:5 VL). Skulle företaget medföra att mycket 

väsentliga intressen åsidosättes får det inte tillåtas 

även om den ekonomiska kalkylen håller. Kungl Maj:t kan ge 

tillstånd till ett byggnadsföretag, även om sådana väsentliga 

intressen åsidosättes eller den ekonomiska kalkylen är nega- 

tiv, om företaget är av synnerlig betydelse för näringslivet 

eller orten. 

Enligt ändringar i VL som trädde i kraft den 1 januari 1972 

har Kungl Majzts prövningsrätt i vattenmål utvidgats för att 

tillgodose behovet av allmän planering. Redan tidigare gäller 

att Kungl Maj:t efter underställning från vattendomstolen skall 
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pröva frågor om allmän farled och allmän hamn. Enligt 

de nya bestämmelserna (4:17-20 VL), har Kungl Majzt 

befogenhet att pröva företag enligt 2 eller 5 kap VL

som är av betydande omfattning eller ingripande beskaf- 

fenhet. Kungl Maj:t kan dels förordna om obligatorisk 

underställning för vissa slag av företag, dels genom 

särskilt beslut förbehålla sig prövningen av visst före- 

tag. I 1 § vattenrättskungörelsen har meddelats bestäm- 

melser om obligatorisk underställning av bl a vattenkraft- 

anläggning, vattenreglering och vattenbortledning av viss 

omfattning. 

Mål enligt vattenlagen prövas av vattendomstolar. 

ÄFlJ§§§F§@§Ãå5EP 

Miljöskyddslagen (MBL) är tillämplig vad gäller följande 

immissioner (1 §). 

1. Utsläpp av avloppsvatten, varmed även avses vatten som 

använts för kylning vid driften av fabrik eller annan 

inrättning (3 § 2.), av fast ämne eller gas från mark, 

byggnad eller anläggning i vattenområde. 

2. Mer indirekt användning av mark, byggnad eller anlägg- 

ning på ett sätt som kan medföra sådan förorening. 

3. Användning av mark, byggnad eller anläggning på ett sätt 

som ej helt tillfälligt kan medföra störning för omgiv- 

ningen genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller 

dylikt. 

Från lagens tillämpning är bl a undantaget störningar till 

följd av joniserad strålning, varmed avses strålning från 

radioaktiva ämnen 0 dylikt samt inverkan av elektrisk ström. 

Ifråga om strålning är ovan nämnda lagstiftning, strålskydds- 

lagen, atomenergilagen samt atomansvarighetslagen, exklusivt 

tillämplig (Prop 1969:28 sid 260). 
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Vidare är från lagens tillämpningsområde undantaget byggande 

i vatten för att motverka vattenförorening och ianspråktagan- 

de av mark för ledning eller annan anläggning för avlopps- 

vatten (2 § MSL). Bestämelser härom finns i stället i Vatten- 

lagen (VL). 

När miljöfarlig verksamhet kommer ifråga skall de skyddsåt- 

gärder och de begränsningar vidtagas och de försiktighetsmått 

i övrigt iakttagas som skäligen kan fordras (5 §). En avväg- 

ning sker mellan å ena sidan beskaffenheten av det område som 

utsätts för störning, å andra sidan nyttan av verksamheten 

och kostnader för eventuella skyddsåtgärder. Innebär olägenheten 

att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden vä- 

sentligt försämrade eller att betydande förlust från naturvårds- 

synpunkt uppkommer, fordras Kungl Maj:ts tillstånd, vilket kan 

ges om verksamheten är av synnerlig betydelse för näringslivet 

eller arten (6 §). 

Atomkraftverk fordrar tillstånd enligt miljöskyddslagen (miljö- 

skyddskungörelsen 2 § 33). Tillstånd till miljöfarlig åtgärd 

prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd (9 § ML). Läns- 

styrelsen kan beträffande viss slag av ärenden på Kungl Majgts 

uppdrag få pröva frågan om tillstånd (17 §). Talan mot beslut 

om tillstånd föres hos Kungl Maj:t (4a,§), 

Naturvårdsverket kan medge undantag från skyldighet att söka 

tillstånd hos koncessionsnämnden (10 §). På Kungl Maj:ts.uppdrag 

kan även länsstyrelse beträffande visst slag av ärenden få 

sådan befogenhet (17 § andra stycket). Mot sådant beslut får 

talan inte föras (48 § första stycket). Ersättningsfrågor prövas 

av fastighetsdomstol (34 §). 

Kap 4: Speciella regler för utnyttjande av kärnkraft m m 

Enligt atomenergilagen den 1 juni 1956 fordras tillstånd av 

Kungl Majzt eller myndighet som Kungl Majzt bestämmer för att 

ta befattning med ämnen som användes som atombränsle och för 
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att uppföra och driva atomreaktor (1 o 2 §§). Tillståndet 

kan förenas med villkor, t ex vad avser bebyggelse i verkets 

närhet. Tillsynsmyndighet är delegationen för atomenergi- 

frågor. 

Syftet med detta tillståndstvång är att säkerställa en statlig 

kontroll, som bl a motiverats med försvars- och utrikespoli- 

tiska synpunkter, behovet av samordning av finansiella, tekniska 

och personella resurser inom landet samt behovet av bevakning 

att säkerhetssynpunkterna tillgodoses. 

Uranlagen den 2 december 1960 föreskriver tillstånd av statens 

industriverk för att undersöka möjligheterna att utvinna uran 

på ett ställe (1 0 4 §§). För att sedan få bearbeta fyndigheten 

fordras koncession av Kungl Maj:t (25 §). 

Strålskzddslagen den 14 mars 1958 fungerar närmast som en skyddslag- 

stiftning för de sysselsatta vid en anläggning och för allmänheten. 

När tillståndet beviljats för en anläggning enligt atomenergilagen 

kan statens strålskyddsinstitut därutöver meddela de föreskrifter 

som erfordras för strålskyddet (5 §). 

För att förhindra spridning av radioaktiva ämnen finns en särskild 

beredskagslag, lagen den 3 juni 1960 om skyddsåtgärder vid olyckor 

i atomanläggning m m. Länsstyrelse har i första hand ansvaret för 

viss beredskap och för de åtgärder som lagen anger. 

Ersättningsfrågor till följd av atomreaktorns drift m m regleras i 

atomansvarighetslagen den 8 mars 1968, som baserar sig på inter- 

nationella konventioner. Anläggningens innehavare är skyldig att 

ersätta skada (5 §), oavsett om denne är vållande eller inte, utom 

i vissa extrema situationer som väpnad konflikt, uppror m m. Skador 

över ett visst gränsbelopp, f n 50 Mkr, ersätts av staten. En sär- 

skild lag om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift till- 

kom 17 maj 1963 eftersom sådan verksamhet inte täcks av atomansvarig- 

hetslagen. 
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Sammanfattning 

Do viktigaste reglerna vad gäller lokalisering och utformning 

av en kärnkraftanläggning finns i byggnadslagen, miljöskydds- 

lagen, vattenlagen och atomenergilagen. 

Prövning enligt bxggnadslagen sker dels som en förprövning 

enligt 136 a § varvid lokaliseringsfrågan och större utbygg- 

nader av befintliga anläggningar prövas, dels genom detalj- 

planläggning. 

Prövning enligt miljöskxddslagen sker genom särskild ansökan 

och avser bl a utsläpp av förorenat eller uppvärmt vatten. 

Prövning enligt vattenlagen sker genom särskild ansökan och 

avser bl a byggande i vatten och intag av renvatten eller 

kylvatten. 

Prövning enligt atomenergilagen sker genom särskild ansökan 

och avser bl a vissa säkerhetsfrågor. 

  



CÅEáéFönforsfrycker?
Nyköping 1974.
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sid 3, rad 3 från slutet tillföres: 

... kraftverksprojekt. Samma arbete pågår i Uppsala län 
för den anläggning som byggs i Forsmark. En motsvarande ... 

sid 8, 1:a styckets första 4 rader ersättes med: 

Bebyggelse och befolkningsförhållanden runt en kärnkraft- 
anläggning är av betydelse i samband med olika skyddsåt- 
gärder. Vid en eventuell evakuering av ... 

sid 8, rad 8 tillföresz 

... regionen. Befolkningen i fritidshus kan emellertid vara 
svårare att nå i samband med en evakuering bl a beroende på 
att telefon ibland saknas i sådana hus. 

sid 13 betr indelning av områden skall vara 
- ett innerområde där snabba ...  
- ett ytterområde där oavsett behovet ... 

sid 17, 3:e stycket, rad 6 tillföres: 

... alternativet och evakuering ut till 5 km, larmings- 
tiden ... 

sid 19, 4:e stycket, 2:a raden ändras: 

... är små vid större tätorter med höga befolkningskoncentra- 
tioner med undantag för ... 

sid 19, 5:e stycket, 3:e raden: 

... åtgärderna. Vid krav på ... 

sid 19, sista stycket, sista raden tillföras: 

... av öar etc) år av stor betyde1se.i samband med en 

evakuering. 
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I . Inledning 

I föreliggande studie sammanfattas lagstiftning, bered- 

skapsplanering m m och belyses de möjligheter som exis- 

terar till skyddsåtgärder för befolkningen runt ett kärn- 

kraftverk genom ett exempel för en tänkt förläggning i en 

storstad. 

Möjligheterna för kärnkraftverkets personal, myndigheter 
och för befolkningen i dess omgivning att vidta konsekvens- 

lindrande motåtgärder efter ett reaktorhaveri beror på flera 

faktorer, där bl a kan nämnas det radioaktiva utsläppets 
storlek och tidsförlopp, bebyggelsens karaktär, snabbheten 

att befordra erforderlig information till befolkningen och 

vidtagna förberedelser till motåtgärder. 

2. Lagstiftning 

Åtgärder till skydd för befolkningen vid olyckor i atoman- 

läggningar m rn regleras i särskild beredskapslag (SF 

1960:331). I atomansvarighetslagen (SF 1960:246 - 247) 
regleras ersättningsfrågor i följd av atomreaktordrift m m. 

2-1 AHVSBPÅES§ÅEEâEâVLåÄQEâ ålââgârzâe. 

Enligt beredskapslagen § 3 åligger det anläggningsinne- 
havaren eller den denne utsett att vid en inträffad händelse, 
som kan antagas komma att påkalla särskilda åtgärder till 

skydd för allmänheten, omedelbart underrätta polismyndig- 
heten i orten samt länsstyrelsen eller en i förväg särskilt 

utsedd representant för denna. 

Erforderliga mätningar eller andra undersökningar för att 

utröna i vilken omfattning radioaktiva ämnen spritts må 

också utföras utan hinder av att intrång i enskilds rätt däri- 

genom kan ske (5 4). 

2- 2 I-Llzââtysslêêêê _ålêssêeéê _9911_ P9feseeäêââr_ 

Enligt beredskapslagen åligger det länsstyrelsen: 

dels att upprätta en organisationsplan avseende 

de åtgärder som erfordras för att skydda allmän- 
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heten mot radioaktiva ämnen från atomanlägg- 
ningen, 

dels att utse befattningshavare, som äger be- 

sluta i länsstyrelsens ställe för den händelse 

dess beslut icke utan olägenhet kan avvaktas, 
samt 

dels att sörja för att erforderliga åtgärder vidta- 

ges om en olycka inträffar. 

Bland tänkbara åtgärder må nämnas: 

- Förordnande om att intrång i enskilds rätt får 

göras för mätningar och andra undersökningar 
(§ 4) 

- 
Förelägga dem som uppehålla sig inom området 

att icke vistas utomhus eller att lämna området 

ävensom förbjuda tillträde till detta (§ 5) 

- Påbjuda bortförande av levande djur eller livs- 

medel (§ 5) 

- Förordna om inskränkning i rätten att nyttja mark- 

eller vattenområden eller naturprodukter ävensom 

eljest rätten att bruka eller förfoga över egendom 

(§ 5) 

- Föranstalta om att livsmedel eller annat, som 

blivit förorenat med radioaktiva ämnen, om- 

händertages (§ 5) 

- 
Vidtaga erforderliga åtgärder för inkvartering 
och utspisning av samt annat bistånd åt dem som 

blivit i behov därav i anledning av föreläggande 
som avses ovan (§ 5) 

- Förordna att envar som fyllt aderton men ej sex- 

tiofem år skall vara skyldig att på anfordran av 

polisbefäl som länsstyrelsen bestämmer lämna 

sådant bistånd, som hans kroppskrafter och 

hälsotillstånd medgiva f§ 6) 
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- Förordna att mätinstrument, transportmedel 

eller annan förnödenhet, som erfordras för att 

genomföra åtgärd enl § 4 eller § 5, och som 

icke med tillräcklig skyndsamhet kan tillgodo- 

ses på annat sätt skall vid anfordran tillhanda- 

hållas av envar som äger sådan egendom (§ 6) 

- Begära erforderligt bistånd för skyddsåtgärder 
av kommunal myndighet (§ 9) 

3. Beredskapsplan för kärnkraftverk 

Utöver de instruktioner som gäller för olika befattnings- 

havare under normal drift av ett kärnkraftverk måste väl 

förberedda handlingsplaner finnas upprättade för att möta 

även extraordinära situationer .

Efter föreläggande upprättas sådana handlingsplaner av 

anläggningsinnehavaren avseende insatserna inom anlägg- 

ningen och dess närmaste omgivning. Vidare är i lag läns- 

styrelserna ålagda att planera åtgärder till skydd för be- 

folkningen. 

3 - 1 I-_âraââtyxs-_lê §95 .äq2âåâ1sâ2â21êp. 

Det åligger således länsstyrelsen.att dels upprätta en 

organisationsplan avseende åtgärder som kan behöva 

vidtagas om radioaktiva ämnen skulle spridas i hälso- 

farlig mängd från anläggningen, dels utse en befattnings- 

havare jämte ställföreträdare för honom, att i fall, som 

avses i nämnda lagrum besluta i länsstyrelsens ställe. Inom 

aktuella länsstyrelser har därför upprättats beredskaps- 

organisationer meduppgift att genomföra länsstyrelsens 

beredskapsåtgärder. För länsstyrelserna i Stockholms, 

Södermanlands, Västmanlands, Kalmar, Malmöhus och 

Hallands län har hittills funnits anledning att upprätta en så- 

dan beredskapsorganisation i anslutning till kraftverkspro- 

jekt. En motsvarande planläggning utfördes av länsstyrelsen 
i Malmöhus län i samband med det atomdrivna fartyget 
SAVANNAH s besök i Helsingborg och Malmö 1964. 
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Enligt dessa beredskapsplaner utövas länsstyrelsens 
verksamhet av en ledningsgrupp bestående av ett antal 

befattningshavare inom länsstyrelsen, företrädesvis lands- 

sekreteraren, länspolischefen och försvarsdirektören. Till 

denna ledningsgrupp kan kallas specialister från länsstyrel- 
sen, såsom länsläkaren, länsveterinären och länsingenjören 
samt från centrala, regionala eller lokala instanser. Led- 

ningsgruppen har också förberett kontakter med Sveriges 
Radio och pressen. 

Länsstyrelsen brukar upprätta en detaljerad plan för åt- 

gärderna vid ett raktorhaveri. Hävid förbereds stabs- 

plats med kartmaterial liksom sambandsmedel i detalj 

kompletterade med adress-*och* rtelefonlistor. Befolknings- 
tätheten runt kärnkraftverket har studerats och adress- 

och telefonlistor upprättats för den närboende befolkningen 
och åtgärdskalendrar och larmlistor har upprättats. 

3- 2 Arzlågsslêrss § irzraâlzâtâzâqs_ Psrsiskâszsplêeê s 131g. 

För att möta extraordinära situationer organiseras och 

utrustas genom anläggningsinnehavarens försorg en sär- 

skild beredskapsorganisation som träder i verksamhet då 

haveri inträffar. 

Beredskapsorganisationen leds vanligen av en områdes- 

ledare som samordnar och leder åtgärder såväl inom som 

i stationens omedelbara närhet. Områdesledaren biträdes 

av en strålskyddsledare, som svarar för de strålskydds- 
tekniska bedömningarna och för den tekniska insatsen av 

strålskyddspersonalen. 

Det åligger anläggningsinnehavaren att sörja för att polis- 

myndighet och länsstyrelse omedelbart underrättas om 

sådan inträffad händelse, som kan komma att medföra 

risker för befolkningen. 

Planer för larmning av beredskapspersonal, lokaler för 

dekontaminering, kommandocentral m m, radioutrustning 
osv finns förberedda för omedelbar insats. 
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Från anläggningen organiseras och genomföres i samråd 

med länsstyrelsen nödvändiga strålnings- och aktivitets- 

mätningar och utarbetande av prognoser för spridning av 

radioaktiva ämnen och verkan härav. 

Beredskapsförråd med mätinstrument och annan nödvändig 

materiel finns på i förväg utrustade lämpliga platser. 

3. 3 Övriga organ i länsstyrelsens beredskaps- 

organisation 

I beredskapsorganisationen ingår även andra myndig- 

heter som t ex polis, brandkår och kustvevakning. 

Polisen För att genomföra de åtgärder som lednings- 

gruppen inom länsstyrelsen finner påkallade 

t ex evakuering, trafikdirigering, avspärr- 

ning av vägar, bevakning eller larmning och 

information till allmänheten via högtalarbilar, 
avdelas genom den lokala polisens försorg er- 

forderlig personal, fordon och sambandsmedel. 

Nödvändig personalförstärkning beslutas via läns- 

polischefen. 

Brand- För räddningsarbeten utnyttjas personal och mate- 

kåren rial fr ån brandkåren genom beslut via brandchefen. 

Kustbe- Insättning av personal och fartyg beslutas via chefen 

vakningen för kustdistriktet. 

Ovan nämnda organisationer kan även vara behjälpliga med 

mätinsatser i yttre områden. 

Landstingets katastrofberedskap omfattar sjukvårdens re- 

surser och insatsberedskap. 

Vid stora olyckor (katastrofer) kan militär hjälp erhållas 

för t ex bevakning och avspärrning. 
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år! ..... &

Möjligheter till personalförstärkningar från andra län 

är reglerat i beredskapslagen (§ 7). 

Ledningsgruppens behov av att kalla särskild expertis inom 

länet har förberetts med adress- och telefonlistor. Råd- 

givande till ledningsgruppen är Kommissionen för råd- 

givning vid atomolyckor, inom vilken expertis finns från 

bl a Statens strålskyddsinstitut, Delegationen för atom- 

energifrågor, SMHI m fl. 

Staten strålskyddsinstitut (SSI) och Kommissionen för 

rådgivning vid atomolvckor (KRA) 

Ett förslag till omorganisation av KRA ligger f n hos Kungl 

Majzt för prövning. Förslaget innebär i stort att KRA knyts 
till SSI. Det förslås bildandet av ett nytt organ, även det_ 

kallat KRA med högst 15 sakkunniga-ledamöter. Ur denna 

grupp sakkunninga plockas vissa som ingår i en akutgrupp. 
Vid Strålskyddsinstitutet etableras en kontaktcentral med 

uppgift att följa utvecklingen och stå i kontakt med läns- 

styrelsens ledningscentral för rådgivning. 

Inom Strålskyddsinstitutet organiseras en beredskapssek- 

tion. Denna svarar för bemanning och utrustning av kontakt- 

centralen. Sektionen planerar SSI:s kontakter med läns sty- 

relserna och andra berörda myndigheter och organ. 

KRAzs akutgrupp och SSI:s beredskapssektion förutsättes 

larmas snabbast möjligt efter en atomolycka, via något 

jourbevakat telefonnummer. Övriga delar av KRA inne- 

fattar sådan expertis som behöver biträda vid bedömningar 
som blir aktuella först vid ett senare stadium (kontaminering 
av livsmedel etc). 

Sverige Meteorologiska och HydrologLiska Institut  

Hos SMHI upprättas prognoser över vindarnasoch i övrigt 

den allmänna väderlekssituationens variation för tiden efter 

ett have r i .
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F or s kni_ngs stationen Stud svik 

Studsviks beredskapsorganisation är uppbyggd av personal 

ur AB Atomenergis speciella säkerhetsorganisation, som 

omfattar ca 60 personer. Beredskapsorganisationen kan 

under arbetstid efter larm mycket snabbt utrustas för att 

medelst flyg eller bil transporteras till haveriplatsen. Sta- 

tionära, bilburna och bärbara telekommunikationer är komp- 

letterade med Statens Vattenfallsverks riksfrekvens för 

r adiote lefoni. 

I händelse av larm utom arbetstid kan med hjälp av särskilda 

telefonalarmeringslistor en stor del av beredskapsorganisa- 

tionen förhållandevis snabbt vara utrustad för insats. 

Ett antal strålskyddsspecialister turas om att upprätthålla 

en jourtjänst i Studsvik med en längsta instållelsetid på 

ca 10 min. Jourhavande strålskyddsfysiker och beredskaps- 

organisationen i övrigt kan via telefon anlitas för rådgivning, 

bedömning av iakttagelser och data. 

Studsviks beredskapsorganisation förfogar över en omfattande 

fast eller portabel utrustning för mätning ochana1ys av radio- 

aktiva ämnen i olika provslag. 

Regionala och lokala instanser 

Lotsdirektören För omdirigering av båttrafik och som 

rådgivare vid sjötransporter kan lots- 

direktören anlitas. 

Lantbruksdirek- Uppgifter om lantbruksfastigheternas 

tören drifttillstånd och ev djurbesättningar 

kan fås hos lantbruksdirektören. 

Hälsovårdsinspek- Hälsovårdsinpektören äger rätt at för- 

tören bjuda användandet av, respektive frisk- 

förklara, födoämnen. 
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4. Beskrivning av förläggningsområde 

4- 1 fäâäxss_e_1§s.-- ?sä.äâfsläâlârzââffâshâålâeââe 

Typen av bebyggelse och befolkningsförhållanden runt en 

kärnkraftanläggning som således kan bli föremål för eva- 

kuering, är av intresse, exempelvis antalet permanenthus 

respektive fritidshus. I samband med en evakuering av 

någon del av befolkningen uppstår betydande inkvarterings- 

problem om ett stort antal permanenthus ingår i bebyggelsen. 

För boende i fritidshus finns möjlighet till evakuering till 

permanentbostad utanför regionen. Vid en utrymning kan en 

driftsnedläggelse vid eventuella industrier även bli aktuell 

med åtföljande företags- och samhällsekonomiska kostnader. 

För sjukhus- ålderdomshem, skolor och fångvårdsanstalter 
kan en utryrrming bli komplicerad. Skyddsrum inom området 

och möjlighet att snabbt använda dem för avsett ändamål kan 

även bli av betydelse i sammanhanget. Kännedom om dessa 

lokala förhållanden finns bl a hos läns styrelsens försvars- 

enhet. 

I samband med en beskrivning av tilltänkta lägen för kärn- 

kraftanläggningar är en bild av kommunikationsförhållandena 

av intresse. Snabb utrymning av områdets befolkning kan 

bli aktuell, varför Vägarnas kapacitet och möjlighet att ta 

emot en större trafikbelastning är viktig. Det bör finnas 

alternativa evakueringsvägar som täcker behovet. Vägarnas 

beskaffenhet varierar men en god kännedom om det aktuella 

läget finns hos länets vägmyndighet. 

5. Haverisituationer, förlopp och motåtgärder 

5. 1 Haverisituationer 

Haverisituationer som kan förutses har i NÄR-092 gruppe- 

rats enligt följande: reaktivitetsstörningar, bortfall av 

ordinarie värmesänka, kylmedelsbrist, bränsleelement- 

haveri, fel i hjälpsystem samt konventionella interna eller 
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externa olyckor. För att förhindra eller lindra konsekven- 

serna av händelser av ovan angivna art vidtas haveriföre- 

byggande eller konsekvenslindrande anordningar och åt- 

gärder. Erfarenheten har visat att enstaka fel sällan leder 

till ett missöde utan det fordras en följd av fel för att ge 

allvarliga konsekvenser. Anläggningens säkerhetsanord- 

ningar är dimensionerade för en antagen typ av olycka, 

nämligen DBA (= Design Basis Accident). Denna olycka 

ger därmed definitionsmässigt ingen allvarlig påverkan 

utanför en bestämd radie, vilken i Sverige hittills valts 

till 2 km. 

Om de konsekvenslindrande systemen sätts ur funktion kan 

_ olyckan få större konsekvenser än de i DBA-analysen an- 

givna. Detta skulle kunna ske genom tankbrott, samtidiga 

fel på dubblerade system, missiler, Storbrand och sabo- 

tage. Med fungerande säkerhetsåtgärder anses ett över- 

skridande av DBA- olyckan som utesluten. Aktivitetsut- 

släppen vid dessa stora haverier har inom utredningen 

behandlats i rapporterna NÄR-l 12:] och NÄR- 1 1 2:2 och 

beskrivs därför här endast kortfattat med indelning i fyra 

huvudgrupper med avseende på utsläppets typ- och tidsför- 

lopp. 

êmå utslag): _undeglkort_  kan ske vid rörbrott utanför PS- 

inneslutningen med snabb skalventilstängning, eller vid 

mindre reaktivitetsolycka med konsekvenslindrande system 

i funktion. 

Frigörelsen från bränslet och via reaktorvattnet kan antas 

ske mer eller mindre momentant. Ur reaktorbyggnaden sker 

läckaget upp till några timmar efter olyckan som funktion 

av trycket. 

Dessa haveriutsläpp kan maximalt frigöra aktivitetsmäng- 

der på några hundra Curie halogener och några tusen Curie 

ädelgaser. 

Evakuering kan komma ifråga endast för den närmastboende 

befolkningen. 
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552928: 92212222 9315kr_ 15922 _tié kan uppkomm vid rörbrott 

utanför inneslutningen med långsam skalventilstängning, 

större bränslebytesolycka etc. Under tidrymder upp till 

en timme kan sådana olyckor leda till haveriutsläpp som 

i sin omfattning kan bli några storleksordningar större än 

föregående. 

Evakuering av befolkning kan aktualiseras endast under 

mycket speciella omständigheter beroende på utsläppets 

storlek och varaktighet eller då på marken kvarliggande 

aktivitet av betydelse föreligger. 

Till utsläppunder_läpggetid_ kan hänföras mindre läckor 

via inneslutningen eller skalventilerna. Det härvid uppkom- 

na utsläppet kan under det första dygnet omfatta upp till 

5 - 10 gånger mer än vad som frigjordes under första tim- 

men. Utsläppets fördelning i tiden är beroende på tryckför- 

loppet i inne slutningen. 

En evakuering av befolkningen i verkets närmaste omgivning 

är motiverad, och eventuellt kan en evakuering av befolk- 

ningen längre ut bli nödvändig. 

S_›t_a:r_kt_ft$_r_d_r_§j_c1_a_utsläpp_ kan erhållas om utrymmes- och/ 

eller härdsprinklingen efter en tid faller ur, varvid inne- 

slutningens läckage kan ökas igen. En planerad utvädring av 

inneslutningen (reduktion av knallgaskoncentationen) bör även 

införas under nämnda rubrik. Evakuering av när- och ytter- 

befolkningen kan eventuellt motiveras, och tid för planering 

av detta kan föreligga. 

5A- ?- ålstéyâtsêêgâätââeips_ 9913 _islsiáyââaâxââlsâe 

Radioaktivt utsläpp kan ske antingen relativt nära marknivå 

eller via skorsten beroende på olyckans art, vilket kan vara 

styrande för åtgärderna i omgivningen. 

Från anläggningen sprids aktiviteten till omgivningen i form 

av ett moln eller en plym. Aktivitetsmolnets utbredning i 

vindriktningen och i sida är beroende på utsläppshöjden, 
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vindhastigheten och rådande väderlekstyp. En studie av 

dessa förhållanden. redovisas i rapport NÄR- 1 71 :1 resp 

178:1. 

Radioaktiviteten kan påverka människor och djur i huvud- 

sak på fyra olika sätt: 

- molnet bestrålar individen utifrån, egternbe- 

§E1Å1PÅ98 

- individen andas in radioaktivitet, i_nt_e_r_r1b_e_strå1_ni_r1_g_. 
Radioaktiviteten transporteras vidare bl a via blo- 

det till andra organ. Beroende på lösligheten kom- 

mer dessa klyvningsprodukter att förorsaka lokala 

interna stråldoser, till andningsorganen och andra 

organ, som upptar eller passeras av aktiviteten 

jod, som bildas som klyvningsprodukt, anrikas i 

sköldkörteln. 

- på marken nedfallen aktivitet kan på lång sikt ge 

dwbidras i form av Söiâârâlâââtfålâlârâå 

- livsmedel och dricksvatten fr ån områden belagda 

med radioaktivitet kan överföra radioaktivitet till 

människan, interpbestrålnipg. Som exempel kan 

nämnas den av kon vid betning upptagna joden som 

Via mjölken tillförs individen. 

Beroende på utsläppets uppkomst kan aktivitetssammansätt- 

ningen variera från enbart ädelgaser till en blandning med 

stigande mängd jod och partikelburna klyvningsprodukter. 

Om plymen endast innehåller ädelgaser kommer riskerna 

att övervägas av externdosens verkningar, medan intern- 

dosens verkningar kommer att dominera om jod förekom- 

mer i väsentlig utsträckning. Verkningarna på sköldkörteln 

kan minskas genom blockering med inaktiv jod. 
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5- 3 Etipsêriâllt .têskêêzáurppxêâaâârflâa 

Möjligheterna för kärnkraftverkets personal, myndigheter 

och för befolkningen i verkets närhet att för anläggningens 

omgivning vidta konsekvenslindrande åtgärder och nödvän- 

digheten därav beror på flera faktorer, där bl a kan nämnas 

- storlek och sammansättning av utsläppet 

- utsläppshöjd och meteorologiska data 

- tidrymden mellan tidpunkten för haveri och den 

då larmet når befolkningen, vari ingår tid för 

länsstyrelsens beslut 

- förberedelsegrad (skydd, evakuering, jodtabletter) 

Bland tänkbara motåtgärder som kan sättas in efter ett 

haveri för att minska stråldosen kan nämnas 

betr externstråldosen, förbättra skyddseffekten 

(dvs vistas inomhus eller om så erfordras evaku- 

ering av delar av befolkningen). 

samt 

betr internstråldosen, genom olika typer av person- 

liga och kollektiva andningsskydd (i brist på skydds- 

mask kan man hålla en flerdubbelvikt torr näsduk 

som filter framför mun och näsa), Vidare genom 

snabbevakuering om så är möjligt och genom intag 

av inaktiv jod (kaliumjodidtablett). 

Verkan av jodtablett avtar med tiden mellan kontaminering 

och intag av tabletter. J Vennart /1/ säger att i normala 

sköldkörtlar ökar mängden jod exponentiellt med en fördubb- 

lingstid på ca 6 timmar upp till ett plant maximum, därefter 

sjunker det långsamt beroende på den långa biologiska hal- 

veringstiden, D Ramsden /2/ har teoretiskt och experimen- 

tellt studerat verkan av ett intag av inaktiv jod efter ett en- 

gångsintag av radioaktiv jod med resultat enligt nedanstående 

tabell. 
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Tid mellan intag Sköldkörtelupp- Upptaget i prao-- 
av aktiv och in- tag av aktiv jod cent av oblocke- 
aktlV JOd rat upptag 

(h) (% av inhalerad jod) 

-3 N 0 w 0 

1. 5 N 8 18 

3 »v10 25 

5. 5 »v18 40

oblockerad - 35 - 40 100 

Vid gradvis inhalation av radioaktiv jod kommer blocke- 

ringseffekten att ytterligare förbättras. 

Som slutsats av ovanstående skulle området runt kärnkraft- 

verket med avseende på åtgärder kunna indelas i två om- 

råden, nämligen: 

- (området) det befolkningsområde där snabba och 

radikala skyddsåtgärder är möjliga, dvs snabb 

larmning, snabb evakuering (litet antal boende). 
Detta innebär att skyddsåtgärderna för befolkningen 

organiseras av anläggningsinnehavaren 

- (området) det befolkningsområde där oavsett be- 

hovet begränsade skyddsåtgärder är möjliga, dvs 

långsam larmning, långsam evakuering (större 
antal boende). Inom detta område organiseras 

skyddsåtgärderna av länsstyrelsen och andra 

myndigheter .

6. Tidsåtgång för larmning, information och åtgärder 

Problematiken fr ån skydds synpunkt är att finna den befolk- 

ningsfördelning runt varje enskilt kärnkraftverk, som mot 

bakgrund av resurser och transportförhållanden, utsläppets 

varaktighet och olika motåtgärder etc skulle kunna hanteras i 

en olyckssituation exempelvis vid tidskraven 1 timme, 1 dygn 

resp 1 vecka. Därför måste varje enskild förläggningsplats 

granskas från ovanstående synpunkter för att denna fördelning 
ska kunna erhållas. 
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För Närförläggningsutredningen har Stockholms länssty- 
relses försvarssektion gjort en studie i syfte att ge en be- 

lysning av rubr frågeställning i ett storstadsfall. Uppgiften 
var i princip att mot bakgrund av tillgängliga resurser stu- 

dera effekten av olika skyddsåtgärder som funktion av tiden 

i en storstadspopulation, t ex hur stor del av befolkningen 
i en utvald sektor som kan evakueras under olika tidsinter- 

vall efter en olycka. Nedan presenteras en sammanfattning 
av läns styrelsens PM. 

Det har kraftigt poängterats att en motsvarande studie med 

ett annat förläggningsläge, med en annan struktur av befolk- 

ning och bebyggelse och andra lokala särdrag kan ge av- 

vikande r e sultat. 

Efter en olycka måste den berörda befolkningen alarmeras, 

Syftet med alarmeringen är, oavsett metoden som används, 

att få folk mottagliga för den information myndigheten vill 

förmedla. Ur alarmeringssynpunkt har nattfallet studerats. 

Tidsförloppen efter olyckan har uppdelats i tre delar, näm- 

ligen 

- tiden mellan haveri och länsstyrelsens beslut om 

åtgärd 

- tiden från länsstyrelsens beslut tills information 

därom nått befolkningen 

- tiden för befolkningen att handla i enlighet med 

direktiven. 

Tiden mellan haveri och länsstyrelsens beslut innefattar 

tid för anläggningspersonalen att konstatera och typbe- 
stämma olyckan. Därefter skall kontakt upprättas med 

någon tillgänglig beslutsfattare inom länsstyrelsen. Denne 

skall besluta om de åtgärder, som skall vidtagas. I den 

refererade PM har tiden för larmning till länsstyrelsen 
satts till 35 min och tiden för länsstyrelsens beslut till 
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45 - 60 min. Total tid innan order om larrrming av befolk- 

ningen kan ges, uppskattas alltså till 80 - 95 min efter 

haveritidpunkten. 

Länsstyrelsen har skisserat tre alternativ för larmning 
att användas var för sig eller i kombination 

- civilförsvarets utomhusalarmering 
- polisens högtalarbilar 
- telefon, någon form av kedjeringning 

Civilförsvarets utomhusalarmering kan användas totalt 

för hela Stockholm eller sektionerat till stadsdelar. Start- 

tiden för sektionerat larm har uppskattats till max 30 min. 

Polisens bilar kan både larma (sirener) och förmedla in- 

formation (högtalare). I Storstockholmsområdet disponeras 

ca 100 bilar som kan bemannas på l - 2 timmar. 

Telefonalarmering kräver en stor och väl etablerad organi- 

sation. Med hjälp av Larmtjänst kan exempelvis ca 85 000 

lägenheter nås på ca 3 timmar. 

Tiden mellan länsstyrelsens beslut och då befolkningen 

nås av information om planerade åtgärder är beroende 

av metoden för larmning och sättet att sprida information. 

Vidare kan inte hela den tänkta befolkningen nås på en gång 
utan man får en successiv ökning av antalet informerade. En 

kombination av tidigare angivna metoder med regelbunden 

information via Sveriges Radio kommer att ge informations- 

tidervarierande mellan 60 min och drygt 3 timmar för stu- 

derade exempel. Variationen i tiden är beroende på larm- 

områdets utsträckning; i första fallet en ÖOO-sektor med 

begränsningen 5 km och i andra fallet en ÖOO-sektor med 

begränsningen 25 km. 

Tiden att få befolkningen att följa de av länsstyrelsen ut- 

färdade direktiven är beroende av vilka direktiv som ges 

och förutsättningarna för att kunna utföra dem snabbt. Vid 

evakuering kommer tid att åtgå förutom till transport även 

till packning och iordningställande. Trafikstörningar kan 
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bidra till förlängning av evakueringstiden. En spridning i 

tiden kan erhållas p g a att larmning inte kan ske av hela
sektorn på en gång. I det fall som här studeras förutsätts

att allt fungerar enligt uppgjorda planer, dvs inga stör-

ningar av nyss nämnd art förekommer. Figurerna I, 2

och 3 visar alltså en absolut nedre gräns beträffande tids-

åtgången i de olika fallen.

I det nattfall som studerats har den mest belastade befolk-

ningssektorn valts. Som framgår av figur 1 börjar läns-

styrelsens information nå befolkningen efter drygt 1. 5 

timmar. Information av ett litet område, 60°-sektor
med 5 km utsträckning, kan klaras på mindre än en timme.

Om däremot larmning skall ske av ovanstående sektor med

25 km utsträckning kommer det att ta 5 - 6 timmar i an-
.

språk. Som framgår av figuren och som ovan nämnts kan

information om evakuering inom rimlig tid nå 3/4 av be-

folkningen. En stor del av resten utgörs av den del av

befolkningen som p g a språksvårigheter eller på andra

grunder ej kan nås av information.

När det gäller evakuering kan den enligt figur 1 väntas gå
relativt snabbt ur det mindre området, medan för det större

området lång tid ( 10 timmar) kommer att krävas. Dessa

tider avser evakuering av 3/4 av befolkningen inom aktuell

sektor. Så stor del förutses kunna evakueras förhållande-

vis fort beroende på att denna andel kan nyttja privata for-

don, vilka anses vara disponibla vid en utrymning. Reste-

rande fjärdedel, som måste transporteras kollektivt, be-

räknas ej kunna vara evakuerade fullständigt förrän efter

flera dygn. För dem som befinner sig på sjukhus, vård-

hem eller anstalter kommer således en evakuering att bli

besvärlig och tidskrävande. Denna sistnämnda fjärdedel
av befolkningen består med säkerhet ej av samma personer
som den fjärdedel som man hade svårighet att ge information

till. Därför avses i figurerna 1 och 3 den andel av befolk-

ningen för vilken evakuering genomförts ej andel av total-

befolkningen utan andel av den befolkning som fått informa-

tion och därefter kunnat evakueras.
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Ovanstående exempel behandlar som nämnts en ÖOO-sektor 

med 5 och 25 km utsträckning. För 3öOo-alternativet med 

5 km radie kommer tiderna inte att avvika nänmvärt från 

Emo-alternativet 5 km, men lokala svårigheter kan för 

Stockholms del uppstå p g a stadens uppbyggnad på öar 

och därav följande begränsningar av evakueringsriktningarna. 

Tiden för genomförande av jodtablettutdelning är mycket 

beroende på hur lagring och utdelningsorganisationen är 

genomförd. I figur 2 redovisas den totala tidsåtgången för 

larmning och utdelning av tabletter med en väletablerad 

utdelning s organisation. 

Från Stockholms länsstyrelse har även erhållits visst under- 

lag över dagbefolkningen. Med hjälp av detta material och 

tidigare förutsättningar har tider för larrnning (information) 
och evakuering framtagits även för ett dagfall. Resultaten 

härav redovisas i figur 3. Här framgår att för 6OO-alterna- 

tivet, 5 km, larmningstiden kan förväntas blir längre i de 

centrala delarna av staden p g a svåra trafikproblem och 

att polisens högtalarlarm måste få större betydelse än under 

nattfallet, då information till stor del lämnas via SR. Även 

evakueringstiden kommer att bli längre beroende på att cen- 

trala stadsbefolkningen är fördubblad gentemot nattfallet. 

Den skärrrmingsfaktor som kan tillgodoräknas p g a vistelse 

inomhus är inte så mycket beroende av byggnadsmaterial 

som av förekomsten av fönster vilka ej ger någon avskärm- 

ning av betydelse. Skärrrmingen skall i första hand ge effekt 

mot strålning från ett passerande moln och därmed blir föns- 

terytan avgörande. Det har visats att skärmningsfaktorn av 

ovanstående anledning genomsnittligt ligger mellan 1 - 10-] 

och 2 - 10-1. 

7 . Sammanfattning 

Föreliggande studie har endast omfattat storstadsfallet. För 

att erhålla en fullständig belysning av problemen måste även 

mellan- och glesbygdsfallen samt industrilokaliseringsalter- 

nativen bearbetas .
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Såsom slutsatser av studien anföres följande: 

1. Skyidsåssêzêez 

Olyckans karaktär och tidsförlopp är av största betydelse 

för vilken positiv effekt som kan uppnås genom skyddsåt- 

gärderna evakuering och jodtablettintag. 

a) Snabbt övergående utsläpp 

I det fall den farliga expositionen (inhalation från 

snabbt övergående utsläpp) endast består under 

en a två timmar är evakuering meningsfull endast 

om den kan göras omedelbart. Arrangemang måste 

ha vidtagits så att man direkt från kraftverket 

kan utlösa åtgärderna, som endast kan göras effek- 

tiva för ett litet antal människor i verkets omedel- 

bara närhet. 

Eftersom jodmedicinering ger en viss effekt även 

om den insättes 4 - 6 timmar efter en exposition 

kan denna skyddsåtgärd insättas för ett större an- 

tal människor om förberedelser har gjorts. 

Utsläpp över längre tid 

Om den farliga expositionen består under längre 

tid kan evakuering av större antal människor och 

över större områden ske i myndighetens regi, 

liksom utdelning av jodtabletter. Sådana åtgärder 

kan startas tidigast ca 1. 5 timmar efter haveriet. 

Svårigheten att genomföra dessa åtgärder inom 

ett område stiger snabbt med boendetätheten. För 

koncentrerad stadsbebyggelse är snabb och full- 

ständig evakuering ej genomförbar. 

Kvarvarande beläggning 

Ett särskilt fall föreligger då expositionen härrör 

från kvarvarande långlivad radioaktiv beläggning 
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eftersom man då kan ha mycket god tid på sig 

för att genomföra en evakuering. 

3155992218 .ax skysisâsåssáiäéez 

Med hänsyn till möjligheten av skyddsåtgärder vid haverier 

bör vid lokalisering och säkerhetsanalys beaktas 

/TP 

att möjligheten till skyddsåtgärder är små vid 

kortvariga utsläpp, 

att möjligheten till effektiva åtgärder överhuvud- 

taget .är små vid tätbebyggelse med undantag för 

risk från kvarvarande beläggning; förberedel- 

serna blir i detta fall av mindre vikt 

att förekomst av vissa institutioner såsom sjukhus, 

ålderdomshem, fångvårdsanstalter etc kan för- 

svåra åtgärderna. I tätbebyggelse med krav på 

evakuering under en tidrymd av dygn kan sådana 

institutioner överhuvudtaget ej hanteras, 

att geografiska förhållanden (vägars sträckning, 

förekomst av öar etc) kan vara av stor betydelse. 
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Inga textändringar. 

En ändrad inställning från AEC beträffande förläggning av 

ett kraftverk på Newbold Island har noterats och behandlas 
i betänkandets avsnitt 4.4 
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Utländsk myndighetssyn på förläggning av kärnkraftanläggningar 

Bilaga 031 innehåller en rapport från expertgruppen över rubri- 

cerade ämnesområde. De länder som nu medtagits är USA, England och Väst- 

tyskland. Om skäl förefinnes att granska andra länders policy kan detta 

göras senare. I bilagorna l, 2 och 3 finnes utdrag ur uttalanden, före- 

drag m.m. som hållits av myndighetsrepresentanter från resp. USA, Eng- 

land och Västtyskland. I det följande göres ett försök till sammanfatt- 

ning av dessa. 

USA 

I USA har man ej haft svårigheter att hitta lämpliga, avlägset be- 

lägna förläggningsplatser för kärnkraftverk och ej heller saknat alterna- 

tiva kraftkällor. Den första generationen av dessa lokaliserades också 

i sparsamt befolkade områden. Då kärnkraften började visa sig ekonomisk 

började man dock bli angelägen att närma kraftstationerna till förbruk- 

ningscentra. Hittills har emellertid inga kärnkraftverk förlagts till plat- 

ser med så stor befolkningstäthet att lämpliga skyddsåtgärder i en olycks- 

händelse skulle bli svårlösbara. 

Vid behandlingen av en ansökan för en reaktor förlagd i eller nära 

ett tätbefolkat område, där evakuering ej kan tillgripas på grund av den 

stora befolkningstätheten måste tas i beaktande den erfarenhet som finnes 

av stora reaktorer av de typer som nu konstrueras. Till dess mera erfaren- 

het i konstruktion, tillverkning och drift vunnits med dessa reaktorer, 

kommer AEC att upprätthålla en konservativ attityd vid utvärdering av sä- 

kerhetsförhållandena och vid ställandet av krav på säkerhetssystem m.m. 

Den erfarenhet som man hoppas vinna, bör ge möjlighet till förbättrad 

standard och bättre system för Quality assurance etc. För att nå fram 

till bättre förståelse för reaktorsäkerhetsfrågor understöder AEC forsk- 

ning på detta område. 

I de av AEC och dess Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS) 

behandlade projekten kan man utläsa ett större intresse för skydd mot osan- 

nolika olyckor exempelvis (tankbrott), då lokaliseringsplatser närmas tät- 
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befolkade områden. För kraftstationen Zion (PWR) nämner man sålunda att

man bör förse reaktorn med adequate core cooling or flooding which will

function reliably in spite of vessel movement and rupture. För Midland

reaktorn (PWR), vilken vad beträffar befolkningstäthet ligger i ett om-

råde som liknar förläggningsplatserna för Indian Point (PWR) och Zion,
har ansökan avslagits, men man föreslår att säkerhetsanordningar av det

slag som används i Indian Point och Zion bör installeras om man skall vi-

darebehandla ärendet.

Newbold Island reaktorn (BWR), vars befolkningssiffror i omgivningen
i skrivande stund ej är kända men vilken ligger i ett relativt tätbefolkat

område (se bilaga), torde möjligen utgöra en gräns för vad ACRS kan accep-
tera idag (10 september, 1969) om man vågar draga några växlar på deras

uttalande att the Newbold Island site is not unacceptable with respect
to the health and safety of the public, ett uttryckssätt som veterligen
ej använts tidigare (tidigare: it can be operated without undue risk to

the health and safety of the public). AEC har ännu ej givit licens till

Newbold Island.

ENGLAND

I England har man p.g.a. dess stora befolkningstäthet haft svårig-
heter att finna förläggningsplatser med låg befolkningstäthet, något som

tidigare var ett krav från myndigheternas sida. I och med att de goda

förläggningsplatserna successivt uttömdes uppkom önskemålet, p.g.a. eko-

nomiska och naturvårdsskäl, att förlägga reaktorerna nära belastningscentra
och därmed också befolkningscentra. Myndigheterna har därför tvingats att

lätta på sina tidigare krav.

De tidigare förläggningskriterierna innebar att inom varje 10° sec-

tor fick befolkningsutvecklingen ej överskrida ett antal av 500 personer

inom 1.5 miles, 10 000 inom 5 miles och 100 000 inom 10 miles.

De i England utvecklade gaskylda reaktorerna har studerats under många
år och den kontinuerliga ökningen av kunskap och erfarenhet har givit engels-
männen en fast grund att stå på. Beslutet att lätta på förläggningskriterier-
na för specifikt en AGR (Advanced Gas Cooled Reactor) innesluten i ett be-

tongtryckkärl baserades på erfarenhet som vunnits under 15 års intensivt

utvecklingsarbete med gaskylda reaktorer och l50 reaktorårs drifterfarenhet

av dessa.
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Man avser att så länge som möjligt undvika att skapa detaljerade 

regler vilka kan visa sig vara alltför stela i en snabbt utvecklande tek- 

nologi och vilka kan hindra innovationer till förfång för säkerheten. 

De Senaste förläggningskriterierna innebär att en AGR i ett betong- 

tryckkärl kan få placeras på förläggningsplatser där två zoner kan upprätt- 

hållas, den ena sträckande sig upp till 1 km och den andra från l km till 

3 km från reaktorn. Antalet personer inom den första zonen är direkt be- 

gränsad, och inom den andra zonen kontrollerad att hålla sig inom hanter- 

bara gränser. Sektorkriterierna har därmed försvunnit ur bilden. Detaljerade 

planer för evakuering och medicinering av alla inom den inre zonen upprätt- 

hålles. Den andra zonens befolkningsfördelning komunikationer och topografi 

måste vara sådan att de tillåta en ad hoc utvidning av evakueringsapparaten. 

Lindringen i förläggningskriterierna har inneburit att tonvikten star- 

kare fästs vid reaktorkonstruktion, kvalitetskrav etc. Konstruktions-, till- 

verknings- och driftsfrågor har därför oerhört stor betydelse vid analys av 

reaktorsystemen och måste studeras i detalj innan fullständig säkerhetsana- 

lys av ett system är slutförd. 

Man framhåller att den nukleära industrin mer och mer börjar accepteras 

som en integrerad del av den konventionella processindustrin efter en period 

av framgångsrik utveckling och drift. Nu när den tidigare experimentella fa- 

sen slutförs är det önskvärt med en andningspaus för att få tillfälle att 

tänka över tekniken, konstruktionsdrag och konstruktionsmetoder, som har 

accepterats hittills och att utvärdera relevansen hos dessa faktorer vad 

avser säkerheten. En sådan värdering skulle kunna bilda startpunkten till 

riktlinjer eller åtminstone en referensgrundstomme från vilken framtida sä- 

kerhetskriterier skulle kunna utvecklas. 

VÄSTTYSKLAND 

I Västtyskland har man hittills följt AEC:s policy i reaktorsäkerhets- 

och förläggningsfrågor. På grund av förläggningsplatsbehov i det tätbefolka- 

de landet har under senare tid framförts förslag om mer avancerade förlägg- 

ningsplatser, t.ex. Ludwigshafen med en miljonstad på ett avstånd av l km 

och industri innanför l km. Detta innebär enligt uppgift att myndigheterna 

kommer att ta ställning i fallet Ludwigshafen under februari månad 1970. 





Myndighetssyn i USA 

Under the Atomic Energy Act of 1954. the 

Congnäs of the Ilnüed Stans charged the 

Atomic Energy Commission with the responsi- 
bility of protecting the health and safety of the 

general public insofar as nuclear energy is con- 

cerned. The AEC discharges this responsibility 
in three ways. First it establishes and publishes 
in the Federal Register rules and proccdures ap- 
plicable to locating, designing, and Operating a 

nuclear power plant! Second, the AEC conducts 
detailed safety reviews prior to the isçaance of 
I. construction permit and again. prior to the 

issuance of an Operating permit. The purpose 
of these reviews is to ensure that the facility is 

located, designed, engineered, and constructed 

müüaammnmmwwühAECmmmmmmmm 
with weIl-disciplined quality assurance and en- 

gineering practices, and that it will be operated 
in accordance with these rules and practices. 
Thirdly, the AEC inspects the licensed project 
after it is in operation to assure compliance with 
AEC regulations. It is believed that these strict 

licensing requirements have, at least in part, 
been responsible for the exceHcnt safety record 
of the commercial nuclear power industry. In 
certain cases, nuclear plants have been shut 
down because of design, engineering, manufac- 

turing or operational problems. However, in no 
case has any member of the public been sub- 

jected to radiation levels above permissible lim- 
its from a. commercial power reactor. 

* Criteria for evnluatinz the suitabiiity of a site for a nuclear 
power reactur are found in Part 100 of Title 10, Code of 
Federal Regulntions (10 CFR 100). zencral provisions for the 
lim-using ot roat-tors ure published in 10 CFil 50, and stand- 
ards for protection against radiation in 10 CFR 20. 

Bilaga 1 
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Myndighetssynen i USA illustreras genom citat dels ur den s.k.

vitahusboken i december 1968 (Considerations Affecting Steam Power

Plant Site Selection), dels ur yttranden rörande kärnkraftstationerna

Indian Point, Aug. 25, 1966, Zion, Aug. 21, 1968, Mid1and March 23, 1969 

och Newbold Island, Sept 10, 1969.

Considerations Affecting Steam Power Plant Site Selection.

Siting Considcrations

The first generation of nuclear plants was lol
cated in sparsely populated regions. In addition
to good engineering design practice, distance
from areas of dense population was relicd upon
as a primary means of protecting the public
from radiation in case of an accident. As ex- -

perience in designing, building, and Operating
reactors is accumulated and as the results of re-
search and development programs are added to
our knowledge, greaterflexibility in the siting
of nuclear plants can be exercised.

Research and development toward this end
has been pursued along two paths. One objec-
tive is a better understanding of the envi-

ronment-meteorology, seismology, hydrology,
geology-so that the interaptions of a nuclear

plant with its environs can be anticipated with

greater certainty.
i

. The
second aspect of the R & D being pursued is

improved safety features which can be engi-
neered into a nuclear plant to provide additional
confidence in its safety. Engineered safety fea-

tures have been and continue to be designed,
tested, and proven in Operating nuclear systems.
These safety features constitute added protec-
tion against the occurrence of an accident, and
also provide a backup to protect the public
against exposure to radioactivity if an accident

_should occur.

While no small measure of rclianm is placed
upon the safety features being developed and

testad for nuclear generating plants, the safe

operation of commercial reactor plants ulti-

mately depends upon scrupulous adherencc to

disciplined engineering and manufacturing
processes. EiTect-ive quality control is an essen-

tial feature in the AEC*s licensing and develop-
mental programs and is a prerequisite to conñ-

dcnt reliance upon the dependablo and safe op-
eration of nuclear plants in populated areas.

The AEC siting regulations require a judg-
ment to be made during the regulatory process
as to the proper balance between engineenad



safety features and distance from population 
centers. Based on the accumulation of Operating 
experience, the broad acceptance and usage of 

well-disciplinod engineering and manufacturing 
processes, increased knowledge of our environ- 

ment, and continued proof_ of the value of engi- 
neered safety features, nuclear plants can be 

oonñdently located nearer to the population-cen- 
ters they serve. 

The considerations relating to the envir- 

onment are intimately associated with reliabil- 

ity, safety and economics. There is ample evi- 
- dence that a proven teactor plant designed, 

built, tested, operated, and maintained in ac- 

cordanoe with sound engineering practices, can 

be depended upon to operate reliably and there-I 

fore safely and economically. There is also am- 

ple evidence. that with improved knowledge and 

proper planning locations can be found that will 

satisfy the Nations concern for the quality of 
our environment. 

AEC Siting Criteria for Liccnsing 

The criteria and guidelines set forth by the 

AEC in 10 CFR 100 describe a number of fac- 

tors hearing on the health and safety of the 

general public that are considered by the AEC 

in the evaluation of reactor sites. Speciñcally, 
in regard to land use and population character- 

istics of a site, 10 CFR 100 requires an applicant 
for a. construction permit to identify : 

(1) Au eøcluaion area, which is that area surrounding 
the reactor in which the reactor licensee must have 
the authority to determine all activities including 
exclnsion or removal of personnel and property 
trom the area. Activities unrelated to operation 
ot the reactor may be permitted in an exclusion 
area under appropriate limitations. but: the 
lieensee must be in a position to clear the area, 
promptly in the event of an emergency. For exam- 

ple, the area may be traversed by a highway, rail- 

mad. or waterway. provided these are not so close 
to the facility as to intertere with normal opera- 
tions of the facility and provided appropriate and 
eüective arrangements are made to control traffic 
on the highway, railroad, or waterway in case ot 

emergency. 
(2) A low population zone, immediately surrounding 

the exclusion area in which the total number of 
residents and the population density are small . 

enough to provide a reasonable probability that 

appropriate protective measures could be taken 
in their behalf in the event of a serious accident. 
AECs reguintions do not specify a permissible 
population density or total population within this 
zone because the situation vurics from case to case. 
Whether a specific number of people can, for ex- 

ample. be evacuated from a specific area. or in- 
structed to take shelter. on a timely basis will 

depend on many factors such as location, number 
and size ot hlghways. scope and extent ot advance 

planning, and distribution ot residents within the 

area. 



(3) A population center distance, which is the distance 
from the rcnctor to the nearest boundary of a 
deusely populated center containing more man 
about 25,000 resldenta. 

_
The probable trend toward metropolitan sit- 

?ng Of large power reactors requires considera- 

tion of measures to minimize the degree of risk 

lmpopulated areas. The AEC is developing 
guidance for the selection of sites located in 
more highly populated regions. 

Engineering and Quality Assurance Uriterâz 

Gjn-emzng Demgn, Eabricatiøn, Installa- 
tzon, Testing and Operation of Reactors 

The AECs nuclear power plant siting criteria 

require an evaluation of plant design and oper- 
atmg characteristics in order to assure that the 

plant will be built and operated in accordance 

with the plans on which the siting evaluation 
1s made. Assurance that nuclear power plants 
are designed, constructed, and operated to the 

necessary high quality standards of safety is 
best obtained through the specification of cri- 
teria and Codes for the important plant char- 
acteristics since this technique provides the most 

practical way to assure compliance with agreed 
upon requirements. 

The development and promulgzition of nu- 

clear criteria, standards and Codes has therefof? 

received high priority within the ArXEC. The nu 

clear industry also is conducting an accelemt 
effort. to develop nuclear standards and Cod” 

through engineering code committees and tech- 
nical societies. 

»Nuclear 
plants which have been proposed and approved 
for construction by the AEC have not relied 

_golgllgnihisáimplgiñedjxpgsuFe-distance relag 
 for the assurance of public safety. 
Rather, the trend is to increase the flexibility of 

Siting by allowing a§p9›:eti9pi@e1._P$ELla.ti99 
 

ssL›.te_rLv.h_iç1x__iZs_f_r.eqe9IL§1x less_ *.l“!Lii1F3E 2b; 
tained by the simpliñed relationship given in 

FID-14844 by providing compensating engi- 
neered slfety features. , 

The criteriaiffoféngineered safety features re- 

quire that they be reliable and readily testable, 
be provided with alternate power systems, and 

be protected against dynamic effects and flying 
objects. 

Tho AEC takes a oonservative position in 

evaluating the effectiveness to be assumed for 

these compensating engineered safety features. 

Tgllis_ _oonservatism is considered to be appropri- 
ate until more experience is obtained in design- 
ing, constructing, and Operating the present 
generation plants. _- 

It is anticipated that improved engineered 
safety features will be developed to substitute in 



part. for the potential exposure-distance rela-

tionship test in reactor siting in populated areas.

The AEC is supporting an extensive program
of research and development that is designed to

test functional system performance of these en-

gineered safety features which is described later

in Appendix C. -

SitingTrends  

The first nuclear power plants were sited in lo-

cations chosen primarily for their low popula-
tion density. These plants were primarily built

for demonstration purposes. Additional trans-

mission costs which may have been imposed by
remote siting could be properly considered to be

research and development costs. However, as

nuclear power plants gain commercial accept-

anoe, economic considerations, including those

associated with siting, are becoming a more im-

portant factor. It is more attractive ñnancially
to place large commercial reactor plants close to

lgad centers, including locating them in metro-

pglitarLareas. I_o_date, however, licensed plants
have ngtjoeeñ located in areas of such high pop-

ulation density appropgiate protective
åigasuresin_a_n_gmergencywould be im praptical.i

The evaluation of :in-Kpp-llicatioii-to licenä a
reactor o_n__or near a inetropolitan site (an area

where take-cover or evacuation actions may not

be practical in view of the large population den-

sity) must take into consideration the amount

_çfexperience with large power reactors of the_
type now being constructedLügtil there is more

_experience in the desigi, construction, and op-

eration of these plants, the AEC plans to main-

tain a conservative approach in evaluating plant
safety and in establishing requirements for en-

gineered safety features.

_Qbtainin g the necessary experience _is_not gon-

§id_e_rec_l__to be restricted simply to the accumula-

tion of Operating time. The experience gained
in designing and building reactors will lead to

improved standards and better systems of qual-
_it-y:issurance in construction, component fab-

rication, and installation. This experience and
these improved standards, in turn, may allow
greater ñexibility in reactor siting. I_n_-“s_e_ijy_ice

inspection techniques to permit early detection
oficontlitioiis which could lead to failure are also

being _improved. Another impgrtztnt_ source of

_experience is to be found in the current and

future_ reactor ,safety research programs, both

those sponsored by the AEC and by the nuclear

industry. As this large body of experience is

developed, analyzed, and applied, meaningful
decisions on the evolution of more liberal siting
policies can be expected.
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Development of Codes and Standards. 
The foregoing discussion underscores the im- 

portance of (locumenting proven engineering 
practices and procedures and using them in the 
design, siting, development, construction, and 
operation of nuclear power rcactor plants to 

provide maximum assurance that these plants 
are reliable, safe, and economical. Such docu- 
mentation may be in the form ofengineering 
codes, standards, criteria, or speciñcations. . i 

Current emphasis on exigineering codes and! 
standards focusgs attention on the plant_ char- 

acteristi-cs, in_çlu_di_i_1g_itieligineereçl safetydez; 
tures, and minimizes reliance on the availability 
ofçsites having aiiiiique comlihi-ation ofliighly 

_ fat-forabhei-haitural environmental advantages. 
_Perfecting codes and standards to be employed 
in the design, construction, and operation of 
nuclear plants will thus permit greater_ freedom 
in site selection withouticompromising public 
health and safety. -

The following illustrative examples of AEC 
and licensee experience demonstmte the need 
for an augwnented effort in the development and 
application of engineering codes and standards. 

L” fláfällñcmlt thatnthese examples typically 
11 pplj to the conventional portion of the nuclear 
plant. The problems enumerated result from 
inattention to existing codes and standards or 
to their absence. They point up the fact that 
more stringent Codes and standards may well 
improve the reliability of service from fossiL 
fueled plants as well. 

The development of applicable engineering 
codes and standards must be a continuing effort. 
It has been noted in the discussion of siting 
trends that the availability of economically 
feasible remote sites is limited with a resultant 

pressure to locate reaotors in more densely popu- 
lated areas. These trends im ›ose a ater bur- l gm_ den on those responsible for plant design, con- 

struction, and operation to provide: 
I. Higher lnherent plant safety. 
b. Effective and reliable engineering safety features. 
0- Adeqxiate quality and reliability control and as- 

surance at all stages ot plant design, construction, 
lnd operation. 

d. Adequate inspectablllty and effective periodlc ln- 
spectlon and testing over the service lite of the 
plant. 

e. Adequnte provision for the waming, protection, and 
evncuution of plant personnel and, in the unlikely 
event of an accident, for the protection of the public. 

The development and application of the ;T5- 

essary engineering codes and standards to insure 
that such provisions are made in all licensed 
and developmental \vater-cooled reactor plants 
is being carried out as described in this chapter. 
Standards activities related to developmental 
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programs and projects involving advanced con- 

verter and Liquid Metal Cooled Fast Breeder 

Reactor [LMFBR] types now underway will 

provide a basis for the necessary extension of 

codes and standards coverage to these reactor 

types. 

Environmental Engineering R. & D. 

In its licensing work AEC must of necessity 
work with existing knowledge of the interrela- 

tionship between the proposed nuclear plant 
and its environment. However, AECis broad re- 

sponsibility requires a research and develop- 
ment program on all aspects of nuclear siting 

problems to provide better answers for the fu- 

ture. Toward that end AEC is conducting en- 

vironmental research in: 

The movement of radioactive materials and heat 

released from the plants during normal and abnormal 

operating conditions and (2) the occurrence and char- 

acterlstics of natural phenomena such as ñoods. earth- 

quakes and tomadoes and their effect on the integrity 

of the plant. 
 

In order to develop the environmental data  

needed for site selection, the AEC has supported 

cooperative interagency programs with the U.S. 

Geological Survey, Environmental Science 

Services Administration, Federal lVater Pollu- 

tion Control Administration, the Coast and 

Gcodetic Survey, the Bureau of Mines, the U.S. 

Public Health Service and the Fish and Wild- 
life Service. 

Safety R. & D. 

The major portion of the AECs safety pro- 

gram is currently devoted to research and de- 

velopment on water reactors. Some safety work 

is being conducted on advanced reactors. It is 

expected this will increase in future years and 

the water reactor safety effort will decrease, but 

much of the work is applicable to both pro- 

grams. Since siting considerations are not ex- 

pected to be significantly atfected by reactor 

type, and since water reactors will account for 

the large share of nuclear generation over the 

next decade or so, the discussion in this report is 

limited to water reactor R. & D. 

The present state-of-the-art is such that there 

is knowledge of the nature of fission product 

release_ and transport suiiicient to permit pre- 

liminary criteria for their control in reactor 

siting and containment considerations. 
The fundamental objective of the water re- 

actor safety program is to provide the Commis- 

sion and industry with the safety-related in- 

formation requircd to regulate and to develop 

yet more confidence in the safe operation of 
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water moderated nuclear power plants. Ap- 
proximately 75 projects related to water 11286001 

safety are currently being sponsored by the 

AEC at some 25 installations, both public and 

private. The annual budget for this phase of 

AEC work for ñscal year 1968 was about :S23 
million. _ 

The AEC and industry are engaged in pur- 

suing six objectives to assure that nuclear 

plants are designed, built and operated without 

undue risk to the health and safety of the public. 
These six objectives are: 

n. The design and tabrication ot reactor and plant 
systems so as to reduce to u negligible level the 
probability of occurrence of accidents. 

b. The development of Operating procedures which re- 
duces to a negligible level the risk of operator actions 
or errors leading to the initiation ot an accident. 

dc. The development 01 engineered safety systems that 
modify and limit the consequences which might 
otherwise result from the already unlikely occurrence 
ot an accident. 

d. The development ot plans and equipment that pro- 

vide capzibility for recovery from the consequences 

ot accidents, should they occur. 

e. _The assessment 01 the adequacy of safety margln by 

independent regulatory agencies. 

f. The audit, inspection, and testing ot reactor and 

plant systems to ensure that safety marglns are 

maintained. 

A review of the work being conducted in 

support of these objectives will be found in 

Appendix C. 

Present Critcria and Standards 

Present AEC design criteria and standards 

mage from general requirements, such as those 

rrlatetl to plant performance, to specific require- 

ments, such as standards for the design of nu- 

clear components such as pressure vessels. 

Some of these criteria and standards have 

been developed within the AEC and have been 

published as part of the AEC regulations. Other 

standards have been developed by industry, 
with the cooperation of individual AEG per- 

sonnel who are members of engineering code 

mmmittees. The standards effort within the 

AEC is coordinated with existing and planned 
c-Eorts on similar projects by the nuclear 

industry: 
(a) General Design Uriteria for Nuclear 

Power Plant Construction Permits 

(b) Engineering Codes Developed-.by Profes- 
sional Societics W ith AEG Participation: 

Criteria Now Being Developed 
(a) Supplemcntary Design Oriteiäa for Pres- 

szørizcd-Wcøtci Reactors (PWRs) and Bail- 

ing-Watcr Reactors (B W138i 



(b) Regulatory Oriteria for Nuclear Pressure

Vessels of Reactor Ooolant Systems and

Associatecl Critical Systems

(e) Design, Access and lnserrice Structural In-

tegrity inspection Requirements for Re-

actor Uoolant Systems and Associated
Critical Systema

(d) Reg-ulatory Uriteria for Nuclear Pouzer
Piping of Reactor Goolant Systems_ and

Associated Critical Systems

(e) Standard for Aumiliaøy Electrical Power

Systems for Nuclear Power Plants

(f) Supplementary Oriteria for Instrumenta»

tion anal Controls for Nuclear Power Plants

(g) Supplementary _ Oriteria for Electrical

Power Systems for Nuclear Power Plants

(h) Quality Assuraørce Requirements

(i) Standard Analytical Techniques

(j) oTiteria for Operator Qualifieation and

Training, and for Engineertrzg Staff Personnel

of A7uclear Power Plants



Nuclear Safety 
Research and 

Development 
Reactor designers must provide assurance 

that the design of the reactor and plant equip- 
ment is adequato to make negligible the proba- 
bility of failures which could lead to initiation 

of an accident involving the risk of significant 
release of fission products from their normal lo- 

cation within the fuel cladding barrier. To ae- 

complish this objective, it is necessary to identi- 

fy the possible modes of accident initiation and 
to understand the response of the system to 

them, so that either the probability of the initi- 

ating failure can be made negligible, or the re- 

sponse of the system can be made to limit the 

consequences of a breach of the fuel-cladding 
barrier. The safety program provides technical 
information important to this design activity, 
both directly and through its application to the 

development and implementation of criteria, 
standards, and codes. The program includes: 

studies of materials properties, including radia- 

tion eñects; studies of piping, pressure vessel, 
and other component failure modes and likeli- 

hood of failure; studies of the effects of blow- 

down in pressurized systems; crack propagation 
and nil ductility studies; studies of transient 
Strain rates and heat transfer; studies of reactor 

kinetics, including response to reactivity per- 
turbations in large and small cores with and 
without the presence of control systems. 

In order to develop procedures for the oper- 
ation of nuclear power plants which reduce to a 

negligible level the risk of operator actions or 
errors leading to the initiation of an accident, 
bot-h industry and the Government are conduct- 

ing programs to identify and understand the 

nature and course of possible accidents. These 

programs contribute to this subject by provid- 
ing: studies of Operating experience, increased 

understanding of reactoi- and system responses 
in abnormal situations which may aflect opera- 
tor actions, studies of operator qualifications 
and evaluation techniques. 

A large effort is directed toward the incorpo- 
ration into nuclear power plants of engineered 
safety systems which will limit accident conse- 

quences or prevent abnormal conditions from 

causing an accidcnt. An understanding of the 

overall response of the FOSICIOI and plant to the 

ac-_cident initiation is needed to determine the 

steps which are necessary to limit these conse- 

duences to accept-able levels. Information nec- 

cessary to the design of such systems and to the 

assessment of their performance in accident en- 

vironments is provided by the safety program. 

lglO 



For example, the program includes studies of: 

reactor kinetics; transient heat transfer; pres- 
sure generation; fuel-damage mechanisms: fis- 

sion-product release and transport; blowdown; 
core heatup; emergency Cooling systems; con- 

tainment systems: :iir-cleaniiig systems; protec- 
tive and control systems; and emergency power 

systems. 
In addition to the extensive measures which 

must be taken to prevent the occurrence and 

limit the consequences of accidents, the industry 
and the Commission also have the obligation to 

bo repared to deal with the aftermath o_f major 
agndents. Suitable plans and equipment must 

be available, should an accident occur, to ascer- 

tain whether the fission products are under con- 

trol and will remain so; the reactor has been se- 

-cured in a safe condition; any injured personnel 
can be rescued; and whether the plant can be 

restored -to a condition (whether dismantled or 

operable) which constitutes no significant haz- 

ard to the public. 
Once a reactor plant is constructed and placed 

in operation, both the operator and the Com- 

mission must ensure that the protection pro- 
vided is not compromised by equipment dete- 

rioration or malfunction, by inadequate main- 

tenance, or by operator negligence. The desigi 
of meaningful tests of the reliability and per- 
formance of the original protective features 

provided in the design, and of the engineered 
safety systems requires that substantial infor- 

mation be provided wit.h respect to the various 
abnormal environment-s to be expected in acci- 

dent situations, the manner in which emergency 

equipment can deteriorate or malfunction, etc. 

The safety program includes several projects 
for the development of _ meaningful testing 
methods for auditing the performance and 

reliability of safety features, and the develop- 
ment and Validation of practical techniques for 

revealing the presence of incipient failures of 

equipment. 
With the growth in size and power level of 

power reactors, the necessity for, and use of, en- 

gineered safety features has become an increas- 

ingly vital and integral consideration in reactor 

safety design and evaluation. For the purpose 
of this report, an engineered safety feature is 

defined as any design feature whose primary 
purpose is safety and which is not required for 

the normal operation of the system as a poxver- 

producing unit. Thispermits a distinction to be 

made between normal safety factors, such as 

designing to prescribcd code requirements, and 
those which are specifically used to cope with 

possible accidcnt situations. 

In considering the cngincercd safety features 

which can be included to prevent failure of the 

secondary containment, several contingencies 
must be protected against, such as damage from 

flying objects (missiles) , and overpressixrizat ion 

and inelt-through of the structure. It is custom- 
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ary to design reactor systems such that the pos- 
sible generation of missiles is held to a minimum 
but it is not possible to guarantee that there will 
be none. Missile shield saieguards are usually- 
provided, in the form of massive Concrete walls 
or other energy-absorbing Structures interposcd 
between the primary system :md the contain- 

ment. 
i 

Containment pressurization result-ing from 

extremely unlikely blowdown of the primary 
system can be controlled in a number of ways. 
The containment structure can be designed to 

withstand the maximum pressure which could 
be encountered or the escaping eoolant can be 

vented into and through a condensing pool, as is 

done in pressure-supression systems. lVit-h the 

conventional containment shell, a. containment 

spray system can be used to cool down the en- 

closed atmosphere. The safety features also act 

to control the contributions of core afterheat, 
metal-water reactions, hydrogen combustion, 
and other energy sources to containment pres- 
surization. 

Approximately 75 projects _related to water 

reactor safety are currently being sponsored by 
the AEC at some 25 installations, both public 
and private. The annual budget for this phase 
of AEC work for ñscal year 1968 was about 

$23 million. 



B. AEC yttrande den 25 aug 1966 rörande Indian Point. 

August-25, 1966 

SAFETY EVALUATION 

BY THE 

DIVISION OF REACTOR LICENSING 

U. S. ATOMIC ENERGY COMMISSION 

IN IHE MATTER OF 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. 

INDIAN POINT NUCLEAR GENERATING UNIT NO. 2 

PEEKSKILL, NEW YORK 

DOCKET NO. 50-247 

› On December 6, 1965, the Consolidated Edison Company of New York, Inc., 

applied to the Atomic Energy Commission for a license to construct and operate 

a 2758 megawatt thermal (Mwt) nuclear facility to be located at the Indian Point 

site near Peekskill, New York. The pressurized water reactor (PWR) will be the 

second nuclear unit to be located at this site. The existing PWR, Indian 

Nuclear Generating Unit No. l, has a thermal rating of 615 Mwt. 

Facilitx Design 

Indian Point Unit No. 2 will be a 2758 megawatt thermal (Mwt) pressurized 

water facility with an estimated gross electrical output of 916 megawatts (Mwe). 

Although the turbine has a calculated gross capacity of 1021 Hwe, the applicant 

states that operation above 916 Mwe is not planned. Thus, the analyses presented H 

by the applicant are based on the highest planned power level for this facility. 

The reactor will be fueled with uranium dioxide (UO2) sintcrcd pellets 

aealed in 12-foot long zircaloy fuel rods. Each fuel assembly vill contain 

204 fuel rods, and the reactor core will consist of 193 fuel assenblies. The 

active core will contain l04 tons of U02 plus about 22 tons of zircaloy. The 

nuclear core will be contained within a pressure vessel designed for a pressure 
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of 2485 psig. The primary coolant will be circulated through the nuclear core

and the four steam generators by four 90,000 gpm primary coolant pumps. Steam

formed in the steam generators will be piped to the turbine generator. (Chapters

3 and 4 in the Report.)

0

The containment structure, within which the reactor vessel, steam generators,

primary coolant pumps, and other primary system equipment will be located, will

be a reinforced concrete structure which is similar in concept to the contain-

ment vessel being constructed for the Connecticut Yankee facility at Haddam

ANeck, Connecticut. lhe containment is designed to withstand the pressures and

temperatures that would occur in the unlikely event of a failure of the largest

primary coolant line and to retain radioactive fission products that might be

released as a consequence of this as well as lesser accidents. In view of the

relatively high population density near the site and the large size of the

reactor, the design objective of the containmentvessel is to have negligible

,utleakage under accident conditions. This is achieved by a penetration pressuri-

zation system, a weld channel pressurization system, and a fluid line seal water

system. (Chapter S in the Report.)

An emergency cooling system (Safety Injection System) will provide borated

water for immediate and continued cooling of the fuel assemblies in the unlikely

event of any loss of coolant accident up to and including the rupture of the

largest primary coolant line. In addition, the Containment Spray System and the

Air Recirculation System within the containment vessel will provide for contain-

ment depressurization by cooling the containment atmosphere and will remove

radioactive fission products which might be released from the fuel as a conse-

quence of an accident. (Chapter 6 in the Report.)

0

I

Inasmuch as the applicant has provided extensive details concerning the

design of the facility in the Preliminary Safety Analysis Report, additional

detailed description of the facility design is not given in this analysis.

Site Characteristics

Chapter I of Volume I of the Report contains a comprehensive description

of the proposed site. The following sections summarize the prominent features.
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The Indian Point site comprises 250 acres owned by the Consolidated Edison

Company of New York, Inc., and is located on the eastern shore of the Hudson

River in Westchester County, New York. The site is located 2.5 miles from the

center of Peekskill, N.Y., and approximately 24 miles north of New York City.

The current Peekskill population is 19,000 with an anticipated growth to

30,000 by 1985. The cumulative population for 1960 and the anticipated growth

by 1980 in the vicinity of the site is as follows:

Distance 1960 1930

0.5 mile ›46 log

1 1,080 2,100

2 10,810 20,900

3 29,630 . 59,520

4 38,730 73,300

5 53,040 108,060

10 155,510 3l2,6á0

15 326,930 670,210

This distribution indicates a population density in the vicinity of the

proposed site as high as any considered heretofore.

The Commissions Regulation, Reactor Site Criteria, 10 CFR 100, provides

guidelines for the maximum permissible off-site doses under accident conditions

at the minimumexclusion distance (distance to the site boundary) and the low

population distance. The guidelines also state that the distance to the nearest

boundary of the closest populationcenter should be at least 1-1/3 times the

calculated low population distance.

The minimum exclusion distance for the Indian Point 2 site is 0.32 miles.

Based on the population distribution in the vicinity of the site, the staff

considers that the outer boundary of the low population zoneis coincident with

the nearest boundary of Peekskill, 0.87 miles. However, since the applicant

has assumed a low population distance of only 0.67 miles, the staff used this

distance in its evaluation of potential off-site doses in the unlikely event of

a major loss-of-coolant accident. As discussed in the Accident Analysis

section of this report, our calculations indicate that Part 100 Exposure Criteria are

satisfied.



Appendix A

ADVlSORY COMMITTEE ON REACTOR SAFEGU/ÃRDS 

UNlTED STATES ATOMIC ENERGY COMMÅSSION 

WÅSHINGTON 25. D. C. 

AUG 1 6 1966 

Honorable Glenn T. Seaborg 
Chairman 
U.S. Atomic Energy Commission 

Washington, D.C. 

Subject: REPORT ON INDIAN POINT NUCLEAR GENERATING UNIT NO.2 

Dear Dr. Seaborg: 

At its seventy-fifth meeting, July 14 - 16, 1966, and its special meeting 

on August 4 - 5, 1966, the Advisory Committee on Reactor Safeguards com- 

pleted its review of tne application of Consolidated Edison Company of 

New York, Inc. for authorization to construct Indian Point Nuclear Gene- 

rating Unit No. 2. This project had previously been considered at the 

seventy-second and seventy-third meetings of the Comittee, and at Sub- 

committee meetings on March 30, May 3 and June 23, 1966. During its re- 

view, the Committee had the benefit of discussions with representatives 

of the Consolidated Edison Company and their contractors and consultants 

and with representatives of the AEC Regulatory Staff and their consultants. 

The Committee also had the benefit of the documents listed. 

The Indian Point 2 plant is to be a pressurized water reactor system 

utilizing a core fueled with slightly enriched uranium dioxide pellets 

contained in Zircaloy fuel rods; it is to be controlled by a combination 

of rod cluster-type control rods and boron dissolved in the primary coo- 

lant system. The plant is rated at 2753 MW(t); the gross electrical out- 

put is estimated to be 916 MW(e). Although the turbine has an additional 

calculated gross capacity of about 10%, the applicant has Stated that 

there are no plans for power stretch in this plant. 

The Indian Point 2 facility is the largest reactor that has been conside- 

red for licensing to date. Furthermore, it will be located in a region 



of relatively high population density. For these reasons, particular 

attention has been given to improving and supplementing the protective 

features previously provided in other plants of this type. 

The proposed design has a reinforced concrete containment with an inter- 

nal steel liner which is provided with facilities for pressurization of 

weil areas to reduce the possibility of leakage in these areas. The con- 

tainment design also includes an internal recirculation containment spray 

system and an air recirculation system consisting of five air handling 

units to provide long-term cooling of the containment without having to 

pump radioactive liquids outside the containment in the event of an acci- 

dent. Even though the applicant anticipates negligible leakage from the 

containment, two independent means of iodine removal within the contain- 

ment have been provided. These are an air filtration system using activated 

charcoal filters, and a containment spray system which uses sodium thio- 

sulfate in the spray water as a reagent to aid removal of elemental iodine. 

The reactor vessel and various other components of the system are surround- 

ed by concrete shielding which provides protection to the containment 

against missiles that might be generated if structural failure of such 

components were to occur during operation at pressure. This includes mis- 

sile protection against the highly unlikely failure of the reactor vessel 

by longitudinal splitting or by various modes of circumferential cracking. 

The Comittee favors such protection for large reactors in regions of re- 

latively high population density. 

The Indian Point 2 plant is provided with two safety injection systems for 

flooding the core with borated water in the event of a pipe rupture in the 

primary system. The emergency core cooling systems are of particular im- 

portance, and the ACRS believes that an increase in the flow capacity of 

these systems is needed; improvements of other characteristics such as 

pump discharge pressure may be appropriate. The forces imposed on various 

structural members within the pressure vessel during blowdown in a loss- 

of-coolant accident should be reviewed to assure adequate design conserva- 

tism. The Committee believes that these matters can be resolved during con- 

struction of these facilities. However, it believes that the AEC Regulatory 

Staff and the Comittee should review the final design of the emergency 



core cooling systems and the pertinent structural members within the 

pressure vessel, prior to irrevocable commitments relative to construc- 

tion of these items. 

The applicant stated that, even if a significant fraction of the core 

were to melt during a loss-of-coolant accident, the melted portion would 

not penetrate the bottom of the reactor pressure vessel owing to contact 

of the vessel with water in the sump beneath it. 

The applicant also proposes to install a backup to the emergency core 

cooling systems, in the form of a water-cooled refractory-lined stainless 

steel tank beneath the reactor pressure vessel. The Comittee would like 

to be advised of design details and their theoretical and experimental 

bases when the design is completed. 

In order to reduce still further the low probability of primary system 

rupture, the applicant should take the additional measures noted below. 

The Committee would like to review the results of studies made by the 

applicant in this connection, and consequent proposals, as soon as these 

are available. 

l. Design and fabrication techniques for the entire primary system 

should be reviewed thoroughly to assure adequate conservatism through- 

out and to make full use of practical, existing inspection techniques 

which can provide still greater assurance of highest quality. 

2. Great attention should be placed in design on in-service inspection 

possibilities and the detection of incipient trouble in the entire 

primary system during reactor operation. Methods of leak detection 

should be employed which provide a maximum of protection against 

serious incidents. 

Attention should also be given to quality control aspects, as well as stress 

analysis evaluation, of the containment and its liner. The Committee re- 

commends that these items be resolved between the AEC Regulatory Staff 

and the applicant as adequate information is developed. 

The applicant has made studies of reactivity excursions resulting from the 

improbable event that structural failure leads to expulsion of a control 



rod from the core. Such transients should be limited by design and opera- 

tion so that they cannot result in gross primary-system rupture or dis- 

ruption of the core, which could impair the effectiveness of emergency 

core Cooling. The reactivity transient problem is complicated by the exi- 

stence of sizeable positive reactivity effects associated with voiding the 

borated coolant water, particularly early in core life. In addition, the 

course of the transients is sensitive to various parameters, some of which 

remain to be fixed during the final design. Westinghouse representatives 

reported that the magnitude of such reactivity transients could be re- 

duced by installation of solid burnable poisons in the core to permit 

reduction of the soluble boron content of the moderator, thereby reducing 

the positive moderator coefficient. The Committee agrees with the applicants 

plans to be prepared to install the burnable poison if necessary. The Com- 

mittee wishes to review the question of reactivity transients as soon as 

the core design is set. 

The Advisory Committee on Reactor Safeguards believes that the various 

items mentioned can be resolved during construction and that the proposed 

reactor can be constructed at the Indian Point site with reasonable assu- 

rance that it can be operated without undue risk to the health and safety 

of the public. 

Sincerely yours, 

ORIClNAL SIGNED BY 
DAVSD maxar 

David Okrent 
Chairman 



C. AEC yttrande den 21 augusti 1968 rörande Zion. 

August 21, 1968 

SAFETY EVALUATION 

BY THE 

DTVISION or REACTOR LICENSING 

UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMSSION 

IN THE MATTER or 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 

ZION STATION

UNITS 1 AND 2 

DOCKET NOS. 50-295/30h 

On July l2, 1967, the Commonwealth Edison Company (applicant) filed

an application for a construction permit and facility license for a single- 

unit nuclear power station to be erected on a 250-acre tract in Zion, Illinois. 

The application was amended on August 15, 1967 to include an identical second 

unit. 

Each of proposed reactors is designed to operate initially at 3250 Mwt 

with an expected ultimate capability of 3391 Mwt. The applicant has designed 

the major components including the containment structure and emergency Cooling 

system for a power level of 3391 Mwt, and has used this power level in analyz- 

ing postulated accidents in conformance with the guidelines of 10 CFR Part 100. 

?EEE 

The Zion Nuclear Station is located at Zion, Illinois, on the western 

shore of Lake Michigan, approximately 6 miles north of the center of Waukegan, 

Illinois, and 8 miles south of Kenosha, Wisconsin. The site comprises 250 

acres owned by the Commonwealth Edison Company. The site boundary nearest the 

reactor is ÄOO meters to the north. 

Population Distribution 

The nearest community having a population greater than 25,000 is waukegan, 

Illinois (population of 55,179 in 1960) which has its nearest boundary 3.6 miles 
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from the reactor site. The community of Zion has a population of lh,lO6 based 

on a special Åugust l96h consumer census. The area between Waukegan and Zion 

is populated now and constitutes a possible area of increased population density 

with-time. For purposes of calculation and in compliance with 10 CFR 100, a 

low population zone boundary of 1 mile has been established. 

Tabulated below for comparative purposes are the population distributions 

as a function of distance for the Zion and Indian Point reactor sites. Based 

on this information, we consider that there is no meaningful difference between 

the Zion and Indian Point sites with regard to population distribution. 

TABLE 2.1 

CUMULATIVE POPULATION DISTRIBUTION AS A FUNCTION 09 DISTANCE 

Distance Zion Zion Indian Pt Indian Pt zion 

(Miles) l2§9 iggg 1960 1980 lgêâ 

0-1 _1,000 1,260 1,080 2,100 2,3u0 
0-2. 8,800 18,000 10,800 21,000 25,500 
0-3 18,300 29,710 29,630 59,520 50,000 
O-h 29,700 38 ,805 38,730 78,800 75 ,000 
0-5_ 52,600 56,100 53,000 108,000 106,000 
0-10 188,800 200,000 155,510 312,6h0 390,000 

There will be no residences within the site boundary. The residence 

nearest to the reactor is 2700 feet to the north on the lake front. 

Within the low population zone the westward area is used primarily for 

for light industry and in an emergency could be readily evacuated. The- 

following industries are located within 0.8 mile due west of the facility: 

Warwick Electronics, Inc. Television Sets 1800 employees 

1 Zion Industries, Inc. Cookies and Curtains 350 employees 

Burgess, Anderson & Tate Office Supplies 100 employees 

Due west of the proposed site at a distance of 0.8 mile are the Chicago 

and Northwestern Railroad tracks and slightly beyond this a highway, both of 

which have tended to limit the eastward development of the community of Zion 

toward the lakeshore. The site is bordered to the south by the Illinois State 

Park and to the north by relatively open marshland containing a few scattered 

residence along the lake shoreline between the lake and the railroad tracks. 
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The land within a Ä-mile radius of the site is used primarily for residences 

and light industry. Beyond a distance of Ä miles, the land west of the site 

is used for agriculture with the principal products being grain crops, cattle, 

horses and furs. 

APPENDIX B 

ADVIASORY COMMITTEE ON REACTOR SAFEGUARDS 

UNlTEülsT/XTES ATOMIC ENERGY COMMISSION 
WASHINGTON. D.C. 20545

JUL 2 4 1968 

Honorable Glenn T. Seaborg 
Chairman _ 
U. S. Atomic Energy Commission 
Washington, D. C. 20545 

Subject: Rrpom: on ZION STATION UNITS 1 Ann 2-
 

Dear Dr. Seaborg: 

At its ninety-ninth meeting, July ll-13 and Zl, l968, the Advisory 
Committee on Reactor Safeguards completed its review of the appli- cation by the Commonwealth Edison Company for authorization to con- 

,struct nuclear generating Units l and 2 at its Zion Station in Zion, 
Illinois. This application was considered also at the ninety-sixth, 
ninety-seventh,and ninety-eighth meetings, on April 4-6, 1968, 
May 9-ll,.l968.and June 5-8, 1968, respectively. Members of the ACRS 
visited the site on June 6, 1967, and Subcommittee meetings were held 
at the Argonne National Laboratory on March 21, 1968, and in Washing- 
ton, D. C;, on April 17 and May 29, 1968. During its review, the Com- 
mittee had the benefit of discussions with representatives of the Com- 

monwealth Edison Company and their consultants, with the Westinghouse ;Electric Corporation, and with the AEC Regulatory Staff and their con- 
sultants. The Committee also had the benefit of the documents_refer- 
enced in this report. 

The Zion Station is located on the west shore of Lake Michigan in Zion, 
,AIllinois. Zion has a population of 14,000, and Waukegan, Illinois, with 

a population of 65,000, has its nearest boundary 3.6 miles from the site. 
The site comprises 250 acres. 

Each of the two 3250 Mwt pressurized water reactors is similar in design 
to the Diablo Canyon reactor. The containment for each reactor is a 
prestresscd concrete vessel similar to previously approved designs (e.g., 
Turkey Point, Palisadcs, and Point Beach). The reactors to be built at 
the Zion Station are the largest reactors reviewed to date for construc- 
tion in a region of relatively high population density. 

9 

The applicant has considered the possibility of reactor vessel failure 
as a result of thermal shock caused by emergency core cooling system 
action in the unlikely event of a loss-of-coolant accident during the 
later portions of vessel life. He has conducted engineering studies 
which have established the feasibility of a cavity flooding system that 
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could flood to a level above the top of the core and thereby provide ad-

ditional protection in the event of such failure. He stated that this

system would be installed at a future time if studies now under way in-

-dicated that vessel failure as a result of thermal shock could occur.

The present design provides for reactor cavity flooding to about two feet

above the bottom of the core. Additionally, the reactor cavity has been

designed, as at Indian Point 2, to limit vessel movement in the highly un-

likely event of failure of the reactor vessel by longitudinal splitting

during operation. The Committee continues to favor such protection for

large reactors in regions of relatively high population density.

The applicant has proposed using signals from the protection system for

control and override purposes. The Committee reiterates its belief that

control and protection instrumentation should be as nearly independent

of common failure modes as possible, so that the protection will not be

“impaired by the same fault that initiates a transient requiring protec-

tion. The applicant and the AEG Regulatory Staff should review the pro-

- posed designfor common failure modes, taking into account the possi-_

bility of systematic, non-random, concurrent failures of redundant der

vices, not considered in the single-failure criterion. In cases where
4

hypothesized control or override failure could lead to the need for ac-

tion by interconnected protection instrumentation, separate protection

instrumentation channels should be provided or some.other design approach

be used to provide equivalent safety..
i

The applicant desöribed programs for development and utilization of instru-

mentation for prompt detection of gross fuel failure and for detection of

primary coolant leakage. ,
-

The Committee continues to emphasize the need for quality in the manufac-

ture, storage, and installation of the reactor and primary system compo-

.nents. The applicant described the quality assurance program that he and

his contrsctors intend to carry out for this purpose. In this connection,

the applicant described the testing program for engineered safety features,

including a full flow test of the emergency core cooling system delivering

water to the reactor vessel. The Committee recommends that the applicant

give further consideration to testing the containment spray systems with

full flow to the spray nozzles at least once at an appropriate time during.

wconstruction.

The applicant described his emergency plans for the Zion Station, which

are based partly on experience acquired in developing plans for the

Dresden Nuclear Station.

The Committee continues to call attention to matters that warrant care-

ful consideration with regard to reactors of high power density and

other matters of significance for all large, water-cooled power reactors.

In addition, attention is called to safety-related questions specifically

identified for the Diablo Canyon_reactor class. The applicant reviewed

his research and development program designed to resolve safety-related

problems and stated that he expects resolution of these problems before

operation of the reactors. System modifications or restrictions on

operation may be appropriate if the startup program, additional.opera-

ting experience, or the research and development should fail to confirm

adequately the proposed safety margins.

The Committee believes that the items mentioned_can be resolved during

construction and that, if due consideration is given to the foregoing,

the nuclear Units l and 2 proposed for the Zion Station can be con-

structed_with reasonable assurance that they can be operatedwithout un-

due risk to the health and safety of the public.
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Additional remarks_by Dr. David Okrent are appended. _The matters dis- 
cussed by him were considered by the Committee during its meetings. The 
Committee believes that the status of these matters, as they pertain to 
the Zion units, is satisfactory. -

› . Sincerely yours 

5/59/5031_ M
Carroll W. hel 
Cháirman 

Additional Remarks of Member David Okrent 

While I_am not objecting to a construction permit for the Zion reactors, 
l am suggesting that in connection with its issuance there are certain 
matters that warrant consideration and resolution before construction is 
completed. 

In its rcport.of November 24, 1965, on reactor pressure vessels, the ACRS 
recommended that further attention be given to methods and details of 
stress analysis, to the development and implementation of improved methods 
of inspection during fabrication and vessel service life, and to the im- -

provement of means for evaluating the factors that may affect the nil 

ductility transition temperature and the propagation of flaws during vessel 

life. The ACRS also recommended that means be developed to ameliorate the 

-consequences of a major pressure vessel rupture and suggested as a possible 
approach the provision of adequate core cooling or flooding which will func- 
tion reliably in spite of vessel movement and rupture.. The ACRS went on to 
state that ”the orderly growth of the industry, with concomitant increase in 

number, size, power level and proximity of nuclear power reactors to large 
population centers will in the future make desirable, even prudent, incor- 
porating in many reactors the design approaches whose development is rec- 

ommended.above. 

Since November, 1965, considerable additional emphasis has been placed by 
the nuclear industry and the AEG on providing still greater quality in 

pressure vessel fabrication. An important research program is under way 
by the AEC.to provide a better understanding of the behavior of thick» 

walled, steel pressure vessels. Our reactor vessel operating experience, 
although limited, has been good. 

On the other hand, some questions have arisc; in connection with specific 

design and fabrication aspects of pressure vessels. Resolution is required 

concerning the potentially adverse effect on vessel integrity of thermal 

shock arising from operation of the emergency core cooling system in the 

unlikely event of a sizable primary system leak, and questions exist with 

regard to the behavior of highly irradiated, thick section, pressure vessel 

walls in the presence of flaws and at significant vessel pressure. 

Increasing attention has been given to the development of in-service inspec- 
tion techniques and to the provision during reactor design of the necessary 

accessibility for thorough in-service inspection. Both industry and AEC 

regulatory groups are currently working on access and periodic inspection 

requirements for water reactor primary systems, including the pressure vessel. 

Means of remote, volumetric inspection of pressure vessels in service are 

under development by the nuclear industry, as are other flaw detection devices. 

;I believe that, with regard to water reactors of current design tobe 

sited in less populatcd areas, the efforts under way to provide improved. 
Nessel quality and adequate, thorough, in-service inspection, in conjunc- 
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tion with satisfactory resolution of the thermal shock matter, with accept-
able results from safetyiresearch programs on irradiation effects, sub-

critical flaw growth, ete., in thick-walled vessels, and with deliberate
conservatism and thoroughness in pressure vessel design and fabrication
practice, should provide an acceptable basis for dealing with safety ques-

tions arising from pressure vessel integrity.

The Zion site has a relatively large surrounding population density. For

large water reactors proposed for such a site, I believe that, in addition

;lo the above steps, careful consideration should be given in the initial

iengineering design to provision of the capability to cope with a loss in

primary system integrity arising from a leak or split in the pressure vessel

wall. Such provisions should include necessary steps to maintain the con-

tainment integrity. It appears likely that means to maintain the general
core geometry and to provide the necessary emergency cooling water would be

required. It is important that such provisions, if they are to be imple-

mented, provide a significant degree of additional protection, albeit not

perfect or complete, and that they should not, of themselves, provide a

means of.detracting from the integrity of the pressure vessel. It is to be

expected that the development of means to deal with a loss of primary system

integrity arising with the pressure vessel will be a process of evolution.

Cdreful and thorough study should lead to a definition of those potential
areas of degradation in pressure vessel integrity for which prbtective measures

aie practical and appropriate, In view of the very low probability of a pres-

sure vessel rupture, the design of these protective features could be based

on fairly realistic rather than highly conservative analyses. A reliance on

off-site power sources in connection with these protective features may be

acceptable, if the capability of the external power system to withstand sudden,

unexpected shutdown of thereactor can be clearly demonstrated and periodically
.verified.

For the Zion reactors, where the engineering design is now well along and

could not be readily modified without major delays and significant additional

-costs, I believe that the applicant should study what provisions could be

made, within the limitations of the existing design, to provide further pro-

tection against a loss in primary system integrity arising from a limited

size leak or split in the pressure vessel wall, particularly in the region

that receives the highest neutron irradiation dose during reactor lifetime.

I also believe that, at this time, additional conservatism in design, con-

struction and operation is desirable for the Zion reactors, as compared to

similar reactors at less populated sites. To be most effective, this addi-

tional conservatism should be part of the applicants basic philosophic

approach. The following aspects might be included?

1. .Both for the primary coolant system-and for other features of

vital importance to the protection of the health and safety

of the public, additional conservatism in design and further

steps to assure quality of construction and continued integrity

and reliability during operation should be used, where practical.

2. Safety issues remaining to be resolved between the start of con-

struction and the initiation of operation at power should be

minimized; well-defined research and development programs, ade-

quate to clearly resolve the issues in timely fashion, should be

committed. Where questions remain to be resolved, and where com-

plete resolution may not be accomplished by the time of reactor

operation, the reactor design should proceed on the basis of in-

corporating the appropriate safety provisions.

3. Since it is highly unlikely that a clear demonstration of the

efficacy of the several engineered safety systems and other pro-

tective features under representativa accident conditions will



occur _as .a conscquence of actual accident experience in the reason-

ably near future, it is desirable that extra marginsybe provided
in the design of the usual engineered safety systems, particularly

thoseyforvhicheome degree of uncertainty or some problem requiring
resolution remains. * -

4. Additional, detailed examination of potential accidents leading to
moderate releases of radioactivity to the environment (small acci-

dents) should be made, and steps be taken to reduce still further
the probability of occurrence of such accidents.

In my opinion, additional steps such as these, which are taken to protect the
health and safety of the public with regard to reactors to be sited close to
population centers, need not necessarily be applied tolreactors in less popu-
lated sites. -  . .

D. Ur Nuclear Safety, Vol. 10, No 5, Sept
- Oct 1969, har hämtats

följande citat ur brev från AEC:s Division of Reactor Licensing röran-

de Midland.

Midland l and 2 (Dockets 50-329 and 50-330)

Consumers Power Company has come a cropper, at

least temporarily, with respect to the site for their

proposed two-unit l32S-Mw(c) PWR station by
Babcockåt Wilcox. The Division of Reactor Licensing
outlined the need for additional engineered safety
features in a letter of March 28:

During the prellminary phase: of our review of the
Midland Plant, we have placed principal emphasis on the
evaluation ot your site. The Commlssionä Advisory Com-
mittee on Reactor Safeguards has also considered the
acceptabillty of the site. ln addition, as a part of this
review, representativa: of the ACRS and the regulatory
staffliave visited Midland.

As a result of this review. you have been advised that
the prøüjátø is unacoeptable for use with the reactor

plant desigân p sen y* escñbTiñTifWñjTl
discussed wmi yo-u on iiñêiåTz, 1969, the features or _iiie
& and opcratiås I 
nuclear plant oi the proposed power ratingfpärovided thht
adequate engincueredsafety features and protective systems
are included in the facility design and that the facility
design is analyzed sufficiently conservatively] particularly
with respect to exclusion area and low population zone. ln
this regard, we consider Midland to be similar in many
respects to the Consolidated Edison indian Point and the
Commonwealth Edison Zion sites. On this basis, you should
install, in your plant, engineered safety features at least

equivalent to those incorporated in the indian Point or
Zion units. Thus. we would expect the design to include
not only consequenc tYHiUipAmfrL§gh as

 ar“.Tici;;T;uI“aI;osaa;:tremanna: as:
means to accommodate ieå fuel
detection equipment_ provisions to accommodate thermal

ck after a loss-oñcoolant accidcnt, penetration-Fres-
surization equipment, and equipment to li-andlc ra iplysis
 dents and rcctTñEna-tion oi thc radiolysis
products.

We also expect that special attention will be given in
our review to such potential problem areas as core barrel
relief valvcs, functional testing of enginecrcd safety fea-
tures. quality assurance, inser-vice inspection of primary
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system components, accidents associated with fuel handling
and storage, mteractions with Dow Chemical Company, and
emergency and cvucuation plans.

ln order that we may continue our review of your
proposed facility, please provide the necessary documen-
tation of all of the foregoing topics and any others which in
your Judgment wanant additional emphasis in view of the
above comments.

E. ACRS yttrande den 10 september 1969 rörande Newbold Island.

AEC:s yttrande föreligger icke ännu.

ADVISORY COMMITTEE ON REACTOR SAFEGUARDS
UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION

WASHlNGTON. D.C. 20545

September 10, 1969

Honorable Glenn T. Seaborg
Chairman _ ,_
U. S. Atomic Energy Commission

Washington, D. C. 20545

Subject: PUBLIC SERVICE ELECTRIC ÅND GAS COMPANY - NEWBOLD ISLAND SITE

Dear Dr. Seaborgå
A

At its ll2th meeting,_August 7-9, 1969, and its ll3th meeting, Septem-
ber 4-6, 1969, the Advisory Comittee on Reactor Safeguarda considered
the Newbold Island site, which the Public Service Electric and Gas Com-
pany proposes as the location for a nuclear power plant including two
boiling water reactors of approximately 3400 MN(t) each. The site con-
sists of approximately 500 acres located on Newbold Island in the Dela-
ware River. A relatively high population density is associated with
this site; it is 4-1/2 miles south of Trenton, New Jersey (1960 popula-
tion - 114,000) and ll miles northeast.of Phildelphia, Pennsylvania
(1960 population - 2,000,000). The nearest population center is a group-
ing of suburbs in Bucks County, Pennsylvania, known collectively as Lev-
ittown (1960 population - 70,000), with its nearest boundary 3.4 miles
from the site. An ACRS subcommittee visited the site on July l, 1969.
During its review, the Committee had*the benefit of discussions with
representatives of Public Service Electric and Gas Company and their con-
sultants, and the AEG Regulatory Staff, and of the documents listed below.

Preliminary studies of the geology, seismology, hydrology, and meteorology
of the site have been made and have revealed no significant problems. Nat-
ural draft cooling towers will be used in the plant.

The conventional dry-well and suppression-chamber containment system will
be enclosed in a low-leakage reactor building with air recirculaticn and
filtration to reduce further the releases of radioactivity in the unlikely
event of an sccident. The Committee believes that the proposed containment
system is a useful approach, but cannot coment at this time on its adequacy.
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“_$pecia1 attention will be required with regard to the integrity of any

portions of the primary system outside the containment and to the steam-

line isolation valves. Appropriate additional means for coping with pos-

sible valve leakage or a loss of integrity outside the containment should

be provided.

Public Service Electric and Gas Company described procedures involving

additional hold-up of off-gas releases during routine plant operation.

The Committee believes that special attention should be given to the

control of liquid waste releases and to the prevention of radwaste acci-

.dents, as additional means of keeping radiological releases at n.very

low level.

The Committee believes that, for this site, additional study of the prob-

lems related to possible degradation of reactor vessel integrity, such as

leaks and vessel wall ruptures, is needed. _Measures that will ameliorate

these problems should be implemented to the extent that they are practical

and significant to public safety. The features provided should be of such

design as to prevent their interferencewith other engineered safety fea-

tures.

Other matters noted in previous ACRS lettera pertaining to large water re-

actors should receive appropriately greater attention in the design of the

plant. The Committee believes a more conservative approach is appropriate

in the design of a plant at this site, with regard to the margins in the

engineered safety systems, protection against possible internally-generated

missiles, and the number of items to be resolved after the construction per-

mit review.

The Committee emphasizes again the vital importance of quality assurance,

and the necessity for adequate consideration of diverse and independent

means of protection against common failure modes in safety systems.

The conclusion reached by the Committee regarding this site has been in-

fluenced in part by its expectation that somesstisfactory experience will

have been obtained with reactors of this general type by the time a con-

struction permit is issued, and some satisfactory experience will have been

obtained with reactors of this type having the same power and power density

as those proposed for this site by the time an operating license is issued.

The Advisory Committee on Reactor Safeguards believes that, subject to the

above coments, the Newbold Island site is not unacceptable with respect

to the health and safety of the public, for s plant having the general

Characteristics described above and designed with due attention to the

other matters discussed.

Sincerely yours,

l (grhtu.._k_v\xutu---l*
Stephen H. Hanauer

Chairman



Myndighetssyn i England

Introduction

Under the Nuclear installations Act. 1965. 
Parliament has placed the responsibility for

regulating the safety of nuclear power stations
on the Minister of Power in England and
Wales and the Secretary of State in Scotland.
These Ministers have appointed the inspec-
torate of Nuclear Installations LNJ. to assist
and advise them in the administration of the
Act. Under the Act. no body other than the
Atomic Energy Authority, which is subject to a

separate Act of Parliament. or other Govern-
ment departments may construct or operate a
nuclear reactor without the site for the reactor

being licensed by the Minister.

Bilaga 2
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Myndighetssynen i England illustreras genom citat ur ett antal före- 

drag av representanter för INI 1967, 1968 och 1969. 

A- IAEA Symposiu, Wien, 3 - 7 april 1967 Containment and Siting of 

Nuclear Power Plants. 

“ A SUMMARY OF EXPERIENCE 

IN THE PRACTICAL APPLICATION 

OF SITING POLICY

1ITTI{E [HNIT1EI)I(lDN3IK3hd 

ER. CHARLESWORTH AND W.S. GRONOW 

INSPECTORATE OF NUCLEAR INSTALLATIONS. 
MINISTRY OF POWER. LONDON. 
UNITED KINGDOM 

EARLIER SITING CRITERIA 

The aims of site selection as a means of limiting the consequences 
of a nuclear accident were developed in a paper by Fry [3] in 1955 and 

reported at the Geneva Conference by Marley and Fry in that same 

year. These aims were briefly stated as 

(a) Very few people should be exposed to extreme risk (plans 
should be prepared for the urgent evacuation of nearby people 
in the downwind direction). 

(b) Protracted evacuation or severe restriction on normal living 
should not be imposed on any but small population centres. 

(c) Temporary evacuation or restriction should not be necessary 
for more than 10 000 people in any but exceptional weather 

conditions. 
(d) lf an accident were to coincide with exceptional weather condi- 

tions not more than 100 000 people should ultimately be affected. 



. From (h: viewpointof public safety it is now clear that lessemphasisshould be placed on the location of reactor: and more
en their design and operational features.

As we move into an era of increasing demand for nuclear power, it
is equally clear that less reliance must be place-d on protection of the
public through siting and that greater emphasis must be placed on the
design, testing and long- term maintenance of the safety features of
reactors. Equally the importance to safety of good operational proce-
dures remains as firm as ever. The ultimate aim of this development
must be the specification of design requirements for reactors having
no siting restrictions. A concerted review is now in progress in the
UK with the preliminary aim of specifying the requirements of an
advanced gas-cooled reactor suitable for more populated sites than those
occupied by the present reactors. lt is hoped that this move towards
semi-urban siting will continue to progress toward the development of
a reactor which can be sited anywhere.

An important feature of population evaluation and site Classification
has been the necessity of taking into account increases of population
near nuclear sites. These increases may be due to the natural growth
of population or due to regional policies in the distribution of towns and
industries. ln a densely populated country these factors can exert a
major influence in site assessment and are difficult to direct over the
periods of two or three or four decades which may be needed to encompass
the life of a typical nuclear station.

By far the greatest influence is exerted by population developments
within the first few miles of the nuclear site, as may be expected from
consideration of the phenomenon of dispersal of airborne material. A
certain degree of control of population development is being exerted in
the UK. The control required is asses_sed in relation to the site
ratings and weighting factors presented in Tables l and ll.

Clearly this form of control must form a part of any policy on siting
where population distribution is a factor. Adequate administrative
procedures need to be organized to ensure that the siting policy continues
to be implemented in the long term. -

lt has been found reasonably practical and economic to follow this
practice so long as the close- in towns were limited to population numbers
of a few thousand. Should siting relaxations lead to very much larger
populations close to the reactors. then not only is the likelihood of over-
spill development towards the reactor increased but the numbers of
people and size of town make control a very difficult demographical
exercise of little fundamental reliability.

lt must be faced that siting alone can never be relied
upon to safeguard the public in the UK. Great attention must therefore
be concentrated on examining the means whereby a large release is
precluded, not only at the inception of the project and during construction
but also in the course of the operation of the plant. Continuous efforts
must be made to resolve the major uncertainties and the fullest attention
paid to experience both inside and outside the industry to ensure that
no factors come to light raising new problems of safety.

On the other hand it is considered that unforeseen minor accidents
involving irradiated fuel cannot be discounted and could result in a
comparatively small release of a few thousand curies of gaseous and
volatile fission products. ln terms of this size of release siting can
mitigate the consequences to the public and differences between sites
can be recognized. However, even for a small release, large numbers
of persons may be exposed to low levels of radiation. lt is considered,
for example, that a dose of one rad to the thyroid of a million persons
gives lO to 20 cases of thyroid carcinoma. Therefore the risk
to the public from low levels of radiation is a factor which must be
taken into account when making an assessment of the suitability of a
nuclear site for a given reactor design.

A nuclear site which has few persons in the path of a radioactive
cloud arising from a small accidental release will give a small total
population exposure. This, however, does not diminish the risk to the
individual who may be exposed at short distances from the site and
safeguarding measures are necessary to reduce the hazard to these
individuals.

The selection of a site for a given reactor design must therefore
take into account both the risk to the population and that of the individual
residing near the site.

Lz.)
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The choice of action levels can be related to known somatic effects 
of radiation. ln the case of the thyroid hazard, this would suggest 
20° rems t° a YOUHg Child as an upper limit, since an incidence of disea 
above the natural rate has been observed in young children subjected to 

se 

a thyroid dose of 200 rems. This is not to say that action would 

TABLE 1v. INTEGRATED DOSE FOR VARIOUS HAZARDS FROM 

A GROUND RELEASE or 1000 Ci or m1 AND ASSOCIATED 

VOLATILES m CATEGORY F WEATHER 

(UOg fuel, 5 yr irradiation) 

integrated dose in roms/distance from source m miles, y yards 

Nature of hazard 
100 y åm i m im lm 2m Srn 

(a) Gamma dose from cloud 1. 7 0. 42 0.21 0. 14 0. 1 - -

(b) whole-body dose from 60 5. 8 1.7 0.9 0.52 0. 17 -

lnhalation of ” Cs 
(adult) 

(c) External gamma dose 210 20 6.5 3.5 2.2 0. 8 0.25 

from ground deposition 

(d) Lung dose du: to 2 500 250 75 40 25 9. 0 2.7 

lnhalation of “Ru -

(e) Thyroid dose due to 11 000 1150 350 180 115 43 12 

inhalation of iodinc 
and tcllurium (child) 

Note: - (a) These values represent integrated doscs over the whole time of the release and 

passage of the cloud. ln the casc of deposited activity a residence lime of 40 days 

is assumcd. ln this case. for example. limrtation of residence time to one hour 

will reduce the dose by a (actor of 40 

(b) The integrated doscs shown above have been dcrived from Fig. 7 which is based 

on data given by Seattle (8). 

not be taken at lower levels and clearly evacuation or other remedial 

measures would substantially reduce the hazard to those persons exposed. 

From Table IV, the dose to the thyroid of a young child at one mile 

is approximately 115 rem, reducing to 43 rem at two miles. Thus, if 

the controlled zone, i. e. a zone in which evacuation can be effectively 

carried out, based on this size of release is selected out to a distance 

of one mile, then young children outside this zone would not come to any 

serious harm. This would also introduce a factor for the uncertainties 

in the calculation of cloud concentrations. ln practice, the choice of 

the controlled zone will be decided by the topographical features found 

at this distance from the particular nuclear site. 

At shorter distances from the site an unacceptable level of exposure 

may be reached before emergency measures can be- put into effect. 

At these ranges members of the public can only be safeguarded by ex- 

clusion. The limiting distance of the exclusion zone, that is, a zone 
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of no population, can again be determined by using the known somatic 
effects of radiation. At a radius oi one third of n mile the dose to the 

thyroid of a young child is approximately ?U0 rem with the addition 
of a significant beta-dose to the lung. Clcarly such levels of exposure 
must be considered undesirable. As one approaches closer to the reactor 
these levels increase and other hazards also become significant. lf a 
dose of 200 rem to the thyroid of a young child is used as the limiting 
case then evacuation of those persons just outside the exclusion zone 
must have precedence and take place very early in the course of the 
release. 
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1516.7. Main hazard: from I ground releue in lnvenion conditions 

From the foregoing the risk to individuals close to a nuclear 

site can be reduced to acceptable levels with an exclusion area out 

to a radius of one third of a mile and a controlled zone out to a distance 

of one mile. 

The hazard offered by a nuclear reactor is the possibility that 

radioactive fission products built up in the fuel during operation may 

escape to the environment. For normal operation, the design has to 

be such that release by normal leakage has no detectaole effect on 

surrounding life. Practice has shown that the normally Operating 
reactor presents no problem and compares more than favourably from 

the health and amenity aspects with a power plant deriving its energy 
“from other natural resources. For fault or accident conditions the 

situation is assessable in the light of two variables: 

(a) the chance of the fault or accident occurring, and 

(b) the consequences of the fault or accident in terms of radioactive 

release. 
l 

lf (a) is ignored, then safety must depend wholly on controlling (b) 

usually by emergency measures or secondary containment. Alternatively, 

(b) might be ignored and reliance placed wholly on (a). ln practice it 

would seem that the argument for engineered safety tends to be based on 

a mixture of the two, biassed to (a) or to (b) by economics or 

practicability. 
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The time has not yet come “when it can be pretended that decisions 

on the safety of a nuclear plant can be based more firmly on objective 
assessment than on judgement. For this reason governments need to 

continue to require an independent assessment of safety, and to retain 

in their hands the powers of veto. ln industries-which may have many 
decades of experience before governmental control is applied, usually 
as a result of public pressure arising from accidents, accidents can be 

quoted in Justification of controls, and in turn an examination of them 

helps in understanding the basis of those controls. Such experience is 

missing for the nuclear industry and, if control is successful, will 

never be available as with other industries. ln the early stages of 

development there was no alternative but to proceed with the greatest 
caution from step to step, and to rely largely on a detailed and critical 

technical assessment at the final stage before the plant was commissioned. 

This is still necessary, but in addition some means must be contrived 

to determine a framework on which a view of safety can be formed to 

enable designers and others to be guided along the right lines from the 

beginning and to give a substantive basis where possible for decisions 

by the regulatory body. At this stage of development in the industry the 

expression of this framework of policy is of more direct importance in 

the encouragement it may give in providing designers oi diverse speciali- 
ties with an understanding of what is involved in reactor safety, than 

in providing the final decision. This latter must still be a matter for 

judgement. 
_ 

When the consequences of a fault or accident cannot be securely 

limited, or contained, then the chance of the fault or accident occurring 
must be sufficiently remote to Justify taking the risk. T0 attempt to 

quantify this statement it might be stated that the probability of such an 

accident must be such as to give an acceptable margin of safety over it 

occurring during the lifetime of the plant, and of course the margin 
must be wide enough to take into account the uncertainties of the 

probability figure. Before any decision can be taken as to the wisdom 

of expressing policy in such terms due regard must be given to the possible 

consequences which follow from enshrining figures of this nature often 

to the detriment of the original intention. One point is that it a certain 

probability figure is approved, any improvement required will be seen 

as illogical. Over the whole range of releases, effort must still be 

made to reduce the uncertainties which must enshroud the figures, while 

in the range of possible releases where results are very serious, and 

too serious to be allowed to occur, broader logic demands that improve- 

ments should continue to be made in the light of an assessment ot what 

is worthwhile in terms of cost and advantage. Another point is that a 

number of aspects of design are not amenable to a statistical assessment 

of failure, and due regard must be paid to these, otherwise attention 

will be focused on matters which can more readily be treated statistically 

to the detriment of a balanced judgement. 

8. CONCLUSIONS 

The analysis of a number of existing and prospective sites for 

ziaiclear power reactors in terms of potential population risk reveals 

that there is no unique Classification of the sites in order of merit. 

Order-s of merit \vill vary depending on whether the criterion is the risk 

to the population as a whole or only that part resident in the most densely 

populated sector. lf the exposure of individuals living close to the site 

is considered then a further merit order would be obtained. Some sites 

can be distinguished that are low in the merit order on all counts and 

clearly a special case would have to be made to justify their use in the 

immediate future. Moreover, there are too few practical sites high in 

the merit order on all three counts to form an adequate basis for the 

substantial development programme which is envisaged for nuclear 

energy in the UK. 
An examination of the practical sites demonstrates that siting alone 

is an inadequate means of providing proper safeguards for the public. 

Therefore greater emphasis must be placed on the safety aspects of the 

design, construction and operation of a nuclear plant. Criteria proposed 
for doing this have been mentioned in this paper and are further discussed 

elsewhere in the Symposium. At present no conclusions have been 

reached although work is in hand to define standards which will meet the 

immediately foreseeable siting requirements. 
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The expansion of the nuclear power pro? 
gramme brought to the Governmenfs attention 
the need for more sites and the desire. on 
economic and amenity grounds. to locate plants 
closer to centres of electrical load and therefore 
to population centres. The earlier siting policy 
would neither have allowed siting near urban 
areas no: have offered sufficient sites of an 

acceptable degree of remoteness to cater for a 

substantial programme of nuclear power. RK 

these reasons. and because of the improved 
safety features.0f present reactor designs. a 

thorough review of the safety and siting policy 
for nuclear plants was undertaken by the 
Government. in Consultation with the Nuclear 

Safety Advisory Committee, a body appointed 
by the responsible nlinisters to advise them on 
all matters affecting nuclear safety. Both the 

potential hazard inseparable from the use of 
nuclear power, and the factors which contribute 
to safety of the public were reviewed in detail. 
The review reaffirmed the principle that the 

major contribution to public safety lies in the 
standards achieved in the design. construction 
and operation of the plant. This has led to the 
formulation of a new safety and siting policy 
which permits reactors of the advanced gas 
cooled type in a pre-stressed concrcte pressure 
vessel to be sited nearer to population centres. 

The two basic components of policy, the 

safety of the reactor design and the choice of 

site. are considered together for the purpose of 
a policy decision as to the nature of the site 

upon which a particular reactor may be per- 
mitted. However. once the general policy judge- 
ment has been made. the detailed evaluation of 
the reactor design and ot the site proceed inde- 

pendently. 

Siting 

_lt followsthat siting is primarily concerned 
with protecttng members of the public from 
the hazardlto which they may be occasjoned 
by the accidental release of fission products. 

_ ln a densely 

populated country like the United Kingdom. it 

is not possible by choice of site alone to ensure 

adequate protection for members of the public 
from a large release. 

x] 



The limited protection afforded by siting 

restrictions must be considered in the light of 

health, economics, social and amenity advan- 

tages that the use of nuclear energy offers. 

Thus. the siting of nuclear plants cun only be 

deterrnined by balancing these advantages 

against siting restrictions and becomes very 

much a matter of judgement by the responsible 
authorities. 

In the U.K. such judgement is based on the 

confidence which can be placed on the en- 

gineering and scientific assessment of reactor 

safety. We do not have the necessary confidence 

at the present time to allow power reactors to 

be sited without restrictions. However. because 

the sequence of events which could lead to a 

serious release of radioactivity can be made so 

extremely improbable, it is considered that a 

:actor can be designed and constructed so that 

it can be quite safely sited near urban areas. 

It is not possible to be equally confident that 

minor mishaps such as may occur in the han- 

dling of irradiated fuel will not lead to a small 

release of activity having a significance beyond 

the site boundary. It is (ptudent to limit both 

the numbers of persons living close in to the 

site and the exposure to which they might be 

subjected. For this reason. the number of people 
allowed to live within 1.000 metres of the site 

boundary is restricted. and the population with- 

in the first 3.000 metres controlled to keep it 

within manageable bounds. Detailed schemes 

are maintained for the evacuation and medica- 

tion of all who live in the inner zone. 

It is important that population developments 

during the lifetime of the reactor do not invali- 

date the figures upon which decisions were 

taken. Consultative arrangements are available 

to indicate future trends and to restrict devel- 

opments if necessary. 
A large number of practical sites have been 

examined, ranging from those selected for the 

first phase of nuclear power development, which 

were as remote as possible, to sites situated in 

or near London. It_ was found that the risk 

factors displayed graphically for these sites 

ranged over approximately three orders of 

magnitude. From this three broad groupings 
have evolved. The sites chosen for the earlier 

reactors were found to lie in the lowest range 
of risk factors, while the mctropolitan and near 

mctropolitan sites lay in highest range of risk 

factor. In between there is a range of sites 

within industrial regions and which for the 

most part give rise to no amenity problems. It 

is in this band that the Hartlepool site and other 

suggested sites such as Heysham will be found. 

In addition to the broad criteria described 

above, each prospective site is examined indi- 

vidually for any special feature which might 
influence its suitability. 

The sites at Hartlepool and Heysham are 

representative of the kind of site which are 

now considered acceptable. 

@r The siting criteria 

which were used limited population develop- 
ment in any 10” sector to not more than 500 

within 1.5 miles. 10.000 within 5 miles. and 

lO0.000 within 10 miles. The site at Hartlepool 
is about two miles from the near boundary of 

West Hartlepool which has a population of 
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80.000 and is about five miles from Middles-
brough, a town of 150.000. The Heysham site
lies about one milc from the town of Heysham.
which has a population of 40,000 persons.

in U. K. 1968.
j- Nuclear power station sitcs
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necessary to justify its use. The acceptance ot
such a site would be subject to a decision by the

responsible Minister.
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An important objective of the new policy is to

direct attention to the proportionately much

greater influence on safety that is contributed

by the standards of design. manufacture and

construction. rather than by siting. ln principle.

any of the reactor systems we have examined

could be designed and constructed in such a

manner so as to be free from siting restric-

tions. At present, we are not able to specify
how such a design should be carried out.

although such a worthwhile aim is to be

encouraged. However, because of technological
advances and the continuing increase in our

knowledge and experience we are confident that

designers. constructors and operators are able

to achieve standards which allow us quite

safely to site reactors nearer to urban areas.

Ihe decision to permit the AGR in a pre-
stressed Concrete vessel to be located on the

Hartlepool site was based on the experience

gained over the past fifteen years in the ex-

tensive programme of gas cooled reactors under-

taken in the United Kingdom.

AOR-Advanced GasCooled Reaetor

I havediscussed briefly some of the develop-

rnentsin reactor technology which have been
mcorporated in the design of UK_ nuclear
power plants. These developments together with
the extensive experience gained in operating a
large number of reactors. which now amounts
to some 150 .reactor operating years. have
provided a basis for an objective judgement of

safety and a sound base for assessing the
design and construction of nuclear plant.

It ts our aim to avoid as long as possible
setting down detailed regulations which might
prove too rigid for a rapidly developing technol-
ogy and inhibit innovation to the detriment of
safety. Should the need arise, however. we can

apply. conditions specifically to an individual
project.

Operation
Commercial organisations seldom combine op-
eration and manufacture. lt is the essence of
the internationally accepted third party lia-

bility required for nuclear installations that

responsibility is channelled wholly and solely
to the operator. One of the difficulties found in

applying independent supervision. in the design
and construction stages. is that work for a

complex project such as a reactor is spread
over many people in a wide field who willhave
contractual obligations, but who at no time
will be directly subject to legislation based on
the responsibility of an operator.

However. no attempt has

been made to license individual members of

the staff. Experience has shown the difficulty
of attempting to specify the qualities required
of operators which provides discrimination and

which at the same time does not prove unjustifi-

ably restrictive. To avoid this difficulty a

practice has been adopted which allows the

operator to appoint key staff who are then

subject to a check on their Calibre, experience
and training. The power to disapprove such

appointments is retained but because it is also

very much in the interest of the operator to

appoint suitable personnel. no occasion has

arisen when this sanction has been enforced

nor indeed would it normally be expected to
arieø



Emergency arrangemcnls
lt is a requiremcnt of every

nuclear site liccnce that there bt: tm crnt-rgzuncy
schemc in force during the opcrttlillg liie nl

the installation to deal with any incident on

the site.

Conclusion

Public safety cannot be wholly ensured by

choice of reactor sites. By far the greatest
contribution to safety is made by the standards 

of dengn, consuuchon and operauon. For

these to be acceptable. there must be confidence

that accidents that might lead to any release

of radioactivity are very unlikely. Furthermore,

the chance of any substantial release of activity

must be made even more remote, This requires

a critical assessment of safety at all stages, and

a continuing supervision of the operating plant

throughout its life. There is. as yet. no quanti-

tative correlation between siting criteria and the

safety assessment of nuclear plant.

Symposium on Safety and Siting, BNES, 

28 March 1969, London.

Siting policy and safety evaluation in the United

Kingdom
n. R. n. rama, BScEng, Asnucchs

Inspectorate of Nuclear Installationer

Siting

Some relaxation in
the earlier criteria has already been
implemented because of the greater con-
fidence conrerred by the introduction of
prestressed concrete pressure vessels.

__ Relaxation of siting criteria is,

however, seen as s gradual process in which

two components of the policy are related;
confidence in design, construction and

operation and the general type of site.

These two aspects are considered together
as the basis of a policy decision regarding
the extent to which siting restraints may
be relaxed for any particular class of

reactor. Once the general policy judgement
thaa been made the evaluation of reactor

design and the site characteristics proceed

independently.

Evaluation of site characteristics and

their maintenance by planning control once

a plant is in operation is based on

criteria that are as few and as simple as

possible. For this purpose risk factors

have been proposed (ref.l) which character-

ise the effect of a notional release on

localised as well as all round population.
Such a weighting system ia acceptable when

the statistical risk to individuals is

within a small or modest limit but in the

case of population close to the reactor

this may not be so. Special arrangements

have therefore been made which have a
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bearing on the population in two zones 
O - 2/3 mile, and 2/3 - 2 miles from the 
site respectively. In the first of these 
zones it must be possible to exercise 
control over the population in the event of 
an accidcnt by means of standing emergency 
arrangements for monitoring, warning, 
evacuation and/or medication. In the 
second zone the general features of the 
population, communications and topography 
should be such as to allow the ad hoc 
extension of emergency proceduren. 

.IICPLICATIONS op m: romer 

The revision to the siting criteria is 
expected to allow a significant increase in 
the freedom of site selection in exchange 
for a conparatively small reduction in such 
safeguards as are obtained from restric- 
tions on population distribution and 
density. The emphasis placed on the plant 
design, etc., is intended to direct atten- 
tion to the possibility of achieving and 
maintaining safety standards by continuing 
development in this area to the point where 
any losses due to concessions in siting 
criteria are more than compensated for by 
the safety features inherent in a given 
design. Design, construction and operation 
are therefore matters of extreme importance 
in evaluating a reactor system and must be 
studied in considerable detail before a full 
assessment of the safety of a system can be_ 
completed. ›

Design 

A matter of first importance in safety 
evaluation is the deternination of the 
basic safety principles upon which the 
design is based. Safety should be a basic 
design factor and it is necessary at an 
early stage to determine the objectives of 
the safety policy for that design and 
indicate at least in outline how these vill 
be achieved. 

Inevitably as the design develops 
design responsibility becomes dispereed 
among a great many organisations and 
individuals and in such circumstances it 
is possible that the original design intent 
may be misinterpreted or misunderstood in 
some important detail. Safety depends as 
much on the effectiveness with which the 
original design intentions are interpreted 
in terms of actual plant as it does upon 
the original principles. It follows that 
the significance of the safety issues 
should be communicated to and appreciated 
by those responsible for the detailed 
design and construction of the plant. A
matter of very real interest in the evalu- 
ation process is the organisation of 
design and construction since evidence of 
the existence of coherent safety principles 
and means for their communication and 
interpretation adds considerably to the 
confidence derived from other evaluation 
procedures. 

Evaluation 

. Evaluation of the design beg1na uizh 
an appraisal of the potential faults and 
related safeguards. In the context of 
this Paper the term safeguards is intended 
to have the broadest possible interpreta- 
tion and among other things, includes 
detailed design features, quality of 
materials and construction as well as 
general principles of design and inherent 
features of the system whenever any of 
these aspects are relevant. 
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Early evaluation ia aimed at establish-
ing that the eventual plant can with con-
fidence be expected to meet an acceptable
standard of safety. The information on
which this judgement nuet be made is
usually limited but must be sufficient at
least to show the basic principles of the
design, the general manner in which these
principles are to be implemented and the
proposals for research and development in
areas where insufricient data is at the
time available.

As the design develops to the detailed
stage and information and data becomes
firmor and available in greater quantity so
the broad expression of design intent can
be developed and refined. Alongside this

process evaluation continues and is then
concerned with establishing a correlation
between the detailed design and the safety
principles which have already been recog-
nised. Eventually the evaluation will
extend to a scrutiny of the manufacture and
construction of the plant at which stage.
attention must be directed to the quality
of components and the procedures for assur-
ing quality. Once again the organisational
aspects become important since maintenance
of quality standards depends upon communica-
tion of these standards and their correct
interpretation among a great many organisa-
tions and individuals.

To the point of completion of con-
struction evaluation is concerned with s
study of the safety principles and the
manner in which thesehave been incorpor-
ated in the plant both with respect to
detailed design and quality. Commissioning
and testing of the system will serve to
denonstrate that a substantial part of the

system is functionally sound and can per-
form under prescribed conditions in
accordance with specified requirements.
Verification of functional aspects is
contrived to follow a progressive pattern
in such a way that reasonable assurance of
the safety of the system is obtained at one
level before proceeding to a more advanced
condition of nuclear operation. In this

way the plant is gradually worked up to
full generating condition in steps with

appraisal of the results of each series of
tests prior to proceeding to a successive
stage in the programme.

gggration and evaluation

Evaluation does not cease at the

point where the plant commences normal

operation. Attention must, however, shift
at this stage from detailed consideration
of the design to a continuing evaluation
of the operational procedures. Attention
is focused on the conditions for and the

means of assuring that the level of safety
is maintained on a par with that recog-
nised and accepted in earlier evaluations

during the design and construction stage.

. aussi G//Ir/ //IJWÅ

Plant safety dependsion preserving an

adequate functional state or availability
of various parts of the plant. This is
achieved mainly by periodic testing, mainte-

nance and inspection which is a requirement
set out in an appropriate section of the

operating procednres for the plant as a
7119160



Scope of evaluation 

This review of the scope of evaluation 
although brief, is intended to show that 
the scrutiny of safety is not an activity 
which conccntrntcu on any particular phase 
or aspect of design, construction or opera- 
tion. Considerablc importance is attached 
to achieving a comprehensive approach to 
safety so that the inter-relations between 
design, construction and Operntjon can be 
fully apprcciated and continuity throughout 
all stages maintained. No aspect of plant 
design, construction or operation can be 
excludcd in advance of a study of the safety 
features of the proposal andit is freguently 
difficult to positively exclude specific 
aspects as irrelevant even when such a study 
has been made. 

Reliabilitz 
There can be nc doubt that in many areas particularly where complex networks 

are involved the logical analysis 
associated with reliability synthesis is a 
positive sid to the designer. This is a 
field where the application of reliability 
analysis should be encouraged since 1tg 
principle advantages at this level are not 
ao much that an absolute estimate of 
reliability of sn integrated system in 
sought but, that a sounder basis for come 
parison between systems can be achieved. 

Inspection 

, låägåvities of the inspectorare primarily 
concerned with maintaining personal contact 
with those having technical responsibilities 
in relation to the plant and using his 
experience and understanding of the safety 
principles to correlate with his observa- 
tions and the results or discussion. 

BAFETY PRINCIPLE8 

The Nuclear Reactor in contrast to 
conventional experience presents a special 
problem in the safety field in that atten- 
tion must be paid to accidents which in 
spite or very low probability of occurrence, 
are significant because the consequences 
could be very severe. Such operational 
experience as nas been obtained througnout 
the comparatively short period of the U.K. 
Nuclear Programme does serve to demonstrate 
to some extent the relisbility of plant 
items relevant to safety, however: in may 
important areas no statistically adequate 
information is available, nor would this be 
expected having regard even to pessimistic 
astimates of failure probabilities- It 
cannot therefore be said in any numerical 
sense that the early assumptions upon Which 
safety philosophy was based have been shown 
to be either sufricient, optimistic Or 
pessimistic, nor is it likely that future 
experience will make any significant con- 
tribution in this respect. 

Ir design and construction is to be a 
component of siting policy so that the 
acceptability of nuclear plant on certain 
classes or site must be Justified by design 
evaluation, then not only is it to be 
expected that the designer will require 
guidance in acnieving acceptable levels of 
safety, but that for the purposes of evalua- 
tion a similar generally accepted basis will 
also be necessary. -It can only be by tan- 
gible expression of safety principles in 
practical terms by reference to safeguard 
techniques and appropriate design criteria 
and standards that an adequate demonstra- 
tion of the requirements of the siting 
policy can be achieved. 

2:14 



The nature of design guide lines and
the manner in which these can be expressed
can take a number of forms. It is however,
clear from the emphasis expressed in the
siting policy statement that attention
must be paid not only to objectives or
targets towards which the design must be
Oriented but evaluation of the proposal
must also take account of ways and means.
That is there is a call for direct atten-
tion to be paid to the engineering of the
system and the quality of design and con-
struction employed in producing the rinal
plant. It has been recognised that although
numerical data on reliability may be avail-
able in some instances it is not possible
at present to produce a comprehensive over-
all assessment in this way. In these
circumstances the only alternative is to
pay careful attention to design at the same
time working out a mutually acceptable set
of criteria which can be seen as represent-
ing e tangible basis ror evalusting safety.

0030113810113

_ Nuclear safety has,been an essential
feature of reactor technology from the
beginning or the power programme. Siting
can play only s small part in safeguarding
the public against large accidents and
this serves to re-enphasise the importance
of the attention paid to plant design,
construction and operation ror the purpose
of schieving acceptabla safety standards.

39. Safety cam be regarded as a theme
having a significance from the earliest
design stages through development and
construction to commissioning and operation.
The achievenent of safe plant is aided by
the early recognition of basic design
safety principles with adequate communica-
tion and interpretation of these principles
at all subsequent stages up to and includ-
ing commercial operation of the plant.
Safety evaluation is basically a matter or
informed Judgenent using aids of which
theoretical fault studies, experience,
reliability analysis are examples. Such
quatitative guidance as is available in
relation to safety analysis must be inter-
preted in the light of a knowledge of the
analytical method and input data. The
Nuclear Industry is becoming accepted more
and more as a part of conventional process
engineering following a period or success-
ful development and operation. Now that
the early experimental phase is coming to
an end it is desirable to pause and reflect
upon the techniques, design features and
construction methods that have been adopted
hitherto so as to evaluate the relevance ot
these factors to safety. Such an appraieal
could form the starting point of guide
lines or st least a basic reference frame-
work rrom which future safety criteria
could be developed.

2:15





Bilaga 3

Myndighetssyn i Västtyskland 

I Västtyskland är den licensierande federala myndigheten Ministerium 

für Bildung und Wissenschaft. Dess rådgivande organ, die Reaktor-Sicher- 

heitskommission (RSK), består av ca 20 medlemar från industri, vetenskap- 

liga institutioner etc. men även fackföreningar är representerade. De ak- 

tuella delstaterna har dock rätt att gå emot ett beslut, som de federala 

myndigheterna tagit, om skäl härtill finnes. Den kontrollerande och över- 

vakande myndigheten är Technische Uberwachungsverein (TUV) i aktuell del- 

stat. TUV:s rådgivande organ i reaktorfrågor, Institut für Reaktorsicher- 

heit (IRS) i Köln, är även teknisk rådgivare till RSK. IRS har publicerat 

kriterier för reaktorkonstruktioner. Hittills har Västtyskland följt AEC:s 

policy i reaktorsäkerhets- och förläggningsfrågor. På sista tiden framför- 

da förslag om nya förläggningsplatser, t.ex. Ludwigshafen, innebär dock 

att krafter är i gång för närförläggningsprojekt. RSK yttrande över Lud- 

wigshafen kommer enligt uppgift att föreligga i februari 1970. 
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Myndighetssynen illustreras här med RSK yttrande i december 1969 rör-

ande kraftstationen Biblis. Bilden torde inom kort kunna kompletteras med 

RSK yttrande över Ludwigshafen.

Zusammengefastes Ergebnis

“H

\

der RSK-Beratungen über die Sicherheit des Kerhkrkftuarks Biblieêj
J.r

I. Die Reaktor-Sicherheitskommiseion hat aich auf ihren Sitzungen

am 6. Juni, 21. Juli, 24. September, 13. Oktober und 28. November 1969

mit der Sicherheit des Kernkraftwerks Biblia befast. Grundlage

der Beratungen bildete der Mitte Juli von der KVU vorgelegte Sicher-

heitsbericht 1200-HU.-Kernkraftverk mit Druckvaeserreaktor für

Standort Biblie.

Die RSK het ihre Vorstellungen über eine aichere Auelegung in den

”Uberlegungen der RSK zu den für das Kernkraftwerk Biblis vorzu-

oehenden Sicherheitaeinrichtungen (17. November 1969) niedorgelegt,

den Beteiligten zur Kenntnis gebracht und im wesentlichen auf ihrer

53. Sitzung am 13. Oktober und der heutigen 54. Sitzung erörtert.

Die KVU hat mit Schreiben vom 8. 10. 1969 zum 2. Entwurf (Stand:

16.9.1969) achriftlicb Stellung genommen. Darüberhinaus hat die

Firma Siemees Mitte November der RSK die folgenden Unterlagen

vorgelegt.

Vahrscheinlichkeit und Auawirkungen einen Flugzeugabaturzes
auf die Reaktoranlage RWE-Biblia

Notkühlung nach Einwirkung von ausen

Lufttochnische Anlagen dee Reaktorgeñäudeaein-

schlienlich Ringreumabuaugung

Betrachtuug zur Sichorheiteumechlioaung eines

Druckwaaeerreaktora
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3.

Sicherheitstechnische Beurteilucg eince Reaktordruck-
3:3

gefäües für Druckvaeaerrenktoron.

Daneben hat ein ad hoc-Auaachus Heaktordruckbchältcr am 7. und

25. November 1969 aich eingehend mit Fragen der Sichorheit den

Reaktordruckbehältera befañt.

Die RSK konut nach eingehehder Boratung und nach Anhörung und

Erörterung mit dc: Hørsteller und dem Betroiber in Anuesenheit

der Gen. Bohörden und ihrer Sachvoretändigon zu nachatahondea

Ergebniaz

595292-äläêêigsz-B22_§â§5§:9i§e:-zeé§§kt3Vs:-§E°§§s E51. 
Normalbetrieb und in Störfällen

Eine abschlieüende Stellungnáhme der_RSK wird zu cinem

späteren Zeitpunkt erfolgen. Angesichts der Vielzahl von

Kernkraftwerken, die am Rhein gebaut werden sollen, wird

das BHBH unter Beteiligung der betroffenen Bundesländer und

anderer Bundesressorts in Fachgremien ip Rahmen der

Strahlenschutzverordnung Richtlinien für die Ableitung

radioaktiver Stoffe erarbeiten. Zur Bergtung iå den Fach-

gremien werden auch RSK-Mitglieder zugezogen.

.

Ersta Geepräche zwischen Genehmigungsbehörde und dem BMBW

haben crgeben, daB gegen die im Sicherheitsbericht (Bd 2,

8.35-1 im Aktivitätsflieaschema angegebenen Abgabewerte

kcine grundsätzlichen Bedenken bestehen.

Reaktivitätsunfälle

Kann der Auawurf eines Steuerstabes (rod ejection) z.B.

infolge einen Bruchs des Gehäuserohrs oder des Antriébs

nicht ausgeschloaaen werden, ao ist auaer der sicheren

Auslcgung und sorgfältigen Fertigungskontrolle des Gehäuse-

rohrs eine davon unabñängigc 2. Sicherheitsmaanahme zu

treffen (z.B. eine Auffangbühne oder ein Ãuffanggitter) es

sei denn, die Energiefreisetzung infolge eines rod ejection-

Unfalls des Stabes mit dem grönten Reaktivitätcwert führt

mit Sicherheit zu keiner Beadhäcigung des Cores und des Druck-

behälters. Ein entsprechender Nachweis ist vom Antragsteller

vorzulegen.

5252:92:22sea-22-9:2s5§êäss2és_?s2Es
Neben der sorgfältigen Beachtung der bisher üblichen An-

forderungen bezüglich Auslegung, Material- und Fertigunge-

kontrolle sind verschiedenartige Inspektionsmöglichkciten,

u.a. Ultraachall-Prüfungen an den druokführenden Teilen vorzu-
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Behen. Auf längere Sicht sind Ultraechallprüfverfahren anzu-

atreben/ Cáe eine Inspektion des unter Druck und Temperatur
stehenden Reaktordruckbehälters von aunen gestatten. Dafür

ist schon jetzt ein entsprechender Spalt zwischen Reaktordruck-

behälter und biologischer Abschirmung vorzusehen. Es sind
geeignete Prüftechniken für U1traechall-Viederholungsprüfungen
zu entwickeln. Hierbei int die Virksamkeit und Aussagekraft der

US-Prüfung von ggg5g_am plattierten Behälter vor der Inbetrieb-

nahme und bei Uiederholungsprüfungen von einem unabhängigen

Sachverständigen festzuatellen. Die Oberfläche der Plattierung
muB für US-Prüfung geeignet bearbeitet sen; Die RSK hält ferner

eine ständige Uberwechung des Reaktordruckbehälters und der

wichtigsten druckführenden Leitungen des Primär- und Sekundär-

kreises auf Setzungsdifferenzen, Vibrationen und Leckagen für er-

forderlich..

Die RSK hält ea in Ubereinatimmung mit dem ad hoc-Ausschuñ

Reaktordruckbehälter für erforderlich, dan vom Druckbehälter-

hersteller (GHH), dem Reaktorhersteller (Siemens) und dem amtl.

Sachveratändigen (TUV) im Einvernehmen mit dem Betreiber (RWE)

ein gpmeinsamer Fertigunzskontroliplan erstellt wird, der dem

ad hoc-Auaschua zur Uberprüfung vorzulegen ist. Hierbei sollte

auch berücksichtigt werden, wo und von vem Durchstrahlunga-
.measungen durchgeführt verden sollten. b .

Die RSK hält es für erforderlich, Materielproben zur Festatellung
der Materialvereprödung durch Beetrahlung in den Reaktor einzu-

bauen.

Zur Bauweise

E5 sind Vorschläge dee Heratellers_vorzulegen,auf welche Weise

die Folgen einea Bruchs im Primär-System beherrscht wcrden können.

Hierzu gehört auch ein zäher Lángarin des Reaktordruckbehälters

mit einen Bruchquerechnitt, der dem doppelendigen Bruch der gröñteu

Leitung entspricht. Es muBinebesondere dargelegt werden, vie

die Integrität den Containment und die Aufrechterhaltung der

Notkühlung gewährleistet werden kann, wenn ein aolchee Ereignia
eintrittu Die gleichen Betrachtungen sind für einen Bruch dee

Druckhaltera und eines Dampferzeugera vorzulegen.

Im Hinblick auf einen möglichen Längarin des Reaktordruckbehälters

erwartet die RSK Vorschläge der Herstellerin für geeignete Man-

nahmen, welche die Auswirkungcn des Störfalls auf den Raum

innerhalb des Sicherheitsbehälters beschränken. Das bedeutet
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z.B. ein Auffangen der ersten Druckwelle durch die den Druckbe-

hälter umgebende Betonstruktur, das Fernhalten von Bruchstücken

vom Sichenheitsbehältcr sowie Mannahmen zur Abfuhr der Nechzer-

fallswärme des Corea.

Es mun gewährleistet sein, dan bei einem Druckbehälterdefekt.

der Raum um den Reaktordruckbchälter vasaerdicht bleibt und

das Core voll geflutet werden kann, ao dan des Core sicher unter

Nesser steht.

(Siehe auch unter 8.)

Zur Notkühlunk des Cores sollen für alle dem Auslegungsunfall

zugrunde gelegten Bruchvorkommen redundante, nicht vermaschte

Notkühlsysteme vorhanden sein. Sie sollten weitgehend passiv sein.

Sie müssen nicht nur meachinenbaulich, sondern auch bezüglich

_ ihrer Instrumentierung völlig getrennt ausgeführt werden. Die

Notkühlsyateme uüasen vor Unfallfolgen, insbesondere infolge

V Bruchs druckführender Teile dee Primärkreises geschützt sein.

Es sind experimentelle und analytische Naehåeise über die Virk-

samkeit der Notkühlnyeteme vorzulegen. Dabei ist u.a. der ena-

. lytische Nachwcie zu führen, des die Einrichtungen zur Kern-Not-

kühlung eusreichend sind, um ein Coreschmelzen zu vermeiden, auch

dann. wenn die autometiache Auelöeung der Schutzmannahmen durch

eiektrische Signale unterbleiben sollte . Die Notkühlsysteme
sind vor Inbetriebeetzung auf ihre Funktion zu prüfen und während

des Betriebo wicderholt auf Funktionefähigkeit zu überprüfen.

Es ist darzulegen, vie die Abfuhr der Nachwärme bei geatörter Core-

geometrie auch bei einen etwaigen üwuch des Reaktordruckbehältere

gesichert wird.

Hagen der Möglichkeit dee Versagena von Abachaltaystemen während

einea Unfalls ist mit bofiertem Whaser zu kühlen bzw. zu flutenu

Beim Kühlen bzw. Fluten eines Druckbehältera mun sichergeetellt

sein, das das Flutvesaer das Core wirkungevoll erreicht. Der

Hasservorrat in den Notkühlbehältern mun ao bemesaen sein, daø

der Reaktor bei allen angenommeneñ Brüchen so geflutet werden

kann, daBdie Kernoberkante unter Hasse: eteht.

L“§EEE5§§ElE5SE
Die Luftführung soll so gestaltet werden, dan während der Ent-

ladung von Brennelementen austretcnde Aktivitäten über Filter

und Schornstein abgeleitet werdeg.



7. Das Containment “R6

Ds Containment einechlieülich eller Durchdringungen und not-

wendigen Kühleinrichtungen ist so auszulegen, dan es unter Ein-

haltung der vorgesehenen Leckrate mit Sicherheit den Drücken und

Temperaturen standhält, die infolge eines vollständigen Kühl-

mittelverlust-Unfalls durch Leitungabruch oder Bruch des Druck-

halters oder eines Dampferzeugers oder eines Längsrisses dee_
Reaktordruckgefäües auftreten können (Auslegungsunfall). Dabei
ist ein auareichender Sicherheitszuschlag zur Berücksichtigung

der Auswirkungen einer möglichen Metall-Vaaser-Reaktion sowie

der Ausyirkungen einer gleichzeitigen Beechädigung einer Kaupt-

dampfleitung des Sekundärdampfkreises vorzueehen.

Bei der Auslegung und Festlegung der Leckrate ist davon auszu-

gehen. das ein groser Teil dee Gores beschädigt wird.

Das Containment mun ferner gegen Sprengetücke, die infolge dee

Auslegungsunfalle auttreten können, geschützt sein.

Grundsätzlich sollte ein Doppeleontainment mit nefahrbarem
Zwiachenraum vorgeeehen werden. Die RSK vertritt die Auffaasung,

dab sämtliche Dnrchführungen dee Containmente in Kanmern eingeo
achlossen uerden, die an ein Rückpumpeyetem angeschloenen werden.

so dan auftretende Leckagen feetgeetellt und in dee Containnent

zurückgepumpt verden können.

Die RSK behält sich vor, nach weiteren Prüfungen die Ineiallation
einer Rückpumpeinrichtung für den geeamten Ringraum zu empfehlen,

ohne den die äunere Betonachale durch eine Sttahleohale (Liner)

abzudichten ist. Der Hereteller äögea Vorachläge für eine ständige

Leckratenüberwqchung vorlegen.

Dia integrierte Leckrate muB eo niedrig und die Abschirmungi
der Direktstrahlung aus dem Containment ao ausgelegt sein; daB

unter Unfallbedingungen die Richtwerte für auñerordentliche

Beatrahlung der Bevölkerung in der Umgebung nicht überacnritten
werden.

i i

Um diese Forderungen während der Betriebszeit zu gewährleisten.

hält die RSK folgexxde Marsnahmen für unerläülich:

a) Das Containment sollte während des Betriebs grundsätzlich ge-

achlossen sein und der geschlosaene Zustand in der Warte ange-

zeigt sein. Es sollte eine interne Luftumwälzung mit Kühlung

Vund Filterung vorgesehen werden. Die für die Druckhaltung und

Frischluftzufuhr notwendigen Leitungaguerschnitte sollten mög-

lichst klein sein.



b) Das Containment und eeine Durchdringungen sind einer Druckprdäz
und Leckratenprüfung beim Auslegungsdruck zu unterziehen. Bs

sind regelmänige Hiederholungsprüfungen der integriorten Leck-

rate bei einem repräsentativen Druck von nicht veniger als 0,5 atü

vorzunehmen. Die Ummantelungen der Durchführungen müssen von

innen und auBen dem Aualegungsdruckatandhalten und auch den

Viederholungsprüfungen unterzogen werden. Ein Katalog aämtlicher

Durchdringungen ist aufzustellen.

c) Es sind Vorkehrungen zu treffen, durch die eine laufende Kon-

trolle der Durchführungen auf ihre Dichtigkeit möglich ist.

d) Durchdringungen. die zur Einhaltung der Funktion dee Containments

geechloaeen werden müeaen, sind durch Hehrfachaualegung der

Abschlunorgane zu sichern. Die Abachlunorgane und ihre Veraor-

;ung mit Energie müaaen voneinander unabhängig eein. Sie

Iüasen gegen Sprengatücke geschützt sein. Jedea einzelne Ab-

achluaorgen mun die Leckage-Bedingung für eich a11eihgkei1-er-
Iüllen. Die Absehlunorgane müaeen unter Unfallbedingnnåen; d.h.

Uberdruck, Temperatur, Strahlenfeld und Feuchte einwandfrei

funktionieren.

e) Einrichtungen zur Värmeabfuhr :ua dem Containment unter

Unfallbedingungen müaeenqredundant ausgelegt sein und gegen

Sprengetücke geachützt sein.

f) Die tunktionegerechto Betätigung von Abaporrorgnnen eowie

von Einrichtungen für die Notkühlnng im Conteinment sind

regelnänig zu prüfen.
 

Einbenten im Containment
x.

Bei der Abgrenzung von Räumen und Einbauten innerhalb des

Containmenta ist zu beachten, daB Druckdifferenzen_ die sign

in Verlauf der Druckausgleichsvorgänge während eines Unfalls

einstellen, nicht zu einer Beschädigung des Containmenta und

seiner Absperr- und Kühlorgane führen. Die auftretenden

Differenzdrücke sind zu berechnen, die Auewirkungen auf

Gebäude und Anlageteile zu analysieren und, soweit die.Stand-

.festigkeit von Einbauten bzw. Räumen oder Zwischenwänden

Aerhalten bleiben mun, ist diese rechnerisch nachzuweisen und

der Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen.

Die men- und regelungstechniachen Geräte innerhalb des Con-

tainments müssen den im Unfall vbrkommenden Zustandsgröñen

von Druck, Temperatur, Feuchte und Strahlung insoweit ge-

wachsen sein, das Fälsehungen der Menwerte nicht zu Fehlinforma-

tionen der Automatik und des Betriebspersonals führen. Alle



.10.

11.

12.

für die Beherrschung von Unfällen notwendigen elektrischen

und mechanischen Einrichtungen innerhalb des Containment

müeaen ebenfalls den Unfallbedingungen genügen. Es sind
_Protokolle über die bei Unfallbedingungen aurchgefünften
Testa vorzulegen.

Bündelung von Leitungen, die in das Regelsystem eingehen und

die zür Anregung den Sicherhoitsayatema und des Nachkühlaystems
dienen, dürfen nicht vorgenommen verden.

Metall-Uasser-Reaktionenø--u-_ø-noq-o-_nqu--q-.--u-

Die Höglichkeiten von Metall-Waaser-Reaktionen insbesondere

während der Notkühlphasen sind eináehend zu untersuchen. Den

nöglichen Auawirkungan ist Rechnung zu tragen (vgl. auch

Punkt 7, 1. Abaatz), inabesondere ist der durch Meta1l-Hasser-

. Reaktionen und durch Radiolyae des Notkühlwassera gebildete
Naaaerøtoff unachädlich nu machan.

Pi2-B2aEE2:!sz:s
Die Warte ist so anzuordnen bzw. qpzuschirnen sowie intern

ao zu belüften und mit Notencrgie eo zu veraorgen, dan sich

das Personal nach dem Auslegungsunfalldarin aufhalten kann

und selbst bei mehrstündigen Aufenthalt keiner gröneren Strahlen-

belaatung ala 12,5 rem ausgcsetzt wird. Es ist Sorge dafür.zu

tragen, daB das Personal im Nutfall zeB. mit Hilfe von Schutz-

anzügen und Masken die Warta verlasaen oder abgelöat werden kann.

Eäâellâsâssáesszsesaszssasg
Kernkraftwerke sollten eine Unfalltolge-Inatrumentierung (z.B.

Druck, Temperatur, Wasseratand, Aktivität im Containment, Hind-

richtung und -geachuindigkeit sow1eAAktivitätsabgabe in die

Umgebung) mit entaprechenden Mesbcreichen besitzen.

Die RSK regt an, gewisse Einrichtungen zur Beaeitigung von Unfall-

achäden wie Atemluftleitungen in den Sicherheitsbehälter, Durch-

führungen durch das Containment tur Funkverbindunben vorzuaehen.

Sie hält es ferner für zweckmäñig, achon beim Bau der Anlagen
daran zu denken, vie boschädigte, aktivierte Teile bei geringster

Strahlenbølaatung dee Personala beaeitigt werden können.

Sichorheitsgarameter für die Instrumentierung, Regelung undo-.._.....-..__.._ -_-__-..pung-n-o---ø-_øu--q-uw-_oo____-_-----øu-nu-..

Sicherheitsslstome

Betriebs- und Sicherheitssysteme sind getrennt auszuführen

und zu instrumenticren. Sollte der Hersteller den hachweis

führen können, daü eine gewisse Verkopplung beider Systeme-
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unter allen denkbaren Sltuatlonen die Sicherheit der Anlage

nicht gefährden kann, so empfiehlt die RSK ihr diesen Nach-

veis zur Uberprüfung vorzulegen.

Sämtliche Leltungen und Geräte müssen gegen elektronagnetische

Einstrøuungen, z.B. durch Verlegen der Leitungen in xohren,.

geschützt sein. Der richtigen árdung der Leitungen und

Geräte ist beeonderc Aufmerkaamkeit zu schenken.

Um Einstreuungcn von der Folgeschaltung in den Meñkanal auszu-

.sch1ieBen. sind hochempfindliche Meüverstärker mit Trennver-

stärkern abzuschlieden.

Im Sicherheitsbericht sollten qaüber hinaus die in Anhang A

aufgeführten technischen Informationen über die beabsichtigted
Sicherheitsparameter gegebcn werden.

. 

Setzungsmessungen

Ngben einer Hessung der Setzung der Fundamente von auñen ist

auch eine Messung vön innen. z.B. durch Schlauchwaagen,

vorzusehen.

Weitere Sicherheitsmaünahmen

Die Speisewasserführung zum Reaktor bzw. Dampferzeuger mun

Jederzeit gesichert sein, d.ä. fehlerbaftes Zulaufen von

Vøntilén im Speisewasserstraág darf nicht möglich sein.

Neben getigneten Mañnahmen zur frühzéitigen Erkennung von

Groøschädeå an Brennelementen ist eine Uberwachung der Borkon-

zcntration im Vorratsbehälter und in den Kreisläufen not-

wendig.
. 

bio Reaktor-Sicherhcit:kommission geht davon Åke, daB die vom

Institut für Reaktoraicherheit der Techniachen Ubarwachunga-
voreine e.V. herausgagabencn sicherheitøkritorien für Kern-

kraftwerke für die Aualegung dos Kernkraftwerka Biblis berück-

aichtigt werden. Bie geht ferner davon aus, daB sia im Laufe

den Genohmigungsverfahrena über den Stand d§r Arbeiten unter-

richtot wird und behält aiéh vor, offonø aicherheitatochnische

Fragen noch im Datail zu prüfen. Schlieñlich botont dia Reaktor-

aichorheitskommiaeion, dan das varstohonde Boratungaergabnis

eich auaachlieülich auf dan 1 200 HVo;Kcrnkraftwerk mit Druck-



waaaerreaktor am Vorgesehenon Standort Biblis bezieht und dan

dariñ kaine Präjudizierung für anders Reaktortypen und andere

Standorte geaehen verdon kann;

Dor_Vora1tzonde
.

- Der Geachäftaführer
den der

Renktor-Sicherhoitakomaiaaion Roakter-Sicherhaitskommiaaion

Prof. Dr.-Ing. Vengler Dr.-Ing. Grooa

 

Varv. August.





  











NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-031:2 

Ursprunglig utgåva: juni 1972 

Översedd september 1974 

Inga textändringar. 

En ändrad inställning från AEC beträffande förläggning av 
ett kraftverk på Newbold Island har noterats och behandlas 
i betänkandets avsnitt 4.4 





- 1 -  NÄR-O31:2 

UTLÄNDSK MYNDIGHETSSYN 

I rapport 03l:l, vilken utkom i februari 1970, redogjordes för myn- 

dighetssynen vad beträffar närförläggning i USA, England och Väst- 

tyskland. Avsikten med föreliggande rapport är att redogöra för de 

ändringar, som sedan föregående rapport utkom, eventuellt har skett 

i denna fråga i resp land. 

USA 

I USA har tillkomsten av den nya miljövårdslagen (NEPA) och dess 

tillämpning på kärnkraftanläggningar medfört besvärliga störningar 
för licensieringen av kärnkraftverk. Détta och kontroversen angåen- 
de tidigare kriterier för nödkylning torde ha bidragit till den om- 

fattande omorganisation av AEC:s regulativa del som nyligen har genom- 

förts. Mot denna bakgrund är det ej förvånande att några liberali- 

seringar av hittillsvarande siting policy ej synes ha skett. Generellt 

sett har dock AEC formaliserat licensieringsprocesser genom att ge ut 

kriterier och safety guides, med avsikt att förenkla säkerhetsana- 

lysarbetet för licenstagaren (se bilaga 1). En förteckning över vad 

en säkerhetsrapport skall innehålla har även utgivits. 

England 

Ingen information om någon ändring finnes. 

Västtyskland 

I Västtyskland har säkerhetsmyndigheterna bordlagt frågan om byggande 

av ett kärnkraftverk i Ludwigshafen. Med anledning härav har Mini- 

sterium für Bildung und Wissenschaft anslagit 137 MDM för säkerhets- 

forskning och deklarerat att något beslut i Ludwigshafenfrågan ej 

kommer att träffas förrän resultat från denna forskning framkommit. 

Denna forskning synes i huvudsak vara inriktad på dels olyckorna 

med mycket låg sannolikhet och konsekvenser härav ( t ex tankbrott, 

härdnödkylning, härdsmälta) dels påverkan utifrån och konsekvenserna 

härav ( t ex yttre missiler, sabotage). Några resultat har veterligen 

ej ännu offentliggjorts. 
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En ombildning av Reaktorsicherheitskommission (RSK) har skett den 

1 november 1971 (se bilaga 2). Dess medlemar består numera endast 

av tekniker och vetenskapsmän. RSK har tre heltidsanställda tekniska 

sekreterare, en för PWR, en för BWR och en för snabba breedern. Be- 

sluten i RSK skall vara offentliga och publiceras i Bundesanzeige. 
I de tre hittills utkomna exemplaren av Bundesanzeige den 3/3, ll/3 

och 13/4 som innehåller yttranden från RSK finnes intet nämnt om 

närförläggningsproblematiken. 



Bilaga 1 

Bilaga 2 

NÄR-O31:2 

Bilagor 

APPENDIX A - GENERAL DESIGN CRITERIA FOR NUCLEAR 

POWER PLANTS 

Rev till appendix A 

APPENDIX B - QUALITY ASSURANCE CRITERIA FOR NUCLEAR 

POWER PLANTS 

APPENDIX D - STATEMENT OF GENERAL POLICY AND PROCEDURE: 

IMTLEMENTATION OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL 

POLICY ACT OF 1961 (PUBLIC LAW 91 - 190) 

Bekanntmachung über die Bildung einer Reaktor - Sicher- 

heitskomission. 

Vom 25 November 1971. 

Bundesanzeiger Mittwoch den 8 Dezember 1971. 
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N. Fluid Systems-Container!
Containment Heat Removal ........ --

,inspection of Containment Heat Re-

Number i88

movai system ................... _- 39
Testing of Containment Heat Removal

System - .............. --- ------ -- 40
Containment Atmosphere Cleanup---- 41
inspection of Containment Atmos-

phere cleanup Systems .......... -- 43
Testing of Containment Atmosphere

Clsanup Systems ................ -- 43
Cooling Water .................. n-- 44
Inspection of Cooling Water system-- 45
Testing of Cooling Water System--- 46

V. Recctor Contoinment:
Containment Design Basis ......... -- 50
Practure Prevention of Containment

Pressure Boundary .............. -- 51
Capability for Containment Leakage

Rate Testing .................... _- 52
Provislons for Containment inspection

and Testing ..................... -_ 53
Systems Penetrating Containment---- 54
Reactor Coolant Pressure Boundary

Penetrating Containment ........ -- 55
Primary Containmeut Isolation ____.- 56
Closed systems Isolation Valves ______ 57

VI. Fuel and Radioactivity Control:
Control of Releases of Radiosctive Ma-

terials to the Environment ....... _- 60
Fuel Storage and Handling and Radio-

activity Control ................. -- 61
Prevention of Criticality in Fuel stor-

age and Handling ............... -- 62
Monitoring Fuel and Waste storage--- 63
Monitoring Badioactivity Releases---- 64

INTIODUCYION
Pursuant to the provisions of §50.34, an

application for a construction permit must
include the principal design criteria for a
proposed facility. The principal design cri-
teria establish the necessary design. fabrica-
tion, construction, testing. and performance
requirements for structures. systems, and
components important to safety; that is.
structures, systems. and components that
provide reasonable assurance that the facility
van be opcrated without undue risk to the
health and safety of the public.

These General Design criteria establish
minimum requirements for the principal
design criteria for water-cooled nuclear
power plants similar in design and location
to plant; for which construction permits have
been issued by the Commission. The General
Design criteria are also considered to be gen-
erally applicable to other types of nuclear
power units and are intended to provide
guhiance in establishing the principal de-
sign criteria :or such other units.

The development of these General Design
“riteria i2= no; yet complete. For example,
une oi th- deünitions need further ampli-
.catlcn Alisa, 502m:oi the specific design re-

qu ,monte for Structures. systems, and com-
1-»0 uts lm oortant to safety have not as yet
vv.- . ...ltibly (lcfined. Their omission does

røuzvo any applicant from considering
r. .› . mitten in the design of a specific facili-

- 11 satlsfying the necessary safety re-
quriemcnts. These matters include:

(l) consideration of the need to design
against single failures of passive components
in *uid systems important to safety. (See
Definition of single Failure.)

(2) consideration of redundancy and di-
versity requirements for fiuid systems impor-
tant to safety. A system could consist of
o number of subsystems each of which is
separately capable of performing the speci-
fied system safety function. The minimum
acceptable redundancy and diversity of sub-
systems and components within a subsystem.
and the required interconnection and inde-
pendence of the subeystems have not yet
been developed or defined. (see criteria 34.
35. 38, 41, and 44.)
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(3) consideration of the type. size. and
orientation of possible breaks in components
of the reactor coolant pressure boundary in
determining design requirements to suitably
protect against postulated loss-of-coolant
accidents. (Bee Definition of Loss of Coolant
Accidents.)

(4) consideration of the possibility of sys-
tematic, nonrandom, concurrent failures of
redundant elements in the design of protec-
tion systems and reactivity control systems.
(see criteria 22, 24, 26, and 29.)

It is expected that the criteria will be
augmented and changed from time to time
as important new requirements for these and
other features are developed.

”

There will be some water-cooled nuclear
power plants for which the General Design
criteria are not sumcient and for which
additional criteria must be identified and sat-
isned in the interest of public safety. In par-
ticular, it is expected that additional or dif-
ferent criteria will be needed to take into
account unusual sites and environmental
conditions, and for water-cooled nuclear
power units of advanced design. Also, there
may be water-cooled nuclear power units for
which fulñllment of some of the General
Design criteria may not be necessary or ap-
propriate. For plants such as these, depar-
tures from the General Design criteria must
be ldentined and justiñed.

DEZTNITIONBAND IXPLANATIONS
Nuclear power unit. A nuclear power unit

means a nuclear power reactor and associ-
ated equipment necessary for electrical power
generation and includes those etructures.
systems. and components required to provide
reasonable assurance the facility can be oper-
ated without undue risk to the health and.
safety of the public.

Loss of coolant accidents. loss of coolant
accidents mean those postulated accidents
that result from the loss of reactor coolant
at a rate in excess of the capability of the
reactor coolant makeup system from breaks
in the reactor coolant pressure boundary, up
to and including a break equivalent in size
to the double-ended rupture of the largest
pipe of the reactor coolant system!

Single jailure. A single failure means an
occurrence which results in the loss of
capability of a component to perform its
intended safety functions. Multiple failures
resulting from a single occurrence are con-
sidered to be a single failure, Fluid and
electrical systems are considered to be de-
signed against an assumed single failure if
neither (l) a single failure of any active
component (assuming passive components
function properly) nor (2) a single failure
of a passiva component (assuming active
components function properly). results in a
loss of the capability of the system to per-
form its safety functions!

Anticipated operational occurrences. Antic-
ipated operational occurrences mean those
conditions of normal operation which are
expected to occur one or more times during
the life of the nuclear power unit and include
but are not limited to loss of power to all
recirculation pumps. tripping of the turbine
generator set, isolation of the main con-
denser, and loss of all ofisite power.

*Further details relating to the type, size.
and orientation of postulated breaks in spe-
cific components of the reactor coolant pres-
sure boundary are under development.

=Single failures of passiva components in
electrical systems should be assumed in
designing against a single failure. The con-
ditions under which a single failure of a
passive component in a tluid system should
be considered in designing the system against
a single failure are under development.

carrnu
I. Overall Requirements

Criterion I-Qualiry standards and records.
Structures. systems. and components im-
portant to safety shall be designed, fabri-
cated, ereeted. and testad to quality stand-
ards commensurate with the importance of
the safety functions to be performed. Where
generally recognized oodea and standards are
used. they shall be idenüiied and evaluated
to determine their appiicability. adequacy.
and sumciency and shall be supplemented or
modified as n to assure a quality
product in keeping with the required safety
function. A quality assurance program shall
be established and implemented in order to
provide adequate assurance that thue struc-
tures. systems, and components will satis-
factorily perform their safety functions.
Appropriate records of the design, fabrica-
tion, erection, and testing of structures. sys-
tems. and components important to safety
shall be maintained by or under the control
of the nuclear power unit licensee throughout
the life of the unit.

Criterion z-Design buses for protection
against natural phenomena. Structures, sys-
tems. and components important to safety
shall be designed to withstand the effects of
natural phehomena such as earthquakes.
tornadoes. hurricanes. noods. tsunami, and
seiches without loss of capahility to perform
their safetygfunctions. The design bases for
these structures, systems, and components
shall mnect: (l) Appropriate consideration
of the most severe of the natural phenomena
that have been historically reported for the
site and surrounding area, with sufncient
margin for the limited accuracy, quantity,and period of time in which the historical
data have been accumulated, (2) appropriate
combinations of the eiiects of normal and
accident conditions with the effects of the
natural phenomena and (a) the importanceof the safety functions to be performed.

Criterion J-Flre protection. Structures.
systems. and components important to safetyshall be designed and located to minimize.
consistent with other safety requirements,the probability and effect of fires and ex-
plosions. Noncornbuetible and heat resistant
materials shall be used wherever practical
throughout the unit. particularly in loca-
tions such ns the containment and control
room. Fire detection and nghting systems
of appropriate capacity and capability shall
be provided and designed to minimizegthe ad-
verse effects of iires on structures. systems.
and components important to safety. lire-
nghting systems shall be designed to assure
that their rupture or inadvertent operation
does not signincnntly impair the safety capa-
bility of these structures, systems, and
components.

Criterlon l-Environmerltal and missile de-
sign buses. Structures, systems, and com-
ponents important to safety shall be designed
to aocommodate the effects of and to be com-
patible with the envrionmental conditions
associated with normal operation. mainte-
nance, testing. and postulated accidents. in-
cluding loss-of-coolant accidents. These
structures, systems, and components shall be
appropriately protected against dynamic ef-
fects, including the effects of miesiles, pipe
whlpping, and discharging fiuids, that may
result from equipment failures and from
events and conditions outside the nuclear
power unit.

Criterton S-Sharing of structures, systems.
and components. Structures. systems, and
components important to safety shall not be
shared between nuclear power units unless
it is shown that their ability to perform their
safety functions is not significantly im-
paired by the sharing.
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II. Protection by Multiple Fission Product

Barriers
Criterion io--Beactor design. The reactor

core and associated coolant. control, and
protection systems shall be designed with
appropriate margin to assure that specified
acceptable fuel design limits are not ex-
ceeded during any condition of normal op-eration. including the effects of anticlpated
operational occurrences.

Criterion il-Reactor inherent protection.
The reactor core and associated coolast sys-tems shall be designed so that in the power
operating range the net effect of the prompt
inherent nuclear feedback characteristics
tends to compensate for a rapid increase in
reactivity.

Criterion IZ-Suppression o] reactor power
ascillations. Ihe reactor core and associated
coolast. control. and protection systems shall
be designed to assure that power oscillations
which can result in conditions exceeding
specified acceptable fuel design limits are
not possible or can be reliably and readily
detected and suppressed.

Criterion IJ-lnstrumentation and control.
instrumentation and control shall be pro-
vided to monitor variables and systems over
their anticipated range for normal operation
and accident conditions, and to maintain
them within preecribed Operating ranges.
including those variables and systems which
can affect the nssion process. the integrity of
the reactor core, the reactor coolant pressure
boundary. and the containment and its
associated systems.

Criterion lot-Reactor coolant pressure
boundury. The reactor coolant pressure
boundary shall be designed, fabricsted.
encted. and tested so as to have an extremelylow probability of abnormal leakage. of
rapidly propagating failure. and of grass
rupture.

Criterion IS--Reactor coolant system de-
sign. The reactor cooiant system and asso-
ciated auxiliary. control, and protection sys-tems shall be designed with suincient marginto assure that the design conditions of the
reactor coolant pressure boundary are not
exceeded during any condition of normal
operation. including anticipated operationaloccurrences.

Criterion JG-Containment design. Reac-
tor containment and associated systems shall
be provided to establish an essentially leak-
tight barrier against the uncontrolled re-
lease of radioactivity to the environment andto assure that the containment design con-
ditions important to safety are not ex-
ceededv for as long as postulated accident
conditions require.

Criterion 17-Electrical power systems. An
onsite electrical power system and an oiisite
electrical power system shau be providedto permit functioning of Structures. sys-tems. and components important to safety.The safety function for each system (assum-
ing the other system is not functioning)shall be to provide suiilcient capacity and
capability to assure that (1) specified ac-
ceptable fuel design limits and design con-
ditions of the reactor coolant pressure bound-
ary are not exceeded as a result of antie-
ipated operational occurrences and (2) the
core is cooled and containment integrity and
other vital functions are maintained in the
event of postulated accidents.

The onslte electrical power sources, includ-
ing the batteries, and the onsite electrical
distribution system, shall have sumcient in-
dependence, redundancy. and testability to
perform their safety functions assuming a
single failure.

Electrical power from the transmission net-work to the switchyard shall be supplied bytwo physically independent transmission
lines (not necessarily on separate rights of
way) designed and located so as to suitably

minimize the likelihood of their simultaneous
failure under Operating and postulated acci-
dent and environmental conditions. Two
physicsliy independent circuits from the
switchyard to the onsite electrical distribu-
tion system shall be provided. Each of these
circuits shall be designed to be available in
sumcient time following a loss of all onsite
alternatlng current power sources and the
other oifsite electrical power circuit. to assure
that specified acceptable fuel design limits
and design conditions of the reactor coolant
pressure boundary are not exceeded. Onc of
these circuits shall be designed to be avail-
able within a few seconds following a loss-
of-coolant accldent to assure that core cool-
ing. containment integrity, and other vital
safety functions are maintained.

Provisions shall be included to minlmizethe probability of losing electrical powerfrom any of the remaining sources as a result
of, orr coincident with. the loss of power gen-erated by the nuclear power unit. the loss of
power from the transmission network, or the
loss of power from the onslte electrical powersources.

Oriterion ia-Inapection and testing ofelectrical power systems. Electrical power sys-tema important to safety shall be designedto permit periodio inspection and testing of
important areas and features, such as wiring.
insulation, connections, and switchboards.to assess the continuity of the systems andthe condition of their components. The sys-tems shall be designed with a capability to
test periodically (1) the operability and
functional performance of the componentsof the systems, such as onsite power sources,
relays, switches, and buses, and (2) the op-
erabiiity of the systems as a whole and. under
conditions as close to design as practical, thefull operation sequence that brings the sys-tems into operation, including operation of
applicable portions of the protection system,and the transfer of power among the nuclear
power unit. the offsite power system, and the
onsite power system.

Criterion iii-Control room. A control room
shall be provided from which actions can be
taken to operste the nuclear power unit
safely under normal conditions and to main-
tain it in s safe condition under accident
conditions. including loss-of-coolant acci-
dents. Adequate radiation protection shall be
provided to pennit access and occupancy of
the control room under accident conditions
without personnel receivlng radiation ex-
posures in exoess of 5 rem whole body. or
its equivalent to any part of the body, for
the duration of the accident.

Equipment at appropriate locations out-
side the control room shall be provided ( 1)with a design capability for prompt hot shut-
down of the reactor, including necessaryinstrumentation and controls. to maintain
the unit in a.safe condition during hot shut-
down, and (2) with a potential capabilityfor subsequent cold shutdown of the reactor
through the use of suitable procedures.

III. Protection und Reactivity Control
Systems

Criierion ZO-Protection system functions.The protection system shall be designed (1)to initiate automatically the operation of
appropriate systems including the reactivltycontrol systems, to assure that specified ac-
ceptable fuel design limits are not exceededas a result of anticipated operational oc-
currences and (2) to sense accident condi-
tions and to initiate the operation of systemsand components important to safety.Criteriøn zl-Proteciion system reliabilityand testability. The protection system shallbe designed for high functional reliabilityand inservioe testability commensurate withthe safety functions to be performed. Re-
dundancy and independence designed intothe protection system shall be sumoient to
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assure that (l) no single failure results inloss of the protection function and (2) re-moval from service of any component orchannel does not result in loss of the re-
quired minimum redundancy unless the ac-
ceptable reiiability of operation of th;
protection system can be otherwise demon-strated. The protection system shall be de-
signed to permit periodic testing of its func-
tioning when the reactor is in operation,including a capability to test channcls in-
dependently to determine failures and lossesof redundancy that may have occurred.Criterion ZZ--Protection system independ-ence. The protection system shall be de-
signed to assure that the effects oi naturalphenomena. and of normal Operating, main-
tenance, testing, and postulated accidentconditions on redundant Channels do notresult in loss of the protection function. orshall be demonstrated to be acceptabla onsome other defined basis. Design techniques,such as functional diversity or diversity in
component design and principles oi opera-tion. shall be used to the extent practical to
prevent loss of the protection function.Criterion zs-Protection system /ailuremodes. The protection system shall be de-signed to fall into a safe state or into a statedemonstrated to be acceptable on some otherdefined basis if conditions such as discon-nection of the system. loss of energy (eg.electric power. instrument air) , or postulated:adverse environments (eg. extreme heat orcold, me, pressure, steam, water. and radia-
tion) are experienced.

Criterion zei-Separation o] protection andcontrol systems. The protection system shallbe separated from control systems to the ex-tent that failure of any single control systemcomponent or channel. or failure or removalfrom service of any single protection systemcomponent or channel which is common tothe control and protection systems leaves ln-tact a system satisfying all reliability, re-
dundancy. and independence requirementsof the protection system. Interconnection ofthe protection and control systems shall belimited so as to assure that safety is not sig-nincantly impaired.

Criterion zs-Protection system require-ments /or reactivity control mal/unctions.The protection system shall be designed toassure that specified acceptabla fuel designlimits are not exceeded for any single mal-function of the reactivity control systemssuch as accidental Withdrawal (not ejectioror dropout) of control rods or unplannecdilution oi soluble poison.
Criteriøn ZG-Reactivity control .system re-

dundancy and capability. Two independent;
reactivity control systems of different designprinciples and preferably including a positivemechanical means for inserting control rods.shall be provided. Each system shall have the
capability to control the rate of reactivitychanges resultlng from planned, normal
power changes (including xenon burnout) toassure acceptabla fuel design limits are notexceeded. One of the systems shall be caps-ble of reliably controlling reactivity changesto assure that under conditions of normal
operations, including anticipated operationaloccurrences, and with appropriate marginfor malfunctions such as stuck rods. speci-ned acceptable fuel design limits are not ex-ceeded. One of the systems shall be capzibleof holding the reactor core subcritical undercold conditions.

Criterion 27-co1nbined reactiviiy control
system: capability. The reactivity control
systems shall be designed to have a combined
capability. in oonjunction with poison addi-tion by the emergsncy core cooling system,of reliably controlling reactivity changes toaseure that under postulated accident con-ditions and with appropriate margin forstuck rods the capability to cool the core ismaintained.
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Critcrion za-Reactivity limits. The re-

actlvity control systems shall be designed
with appropriate limits on the potential
amount and rate of resctivity increase to as-
sure that the effects of postulated reactivity
accidents can neither (1) result in damage to
the reactor coolant pressure boundary greater
than limited local yielding nor (2) sum-
citniiy disturb the core. its support struc-
tures or other reactor pressure vessel inter-
nals to impair signiilcantly the capability to
cool the core. These postulated reactivity
accidents shall include consideration of rod
ejectlon (unless prevented by positive
means). rod dropout, steam line rupture,
changes in reactor coolant temperature and
pressure. and cold water addition.

criterion zs-Protcction against antici-
patcd operational occurrences. The protec-
tion and reactivity control systems shall be
designed to assure an extremely high prob-
nbility of accomplishlng their safety func-
tions in the event of anticipated operational
oceurrences.

IV. Fluid Systems
Criførion .lo-Quality o] reactor coolant

pressure boundary. Components which are
part of the reacwr coolant pressure boundary
shall be designed. fabricated. erected. and
tesved to the hlghest quality standards prac-
tical. Means shall be provided for detectlng
and. io the extent practical, identifying the
location of the source of reactor coolant
lealcage.

Criterion .ll-Fracture prevention o] re-
actor coolant pressure boundary. The reactor
coolant pressure boundary shall be designed
with sufñcient margin to assure that when
stressen under operatlng. maintenance. test-
ing, and postulated accident conditions (1)
the boundary behsves in a nonbrittle manner
and (2) the probability of rapidly propa-
gntlng fracture is minimized. The design
shall reflect consideration of service tempera-
tures and other conditions of the boundary
material under Operating, maintenance. test-
ing, and postulated accident conditions and
the uncertainties in determining (1) mate-
rial properties. (2) the effects of irradlation
m: material properties. (3) residual, steady-
state and translent stresses, and (4) size of
flnws.

Cri! rion 32-Inspection 0/ reactor coolant
;vrvsvzlrø boundary. Components which are
min of the rcactor coolant pressure boundary

:all he designed to permit (l) periodic in-
vection and testing of important areas and

catures to assess their structural and leak-
tight integrity, and (2) an appropriate mate-
rial surveillance program for the reactor
,rzrssure vessel.

Crxterion JJ-Reactor coolant makeup. A
ystem to supply reactor coolant makeup for
, GLCCUOHaçzzinst small breaks in the re-
autor coolant pressure boundary shall be
provided. The system safety function shall

- * assure that specified acceptabla fuel
ivsl; n. ilmits are not exceeded as a result of

“r -r :nolant loss due to leakage from the
-r coolant pressure boundary and rup-1.n of small piping or other small compo-

tr-.rts vchirh are part of the boundary. The
system shall be designed to assure that for
onsite electrical power system operation
(assunáing offsite power is not available) and
for onsite electrical power system operation
(assumlng onsite power is not available) the
system safety function can be accomplished
using the piping, pumps, and valves used to
maintain coolant inventory during normal
reactor operation.

CritPrz-m Jøi-Residuul heat removal. A sys-
,tem to remove resldual heat shall be pro-
vidcd. The system mety function shall be
io transfer ñssion product decay heat and
nther residuai heat from the reactor core at
:x rate swch that speciñed acceptabla fuel
Licsign ixmits and the design conditions of
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the reactor coolant pressure boundary are i
not exceeded.

Suitable redundancy in components and
features, and suitable interconnectlons. leak
detection. and isolation capabilities shall be
provided to assure that for onsite electrical
power system operation (assumlng onsite
power is not available) and for offsite elec-
trical power system operation (assuming on-
site power is not available) the system safety
function can be accomplished, assuming a
single failure.

Criterion JS-Emergency core cooling. A
system to provide abundant emergency
core cooling shall be provided. The system
safety function shall be to transfer heat
from the reactor core following any loss of
coolant accident at a rate such that (1) fuel
and clad damage that could interfere with
continued effective core cooling is prevented
and (2) clad metal-water reaction is limited
to negligible amounts.

Suitable redundancy in components and
features, and suitable interconnectiqns, leak
detection, isolation, and containment capa-
bilities shall be provided to assure that for
onsite electrical power system operation (as-
suming onsite power is not available) and
for onsite electrical power system operation
(assuming onsite power is not available) the
system safety function can be accompiished.
assuming a single failure.

criterion .is-inspection o] emergency
core cooling system. The emergency core
cooling system shall be designed to permit
periodic inspection of important compo-
nents, such as spray rings in the rcactor
pressure vessel. water injection nozzles, and
piping, to assure the integrity and capability
of the system.

Critcrion 37-Testing o] emergency core
cooling system.. The emergency core cooling
system shall be designed to permit appro-
priate periodic pressure and functional test-
ing to assure (1) the structural and leak-
tight integrity of its components. (2) the
operability and performance of the active
components of the system, and (3) the oper-
ability of the systern as a whole and, under
conditions ss close to design as practical. the
performance of the full operational sequence
that brings the system into operation. in-
cluding operation of appllcsble portions of
the protection system, the transfer between
normal and emergency power sources, and
the operation of the associated cooling water
system.

Criterion aä-containment heat removal.
A system to remove heat from the reactor
containment shall be provided. The system
safety function shall be to reduce rapidly,
consistent with the functloning of other
associated systems. the oontainment pres-
sure and temperature following any loss-of-
coolant accident and maintain them st
acceptably low levels.

suitable redundancy in components and
features. and suitable interconnections, leak
detection. isolation, and containment capa-
bilities shall be provided to assure that for
onsite electrical power system operation (as-
suming onsite power is not available) and.
for oifsite electrical power system operation
(assuming onsite power is not available) the
system safety function can be accomplished,
assuming a single failure.

Crtterton .is-inspection o] containment
heat removal system. The containment heat
removal system shall be designed to permit
periodic inspection of important components,
such as the torus. sumpe. spray nozzles. and
piping to assure the integrity and capability
oi the system.

Critcrion :fo-Testing of oontainment heat
removal system. The containment heat re-
moval ,system shall be designed to permit
appropriate periodic pressure and functional
testing to assure (1) the structural and
leaktight integrity of its components, (2)
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the operability and performance of the active
components of the system, and (3) the oper-
ability of the system as a whole_ and, under
conditions as close to the design as practical,
the performance of the full operational se-
quence that brings the system into opera-
tion, including operation of applicable por-
tions of the protection system. the transfer
between normal and emergency power
sources, and the operation of the associated
cooling water system.

Criteñon »fl-Containment atmosphere
cleanup. Systems to control fission products,
hydrogen. oxygen, and other substances
which may be released into the reacwr con-
tainment shall be provided as necessary to
reduce. consistent with the functioning of
other associated systems, the conoentration
and quality of nssion products released to
the environment following postulated acci-
dents. and to control the conoentration of
hydrogen or oxygen and other substances in
the containment atmosphere following pos-
tulated accidents to assure that containment
integrity is maintained.

Each system shall have suitable redun-
dancy in components and features. and suit-
able interconnections. lealr detection. lsola-
tion, and containment capabilities to assure
that for onsite electrical power system oper-
ation (assuming offsite power is not avail-
able) and for oifsite electrical power system
operation (assuming onsite power is not
available) its safety function can be accom-
plished. assuming a single failure.

critertou 42-Inspectio-n o] containment
atmosphere cleanup systems. The contain-
ment atmosphere cleanup systems shall be
designed to permit periodic inspection of im-
portant components. such as filter frames.
ducts. and piping to assure the integrity and
capability of the systems.

Crlterton esk-Testing 0/ containment at-
mosphcre cleanup systems. The containment
,atmosphere cleanup systems shall be designed
to permit appropriate periodic pressure and
functional testing to assure (i) the struc-
tural and leaktight integrity of its compo-
nents. (2) the opel-ability and performance
of the active components of the systems such
as fans. filters. dampers, pumps. and valves
and (3) the operability of the systems as a
whole and, under conditions as close w de-
sign as practical, the performance of the full
operational sequence that brings the sys-
tems into operation. including operation of
applicable portions of the protection sys-
tem, the transfer between normal and emer-
gency power sources. and the operation of
asociated systems.

criteria-n 44-Cooling water. A system to
transfer heat from structures, systems. and
components important to safety. to an ulti-
mate heat slnk shall be provided. The system
safety function shall be to transfer the com-
bined heat load of these structures, systems.
and components under normal Operating and
Occident conditions.

Suitable redundancy in components and
features. and suitable interconnections, leal:
detection. and isolation capabilities shall
be provided to assure that for onsite electri-
cal power system operation (aasuming oil-
site power is not available) and for oifsite
electrical power system operation (assuming
onsite power is not available) the system
safety function can be accomplished. as-
suming a single failure.

Crtterlon es-Inspection o] cooling water
system. The cooling water system shall be de-
signed to permit periodic inspection of im-
portant components. such as heat exchangers
and piping, to assure the integrity and ca-
pability of the system.

Criterion cis-Testing o] cooling water sys-
tern.. The cooling water system shall be de-
signed to permit appropriate periodic pres-
sure and functional testing to assure (l) the
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structural and leaktight integrity oi ite com-
ponents, (2) the operabiiity and the perform-ance of the active components of thc system,and (3) the operabllity of the sysu-m rm awhole and, under conditions us close to de-
sign as practical, the performance of the full
operational sequence that brings the systeminto operation for reactor shutdown nnd for
loss-of-coolnnt accidents. including opera-tion of applicable portions of the protectionsystem and the transfer between normal and
emergency power sources.

V. Reactor Contain ment
Critcrion SO-Containment design basis.The reactor contalnment structure, includ-

ing access openlngs. penetratlons, and the
containment heat removal system shall be
designed so that the containmcnt structureand its internal compartments can accom-
modate. without excecding the design leak-
age rate and. with suiiicient margin, the
calculated pressure and temperature condi-
tions resulting from any loss-of-coolant ac-
cident. This margin shall reflect considera-
tion of (li the eñects of potential energysources which have not been included in the
determination of the peak conditions, such
as energy in steam generators and energyfrom metal-water and other chemical reac-
tions that may result from dcgmded emer-
gency core cooling functioning. (2) the lim-
ited experience and experimental data avail-
able for deñning accident phenomena and
containment responses, and (3) the con-
servratism of the calcuiational model and
input parameters.

Crizerion 51_Fra4turø prevention o] con-
tainment pressure boundary. The reactor
containment boundary shall be designed with
sufñcient margin to assure that under oper-
ating. maintenance, testing. and postulâ-tedaccident conditions (l) its ferrltlc materialsbehave in a nonbrlttle manner and (2) the
probability of rapidly propagating fracture
is minimized. The design shall reflect con-
sideration of service temperatures and other
conditions oi the containment boundary ma-
terial during operation. maintenance. test-
ing. and postulated accident conditions. and
the uncertainties in determining (l) mate-
rial properties, (2) residual, steady-state, and
translent stresses, and (3) size of ñaws.

Criterion äz-Capability for ccmtainmcnt
leakage rate testing. The reactor containment
and other equipment which may be subjectedto containment test conditions shall be de-
signed so that periodic integrated leakagerare testing can be conducted at contain-
ml-nt design pressure.

Cnierion SJ--Prooisiøns for corntainmcnt
testing and inspection. The reactor contain-
ment shall be designed to permit (l) inspec-tion oi all important areas, such as penetra-iions. (2) an appropriate surveillance pro-gran. and (3) periodic testing at contain-.zxerlt design pressure of the ieaktlghtness of
penetrations which have resilient seals and
expansion bellows.

Critcrion 54-Piping systems penctratingcontainment. Piping systems penetratingprimary reactor containment shall be pro-vided with leak detection. isolatlon, and con-
talnment capabilities having redundancy. re-
liability, and performance capabilities which
reflect the importance to safety of isolatingthese piping systems. Such piping systemsshall be designed with a capabllity to test
perlodically the operabllity of the isolatlonvalves and associated apparatus and to deter-mine i! valve leakage is within acceptablelimits.

Criterion SS-Reactor coolant pressure
boundary penetrating containment. Eachline that is part of the reactor coolant pres-sure boundaxy and that penetrates primaryreactor containment shall be provided withcontainment isolatlon valve: as follows, un-less it can be demonstrated that the con-
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tainmcnt isolatlon provisions for a speclncclass of lines, such as instrument lines. are
acceptabla on HOTTIOother (lcflncd basis:

(i) One iockcd closed isolatlon valve in-side nnd one lockcd closed ,isolatlon valveoutside containmcnt; or
(2) One automatic isolatlon valve inside:md one looked closed isolatlon valve outside

containment: or _
(3) One locked closed isolatlon valve in-side and one automatic isolatlon valve out-side containment. A simple check valve maynot be used as the automatic isolatlon valveoutside containment; or
(4) One automatic isolatlon valve insideand one automatic isolatlon valve outsidecontalnment. A simple check valve may notbe used as the automatic isolatlon valve out-side containment.

Isolation valves outside contalnment shall belocated as close to containment as practicaland upon loss oi actuating power, automaticisolatlon vaives shall be designed to take the
position that provides greater safety.Other appropriate requirements to mini-mize the probability or consequences of anaccidental rupture of these lines or of linesconnected to them shall be provided as
necessary to assure adequate safety. Deter-minatlon of the approprlateness oi these
requirements. such as higher quality indesign, fabrication, and testing. additionalprovlslons for inservlce inspection, protec-tion against more severe natural phenanena.and additional isolatlon valves and contain-ment. shall include consideration of the pop-ulation density, use characteristics, and
physical characteristics of the sim environs.Criterion SG-Primary containment (sola-tion. Each line that connects directly to thecontainment atmosphere and penelrates
primary reactor contalnment shall be pro-vided with containment isolatlon vanns as
follows, unless it can be demonstrated thatthe containment isolatlon provislons mr a
specific class oi lines. such as instrument
lines, are acceptabla on some other deñnedbasis:

(1) One locked closed isolatlon valve in-side and one locked closed isolatlon valveoutside contalnment; or
(2) One automatic isolatlon valve insideand one locked closed isolatlon valve out-side containment: or
(3) One locked closed isolatlon valve in-side and one automatic isolatlon valve out-side containment. A simple check valve maynot be used as the automatic isolatlon valveoutside containment; or
(4) One automatic isolatlon valve insideand one automatic isolatlon valve outside

containment. A simple check valve may not
be used as the automatic isolatlon valve out-side containment.  
isolatlon valves outside contalnment shallbe located as close to the containment a:
practical and upon loss of nctuating power.automatic isolatlon valves shall be designedto take the position that provides greater
safety.

Oriterion 57-Closcd system isolatlon
values. Each line that penctrates primary re-actor containment and is neither part of the
reactor coolant pressure boundary nor; con-
nected directly to the contalnment atmos-
phere shall have at least one contaimnentisolatlon valve which shall be either auto-
matic, or locked closed, or capabie of remotemanual operation. This valve shall be out-
side contalnment and located as close to the
containment as practical. A simple checkvalve may not be used as the automaticisolatlon valve.

VI. Fuel and Radioactivity Control
Criterion (io-Control of releases of radio-active materials to the environment. The nu-clear power unit design shall include means
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to control suitably the release of radioactive
materials in gaseous and liquid eiliunnisand to handle radioactive solid Wnntcs pru-duced during normal renctor operation_ in_
cluding antlcipated operational (iz-.currcnca-s,Sumcient holdup capacity shall be prmøicil-nfor retention of gaseous and liquid effluents
containing radioactlve materials. particu-larly where unfavorable site environmentalconditions can be expected to impose un-usual operational iimitations upon the re-lease of such etliuents to the environment.Criterion GI-Fucl storage and Handlingand radioactivity control. The fuel storageand handling, radioactlve waste. and other

systems which may contain radioactivøityshall be designed to assure adequate safetyunder normal and postulated accident con-ditions. These systems shall be designed lliwith a capability to permit inspection and
testing of components important to safety.(2) with suitable shielding for radiation
protection. (3) with appropriate contain-ment. confinement, and ñltering systems.(4) with a residual heat removal capabilityhaving reilability and tcstability that re-fiects the importance to safety of decay heatand other residual heat removal, and (5)to prevent significant reduction in fuel
storage coolant inventory under accidcntconditions.

Criterion GZ-Prcvention 0/ criticality in/ucl storage and handling. Criticaiity in thefuel storage and handling system shall beprevented by physical systems or processes.prelerably by use of geometrically safe
configuration-i.

Criteriøn GS--Moniioring /ucl and :ras-ro
storage. .appropriate systems shall be pro-vided in fuel storage and radioactive wastesystems and associated handling areas (i)to detect conditions that may result in lossof residual heat removal capability and ex-cesslve radiation levels and (2) to initiatc
appropriate safety actions.

criteria?! Sal-Monitoring radioacliritg/ rr-Ieases. Means shall be provided for monitor-
ing the reactor containmcnt atmosphcre.spaces containing components for recirculn-tion oi loss-of-coolant accidcnt fiuids. eiiiu-ent discharge paths. and the plant ont-ironsfor radioactivity that may be released fromnormal operations. including antiripniedoperational occurrcnccs, nnd from postulaicdaccidents.i.
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1. Appendix A of 10 CFR Part 50 is amended as follows: 

(a) The Table of Contents, definition of Nuclear Power Unit, 
definition of Single Failure including footnote 2, and Cri- 

teria 18, 55, 54, §5, 38, 41, and 44 are amended by substi- 

tutjng the word electric for electrical where it appears. 

(b) Cr-iterrlon 5 is revised to read as follows: 

CRITERION 5 - SHARING OF STRUCTURES, SYSTEMS, AND COMPONENTS. 
Structures, systems, and components important to safety shall 
not be shared among nuclear power units unless it can be 

shown that such sharing will not significantly impair their 

ability to perform their safety functions, including, in the 
event of an accident in one unit, an orderly shutdown and 

cooldown of the remaining units. 

(c) Criterion 13 is revised to road as follows: 

CRITERION 15 - INSTRUMNTATION AND CONTROL. 

Instrumcntation shall be provided to monitor variables and 

systems over their anticipated ranges for normal operation, 
for anticipated operational occurences, and for accident 

conditions as appropriate to assure adequate safety, including 
those variables and systems that can affect the fission proc- 

ess, the integrity of the reactor core, the reactor coolant 

pressure boundary, and the containment and its associated 

systems. Appropriate controls shall be provided to maintain 

these variables and systems within prescribed operating ranges. 

(d) Criterion 17 is revised to read as follows: 

CRlTERION 17 - ELECTRIC POWER 3 STEMS. 

An onsite electric power system and an offsite electric power 

system shall be provided to permit functioning of Structures, 
systems, and components important to safety. The safety 
function for each system (assuming the other system is not 

functioning) shall be to provide sufficient capacity and 

capability to assure that (1) specified acceptable fuel de- 

sign limits and design conditions of the reactor coolant 

pressure boundary are not exceeded as a result of anticipated 

(Federal Register, Vol 36, No. 130 - Wednesday, July 7, 1971) 
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operational occurences and (2) the core is cooled and con-

tainment integrity and other vital functions are maintained

in the event of postulated accidents.

The onsite electric power supplies, including the batteries,

and the onsite electric distribution system, shall have

sufficient independence, redundancy, and testability to

perform-their safety functions assuming a single failure.

Electric power from the transmission network to the onsite

electric distribution system shall be supplied by two physi-
cally independent circuits (not necessarily on separate rights

of way) designed and located so as to minimize to the extent

practical the iikelihood of their simultaneous failure under

operating and postulatcd accident and environmental conditions.

A switchyard common to both circuits is acceptable. Each of

these circuits shall be designed to be available in sufficient

time following a loss of all onsite alternating current power

supplies and the other offsite electric power circuit, to

assure that specified acceptable fuel design limits and de-

sign conditions of the reactor coolant pressure boundary are

not exceeded. One of these circuits shall be designed to be

available within a few seconds following a loss-of-coolant

accident to assure that core cooling, containment integrity,

and other vital safety functions are maintained.

Provisions shall be included to minimize the probability of

losing electric power from any of the remaining supplies as a

result of, or coincident with, the loss of power generated by

the nuclear power unit, the loss of power from the transmission

network, or the loss of power from the onsite electric power

supplies.

(e) Criteria 18, 36, 39. 42, and 45 are amended by inserting

the word appropriate between the words permit and perio-

dic where they appear.

(f) Criterion 25 is amended by deleting the phrase or unplan-

ned dilution of soluble poison.

(g) Critcrion 26 is revised to read as follows:

CRITERION 26 - REACTIVITY CONTROL SYSTEM REDUNDANCY AND CAPA-

BILITY. 
 

Two independent reactivity control systems of different design

principles shall be provided. One of the systems shall use
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control rods, preferably including a positive means for in- 

serting the rods, and shall be capable of reliably controlling 

reactivity changes to assure that under conditions of normal 

operation, including anticipated operational ocurrences, and 

with appropriate margin for malfunctions such as stuck rods, 

specified acceptable fuel design limits are not exceeded. The 

second reactivity control system shall be capable of reliably 

controlling the rate of reactivity changes resulting from 

planned, normal power changes (including xenon burnout) to 

assure acceptable fuel design limits are not exceeded. One 

of the systems shall be capable of holding-the reactor core 

subcritical under cold conditions. 

(h) Criterion 35 is amended (1) by inserting the word reactor 

between the words of and coolant and (2) by deleting the 

word accident. 

(i) Criterion 55 is amended by inserting the words appropriate 

periodic between the number (1) and the word inspection. 

(j) Criterion 61 is amended by inserting the words appropriate 

periodic between the words permit and inspection. 

(Secs. 161, 182, 68 Stat. 948, 953; 42 U.S.C. 2201, 2232). 

Dated at Germantown, Md., this 2d day of July 1971. 

For the Atomic Energy Commission. 

W.B. Mc Coon 

Secretary of the Commission 

(FR Doc. 71-9620 Filed 7-C-71; 8:52 am) 
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Arnrmu B-Quaxnv AssunANcs Curman roa
Nvcuaa Powsa PLANTB

Introduction. Every applicant for a con-
struction permit is required by the provisions
of i 50.34 to include in its preliminary safety
analysis report a description of the quality
assurance program to be applied to the de-
sign. fabrication, construction, and testing
of the structures, systems, and components
of the facility. Every applicant for an operat-
ing license is required to include, in its
mm safety analysis report, information per-
taining to the managerial and administrative
controls to be used to assure safe operation.
Nuclear power plant! include Structures, sys-
tems, and components that prevent or miti-
gate the consequences of postulated accidents
that could cause undue risk to the health
and safety of the public. This appendix estab-
lishes quality assurance requirements ror the
design. construction. and operation of those
structuree, systems. and components. The
pertinent requirements of this appendix ap-
ply to all activities affecting the safety-
related functions of those structuree. sys-
tems, and components: these activities in-
clude designing, purchasing. fabricating,
handling, shipping. storing, cleanfng, erect-
ing. installing, inspecting, testing, Operating,
maintaining, repairing, refueling, and
modifying.

As used in this appendix, quality assur-
ance comprises all those planned and sys-
tematic actions necessary to provide ade-
quate conñdence that a structure, system,
or component win perform satisfactorily in
service. Quality assurance includes quality
control, which comprises those quality assur-
ance actions related to the physical charac-
teristics of a material, structure. component,or system which provide a means to control
the quality of the material. structure, com-
ponent, or system to predetermined require-ments.

r. ORGANXZATION
The applicant* shall be responsible for the

establishment and execution of the qualityassurance program. The applicant may dele-
gate to other organizations the work oi estab-
lishing and executing the quality assurance
program, or any part thereof, but shall re-
tain responsibility therefor. The authorityand duties of persons and organizations per-
forming quality assurance functions shall be
ciearly established and delineated in writing.
Such persons and organizations shall have
sumcient authority and organizational free-
dom to identify quality problems; to initiate,
recommend, or provide solutions; and to
verify implementation of solutions. In gen-
eral, assurance of quality requires manage-
ment measures which provide that the in-
dividual or group assigned the responsibility
for checking. auditing, inspecting, or other-
wise verifying that sn activity has been cor-
rectly performed is independent of the in-
dividual or group directly responsible for
performing the specliic activity.

 
*While the term applicant is used inthese criteria. the requirements are, of course,applicable after such a person has receiveda license to construct and operate a nuclear

powerplant. These criteria will also be usedror guidance in evaluating the adequacy of
quality assurance programs in use by holdersof construction permits and Operatinglicenses.
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H. QUALITY ASSURANCEPROGRAM
The applicant shall establish at the earilest

practicable time, consistent with the schedule
for accomplishing the activities. a quality as-
surance program which complies with the
requirements of this appendix. This program
shall be documented by written policies. pro-
aedures, or instructions and shall be carried
out throughout plant life in accordance with
those policies, procedures. or instructions.
The applicant shall identify the structures,
systems, and components to be covered by
the quality essurance program and the major
organizations participating in the program.
together with the designated functions of
these organizations. The quality assurance
program shall provide control over activities
aifectlng the quality of the identined struc-
tures, systems. and components, to an extent
consistent with their importance to safety.
Activities affecting quality shall be accom-
plished under suitably controlled conditions.
Controlled conditions include the use ot
appropriate equipment; suitable environ-
mental conditions .for accomplishing the
activity, such as adequate cleanness; and as-
surance that all prerequisites for the given
activity have been satisñed. The program
shall take into account the need for special
controls, processes, test equipment. tools, and
skills to attain the required quality, and the
need for verification of quality by inspec-
tion and test. The program shall provide for
indoctrination and training of personnel per-
forming activities aifecting quality as neces-
sary to assure that suitable proticiency is
achieved and maintained. The applicant shall
regularly review the status and adequacy of
the quality assurance program. Management
of other organizations participating in the
quality assurance program shall regularly
review the status and adequacy of that part
of the quality assurance program which they
are executing.

III. DESIGNCONTROL
Measures shall be established to assure

that appiicabie regulatory requirements and
the design basis, as deñned in §50.2 and as
specified in the license application, for those
Structures, systems, and components to which
this appendlx applies are correctiy trans-
lated into speciñcations, drawings, proce-
dures, and instructions. These measures shall
include provisions to assure that appropriate
quality standards are specitled and included
in design documents and that deviations
from such standards are controlled. Measures
shall also be established for the selection and
review for suitability of application of mate-
rials, parts. equipment, and processes that
are essential to the safety-related functions
of the Structures, systems and components.

Measures shall be established ror the
identiñcation and control ot design inter-
faces and for coordination among participat-
ing design organizations. These measures
shall include the establishment of procedures
among participating design organizations for
the review, approval, release. distribution,
and revision of documents involving design
interfaces.

The design control measures shall providefor verifying or checking the adequacy of
design. such as by the performance of designreviews. by the use of alternate or simpiiiiedcalculationai methods. or by the perform-ance of a suitable testing program. The verify-
ing or checking process shall be performed byindividuals or groups other than those who
performed the original design, but who maybe from the same organization. Where a test
program is used to verify the adequacy of a
speciilc design feature in lieu of other verify-
ing or checking processes. it shall include
suitable qualiñcation testing of a prototypeunit under the most adverse design condi-
tions. Design control measures shall be ap-plied to items such as the following: reactor
physics. stress, thermal. hydraulic, and acci-
dent analyses; compatibility of materials;
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aocessibility for inservice inspection. mainte-
nance. and repair; and delineation of accept-
anoe criteria for inspections and tests.

Design changes. including neld changes,
shall be subject to design control measures
oosnmensurate with those applied to the
original design and be approved by the or-
ganimtion that performed the original design
unless the applicant designates another re-
qnnaible organisation.

lv. nocuasasnrr nocvuzur CONTROL
Hannu shall be established to assure

eureuiøt documents shall require contrac-
tors or subcontractors to provide a quality
assuranee program consistent with the
pertinent provision of this appendix.
V. WITIUCIMII, PIO%UII8. AND BIAWINGS

Activities meeting quality shall be pre-
scribed by documented instructions. proce-
dures. or drawings. or a type appropriate to
the cireuinstanoes and shall be accamplished
in aecmdance with these instructions, pro-
ceduren or drawings. instructions. proce-
dures, or drawings shall include appropriate
quantitative or qualitative acceptance cri-
teria for determining that important activi-
ties have been satisfaetorily acoomplished.

VI.  CONTIOL
Measures shall be established to control

the issuanoe of documents. such as instruc-
tions. pmcedures. and drawings. including
changsethereto, which prescribe all activities
aifeoting quality. These measures shall assure
that documents. including changes, are re-
viewed for adequacy and approved ior release
by authorised personnel and are distributed
toandusedattheloeationwherethe pre-
acribed activity is performed. changes to
documents shall be reviewed and approved
by the same organisations that performed
the original review and approval unless the
applicerat designates another responsible
organisation.
VSK.%NTIOL OI PVICHABID MATERIAL, tQUXP-

HENT, AND IIIVXCIS
measures shall be established to assure

that purdissed material. equipment. and
services. whether punehaeed directly or

contractors and subcontractors, con-
fom: to the procurement documents. These

shall include provisions. as appro-
fw source evaluation and selection_

olefcctive evidence of quality furnished by
.v cuniractor or subcontractor, inspection

L-.Zunorm-saa or subcontrscior source,
annanstans: ot products upon delivery.

rczumsntary evidence that material and
uquipment oomfoun to the procurement re-
quirements shall ba available at the nuclear
powerplant site péior to installation or use
of such material and equipment. This docu-
mentary evidence shall be retained at the
nuclear powerplant site and shall be sum-
oient to identify the epeciiic requirements.
auch as oodes. standards, or speciiications,
mot by tale purchaaed material and equip-
ment. The eiiectiveneu of the control of
quality by bontractors and subcontractors
ahah be aasessed by the applieant or designee

intervals oonsistent with the importance.
complexity, and quantity of the product or
services
VE. BBNTÃATIOI ANDCONTROLOI HATIIIALS,

PARTS.AND OOHPONINTS
measures shall be established for the iden-

tification and control of materials, parts.
and components, including partially fabri-
cated assesnblies. These measures shall assure
that identincation of the item is maintained
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by heat number, part number, serial number.
or other appropriate means, either on the
item or on records traceable to the item, as
required throughout fabrication, erection.
installation. and use of the item. These iden-
tincation and control measures shall he
designed to prevent the use of incorrect or
defective material, parts, and components.

XX.CONTIOLOI BPICl KLFROCIBSIS
measures shall be established to assure

that special processes, including welding.
heat treating. and nondestructive testing.
are controlled and accomplished by quali-
fied personnel using qualiñed procedures
in accordance with applicable codes. stand-
ards. specincations, criteria, and other
special requirements.

X. INSFECFION
A program for inspection of activities

affecting quality shall be established and
executed by or for the organization perform-
ing the activity to verify oonformance with
the documented instructions. procedures.
and drawings for accompiishing the activity.
Such inspection shall be performed by indi-
viduals other than those who performed
the activity being inspected. Examinations,
measurements, or tests of material or prod-.
ucts processed shall be performed for each
work operation where necessary to assure
quality. lf inspection of processed material
or products is impossible or disadvantageous.
indirect control by monitoring processing
methods, equipment. and personnel shall be
provided. Both_ inspection and process moni-
toring shall be provided when control is
inadequate without both. If mandatory in-
spection hold points, which require wit-
nessing or inspecting by the applicanvs
designated representativa and beyond which
work shall not proceed without the consent
of its designsted representativa are required,
the specific hold points shall be lndlcated in
appropriate documents.

n. nar CONTROL
A test program shall be established to

assure that all testing required to demon-
strate that structures, systems, and compo-
nents wiil perform satisfactorily in service is
identified and performed in accordance with
written test proceduren which incorporate
the requirements and acceptance limits con-
tained in applicsble design documents. The
test program shall include, as appropriate.
proof tests prior to installation, preopera-
tional tests. and operational tests during nu-
clear power plant operation. of structures.
systems, and components. Test procedur-es
shall include provisions for assuring that all
prerequisltes for the given test have been
met, that adequare test instrumentation is
available and used, and that the test is per-
formed under suitable environmental con-
ditions. Test results shall be documented and
evaiuated to assure that test requirements
have been satisiled.

xn. CONTIOL O HIÅSUIING AND IT81
IIQUIPKINT

measures shall be established to essure
that tools, gages, instruments. and other
measuring and testing devices used in ac-
tivities aifeoting quality are properly con-
trolled, calibrated. and adjusted at specified
periods to maintain accuracy within neces-
sarylimits.

SKI. HANDLING, BTOIAGEAND SHIFPING
measures shall be established to control

the handling. storage, shipping. cleaning and
preservation of material and equipment in
accordance with work and inspection in-
structions to prevent damage or deteriora-
tion. When necessary for particular prod-
ucts. special protective environments. such
as inert gas atmosphere, speciñc moisture
content levels_ and temperature levels, shall

. be specified and provided.

xrv. msrscrrorz, nar, :mo annu-rm; ers-rus
Measures shall be established to indicate.

by the use of markings such as stampa, tags.
iabels. routing cards, or other suitable means.
the status of inspections and tests performed
upon individual items of the nuclear power
plant. These measures shall provide for the
identification of items which have satisfac-
torily passed required inspections and tests.
where necessary to preclude inadvertent by-
passing ol such inspections and tests. Meas-
ures shall also be established for indicating
the operating status of structures, systems.
and components of the nuclear power plant.
such as by tagging valves and switches, to
prevent inadvertent operation.
XV. NONCONIOIMING IIATBIIALS, PARTS, OI

OOIIPONINTS
Measures shall be established to control

materials. parts, or components which do not
conform to requirements in order to prevent
their inadvertent use or installation. These
measures shall include, as appropriate, pro-
cedures for identification. documentation.
segregation. disposition, and notitication to
airected organizations. Nonconforming items
shall be reviewed and accepted, rejected.
repaired or reworked in accordance with
documented procedures.

XVI. COBRECTIVIACTION
Measures shall be established to assure that

conditions adverse to quality. suoh ss fail-
ures, malfunctions, deiiciencles, deviations.
defective material and equipment. and non-
conformances are promptly ldentined and
corrected. In the case of significant condi-
tions adverse to quality. the measures shall
assure that the cause of the condition is
determined and corrective action taken to
preciude rcpetitionjThe identification of the
signincant condition adverse to quality. the
cause of the condition. and the corrective
action taken shall be documented and
reported to appropriate levels of management.

XVIX. QUALITY ABSURANC!IICOIDB
Sufncient records shall be mainteined to

furnish evidence of activities meeting
quality. The records shall, include at least
the following: Operating logs and the results
of reviews, inspections. tests. audits, moni-
toring of work performance. and materials
analyses. The records shall also include
closely-related data such as qualiñcations of
personnel, procedures, and equipment. In-
spection and test records shall. as a mini-
mum, identify the inspector or data recorder.
the type of observation, the results, the ac-
ceptability. and the action taken in con-
nection with any deñciencies noted. Records
shall be identifiable and retrievable. Con-
sistent with applicsble regulatory require-
ments. the applicant shall establish require-
ments concerning record retention. such
as duration. location, and assigned
responsibility.

XVUI. AUDITS
A comprehensive system of planned and

periodic audits shall be carried out to verify
compliance with all aspects of the quality
assurance program and to determine the
eilectivencss of the program. The audits shall
be performed in accordance with the written
procedures or check lists by appropriately
trained personnel not having direct responsi-
bilities in the areas being audited. Audit re-
sults shall be documented and reviewed by
management having responsibility in the
area audited. Followup action, including re-
audit of dencient areas. shall be taken where
indieated.
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APPENDIXD-STATEMENT os GENERALPOLICY
AND Pnocsounrz: IMPLEMENTATION or* run
NATIONAL ENVIRONMENTAL POIJCY ACT 01-
1969 (Pusuc LAW 91-190)
On January l, 1970, the National Environ-

mental Policy Act oi 1969 (Public Law 91-
190) became effective. The stated purposes
ot that Act are: T0 declare a national policy
which will encourage productive and enjoy-
able harmony between man and his environ-
ment; to promote eflorts which will prevent
or elimiuate damage to the environment and

biosphere and stimulate the health and
welfare o! man: to enrlch the understanding
oi the ecological systems and natural re-
sources important to the Nation; and to
establish a Council on Environmental
Quality.

Section l01(b) of that Act provides that.
in order to carry out the policy set forth
in the Act, it is the continuing responsibility
oi” the Federal Government to use all prac-
ticnble means, conslstent with other essen-
tial considerations of national policy. to
improve and coordinate Federal plans, func-
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tions. programs, and resources toward cer-
tain stated ends.

In section 102 of the National Environ-
mental Policy Act of 1969 the Congress au-
thorizes and directs that, to the fullest
extent possible, the policies, regulations, and
public laws of the United States shall be
interpreted and administered in accordanee
with the policies set forth in the Act. All
agencies oi the Federal Government are
required, among other things, to include in
every recommendstlon or report on propos-
ais for legislation and other major Federal
actions signiñcantly affecting the quality of
the human environment, a. detailed state-
ment by the responsible oñlcial on certain
specified environmental considerations. Prior
to making the detailed statement, the re-
sponsible Federal omcial is required to con-
sult with and obtain the comments of any
Federal agency which has jurisdiction by law
or special expertise with respect to any en-
vironmental impact involved.

Since the enactment oi the National En-
vironmental Policy Act oi 1969, the President
has issued Executive Order 11514, dated
March 5, 1970. in furtherance of the purpose
and policy of that Act, and the Council on
Environmental Quality established by title
II of that Act has issued interlm guidelines
to Federal departments, agencies and estab-
lishments for the preparation of the detailed
statements on environmental conslderations
(35 FR. 7390, May 12, 1970).

On April 3, 1970, the Water Quality lm-
provement Act of 1970 (Public Law 91-224)
became effective. That Act redeslgnated sec-
tion ll oi the Federal Water Pollution Con-
trol Act as section 21 and amended redesig-
nated section 21 to require, in subsection
21(b) (1), any applicant for a Federal license
or permit to conduct any activity, includ-
ing the construction or operation of a facil-
ity. which may result in any dlscharge into
the navigable Waters o! the United States,
to provide the Federal licensing agency a
certification from the State in which the
discharge originates, or from an interstate
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i OP PRODUCTION AND UTILIZATION FACILITIES
water pollution control agency having juris-
dlction over the navigable Waters at the
point where the discharge originntes, or the
Secretary or the Interior, in cases where
water quality standards have been promul-
gated by the Secretary under section 10m
of the Federal Water Pollution Control Act
or where the State or lnterstate agency has
no authority to give such certitlcatlon, that
there is reasonable assurance, as determined
by such certifying authority, that the activ-
ity will be conducted in a manner which
will not violate applicable water quality
standards.

The Commission expressly recognizes the
positive necessity for expediting the deci-
sion-making process and avoiding undue
delays in order to provide adequate electric
power on reasonable schedules while at the
same time protecting the quality of the en-
vironment. It expects that its responsibillties
under the National Environmental Policy
Act oi 1969, as set out below, and the Federal
Water Pollution Control Act, will be carried
out in a manner consistent with this policy
in the overall public interest.

Pending the issuance of further guidanco
by the Council on Environmental Quality
and conslstent with the public interest in
avoiding unreasonable delay in meeting the
growing national need for electric power, the
Commission will exercise its responsibilities
under the National Environmental Policy
Act and the Atomic Energy Act ot 1954, as
amended. as follows:

i. Each applicant ror a permit to construct
a nuclear power reactor or a fuel reprocess-
ing plant shall submit with his application
one hundred and ñity (150) copies, includ-
ing one reproduciblc copy, of a separate
document, to be entitled Appllcaniüs En-
vironmental Report-Construction Permit
Stage. which dlscusses the following en-
vironmental conslderations:

(a) The environmental
proposed action,

(b) Any adverse environmental effects
which cannot be avolded should the proposal
be implemented,

(c) Alternatives to the proposed action.
(d) The relationship between local short-

term uses of mans environment and the
maintenance and enchancement ot long-
term productivity, and

(e) Any irreversible and lrretrievsble com-
mitment: oi resources which would be in-
volved in the proposed action should it be
implemented.

impact oi the

Each holder oi a permit to construct a
nuclear power reactor or a fuel reprocessing
plant issued without the Detailed Statement
described in parngraph 5 having been pre-
psred. who has not ñlod an application for an
Operating license. shall submit one hundred
and ntty (150) copies, including one re-
producible copy. oi an Environmental Report
as soon as practicable.

2. Each applicant for a license to operate
a nuclear power reactor or a fuel reprocess-
ing plant shall submit with his application
one hundred and ntty (150) copies, ln-
cluding one reproduclble copy, of a separate
document. to be entitled Appllcanfs En-
vironmental Report-Operating License
stage. which dlscusses the same environ-
mental considerations described in para-
graph 1, but only to the extent that they
diirer signiñcantly from those discussed in
the Applicanvs Environmental Report pre-
viously submitted with the application for s
construction permit. ii any. The Applicanrs
Environmental Report-Operating License
Stage may lncorporate by reference any
information contained in the Appllcanvs
Environmental Report previously submitted
with the application for a. construction per-
mit. lt any. With respect to the operation
ot nuclear power reactors, the applicant.
unless otherwise required by the Commis-
sion, shall submit the Applicants Environ-
mental Report-Operating License stage
only in connection with the ñrst licensing
action that would authorize tull-power
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PART 50 - LICENSING OF PRODUCTION AND UTILIZATION FACILITIES
operation of the facility!

8. After receipt of any Applicanth Envi-
ronmental Report. the Director of Regu-
lation or his dexignee will analyze the re-
port and prepare a draft Detailed state-
ment of environmental considerations. The
draft Detailed Statement may conslst_ in
whole or in part. of the comments of the
Director of Regulation or his designee on the
Appllcantls Environmental Report. The Com-
mission will then transmit a copy of the
report and of the draft Detailed Statement
to such Pederal agencies designated by the
Council on Environmental Quality as hav-
ing jurisdiction by law or special exper-
tise with respect to any environmental im-
poet involved or as authorized to develop
and enforce environmental standards as
the Commission determinesare appropriate.
with a request for comment on the report
and the draft Detailed statement within
thirty (30) days! Comments on an Appli-
canvs Environmental Report-Operating
License Stage and on the draft Detailed
Statement prepared in connection therewith
will be requested only as to environmental
matters that diifer signliicantly from those
previously considered at the construction
permlt stage. The Commission may extend
the period for comment if it determinea
that such an extension is practicable. Il?
any such Federal agency falls to provide the»
Commission with comments within thirty
(30) days after the agencyä receipt of the
report and draft Detailed Statement or
such later date as may have been specified
by the Commission. it will be presumed that
the agency has no comment to make.

4. Upon receipt of any Applicanvs En-
vironmental Report and preparation of a
draft Detailed statement in connection
thercwlth. the Commission will cause to be
published in the Finnar. Rzorsrsa a sum-
mary notice of the avaiiabiiity of the re-
port and the draft Statement. (In accordance
with inom:) of Part 2. the Com-
mission will also send a copy of the ap-
plication to the Governor or other appro-
priate ofiicial of the state in which the
facility is to be located and will publish in
the morsan Rasism-za a notice of receipt
of the application, stating the purpose of
the application and specifying the location
nt which the proposed activity will be con-
ducted.) The summary notice to be pub-
llshed pursuant to this paragraph will re-
quest. within sixty (60) days or such longer
period as the Commissionmay determine to
be practicoble. comment on the proposed
action and on the report and the draft
statement. from State and local agencies of
any affected State (with respect to matters
within their jurisdlctlon) which are au-
thorized to develop and enforce environ-
mental standards. Comments on an Appli-
canvs Environmental Report-Operating
License Stage :md the draft Detailed State-
ment prepared in connection therewith will
be requestcd only as to environmental mat-
ters that differ signincantiy from those pre-
riously considered at the construction per-
mlt stage. The summary notice will also
contain a statement to the effect that a copy
of the report and the draft statement and
comments of Federal agencies thereon will
be supplied to such State and local agen-
cies on request. If any such State or local
agency falls to provide the Commission with
comments within sixty (60) days of the
publication of the summary notice or such
later date as may have been specined by
the Commission. it will be presumed that
the agency has no comment to make.

*This report is in addition to the report
required at the construction permlt stage.

IA draft Detailed Statement will not be
prepared in cases where the Applicanvs En-
vironmental Report has been transmitted to
the cognissnt agencies for comment prior to
Dec. 4, 1970.

5. After receipt of the comments requested
pursuant to pangraphs 3. and 4.. the Direc-
tor of Regulation or his designee will prepare
a final Detailed statement on the environ-
mental considerations specified in paragraph
l.. including, where appropriate. a discussion
of problems and objections raised by Federal,
State, and local agencies and the disposition
thereof. In preparing the Detailed Statement.
the Director of Regulation or his designee
may rely. in whole or in part_ on, and may
lncorporate by reference. the appropriate Ap-
pllcani/a Environmental Report, and the
comments submitted by Federal, State, and
local agencies pursuant to paragraphs 3. and
4., as well as the regulatory stafrs radiologicai
safety evaluation. The Detailed Statement
will relate primarily to the environmental
effects of the facility that is subject to the
iicensing action involved.

Detailed Statements prepared in connec-
tion with an application for an Operating
license will cover only those environmental
considerations which diifer signiñcantly
from those discussed in the Detailed State-
ment previously prepared in connection with
the application for a construction permlt
and may incorporate by reference any infor-
mation contained in the Detailed Statement
previously prepared in connection with the
application for a construction permlt. With
respect to the operation of nuclear power
reactors. it is expected that in most cases
the Detailed Statement will be prepared only
in connection with the ñrst licensing action
that authorizes full-power operation of the
facllltyå

6. With respect to water quality aspects
of the proposed action covered by section
2i(b) of the Federal Water Pollution Con-
trol Act. the Environmental Reports sub-
mitted by appllcants pursuant to para-
graphs l. and 2. and the Detailed Statements
prepared pursuant to paragraph 5. shall in-
clude a reference to the certiflcation issued
pursuant to section 2l(b) or applied for or
to be applied for pursuant to that section,
or to the basis on which such certiñcation is
not required. Such reports and statements
shall include a discussion of the water qual-
ity aspects of the proposed action. whether
or not they are covered by section 21(b) of
the Federal Water Pollution Control Act!

7. The Commission will transmit to the
Council on Environmental Quality copies of
(a) each Applicanvs Environmental Report.
(b) each draft Detailed Statement. (c) com-
ments thereon received from Federal, State,
and local agencies. and (d) each Detailed
statement prepared pursuant to paragraph
6. Coples of such reports. draft statements,
comments and statements will be made
available to the public as provided by sec-
tion 552 of title 5 of the United States Code,
and will accompany the application through
the Commlssions review processes. After
each Detailed Statement becomes available.
a notice of its availabillty will be published
in the Fabula. Rasta-rn.

8. With respect to proceedings which take
place in the transitionai period required to
establish the new procedures described in
this appendix, it is recognized that the De-
tailed Statements may not be as complete as
they will be after there has been an oppor-
tunity to coordinate those procedures with
the other agencies involved. and, further.
that some period of time may be required
before full compliance with the procedures
themselves can be achieved.

This Statement is in addition to the
Statement prepared at the construction per-mlt stage.

With respect to water quality aspects of
the proposed action covered by said section
2l(b). such a discussion need not be in-
cluded in cases where the Applicanfs En-
vironmental Report has been submitted bv
the applicant prior to Dec. 4. 1970.

35

FR

18469

Bilagawi
Sid 12

9. The Commission will incorporate in all
construction permits and Operating licensen
for power reactors and fuel reprocessing
plants. whenever issueid, a.condition. in addi-
tion to any conditions impoeed pursuant
to paragraphs 12 and 14. to the effect that
the iicensee shall obaerve auch standards and
requirements for the protection of the en-
vironment as are validly imposed pursuant
to authority established under Federal and
state law end as are determlned by the Com-
mission to be applicable bo the facility that
is subject to the iicensing action involved.
This condition will not apply to (a) radio-
logicai effects since radiologlcsl euects are
dealt with in other provisions of the con-
struction permit and Operating license, or
(b) matters of water quality covered by
section 21(b) of the Federal Water Pollution
Control Act since the requirements of sec-
tion 2l(b) supersede pm tanto the more
general requirements of sections 102 and
103 of the National Environmental Policy Act
of 1969.5 Ihis condition shall also not be
construed as extending the jurisdiction of
this agency to making an independent re-
view of standards or requirements validly
imposed pursuant to authority established
under Federal and State law.

10. The Commission believes that the pres-
ervation of environmental values can best
be accompllshed through the establishing of
environmental quality standards and re-
quirements by appropriate Federal, state, and
regional agencies having responsibility for
environmental protection. The Commission
urges the appropriate agencies to proceed
promptly to establish such standards and
requirements.

ii. (a) Any party to a proceeding for the
issuance oi a construction permlt or an
operating license for a nuclear power reactor
or a fuel reprocessing plant may raise as an
issue in the proceedlng whether the issuance
of the permlt or license would be likely to
result in a significant. adverse effect on the
environment. If such a result were indicated.
in accordance with the declaration of na-
tional policy expressed in the National En-
vironmental Policy Act of 1969. consideration
will be given to the need for the lmposition
of requirements for the preservation of en-
vironmental values consistent with other
essential considerations of national policy,
including the need to meet on a timeiy
basis the growing national requirements for
electric power. The above-described issues
shall not be construed as including (a)
radiological effects. since radiologicai effects
are considered pursuant to other provlsions
oi this part or (b) matters of water quality
covered by section 2i(b) of the Federal
Water Pollution Control Act. This piragraph
applies only to proceedings in which the
notice of hearing in the procceding is pub-
lished on or after March 4. 1971.

(b) With respect to those aspects of en-
vironmental quality for which environmental
quality standards and requirements have
been established by authorized Federal, state.
and regional agencies. proof that the appli-
oant is equipped to observe and agreee to
observe such standards and requxernents
will be considered a satisfacizory showing
that there will not be a significant, adverse
effect on the environment. Certification by
the appropriate agency that there is reason-
able assurance that the applicant for the
permlt or license will observe such szandards
and requirements will be considered disposi-
tive for this purpose.

(c) In any event, there will be mcorpo-
rated in construction permits and cperatlng
licenses a condition to the effect :hat the
licensee shall observe such standards and
requirements for the protection of the en-

 
“Paragraph 14 provides for the incluslon

oi a separate condition requiring coznpliance
with applicable requirements of section 21 (b)
of the Federal Water Pollution Control Act.

December 31, 1970



PART 50 -
vironment as are validly imposed pursuantto authority established under Federnl andState law and as are determined by theCommission to be applicable to the facilitythat is subject to the licensing actioninvolved.

12. If any party to a proceeding for theissuance of a construction permit or an
Operating license for a nuclear power reactoror a fuel reprocessing plant raises any issuedescribed in paragraph ll, the ApplicanvsEnvironmental Report and the Detailedstatement will be oifered in evidence. Theatomic safety and licensing board will make
nndings of fact on, and resolve. the mattersin oontroversy among the parties with re-
gard to those issues. Depending on the reso-lution of those issues_ the permit or license
may be granted. denied. or appropriatelyoonditioned to protect environmental values.13. When no party to a proceeding for theissuanoe of a construction permit or an
operating license for a nuclear power re-actor or a fuel reprocessing plant ralses anyissue described in paragraph ll, such issueswill not be considered by the atomic safetyand licensing board. Under such circum-
stances. although the Applicants Environ-mental Report. comments thereon, and theDetailed Statement will accompany the ap-plication through the Commissions review
processes, they will not be received in evi-
dence, and the Commission: responsibilitiesunder the National Environmental PolicyAct of 1969 will be carried out in toto out-side the hearing process.

14. The Commission will incorporate in all
construction permits and Operating licensesfor power reactora and fuel reprocessingplants, whenever issued. a condition. in ad-dition to any conditions imposed pursuant

35

FR

18469
to paragraphs 9 and 12. to the effect that the
licensee shall comply with all applicable re-
quirements of section 21(b) of the FederalWater Pollution Control Act.

Nothing in this Appendix shall be con-strued as ailecting (a) the manner in whichthe Commission obtains advice from other
agencies, Federal and State, with respect tothe control of radiation effects, or (b) the
other, and separate. provisions of the con-struction permit and operating license whichdeal with radiological effects.

Procedures and measures similar to those
described in the preceding paragraphs otthis appendix will be followed in proceed-
ings other than those involving nuclear
power reactors and fuel reprocessing plantswhen the Commission determines that the*Trroposed action is one signiñcantiy affectingo rility of the human environment. Theq ,zrmissiou has determined that such pro-- g: ngs will ordinarily include proceedings_ l.:- me issuaizce of the following types ofl rr *erinls .lcensesz (a) Licenses for posses-.mon ;träd use of special nuclear material foruel ciemv :lt fabrication, scrap recovery andunvcrslurl of uranium hexaiiuoride; (b).censes for possession and use of sourcematerial for uranium mllling and productionof uranium hexafiuoride; and (c) licenses
authorizing commercial radioactive waste
disposal by land burial. The procedures andmeasures to be followed with respect to ma-terials licenses will. of course. reflect the fact
that. unlike the licensing of production andutilization facilities, the licensing of ma-terials does not require separate authorlza-tions for construction and operation.
Ordinarily, therefore, there will be only one
Applicanth Environmental Report requiredand only one Detailed Statement preparedin connection with an application for amaterials license. If a proposed subsequentlicensing action involves environmental con-
siderations which diiler significantly from
those discussed in the Environmental Reportfiled and the Detailed Statement previously
prepared in connection with the original
licensing action, a supplementary Environ-
mental Report will be required and a supple-
mentary Detailed Statement will be prepared.

_Decembet 31, 1970

LICENSING OF PRODUCTION AND UTILIZATION FACILITIES
Aprsnmx E-Emsncimcr Panna roa Psonuc-

TION AND Urruznxou FACILITIES
I. Introduction

Each applicant for a construction permit is
required by 550.340:) to include in its pre-
iiminary safety analysis report a discussion
of preliminary plans for coping with emer-
gencies. Each applicant for an operating li-
cense is required by §50.34(b) to include in
its final safety analysis report plans for cop-
ing with emergencies.

This appendix establishes minimum re-
quirements for emergency plans. These plansshall be described in the preliminary safety
analysis report and submitted as a part oi
the anal safety analysis report. Procedures
used in the detailed implementation of emer-
gency plans need not be described in the pre-
liminary or ñnal safety analysis report.
II. The Preliminary Sa/ety Analysis Report

The Preliminary Safety Analysis Reportshall contain sumcient information to aaaure
the compatibility of proposed emergency
plans with facility design features. site lay-out. and site location with respect to such
consideration: as access routes. surrounding
population distributions. and land use.

As a minimum, the following items shall
be described:

A. The organization for coping with emer-
gencies. and the means for notincation, in
the event of an emergency. of persons as-
signed to the emergency organization;B. Contacts and arrangements made or to
be made with local. State. and Federal gov-crnmental agencies with responsibility for
coping with emcrgencies. including identi-
ñcation of the_principal agencies:O. Measures to be taken in the event of

N an accident within and outside the site»oboundary to protect health and safety and
:prevent damage to property and the ex-- pected response in the event of an emer-
E gency. of offsite agencies:

D. Features of the facility to be providednnfor onsite emergency ñrst aid and decon-
tamination, and for emergency transporta-tion of individuals to ofisitø treatment
facilities;

E. Provisions to be made for emergencytreatment of individuals at oiisite facilities;
F. The training program for employees andfor other persons, not employees of the li-

censee, whose services may be required in
coping with an emergency:

G. Features of the facility to be pro-vided to usure the capability for plantevacuation and the capabillty for facility
reentry in order to mitigate the consequencesof an accident or, if appropriate. to continue
operation.

III. The Final Safety Analysis Report
, The Final Safety Analysis Report shall con-

tain plans for coping with emergencies. The
details of these plans and the details oftheir implementation need not be included,but the plans submitted must include s de-
scription of the elements set out in section
IV to an extent sumcient to demonstratethat the plans provide reasonable assurance
that appropriate measures can and will be
taken in the event of an emergency to pro-tect public health and safety and prevent
damage to property.

IV. Content o/ Emergency Plan:
The emergency plans shall contain, butnot necessarily be limited to. the followingelements:
A. The organization for coping with ra-diation emergencies. in which specific au-

thorities. responsibilities, and duties are de-
fined and assigned. and the means of noti-
fication, in the event of an emergency. of:
(l) Persons assigned to the licensees emer-
gency organization, and (2) appropriate
state. and Federal agencies with respon-sibilities for coping with emergencies;B. Written identification, by position or
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function, of other employees of the licensee
with special qualincations for coping with
emergency conditions which may arise. Other
persons with special qualiñcations who are
not employees of the licensee and who maybe called upon for assistance shall also be
identified. The special qualincatiom of these
employees and persons shall be described;O. Means for determining the magnitudeof the release of radioactive materials. in-
cluding criteria for determinlng the need
for notincation and participation of local
and state agencies and the Atomic EnergyCommission and other Federal agencies. and
criteria for determining when pratectivemeasures should be considered within and
outside the site boundary to protect health
and safety and prevent damage to propcrty;D. Procedures for notifying. and agree-ments reached with. local. State. and Fed-
eral ofiicials and agencies for the early warn-
ing of the public and for public evacuation
or other protective measures should such
wiirning, evacuation, or other protectivemeasures become necessary or desirable. in-
cluding identiñcation of the principal om-
clals, by title and agencies;

E. Provisions for maintaining up to date:
1. The organization for coping with emer-
gencies, 2. the procedures for use in emer-
gencies, and 3. the lists of persons with
special qualincations for coping with emer-
gency conditions;

F. Emergency first aid and personnel de-
contauiinatlon facilities, including:1. Equipment at the site for personnel
monitoring:

2. Facilities and Supplies at the site for
decontamination of personnel;

3. Facilities and medical supplies at the
site for appropriate emergency nrst aidV* treatment;

3 4. Arrangements for the services of a
2 physician and other medical personnel qual-ined to handle radiation emergencies; and
E 5. Arrangements for transportation of in-

jured orcontarninated individuals to treat-
...,ment facilities outside the site boundary;G. Arrangements for treatment of indi-

viduals at treatment facilities outside the
site boundary;

H. Provisions for training oi employees of
the licensee who are assigned specific au-
thority and responsibility in the event of an
emergency and of other persons whose
assistance may be needed in the event of I
radiation emergency;

I. Provisions for testing, by periodic drills,of radiation emergency plans to assure that
employees of the licensee are familiar with
their specinc duties, and provisions for par-
ticipation in the drills by other personswhose assistance may be needed in the event
of a radiation emergency;J. criteria to be used to determine when.
following an accident, reentry of the facilltyis appropriate or when operation should be
continued.

The Commission has developed a
document entitled “Guide To the Prepa-
ration of Emergency Plans for Produc-
tion and Utilization Facilities” to help
apphcants estabhsh adequate plans ro-
quired pursuant to §50.34 and this Ap-
pendix, for coping with emergencies.

 
*The Guide is available for inspection atthe Commission; Public Document Room.1717 H Street NW. and copies may be ob-tained by addressing a Request to the Direc-

tor_ Division of Reactor Licensing or Direc-
tor. Division of Materials Licensing. 0.5.Atomic Energy Commission, Washington.

LDB. 20545.
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Der Bundesminister
für Bildung und Wissenschait

_ Bekannunachung
über die Bildung einer Reaktor-Sidierheiis-

. kommission
- Vom 25. November 1971

§ i

_ Blldung der Kommission
_(i) Beim Bundesminisier für Bildung und Wissensdiait wird

eine Reaklor-Sidierheitskommission gebildei.
(2) Die Reakior-Sidierheiiskommission ist ein Beraiungs-

gremiurn des Bundesminisiers iür Bildung und \Vissenschaii.

§ 2
Auigabenstellung

(i) Die Reaktor-Sicherheiiskommission hat die Auigabe, den
Bundesminisler iür Bildung und Wissenschaft in allen Fragen
der Sidierheit von Atomaniagen, insbesondere bei der Wahr-
nehmung der ihm im atomreehtlichen Genehmigungsveriahren
nach Artikel 85 des Grundgesetzes obliegenden Aufgaben, zu
beraien. Bei Bedarf berät die Reaklor-Sicherheitskommission
den Bundesminisier iür Bildung und Wissenschait auch in
anderen Fragen. die sich beim Vollzug des Atomgesetzes er-
geben. Die Beralung soil sich im Regeiiall auf neuariige Fragen
und Probleme von grundsätzlicher Bedeutung konzenlrieren.

(2) Der Bundesminisler iür Bildung und Vi/issenschaft kann
dei Reaktor-Sicherheilskommission schriftlidi iormuiierte
spezieile Beratungsauitrage (Behundlung besiimmier Themen.
Beantworiung von Einzcifragen) erteilen.

(3) Die Reaktor-Sicherheitskommission berät aussdiiieülidi
den Bundesminisier iür Biidung und Wissensdiaii. Sie gibt
ohne dessen Zuslimmung andercn Sicllen kcine Empiehlungen
oder Auskünfie.

§ 3
Mitglieder

(i) Die Reakioi-Sicheiheitskommission bestehi in der Regel
aus adilzehn Mitgliedem. Die Zngehörigkeit zu der Reaktor-
Sicherheitskommission ist ein persönliçhes Ehrenami, das keine
Vertreiung zuiäm. Die Miigiieder sollen insbesondere folgende
Fadigehieie in der Reaktor-Sid-ierheitskommission verireten:

Reakiorbetriebzi - -. ^- Reaktorphysik,
»Masdiinen- und Aplparatebau, Starkstromtedmik,
Thermodynamik, Reaktorchemie.
Veriahrenstedanik, Sirahlcnschutz, _ , ,_
Weikszoifkunde, Umgebungssdiutz. -
Bautedmik. Sirahlenbiologie und -medizin.
MeB-_und Regeltcdinik.

(2) Der Bundesminister für Bildung und Wissensdiafi beruit
die Miiglieder der Reaktor-Sidmerheitskommission für die
Dduer von drei Jahren. Wiederberufung ist zulässig. Jedes Min
giied kann vom Bundesminisler fur Bildung und Wissensdian
aus besonderen Gründen vorzeitig abberuien werden; die
Gründe sind dem Mitglied und der Reaktor-Sidierheiiskommis-
sion mitzuleiien. Vorzeitige Abberniung wegen einer idchlidien
Ansidii ist unzulüssig.

(3) Die Mitglieder der Reaklor-Sicherheiiskommission sind
unabhångig und nidii an Weisungen gebunden; sie sind nicht
als Vertreler von Organisationen oder Firmen iätig, denen sie
beruilidi angehören. Sie verpiiichten Sid), die in ihrer Eigen-
sdiali als Miiglieder der Konnnission auiierhalb von Siizungen
der .Reaklor-Sicherheiiskommission gelührien Korrespondenv
zen oder Besprediungen niiL .Anlrdgslellcrn oder mit von Aui-
sidiisrnañnahmen Betrofienen über Fragen, dir: Gegensiand von
Beraiungen der Reakior-Simerheiiskommission sind, dem Bun-
desrninistcr iür Bildung und Wissenscliziii anzuzeigen. Hat der
Bundesminister für Bildung und W/issensrhalt gegen die Korre-
spondenzen oder Besprechuziçyen BrdenLen. kann er einen Be-
schluB der Redklor-Sidierheitskommission iihm die weiiere
Beteiligung des Miiglicds an den Beraluxigen iierbeiiuhren.

(4) Die hiitglieder werden vor Auinahme ihrer Patigkeii
vom Bundesminisier für Bildung und Wisscnsdiail auf gewis-
icuhaile und unparieiische Eriüliung ihrer .Miigaben sowie

 

aui Verschxviegenheit verpiiichtet. Beauiiragie von Mitglieder
der Reakior-Sicherheitskommission (5 5 Abs. 7 der Gesduäii:
cidnung) »werden auf Versciiwiegenlieit verpilidniet.

§ 4
Vorsilzender und Steilverirelender Vorsilzender

Der Vorsitzende der Reaktor-Sânherheitskommission und sei
Sielivertreter werden nach Aniiorung der Reakicr-Sidxeznzir:
kommission vom Bundesminisier fiir Biidung und \.\7i.\SC1SU.:d
jewciis für die Dauer eines Jahres besiimmt; die Amtszeii de
Vorsitzenden soil insgesamt drei Jahre nidit übeisdireiien.

§ 5 
AusschluB wegen Beiangenheil_

(l) Von der Beraiungstäligkeit in einem Genchrnigunqs- ode
Auisiditsveriahren ist ein Mitglied ausgesdiiossen_ das
1. seibst Beleiligier ist;
2. dureh seine Teitigkeit oder durch Enlscheidungen dei [inhord

in diesem Veriahren einen unmitielbaren Vorteii oder Nadi
leil haben kann;

3. bei einer natürlidien oder juristisclien Person oder Vereinz
gong, die zu dem Personenkreis der Nummern i und 2 ge
hört. gegen Entgeli besdiäfligt ist oder bei ihr als Mitglie.
des Vorsiandes. des Aufsiditsrates oder einesvgleidxartiget
Organs tålig ist,-

4. auBerhaib seiner Tatigkeit in der *Reakior-Sidierheiiskom
mission in der Angelegenheii iür den Anlraçystelier eine
(ieneiimigung oder den von einer Aufsidiismniinahme Be
iroiienen ein Cutaditen abgegeben hat oder sons! iatig ge
werden ist.

(2) Hdlt sich ein Mitglied der Reaktor-Sidierheitskommissio:
für ausgeschiossen oder bestehen Zweiiei. 0b die Vorausseizun
gen des Absavzes l gugeben sind, ist dies den: Vorsiizenden de
Reakior-Sicherheiiskommission miizuieilen, Die KOmmiSL-ÃOX
entsdieidei über den AusschluB. Der Beiroifene darf an diese
Entscheidung nicht milwirken.

13) Das ausgeschiosscne Miigiied kann bei der weiteren Be
ralung angehört werden.

§ 6
Unterausschüsse

(i) Die Reakior-Sicherheitskommission seizt nach Beciarf iii:
feslgelegie Beraiungsthemen durdi Besdilun Unterausscizixsss
ein. Sie bestimml die Vorsiizenden der Unteraussdiüsse.

(2) Die Unierausschüsse können im Einvernehmen mil den
Bundesrninister iür Bildung und “Hssensdiaft Sadivcrstandige
zu Beraiungen zuziehen und an Abstimmungen beieiligen, Die
Vorschriften des § 3 Abs. 3 und 4 iinden auf zugezogene Sadi-
versländige enisprediende Anwendung.

(3) Die Vorsdiriiten des § 2 über die Aufgabensieilung unc
des § 5 über den AusschluB wegen Bcfangenheit geiien m;
Unieraussdiüsse entsprediend.

§ 7
Geschäitssielle

Der Bundesminister iür Biidung und Wissenschaii sorgt iüi
die Einridiiung einer Geschäftssicile der Reaktor-Sicherheiisa
kommission. deren Auigaben von der Reakior-Sidierheilskom
mission bestimmt werden. Einzelhciten werden im Benehmer
mit der Reaktor-Sidierheiiskommission geregelt.

§ 8
Gesdiäiisordnung

Der Bundesminisier fiir Bildung und Wissensdiafl erläiil vad
Anhorung der Reaktor-Sidierheiiskoinmission eine Cescháits
ordnung, die der Bekanntmadiung als Anlage beigeiugl ist.

§ 9
_ Empiehlungen

(i) Die Reakionsicherheilskommission spricht als Eirrgcbnis
ihrc-r Beralungenbegründeie Empiehiungen fiir die Emscher.
dungen des Bundesminislers für Bildung und Wissensrlmit aus
Uber Woriiaui und Begründung der Empiehiungen isl Besdxiun
zu iassen. Sieht sidi die Reuktor-Sidierheiiskommission man!
in der Lage. zu einem Punkt der IaQc-sordnung, vu dem der
Bundesminister fiir Bildung und Wlissenschaii eine Empiehlung
erbittet. BcsdiluB zu iassen. so legt sie ihre Gründç: (lur.

(2) Die Empiehiungen werden vom Bundesminisler iur Bil-
dung und Wissensdiait im Bundesanzeiger veröiientlidil.



vvrgunlng 01! Idllglell IH UP! I\Ldh[0YÖICHCNICIISKO|TIHUSSIOII
(1) Die Yergiitung der Taiigktvn cicr Miâglieder der Rcaktor-

Sidivihcilskonnnission und der ;tu Unleraussdiiissen zugezoge-
nen Sadwerslandigen wird vom Bunrlesminisler für Bildung und
Wissensdiall im Renehmen mit der Reaklor-Sidierheilskommis.
sion Ieslgeselzt. Die Vergütunq umlaüt ein Fachhonorar. eine
Rcisekcstenxvcrgfilung und eine Sitzungsvergülung, Ferner er-
imitgwn die tvlilglicwler der Reaktor-Sicbeilieiiskominission und
die Sachverslendigen Ersalz ihrer besonderen Aulwendungen
Iui die- Zuziehung Driucr. ,

(2) Von Milgliedern der Reaktor-Sidierheilskommission oder
von Sadiverstáindigen enlsandte Beaultragtc- erhallen eine Reise-
kostenvergülung und eine Sitzungsvcrgmung.

§ ll
lnkralllrclen

Diese Bekannlmadiung mn mil Vvirkunçi vom l. November
197! in Kraft. Mil diesem Tag triu die Bekanntmaciiung des
Rundesminislers liir Alomkernenergie und \-\asser\virtsdiall
über die Errichlung einer Reaklor-Sidierheitskommission -
Neufassung - vom l. August 1958 (Bundesanzeiger Nr. 171
vom 6. September 1958) auBer Krall. å 10 tritt mil W/irkung vom
LJuli 1971 in Kraft.

Bonn, den 25. November 1971
IV C -1902 - 22/71

Der Bundesminisler fiir Bildning und Wissensdiaft
L e u s s i n k 

i

Gesdiäitsordnung der Real:tor-Sicherheitskoinmission
§ l

_ Besdilullfassung
(l) Die Reaklor-Sicherheitskommission beschliem in der

Regel durdi Abstimmung auf Sitzungen. ln Ausnahmeiällen
kann der Vorsiizende auch eine andere. insbesondere sdmlt-
lidxe. Form der Besdilulilassung herbeiiuhron.

(2) Für Emplehlnngen zum Standort oder zur Grundkonzep-
tion einer Atomanlage, die im Rahmen der Slellungnuhme zum
erslen Genehmigunggsbcsdieid oder zu einom Vorbesdieid er:
gehen. ist eine ?vlehiheit der Summa-n von minrlestc-ns zwei
Dritteln der berulcnen Milglieder erlordcrlidi. Im ubrigen ge-
nügl für Besdilusse einladie Slimmenmehrheil der beruienen
Mitglieder. . 

(3) Alle Mitglieder der Reaktor-Sicherheitskommission haben
gleiclies Stimmrechl. Sie tragen geineinsam die Verantwortung
lür die Besdilüsse der Reaktor-Sidierheiiskommission. .

(4) Uberstimmte lviitglieder können verlangen, daB ihre ab-
weidicnde Nleinuizgi mit Begründung im Ergebnisprolokoll oder
uei Veröllentlichunq von Empfehlungen der Reaktor-Sidxer-
heiiskommission zum Ausdruck gebradil wird.

§ 2
Vorberelluug und Abwidclung von Sltzungen

(l) Ort und Zeil lür ordentliclie Sitzungen der Reaktor-
Sidierlieitskommission werdenl durdi BeschluB der Reaktor-
idierlieiLskmzimission im Einvemehmen mit dem Bundes-
lilllli$tlilC fiir Bildung und Wissenschalt lür ein Jahr im voraus
leslgelegt. Auñerordenllidie Sitzungen werden einberuien.
menn mindeslens ein Dritlel der Hitglieder der Reaktor-Sidier-
heilskummission, der Vorsitzende oder der Bundesminister für

ildung x »id Wissenschall dies verlangen. 1 
._.r)Der Vorsiizende beruft die Real:tor-Sidierheilskommis-

. zu Silzungen ein. Einladungen werden den lviilgliedern
nad den zur Teilnahine Berechiigien |§ 5) von der Geschalls-

elle im Auilrag des Vorsitzenden iibersandl.
d) Der Vorsitzende läBt durdi die Geschältsstellc im Beneh-

men mit dem Bundesminisler für Bildung und Wisscnschait fiir
jede ailzung eine vorlaulige Taçyesordnung aulslellen. Spezielle
Beratungsaullrägedes Bundesminislers fiir Bildung und Wis-
sensdidll sind in die Tagesordnung auizunehmen. Die vorlau-
fige Tagesordnung soll einen Zeilplan für den Ablauf der Sit-
zuzig enlhallen. Sie soll den Milgliedern det ReaklorSicher-
limtskommission mindestens zwei Wbchen vor der Sitzung
vorliegen. Auf Verlangen eines Mitgliedes sind bestimmle
Punkle aul die vorläufige Tagesordnung zu selzen. Die end-
güllige Tagesordnung wird zu Beginn der Silzung leslgestellt.

(4) Der Vorsiuende lêiüt dnrch die Gesdiäfksslelle eine syste-
matisdie Zusammenslellung der Beralungsprubleme, Berulungs-

.grundlagen und möqlidien Besdiluüalterneitiven erarbeiten.
Diese Umerlaqen sollen den Llilqliedern der Reaktor-Sidier-

heiiskommission und dem Bundesniinister liir Bildunq und
Vl/isszrnsçiiafl mindestens eine Wodie vor der Silzung vorliegen.

(5) Der Vursilzenrle leilel din SIUUHQOH. im Palle der Ver-
hinderunç; som Slellverlreler. Der Silzuuçysleiter snrgl dalun
dal! zu Allen Punklen der Tagesordnung Bcsdiluü gelalll wird.

(b) Sitzunçyen der Reaktor-Sicherlieiiskommission hegfnncn
und enden in der Regel mil einer interner: Beralnng (§ 5 Abs. 8).
Besriilüsso diirlr-n nur wöhrenrl einer inlernen llomlung; qefølll
werdnu. Dir- intr-rnc Bemlung soll dlll dns mr Mvinungsbildung
auf Bundeswitre eriurrlerlidie Mall liesdiriinki werden.

(7) Die Silzungen der Reaklrn-Sidmrheilskonnnission sind
verlraulidt. hhlleilungen an Diitle über Auslüluungen ein-
zelner Mllglinxlor, über Ahslimmunqt-n und über den Inhall der
Niedersdirill oder des Ergebnisprnlnkolls sind unznliissig.

sil/.nrvgçniederschriil und Ergebnlsprotnkoll
(i) Dic Gcsdiäitsslelle nimznt uber jede Sitzung: eine .Meduz-

sclnift am die die .b.nirêige. den wesenllidien lrilicli ricr Div
knssionsbeilrzigie, Besclilüsse mil Abstimmungsergc-Enxás :Gu-ne
Erklarunqen. die ansdrüdrlich zu Protokoll qegeiien \-.›:.idr.n_.
wiedergibl. Die Niedersdirill wird den .Nlitglic-dern der RU-:ÄHH-

.n
und wissonsclis..i zugeieilel und ist nur fur den iniernen Ge?
Siciierhealslzomznission und dem Bundesminisler liir Bil:  

brauch bcstimnil.

4_(2) Die Goscliaiasstelle (enig: lerner ein Ergelinisprolokiiiluber jede .Sizzung an. das die Besdilüssc und sonsligen Hexa-
tungsergebnissc mit zusammengeinmer Begründung vnlháll.
Das Ergebnisproliakoll wird den hlilgliedern der Reakioi-

,: .md
_ _ Tech-

nisdien Libenvadiungsilereinen zugesteiit; den Landosixâlzorden
\vird anheimgestelll. es nach Billigunç) durch die Reakênnsiclit-r-
heilskommission an andere von ihr zugezogene Sudivcrstéin-
dlge oder an Anlrugsleller weiterzugeben. soweit diese ilaircii

Sicherheilskommission. dem Bundesminislor m: Biirli!
Wissensdiafl. den ?ustâintligen Landeshelzbrdez: und 4   

Bcralungseigebnisse berührt sind.
(3) Die Sitzungsniedersdirilt und das Ergebnispiotokoll sindvom Vorsitzenden der Reaktor-Sidierlieitskonzmission und vomLeiler der Gescháilsslelle zu unterzeidmen und de: Reaktiv-

Sidierheitskoinmission zur Billigung vorzulegen.
§4

Sitzungen der Unterausschüsse
(i.) Die Vorsdnilten des § l über die Besdiluülassunq, des

§ 2 Abs. 4 bis 7 Uber die Vorbereitung und Abwickluni) von
Sitzungen und des §3 über Sitzungsniederschriil und E.:-
gebnisprotokoll gelien iür Unteraussdiüsse cntsprechend.

(2) Nach Erledigung des geslelllen Berdlungslliemas x-ierden
die Ergebnisse der Beratung und der Abstimmung einsclilielllidi
des_Abslimmungsverhällnisses von der Gesdiaitsslelle mit ba»
grundung zusannnengeldüt. vom Vorsitzenden unlerzeinlmei
und den in § 2 Abs. 4 geneinnlen Unterlagen zur Vorbereiuinç|der Beschlulilassunç) der Reuktor-Sicherheitskommission nei-
getügt.

. § 5
Teilnahme an Silzungen

(l) Die Sitzungen der Reaktor-Sicherheitskommission sind
nicht öilenllidi.

(2) Ein oder nadi Bedurf mehrere Verlrcter dei Gesclidits-
stelle nelnnen an allen Sitzungen dgr Rdtlklor-Sldlelhclls-
kommission und der Llnleraussdiüsse teil.

(3) Vertreter des Bundesininislers lür Bildung und Wissen-
schalt können an ellen Silzungen der Reaklor-Sichcrheits-
kommission und der Unteraussdiiisse teilnelnnen. Sie sind auf
Veilangen zu hören.

(4) Die fiir den Vollzug des Atomgesetzes zuständigen*
Landesbeliörden kdnnen an den Sitzungen der Rcakioi-Sidzer-
heitskommission teilnchmen. Sic erhallen die vorlaulige
Tagungsordnung. Der Vorsitzende informiert die Verlreler der
Landesbehörden in der Sitzung über die nach dem Ergehnis
dcr internen Vorberatung für die Beschluülassung der Reazklor-

Sicherheilskonnnission voraussiditlidi wesentlichen Gesidds-
punkle. Die von den Beratungspunkten jeweils belrofrenen
Landesbehörden sind auf Verlangen zu hüien. Die Gesciiälis-
slelle übersendet den von einer Empfehlung der Reaklnr-
Sicherheilskommission betroilenen Landesbehörden mit dem
Ergebnisprotokoll die iür die Emplelilung mallgeblichen Be-
ratungsunterlagen, sms eit diese den Landesbeliörden nirfnt
bereits vorliegen. An Sitzungen der Unterausschüsse köianen
die von den Beratungspunkten jeweils hetrolienen Landes-
behörden teilnelimen.

(5) Der Bundesminisler fiir Bildung und Wissensdiali und
die iür den Vollzug des Atomgesetzes zuständigen Lendas-
behörden konnen, soweit sie es lür erforderlicli halten, im Ce-
nelimigungsverlahreii oder Aulsidilsverlahren zugezogene
Sadiverständigc zur Teilnahme an Silzungen einladen.

(o) Die für den Vollzug des Atomgesclzes zusländiqen
Landeshehörden künnen verlangen, dell sachversléintligil: Ver-
treter der Anlragstoller oder der von Aufsichlsmallnahmon Be-
trolienen von der Reakior-Siclierlieilskoznmission und ihren
Unloraussdiüssen vor Abgabe einer Enipfehlung angehöit
vøcrden.

(7) lst ein Milglied der Reaklor-Siclierheitskemmission oder
ein zugezogener Saclwersléindiger an der Teilnahme verinnderl,
kann der Gesdnillsslelle ein Beauilragler benannt wwerden. dei
olme beschlienende Sliinme an der Sitznng teilnimmt.

(S) An inlernen Bemlungen (§ 2 Abs. b) nelunen .iuñer den
Nlitijliedern nur Vcrlreler der Gesclilillssielle und de: Bundes-
miinslnvrs lür llildunq und Wissensdialt sowie Beaullmçuc von
Mitgliedern der Reuktnr-Siclierlieitskommission leil.

\





KUréGL. L.:  

1 5 JAN .

d. T; L., 
    











NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-053:1 

Ursprunglig utgåva: september 1971 

Översedd september 1974 

sid 3, rad 2: 

antalet bränsleelement skall vara 444 

sid 2, 2:a styckets sista rad: 

under första driftåret 

sid 3, sista stycket utgår och ersättes med: 

Styrstavarna består av ett absorbatorkors och ett skaft. 
Absorbatordelen utgöres av fyra 8 mm tjocka blad av rost- 
fritt stål, vilka vart och ett utgör entvinge i absorbator- 
korset. Bladen är borrade med horisontella kanaler, vilka 
fylls med borkarbidpulver. Bladens ytterkant är försedd 
med en påsvetsad plåtprofil på så sätt att kanalerna står 
i förbindelse med varandra men ej med omgivningen. 

sid 4: de två översta raderna utgår 

sid 4, rad 3: 

... drivdonens kolvrör genom ... 

sid 8, rad 10 tillföres: 

inneslutningen. Inre skalventiler (backventiler) öppnar då 

härdnödkylsystemets tryck överskrider primärsystemets tryck. 
Yttre skalventilerna öppnar vid extremt låg vattennivå i 
reaktortanken. Ventilerna mot ... 

sid ll, efter sista stycket tillföresz 

Vid Barsebäcksverket förses inte förvaringsställena med 
neutronabsorberande material. 

sid 12, rad 3 från slutet tillföres: 

De avsugna gaserna, som till stor del utgöres av knallgas= 
bildad genom radiolys i härden passerar en rekombinator där 

knallgasen överföres till vatten, varpå restgaserna föres 
via ... 

Bilaga l: 

I ursprunglig utgåva angivna data ändras enligt bilagda 
tabellblad. 

Bilaga 5: 

Ledning för dumpning av ånga ej visad. Ledningen är visad 
i bilaga 6. 

Bilaga 7: Figuren ändras enligt följande: 

Matarvatteninloppet ligger i höjd med moderatortanklocket. 

Härdstrilningen ligger i separata ror under moderatortank- 
d locket, som ej är dubbelväggigt. Jamfor figur 3:3a 1 betänkan 9 
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Datatabell för station med kokarreaktor 

1. Reaktorn och primärkylsystemet 

l l _ _Allüäânâ 232% 

Reaktorns termiska effekt 1700 MW

Reaktorns ångflöde §22 kg/s 

Totalt cirkulationsflöde genom reaktor- 
härden 6700 kg/s 

Reaktorns drifttryck 70 bar 

Reaktorns drifttemperatur 286 OC 

Matarvattentemperatur 180 OC 

Underkylning vid härdinloppet 13 OC 

Medelånghalt vid härdutloppet lå vikts*Z 

l z _ _Härádimsnâisnsá 

Härddiameter, ekvivalent åéâg mm 

Härdhöjd gg; mm

Reflektortjocklek, radiell ekvivalent 350 mm 

Reflektortjocklek, axiell topp och botten 200 mm 

l-â ._ _Bläâsleá-iåâ 

Bränslematerial U02 3 
Bränsletäthet lfhê_ 8/Cm 

Kapslingsmaterial 
E

Zr-2 

Stavgitter, kvadratiskt 8 x 8 stavar 

Normalstavar 

Antal (per patron) 52 st 

Ytterdiameter 12.25 mm

Bränslelängd âzlå m

Kapslingstjocklek 10:89 mm 

Kutsdiameter 10-46 mm  

Specialstavar (hörn-) 

Antal (per patron) 12 st 

Ytterdiameter 11-75 mm 

Bränslelängd ållå mm 

Kapslingstjocklek 9;§Q mm 

Kutsdiameter 2422. mm 

Bränslepatroner, antal 444 st 



1.4 

l .5 

_2- 

Bränslevikt, (per patron) 

Bränslevikt, (totalt) 

Bränslepatronernas totallängd 

Antal spridare 

Spridarmaterial 

Projicerat strömningstvärsnitt 
vid spridare 

Strömningstvärsnitt per patron 

Hydraulisk diameter i patron 

Höljerör, material 

Höljerör, yttersida 

Höljerör, plåttjocklek 

Spalt mellan höljerör, nomin. 

Spalt i styrstavsstråk, nomin. 

5237255818: 

Antal styrstavar 

Delning mellan styrstavar 

Slaglängd 

Spännvidd 

Bladtjocklek 

Absorbatorns längd 

Total längd 

Total vikt 

Styrstavsform 

Absorbatormaterial 

Kapslingsmaterial 

Rsaktgráyâiâaliáke 93:e 

Maximal överskottsreaktivitet 

Skillnaden mellan kall och varm reak- 
tor inkl. Xe och Sm 

Diskontinuitet vid bränslebyte 

Reglermarginal 

Avstängningsmarginal 

Totalt 

NÄR 053:1 
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.1.§.2.-..5. 

_§LdQ ton U

4385 mm 

6 st 

Inconel X 

74.3 cmz 
104.3 cmz 
14.1 mm 

Zr-4 

138 mm 

2.0 mm 

10.0 mm 

19.5 mm 

109 st 

305.5 mm 

3650 mm 

272 mm 

8 mm 

3650 mm 

6370 mm 

130 kg 

korsformad 

BAC 
SIS-2333 eller lik- 

värdigt 

0.07 Ak 

0.06 Ak 

0.01 Ak 

0.01 Ak 

0.15 Ak 



Reaktivitetskoefficienter 

Voidkoefficient 

Bränsletemperaturkoefficient 

Effektkoefficient 

NÄR 053:] 
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- 100 till 
pcm/Z void 

- 2 pcm/OC 
- 25 till - 40 pcm/Z 
av full effekt vid 
full effekt 

- 150 

i-g _ _värmesesnzsiatdsts 

Medeleffekt per liter härdvolym §§;§ kw/l 

Medeleffekt i bränslet vid nominell effektnglgg kw/kg UO2 
Maximal värmebelastning vid nominell 

2 effekt 
lgg W/cm 

Maximal värmebelastning vid nominell 
effekt §20 W/cm 
Maximal U02-temperatur vid nominell 

Oeffekt l§QQ C

Totalt kylvattenflöde genom bränsle- 
patronerna 6030 kg/s 
Totalt kylvattenflöde mellan bränsle- 
patronerna 670 kg/s 
Utgående ånghalt vid nominell effektv 

Medel. från härden lâåá vikts-Z 
Medel. från bränslepatronerna 1_ vikts-Z 

l.z____Rga§tgr5ank;pgb_yQdergtgrEag§ 
Reaktortank 

Innerdiameter 5200 mm 

Invändig höjd 20 000 mm 

Väggtjocklek, kolstål ASTM 302B 129 mm 

Väggtjocklek, rostfri beklädnad 5 mm 

Konstruktionstryck 85 bar 

Beräkningstemperatur 300 OC 

Total vikt ca 500 ton 

Moderatortank 

Innerdiameter 4280 mm 

Väggtjocklek 25 mm

Material SIS-2333 eller lik- 

värdigt 
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2. Reaktorinneslucning och kondensationssystem 

2-_1_ _ _Blâånâdâtâkâiâkâ §12 

Reaktorinneslutningens nettovolym 

Primärutrymmet ca 5100 m3 

Sekundärutrymmet (inkl. kondensa- ca 4800 m3 
tionsbassängens vattenvolym) 

Väggtjocklekar 

Inneslutningsvägg 110 cm

Reaktorstrumpa 80 - 160 cm 

Inneslutningsbotten ca 100 cm

Inneslutningens konstruktionstryck 5.5 bar 

2-2 __ _Szsseatskaiâkâ 2353 

Kondensationsbassängens vattenmassa ca 1940 ton 

Kondensationsbassängens temperatur 20 OC 

Nedblåsningsrörens 

Antal 96 st 

Totala blåsningsarea ca 28 m2 

Nedstickningsdjup i bassängen ca 3 m

Primära kylsystemets avblåsningsventiler 

Tryckregleringsventiler 

Antal 2 st 

öppningstryck 
\

70 bar 

Avblåsningskapacitet (vid 85 bar) 
per st 38.5 kg/s 

Bassängblåsningsventiler 

Antal 7 st 

Öppningstryck 80 bar 

Avblåsningskapacitet (vid 85 bar) per 
st 66.5 kg/s 

(2 st b1åser dock endast 28 kg/s per st 

vid trycket 85 bar) 

Direktblåsningsventiler 

Antal 13 st 

Öppningstryck 85 bar 

Avblåsningskapacitet (vid 85 bar) per st 66.5 kg/s 

Primärutrymmets normala 

Tryck 0.9 - 1.0 bar 

Temperatur ca 45 OC 
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3. Nödkylningssystemen 

å-l _ _Häråszrånälsrâyátsmss 

Pumpar 

Antal 2 st 

Kapacitet (per st) 170 kg/s 

Tryckuppsättning vid flödet 170 kg/s 10 bar 

Drifttryck vid dämda punkten 18 bar 

Strildysor 

Antal 40 st/krets 
(35 st/krets i Barse- 

bäcksverket 1) 
å - å _ _Sxssea §6: ånaeálgtaiasâsnråüälina 

Pumpar 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st) 100 kg/s 

Drifttryck max 10 bar 

Värmeväxlare 

Antal 2 st 

Effektöverföring max 
O 

ca 12.5 MW/st
(vid bassängtem = 70 C och havs- 

vattentemp = 5 C) 

Effektöverföring ca 2.5 MW/st 
(vid normal bassängkylning) 

å -å _ _Ssk2nåä:k11.§y2tsm_åö: söákxlai 2821295132!) 

Pumpar. 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st) 100 kg/s 

Drifttryck max 10 bar 

å - i _ _Selgvâtgeaszssea :får_nädäyåninasspgsåfseå 

Pumpar 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st)_ 400 kg/S 
(system 712 200 kg/s per pump i 

Barsebäcksverket ll 
4. Elkraftförsörjning 

4.1 Rgsgrlkgaåtâgârâgat_(gigsglgrivä) 

Antal 3 st 

Spänning 6-3 kV 

Aktiv effekt (per st) 1640 kw 
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Bränsleförbrukning (vid ful] effekt, 0.5 m3/h 
per st) 

Förbränningsluftbehov (full effekt, 2.3 m3/sek 
per st) 

Bränsleförrådets volym (totalt) 70 m3 
Tidsbehov för uppstartning (efter im- 

puls) 8 sek 

Lastpåläggning 

8 sek efter startimpuls 50AZ 

12 sek efter startimpuls 100 Z

/Lsd 
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NÄR O53:l 
NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Beskrivning av station med kokarreaktor 

1- Ialséuias 

Föreliggande rapport avser att ge en översiktlig beskrivning av den 

anläggning som utgör referens för BWR-alternativet inom haverianalysen. 
Den som typexempel valda stationen, Barsebäck I, omfattar en kokarreak- 

tor av direktcykeltyp med termisk effekt på ca 1700 MW, placerad i en s k 

PS-inneslutning i konventionell ovanjordsförläggning. Stationens turbin- 

anläggning utgöres av en kondensturbin. Avsteg från Barsebäcksreaktorn 

har gjorts, speciellt beträffande det primära kylsystemet, vilket i be- 

skrivningen nedan försetts med interna cirkulationspumpar. Med avseende 

på förläggningstyp respektive turbinanläggning har utöver referensanlägg- 
ningen alternativt omnämnts bergrumsförläggning respektive turbinanläggning 
anpassad till fjärrvärmeproduktion. 

I beskrivningen har den största vikten lagts vid dels system med central 

betydelse för reaktordriften, dels system som har till uppgift att be- 

gränsa konsekvenserna av ett eventuellt reaktorhaveri, medan mera perifiera 

hjälpsystem endast omnämnts i korthet. 

2. Stationsutformning 

Den anläggning som innefattar en kokarreaktor kan indelas i följande 

byggnadsdelar: reaktorbyggnad, turbinbyggnad samt servicebyggnader med 

utrymmen för kontrollrum med elektroteknisk utrustning, verkstäder, förråd, 

personalutrymmen 0 dyl. Dessa enheter är sammanbyggda till en byggnadskropp, 
men är dock fuktionellt skilda åt, vilket möjliggör en uppdelning i kont- 

rollerad och icke kontrollerad area. Skilda från den centrala byggnads- 

kroppen finns också byggnader för bl a gasturbiner, vattenverk och rens- 

verk samt byggnad för aktivt avfall. 

Planlösningen av reaktorbyggnaden samt övriga aktiva byggnader utförs dels 

med tanke på funktionella synpunkter, dels med tanke på strålnings- och 

säkerhetssynpunkter. Med anledning av det senare sker en indelning i olika 

klasser med stigande dosrat och därmed följande restriktivitet beträffande 

tillträdbarhet. Förbiologiskt strålskydd användes skärmar av vanlig be- 

tong. Strålskärmarnas främsta uppgift är att garantera största möjliga 
tillträdbarhet under drift och avställning, men de skall även möjliggöra 
vistelse i kontrollrummet efter ett allvarligt haveri. 
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Reaktorinneslutningen, som bl a innehåller reaktortanken och dess av- 

lastnings- och säkerhetsventiler, består av ett primärutrymme, ett kon- 

densationsutrymme med en vattenbassäng, ett tillhörande nedblåsnings- 

system mellan primär- och kondensationsutrymmena samt ledningsgenom- 

föringar med skalventiler. Inneslutningen utgöres av en betongkonstruk- 

tion med tätande plåtbeklädnad och är ej tillträdbar under drift. 

Förutom reaktorinneslutningen innehåller reaktorbyggnaden de hjälp- 

system, som krävs för reaktorns drift. Dessa beskrives i senare kapi- 

tel av denna rapport. Tillträde till reaktorbyggnaden sker via slussar, 

eftersom denna utgör en andra barriär mot aktivitetsutläckning. 

Den ovan gjorda byggnadsbeskrivningen avser förhållandena vid ovanjords- 

förläggning av stationen. Alternativet härtill är bergrumsförläggning, 

varvid antingen hela stationen placeras under jord, eller i annat fall 

endast själva reaktorn med aktiva hjälpsystem förlägges i bergrum, medan 

turbinanläggningen och inaktiva utrymmen placeras ovan jord på konven- 

tionellt sätt. (Denna problematik behandlas närmare i När-151.) 

Som exempel kan nämnas följande: I bergrumsutrymmet placeras reaktorn i 

en inneslutning av pressure-suppression-typ, kring vilken hjälpsystemen 

arrangeras på bästa sätt ur säkerhets- och utrymmesbesparande synpunkter. 

Det omgivande berget utgör en andra barriär mot gasformigt aktivitets- 

läckage från reaktorhallen genom att bergets porositeter hålles väl vatten- 

fyllda genom artificiell grundvattenkontroll. Berglagren närmast reaktor- 

hallen dräneras dock genom speciella kanaler i avsikt att förhindra in- 

läckning av grundvatten från berget. 

Vid placering av turbinanläggningen under jord avtätas bergrummet för 

denna på liknande sätt som vid reaktorhallen. 

För transporter till bergrummen samt för rör- och kabelförbindelser 

förekommer tillfartsvägar i form av tunnlar och schakt. Dessa anslutes 

till bergrummen med täta slussar eller med hjälp av speciella avtätningar 

i avsikt att förhindra läckagerisker. Härutöver finns, vid bergrumspla- 

cering av turbinanläggningen, tillopps- och avloppstunnlar för kylvatten 

till turbinkondensorn. 
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3. Reaktorn 

Den reaktor som studeras utgöres av en lättvattenkokare med termisk effekt 

ca 1700 MW (ca 580 Mwe). Reaktorhärden består av 436 bränsleelement med 

64 stavar per element. Bränslestavarna utgöres av UO2-kutsar, kapslade 
i rör av Zircaloy-2. Hela bränsleelementet omslutes av ett höljerör, vil- 

ket tillsammans med topp- och bottenplattorna utgör elementets stomme. 

Inom denna stomme svarar 6 st spridare för bränslestavarnas fixering. 

I härden är bränsleelemanten grupperade fyra och fyra kring de korsformade 

styrstavarna (109 st till antalet), vilka införes i spalter mellan ele- 

menten. De spalter som ej utnyttjas för styrstavar ger plats för till- 

fälliga absorbatorer, vilka användes under första bränslecykeln. 

Utöver själva bränslesatsen innehåller reaktortanken en rad konstruktions- 

element, varav de viktigaste skall nämnas här. Under reaktorhärden före- 

kommer ett ledrör för varje styrstav. Ledrören har till uppgift dels att 

ge styrning åt styrstavar i utdraget läge, dels att uppbära bränsleele- 

menten. Härdens tyngd belastar härigenom styrdonsstudsarna i reaktortankens 

botten. 

Reaktorhärden omgives av ett inre skal, moderatortanken, vars främsta 

uppgift är att styra huvudkylkretsens vattenflöde genom härden. Moderator- 

tanken utgör även en del av härdstommen, vilken slutligen fullbordas av 

härdgallret, som ger styrning åt bränsleelementen vid härdtoppen. 

Slutligen innefattar härden ett antal neutrondetektorer och startneutron- 

källor. Ledrören för detektorerna mellan reaktortankbotten och härdbotten 

är monterade på samma sätt som styrstavsledrören. 

Övriga inventarier i reaktortanken beskrives under kapitlet om reaktorns 

huvudkylsystem. 

Reaktorns reaktivitet kontrolleras av styrstavarna samt för första härden 

även ett antal fasta absorbatorer. Styrstavarna påverkas manuellt från 

kontrollrummet under normal drift. Vid snabbstopp inskjuts styrstavarna 

hydrauliskt efter manuell eller automatisk signal. Som en långsamt verk- 

ande avställningsreserv för styrdonssystemet förekommer även ett system 

för borinsprutning i reaktorhärden. 

De korsformade styrstavarna utgöres av en yttre höljeplåt, som innehåller 

ett antal rostfria rör, orienterade i stavens längdriktning. Rören, som 

är indelade i ett antal kammare, är fyllda med borkarbidpulver. Genom in- 
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delningen motverkas risken för att borkarbiden på grund av vibrationer 
skall packa ihop sig i stavens nedre ände. 

Styrstaven låses till drivdonens axel genom en specialkoppling. Driv- 
donen har två mekanismer, en långsam elektromekanisk för normala reg- 
leringsuppgifter och en snabb hydraulisk för snabbstoppsuppgiften. 
net elektromekaniska systemet manövrerar styrstaven genom förskjutning 
av en grafitmutter medelst en elmotordriven skruv. 

För indikering av styrstavens läge finns två system. Det ena, som arbe- 
tar med en serie magnetpåverkade tungelement, monterade i ett rör utan- 
för styrdonsstudsen, har till uppgift att ge information på stationens 
huvudkontrolltavla om stavarnas läge. Det andra, som ger en noggrannare 
indikering, får sin information genom en varvräknare på styrdonens 
drivskruv. För att avbryta rörelsen när styrstaven uppnår ett ändläge 
finns speciell lägesindikering på drivdonets grafitmutter. 

För kortsiktiga ändringar av reaktorns effekt utnyttjas den Stora nega 
tiva voidkoefficienten hos kokarreaktorn. Genom en ökning av cirkula- 

tionspumparnas flöde ökas sålunda reaktoreffekten genom att voidbild- 

ningen i härden minskar. Regleringen av cirkulationsflödet utnyttjas 
för att anpassa reaktoreffekten till belastningen på turbingeneratorn. 

5. Reaktorns huvudkylsystem 

Reaktorns huvudkylsystem omfattar det primära cirkulationssystemet, ång- 
systemet med avblåsnings- och säkerhetsventiler samt matarvattensystemet. 
Primära cirkulationssystemet tillför härden det kylvatten, som är nöd- 

vändigt för bortförande av den i bränsleelementen genererade värmeenergin. 
För att upprätthålla ett tillräckligt kylvattenflöde genom reaktorhärden 

ombesörjes tvångscirkulation av ett antal (minst sex) interna cirkula- 

tionspumpar, s k instickspumpar. Dessa är belägna i den nedre delen av 

fallspalten mellan reaktortankväggen och moderatortanken och suger vatt- 

net från fallspalten för att trycka det upp genom reaktorhärden. Driv- 

ningen av de interna cirkulationspumparna ombesörjes av elektriska “

motorer, placerade i speciella studsar vid reaktortankens botten. \

Vid kylvattnets passage genom härden sker en uppvärmning, och det sker 

en kokning i kanalerna. det är härvid viktigt att kylvattenflödet är 
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tillräckligt för att förhindra att en alltför hög temperatur på bränsle_

stavarna uppträder. Ett minskat kylvattenflöde föranleder dock en ökad

void, vilket genom den negativa voidkoefficienten medför en reducering
av reaktoreffekten i nästan motsvarande grad. Cirkulationssystemet och

härden utformas också så att hydrodynamisk instabilitet inte uppträder
hos reaktorn inom något effektområde.

Det primära cirkulationssystemet inneslutes helt av reaktortanken, som

utgöres av en vertikal, cylindrisk trycktank med halvsfärisk botten och

halvsfäriskt lock. Tanken tillverkas av låglegeratkolstål med ett in-

vändigt påsvetsat skikt av rostfritt stål. Tanklocket bultas fast till

tanken med ett flänsförband, avtätat med dubbla O-ringar och försett

med mellandränage. Anslutningsstudsarna för utgående ånga, matarvatten,

härdsprinkling m m placeras på den cylindriska delen under flänsen. Tank-

locket har ett fåtal små studsar för avluftning, lockkylning och instru-

menteringsledningar, medan det i tankbotten finns studsar för styrdon,

neutronflödesmätare samt några mindre studsar för bortillförsel, drä-

nering m ma

Direkt anknutna till reaktorns cirkulationssystem ingår i huvudkylsystemet
även ångsystemet och matarvattensystemet. Till ångsystemet är vidare

knutet avblåsningssystemet, vilket innehåller säkerhetsventilerna för

reaktorns huvudkylsystem. Sammanlagt finns 20 st avblåsningsventiler,
varav 7 st, i händelse av otillåten tryckstegring, blåser av ånga till

kondensationsbassängen i inneslutningens sekundärutryme. De övriga 13

ventilerna, som utgör de egentliga säkerhetsventilerna, öppnar senare och

blåser direkt till inneslutningens primärutrymme. Härutöver förekommer

två tryckregleringsventiler, som vid behov kan avblåsa.ånga till konden-

sationsbassängen.

Den ånga som under drift alstras i reaktorhärden avskiljes från primär-
kretsens vatten i ångseparatorerna och får passera ett batteri av fukt

avskiljare i reaktortankens övre del. Härifrån ledes ångan via fyra hu-

vudångledningar till turbinens pådragsventiler. I turbinen avger ångan
en del av sin energi, varefter den ledes till den havsvattenkylda turbin*

kondensorn och kondenseras. I händelse av turbinstopp kan i stället ångan
ledas förbi turbinen via en dumpningsledning till kondensorn. På detta

sätt bibehålles kondensorn som värmesänka även vid turbinavstängning.
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Från turbinkondensorns vattenförråd återföres vattnet till reaktorns 

primärkylkrets. uetta sker med hjälp av dels kondensatpumparna, som 

pumpar vattnet genom lågtrycksförvärmare och kondensatreningskrets, 

och dels matarvattenpumparna, som för vattnet via högtrycksförvärmarna 

till reaktortanken. 

I de fall turbinen utformas för produktion av fjärrvärme bibehålles 

kallvattenkondensorn och möjligheten att dumpa ånga där kvarstår. Vatten* 

förrådet i turbinkretsen kommer i detta fall att utgöras av en speciell 

matarvattentank placerad omedelbart före matarvattenpumparna. 

5. -___§s2k29:i992§l2s2á2s_9sh_:s2ks9zäxssseé 

Inneslutningen för reaktorns primärsystem är belägen centralt i reaktor* 

byggnaden och är av typen Pressure Suppression (PS-inneslutning). 

Inneslutningen består av ett primärutrymme, som omsluter reaktortank 

och rörledningar med avblåsningsventiler samt ett kondensationsutrymme, 

som har förbindelse med primärutrymmet via nedblåsningsrören. I avsikt 

att motverka risker för knallgasbildning och därmed följande exp1os1ong- 

risker är inneslutningen normalt försedd med kVäV83$atm°$fäT» 

Reaktorinneslutningen har till huvuduppgift att efter ett haveri inne 

i densama innesluta och isolera de frigjorda radioaktiva nukliderna. 

Av denna anledning dimensioneras reaktorinneslutningen för det rörbrott, 

som medför den största tryck- och temperaturbelastningen. För att kunna 

fullgöra sin uppgift som isoleringskärl utföres reaktorinneslutningen 

som ett gastätt betongtryckkärl, varvid gastätheten upprätthålles av en 

i betongen ingjuten tätningsplåt. För att motstå de uppåtriktade kraf- 

terna vid ett haveri förankras inneslutningens väggar i en betongsockel, 

som i sin tur är förankrad i berg eller speciella betongfundament. lnne- 

slutningens hållfasthet mot inre övertryck åstadkommas dessutom genom de 

horisontella orienterade ringformiga spännkablarna. Den övre öppningen i 

reaktorinneslutningen avtätas med en stålkupol, som bultas tätt till en 

ram i betongkonstruktionens tätningsplåt. 

Inneslutningens primärutrymme har på ett flertal ställen genomföringar 

för vatten- eller ångrör samt för instrumentledningar, ventilationsled- 

ningar och elektriska kablar. Dessa genomföringar är alla konstruerade 

för att tillgodose kravet på täthet hos inneslutningen. Således är alla 

rörledningar, som har direkt förbindelse med reaktorns huvudkylsystem 

eller som är öppna till inneslutningen, försedda med snabbstängande ven- 

053:; 



_ 7 _ NÄR 053:; 

tiler för isolering av inneslutningen i händelse av rörbrott eller då 
annan risk för aktivitetsläckage föreligger. Dessa s k skalventiler stänges 
automatiskt på signal från exempelvis tryck- och temperaturgivare i inne-

slutningen. Skalventilernas funktion provas rutinmässigt och i stor ut- 

sträckning kan detta göras under drift av reaktoranläggningen. 

En ytterligare barriär mot aktivitetsläckage till omgivningen utgör reak- 

torbyggnaden. Denna är dock av konventionell konstruktion, och dess 

konstruktionstryck och täthet bestäms av ventilationstekniska skäl. För 
slussar och andra genomföringar in till reaktorbyggnaden är täthets- 
kravet detsamma som för byggnaden i övrigt. 

För reglering av de interna klimatförhållandena är reaktorbyggnaden för- 
sedd med ett ventilationssystem. Detta är avdelat i två delar, varav 

den ena har till uppgift att under normal drift kyla vissa utrymmen i 

stationen samt förse utrymmen inom dess kontrollerade del med friskluft. 
Den-andra systemdelens uppgift består i att ombesörja ventilation och 

luftrening efter aktivitetsspridning inom reaktorbyggnaden. I det senare 

fallet leds den avsugna luften via filter till ventilationsskorstenen. 
Filtren är dimensionerade att kunna ackumulera den mängd luftburna partikel- 
formiga föroreningar samt den jod, som kan läcka ut till reaktorbyggnaden 
vid antagna haverier. 

Det filtrerande ventilationssystemet kommer också till användning för ut- 

vädring av reaktorinneslutningen, då man önskar tillträde dit i samband 

med service- och bränslebytesarbeten. 

6- Hêékzlâxåsem 

Nödkylsystemen har stark anknytning till reaktorinneslutningen, då det i 

deras uppgifter ingår att upprätthålla inneslutningens integritet. Den 

viktigaste uppgiften för denna systemgrupp är dock att förhindra upp- 
komsten av bränsleskador i samband med ett bortfall av det ordinarie 

huvudkylsystemet. Dessa nödsystem fyller i allmänhet ej någon speciell 
funktion under stationens normala drift. 

Härdsprinklersystemet har införts för att skydda bränslet mot överhett- 

ning och därav följande kapslingsskador, vilket kan orsakas av förlust 

av kylmedlet genom ett stort ångledningsbrott eller av stopp i kylmedels- 
cirkulationen genom pumpmissöde. Vatten från härdsprinklersystemet sprink- 
las direkt på bränsleelementen från dysor ovanför reaktorhärden. 
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Härdsprinklersystemet omfattar två, från varandra helt separerade pump- 

kretsar, som var och en ensam kan ge tillfredsställande nödkylning av

bränslet i härden. Varje krets består av en pump med sugledning, som

tar sitt vatten från inneslutningens kondensationsbassäng och pumpar

det genom en tryckledning till sprinklerringarna inne i reaktortanken.

Dessutom finns för varje krets en separat provningsledning, som möjlig-

gör funktionsprov av pumparna under drift av stationen. Start av pumparna

och öppning av tillhörande avstängningsventiler sker automatiskt på

signal om för låg nivå i reaktortanken eller för högt tryck i inneslut-

ningen. Ventilerna mot reaktorns primärsystem öppnas dock först när

trycket där ej överskrider det som pumparna byggt upp i härdsprinklings-

systemet. Vid behov kan systemets pumpar och ventiler även manövreras

manuellt från centrala kontrollrummet.

Elförsörjning av härdsprinklersystemets pumpar upprätthålles av det

dieselsäkrade 6 kV-nätet. Matningen är här fördelad på helt separerade

skenor, varför avbrott i ett elstråk endast kan förorsaka stopp av en

nödkylpump. Vid bortfall av den ordinarie elmatningen uppstår dock en

fördröjning om ca 30 sekunder i sprinklersystemets startsekvens, vilket

betingas av dieselaggregatens starttid.

Då det vatten som tillföres reaktortanken av sprinklersystemet till stor

del återföres via rörbrottet till kondensationsbassängen, kan systemet

arbeta under lång tid utan tillförsel av vatten från yttre system.

Risken finns även att ett litet rörbrott kan orsaka kylmedelsförlust under

så långsam trycksänkning, att härdsprinklersystemet ej förmår tillgodose

den omedelbara vattenåterfyllningen. I sådant fall skall matarvattensystemet

eller reservmatarvattensystemet, genom inpumpning av vatten från turbln-

kondensorn respektive kondensatförrådet, förhindra att reaktorhärden torr-

lägges.

En viktig del av nödkylningssystemen utgör systemet för inneslutnings-

sprinkling. Detta har i haverisituationer till uppgift att kyla inneslut-

ningens atmosfär och kondensera den ånga, som blåser ut till inneslutniugen?

primärutrymme efter ett rörbrott i reaktorns huvudkylkrets. Dessutom skall

detta system i möjligaste mån tvätta ut radioaktiva nuklider, som tillföres

inneslutningens atmosfär.
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För fullgörande av dessa uppgifter innefattar systemet för inneslutnings- 

sprinkling två i det närmaste identiska kretsar, vardera med pump, värme- 

växlare och sprinklingsdysor. Dessutom finns en reservpump parallellt med 

pumparna i de båda kretsarna, vilken manuellt kan kopplas in i den händelse 

att någon av de ordinarie pumparna måste avställas. Kretsarnas sprinklings- 

dysor är placerade i inneslutningens primärutrymme, men dessutom finns för 

varje krets en recirkulationsledning till kondensationsbassängen i sekundär- 

utrymet, vilken bl a kan användas vid provning av pumparna. 

Systemet startas automatiskt på alla de signaler, som föranleder isolering av 

reaktorinneslutningen. Pumparna suger därvid vatten från kondensations- 

bassängen och trycker det via värmeväxlarna till sprinklingsdysorna. För att 

uppnå tillräcklig sprinklingseffekt är under den första halvtimmen efter ett 

stort ångledningsbrott endast drift av en krets nödvändig, medan man därefter 

måste kräva drift av båda kretsarna. I det senare skedet kan dock den ena 

kretsen tillåtas att återföra vattnet från värmeväxlaren direkt till konden- 

sationsbassängen via recirkulationsledningen. Denna cirkulationsväg användes 

för övrigt även intermittent under normal drift för att hålla kondensations- 

bassängens temperatur inom föreskrivna gränser. 

Värmeväxlarna i systemet för inneslutningssprinkling kyles av ett sekundär- 

kylsystem, som utgöres av en sluten sötvattenkrets för varje värmeväxlare. 

Vattnet i detta kylsystem kyles i sin tur av saltvattensystemet. 

Det vatten, som i haverisituationer sprinklas i inneslutningens primär- 

utrymme rinner tillsammans med läckvatten från rörbrottet tillbaka till 

kondensationsbassängen, varför systemet kan drivas under lång tid utan till- 

försel av vatten från andra system. 

Beträffande elförsörjningen av pumpmotorer i de system, som medverkar till 

inneslutningskylningen, gäller detsamma som ovan sagts om härdsprinkler- 

systemet. 

Provning av systemets kretsar sker regelbundet under drift via recirkula- 

tionsledningarna till kondensationsbassängen. För provning av Sprinkler- 

stamarna med dysor och skalventiler finns uttag för anslutning till 

stationens tryckluftsnät. 
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7. Kontrollanläggning 

Kontrollanläggningens uppgift är att möjliggöra en optimal drift av stationen 

och att genom automatiskt verkande åtgärder förhindra eller reducera kon- 

sekvenserna av fel eller onormala tillstånd i anläggningen. De för stationens 

drift och säkerhet nödvändiga instrumenten och manöverorganen är sammanförda 

till det centrala kontrollrumet. Vissa hjälpsystem har dock lokalt placerade 

kontrollutrustningar. 

Beträffande regleringen av reaktorns effekt sker de automatiska effekt- 

ändringarna genom styrning av cirkulationsflödet genom härden. Flödesändringar 

åstadkommes genom ändring av cirkulationspumparnas varvtal. Större och mera 

långsiktiga effektförändringar åstadkommas genom förskjutning av styrstavarna. 

Indikering av reaktoreffekten sker med hjälp av de i härden placerade neutron- 

mätkanalerna, vilka under vissa betingelser även har möjlighet att utlösa 

snabbstopp av reaktorn. Utlösning av snabbstopp kan dessutom ske på en rad 

indikeringar utanför reaktorhärden, som t ex högt tryck i inneslutningen, låg 

vattennivå i reaktortanken, högt reaktortryck, skalventilstängning m m. Till 

detta kommer möjligheten till manuell utlösning av reaktorsnabbstopp. De 

automatiska säkerhetskedjorna för utlösning av reaktorsaabbstopp är av 

fail-safe-typ. 

En ur säkerhetssynpunkt väsentlig del av kontrollanläggningen utgörden 

radiologiska moniteringsutrustningen. Detektering av aktivitetsnivåer sker 

inne i stationen i såväl system som lokaler, men dessutom sker kontinuerlig, 

detektering av såväl luft- som vattenburna aktivitetsutsläpp från stationen. 

8. Elektrisk kraftförsörjning 

Den elektriska kraftförsörjningen av stationens hjälpsystem erhålles under 

normal drift från turbingeneratorn, medan det yttre 130 kV-nätet ger hjälp- 

kraft vid reaktorstart och under driftuppehåll. I de fall ingen av dessa mat- 

ningsvägar är tillgänglig övertages lasten av gasturbinaggregat och dieselmotor- 

drivna generatorer, där gasturbinerna får ta över last med lägre prioritet 

och Således främst har till uppgift att öka stationens drifttillgänglighet. 

För den ordinarie matningen har stationen fyra 6 kV-skenor, vilka matas 

från stationens hjälpkrafttransformator. Dessa skenor, som utgöres av helt 

separerade enheter, matar i sin tur bl a två dieselsäkrade 6 kV-skenor, som 

i haverisituationer har till uppgift att trygga elförsörjningen av favoriserad 

last, vari ingår bl a sprinklerpumparna samt matningen till 400 V-skenorna. 
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Från dessa tillgodoses elförsörjningen till regler- och manöverutrustning 

samt vissa ventilmotorer, vilket för en del komponenter sker via de batteri- 

säkrade 400 V-likspänningsskenorna. Häribland skall speciellt märkas kom- 

ponenter i reaktorns säkerhetssystem, som matas V13 de stöfningsfria 
230 V- och 110 V-systemen. 

9- §i§l2§Z§E§E 

En säker drift och ett optimalt utnyttjande av stationen kräver tillgång 

till vissa hjälpsystem. I detta avsnitt omnämnes helt kort de viktigaste 

av dessa. En del av hjälpsystemen är i kontinuerlig drift, medan andra 

tages i drift endast vid speciella tillfällen, t ex vid avställd reaktor 

eller i extraordinära situationer. 

I avsikt att nedbringa kontaminationsnivån i reaktorns huvudkylkrets 

är stationen utrustad med ett driftreningssystem, som i sina jonbytare 

och filter avskiljer aktiva klyvnings- eller korrosionsprodukter. 

Reservmatarvattensystemet har till uppgift att återfylla matarvatten, om 

reaktorinneslutningen opåkallat skulle isoleras och avlastningsventilerna 

på grund av för högt reaktortryck samtidigt öppnar och blåser ånga till 

reaktorinneslutningens kondensationsbassäng. Under vissa betingelser 

kan detta system dessutom medverka vid nödkylning av reaktorhärden i 

haverisituationer. 

För att tillgodose kylningsbehovet i reaktorn efter avställning finns 

ett särskilt kylsystem med uppgift att avlägsna härdens resteffektvärme 

under avställningsperioder. I anslutning härtill kan också nämnas det 

system, vars uppgift är att kyla och rena vattnet i lagringsbassängen för 

använt bränsle. Båda dessa system kyls i sin tur via det slutna sekundära 

kylsystemet av saltvattensystemet, vilka omnämnts ovan. 

En viktig del av stationens hjälpsystem utgör bränslehanteringssystemen. 

Det färska bränslet lagras på ett sådant sätt att kriticitetet ej kan upp- 

stå ens vid vattenfyllning av förrådsutrymmet. Använt bränsle förvaras 

under en avklingningsperiod i den ovan omnämnda bränslebassängen, vilken 

är dimensionerad för det antal bränsleelement, som motsvarar en och en 

halv reaktorhärd. Även denna figuration har tillräcklig marginal mot 

kriticitet, vilket särskilt garanteras genom att förvaringsställen vid 

behov kan förses med neutronabsorberande material. 
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För behandling av aktivt avfall är stationen utrustad med härför speciellt 

avsedda system. Således har systemet för gasformigt, aktivt avfall till 

uppgift att omhänderta icke-kondenserbara gaser från reaktorns process- 

system..Systemet för vätskeformigt, aktivt avfall ombesörjer uppsamling 

av dels dränagevatten och läckvatten i stationen och dels aktiva lösningar, 

såsom regenereringslösningar eller högaktivt slamformigt avfall, såsom 

jonbytar- eller filtermassor. Härutöver finns etablerade rutiner för om- 

händertagande och förvaring av fast avfall, vilket kan utgöras av kasserade 

komponenter, avvattnade jonbytarmassor, aktiva sopor 0 d. Generellt har 

avfallssystemen till uppgift att begränsa utsläppen av aktivitet från 

stationen under normala driftsförhållanden. 

Under denna rubrik skall också nämnas borsystemet, vilket har till upp- 

gift att tjäna som ett komplement till styrstavssystemet. Borsystemet, 

som är ett rent nödsystem och ej användes vid normala avställningar, kan 

tillföra reaktorn ett negativt reaktivitetstillskott, motsvarande den 

kalla härdens reaktivitetsöverskott, om styrstavarna står kvar i drift- 

läget. Inpumpningen av borlösningen utföres dock relativt sakta, varför 

systemet i första hand har inverkan på längre sikt. Härutöver finns 

speciella servicesystem i stationen. Bland dessa kan nämnas systemen för 

tryckluftförsörjning, servicevattensystemet och systemet för brandsläck- 

ning. 

10- Tsräiaâxâssmss 

Turbinsystemet kan för en direktcykelstation principiellt hänföras till 

reaktorns huvudkylsystem. Under denna rubrik har också omnämnts detal- 

jer som ångledningar och matarvattensystem och i viss mån även själva 

turbinen med kondensor. 

Av denna anledning skall här endast sägas att själva turbinen i stort 

sett är av konventionellt utförande och konstruerad för drift med mättad 

ånga. Mellan högtrycks- och lågtrycksdelarna finns fuktavskiljare och 

mellanöverhettare. Med hänsyn till att ångan är aktiv ställs strängare 

krav än normalt på täthet mot utläckande vatten eller ånga. 

Avgasning av turbinsystemet och därmed av reaktorns hela huvudkylsystem 

sker genom avsug från turbinkondensorn. Avgasningen är nödvändig med 

hänsyn till turbinens drift. De avsugna gaserna föres via avklingnings- 

volymer i aktiva avgassystemet till ventilationsskorstenen och därmed till 

stationens omgivning. 
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I de fall fjärrvärme skall levereras från aggregatet förses turbinen

med ångavtappningar till kondensorer kylda av fjärrvärmevatten. Över-

föringsledningar för ånga till turbinstegen efter avtappningarna förses

med ventiler så att ångflödet till kallkondensorn kan regleras. Då maxi-

malt fjärrvärmeproduktion önskas kommer ångflödet till kallkondensorn

att vara litet, dock tillräckligt för kylning av de sista turbinstegen.

För att värmeproduktion skall vara möjlig även vid avstängd turbin har

s k reservkondensorer införts matade med tryckreduceradånga direkt från

huvudångledningarna och kylda av fjärrvärmevatten.

Kondensat från de nämnda kondensorerna (fjärrvärmekondensorer, kall-

kondensor och reservkondensorer) leds via en kondensatrening till en

matarvattentank varifrån matarpumparna suger.

Avsugning av icke kondenserbara gaser sker från samtliga kondensorer och

från matartanken.

/Lsd





NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Datatabell för station med kokarreaktor 

Reaktorn och primärkylsystemet 

Reaktorns termiska effekt 

Reaktorns ångflöde 

Totalt cirkulationsflöde genom reaktor- 
härden 

Reaktorns drifttryck 

Reaktorns drifttemperatur 

Matarvattentemperatur 

Underkylning vid härdinloppet 

Medelånghalt vid härdutloppet 

11111:-.. 

Härddiameter, ekvivalent 

Härdhöjd 

Reflektortjocklek, radiell ekvivalent 

Reflektortjocklek, axiell topp och botten 

Bränslematerial 

Bränsletäthet 

Kapslingsmaterial 

Stavgitter, kvadratiskt 

Normalstavar 

Antal (per patron) 

Ytterdiameter 

Bränslelängd 

Kapslingstjocklek 

Kutsdiameter 

Specialstavar (hörn-) 

Antal (per patron) 

Ytterdiameter 

Bränslelängd 

Kapslingstjocklek 

Kutsdiameter 

Bränslepatroner, antal 

NÄR 053:1 

Bilaga 1 

1700 MW

845 kg/s 

6700 kg/s 

70 bar 

286 °c 

180 °c 

13 °c 

12.8 vikts-Z 

3580 mm 

3650 mm 

350 mm

200 mm 

U0 
2 

3 
10.3 g/cm 

Zr-2 

8 x 8 stavar 

52 st 

12.25 mm 

3650 mm

0.74 mm 

10.58 mm

12 st 

11.75 mm

3650 mm 

0.74 mm 

10.08 mm 

436 st 



1.4 

1.5 _._.._ 

-2_ 

Bränslevikt, (per patron) 

Bränslevikt, (totalt) 

Bränslepatronernas totallängd 

Antal spridare 

Spridarmaterial 

Projicerat strömningstvärsnitt 
vidspridare 

Strömningstvärsnitt per patron 

Hydraulisk diameter i patron 

Höljerör, material 

Höljerör, yttersida 

Höljerör, plåttjocklek 

Spalt mellan höljerör, nomin.

Spalt i styrstavsstråk, nomin.

SE7E§E?X?E 

Antal styrstavar 

Delning mellan styrstavar 

Slaglängd 

Spännvidd 

Bladtjocklek 

Absorbatorns längd 

Total längd 

Total vikt 

Styrstavsform 

Absorbatormaterial 

Kapslingsmaterial 

Rsalstgrâyâiâaliâká 2815.2 

Maximal överskottsreaktivitet 

Skillnaden mellan kall och varm reak-

tor inkl. Xe och Sm 

Diskontinuitet vid bränslebyte 

Reglermarginal 

Avstängningsmarginal 

Totalt 

NÄR O53:l 

Bilaga 1 

180.5 kg U

78.7 ton U 

4385 mm 

6 st 

Inconel X

74.3 cmz 
2 

104.3 cm

14.1 mm 

Zr-4 

138 mm 

2.0 mm 

10.0 mm 

19.5 mm 

109 st 

305.5 mm 

3650 mm 

272 mm 

8 mm 

3650 mm 

6370 mm 

130 kg 

korsformad 

B4C 
SIS-2333 eller lik- 

värdigt 

0.07 Ak 

0.06 Ak 

0.01 Ak 

0.01 Ak 

0.15 Ak 
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Reaktivitetskoefficienter 

Voidkoefficient 

Bränsletemperaturkoefficient 

Effektkoefficient 

Värmetekniska data 

Medeleffekt per liter härdvolym 

Medeleffekt i bränslet vid nominell effekt 

Maximal värmebelastning vid nominell 
effekt 

Maximal värmebelastning vid nominell 
effekt 

Maximal U0 -temperatur vid nominell 
effekt 

Totalt kylvattenflöde genom bränsle- 
patronerna 

Totalt kylvattenflöde mellan bränsle- 
patronerna 

Utgående ånghalt vid nominell effekt 

Medel. från härden 

Medel. från bränslepatronerna 

1.7 RgäktgrEänk;pEb_mgdgrgtgrtänk ___._... 

Reaktortank 

Innerdiameter 

Invändig höjd 

kolstål ASTM 302B 

rostfri beklädnad 

Väggtjocklek, 

Väggtjocklek, 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Total vikt 

Moderatortank 

Innerdiameter 

Väggtjocklek 

Material 

ca 

NÄR 053:1 

Bilaga 1 

- 100 till - 150 

pcm/Z void 

- 2 pcm/OC 
- 25 till - 40 pcm/Z 
av full effekt vid 
full effekt 

45.5 kW/l 

21.7 kw/kg UO2 

118 W/cm2 

450 W/cm 

2100 °c 

6030 kg/s 

670 kg/s 

12.8 vikts-Z 

14.2 vikts-Z 

5200 mm 

20 000 mm 

129 mm 

5 mm 

85 bar 

300 °c 

500 ton 

4280 mm 

25 mm 

SIS-2333 eller lik- 

värdigt 
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Bi1aga 1 

2. Reaktorinneslutning och kondensationssystem 

2-1 _ _Bzsanâdâtskaiâks .clasâ 

Reaktorinneslutningens nettovolym 

Primärutrymmet ca 5100 m3 

Sekundärutrymmet (inkl. kondensa- ca 4800 m3 
tionsbassängens vattenvolym) 

Väggtjocklekar 

Inneslutningsvägg 110 cm 

Reaktorstrumpa 80 - 160 cm

Inneslutningsbotten ca 100 cm 

Inneslutningens konstruktionstryck 5.5 bar 

2-2 _ _Sxsseetskgiâkâ 2:152 

Kondensationsbassängens vattenmassa ca 1940 ton 

Kondensationsbassängens temperatur  20 OC 

Nedblåsningsrörens 

Antal 96 st 

Totala blåsningsarea ca 28 m2 

Nedstickningsdjup i bassängen ca 3 m 

Primära kylsystemets avblåsningsventiler 

Tryckregleringsventiler 

Antal 2 st 

Öppningstryck 70 bar 

Avblåsningskapacitet (vid 85 bar) 
per st 38.5 kg/s 

Bassängblåsningsventiler 
n

Antal 7 st 

Öppningstryck 80 bar 

Avblåsningskapacitet (vid 85 bar) per 
st 66.5 kg/s 

(2 st blåser dock endast 28 kg/s per st 

vid trycket 85 bar) 

Direktblåsningsventiler 

Antal 13 st 

Öppningstryck 85 bar 

Avbtåsningskapacitet (vid 85 bar) per st 66.5 kg/s 

Primärutrymets normala 

Tryck 0.9 - 1.0 bar 

Temperatur ca 45 OC



5 NÄR O53:1 

Bilaga 1 

3. Nödkylniggssystemen 

â-l _ _Härászrinklsrâyâtsmss 

Pumpar 

Antal 2 st 

Kapacitet (per st) 170 kg/s 

Tryckuppsättning vid flödet 170 kg/s 10 bar 

Drifttryck vid dämda punkten 18 bar 

Strildysor 

Antal 40 st/krets 

â-å _ _szssee 15.5: inaeâlsteiesâszrinâlina 

Pumpar 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st) 100 kg/s 

Drifttryck max 10 bar 

Värmeväxlare 

Antal 2 st 

Effektöverföring max 
O

ca 12.5 MW/st 
(vid bassängtemg 

= 70 C och havs- 

vattentemp = 5 C) 

Effektöverföring ca 2.5 MW/st
(vid normal bassängkylning) 

â-â _ _Sskgnáäzkxlâyâtsrtdâös eöákzleiesâueøsiâtsz) 

Pumpar. 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st) 100 kg/s 

Drifttryck max 10 bar 

â-i _ _Selsvâtseesxssea ifännädåylninassvnsifse:) 

Pumpar 

Antal 3 st 

Kapacitet (per st) 400 kg/s 

4. Elkraftförsörjning 

3-1 - _Rsssrxkzaâtásarssât_(áisssláriveâ) 

Antal 3 st 

Spänning 6.3 kV 

Aktiv effekt (per st) 1640 kw 
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NÄR 053:1 

Bilaga 1 

Bränsleförbrukning (vid full effekt, 0.5 m3/h 
per st) 

Förbränningsluftbehov (full effekt, 2.3 m3/sek 
per st) 

Bränsleförrådets volym (totalt) 70 m3 
Tidsbehov för uppstartning (efter im- 

puls) 8 sek 

Lastpåläggning 

8 sek efter startimpuls 50 Z 

12 sek efter startimpuls 100 Z 

/Lsd 
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NÄR-0ö3zl 

NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Expertgruppen 

Ursprunglig utgåva: september 1971 

Översedd september 1974 

BESKRIVNING AV STATION MED TRYCKVATTENREAKTOR 





NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-O63:l 

Ursprunglig utgåva: september 1971 

Översedd september 1974 

sid 1, efter lza stycket tillföres: 

värmeproduktion. Utredningen baserar sig huvudsakligen på 
utformningen sådan den angivits i den_preliminära säkerhets- 
rapporten som ingavs till myndigheterna i november 1969. 

sid 2, stycke 2 ersättes med följande: 

Som exempel kan nämnas att bergrumsutrymena i första hand 
kan omfatta reaktorskepp, inklätt med betongväggar med in- 

gjuten tätningsplåt som härigenom skulle utgöra reaktorns 

säkerhetsinneslutning. I ett annat bergrumsskepp, vilket 
avtätas genom betonginjektering i berget, kan reaktorns 
aktiva hjälpsystem placeras. ñär förläggas även turbin- 

anläggningen, om man ej föredrar att placera denna ovan 

jord. 

sid 2, stycke 3, rad 3 ersättes med: 

bergrum. Vid denna förläggningstyp kan de utrymmen som 
innehåller radioaktiva system placeras under jord, medan 
de övriga systemen kan förläggas ovan jord ... 

sid 6, 4:e stycket, rad 2 ersättes med följande: 

av olika typer för att säkerställa inneslutningens isolering 
vid eventuellt haveri inom denna. Beroende av ledningstyp ... 

sid 8, 3:e stycket, sista meningen utgår och ersättes med 

följande: 

två av de fyra stråken. Uttvättningen av radioaktiv jod 
i inneslutningens atmosfär kan förbättras genom tillsätt- 

ning av NaOH till sprinklervattnet och systemet är utrustat 
med en anordning härför. 

Bilaga 1: 

I ursprunglig utgåva angivna data ändras enligt bilagda 
tabeller. 





NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Datatabell för station med tgyckvattenreaktor 

10 

1.1 

Reaktorn ochAprimärkylsystemet 

Allmänna data _....._.:._....A. 

Reaktorns termiska effekt 

Totalt cirkulationsflöde genom reaktorhärden 

Reaktorns drifttryck 

Reaktorns drifttemperatur 

Härddimensioner 

Härddiameter, ekvivalent 

Härdhöjd 

Reflektortjocklek, radiellt 

Reflektortjocklek, axiell topp och botten 

Bränsledata :tu-Åt: 

Bränslematerial 

Bränsletäthet 

Kapslingsmaterial 

Stavgitter, kvadratiskt 

Bränslestavar 

Antal (per patron) 

Ytterdiameter 

Bränslelängd 

Kapslingstjocklek 

Kutsdiameter 

Kutslängd 

Bränslepatroner, antal 

Bränslepatron, total vikt 

Bränslevikt, per ?atron 

Bränslevikt, totalt 

Bränslepatronernas totallängd 

Antal spridare 

ca 

ca 

NÄR 063:l 

Bilaga 1 

2440 MW

12 540 kg/s 

låg bar 

23.12% 

âgig mm

3658 mm

380 m

250 mm

uoz 
10.0 - 10.3 g/cm3 
Zr-4 

15 x 15 stavar 

204 st 

lO.72 mm 

3658 mm

0.62 mm 

2:22 m

15.24 mm

157 st 

637.9 kg 

511.8 kg UO2 
§Q;g ton U02 
4067 mm 

7 st 



Stygstaxar 

1.5 

Antal stavknippen 

Antal stavar per knippe 

Absorbatormaterial 

Kapslingsmaterial 

Kapslingstjocklek 

stavar. 262 krånglar: gif: 

Antal stavar 

Material 

Kapslingsmaterial 

NÄR 063:1 

Bilaga 1 

53 st 

20 st 

Ag-In-Cd 

Type 304 SS 

0.5 mm 

832 st 

Borsilikatglas 

Rostfritt stål 

Stavarnas diameter 11.15 mm 

l-á _Rsaätgrâyâiâaliáka 2822 

Reaktivitetskoefficienter Ak/k 

Moderatortemperaturkoefficient per OF + 0.3 - 10:: till - 3.5 ° 10 

Moderatortryckkoefficient per psi - 0.3 ° 10:2 till + 3.5 10 

Moderatordensitetskoefficient per g/cm3 - 0.1 till + 0.3 

Dopplerkoefficient per OF - 1.0 10:2 till - 1.6 ° 10 

Voidkoefficient per z void + 0.5 - 10:â till - 2.5 ° 10 

l,l__Y§rmetekni§ka_data 

Medeleffekt per liter härdvolym 78 kW/1 

Medeleffekt i bränslet vid nominell effekt 30.4 kW/kg U02 
Maximal värmebelastning vid nominell effekgolâá W/cmz 
Maximal värmebelastning vid nominell effekfxzâåâ W/cm 

Maximal U02-temperatur vid nominell effekt X)gl9Q OC 

Maximal medeltemperatur hos kapslingsmate- 

rialet vid nominell effekt 380 OC 

Minimum DNB-förhållande vid .normal drift l;Z§ 

l å_ _RsaEt2r2a2k_°sh.m9_d2retergaels 

Reaktortank 

Innetdiameter 3988 mm 

Invändig höjd 12158 mm 
  

X) Dessa värden avser maximalt tillåtliga värden med hänsyn till de 
nödkylningskriterier som gällde fram till årsskiftet 1973/74. De 
nya nödkylningskriterierna kommer att ge något lägre tillåtliga 
värden. Den verkliga maximala värmebelastninåen vid nominell 
effekt uppskattas till ca 425 W/cm (126 W/cm ) 



zum... 

Väggtjocklek, SA-533, Grade B Class 1 

Lock 

Mantel 

Botten 

Väggtjocklek, rostfri beklädnad 

Total vikt 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 
Moderatortank 

Innerdiameter 

Väggtjocklek 

Material 

Tzyskhâllaiasâtánå 

Vattenvolym vid full effekt 

Ångvolym 
  

Elektrisk värmarkapacitet (totalt) 

Tankens innerdiameter 

Väggtjocklek 

Väggtjocklek, rostfri beklädnad 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

l-logåasseaezasoze: 

Antal 

Total höjd 

Diameter, överdel 

Diameter, underdel 

Väggtjocklek 

Antal U-tuber (per st) 

Total värmeöverföringsarea (per st) 

U-tubernas ytterdiameter 

U-tubernas väggtjocklek 

Genererad ånga (per SC) 

Ängans tryck (absolut) 

Ånganstemperatur 

Matarvattnets temperatur 

ca 

147 mm 

195 m

119 mm

4 mm 

220 ton 

171 bar 

343 °c 

3400 mm

50 mm 

Type 304 

1300 kw 

å;l;J 

2§_m 
5 mm. 

171 bar 

2§2°C 

3 st 

20.6 m

4520 mm 

3430 mm 

71 mm 

3388 st 

4790 m2 
22.2 m

1.3 mm 

444 kg/s 

60 bar 

276 °c 

165 °c 

NÄR 063:l 

Bilaga 1 



_l_-lljigvgdsiskglâtiosszuevâ: 

2. 

Antal 

Varvtal 

Nominell motoreffekt 

Nominell pumpkapacitet 

Pumparnas tryckuppsättning 

Reaktorinneslutning och kondensationssystem 

2-1 Blâånâdâtâkâiâkâ §62 

3-3 

Reaktorinneslutningens nettovolym 

Invändig höjd 

Invändig diameter 

Väggtjocklekar 

Mantelvägg 

Takkupol 

Inneslutningens konstruktionstryck 

_Szsseetskgiâks saga 

Avblåsningstank 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Normal vattentemperatur 

Total volym 

Antal sprängbleck 

Sprängbleckens bristningstryck 

Total blåskapacitet från sprängbleck 

Primära kylsystemets avblåsningsventiler 

effektstyrda avblåsningsventiler 

Antal 

Öppningstryck 

ca 

3 st 

1170 r/m 

6000 hk 

5.66 m3/s 
6 bar 

40 000 m

64 m

35.4 m

110 cm 

80 cm 

5.1 bar 

6.9 bar 

171 C 

49 °c 

36.4 m

2 st 

N 6 bar 

132 kg/s 

3 st 

160 bar 

Avblåsningskapacitet (Mättad ånga/venti1)26.5 kg/s 

Säkerhetsventiler

Antal 

Öppningstryck 

3 st 

171 bar 

Avblåsningskapacitet (Mättad ånga/venti1)44.1 kg/s 

Inneslutningens normala 

Tryck 

Temperatur S

1 bar 

49 °C 
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3. Nödkylningssystemen 

â-J_ _ _sxssee §52 aöákzlgiaaay_ :esksozhâráea 

â-l-l _Askgmglâtersi 

Anta 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Normalt drifttryck 

Normal drifttempefatur 
Total volym (per st) 

Minimum vattenvolym (per st) 

Koncentration av borsyra i ackumula- 

torernas vatten 

å-l-å _Szssee âör_ höåtsvskiniektsrina 

Pumpar 

Antal 

Kapacitet (mot fullt reaktortryck) 
(per st) 

Maximum kapacitet (per st) 

Konstruktionstryck 

Borsyretank 

Total volym 

Nominell borsyrekoncentration 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Normal drifttemperatur 

E1-värmarnas totala effekt 

.â-l-â _SzSLe-e §5: låatayskinieâtsrina 
Pumpar 

Antal 

Kapacitet (per st) 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Värmeväxlare 

Antal 

Effektöverföring (per st) 

3 st 

48 bar 

145 °c 

45 bar 

16 - 66 °c 

40.6 m 

25.9 m 

1900ppm 

3 st 

10 1/s 

gg 1/s 

låg bar 

3.4 m3 
21 000 ppm 

188 bar 

145 °c 

65 - 80 °c 

12 kW/st 

2 st 

235 1/s 

41 bar 

205 °c 

2 st 

10 MW
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â-å _ _Sxsserg §5: inaeâlgtaiasâsnránâlina

Pumpar

Antal 4 st 

Kapacitet (per st) 125 1/s

Beräkningstemperatur 145 OC

Värmeväxlare

Antal 4 st

Konstruktionstryck

Tubsida ål bar

Skalsida lg bar

Strildysor

Antal §29 st

Öppningsdiameter 9.5 mm

Tank för Na0H-tillsats

Total volym gå m3

Konstruktionstryck . l;§á bar

Beräkningstemperatur gå OC

Na0H-koncentration 50 vikts-Z

â-â _ _Sskgnáäzkzlâyátsmjâös aöákzlaiasâukv:
aiâtsr)

Pumpar

Antal 3 st

Kapacitet (per st) §åQ kg/s

Konstruktionstryck 10 bar

Beräkningstemperatur 90 OC

Värmeväxlare

Antal 2 st

Effektöverföring (per st) gig MW

Konstruktionstryck

Skalsida lQ_bar

Tubsida (saltvatten) 10 bar

.ii-i _ _Salsvâtseaszsseü Lfâanâdkylnánasgpa:
aiâtsz)

Pumpar \ 

Antal › 6 St

Kapacitet (per st) 550 1/S
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4. Elkraftförsörjning 

4.1 Rgsgrlkgaâtâgârâgât_(gigsglgrivgâ) 

Antal 4st 

Spänning 6.6 kV

Aktiv effekt (per st) 2000 kW 

Lastpåläggning 

10 sek efter start 30 Z 

30 sek efter start 100 Z 

/Lsd 
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NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN ;c år. .NÄR 063,1 

Beskrivning av station med tryckvattenreaktor 

1- Ielséeias 

Föreliggande rapport avser att ge en översiktlig beskrivning av den 

anläggning, som utgörreferens för PWR-alternativet inom haveriana- 

lysen. Den som typexempel valda stationen, Ringhals II, omfattar en 

tryckvattenreaktor med termisk effekt på ca 2440 MW, placerad i en 

s k torr-inneslutning i konventionell ovanjordsförläggning. Statio- 

nens turbinanläggning utgöres av två parallella kondensturbiner. I 

några avseenden främst med tanke på förläggningstyp respektive tur- 

binanläggning, har utöver referensanläggningen alternativt omnämnts 

bergrumsförläggning respektive turbinanläggning anpassad till fjärr- 
värmeproduktion. 

I beskrivningen har den största vikten lagts vid dels system med 

central betydelse för reaktordriften, dels system som har till upp- 

gift att begränsa konsekvenserna av ett eventuellt reaktorhaveri, 
medan mera perifiera hjälpsystem endast omnämnts iakornhet. 

2. Stationsutformning 

Den anläggning, som innefattar en tryckvattenreaktor består av föl- 

jande byggnadsdelar: reaktorbyggnad, som är identisk med reaktorinne- 

slutningen, hjälpsystembyggnad, bränsleelementbyggnad, turbinbyggnad 
samt servicebyggnader med utrymmen för kontrollrum med elektroteknisk 

utrustning, verkstäder, förråd, personalutrymmen etc. 

Planläggningen av de aktiva byggnadsdelarna sker med tanke såväl på 
funktionella synpunkter som på strålnings- och säkerhetssynpunkter. 

Således är den kontrollerade arean indelad i olika klasser med sti- 

gande dosrat och begränsningar i tillträdbarhet som kriterium. 

För biologiskt strålskydd användes skärmar av vanlig betong, vars främsta 

uppgift är att garantera största möjliga tillträdbarhet under drift och 

avställning samt möjliggöra vistelse i kontrollrummet efter ett all- 

varligt haveri. 

Reaktorinneslutningen, som i huvudsak innehåller reaktorn och dess huvud- 

cirkulationskretsar, är utförd som en tryckupptagande byggnad av betong 
med tätande plåtbeklädnad. Byggnaden har anslutning till kringliggande 
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byggnader endast via personalslussar och täta rör- och kabelkulvertar.

Utrustningen inom reaktorinneslutningen planeras dock utförd så att

tillträde normalt ej krävs under drift.

I hjälpsystembyggnaden finns viss hjälputrustning för reaktorn samt

anläggningens system för rening av vätske- och gasformigt aktivt av-

fall. Bränsleelementbyggnaden inrymmer förvaringsplats för nya bränsle-

element samt bassänger för använt bränsle. Dessa båda byggnaderär icke

trycktäta men i viss mån försedda med strålskärmning.

Den här gjorda byggnadsbeskrivningen avser förhållandena vid ovanjords-

förläggning, som alternativt kan utgöras av en stationsförläggning i

bergrum. Vid denna förläggningstyp placeras de utrymmen som innehåller

radioaktiva system under jord, medan de övriga systemen förlägges ovan

jord i samma typ av byggnader som vid total ovanjordsförläggning.

(Denna problematik behandlas närmare i När-151.)

Som exempel kan nämnas att bergrumsutrymmena omfattar i första hand ett

reaktorskepp, vilket inklädes med betongväggar med ingjuten tätningsplåt

och härigenom utgör reaktorns säkerhetsinneslutning. I ett annat berg-

rumsskepp, vilket avtätas genom betonginjektering i berget, placeras

reaktorns aktiva hjälpsystem. Här förlägges även turbinanläggningen,

om man ej föredrar att placera denna ovan jord.

Utöver de nämnda bergrumsskeppen erfordras för transporter och rörför-

bindelser också tunnlar och schakt, vilka anslutes till bergrummen genom

täta slussar. Vid underjordsförläggning av turbinanläggningen krävs dess-

utom tillopps- och avloppstunnlar för kylvatten till turbinkondensorn.

3. Reaktorn

Med reaktorn avses här den energialstrande delen av systemet, dv s härden

med styrdon och andra direkt anknutna konstruktionsdetaljer.

Den studerade tryckvattenreaktorn, som har den termiska effekten 2440 MW

(ca 810 Mwe), har en härduppbyggnad bestående av 157 st bränsleelement,

varav totalt 53 st innehåller styrstavsknippen. De senare manövreras av

drivdon, placerade i speciella studsar på tanklocket. Varje bränsle-

element omfattar 225 positioner, varav 204 upptages av bränslestavar, me-

dan 20 st inrymmer ledrör för styrstavsknippen och en (centrumröret) ger

utrymme för härdinstrumentering.
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Bränslestavarna utgöres av urandioxidkutsar kapslade med rör av Zircaloy-4, 

vilka utgör en gastät inneslutning för bränslekutsarna. Varje stav inne- 

håller en fissionsgaskammare avsedd att ge utrymme för de fissionsgaser, 

som avgår från bränslekutsarna under drift. 

Styrstavsledrören, som är symmetriskt fördelade inom bränsleelementet, 

har tre funktioner. För det första fungerar de som styrrör för styr-

stavarna, för det andra utgör de en del av den hydrauliska bromsanord- 

ningen för styrstavarna vid snabbstopp, och för det tredje utgör de en 

del av bränsleelementets stomme. Således är på styrstavsledrören an- 

bringade de spridare som fixerar bränslestavarna till deras positioner. 

För kontroll av den överskottsreaktivitet som den kalla, oförgiftade 

härden besitter, innehåller moderatorn löst borsyra. Genom ändringar 

av borsyrekoncentrationen kompenseras alla långsamma reaktivitetsänd- 

ringar, d v s sådana som beror på utbränning, förgiftning och stora ändringar 

av moderatortemperaturen. För detta ändamål finns i kemi- och volymkontroll- 

systemet utrustning för att tillsätta och avlägsna borsyra i primärkretsens 

vatten. 

Snabba reaktivitetsändringar möts däremot med de mekaniska styrstavs- 

knippena. Dessa är uppdelade i en regler- och en avstängningsgrupp, 

varav den senare endast användes för avstängning och är helt utdragen 

under normal drift. Styrstavarna utgöres av rostfria stålrör, som fyllts 

med någon lämplig absorbator som t ex silver-indium-kadmium-legering 

eller borkarbid. 

Styrstavsknippena drives från de i reaktortanklocket monterade driv- 

donen. Dessa har inte någon elektrisk, mekanisk eller hydraulisk för- 

bindelse med tankens utsida, utan mekanismernas rörelse kontrolleras 

på magnetisk väg av tre elektriska spolar, som är monterade omkring 

varje drivdonsstuds. 

Styrstavarnas läge indikeras dels genom räkning av elektriska impulser 

från kamstyrda brytare och dels genom observation av impedansändringen 

hos en elektrisk spole ovanför manöverspolarna, förorsakad av drivaxelns 

rörelser. Dessa förfaranden är oberoende av varandra. 
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Den i bränsleelementen genererade värmeenergin avleds genom vatten-

cirkulationen genom härden. Kylvattnet kommer in i tanken genom hori-

sontella studsar, som är belägna över härdens toppnivå, varifrån det

passerar ned genom de ringformiga spalterna mellan tankväggen och den ter-

miska skärmen samt mellan denna och härdhöljet. Från tankens botten-

volym strömmar sedan vattnet upp genom härden och uppvärms, varefter

vattnet lämnar tanken genom studsar på samma nivå som inloppsstudsarna.

Under den tid vattnet befinner sig i härden utgör det också moderator

i reaktorn.

Utöver bränsleelement och styrdon innehåller reaktorn ett antal konstruk-

tionsdetaljer, av vilka speciellt kan nämnas_härdhöljesdelen.med stöd-

plåt, flödesfördelningsplåt, undre härdplåt, cylindrisk mantel, baffel-

plåt och termisk skärm, samt härdtoppen med övre härdplåt, styrrör för

styrstavar och övre stödplåt. De nämnda konstruktionselementen har i

första hand två uppgifter, nämligen att fixera reaktorns geometri samt

att styra kylvattenflödet till lämpligaste genomströmning. Speciellt

har den termiska skärmen till uppgift att skydda reaktortankväggen mot

för hög stråldos.

4. Reaktorns huvudkylsystem

Reaktorns huvudkylsystem omfattar primärsystemet och tryckhållnings-

systemet och innefattar definitionsmässigt både kylmedlet och alla de

komponenter som bildar gräns för kylmedelsflödet.

Primärsystemets främsta uppgift är att tillföra reaktorhärden det nöd-

vändiga kylvattnet samt att transportera den från härden avgivna värme-

energien från reaktorn till ånggeneratorerna, där ångan till turbinerna

produceras. Systemet består av tre identiska kretsar, parallellt an-

slutna till reaktortanken, och är helt beläget inuti reaktorinneslutningen.

Varje krets består av en vertikal U-tubs-ånggenerator, en cirkulationspump,

rörledningar samt kontrollutrustning.

Reaktortanken utgöres av en cylindrisk trycktank umd.halvsfärisk botten

och halvgfeäñiszkt :bock Uøoøket ?är fastbultat till -tankenwmed ett fläns-

förband och avtätat med dubbla O-ringar med mellandränage. Tanken utförs

av ett låglegerat kolstål med invändig beklädnad av rostfritt stål. Alla

tankens yttre rörförbindelser, med undantag av ett antal små instrument-

studsar, är placerade i olika nivåer över härdtoppen.
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Huvudcirkulationspumparna utföres som vertikala, enstegs centrifugal- 

pumpar med mekaniskt avtätade axlar. Vardera pumpen drivs av en ovanför 

pumphuset monterad trefasmotor med effekten 6000 hk och ger ett vatten- 

flöde om ca 4200 kg/s i varje krets. Under drift kyles pumparna av kom- 

ponentkylsystemet och axelläckaget dräneras till kemi- och Volymkontroll- 

systemet. 

Ånggeneratorerna består av en evaporatordel med U-tubsknippen, omgivet av 

ett cylindriskt hölje. Ovanför detta finns ett ångutrymme, som innehåller 

ångseparator och fuktavskiljare. U-tuberna ansluts nedåt tilltubplattan- 

som tillsammans med tuberna utgör skiljevägg mellan primär- sekundär- 

sidan i ånggeneratorn. Kylvattnet från reaktorn genomströmmar U-tuberna 

och avger därvid värme till sekundärkretsens vatten. 

Rörledningar och komponenter i primärkylsystemet är utförda av rostfritt 

stål eller i några fall av kolstål med rostfri beklädnad av de ytor som 

har kontakt med primärkylvattnet. Undantag härifrån utgör dock ånggenera- 

torernas U-tuber, som framställes av inconel. 

Tryckhållningssystemet, som i huvudsak består av två komponenter, tryck- 

hållningstanken och avblåsningstanken, har till uppgift att vid normala 

driftförhållanden hålla tillräcklig tryckmarginal mot kokning och begränsa 

tryckvariationerna under belastningstransienter. Systemets avblåsnings- 

och säkerhetsventiler placeras i anslutning till tryckhållningstanken. 

Tryckhållningstanken, som är ansluten till varma sidan på en av huvud- 

cirkulationskretsarna, är till hälften fylld med ånga och till hälften 

med vatten. Vidare är tanken utrustad med elektriska vattenvärmare och 

sprinklerarrangemang, vilka under normal drift arbetar automatiskt för 

konstanthållning av trycket och för begränsning av temperaturvariatio- 

nerna i tryckhållningstanken. 

Vid en tryckstegring i primärsystemet öppnar avblåsningsventilerna auto- 

matiskt och vid eventuell ytterligare tryckstegring öppnas även säkerhets- 

ventilerna. Vid blåsningen från dessa ventilgrupper ledes ångan till av- 

blåsningstanken där den nedblåses i en vattenmassa och kondenseras. För 

kylning efter en blåsning är även denna tank försedd med sprinkler- 

arrangemang. Som en yttersta säkring är avblåsningstanken försedd med 

sprängbleck, som utlöses vid för högt tryck och blåser direkt till inne- 

slutningen. 
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5. Reaktorinneslutningen 

Reaktorinneslutningen konstrueras i den avsikten att varje situation 
- då radioaktivitet skulle kunna läcka ut från reaktorns kylsystem - 

skall ge acceptabla konsekvenser. 

Inneslutningen utgöres av ett gastätt och tryckupptagande kärl av för- 

spänd betong. Betongkärlet har en invändig höjd på ca 60 m och invändig 
diameter ca 35 m. Kärlets väggar har tjockleken 110 cm, medan det svagt 

kupolformade taket har tjockleken 80 cm. 

För att kravet på gastäthet med säkerhet skall kunna uppfyllas även efter 

ett reaktorhaveri förses innesluningens väggar med en tätningsplåt, in- 

gjuten i betongen. Från denna synpunkt är det också väsentligt att de 

nödvändiga genomföringarna för elektriska kablar, rörledningar o dyl har 

tillfredsställande tätningar. Således sker kabelgenomföringar i speciella 

insatser, som är tätt anslutna till inneslutningskärlets vägg. Rör- 

genomföringar förankras i betongen och anslutes genom tätsvetsade plåtar 
till inneslutningskärlets tätningsplåt. 

I rörledningar som normalt inte är stängda under stationens drift instal- 
leras skalventiler av olika typer för att förhindra läckage av den konta- 

minerade ånga, som frigöres vid ett eventuellt haveri inom inneslutningen. 
Beroende av ledningstyp förses de utgående ledningarna med automatiskt 

styrda snabbstängningsventiler, medan de inkommande ledningarna förses 

med backventiler och automatiska avstängningsventiler. 

Reaktorinneslutningen är försedd med ett ventilationssystem, som hat till 

uppgift att reglera klimatet i inneslutningen under normal drift. Dess- 

utom bortföres via detta system en stor del luftburen aktivitet från inne- 

slutningens atmosfär till de filter, som ventilationsluften passerar före 

utblåsningen genom stationens skorsten. 

6- Eêékxlåxåtse 

Vid ett haveri, exempelvis på grund av bortfall av huvudkylflödet genom 

reaktorn, har nödkylsystemen till uppgift att i möjligaste mån begränsa 

haveriets radiologiska konsekvenser utanför stationen. I detta avseende 

har reaktorn utrustats med nödkylsystem dels för reaktorhärden och dels 

för inneslutningen. 
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Systemet för nödkylning av reaktorhärden är uppdelat i tre separarade 

delsystem, nämligen accumulatorer, system för högtryckinjektering (normalt 

använt för spädmatning av primärkylsystemet) samt system för lågtryck- 

injektering (normalt använt för avställningskylning). Av dessa ger 
- vid 

haverier av dimensionerande storlek - accumulatorerna den snabbaste vatten- 

tillförseln, genom att deras innehåll av borerat vatten på grund av ett 

statiskt övertryck (ca 45 bar) automatiskt pressas in i det primära kyl- 

systemet när trycket i detta sjunkit till accumulatorernas trycknivå. 

Inom någon sekund efter det primära rörbrottet börjar också vatten till- 

föras det primära kylsystemet från systemet för högtryckinjektering, och 

fullt flöde härifrån uppnås inom ca 25 sek. Tidssekvensen kan dock för- 

skjutas upp till 30 sek, om elförsörjningen måste överföras på diesel- 

generatorerna. Även via detta kylsystem införes en negativ reaktivitets- 

potential genom att vatten med hög borhalt från borinjekteringstanken 

pressas in i reaktorn. Sin största betydelse har systemet för högtrycks- 

injektering vid bortfall med små utströmningsareor och långsam trycksänk- 

ning i det primära kylsystemet, eftersom accumulatorerna har möjlighet 

att verka först sedan trycket i primära kylsystemet sjunkit under accu- 

mulatorernas drivtryck. 

Högtrycksinjekteringen sker till primärkylsystemets kalla sida samt 

efter ca 120 sekunder även till dess varma sida med hjälp av två utav 

tre pumpar med en driftkapacitet på ca 10 l/s vardera. Den fördröjda 

öppningen av ledningarna till varma sidan motiveras av kravet på att 

säkerställa införseln av borinjekterinstankens innehåll. Högtryckspumparna 

hämtar.under första driftskedet, injekterinsfasen (varar ca 30 min), vatten 

med någon bortillsats från en förrådstank, normalt använt i samband med 

bränslebyte i reaktorn. 

Efter en trycksänkning i primära kylsystemet till ca 40 bar börjar även 

systemet för lågtrycksinjektering att tillföra vatten, vilket sker på 

varma sidan med en utav två pumpar med fullt driftflöde på ca 240 l/s 

vardera. Vattnet får i detta system passera värmeväxlare, vilka via ett 

slutet sekundärkylsystem kyles med vatten från turbinkretsens kondenserings- 

system (havsvattensystemet). Under den s k injekteringsfasen hämtar även 

detta system vatten från den förrådstank som omnämnts ovan. 

Då vattnet i förrådstanken efter ca 30 minuter förbrukats, sker en manuell 

omställning av lågtryckssystemet till recirkulationsdrift. Härvid pumpas 

vattnet från en sump i reaktorinneslutningens nedre del via värmeväxlare 
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in i primära kylsystemet. I detta skede, den s k recirkulationsfasen, 

svarar lågtryckssystemet ensamt för nödkylningen av reaktorhärden. 

För att säkerställa reaktorinneslutningens integritet efter en haveri- 

situation är stationen utrustad med ett system för inneslutningssprinkling, 

vars uppgifter är att efter ett eventuellt primärt rörbrott reducera 

tryckstegringen i inneslutningens atmosfär samt att uttvätta däri ut- 

läckta klyvningsprodukter. 

Detta sprinklersystem är uppbyggt av fyra stråk med vartdera en pump och 

värmeväxlare, vilken även denna kyls av havsvattensystemet via det slutna 

sekundärkylsystemet. För att uppnå full sprinklingseffekt krävs till- 

fredsställande funktion hos minst två av de fyra stråken. För uppgiften 

att nedbringa den specifika aktiviteten i inneslutningens atmosfär är 

systemet utrustat med en anordning för tillsättning av NaOH-lösning till 

sprinklervattnet. 

Vattnet för inneslutningessprinkling hämtas under den första halvtimmen 

av sprinklingsdriften från den yttre förrådstanken, som omnämnts i sam- 

band med systemen för härdnödkylning. Därefter sker även här en manuell 

omställning till recirkulation av vattnen från sumpen inne i reaktorinne- 

slutningen. 

Nödkylningssystemen för såväl reaktorhärden som inneslutningen startas vid 

behov automatiskt på signaler, i första hand från tryckvakter i reaktor- 

inneslutningen. 

7. Kontrollanläggning 

Kontrollanläggningen skall möjliggöra enkel styrning och övervakning och 

genom automatiskt verkande åtgärder underlätta en optimal drift av statio- 

nen. De för anläggningens drift och säkerhet nödvändiga instrumenten och 

manöverorganen är sammanförda till det centrala kontrollrummet, medan 

vissa hjälpsystem har lokalt placerad kontrollutrustning. 

Den långsiktiga regleringen av reaktorns effekt sker genom ändring av bor- 

koncentrationen i reaktorn, medan snabbare effektändringar och snabb-stopp 

åstadkommes med hjälp av styrstavarna. Signaler till effektändringar er- 

håller reglersystemet bl a från neutronflödesdetektorerna samt från detek- 

torerna för temperatur, tryck och flöde i de primära kylkretsarna. 
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För att vid behov av snabbstopp säkerställa en god avstängningsmarginal 

inskjutes samtliga säkerhetsstavar i reaktorn (dessa är alla helt utdragna 

ur härden under normal drift), samtidigt som borkoncentrationen ökas. 

De neutronflödesmätningar, som ger information om reaktorns nukleära 

status, utföres av två olika system. Dessa är dels det externa, som 

användes för effektregleringen och lämnar signal till säkerhetssystemet, 

dels det interna, som mäter neutronflödesfördelningen i härden och ger 

underlag för utbränningskalkyler och andra reaktorfysikaliska beräkningar. 

En ur säkerhetssynpunkt betydelsefull del av kontrollanläggningen utgör 

monitorerna för aktivitetsövervakning. Dessa ger kontinuerligt upplys- 

ningar om aktivitetsnivåer för olika områden inne i stationen samt om 

den mängd aktiva nuklider som lämnar stationen med ventilationsluft 

eller vattenutsläpp. 

8. Elektrisk kraftförsörjning 

Det lokala kraftsystemet har till uppgift att distribuera elkraft till 

stationens hjälputrustning. Detta system är så planerat att säkerhets- 

risk ej uppstår vid bortfall av yttre elnätet. Härvid inbegripes även 

yttre nätbortfall i samband med ett haveri, då dieseldrivna generatorer 

och batterier finns för att säkra kraftförsörjning av viss favoriserad 

last. 

Stationens lokalkraftbehov vid normal drift täcks från huvudgeneratorerna, 

som via var sin lokaltransformator 19.5/6.8/6.8 kV matar det interna 

distributionsnätet. Matningen från transformatorns två sekundärlindningar 

sker med hjälp av två skilda ställverk. 

Försörjningen av allmänna ej aggregatbundna lokalkraftbehov sker normalt 

från en stationstransformator, vilken på uppsidan anslutes till ett sepa- 

rat 130 kV nät. På nedsidan matar denna transformator ett allmänt 6.6 kV 

ställverk. 

Distributionssystemen efter transformatorerna är uppdelade på fyra skilda 

system för att uppfylla kraven på en i alla lägen intakt elförsörjning 

av reaktorns säkerhetssystem. Elsystemen är indelade i s k ofavoriserade 

respektive säkrade system enligt följande: 
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Ofavoriserat system 6.6 kV och 500 V 

Dieselsäkrat system 6.6 kV och 500 V 

Batterisäkrat växelströmsystem 500 V 

Batterisäkrat likströmsystem 110 V och 24 V 

De säkrade systemen kan vid yttre nätstörningar matas från diesel- 

aggregat och batteridrivna omformare. 

För det dieselsäkrade systemet finns fyra dieseldrivna reservkraft- 

aggregat, vartdera dimensionerat för 50 Z av lasten. Dieselaggregaten 

startar automatiskt vid bortfall av yttre nätspänningen på dieselskenan 

och kan påläggas ca 30 Z last inom 10 sek och 100 Z last inom ca 30 sek 

efter start. Till det dieselsäkrade systemet ansluts sådana objekt, som 

krävs för en säker avställning av stationen samt nödkylningspumpar, 

brandpumpar 0 dyl. 

Till de batterisäkrade systemen är anslutna sådan objekt, som inte tole- 

rerar ens ett kortvarigt avbrott i elkraftmatningen. Detta gäller främst 

vissa delar av stationens kontrollanläggning. 

2. ---Eiäleâxâsss 

Här nedan omnämnes system, som i varierande grad är nödvändiga för säker 

drift och för underhåll av reaktorns huvudkylsystem. En del av systemen 

är i drift kontinuerligt för att hålla primärkretsen inom angivna opera- 

tionsdata, medan andra endast tas i drift vid speciella tillfällen, t ex 

vid avställd reaktor eller vid extraordinära situationer. 

Vid normal drift utgör systemet för kemi- och Volymkontroll den viktigaste 

hjälpenheten. Dess uppgifter är i första hand att upprätthålla rätt vatten- 

volym i huvudkylsystemet, att reglera borhalten i kylmedlet, att ombesörja 

rening av kylmedlet samt att upprätthålla rätt koncentration av kylmedlets 

korrosionsskyddande tillsatser. Härtill kommer en rad andra smärre upp- 

gifter. 

Systemet är, för volymkontrollfunktionen, utrustat med en bufferttank, 

från vilken vatten tillföres primärkylsystemet med hjälp av tre pumpar 

(dessa ingår också i systemet för högtrycksinjektering enligt ovan). 

För rening av kylmedlet tas kontinuerligt ut ett vattenflöde från primär- 

kylsystemet, vilket på vägen till volym- och kontrolltanken får passera 

en jonbytaranläggning. I anslutning till tanken förekommer den utrustning, 

som krävs för reglering av borsyrehalten i vattnet, för tillsats av korro- 
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sionsinhibitorer samt för aktiv avgasning av vattnet. 

Till stationens hjälpsystem räknas ett antal kylsystem, vilka har upp- 

gifter under ordinära driftförhållanden. Bland dessa märks främst syste- 

met för avstállningskylning, vilket med avseende på aktiva komponenter 

är detsamma som det tidigare omnämnda systemet för lågtrycksinjektering 
till primära kylsystemet vid nödkylningsbehov i reaktorn. Dessutom finns 

ett separat kyl- och reningssystem för bränslebassängen med uppgift att 

bortföra den resteffekt, som bestrålade bränsleelement utvecklar. 

För kylning av de två här nämnda systemens värmeväxlare, ett antal mindre 

kylare samt primärkretsens cirkulationspumpar finns ett slutet sekundär- 

kylsystem. Detta system, som benämnes komponentkylsystemet, ingår också 

i den systemkedja, som har till uppgift att bortföra den utvecklade värme- 

energin efter ett eventuellt haveri i primära kylsystemet. 

Slutligen kyles komponentkylsystemet av ett havsvattenkylsystem, vilket 

är intimt förbundet med turbinkretsens kondenseringssystem. Såväl havs- 

vatten- som komponentkylsystemet har redundant uppbyggnad med tanke på 

dess del i nödkylningsfunktionen. 

En väsentlig uppgift i stationens drift har också bränslebytessystemet. 

Därtill hörande arrangemang skall möjliggöra förflyttning och förvaring 

av bestrålade bränsleelement på ett säkert sätt ur såväl strålrisk- som 

kriticitetsrisksynpunkt. Huvuddelarna av hanteringssystemet utgöres av 

en vattenfylld förvaringsbassäng samt en transportkanal, vilken vatten- 

fylles under bränslebytesoperationerna. Bestrålade bränsleelement han- 

teras således alltid under vatten. Till detta system skall också hänföras 

en rad speciellt avpassade lyftdon och gripverktyg. 

För behandling av aktivt avfall är stationen utrustad med härför speciellt 

avsedda system. Således har systemet för gasformigt, aktivt avfall till 

uppgift att omhändertaga icke-kondenserbara gaser från reaktorns process- 

system. Systemet för vätskeformigt, aktivt avfall ombesörjer uppsamling av 

dels dränagevatten och läckvatten i stationen och dels aktiva lösningar så- 

som regenereringslösningar eller högaktivt slamformigt avfall såsom jonbytar- 

eller filtermassor. Härutöver finns etablerade rutiner för omhändertagande och 

förvaring av fast avfall, vilket kan utgöras av kasserade komponenter, av- 

vattnade jonbytarmassor, aktiva sopor o dyl. Generellt har avfallssystemen 

till uppgift att begränsa utsläppen av aktivitet från stationen under nor- 

mala driftsförhållanden. 
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Slutligen skall bland stationens hjälpsystem omnämnas förekomsten av 

spädvattensystem med anordningar för avsaltning och avgasning, system 

för provtagning inom reaktorprocessen, ventilationsanläggning, tryckluft- 

försörjning och brandsläckningssystem. 

10- Iszäisâiâssass 

Turbinanläggningen består av två ångturbiner med separata generatorer, 

havsvattenkylda kondensorer, kondensat- och matarvattensystem med för- 

värmare och pumpar samt vissa hjälpsystem. 

I den aktuella turbinuppbyggnaden förs ångan från stationens ånggeneratorer 

via en samlingslåda till turbinernas högtrycksdelar. Härefter sker fukt- 

avskiljning och mellanöverhettning innan ångan får passera tre parallella 

lågtrycksturbiner. Efter kondensering pumpas kylmedlet via förvärmare 

tillbaka till ånggeneratorerna. 

I händelse av turbinsnabbstopp kan kondensorernas värmesänka likväl 

utnyttjas genom att ångan föres direkt till dessa via dumpningsledningar. 

I de fall fjärrvärme skall levereras från aggregatet förses den ena eller 

båda turbinerna med ångavtappningar till kondensorer kylda av fjärrvärme- 

vatten. Överföringsledningar till turbinstegen efter avtappningarna förses 

med ventiler så att ångflödet till kallkondensorn kan regleras. Då maximal 

fjärrvärmeproduktion önskas kommer ångflödet till kallkondensorn att vara 

litet, dock tillräckligt för kylning av de sista turbinstegen. För att 

värmeproduktionen skall vara möjlig även vid avstängd turbin införs s k 

reservkondensorer matade med tryckreducerad ånga direkt från huvudång- 

ledningarna och kylda av fjärrvärmevatten. 

Kondensatet från de nämnda kondensorerna (fjärrvärmekondensorer, kall- 

kondensor och reservkondensorer) leds till en matarvattentank varifrån 

matarpumparna suger. (Se bilaga 6 i När 053, beskrivning av station med 

kokarreaktor.) 

/Lsd 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

Datatabell för station med tryckvattenreaktor 

1. 

1.1 

Reaktorn och primärkylsystemet 

Allmänna data ._.__....._._._ 

Reaktorns termiska effekt 

Totalt cirkulationsflöde genom reaktorhärden 

Reaktorns drifttryck 

Reaktorns drifttemperatur 

Härddimensioner ...111-...11 

Härddiameter, ekvivalent 

Härdhöjd 

Reflektortjocklek, radiellt 

Reflektortjocklek, axiell topp och botten 

Bränsledata 

Bränslematerial 

Bränsletäthet 

Kapslingsmaterial 

Stavgitter, kvadratiskt 

Bränslestavar 

Antal (per patron)

Ytterdiameter 

Bränslelängd 

Kapslingstjocklek 

Kutsdiameter 

Kutslängd 

Bränslepatroner, antal

Bränslepatron, total vikt 

Bränslevikt, per Patron 

Bränslevikt, totalt 

Bränslepatronernas totallängd 

Antal spridare 

ca

ca 

NÄR 063:1 

Bilaga 1 

2440 MW

12 540 kg/s 

154 bar 

320 °c 

3035 mm 

3658 mm 

380 mm 

250 mm

U02 
10.0 - 10.3 g/cm3 
Zr-4 

15 x 15 stavar 

204 st 

10.72 m 

3658 mm

0.62 mm 

9.32 mm 

15.24 mm
157 st 

637.9 kg 

511.8 kg 1102 
80.4 ton U02 
4067 mm

7 st 



1.4 

1.5 

1.6 1;: 

3EXE$E?X?E 

Antal stavknippen 

Antal stavar per knippe 

Absorbatormaterial 

Kapslingsmaterial 

Kapslingstjocklek 

Stay: 289 krånglar: 515 

Antal stavar 

Material 

Kapslingsmaterial 

Stavarnas diameter 

Rsaätgrâyâiâaliâke gasa 

Reaktivitetskoefficienter 

Moderatortemperaturkoefficient per OF 

Moderatortryckkoefficient per psi 

Moderatordensitetskoefficient per g/cm3 
Dopplerkoefficient per OF 

Voidkoefficient per Z void 

Värmetekniska data _.._...._11_.._._..__.__._ 

Medeleffekt per liter härdvolym 

Medeleffekt i bränslet vid nominell effekt 

Maximal värmebelastning vid nominell effekt 

Maximal värmebelastning vid nominell effekt 

Maximal U0 
2 

Maximal medeltemperatur hos kapslingsmate- 

-temperatur vid nominell effekt 

rialet vid nominell effekt 

Minimum DNB-förhållande vid normal drift 

.___.._._._.._._1__.__.._._._.._: 

Reaktortank 

Innerdiameter 

Invändig höjd 

NÄR 063:1 

S3 st 

20 st 

Ag-In-Cd eller B4C 
Type 304 SS 

0.62 m 

816 st 

Borsilikatglas 

Rostfritt stål 

11.15 mm 

Ak. Åk 
4 
4 

6 
6 

10: 
- 10 

- 10: 
- 10 

till + 0.3 

- 10:2 till 0 10 

10:â - 10 

o till 

I

NO 

r-*›- 

O

UJC) 

OJO 

UlUi 
OO 

P-* 

Ulla) 

UTUJ 
till 

till 

78 kw/1 

30.4 kW/kg U0 

183 W/cmz 
616 W/cm 

2300 °c 

2 

380 °c 

1.91 

3988 mm 

12158 mm 
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Väggtjocklek, SA-533, Grade B Class 1 

Lock 147 mm 

Mantel 195 mm 

Botten 119 mm 

Väggtjocklek, rostfri beklädnad 4 m 

Total vikt ca 220 ton 

Konstruktionstryck 171 bar 

Beräkningstemperatur 343 OC 

Moderatortank 

Innerdiameter 3400 mm 

Väggtjocklek 50 mm 

Material Type 304 

1.9 Trygkhållgiggåtggk 

Vattenvolym vid full effekt 21.8 m3 

Ångvolym 
  14.6 m3 

Elektrisk värmarkapacitet (totalt) 1300 kW 

Tankens innerdiameter 213 mm 

Väggtjocklek 10 mm 

Väggtjocklek, rostfri beklädnad 5 mm 

Konstruktionstryck 171 bar 

Beräkningstemperatur 343 OC

A-l°_Å2sse2=-:a_t.°:e: 

Antal 3 st 

Total höjd 20.6 m 

Diameter, överdel 4520 mm 

Diameter, underdel 3430 mm 

Väggtjocklek 71 mm 

Antal U-tuber (per st) 
A

3388 st 

Total värmeöverföringsarea (per st) 4790 m2 

U-tubernas ytterdiameter 22.2 mm 

U-tubernas väggtjocklek 1.3 mm 

Genererad ånga (per st) 444 kg/s 

Ångans tryck (absolut) 60 bar 

Ångans*temperatur 276 OC 

Matarvattnets temperatur 165 OC 



1-lljlgvgdsizkglâtioesnumpâ: 

Antal 

Varvtal 

Nominell motoreffekt 

Nominell pumpkapacitet 

Pumparnas tryckuppsättning 

2. 

3-1 _Bxssnâdâtskaiâkâ 2852 

Reaktorinneslutningens nettovolym 

Invändig höjd 

Invändig diameter- 

Väggtjocklekar 

Mantelvägg 

Takkupol 

Inneslutningens konstruktionstryck 

2-2 _SX-Sielütâküiâkâ gasa 

Avblåsningstank 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Normal vattentemperatur 

Total volym 

Antal sprängbleck 

Sprängbleckens bristningstryck 
Total blåskapacitet från sprängbleck 

Primära kylsystemets avblåsningsventiler 

.effektstyrda avblåsningsventiler 

Antal 

Öppningstryck 

Reaktorinneslutning och kondensationssystem 

ca 

3 st 

1170 r/m 

6000 hk 

5580 1/s 

6 bar 

40 000 m3 
64 m 

35.4 m 

110 cm 

80 cm 

5.1 bar 

6.9 bar 

171 C

49 

36.4 m 

2 st

ca 7 bar 

132 kg/s 

3 st 

160 bar 

Avblåsningskapacitet (Mättad ånga/venti1)26.5 kg/s 

Säkerhetsventiler 

Antal 

., Öppningstryck 

3 st 

171 bar 

Avblåsningskapacitet (Mättad ånga/venti1)44.1 kg/s 

Inneslutningens normala 

Tryck 

Temperatur S 

1 bar 

49 °C 

NÄR 063:1 



3. Nödkylningssystemen

â-l _ _sxssem §6: Röákllüiââål :eâksozhäráeg

å-l-L _Askgmglâtgrsi

Antal

Konstruktionstryck

Beräkningstemperatur

Normalt drifttryck

Normal drifttemperatur

Total volym (per st)

Minimum vattenvolym (per st)

Koncentration av borsyra i ackumula-

torernas vatten

å-l-å _sz-Stay_ §5: Röåtiygkinieâtârina

Pumpar

Antal

Kapacitet (mot fullt reaktortryck)
(per st)

Maximum kapacitet (per et)

Konstruktionstryck

Borsyretank

Total volym

Nominell borsyrekoncentration

Konstruktionstryck

Beräkningstemperatur

Normal drifttemperatur

E1-värmarnas totala effekt

â-l-â _Sxssezn_ âös_ låatsyskinieätsrinå
Pumpar

Antal

Kapacitet (per st)

Konstruktionstryck

Beräkningstemperatur

Värmeväxlare

Antal

Effektöverföring (per st)

3 st

48 bar

145 °c

45 bar

40 - 65 °c

40.6 m

25.9 m

2500 ppm

3 st

10 1/s

38 1/s

189 bar

3.4 m3 
21 000 ppm

188 bar

145 °c

65 - 80 °c

6 kw

2 st

235 1/s

41 bar

205 °c

2 st

10 MW

NÄR 06321 
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2-2 _ _Szssee §6: inaeâlgteigsâsarinkliüa 

. Pumpar 

Antal 

Kapacitet (per st) 

Beräkningstemperatur 

Värmeväxlare 

Antal 

Konstruktionstryck 

Tubsida 

Skalsida 

Strildysor 

Antal 

Öppningsdiameter 

Tank för Na0H-tillsats 

Total volym 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

NaOH-koncentration 

3 - 3 Sskgnáäzkzlâyâtsrrgäö: .Izöikzlaiasâumt 
aiáts:) 

Pumpar 

Antal 

Kapacitet (per st) 

Konstruktionstryck 

Beräkningstemperatur 

Värmeväxlare 

Antal 

Effektöverföring (per st) 

Konstruktionstryck 

Skalsida 

Tubsida (saltvatten) 

3.4 Sa;Ey3tEeE§X§Eeg_Sf§;_p§§§ylpipg§EpR: 
aiâts:) 

Pumpar 

Antal 

Kapacitet (per st) 

När O63:1 

4 st 

125 1/s 

145 °c 

4 st 

17 bar 

5 bar 

124 st 

9.5 mm

30 m3 
17 bar 

90 °c 

50 vikts-Z 

3 st 

315 1/s 

10 bar 

90 °c 

2 st 

10 MW

5 bar 

10 bar 

6 st 

380 1/s 



4. Elkraftförsörjning 

4.1 

/Lsd 

Rsssrxkzaâtâsarssât_(áissslárivys) 

Antal 

Spänning 

Aktiv effekt (per st) 

Lastpåläggning 

10 sek efter start

30 sek efter start

4 st 

6.6 kV 

2000 kw 

30 Z 

100 Z 

NÄR 063:1 
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Bilaga 2. 

Reaktor 

Ãnggenerator 
Ãngledningar 
Ångturbin, högtrycksdel 
Mellanöverhettare och 

fuktavskiljare 
Ångturbin, lågtrycksdel 
Generator 
Huvudtransformator 

Matarvattenpumpar 
Högtrycksförvärmare 
Bränslebassänger 
Transformatorer 

Kylvattenkanal, tillopp 
Kylvattenkanal, avlopp 
Svallschakt 

Lyftschakt 
E1-panna 
Dieselbyggnad 
Kompressorbyggnad 
Hjälpsystembyggnad 
E1-byggnad 
Personalbyggnad 

NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 
TRYCKVAT TENREAK TOR PWR- 800 MWe 

Planvy. 





Bilaga 3. 

REAKTORBVGGNAD  HJALPSYSYEM- o HELLANBYGGNAD TURBINBYGGNAD \ 
TRANSFORMATORER 

NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 
TRYCKVAT TEN RE AKTOR PWR -eoo MWe 

Längdsektion. 
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Bilaga 6. 

STYRSTAVS 
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Ursprunglig utgåva: oktober 1971 

Översedd september 1974 

Rapporten redovisar tillgänglig statistik vid tiden för 
den ursprungliga utgåvan. Färskare statistik redovisas 
löpande i facktidskrifter och har beaktats i betänkandets 
avsnitt 3.5. De principiella resonemangen påverkas dock ej. 

sid 6 stycke 3: 

På nyåret 73/74 beslöt AEC att tills vidare tillämpa nya 
kriterier för nödkylningsfunktionen enligt nedanstående 

lydelse. Dessa kriterier har inte mött någon opposition 
från kärnkraftkritikerna i USA, men anses av en del 
tekniker vara överförsiktiga. Utredningen förutsätter att 
eventuella närförlagda reaktorer skall uppfylla dessa 
kriterier och nödkylningsfrågan därmed ej längre vara 
kontroversiell- 

(3) Construction permits may be issued after December 28, 
1973 but before December 28, 1974 subject to any applicable 
conditions or restrictions imposed pursuant to other 

regulations in this chapter and the Interim Acceptance 
Criteria for Emergency Core Cooling Systems published on 
June 29, 1971 (36 F.R. 12248) as amended (December 18, 1971, 
36 F.R. 24082): Provided, however, that no operating license 
shall be issued for facilities constructed in accordance 
with construction permits issued pursuant to this sub- 

paragraph, unless the Commission determines, among other 

things, that the proposed facility meets the requirements 
of subparagraph (l) of this paragraph. 

(b)(l) Peak Cladding Temperature. The calculated maximum 
fuel element cladding temperature shall not exceed 2200°F. 

(2) Maximum Cladding Oxidation. The calculated total 
oxidation of the cladding shall nowhere exceed 0.17 times 
the total cladding thickness before oxidation. As used in 
this subparagraph total oxidation means the total thickness 
of cladding metal that would be locally converted to oxide 
if all the oxygen absorbed by and reacted with the cladding 
locally were converted to stoichiometric zirconium dioxide. 
If cladding rupture is calculated to occur, the inside 
surfaces of the cladding shall be included in the oxidation, 
beginning at the calculated time of rupture. Cladding 
thickness before oxidation means the radial distance from 
inside to outside the cladding, after any calculated 

rupture or swelling has occurred but before significant 
oxidation. Where the calculated conditions of transient 

pressure and temperature lead to a prediction of cladding 
swelling, with or without cladding rupture, the unoxidized 

cladding thickness shall be defined as the cladding cross- 
sectional area, taken at a horizontal plane at the elevation 
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of the rupture, if it occurs, or at the elevation of 
the highest cladding temperature if no rupture is 
calculated to occur, divided by the average circumference 
at that elevation. For ruptured cladding the circumference 
does not include the rupture opening. 

(3) Maximum Hydrogen GenerationÅ The calculated total 
amount of hydrogen generated from the chemical reaction 
of the cladding with water or steam shall not exceed 0.01 
times the hypothetical amount that would be generated if 
all of the metal in the cladding cylinders surrounding 
the fuel, excluding the cladding surrounding the plenum 
volume, were to react. 

(4) Coolable Geometry. Calculated changes in core 
geometry shall be such that the core remains amenable to 
cooling. 

(5) Long-Term Cooling. After any calculated successful 
initial operation of the ECCS, thelcalculated core 
temperature shall be maintained at an acceptably low value 
and decay heat shall be removed for the extended period 
of time required by the long-lived radioactivity remaining 
in the core. 

Utredningens expertgrupp har i ett par omgångar kallat 
representanter för ASEA-ATOM och Westinghouse till samman- 
träden för att få vissa specialfrågor belysta samt för att 
få komentarer till expertgruppens beskrivning och analys 
av referenskonstruktionerna. 
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1 . ”Problemställningen 

Bestämmande för en kärnkraftstations säkerhet är bl a de valda 

konstruktionsprinciperna, den aktuella konstruktionen, tillverk- 

ningen och montaget samt driften. Detta medför att den tekniska 

beskrivningen (specifikation), bestyrkandet av denna beskrivning 

(verifikation) och kontrollen av att anläggningen verkligen utförts 

enligt specifikationerna för en kärnkraftstation med tillämpande 

av tidigare vunna erfarenheter utgör kärnpunkter för bedömning av 

ifrågavarande stations säkerhet. Det väsentliga för stationens sä- 

kerhet är ej vad en koncessionssökande på något stadium med bästa 

intentioner påstår sig kunna göra med hjälp av någon tillverkande 

industri, eller vad myndigheter anser därom, utan den konkreta upp- 

byggnaden av stationen, dess utförande och kvalitet. 

För att man skall kunna bilda sig någon uppfattning om en station 

på ett tidigt stadium, behövs, som uttryck för aktuella intentioner, 

ingående teknisk beskrivning med konstruktionsförusättningar. En 

bedömning mot till buds stående verifikationer, t ex erfarenheter 

från liknande eller lika förhållanden vid andra anläggningar, är vä- 

sentlig. Liknande innebär i dessa samanhang sådan överensstämmelse, 

att tekniskt analoga förhållanden föreligger. Bedömningen försvåras 

dock av att inga projekt är exakt lika. Detta medför att varje gjord 

jämförelse måste tekniskt beläggas i detalj. 

Enligt allmän uppfattning synes erfarenheter av många olika slag vara 

erforderliga för att ge tillräcklig bakgrund vid en säkerhetsbedömning. 

Trots att flerårig drift med många kärnkraftstationer ej torde ge nå- 

got begrepp om den låga risken för stora missöden, har ändå erfarenhet 

från någorlunda omfattande normaldrift stor betydelse. Detta samman- 

hänger med att de inträffade felen huvudsakligen ej visat sig ha slump- 

mässig utan mer eller mindre systematisk karaktär. Många sådana felor- 

saker kan elimineras under en inledande driftperiod, i första hand av- 

seende normaldriften som sådan, men också för andra system av vikt 

för stationens säkerhet genom den provning man kan företa. Detta 

förhållande får dock ej undanskymma det faktum, att man för de slump- 

visa fel, mot vilka man sökt gardera sig, i många fall eftersträvar 

så låg sannolikhet att de ej kan väntas manifestera sig på ett sig- 



- 4 - NÄR-O7l:2 

nifikant sätt under de tidsperioder det här är fråga om. Till 

detta kommer att även systematiska fel kan uppträda först sedan 

stationen genomlöpt en större del av sin totala livstid. 

I redovisningen av den svenska myndighetssynen (uppdrag 02l:l) 

har framhållits de krav på ett förbättrat erfarenhetsläge, som 

exempelvis reaktorförläggningskommittên ställt som villkor för 

att acceptera kärnkraftverk i eller nära tätorter. Man säger 
n ... Härav följer att verifikationsfrågan har poängterats. Såle- 

des har värdesatts demonstrerad driftsduglighet och erhållen 

driftserfarenhet för aktuella reaktortyper. Vikten av erfaren- 

heten hos de olika personalgrupper, som är involverade på konst- 

ruktörs-, tillverkar-, kraftföretags-, operatörs- och myndig- 

hetssidan har framhållits, vilket innebär en målsättning av mog- 

nad hos hela industrin. 

En linje i reaktorförläggningskommittêns bedömning har varit, att 

en eventuell lättnad av förläggningsrestriktionerna borde ske 

etappvis under hänsynstagande till internationell utveckling be- 

träffande reaktorsäkerhet och framför allt på grundval av ökade 

allmänna erfarenheter inom kärnteknologin, något som innebär att 

flerårig god driftserfarenhet från reaktorer av principiellt 

samma utförande och i samma storleksklass måste krävas, innan 

större ändringar i förläggningsrestriktionerna skulle kunna för- 

väntas. Driftserfarenheter från stora reaktorer på de avlägsna 

platser för vilka hittills tillstånd givits, skulle underlätta 

en Bedömning mera i detalj av villkoren för förläggning närmare 

tätorter. 

En annan faktor, som kan påverka förläggningsbedömningen, är 

förbättrade säkerhetsanordningar. Om dessa innebär nya principer 

eller tidigare ej prövade metoder, måste deras egenskaper klar- 

läggas genom tillfredsställande prov. 

Liknande synpunkter har framförts av AEC:s representanter och 

komer till uttryck i nedanstående citat (ref /l/). 

The evaluation of an application to license a reactor on or 

near a metropolitan site (an area where take-cover or evacuation 
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actions may not be practical in view of the large population 

density) must take into consideration the amount of experience 

with large power reactors of the type now being constructed. 

Until there is more experience in the design, construction and 

operation of these plants, the AEC plans to maintain a conserva- 

tive approach in evaluating plant safety and in establishing re- 

quirements for engineered safety features. 

Obtaining the necessary experience is not considered to be re- 

stricted simply to the accumulation of operating time. The ex- 

perience gained in designing and building reactors will lead to 

improved standards and better systems of quality assurance in 

construction, component fabrication, and installation. This ex- 

perience and these improved standards, in turn, may allow greater 

flexibility in reactor siting. In-service inspection techniques 
to permit early detection of conditions which could lead to 

failure are also being improved. Another important source of ex- 

perience is to be found in the current and future reactor safety 

research programs, both those sponsored by the AEC and by the 

nuclear industry. As this large body of experience is developed, 

analyzed and applied, meaningful decisions on the evolution of 

more liberal siting policies can be expected. 

I de båda yttrandena framhålles såväl erfarenhet hos individer 

och organisationer som erfarenheter av konkret teknik. Å ena sidan 

räknar man med en positiv effekt av att individer och organisatio- 

ner genom tidigare verksamhet av samma eller liknande slag skaffar 

sig erfarenhet, som förhindrar upprepandet av misstag och leder 

till att gynnsamma lösningar permanentas som normer och standards. 

Å andra sidan talar man om erfarenheter av konkreta system,till- 

verkningsmetoder, drift- och provningsrutiner etc. 

2. Erfarenhetsexempel 

I figur l tabell l ges en sammanställning av tillgänglighetsdata 

för ett antal kärnkraftsaggregat. Som synes är erfarenhetsunderlaget 

litet för stora kärnkraftsaggregat (ca 500 MW och större). För att 

erhålla en fullständig bild av aggregatens uppförande skulle drift- 

journalerna in extenso från ifrågavarande stationer behövas. Här skall 
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endast den tekniska bakgrunden till olika avbrott i korthet beröras. 

Utredningen har studerat tillgängliga enstaka uppgifter och samman- 

ställningar (ref /2/, /3/, /4/) särskilt för lättvattenreaktorer. 

Vissa sammanfattande anmärkningar göres nedan. 

Det mönster, som utvecklingen vid den enskilda stationen visar, för- 

löper sig i stort sett enligt följande. Alltefter olika system tages 

i bruk under provdriften verifieras deras prestanda och funktion. 

Principiella eller systematiska fel i uppbyggnaden eller montaget 

visar sig också vanligen relativt snabbt. Dock bör härvid alla re- 

levanta förhållanden få tillfälle spela in, dvs en cykel innefattan- 

de alla sådana förhållanden genomlöpas, vilket vanligen innebär ve- 

rifikation under en driftperiod fram t 0 m en omladdning av reaktorn. 

Härvid inträffar emellertid förhoppningsvis endast normala drift- 

situationer. Olyckssituationer, särskilt med låg sannolikhet, vinner 

man därmed ej någon erfarenhet från. Man får emellertid erfarenhet 

från provningen av de säkerhetssystem, som installeras i varje station. 

Provningar av sådana system är väsentliga och är ett viktigt och 

ofrånkomligt moment i varje reaktorstations drift. 

Hur väsentlig verifikationen av säkerhetssystemens funktion är il- 

lustreras av att USAEC våren 1971, på grundval av några alarmerande 

försöksresultat med härdnödkylningssystem, av referaten att döma 

gällande förhållanden som signifikant avviker från de vid en reaktor 

aktuella, temporärt uppsköt sin licensgivning och påskyndade på- 

gående utredningar. I Interim Policy Statement den 25 juni 1971 

stadfäste AEC som följd av dessa utredningar följande härdnödkyl- 

ningskriterier för lättvattenreaktorer. 

A. Criteria for All Light-Water Power Reactors 

These general requirements have been the basis of AEC 

safety review for some time. On the basis of todays know- 

ledge, the performance of the emergency core cooling sys- 

tems i judged to be acceptable if the calculated course 

1) 
of the loss-of-coolant accident is limited as follows: 

1) A loss-of-coolant accident is a postulated accident that results 

from the loss of reactor coolant at a rate in excess of the capa- 

bility of the reactor coolant makeup system from breaks in the 

reactor coolant pressure boundary, up to and including a break 

equivalent in size to the double-ended rupture of the largest pipe 
of the reactor coolant systems. 
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1. The calculated maximum fuel element cladding temperature 

does not exceed 2.300 OF. This limit has been chosen on 

the basis of available data on embrittlement and possible 

subsequent shattering of the cladding. The results of 

further detailed experiments could be the basis for future 

revision of this limit. 

2. The amount of fuel element cladding that reacts chemically 
with water or steam does not exceed 1 Z of the total amount 

of cladding in the reactor. 

3. The clad temperature transient is terminated at a time when 

the core geometry is still amenable to cooling, and before 

the cladding is so embrittled as to fail during or after 

quenching. 

4. The core temperature is reduced and decay heat is removed 

for an extended period of time, as required by the long-lived 

radioactivity remaining in the core. 

I samma papper nämnes även de utvärderingsmodeller som AEC för närj 
varande betraktar som acceptabla nämligen 

l. AEC Model for Pressurized Water Reactors 

2. General Electric Model 

3. Westinghouse Model 

Under den inledande kommersiella kärnkraftepoken har betydelsefulla 

systematiska svagheter i vissa avseenden visat sig vidlåda samtliga 

reaktortyper. Exempelvis för Westinghouse PWR har sålunda första 

generationens reaktorer, inte minst i Europa, drabbats av 

vibrationer i härdkonstruktionen med långa driftstopp som följd. 
Härden har emellertid som följd härav omkonstruerats, och detta prob- 

lem är numera beaktat. För GE:s BWR har den första generationen all- 

varligt besvärats av crud (aktiva korrosionsprodukter) med bl a ökat 

tryckfall över bränsleelementen som följd. Detta har medfört vissa 

krav på material på den varma kondensatsidan samt på en fullgod full- 

flödesrening och parallellrening. Därigenom har dessa störningar 
undanröjts. 
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Som exempel på mer specifika fel kan nämnas det bekanta material- 

felet i en konstruktionsdetalj till styrdonen till Dresden 1. En 

felaktig värmebehandling medförde att detaljen senare under drift 

brast. Som följd härav är nu ifrågavarande materials värmebehand- 

ling noga fastställd genom en utökad tillverkningskontroll och 

noggranna föreskrifter. Till liknande kategori kan hänföras de 

sprickbildningar som upptäckts i olika stutsar hos reaktorkärl, 

t ex i Oyster Creek och Tarapur, och som är att hänföra till felaktig 

användning av rostfritt 18-8 material, vilket genom tillverkningsmeto- 
den tvingats genomgå felaktig värmebehandling. 

Tubläckor i de stora ånggeneratorerna till PWR-reaktorerna har in- 

träffat i flera fall. Reparationsteknik även under aktiva förhål- 

landen har utvecklats. 

Turbinfel har fördröjt åtskilliga kärnkraftstationer. I flera fall 

har bladen i en eller flera kransar lossnat. 

De flesta från konventionell teknik kända vanliga fel för mindre kom- 

ponenter har uppträtt. 

Det kan också noteras att kärnbränslet vid användning i full skala 

i kraftreaktorer i åtskilliga fall ej uppfört sig felfritt, trots 

den noggranna utprovning som skett bl a innebärande bestrålning i 

testreaktorer till högre än planerad utbränning. Bränslefel har så- 

lunda varit och är fortfarande förekommande. Felen yttrar sig i 

större eller mindre läckage av fissionsprodukter till det primära 

kylmedlet. Felen hänförs till otillräcklig kvalitet vid de första 

tillverkningarna i stor skala. Strålningsförhållandena i anlägg- 

ningen har därvid påtagligt försämrats, och i vissa fall har även 

möjligheten att driva kärnkraftaggregat vid nominell effekt begrän- 

sats .

Ur en undersökning om olika fels fördelning ges här en tabell som 

belyser ovan relaterade förhållanden ( ref /S/). 
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RESEARCH, 90mm AND OTHER REACTOR SYSTEMS MOST FREQUENTLY AFFECTED 

BY UNUSUAL OCCURRENCES a) 

1968 1969 1970 Total 

Number of Licensed Plants 
in Operation §8 gl gå 

A. Reactivity Control b) 
61 73 41 175 

B. Primary System 49 45 47 141 

C. Miscellaneous or Com- _
bination 40 37 28 105 

D. Core and Internals 34 33 13 80 

E. Auxiliary Equipment 25 21 22 68 

F. Power Conversion System 16 9 8 33 

G. Electrical Equipment 7 17 8 32 

H. Emergency Power 8 17 5 30 

I. Engineered Safety Features 8 6 16 30 
(except ECCS) 

J. Emergency Core Cooling 5 2 17 24 

K. Containment 2 9 10 21 

L. Fuel Handling 7 10 4 21 

M. Radioactive Waste Handling _§ _§_ _;[ _21 
TOTALS 268 287 226 781 

Instrument malfunctions are included under the affected systems. 

Includes control rod drive malfunctions. 
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3. Specifikation 

Mot den bakgrunden, att specifikationer utgör en väsentlig bedöm- 

ningsgrund för en station och att det slutligen är i sådana som 

erfarenhet skall komma till utryck för kommande stationer, ges 

några synpunkter på de invecklade sammanhangen. 

Med specifikation avses en teknisk beskrivning, som definierar 

den färdiga produkten. Till specifikationen räknas således bl a 

följande 

Konstruktionsförutsättningar och konstruktionsprinciper 

Normer och standards som avses bli tillämpade för system- 
utformning, komponenttillverkning, materialval m m 

Tekniska beskrivningar 

Funktionsbeskrivningar 

Material- och tillverkningsspecifikationer 

Ritningar, kopplingsscheman 

Montageanvisningar 

Driftinstruktioner 

Som specifikationer bör man också kunna räkna 

Kontroll- och provningsprogram 

Mätprogram under intrimning och provdrift 

Projektadministration (tillverkarens och beställarens) 

Specifikation förekommer i olika mognadsgrad genom ettprojekts 

utförande. Den är vanligen av mer allmän karaktär i början; men 

övergår i slutstadiet till en tillverkningsspecifikation av defi- 

nitiv natur. Den utgör en väsentlig bedömningsgrund för en station. 

I idealfallet skulle en fullständig specifikation avspegla en klart de- 

finierad Rfavsituation; men detta äri allmänhet svårt attiealisera ef_ 

tersomjsvårigheter brukar möta, bl a när det gäller att översätta en krav- 

situation i specifikationer. För säkerhetsbedömningen tillkommer 

ytterligare svårigheter, som ligger i bedömning av säkerhetsfunk- 

tioner, vilka endast implicit ingår i såväl kravbild som specifika- 

tion. I det verkliga fallet tillkommer också de faktorer, som be- 

tingas av själva upphandlingen, köparens respektive säljarens in- 
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ställning till kontraktsbestämmelser, upphandlingssätt, tillver- 

karens olika praxis i olika länder. En klar kravbild kräver att 

en fullständig funktionsanalys föreligger. Funktionsanalysen ut- 

gör alltså en del av grunden för specifikation av system och kom- 

ponenter. En fullständig specifikation fordrar en fullständig 

bakgrund av systemfilosofi, analys av funktion samt samfunktion 

med övriga system och komponenter, felfunktionsanalys och säker- 

hetsanalys, konstruktionsförutsättningar, materialval, särskilda 

tillverkningsanvisningar, tillverkningskontroll, montagevillkor, 

program för verifikation och prov, för periodisk inspektion och 

för drift. 

Ett arbete efter ofullständiga specifikationer innebär alltid ett 

risktagande. Med alltför ofullständiga specifikationer fungerar 

ej projektet, respektive blir risken för allvarliga olyckshändelserJ 
väsentligt större än normalt. Om man sålunda under ett tidigt ske- 

de av en tekniks utveckling tvingas att arbeta efter ofullständiga 

specifikationer - beroende på att den erforderliga kunskapsbakgrun- 
den till vissa delar saknas - innebär detta alltid ett ökat risk- 

tagande tekniskt, ekonomiskt och/eller miljömässigt. Detta har 

exemplifierats inom kärntekniken likaväl som på många andra områ- 

den, genom att utvecklingsprojekt Världen över drives med otill- 

fredsställande kortfristig ekonomi eller måst läggas ned. 

4. Verifikation 

Verifikation innebär i detta sammanhang 

a) att i förväg (på ansökningsstadiet) visa, att en anlägg- 

ning med stor sannolikhet kommer att vara acceptabel från 

säkerhetssynpunkt 

b) att i samband med uppförandet visa att anläggningen er- 

håller den utformning som säkerhetsbedömningen enligt a) 

bygger på 

c) att i samband med driften Visa att driftegenskaper över- 

ensstämer med de som tidigare specificerats. 
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Verifikationen under a) måste huvudsakligen ske genom kontrollbe- 

räkningar, funktionsanalyser, haverianalyser osv. Till stor hjälp
är därvid

erfarenheter från tidigare anläggningar i vad avser konstruk-
tion, tillverkning och drift

standards och normer 

myndighetskriterier

erfarenheter från säkerhetsexperiment m m

Verifikation under b) sker dels i form av detaljerad systembedöm-

ning, dels i form av diverse kontroller (materialkontroll, tillverk-

ningskontroll, byggkontroll, montagekontroll m m) och prov (prov-

tryckning, täthetsprov m m).

Verifikation under c) sker i form av funktionsprov samt mätningar

under drift. Verifikation av onormala driftsituationer blir med nöd-

vändighet endast ofullkomlig.

Verifikationsgången illustreras medelst blockschema i figur 2. Nedan

diskuteras mer i detalj de olika verifikationsstadierna.

4-1 Yssi§iEêsi92_§2_E92§s:2EEá92§2:á2si2s:

Med konstruktionsprinciper avses här principer av grundläggande be-

tydelse för reaktorns funktion.

Allmänt synes för lättvattenreaktorers konstruktionsprinciper, hu-

vudsakligen rörande härdens fysikaliska och värmetekniska funktion

i normaldrift, relativt god Verifikation vara för handen. Själv-

klart måste dock påpekas att läget varierar kraftigt med olika till-

verkare, beroende på det underlag industrin ifråga har utvecklat

respektive har tillgång till. 

s

Utvecklingen mot högre prestanda medför dock att risk finns för att be_

fintliga marginaler minskas från station till station. I aktuellt

fall möter man således här alltid ett marginalproblem, som ofrånkom-

ligen för varje station måste medföra en noggrann checkning mot ve-
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rifikationsbakgrunden. Ytterligare verifikation kan erfordras, om

man överskrider gränsen för kända förhållanden. Som exempel kan

bränsleelementbelastningen nämnas med hithörande marginaler mot

olika gränsvärden med betydelse för härdens integritet vid olika

missöden.

Mer allmänt kan frågeställningar, som betydelsen av central smält-

ning i bränslet, noteras under denna rubrik. Man kan också som an-

nat exempel konstatera, att den nu allmänt genomförda övergången
till nödkylning medelst flödning torde kunna hänföras till övervä-

ganden av hithörande slag. Även om ovan konstaterats att verifikations-

underlaget vid normaldrift är relativt gott, är man försiktig
när det är fråga om förlopp av betydelse för stationens säkerhet vid

olika missöden. USAEC tillämpar sålunda marginaler av viss storlek

för utvärdering av dylika missöden.

Det kan även noteras att verifikationsläget för många allvarliga

förlopp, som för närvarande faller utanför den normala utvärderings-
ramen (jfr uppdrag 092), är mycket dåligt.

4.2 Verifikation ay_kgg§truktion, tillverkning och_mgntagg

Läget är här svårbedömt och mer avhängigt av detaljlösningar och

aktuell tillverkning. Ju bättre specifikationer som används, desto

enklare och klarare blir emellertid situationen. I linje härmed kan

man konstatera en över, låt säga, de senaste 5 åren stadigt ökande

förståelse för användning av normer och standarder. En allt större

ansträngning inriktas också världen över, särskilt i USA, på fram-

tagande av nya och mer omfattande sådana. I detta arbete deltager

samtliga parter, som myndigheter, beställare och leverantörer.

På lämpligt sätt framtagna standarder och normer som täcker väsent-

liga delar av kärnkraftområdet kan leda till ökad säkerhet och till-

förlitlighet för anläggningarna, förenklad och klarare definierad

upphandling samt enklare och snabbare tillståndsprövning. Stora eko-

nomiska vinster kan även nås härigenom.
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För att detta skall bli möjligt måste omfattande och kvalificerat 

arbete satsas av berörda parter i nära samarbete. Erfarenheter 

och resultat av prov, analyser m m bör snabbt inmatas i standardi- 

seringsarbetet och resultera i rekommendationer som vid lämplig 

tidpunkt infogas i standarden eller normen (ref /6/). 

Goda specifikationer på så allmängiltigt underlag som möjligt 

utgör emellertid endast en av förutsättningarna för ett gott ar- 

bete. Härutöver måste även den verksamhet till, som avser att yt- 

terst tillförsäkra beställare och myndigheter, att den levererade 

stationen är tillfredsställande. Denna verksamhet brukar ges sam- 

manfattningsnamnet quality assurance, QA, och betydelsen av den 

synes endast öka. Man trycker hos USAEC särskilt hårt på quality 

assurance, och definitionen härpå förtjänar att ågerges. Quality 
assurance comprises all those planned and systematic actions necess- 

ary to provide adequate confidence that the structure system and 

component will perform satisfactorily in service. It includes quality 

control. Vissa grundläggande kriterier för QA har även formulerats 

av USAEC (ref /7/). QA-verksamhetens organisation och genomförande 

samt dess resultat tillhör den mest väsentliga informationen vid be- 

dömningen av ett givet projekt. Målet är att på ett rimligt sätt 

för hela stationen kontrollera hur de i specifikationerna uttryckta 

intentionerna förverkligas. 

Ett överväldigande material av exempel på otillräckligt verifierade 

konstruktioner skulle här kunna anföras. Som typexempel kan den tidi- 

gare under 2 nämnda härdkonstruktionen för vissa tidiga PWR nämnas, 

där skadliga vibrationer inträffade. Här bör också noteras den ökade 

uppmärksamheten på tillverknings- och montagekontroll samt dokumen- 

teringen därav. De för viktiga komponenter ökade kraven har medfört 

en starkare styrning och försök till noggrannare definition av 

kontrollkrav i s k kontrollplaner. Ansvarsmässigt har detta hittills, 

i avsaknad av normerande bestämmelser ovan en viss grundnivå, 

fallit på beställare - leverantör. Man måste alltid kunna doku- 

mentera att en komponent, svets eller del av stationen blivit 

föremål för den i kontrollplanen angivna kontrollen, och när 
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så erfordras t ex kunna uppvisa tagna röntgenfilmer etc. ookumen- 

tation skall finnas tillgängligt på stationen. Den allmänna erfa- 

renheten från kontrollverksamhet understryker vilket enormt arbe- 

te detta blir och exempel fås gång på gång på att extra kontroller 

påvisat avvikelser. För svenskt vidkommande innebär också den s k 

första besiktningen en extra genomgång av föreliggande dokumenta- 

tion för anläggningen i sin helhet. 

4.3 Verifikation av funktion; drifterfarenheter 

Någorlunda fullständig verifikation av en kraftstations driftför- 

hållanden har man som tidigare noterats under punkt 2 erfarenhets- 

mässigt ej förrän efter ca ett par års drifterfarenhet. Därmed 

blir minimitiden, innan drifterfarenheter från en station kan ut- 

nyttjas för verifikationsändamål, i allmänhet av denna storleks- 

ordning. Det allmänna erfarenhetsläget för stora lättvattenreakto- 

rer innefattar som framgår av figur 1 tabell 1 endast i ensta- 

ka undantagsfall stora stationer med så lång drifttid. 

Det bör emellertid här ånyo framhållas att det man främst söker 

verifiera är den goda normalfunktionen. Detta är väsentligt, eme- 

dan man funnit att den övervägande delen av felen icke är av slump- 

mässig utan av systematisk karaktär. Dessa fel kan alltså till störs- 

ta delen elimineras under inledande driftskeden. Funktionen hos rena 

säkerhetssystem verifieras i egentlig mening icke vid normaldrift, 

men i stationen medges och utförs prov av sådana system, varför 

även deras funktion kan anses verifierad under normala förhållanden, 

dock ej under de onormala förhållanden de är dimensionerade för att 

fungera vid. 

Som tidigare antytts utgöres ett väsentligt problem i verifikations- 

bilden av att man skulle vilja statistiskt belägga även mycket låga 

felfrekvenser. Bortsett från tidsaspekten kompliceras situationen 

ytterligare av att det i många betydelsefulla fall gäller stora dyr- 

bara komponenter, vilka tillverkas i mycket små serier. Felfunktio- 

ner på sådana komponenter är ofta av sådan karaktär, att de svårligen 
låter sig karaktäriseras på ett sätt som medger statistisk analys. 
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Rapporteringen av felen kan lätt bli systematiskt snedvriden genom 

olika partsintressen i de fall de uppstått genom försummelser vid 

tillverkning, kontroll eller handhavande. Ett ovillkorligt rappor- 

terande av alla fel och övriga ur funktionssynpunkt intressanta 

erfarenheter blir av speciell betydelse, mer ju större och sällsyn- 

tare komponenter det gäller. En eller ett fåtal centrala databank- 

er för sådan information vore därför av största värde, men torde 

kräva att sättet för och omfattningen av rapporteringen fastlägges 

i myndigheternas villkor för koncession eller dylikt. 

Separata experiment utförs även och det under punkt 4.1 refererade 

förhållandet att USAEC temporärt avbrutit sin licensieringsverksam- 

het efter det att vissa experiment med efter referaten att döma 

signifikanta avvikelser från aktuella förhållanden visar hur allvar- 

ligt man ser på verifikationsfrågan. 

4.4 Säkerhetsexperiment 

Som tidigare nämnts i olika sammanhang torde inte ens flerårig 
drift av ett kärnkraftverk verifiera säkerhetssystemens funktion i 

en reell haverisituation. Möjligheten till prov av enstaka säker- 

hetssystem intill en viss gräns eller viss omfattning har berörts, 

men självfallet verifieras därigenom vare sig förloppet hos det 

haveri vars konsekvens systemet skall begränsa eller kopplingen 

haveri-säkerhetsfunktion. 

Verifikation av här avsett slag måste således ske på syntetisk väg, 

t ex genom på dator simulerade förlopp och funktioner, eller genom 

säkerhetsexperiment av olika slag. Med experiment i hel eller del- 

skala har man möjlighet att under i det närmaste verkliga förhål- 

landen studera olika brott och smältningsfenomen samt sådana 

strömnings- och värmetekniska förlopp som på grund av sin dpstruk- 

tiva karaktär man ej vill åstadkomma i en verklig anläggning. 

Säkerhetsexperiment pågår och planeras i ett flertal länder. De 

mest omfattande programmen tycks finnas i USA (ref /8/), där re- 

sultaten från bl a de s k LOFT-försöken avvaktas med stort intresse. 
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Avsikten med LOFT (Loss of Fluid Test) är att under realistiska 

betingelser verifiera händelseförlopp och nödkylfunktioner vid 

stora rörbrott och åtföljande torrläggning av reaktorhärden. De 

första försöken väntas starta år 1973. 

Bland andra experiment i USA kan nämnas: 

Heavy Section Steel Technology Program, 

omfattande fysikaliska och mekaniska undersökningar av 

tjockväggiga trycktankar 

Containment Systems Experiment och fullskaleprov på Caro- 

lina-Virginia Tube Reactor Plant. Vid dessa prov har bl a 

verifierats inneslutningspprinklerns tryck- och temperatur- 

nedtagningsförmåga. 

Full-Length Emergency Cooling Heat Transfer (FLECHT) Test 

Project, med avsikt att bl a verifiera värmeövergångstal 

vid nödkylning. 

Power Burst Facility, i vilken bränslets egenskaper kan tes- 

tas under onormala driftsituationer, t ex blockerad kylvatten- 

tillförsel, lokala hot-spots, reaktivitetstransienter osv. 

Stor försiktighet måste emellertid iakttas vid utvärderingen av för- 

söksresultaten. Detta gäller speciellt vid delskaleförsök eller för- 

sök vid geometrier avvikande från de verkliga anläggningarnas. Ett 

aktuellt exempel har man i de Idaho-försök som under sommaren 1971 

resulterade i temporärt stopp i licensieringen av ett antal kärnkraft- 

verk i USA. Orsaken var att nödkylsystemet i en experimentuppställ- 

ning ej lyckades återfylla reaktortanken efter ett simulerat rörbrott. 

Närmare undersökningar visade emellertid att försöksmodellen hade 

från aktuella kärnkraftverk så avvikande utformning att resultatet 

ej var omedelbart tillämpbart på dessa. 

I Sverige diskuteras för närvarande möjligheten att utnyttja Marvi- 

kenanläggningen för verifikation av PS-inneslutningens funktion vid 

ett stort rörbrott. Inneslutningens utformning avviker dock väsent- 
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ligt från lättvattenkokarnas, varför extrapolerbarheten till and- 

ra geometrier måste göras till föremål för kritisk granskning, in- 

nan alltför vittgående slutsatser dras av eventuella försöksresul- 

tat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att pågående och planerade säkerhets- 

experiment har stort värde ur verifikationssynpunkt, och att ökande 

kännedom om följderna av stora, osannolika haverier torde få väsent- 

lig betydelse för bedömning av tillåtligheten av närförläggning. Re- 

sultaten från vissa av de experiment som för närvarande förbereds i 

USA bör därför avvaktas, innan ställning tas i närförläggningsfrågan. 

5. Jämförelse av verifikationsbakgrunden hos referensprojekten 

Inom utredningsarbetet har två lättvattenreaktortyper, PWR och BWR, 

studerats. I detaljgranskningen har som referensprojekt för PWR 

konstruktionen för Ringhals 2, leverantör Westinghouse, och för BWR 

konstruktionen för Barsebäck, leverantör ASEA-ATOM, i huvudsak ut- 

nyttjats. En viss ojämnhet och ibland stora luckor i underlaget kan 

konstateras. Man kommer emellertid här långt in i detaljerad teknik, 
som av tillverkarna betraktas som i hög grad konfidentiell. 

En jämförande bedömning av de studerade referensprojekten kan lämp- 

ligen endast göras tämligen översiktsmässigt och torde ej heller ha 

intresse annat än på detta sätt, då för det tekniska utförandet dels 

utveckling med ändringar skett och dels verifikationen förbättrats. 

I föregående punkt har det allmänna verifikationsläget för lättvat- 

tenreaktorer behandlats. En bedömning av referensprojekten blir då 

med hänvisning till föregående punkt mer en jämförelse mellan de 

olika huvudleverantörernas verifikationsbakgrund för de angivna pro- 

jekten för respektive reaktordel. 

För de flesta områden kan här konstateras att verifikationsbakgrun- 
den till den del de ej bygger på allmänt känd och tillgänglig infor- 

mation (se t ex på normer och standarder) är mer omfattande för Wes- 

tinghouse än för ASEA- ATOM. Det i allmänhet svaga verifikationslä- 

_get beträffande drift med stora aggregat på ca 500 Mwe och därutöver 
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har tidigare noterats. Sålunda har enligt figur l Westinghouse 
fram till år 1971 endast ca 3 reaktorår att redovisa i denna 

storleksklass, medan för ASEA-ATOM den första reaktorn av egen 

konstruktion avses tas i drift vintern 71/72. 

6. Erfarenhet hos organisationer 

6 - 1 ézaéáahss 

Tillåtligheten av kärnkraftverk prövas främst av delegationen 
för atomenergifrågor, men även andra myndigheter, såsom strålskydds- 
institutet, naturvårdsverket m fl utövar tillsyn med avseende på 
betydelsefulla aspekter. Då det gäller omedelbara hälsorisker orsakade 

av normaldrift eller haverier är det institutet resp delegationen 
D 

som har ansvaret. Den granskning som föregår byggnads- och drift- 

tillstånd kräver djupgående insikter i anläggningstekniken och drift- 

rutinerna. Utöver detta måste speciella säkerhetsöverväganden göras 
med hänsyn till vad som accepteras inom annan teknisk och samhällelig 
verksamhet. Myndighetspersonalen måste således äga och bibehålla kva- 

lificerade kunskaper samt bygga på dessa i takt med den tekniska ut- 

vecklingen. De egna erfarenheterna, liksom de som erhålles genom in- 

ternationellt utbyte, bör systematiseras och bearbetas för att bli 

till största nytta. Besparingskrav och önskemål om att delegationen 
för atomenergifrågor där så är möjligt skall utnyttja konsulter gör 

dock, att man sannolikt ej inom den angivna organisationsramen kan 

bedriva någon utvecklingsverksamhet på säkerhetsanalysområdet. 

Den individuella förvärvade erfarenheten bör leda till att sannolik- 

heten för förbisedda risker minskar när antalet granskade anläggningar 
av en viss typ ökar. Likaså bör denna sannolikhet minska, när flera 

personer har granskat likartade anläggningar. Utbyte av erfarenheter 

granskarna emellan kan också förutsättas ha en allmänt säkerbefräm- 

jande verkan. När antalet inspektions- och granskningsobjekt ökat 

över en viss nivå, måste man å andra sidan befara en negativ marginal- 
effekt, beroende på problem med informationsutbyte och -spridning. 

Ett starkt standardiserat reaktorprogram, som exempelvis det hittills 
i Storbritannien, verkar säkerligen för att senare reaktorer blir 
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bättre granskade än de tidigare. Enligt enstämmig utsago från USA 

är det dock lätt att överdriva likheter från projekt till projekt. 
Här i Sverige får varje granskare kanske två - mer eller mindre 

lika - projekt att ansvara för fram till 1980. Upprepningsfrekven- 

sen blir alltså inte imponerande hög, särskilt inte mot bakgrunden 

av den snabba tekniska utveckling, som måste förutses, åtminstone 

med avseende på detaljlösningar och komponentutförande. 

6.2 Beställaren - operatören 

Detaljeringen av den information som beställaren använder vid sin 

upphandling präglas av upphandlingssättet, de egna personalresur- 

serna och vad som är nödvändigt för stationens framtida drift. De 

båda ytterligheterna representeras å ena sidan av s k turn-key le- 

verans, vid vilken beställaren ej går i detalj i någon fråga utan 

inom kontraktets ram.lämnar frihet åt huvudleverantören, å andra 

sidan av ett upphandlingssätt vid vilket beställaren detaljspecificerar 
och köper alla delsystem själv och därigenom själv tar betydligt stör- 

re ansvar .

Erfarenheten hos beställaren växer med antalet upphandlade reaktorer. 

Även om reaktortypen varierar, är många problem åtminstone till 

stor del gemensamma - exempelvis utformningen av specifikationer, 

föreskrivna kontrollprogram samt krav beträffande komponenttyper och 

-fabrikat. Svårigheten att bibehålla och sprida denna erfarenhet 

inom den egna organisationen kan anses vara måttlig, eftersom det 

gäller ett litet antal ärenden, vilka av många skäl - ekonomiska och 

rättsliga - blir väl dokumenterade. I den mån en viss rutin ej är 

lämplig, visar sig detta sannolikt. Ett projekt löper lång tid innan 

driften av anläggningen ger något utslag. 

Komponent- och systemval kan också ur driftsynpunkt visa sig miss- 

lyckade först efter längre tids drift. I sådana fall krävs en 

effektiv återkoppling mellan operatörs- och beställarorganisationer- 

na, där den senare måste vara aktiv för att få del av sådana erfa- 

renheter. De erfarenheter som utan påtryckning rapporteras av opera- 

tören är inte med nödvändighet de som är av störst betydelse för 
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säkerheten mot haverier med större konsekvenser. Snarare får man 

från detta håll vänta sig en betoning av ekonomiskt betydelsefulla 

problem rörande tillgänglighet och arbetskrävande underhåll. En- 

ligt vad som sagts tidigare är detta icke utan betydelse för omgiv- 

ningssäkerheten, men kopplingen kan vara mycket lös, och vissa sä- 

kerhetsegenskaper torde aldrig komma att belysas av sådan informa- 

tion. 

Även inom beställarens organisation måste man föra en ständig dis- 

kussion om säkerhetskraven och de risker som skall elimineras. An- 

nars kan önskemålen om minskade kostnader underbyggda med till synes 

betryggande drifterfarenhet, leda till att konstruktioner accepteras, 
som har en otillräcklig säkerhet mot stora, osannolika olyckor. Man 

måste därför i den egna organisationen, eller nära knuten densamma, 
ha personal med kompetens på detta område. Ansvaret för att säker- 

heten är tillgodosedd ligger formellt alltid hos den som äger an- 

läggningen. Myndigheternas granskning av anläggningarna kan för det 

första av praktiska skäl inte bli lika ingående som bestä1laren-inne- 

havarens; för det andra avlastar den inte den senares ansvar mot 

tredje man. Beställaren måste alltid ha tillräcklig kompetens för 

att handla i enlighet med sitt totalansvar. 

Beställaren bör i kompetenshänseende ha en tyngdpunkt inom verifi- 

kationsområdet (quality assurance) och beträffande de samlade drift- 

erfarenheterna - 
egna och andras - av reaktorer, enstaka system och 

komponenter. 

Formellt sett kan en konstruktion eller leverans underkännas av myn- 

digheterna och därigenom ej komma att tas i drift. I enlighet med 

vad som sagts om ansvarets placering, får man dock räkna med att 

det är beställaren som ligger närmast till att vidtaga en sådan åt- 

gärd. Med en ansvarskännande och kompetent huvudleverantör skall 

dock icke heller beställaren behöva ställas i en sådan situation, 
utan bristerna bör kunna avhjälpas på ett tidigare stadium i leve- 

ransprocessen. Skulle en sådan situation ändå uppstå, måste man 

förmoda, att en lång erfarenhet av liknande upphandlingar är av be- 

tydelse genom att bidraga till den auktoritet, som krävs för att 

fatta och genomdriva sådana beslut. 
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Konstruktören - tillverkaren 

Å ena sidan kan ingen säker reaktoranläggning drivas utan att ett 

gott arbete utförts på konstruktions- och tillverkarsidan. Å and- 

ra sidan bör man med en kompetent beställar- och myndighetsorgani- 

sation kunna undvika att olämpliga reaktorer köpes eller tillåtes 

drivas. För att få sälja anläggningar eller komponenter måste så- 

ledes leverantörerna sträva efter att ta fram konstruktioner och 

tillverkningsmetoder, som utan diskussion kan accepteras från sä- 

kerhetssynpunkt. Man måste då ha kompetens på minst samma nivå som 

beställaren och myndigheten i dessa frågor och med en avsevärt 

större kapacitet för att kunna leverera begärda utredningar och 

verifikationer beträffande den offererade leveransens kvalitet. 

Genom konkurrens på reaktorområdet får man ett allmänt besparings- 

tryck hos leverantörerna, vilket även kan drabba säkerhetsanord- 

ningarna. Det är därför nödvändigt att ha en skärpt uppmärksamhet 

på sådana karaktäristika, som inte direkt påverkar driftekonomin 

och därigenom utgör säljargument. Det kan beklagligtvis konstate- 

ras att beroende på olika teknisk-ekonomiska konsekvenser för de 

olika parterna myndighet, beställare, leverantör, utvärderingen 

av potentiella haverier kan göras med olika nyanseringar av dessa 

parter. Detta accentueras av att det ekonomiska ansvaret för ska- 

dor, som drabbar tredje man vid mycket stora haverier, övertas av 

staten för ersättningsbelopp utöver 50 Mkr. I detta sammanhang får 

man dock inte förbise, såsom en ur säkerhetssynpunkt positiv och 

stark faktor, att samtliga parter har stort intresse av att bibe- 

hålla goda relationer till allmänhet och myndigheter. 

De reaktorkonstruktioner som här kan koma ifråga är nu till sin 

princip tämligen väl genomarbetade. Verifikationen beträffande 

säkerhetsfunktioner är dock begränsad till vad man genom delför- 

sök kunnat visa. Som tidigare noterats under punkt 4.1 kan detta 

läge ge anledning till omprövning och krav på förbättrad verifi- 

kation. Den huvudsakliga utvecklingen torde dock vara att vänta 

på tekniken för och utförandet av säkerhetssystemen. Detta sker 

då både genom hela omkonstruktioner och genom detaljförändringar. 
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I det förra fallet kan såväl positiva som negativa effekter på 
säkerheten införas, medan man i det senare kan vänta sig huvud- 

sakligen positiva sådana. Erfarenheternas positiva effekt inom 

konstruktörssektorn märks kanske främst genom att komponent- och 

materialval sker med allt mindre risk för negativa överraskning- 
ar. På så sätt tillkommer interna standards och beräkningsnormer 
hos leverantören, vilka genom sin existens dessutom minskar san- 

nolikheten för att enstaka individers brist på erfarenhet skall 

få alltför stor betydelse. Av dessa anledningar torde man i 

konstruktörsledet sannolikt få en för säkerheten positiv netto- 

effekt, som dock balanseras mer eller mindre av skärpta krav på 
prestanda och därav följande mindre säkerhetsmarginaler för drift- 

data. 

På tillverkarsidan är bilden ytterst komplicerad. Medan konstruk- 

tionen av reaktordelen för det mesta sköts av en enda organisation, 
sker tillverkningen normalt inom ett stort antal olika företag. 
Graden av samordning mellan olika leveranser kan som nämnts varie- 

ra starkt, från turn-key projekt, över olika markerade huvudleve- 

rantörförfaranden till en av beställaren i detalj administrerad in- 

köpsrutin. I USA förekommer ofta utnyttjandet av architect-engineers 
som mellanhand. Dessa organisationer kan tillförsäkra beställar- 

sidan kärnkraftteknisk erfarenhet i ett skede, då kärnkraften intro- 

duceras eller då utbyggnadstakten är för låg för att motivera en 

egen tillräckligt stor och detaljkompetent organisation. 

Eftersom det av ekonomiska skäl är önskvärt med konkurrens inom 

tillverkarsektorn kan inte i varje läge en leverantör med längre 
erfarenhet inom området föredras framför en med kortare. Specifika- 

tioner, tillverknings- och leveranskontroller föreskrivna av bestäl- 

laren eller huvudleverantören måste vara sådana att nya tillverkar- 

organisationer i rimlig omfattning kan etablera sig i branschen. 

Man torde dock ej från beställarhåll vilja ge avkall på krav be- 

träffande erfarenhet av aktuella tillverkningsmetoder. 
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7. Sammanfattande synpunkter 

Säkerhetsutvärdering sker efter vissa linjer och principer, men 

erfarenheten visar att i verkligheten olyckor och allvarliga så- 

dana ofta händer genom att kombinationer av ej förutsedda händel- 

ser inträffar. Oftast har man ej tagit hänsyn till eller ansett 

sig ej behöva ta hänsyn till sådana kombinationer. I enkla fall 

föreligger ofta direkta systematiska fel. Konstruktionskrav på en- 

skilda system kan icke uppställas, så att sådana typer av inträf- 

fade felsekvenser kan elimineras. Hela stationens säkerhet mot 

tredje man måste därför utvärderas konservativt. I ett sådant all- 

mänt läge riktas uppmärksamheten automatiskt på intensivt arbete 

med specifikationer, normer och standarder samt inte minst på 

drifterfarenhet; Om nykonstruktioner blir aktuella, krävs verifi- 

kation för dylika. 

En säkerhetsbedömning av en station är alltid en Vägning mellan 

å ena sidan risker och å andra sidan vunna fördelar tagna i vidast 

möjliga bemärkelse. Särskilt svårt blir detta för de ev nya konst- 

ruktioner som aktualiseras. Minimitiden för erhållande av teknisk 

relevant erfarenhetsnivå blir beroende bl a på erfarenhetsläget 

för aktuell reaktortyp, reaktorstorlek och givetvis för reaktor- 

innehavaren och den aktuella tillverkande industrin och torde i 

anslutning till vad som ovan anförts röra sig om minst en drift- 

cykel. Detta innebär, att för att erfarenhetsläget skall kunna an- 

ses betryggande för ett aggregat, skall den hard- och software, som 

ingår i detta, innehålla dels allmän och dels mer specifik Verifi- 

kation och erfarenhet. Vikten av teknisk relevans har tidigare be- 

rörts. För tillämpning i ett nytt projekt, där man önskar kreditera 

sig betryggande erfarenhet, innebär detta i sin tur, att några tek- 

niska förändringar, som innebär försvagning av erfarenheternas till- 

lämplighet, som t ex skärpning av prestanda, ej får göras. 

Detta kan anses vara utvecklingshämmande, men man kan också påstå 

att kärntekniken ej nått erforderlig mognad, om så stora utveck- 

lingssteg skall behöva tas. För konventionell kraft utformas ibland 
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i möjligaste mån kopior av stationer av rent tekniskt ekonomiska 

skäl. I stark utveckling är också aggregatstandardiseringen hos 

de stora tillverkarna, och detta är även ett steg för tillgodo- 
seende av dylika synpunkter. Förutom erfarenhetsläget har risken 

för stora osannolika haverier styrande funktion för tillåtlighe- 
ten av närförläggning. Dessa behandlas inom uppdrag 092. 

Det allmänt omfattande önskemålet om ökad erfarenhet i alla läger, 
innan närförlagda kärnkraftverk kan accepteras, är utomordentligt 
svårt att omvandla i detaljerade krav av teknisk och organisato- 
risk art. Framför allt är det så, då det gäller säkerheten mot stör- 

re haverier med konsekvenser i en vidare omgivning. Även hundratals 

reaktordriftår utan sådana allvarliga olyckor är ej bevis för att 

säkerheten är tillräckligt god. Detta måste göras troligt på annat 

sätt. Låga frekvenser av tillbud och felfunktioner samt små och 

mellanstora haverier har ett visst värde som indikation på god 

säkerhet även mot större olyckor. Man måste dock beakta att vissa 

stora haverier kan vara resultatet av singulära händelser - stora 

rörbrott, stora ventilsprängningar, tankbrott - för vars sannolik- 

het vi har svårt att skaffa oss erfarenhetsunderlag. Drifterfaren- 

het från en viss typ av kärnkraftstation ger ej något relevant 

underlag för bedömning av sådana händelsers sannolikhet, utan be- 

gränsas till information om den normala driften och provningar av 

system i full skala. Hittillsvarande erfarenhet tyder dock på att 

väsentliga funktionssammanhang i stationen klarlägges under en in- 

ledande period om några år. De inträffade felen är nämligen van- 

ligen av samfunktions- eller systematisk art, vilka till största 

delen korrigeras under denna inledande period. Detta gäller såväl 

normaldriftfunktionerna, som utprovas i full drift, och funktionen 

hos säkerhetssystemen, som provas i full skala fast ej under 

realistiska betingelser. De stora haveriernas sannolikhet och to- 

talfunktionen hos säkerhetssystemen torde vi således få skaffa oss 

kunskap om på andra sätt och huvudsakligen på syntetisk väg. Det 

förtjänar dock att påpekas i detta sammanhang att flera haverier 

av typer liknande dem som ingår i förutsättningarna för vissa 
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Design Basis Accidents redan inträffat, även om de inte drabbat 

i dessa förutsättningar aktuella system och komponenter. Som exem- 

pel på detta kan noteras att cirkulärt rörbrott nu inträffat, dock 

ej på stora primärsystemrör. Problematiken kring erfarenhetseffek- 

ten kompliceras av de naturliga motsättningarna mellan 

- önskan om stor erfarenhet av system och rutiner, 

- ett allmänt rationaliseringstryck med krav bl a på minska- 
de skyddskostnader, 

- risken för slentrian och avtagande respekt för säkerhets- 
kraven vid låg olycksfrekvens. 

När kravet på erfarenhet utsträckes till att gälla inte enbart till- 
- lämpning av kända principkonstruktioner och tekniska lösningar, utan 

även organisationer för tillverkning, innehav och drift, uppstår yt- 

terligare komplikationer. Kraven på tidigare för säkerheten relevant 

erfarenhet måste utformas efter ett sådant mönster, att etablering av 

på kärnenergifältet nya tillverkare och driftorganisationer inte omöj- 
liggöres. Möjligheten att införa nya idéer och konstruktioner får 

inte enbart ses som en risk utan också som en möjlig väg till för- 

bättrad säkerhet. Erfarenhet av säkerhetsanalys baserad på system- 

och komponentkännedom både hos myndighetsorganisationen och däri in- 

gående individer, synes vara av stor vikt. Erfarenhetskravet på be- 

ställare, operatör och konstruktör/huvudleverantör torde främst böra 

riktas mot organisationerna och de rutiner för arbetsledning och ar- 

betskontroll som tillämpas. Tillverkare, framför allt underleveran- 

törer, kan man inte alltid kräva tidigare lång kärnkraftteknisk er- 

farenhet av. För dessa bör i stället tonvikten läggas på att speci- 
fikationer och verifikationsprogram är adekvata samt att företagen 
tillfredsställande fyller allmänna kvalitetskrav och krav på känne- 

dom om aktuella arbetsmetoder. 

Det är svårt att ge ett mått på hur säkerheten ökar med erfarenheten, 
vilket vi förutsätter att den gör, åtminstone till en viss grad. Om- 

vändningen är utan tvekan lättare att betona: bristande erfarenhet 

på samtliga händer leder snart till ett ohållbart läge. Alla parter 
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är starkt beroende av att dessa problem hålles ständigt aktuella, 

så att information flyter fritt mellan de tre intressegrupper som 

nämnts här. En organisation och analys av detta informationsflöde 

bör ske i samråd mellan grupperna, och ur denna analys bör fram- 

komma krav på modifikationer, nyutveckling och där så behövs en 

målinriktad forskning. 

Mot den bakgrund som framkommit beträffande erfarenhetsläget och 

dess betydelse för en kärnkraftstations säkerhet måste noteras, att 

bedömningsgrunden är delvis ofullgången och från fall till fall 0- 

lika beroende på bl a reaktortyp, reaktorstorlek, tekniska föränd- 

ringar, reaktorinnehavare, huvudleverantör och underleverantörer. 

Situationen ägnar sig knappast för generella uttalanden, utan de- 

taljgenomgång krävs för varje enskilt fall. Utan klart underlag 

betr erfarenhetsläget för ett aktuellt projekt synes därför ett över- 

vägande av ändrade principer för bedömning av förläggningsplats- 

frågor ej böra göras. I detalj tekniskt relevant erfarenhet under 

minst en driftcykel torde vara en rimlig kravnivå. 

/UH 
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NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-O8l : 1 /1 

Ursprunglig utgåva: september 1970 
Översedd september 1974 

Förhållandena vid normaldrift av kärnkraftverk sådana de be- 
skrivits i rapporten NÄR-O81:1 har i princip inte förändrat sig 
under de år som gått sedan rapporten skrevs. 

Vid 

sid 

sid 

sid 

sid 

sid 

sid 

översynen september 1974 har följande noteringar gjorts. 

4, stycke 2 

. . www .
Fotona av de olika anläggningsteéerna har enbart tagits med 
i betänkandet i samband med att de båda referenskonstruk- 
tionerna beskrivs. Illustration av en layout med kyltorn 
finns i rapporten Kärnkraft på ostkust. 

5 , stycke 4 

Meningen bör för klarhetens skull förses med ett tillägg 
tätorten, som är mest aktuell för de här diskuterade när- 

förlagda kärnkraftvärmeverken. 

6, rubrik 1.4 

Omfattningen av kemikalieutsläppen från olika anläggningar 
framgår av betänkandets tabell 6:II. Denna tabell är i allt 

väsentligt i samklang med här referera: textavsnitt och 

rapportens bilaga 4. 

7 samt bilaga 5 

Uppgifter om transporter vid kärnkraftverk återfinns i be- 

tänkandet sid 165 samt anges i tabellen 4:11. 

8 

Uppgifterna om ICRPS gränsvärden samt myndigheters inställ- 

ning till tillåtliga utsläpp bör kompletteras med texten i 

betänkandets avsnitt 5.3 närmast sid l46ff. 

9 samt bilaga 8 

AECs inställning till tillåtliga utsläpp och därav föranledda 

doser i omgivningen har sedan rapporten skrevs utvecklats 

ytterligare. De nya föreskrifterna ingår som Appendix I, 
title 10, Code of federal regulations part 50. Huvudinne- 

hållet i dessa nya riktlinjer är att helkroppsdosen från 

radioaktivitetsutsläppen vid kärnkraftverk inte skall behöva 

överstiga cirka 10 mrem per år för mest utsatt individ. Detta 

värde anses kunna innehållas och vara i samklang med principen 
as low as practicable. 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-08l:l/2 

sid 10 

Svenska (och för Norden gemensama) riktlinjer för tillåtliga 
doser orsakade av kärnkraftverk utkom under senvåren 1974. 
Betänkandets text sid 147 - 149 stämmer i alla väsentliga 
delar med vad som föreskrivs i dessa nya rekommendationer 
Basic principles for the limitation of releases of p 
radioactive substances from nuclear power stations, A 
Joint Statement from the Radiation Protection Institutes 
in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 1974. 

sid ll samt tabell l 

Uppgifterna angående utsläpp till atmosfären under normal- 
drift kan kompletteras med de ytterligare uppgifter som 
ingår i betänkandets tabell 6:III. 

sid 15 samt tabell 3 

Rapporten NÄR-081:1 utgår från nominella utsläpp vid båda 
referenskonstruktionerna, varvid BWR-konstruktionen antagits 
ha endast l timmes fördröjningstid för utsläpp medan PWR- 
konstruktionen har 45 dygns fördröjning. Möjligheterna att 
åstadkoma längre fördröjningstider finns dock även vid 
BWR och samtliga kokarreaktorleverantörer offererar numera 
avancerade fördröjnings- och avskiljningssystem för reduk- 
tion av utsläppen av gasburen radioaktivitet. Som exempel 
på detta kan refereras till en skrift från Asea-Atom 
Technical Information 4, Off-gas systems, 1974. 

sid 18 ff 

Tabellerna 5 - 8 innehåller uppgifter om utsläpp från olika 
kärnkraftverk. Senare uppgifter ingår i betänkandets tabell 
6:5, vilken i stort sett kan ersätta rapportens nyssnämnda 
tabeller. 

sid 22, slutet på 1:a stycket 

Det bör anmärkas att angivna 3 miljoner Ci/år skall kopplas 
till ett tillstånd där maximalt tillåtet antal bränslestavar 
samtidigt är skadade i härden. 

sid 24 
Tabell 8 skall egentligen ha numret tabell 9. 
Enligt vad som sagts tidigare betr antagandena för de båda 
referenskonstruktionerna är siffrorna i tabellen endast 
exemplifierande för två extremt olika fördröjningstider för de 
gasburna utsläppen. Siffrorna är således inte karaktäristiska 
för dagens konstruktioner. Det har också visat sig att ädel- 
gasutsläpp från PWR-reaktorer snarast ligger en storleksord- 
ning högre än vad som anges i tabellen och BWR-utsläppen, 
även för reaktorer utan fördröjning, kan sättas vid en tiondel 
av vad som anges för ädelgaser. 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR*O8l:l/3 

sid 27, stycke 3 

sid 

sid 

sid 

Sid 

här nämns studerade typfall. Det var ursprungligen avsikten 
att göra specifika analyser för ett antal typlägen. Moti4 
veringarna för sådana specialstudier visade sig dock senare 
under utredningens gång inte vara starkare än att detta ytter- 
ligare utredningsarbete kunde-stoppas. 

J/gpadkt 
29, rad 3 nerifrån 

Figur 4 a och 4 b skall vara 4 b och 4 c. 

33, rad 5 

omnämns spridningsdata enligt uppdrag l7l. 
Detta uppdrag kom senare att slås saman med några andra 

uppdrag och har avrapporterats i bilagan NÄR-l94:l. Betr 

spridningsbilder som kommit till användning i samband med 

utredningsarbetet, så bör text och bilder sid 33ff jämföras 
med figur 5:II i betänkandet. 

38, stycke 2 och stycke 4 

Än en gång påpekas att BWR-reaktor inte nödvändigtvis be- 
höver kopplas till fördröjningstiden l tima och PWR- 
reaktorn till fördröjningstiden 45 dygn som görs här och 
vid de fortsatta beräkningarna. Ytterligare bör komenteras 
att enheten Kr 87-ekvivalenten inte är idealisk i samband 
med beräkning av helkroppsdoser från ädelgaser. Senare 
har vi här övergått till att ange utsläppen i MeVy Ci. 
Denna senare enhet ger ett mått på utsläppet som efter 
korrektion för avklingning är proportionell mot helkropps- 
dosen i omgivningen. Själva beräkningsgången har dock varit 
densamma även i samband med utarbetandet av NÄR-08l:l. 

46ff 

Studium av hur kollektiva doser till större befolkningar 
varierar då summeringen utförs över olika stora befolk- 

ningar har belysts i två rapporter Umweltschutz - 

Gesichtspunkte beim Eau von Atomkraftwerken (Vortrag 
gehalten auf der DECHEMA, Jahrestagung 1972, Frankfurt 
am Main, 15. und 16. Juni, 119 Veranstaltung der Europäischen 
Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen, Stig 0 W Bergström, 
AE-DS-380, 1972) samt Reactor siting - with a special view 
for urban sites ( A paper to be presented at theANS/AIF 
Winter Meeting, Washington D C, November 12 - 17, 1972, 
Stig O W Bergström, AE-DS-389). 

I anslutning till texten på denna sida bör också anmärkas att 

skärmningen vid de noggrannare beräkningar som gjordes för 
NÄR-O4l:l kan beräknas ge en reduktion av i medeltal till 

l/3 av dosen i fri luft när NÄR-08l:l räknar med 1/2. 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN 

sid 

sid 

sid 

sid 

NÄR-O8l:1/4 

50 

Omräkningsfaktorn för sköldkörteldos har på basis av ny 
information visat sig böra sättas lägre för guxna än 
som angavs i NÄR-08l:l. Sålunda ger l Ci s/m 300 rad 
i en vuxens sköldkörtel och inte 500 som rapporten anger. 
För barn har inte omräkningsfaktorn ändrats och barn i 
gruppen 0 - 16 år blir alltså ändå gränssättande för 
vilka exponeringar som kan tillåtas i omgivningen. 

58ff 

Det kriterievärde 0.5 rad/år till kritisk grupp som anges 
här bör i huvudsak uppfattas som ett nominellt referens- 
värde. Vilka dosrater som kan komma att tillåtas framgår 
av texten i betänkandets avsnitt 5.3 

59 

Karaktäristiska utsläpp för BWR och PWR bör korrigeras i 
enligt med vad som ovan sagts i anslutning till texten, 
sid 24. Slutsatserna gäller ändå att när kärnkraften får 
större omfattning måste även BWR-reaktorer förses med 
fördröjningsanordningar som skär ner de gasburna utsläppen. 
De högre utsläpp som erhållits vid PWR-reaktorer ger trots 
allt låga dosrater, både i anläggningarnas närmaste om- 
givning och vad gäller kollektiva befolkningsdoser. De 
reservationer som framförts betr betydelsen av diffusa 
läckage som inte passerar renings- och moniteringsanord- 
ningar gäller för båda reaktortyperna med oförminskad 
styrka. 

60 

Slutsatserna på sid 60 borde kanske mera ha knutits till 
fördröjningstidens inverkan på dosfördelningen i omgiv- 
ningen. I och med att samtliga reaktorer kommer att få 

utsläppsanordningar med längre fördröjningstider så ökar 
betydelsen av kollektiva doser utanför det egna landet, 
vilket framgår bl a av de två referenser som ovan givits 
i anslutning till texten på sidan 46ff. 

Bilaga l 

Texten i denna bilaga bör jämföras med uppgifterna i 
rapporterna NÄR-2ll:l, NÄR-2l2:l och 2 samt NÄR-30l:1. 



NÄRFÖRLÄGGNINGSUTREDNINGEN NÄR-O8l:l/5. 

Bilaga 2 

jämför betänkandet bl a tabell 4:1 

Bilaga 8 

Se vad som ovan sagts i anslutning till sid 9. Bilagan 
gäller visserligen i sina principiella delar fortfarande 
men bör ersättas med en referens till CFR title 10, part 
50, Appendix I. 

Bilaga 12, tabell 12:2 

Det bör observeras att befolkningsdoser beräknats för 
totala europeiska befolkningen i referenserna anknytande 
till sid 46, Varför här angivna kollektivdoser för Nord- 
västeuropa endast bör tas såsom exemplifierande en stor- 
leksordning. 

SB/Aw 
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Innehållsförteckning 
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l. Allmänt 

En kärnkraftstation i normal drift påverkar omgivningen genom sin 

blotta närvaro, genom emissioner av olika slag och genom transpor- 
ter till och från anläggningen. Absoluta värderingar går inte all- 

tid att tillämpa i varje avseende, utan man kan exempelvis för den 

estetiska värderingen vara tvungen att jämföra med en alternativ 

kraftkälla eller annan industri. Vår strävan skall dock vara att 

mäta verkan på omgivningen så kvantitativt som möjligt. 

Speciell uppmärksamhet har av naturliga skäl ägnats frågorna om ra- 

dioaktiva utsläpp till luft och vatten samt problemet med Överskotts- 

värme, främst vid kondensdrift. Den senare frågan behandlas särskilt 

i uppdraget NÄR-083, medan denna rapport fått sin huvudsakliga ton- 

vikt på de radiologiska aspekterna. 

l.l Antagna_drift§f§rhållanden 

Många faktorer gör att antaganden beträffande driftsättet för en nuk- 

leär kraftvärmestation måste förses med vissa reservationer. Detta 

gäller även antagandena beträffande den eller de oljeeldade anlägg- 

ningar, som skulle kunna ersättas av den nukleära enheten. 

Bilaga 1 ger ett exempel på hur man kan tänka sig driften upplagd för 

en nukleär respektive oljeeldad kraftvärmestation. Ur bilagan har häm- 

tats figur 1, som visar hur det nukleära alternativets effekt varierar 

under eldningssäsongen. 

Vid en Vägning av miljöpåverkan mot nyttig produktion måste man hålla 

i minnet, att även om man försöker att göra de båda alternativen lik- 

värdiga ur produktionssynpunkt - i detta fall genom att anta samma 

maximala värmeeffekt, 1200 MW - så får man på grund av olika ekonomis- 

ka och tekniska skäl ingen exakt utbytbarhet. Vid kondensdrift får 

man högre effekt från oljeverket än från kärnverket under de givna 

antagandena. Den ekonomiska motiveringen för att köra ren kondens- 

drift är dock på grund av de låga bränslekostnaderna störst vid det 

nukleära alternativet. Den energiproduktion som är bunden till den 

valda förläggningsplatsen kan man således välja någorlunda lika, men 

när verket väl kommit till får man utöver denna produktion även en 
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som med mindre ekonomisk nackdel hade kunnat ske på annan plats. 
Andra skillnader uppkommer genom att oljeverket kan utnyttjas 
som allmän reserv och spetslastenhet i elproduktionen, vilket 

knappast blir aktuellt för ett kärnkraftverk. 

1.2 Estgtiska_synpunkter 

Det estetiska intrycket av en så stor teknisk anläggning som en 

kraftstation för 500 Mwe eller 1200 MW värme beror inte enbart 

på anläggningen själv utan även på den allmänna topografin och 

bebyggelsen i övrigt. Foton och idêskisser över ett antal anlägg- 

ningar av BWR- och PWR-typ samt Ågesta-stationen kommer att pre- 

senteras i en rapport NÄR-081:2. Teoretiskt sett är det möjligt 
att lägga så gott som hela anläggningen i berg, vilket närmar sig 

idealet, om detta ideal definieras som en helt ostörd landskaps- 
bild. I en för övrigt tättbebyggd och industrialiserad omgivning 
är det dock tveksamt om ett kärnkraftverk bör betraktas som en 

estetisk belastning. Byggnadernas enkla, rena linjer stör knappast 
i en sådan miljö. 

Kylning med kyltorn ändrar dock utseendet radikalt för en station. 

NÄR-081:2 kommer även att Visa hur olika kyltornssystem ter sig 
för en anläggning på 500 MWe. Reaktor- och turbinbyggnad för Oskars- 

hamn l respektive Ringhals 2 komer också att läggas in i illustra- 

tionerna. 

Bilaga 2 ger en del data för kyltornssystem, dels sådana samman- 

ställda vid Sydkraft för expertgruppens räkning (bil 2 a), dels en 

del officiella amerikanska data (bil 2 b). Flera reservationer mås- 

te dock göras. Amerikanska data är således, särskilt av klimatolo- 

giska skäl ej direkt tillämpbara på svenska förhållanden. Vidare 

gäller samtliga data för kondenskraftverk. Vid ett mer eller mindre 

renodlat värmeverk, ändras förutsättningarna kraftigt. Man kan exem- 

pelvis tillåta betydligt högre inloppstemperatur från verket till 

kyltornet under de relativt korta driftperioder det blir fråga om. 

En sådan återkylardrift minskar starkt kravet på kylytornas storlek. 

Antalet kyltorn eller dessas dimensioner kan då också minskas. 
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Som framgår av bilaga 2 a blir speciellt våta kyltorn med naturlig 
cirkulation mycket dominanta, större än varje annan enstaka anlägg- 

ningsdel, och kan innebära estetiska problem. För de våta systemen 
får man räkna med att ångplymerna blir de enda synliga kontinuerli- 

ga luftemissionerna från verket och därmed ger en estetisk kvalitets- 

sänkning. En förhöjd ingångstemperatur (vid återkylardrift) ökar den 

enskilda plymens intensitet och synliga storlek. Alla systemen har 

relativt stora arealbehov och ökar därigenom verkets effekt på miljön. 

Vad beträffar de olika systemens aktualitet för närförlagda kraft- 

verk, är det svårt att här göra en rangordning. Vattenfall har i 

Kärnkraft på Östkust illustrerat problemet med våta torn för natur- 

lig cirkulation. I det fallet gäller det dock endast stora kondens- 

kraftverk. Effekten på den totala ekonomin av att införa respektive 

kyltornstyper vid ett närförlagt kraftvärmeverk undandrar sig för när- 

varande en preciserad bedömning, och någon mest aktuell typ kan där- 

för inte anges. 

Skillnaden mellan BWR och PWR i estetiska avseenden är relativt liten. 

Med samma immissionsnormer kan PWR eventuellt klara sig med lägre skor- 

sten vid normaldrift. Det är dock inte osannolikt att man för skydd 
mot haverisituationer måste kräva ungefär samma skorstenshöjd för båda 

typerna, dvs en eller ett par skorstenar av försvarlig höjd (100 - 200 

m) kommer man inte ifrån. 

På det stora hela taget synes dock de estetiska synpunkterna vid en 

omsorgsfull utformning bli av större betydelse i annan miljö än den 

starkt urbaniserade eller industrialiserade tätorten. 

1.3 Buller 

Problemen med bullerstörningar i stads- och industrimiljö tilldrar 

sig alltmer intresse i miljödebatten. Speciellt torde effekterna av 

relativt låga bullernivåer med livslång exponeringstid behöva utredas 

ytterligare i detta sammanhang. Bilaga 3 har samanställts inom Stock- 

holms Elverk och ger sammanfattande synpunkter på bullerproblemen vid 

oljeeldade respektive nukleära kraftverk. 
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Någon större skillnad torde inte finnas mellan de båda typerna i 

detta avseende, även om kostnaderna för bullersänkande åtgärder 

kan bli större vid oljeeldade verk. Bergförläggning, som endast 

är aktuell vid nukleära aggregat, kan medverka till att sänka 

bulleremissionen. 

Till slut skall noteras att fläktarna i kyltorn med forcerad luft- 

cirkulation utgör bullerkällor som måste beaktas. 

1.4 Kemikaliegtsläpp 

Utsläppen från nukleära kraftvärmeverk av vattenburet radioaktivt 

avfall behandlas längre fram och utsläppen av överskottsvärme i en 

särskild rapport. Utöver dessa utsläpp till recipienten förekommer 

dock andra av betydelse ur miljösynpunkt. Det gäller främst kemika- 

lier som används för vattenbehandling. Bilaga 4 behandlar sådana 

utsläpp från såväl nukleära som oljeeldade verk. Bilagan har tagits 

fram i samråd mellan Stockholms Elverk och Vattenfall. 

Som synes av bilagan åtgår avsevärda mängder kemikalier vid normal 

drift för behandling av vattnet i olika system liksom vid avställ- 

ning och översyn för konditionering av systemytor. Dessa kemikalier 

eller deras neutralisationsprodukter samt filter- och jonbytarmassor 

tillföres avlopps- eller kylsystemen och blir därigenom en belastning 

på respektive vattenrecipienter. Flera av utsläppstyperna förekommer 

endast vid de oljeeldade verken. En väsentlig skillnad är dessutom 

att allt vatten och alla filtermassor i en kärnkraftstation som har 

kontakt med primärsystemet måste behandlas som potentiellt radioaktivt 

och därigenom underkastas föreskrivna kontrollåtgärder. 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa konventionella utsläpp på in- 

tet sätt är försumbara ur recipientsynpunkt vid sidan av de i allmän- 

het rätt lättkontrollerade radioaktiva utsläppen i Vattenburen form. 

Transporterna till en kärnkraftstation under byggnad är helt olika 

de under normaldriftsituationen, som framgår genom exempel i bilaga 5. 



- 7 - NÄR-081:] 

Under byggnadstiden ökar persontransporterna (2 personer per bil) 
successivt från några tiotal per dygn upp till nära 1000 per dygn. 

Samtidigt har man ca 50 tunga (5 - 10 ton) och ca 100 lättare 

(under 5 ton) lastbilstransporter per dygn. Per aggregat får man 

dessutom vissa specialtransporter, enligt bilaga 6 a (siffrorna 

gäller Barsebäck): 

20 - 25 under 100 ton 

4 - 5 100 - 230 ton 

och 2 - 3 230 - 325 ton 

Under drifttiden får man normalt kanske 50 - 60 personbilar och 

10 â 15 lättare lastbilar per dygn. Dessutom tillkomer transpor- 
ter av använt bränsle och radioaktivt avfall samanlagt kanske någ- 
ra tiotals transporter per år i storleksklassen 10 - 100 ton. I 

många fall avser man dock att göra dessa transporter till sjöss. 

De tyngsta specialtransporterna under byggnadstiden är ungefär de- 

sama för nukleär och oljeeldad version med stora enheter inom 

grupperna transformator och turbinkomponenter. För den nukleära an- 

läggningen tillkommer reaktorkärlet som en av de tyngsta enheterna. 

Även här utnyttjar man dock ofta sjötransport. 

Under drift domineras transporterna till ett oljeeldat verk helt av 

bränsletillförseln. I det här använda exemplet har årsförbrukningen 
antagits till l 000 000 ton olja, dvs 100 10 000-tons eller 30 30 000- 

tons tankfartyg per år. Detta betyder från en tankbåt varannan dag 
till en varje vecka. 
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2. Aktiva utsläpp till luft och vatten 

Olika grupper av data är av intresse i samband med utsläppen av 

gas- och vattenburet avfall från kärnkraftstationer: 

a) Myndigheters ställningstaganden beträffande tillåtli- 

ga utsläppsvärden och bakgrunden härför. 

b) Stationsinnehavarens - beställarens ställningstagande 

i relation till a) omsatt i krav på eller specifikatio- 

ner för leverantörer. 

c) Erfarenhetsmässigt normala utsläpp och eventuella obser- 

verade effekter i omgivningen av sådana utsläpp. 

d) Sannolika beräknade effekter i omgivningen; utsläppsvär- 

den enligt a) - c). 

Hittills har situationen varit den att man använt rekommendationer 

från the International Comission on Radiological Protection (ICRP) 

beträffande tillåtlig dos för en kritisk befolkningsgrupp som grund 

för beräkning av tillåtliga utsläpp. Erfarenheten är den att så 

länge inte onormala driftsituationer råder, man har kunnat hålla ut- 

släppen väl under dessa tillåtliga värden. Gränssättande har därvid 

exempelvis varit, vid utsläpp till luften för ädelgaserna en helkropps- 

dos på 0.5 rem/år och för jod l.5 rem till sköldkörteln hos barn i 

känsligaste ålder. Den senare gruppen har ofta måst definieras helt på 

teoretisk väg, då gruppen av barn i just den åldern kanske helt saknar 

medlemar inom aktuella avstånd vid glesbygdsförläggningar. Ädelgas- 

utsläppens restriktioner har hittills varit orealistiskt hårt satta, 

då man satt likhetstecken mellan den dos till ytliga hudlager som er- 

hålles vid exponering för den tillåtliga koncentrationen enligt ICRP

och en lika stor helkroppsdos eller gonaddos, vilket senare den grund- 

läggande normen avser. 

2.1 Mzndigheters_§tällningsEagandgnL_tillåtliga_utsläpp§värden 

Tendensen i fråga om tillåtliga utsläpp från kärnkraftstationer har 

på senare tiden gått mot lägre värden. I första hand märks detta vid 
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en jämförelse mellan ICRP:s publikationer Nr 6 och 9. I den förra 

nämner man (§ 65) (bilaga 6) storleksordningen 2 rem/30 år som 

exempel på en tolerabel exponering av en större befolkning orsakad 

av kärnteknik i allmänhet. I den senare publikationen (§ 88 - 92) 

(bilaga 7) konstaterar man att den tidigare illustrativa fördelning- 
en mellan olika källor som exponerar folk i allmänhet i viss mån 

missförståtts och tagits som ett slags rekommenderad övre gräns. Man 

vill därför inte göra någon sådan fördelning i fortsättningen utan 

säger att exponering från diverse källor, kärnvapen och olika kärn- 

tekniska tillämpningar för närvarande icke överstiger 0.2 rem/30 år, 
samt att det är otroligt att denna dos i framtiden skall behöva över- 

stiga l rem/30 år. Indirekt har man därigenom antytt att det tidigare 
exemplifierade värdet 2 rem på 30 år ligger väsentligt över vad man 

vill tänka sig som rekomenderat konstruktionsvärde. 

Samma tendens har sedan länge kunnat spåras i USA, där AEC nyligen 
(28 mars 1970) släppte ut ett förslag till control of releases of 

radioactivity to the environment, (bilaga 8). Även här talar man all- 

mänt för begränsning av utsläppen från kraftreaktorerna. Man framhål- 

ler att goda erfarenheter som hitintills föreligger tyder på att efter- 

levnad av de föreslagna tekniska specifikationerna bör resultera i 

normalutsläpp motsvarande endast en liten bråkdel av Federal Radiation 

Councils gränsvärden. En sådan praxis medger licensinnehavaren en 

viss flexibilitet i driften under mindre driftstörningar. Avslutnings- 
vis understryker man dock att licensinnehavaren även under utnyttjandet 
av denna flexibilitet skall göra sitt bästa för att hålla utsläppen 
as low as practicable. Det citerade uttrycket användes i flera pub- 
likationer av ICRP, och ordet practicable får innefatta ett slag 
av optimering mellan insats och resultat. Tillåtliga värden för utsläp- 

pen från en del amerikanska kraftreaktorer framgår av tabellerna under 

punkt 2.3. 

Som nämnts har tidigare beräkningar av tillåtliga utsläpp huvudsakli- 

gen baserats på beräkningar avseende tillåtlig dos för en kritisk 

grupp människor. Härvid har hänsyn tagits till ogynnsamma faktorer så- 

som närhet till utsläppskällan, kostvanor och livsföring i övrigt. 



- 10 - NÄR-081:]

Anrikning av utsläppta radionuklider i födokedjor ingår regelmässigt

i beräkningarna. I samband med närförläggning har dock en ny typ av

doskriterium aktualiserats av representanter för de svenska myndig-

heterna (Hedgran A - Lindell B, Statens Strålskyddsinstitut, SSI:l970-027).

Utöver gränsvärden för den dos kritiska befolkningsgrupper kan till-

låtas få, vill man också begränsa suman av alla individuella gene-

tiskt betydelsefulla doser till en befolkning - exempelvis den svens-

ka. Följande citat ur rapporten:

In ICRP Publication 9 it is stated that it is unlikely that more

than 1/5 of the genetic dose will need to be used for miscellaneous

sources, possibly dominated by contributions from the wider uses of

atomic energy (paragraph 92, quoted on page 15). This leaves less than

33,000 manrems per year for the latter, still per million of popula-

tion.

It seems reasonable to allog about l/3 of this or 10,000 manrems per

year per million of population to exposures caused by the normal opera-

tion of nuclear power stations. This amounts to one manrem per MW-year

(electrical power). Since nuclear power is not only used for electrical

power production, it is perhaps more appropriate to relate the number

of manrads to the thermal power of the nuclear plants. The figure will

be about 1/3 manrem per MW-year (thermal power).

In order to derive the figure for the maximum output of activity which

correspond to the manrem limit, all pathways and exposure patterns must

be evaluated. In principle, because of the random nature of the risk at

low radiation doses, some exposure may be due to global distribution of

activity, e.g. of krypton-85. The corresponding number of manrads should

be included in the assessment, even if it occurs outside the borders of

the country. Thus, in an equilibrium situation and provided that a corre-

sponding policy is universally followed, contribution within the country

due to sources outside of the country would have been subject to similar

assessments during the evaluation of their safety.

I hittills utnyttjade glesbygdslägen har dock inte några gränsvärden

för integrerad befolkningsdos varit aktuella, utan beräkningarna har
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genomgående avsett doser till kritisk grupp av kringboende. Till- 

låtliga utsläpp med avgaser och ventilationsluft har fastlagts i 

administrativ ordning av Statens Strålskyddsinstitut. Ett exempel 
på grundläggande siffror för utsläpp från en skorsten med 60 m ef- 

fektiv utsläppshöjd framgår av nedanstående tabell l. Tabellen 

har ursprungligen tagits fram för Oskarshamnsverkets reaktor nr 1, 
men för denna rapport kompletterats med siffror även för skorstens- 

höjden 150 m. Alla utsläpp har här beräknats gå via skorstenen. 

Vad det gäller utsläpp till vattenrecipienter har vi i Sverige hit- 
intills haft krav på vattendom. I många fall har dessa domar angi- 
vits vara preliminära, i samtliga fall har de haft begränsad giltig- 
hetstid. Tabell 2 ger en sammanställning över kraftreaktorvattendomar- 

na i landet. Även när sökanden har tagit med säkerhetsmarginaler och 

beaktat anrikningsprocesser genom födokedjor i naturen, har domstols- 

förfarandet genomgående resulterat i fastställandet av tillåtliga ut- 

släpp långt under de beräknade recipientkapaciteterna. Man har därvid 

sagt att för stationernas drift erfordrades inte större utsläpp än de 

fastlagda gränserna, varför det inte funnits anledning att gå högre. 
Detta måste hållas i minnet så att dessa gränser inte jämställes med 

motsvarande svenska tillåtliga värden för utsläpp till luften eller 

med de amerikanska gränsvärdena. Vattendomarna är alltså inte relatera- 

de till någon beräknad normgivande dos för folk i omgivningen. Detta 

exemplifierar varierande policies hos olika myndigheter, vilket i sin 

tur påverkar anläggningsinnehavarens handlingslinjer. 

Själva driften av avfallsanläggningarna blir också olika vid till- 

ståndsvärden av den typ som används exempelvis för luftutsläppen från 

Oskarshamn I (tabell l nedan) och vid sådana som definierats i de 

svenska vattendomarna. I det förra fallet medför överskridandet av en 

nivå på l Z av tillåtligt värde en skärpt uppmärksamhet, medan passage 
av 10 Z-nivån sannolikt föranleder åtgärder med avseende på reaktor- 

driften eller reningsanordningarna. Ett i tiden ojämnt fördelat utsläpp 
kräver relativt avancerade beräkningar för att inte sannolikheten för 

att de gränssättande doserna överskrides, skall öka. Bilaga 9 visar 
ett förslag till hur en under längre tid ackumulerad marginal kan ut- 

nyttjas för ökning av utsläppstakten under en kortare period. 
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Tabell 1 

NORMAL OPERATIV GRÄNS FÖR UTSLÄPP TILL ATMOSFÄREN (Ref Gyllander - Widemo, 
AB Atomenergi, S-399) 

Skorstenshöjd M 
V

60 150 

Utsläppskategori Moniterings- Ci/år Ci/år 
intervall 

. . 6 6 Tr1t1um dygn 9 x 10 80 x 10 

Ädelgaser (Kr87-ekv) s 9 x 106 80 x 106 

Jod (I131-ekv) 

med hänsyn till 

inandning vecka 2600 23000 10 ggr högre 
om mjölkprod 
ej förekomer 

mjölkkonsumtion vecka 150 1300 under 22 
veckors betes- 

period 

Aerosoler 

ospecificerade 
6 betastrålare vecka 44000 0.4 x 10 

ospecificerade 
alfastrålare 26 230 ej aktuell som 

gränssättande 
risk 

Anm 1 Kr87-ekv betyder att alla radioaktiva ädelgasutsläpp räknas om till en 
toxicitet motsvarande den för Kr87. I131-ekv betyder på samma sätt att 
alla jodutsläpp räknas om till I131:s toxicitet. 

Anm 2 För jämförbarhetens skull är alla värden omräknade till enheten Ci/år. 
Normalt moniteringsintervall angiven i särskild kolumn. 
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När det gäller utsläpp av vätskeformigt avfall har överskridandet 

av tillåtlig utsläppstakt ingen som helst omgivningshygienisk be- 

tydelse. Genom att man dessutom har rätt stora möjligheter att 

sätta in olika segregations- och reningsåtgärder för att med rela- 

tivt små marginaler hålla sig på rätt sida 100 Z-nivån, komer den 

utsläppsnivå man hamnar på mer att avgöras av ekonomiska övervägan- 
den än omgivningshygieniska. Så länge man inte överskrider vatten- 

domens tillåtna värde bör ändå villkoret ?as low as practicable 

anses vara uppfyllt. Domen har ju sökt ange vad som är practicable, 
inte vad som är tillåtligt. Det är möjligt att framtidens tillstånd 

för vattenburna utsläpp får en annan form än tidigare i och med att 

den nya miljöskyddslagen börjar tillämpas. 

Till slut bör påpekas att man på många håll i världen, som ett re- 

sultat av den senaste tidens skräckpropaganda på detta område, bör- 

jat kräva drastiska reduktioner av tillåtliga utsläpp. Man talar om 

inga utsläpp alls - vilket snarast är en definitionssak av mätnog- 

grannhetskaraktär 
- och om så lågt som möjligt utan hänsyn till 

teknisk-hygienisk-ekonomisk optimering (as low as possible i stäl- 

let för ... as practicable). I denna anda har exempelvis USA-stater- 

na Minnesota och Maryland sökt införa strängare begränsningar än fe- 

derala AEC föreskrivit. 

2.2 Stationsinnehavaren - beställarens ställningstaganden 

Innehavarens inställning måste vara att av myndigheterna fastställda 

krav och angivna riktlinjer skall uppfyllas på det för driften tek- 

niskt-ekonomiskt bästa sättet. Denna optimering gör att inställningen 
blir olika beträffande tillåtliga utsläppsvärden, som utgör en hygie- 
nisk maximalgräns, och sådana som utgör en uppskattning av vad som 

kan anses rimligt, men ligger långt under de beräknade hygieniska 

gränserna. De marginaler man vill hålla relativt utsläppsgränser av 

det förra slaget bör vara större eller säkrare än de man kan nöja sig 

med i förhållande till det senare slaget gränsvärden. 
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Hitintills har beställarna ej använt sig av detaljerade specifika- 
tioner i detta avseende mot leverantörerna. Man har nöjt sig med 
att få en station med sådana frihetsgrader i anläggnings- och drift- 
tekniska avseenden att förutsedda krav från myndighetshåll skall 
kunna uppfyllas. Såväl uppskattade utsläpp och åtgärdsgränser som 

systemens utförande och drift diskuteras med myndigheterna, innan 

anläggningen får tas i drift. Härigenom erhålles en viss återför- 

säkring att de levererade systemen skall fungera på ett acceptabelt 
sätt. I den mån ett säkrare och mer detaljerat underlag komer fram 
kan mer preciserade specifikationer börja tillämpas i alla led. Etf 
delområde, där leverantören redan får ikläda sig vissa garantier, 
gäller bränslets integritet, vilken är avgörande för mycket av anlägg- 
ningens inre strålskyddssituation. Förhållandet mellan den maximala 

läckagetakten av fissionsprodukter ut ur bränslet och tillåtlig ut- 

släppstakt från anläggningen är också av väsentlig betydelse för inne- 

havaren. Därvid är utsläppsfrågan beroende av den allmänna kvalitets- 
nivån på anläggningen. Okontrollerade läckage ur - främst - 

trycksatta 
system liksom stationsbyggnadernas täthet är av stor vikt och inverkar 

på ett avgörande sätt på ventilations- och reningssystemens funktion 
och dimensionering. 

Leverantörerna har dock, bl a i samband med erforderliga myndighets- 
godkännanden angivit konstruktionsvärden (DBV, Design Basis Values) 
för utsläpp via olika vägar. För BWR kan användas värden ur beskriv- 

ningar för Barsebäck l och Oskarshamn I och II, medan för PWR användes 
data ur bilaga 10. Dessa värden återspeglar vad man från beställarnas 
sida hittills nöjt sig med. 

Data för BWR-reaktorn sammanfattas i tabell 3, varvid det dock bör hål- 
las i minnet att siffrorna refererar till ett relativt godtyckligt 
satt värde på den andel av bränslestavarna, som genom kapslingsskador 
avger klyvningsprodukter till primärkylkretsen. Ett liknande antagande 
har för övrigt gjorts för PWR-alternativet, vars data återfinnes i 

tabell 4. Dessa konstruktionsvärden förutsätter bl a att l Z av härdens 

bränsle läcker fissionsprodukter till primärkylmediet. Observera att 

siffrorna i tabell 4 tagits fram för en reaktor med ungefär dubbelt 
så hög effekt, som den vår studie inriktats på. 
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UTSLÄPP FRÅN SKORSTENEN V-ID BWR 

(Avser Oskarshamnsverket I, 1370 MW th) 

NÄR-O81:1 

Tabell 3 

Maximalt läckage vid 1 Z skadad härd Anm 

totalt 2-6 MCi/åra) 
Kr87-ekv 0,6-3 MCi/år 

Ädelgaser 
i 

Elementär jod 10 Ci I131-ekv/åra) 

Metyljodid 300 Ci I131-ekv/åra) 

1 h fördröjning 

a) 
förenklat har antagits att drifttiden = 3,15 107 sek/år 

Anm Uppgifter om sammansättningen av det förväntade vätskeburna 
avfallsutsläppet saknas. 
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Tabell 4 

KONSTRUKTIONSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP FRÅN PWR 

(Avser huvudsakligen Sequoyah Nuclear Plant, 1124 Mwe) 

Nuklid Halverings- Aktivitet i Ärligt Anm 
tid primärkyl- utsläpp 

system Ci 

H-3 12.3 y 2183 6000 Ci Vätskeformigt 

Mn-54 300 d 0.20 1.2 Ci :;:i§§:n:tk°“de“$°r 
C0-58 71 d 6.4 40  

Fe-59 45 d 0.27  

Co-60 5.2 y 0.19 4  

Sr-89 50.5 d 1.48 15 

Sr-90 27.7 y 0.044 0.4  

Y -90 64.8 h 0.06 0.5 

Y -91 57.5 d 0.26 26 

Mo-99 67 h 1175 11000 

I-131 81 d 828 9000  

Cs-134 2.3 y 95.2 3000 

Te-132 78 h 91.5 900  

I-133 20.5 h 1320 11000 

Cs-136 13 d 14.1 140 

Cs-137 27 y 515 5000  

Ba-140 12.8 d 0.08 3 

La-140 40.5 h 0.31 3 

Ce-144 290 d 1.06 12  

Ci Ci Kr 87e Ci Ci Kr 87e 

Kr-85 10.4 y 2300 150 6000 400 Gasformigt utsläpp 

Kr-85m 4.4 h 560 110 - - fåñåaiöiågöåçååås 
Kr-87 78 m 380 380 - -

Kr-88 2.8 h 1400 - 

Xe-133 5.27 d 93000 6200 5500 370 

Xe-135 9.2 h 2500 500 °

Xe-138 17 m 1800 - - 
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Vidare bör man ha i minnet att tabellerna anger vad som går genom 

de speciella avfallssystemen. Läckage från systemen som går ut med 

allmän ventilationsluft eller till icke moniterade avloppssystem 

har man ej försökt uppskatta. Detta påverkar särskilt betydelsen 

av utsläppen av ädelgaserna krypton och xenon. Även en del nuklider, 

som här antagits ge försumbara vätskeformiga utsläpp, kan emeller- 

tid på detta sätt ge luftburna utsläpp av betydelse både inom och 

utom anläggningen. Som exempel kan tas Xe-133 med 93000 Ci i primär- 

systemet på PWR-reaktorn, utsläpp 5500 Ci/år med 45 dygns fördröj- 

ning i tankar. Omsättes primärsystemet okontrollerat med takten 

10-6 per sekund går det ut ca 3 miljoner Ci/år den vägen. Detsamma 

gäller BWR-alternativet, i den mån dess utsläppsvärden förutsätter 

en hög avskiljningsgrad eller långa fördröjningstider. 

2.3 Erfarenheter från existerande anläggningar 

Redan nu finns en rätt omfattande erfarenhet beträffande verkliga 

utsläpp från olika typer av kraftreaktorer. Man kan dock anmärka 

på att reaktorer i här aktuellt effektområde, 500 â 1000 Mwe, ännu 

ej varit i drift någon längre tid. Tabellerna 4 till och med 6 visar 

data från amerikanska reaktorer för åren 1967 och 1968 uppdelade i 

grupper efter reaktortyp och med nominell reaktoreffekt angiven. En 

liknande analys för Ågesta-reaktorns del visas i tabell 8 för jäm- 

förelses skull. 

Det bör än en gång påpekas att detta gäller direkt uppmätta utsläpp 

och möjligheten av diffusa läckage får ej uteslutas. Vidare är de 

flesta reaktorerna i sammanställningen tämligen nya. De relaterade 

siffrorna kan därför huvudsakligen anses Visa att kriterier och kvali- 

tetskrav varit sådana att utsläppen hittills kunnat hållas väl inom 

föreskrivna gränser. Vidare har BWR-reaktorerna i större utsträckning 

formellt utnyttjat recipientkapaciteterna - eller vad som accepterats 

av myndigheterna - än vad PWR-enheterna gjort. PHWR-reaktorn i Ågesta 

skiljer sig i detta avseende föga från PWR-lättvattenreaktorerna, icke 

ens när det gäller tritium-utsläppet. 
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När det gäller frågan om hur dessa utsläpp skall omräknas till ef- 

fekten SOO Mwe, har Goldman angivit att utsläppen är ungefärligen 

proportionella mot den genererade energien, jfr bilaga 12. Omräknas 

hans värden får man för en 500 Mwe PWR utsläpp på 3 * 1000 Ci/år, 
för en BWR 0.3 - 30 miljoner Ci/år - allt gällande ädelgasutsläpp. 

Enligt Goldman är ädelgasutsläppen från PWR-reaktorerna ca 10 gånger 

farligare per curie än de från BWR-reaktorer. Härvid räknar han san- 

nolikt med en kort fördröjning, 15 - 20 min, av BWR-ädelgaserna. Med 

den fördelning som visas i fig 8 (avsnitt 3.1) kan inte skillnaden i 

farlighet per curie vara så stor. Då det gäller gonaddos är det sna- 

rare BWR-blandningen som ger störst dos per curie. 

Här tas Goldmans bedömning som utgångspunkt för en omräkning till 

Kr87-ekvivalenta utsläpp, figur 2. Detta kan göras med stor säkerhet 

för PWR, som endast släpper ut Kr85 och Xe133 med 15 gånger högre 

tillåtlig koncentration än Kr87. För BWR fås då en reduktionsfaktor 

150 från Go1dmans värden till Ci Kr87e. Detta ger för de båda alter- 

nativen 

BWR 2000 ä 200.000 Ci Kr-87e/år 

PWR 0.2 ä 60 Ci Kr-87e/år 

De rapporterade siffrorna tyder på att kraftreaktorer av den intres- 

santa storleksordningen kan drivas med resulterande högsta utsläpp av 

ungefär följande omfattning vid normaldrift. 

Tabell 8 

KARAKTÄRISTISKA UTSLÄPP I FORTVARIGHET, Ci/år 

BWR PWR 

Vätskeburen aktivitet 

Tritium 100 3000 

Övrig B a) 10 10 

Gasburen aktivitet b) 

Ädelgaser (Kr-87-ekv) l 000 000 100 

Tritium 1 (?) -

Halogener och aerosoler c) 1 - 
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3. OMGIVNINGSDOSER AV NORMALUTSLÄPPEN 

Beräkningar av förväntade dosfördelningar och hälsoeffekter måste 

bli schematiska och huvudsakligen få sin betydelse vid jämförelser 

mellan olika lägen och utsläppshöjder. De absoluta doserna - indi- 

viduella och integrerade över hela befolkningar - liksom skadefrek- 

venserna lämnas därför med en kraftig reservation i detta avseende. 

Särskilt blir hälsoeffekterna överskattade i en svårbedömd grad. 

Någon annan relevant jämförelsegrund för bedömning av kraftkälle- 

alternativens miljöeffekter finns dock inte. 

Här nedan skall beräknas dosfördelningar, motsvarande olika aktivi- 

tetsutsläpp till atmosfären. Som grund användes de dosfördelningar, 

vilka erhålles vid ett visst standardutsläpp i Ci per år. Med hjälp 
av detta material bedöms sedan vilka utsläpp som kan tillåtas med 

hänsyn till myndighetskriterierna. Vidare studeras de dosbilder, 

som uppkommer om utsläppen skulle visa sig ligga kring de erfarenhets- 

värden som presenterats i avsnittet 2.3. 

Framställningen har koncentrerats till luftutsläppen. Som tidigare 

(2.1) nämnts har gränserna för tillåtliga utsläpp till vattenrecipi- 

enter oftast satts så lågt relativt vad som skulle kunna accepteras 

med hänsyn till tillåtliga omgivningsdoser. Utsläppen har i verklig- 

heten ändå legat klart under dessa gränser, varför dosbilden blir än 

mindre intressant. Till slut är doser, orsakade av utsläpp till 

vatten, ej lika enhetligt beräkningsbara som de från luftutsläppen, 

eftersom riskdominerande nuklider och födokedja kan variera starkt 

mellan olika reaktorer och recipienter. Möjligen utgör tritiumutsläpp 

till sötvattenrecipienter, använda som dricksvattentäkter för mycket 

stora befolkningar, ett undantag. 

Någon sådan recipient blir dock knappast aktuell i Sverige under 

den närmaste framtiden. Här har därför valts att enbart spegla 

doserna från normalutsläppen till luft mot de i 2.1 angivna kriterierna. 

Vad beträffar bidragen till totaldosen per Mwår från andra delar av 

bränslecykeln, så görs här ingen speciell beräkning. Ur en studie 

av Dunster och Warner (1970, AHSB(RP)Rl0l) kan man dock beräkna att 

krypton-85 från upparbetning av bränsle från en 500 Mwe reaktor ger 
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endast ca 0.01 urad/år. Detta är ointressant som individuell dos 

men ger med 1010 invånare på jorden ca 100 man-rad/år. Metoder 

för avskiljning av krypton finns och bör tydligen sättas in någon 
gång efter sekelskiftet, om prognoserna håller. Tritium från 

bränslet ger enligt samma författare en storleksordning lägre dos. 

3.1 Standardiserade dosfördelningar 

En dosfördelning beräknas för standardutsläppet 1000 Ci/år av varje 
aktivitetskategori. För detta krävs samband mellan utsläppstakt och

dos (av inhalations- respektive externexponering), för olika orter 

(avstånd och bäringar) samt mellan spridningsbilden och befolknings- 
fördelningen relaterade till samma orter i förhållande till varje 
förläggningsplats. 

al Befolkningsbilder 

Specifika befolkningsfördelningar kommer att tas fram för vart och 

ett av de studerade typfallen. Dessa fördelningar föreligger emeller- 

tid inte ännu och torde inte vara nödvändiga för denna mera allmänna 

studie. Här studeras fyra olika typlägen: Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Norrköping. Varje typläge beskrives i två etapper, en för när- 

zonen och en för övriga landet. Beräkningarna har utförts med kraft- 

verket rakt söder om och på avståndet 2, 5 respektive 20 km från sta- 

dens centrum. En plym från verket bestryker således stadens centrum 

i bäring Oo. 

Landet utanför förläggningsorten har schematiserats så att länens 

befolkningar koncentrerats i residensstäderna. Bilaga 12 visar 

länens befolkningssiffror nu (i huvudsak 1969) och bedömda siffror 

för år 2000. De senare förutsätter att landets totala invånarantal 

då stigit till l0 M. Dessa senare siffror kommer att användas i 

denna studie. Bilagan ger även avstånden och bäringarna till befolk- 

ningscentra från var och en av förläggningsorterna. Jämför figur 3. 

Närzonen för en storstad av Stockholms nuvarande storlek har beskrivits 

speciellt i uppdrag 181 med tre olika lägen för verket i förhållande 

till befolkningscentrum: 2 km, 5 km och 20 km från detta centrum. 

Antalet innevånare inom tätorten har därvid antagits vara 1.16 miljoner. 
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1

För att anpassa detta till siffran för Stockholms län i bilaga 12 

(2 miljoner inv) proportioneras antalet personer i varje delområde 

om i förhållandet 2/1.16 = 1.7. För Göteborgs och Malmös del görs 

på liknande sätt; förhållandet blir där 0.86. Mindre tillfreds- 

ställande blir detta förfarande i Norrköpingsläget, men för vårt 

ändamål borde det vara acceptabelt att lägga hela E-läns befolkning 
i närzonen och proportionera antalet exponerade personer med faktorn 
0.43 i förhållande till siffrorna i uppdrag 181. Förenklingen resul- 

terar i en överskattning av antalet personer, som får en viss dos. 

Även för övriga förläggningsorter fås en viss överskattning, men 

sannolikt är denna inte i något fall stor i förhållande till de 

osäkerheter, som införs med varje prognos beträffande befolknings- 
förhållandena år 2000. 

Figur 4 a visar de antagna symmetriska befolkningsbilderna för de 

fyra alternativen, där alltså Göteborgs och Malmös fördelningar är 

identiska. 

Vid denna mera schematiska bearbetning har åldersfördelningen inom 

Stockholms planeringsområde ansetts vara representativ för samtliga 

förläggningsplatser: 

Avståndsintervall, km êéfâlåäfrg 
Innerstaden 0 - 3.5 10 

Yttre staden 3.5 - 12.5 20 

Planeringsområdet i övrigt 12.5 - 25.0 30 

Vid preliminära diskussioner med statens strålskyddsinstitut beslöts 

att integrerad befolkningsdos av praktiska skäl endast skulle räknas 

för folk inom Sveriges gränser. För att undersöka vad denna begräns- 

ning innebär jämföres det erhållna resultatet med den ytterligare dos, 

som fås inom den sektor som innefattar Själland, Hamburg-området, 

Holland, Belgien och Nordvästfrankrike. Denna beräkning kan också 

ge en uppfattning om vilka doser Sveriges befolkning kan komma att 

få från kontinentens reaktorer. Antagna avstånds- och befolknings- 
siffror finns i bilaga 12. 

Figur 4 a och 4 b exemplifierar för Stockholm respektive Norrköping 
hur den totala befolkningsbilden ser ut, utan hänsyn till vilken bäring 
från förläggningsorten en viss folkmängd befinner sig i. Närzonen 



Figur I. A 
._ 30_ NÄR-O8l : L 

E.. 
om 

m.. 

o. 

m

__

om 

4 

mm 

mm

m:

3

3

S

0.» 

om 

8. 

oêaøxmmoz 
å 

C_x 

så 

m.. 

o.. 

m 

__

T 

3

S_ 

m2 

.mm 

ä

mm 
8 

8 

:NB 

8_ 8a 

02.22 

.omommåo 
.ä 

C_x 

så 

m.. 

o.. 

.._. 

__ 

2

.å 

fm 

5.» 

8_ 
ä_ 

8_ 
_m_ 

å_ 

-os 
  

-SN soom_ 100.» 

240x505 
-sm 

åt_ 

coon

mnmoom 
ozêåomum 



NÄR- oem

Figur I. B 

-31_

BEFOLKN I NGSFÖRDELNING, STOCKHOLM

»Emm

___

_

_

_

o?__
. 
_

hr

_

_

_

F__x_
.mo

_H

______
.

__

.

x

_

u

_

N 

.-

i

.I 

z

_

_

_

,m

__ 

_

u

u

-aa
....

1 

$

_ 

_

m

såra...

: 

_

_

_

....-I-L

w 

__

_

T 

_

LulaL

I 

 

_

_

_1-

-m

_._

_

_

u

.l

H 

. 

_

n 

p 

: 

_

_

.

_

.No

: 

_

_

_

N

__

_

_

_

vi;

---:

......

__

_

_

_ 

n

u

E3115

__

. 

....
un_

n 

x

_

_

w

_

71.4_

Exlnmo_

__

_ 

_

_

.

TI.:

q

:

_

_

._

-Il

-c

__

_

_

_ 

j!

r 

-m

z

_

_

_

-iL

m

__

_

_

_ 

-m9

__

_

_

_

N 

:c

q 

q 

__

_

_ 

n 

: 

 

n,...

__

_

n 

so..o._mcøc__3c



1NÄR-081

Figur 4C
__32_

BEFOLKNlNGSFÖRDELN|NG, NORRKÖPING

N_UME
Exooo.

oo_

o_

_.

md

\F

_

..7.
.m

.

_

._
_
p 

.

. 

.. 

._

_

_

F

_

...p

__

_

_

_

N 

I

_

_

_

.vi

58m
-

__

_

_

_

..-L

-m

z

u

_

m

Z 

_

á

..-Lwl

uno_

._

.

n

:N

2

_

_

_

_

__

_

_

._

_uii_

......
--

:

_

_

_

_

w 

x

-
-

-v9

__

_

_.

_

u

.....

L_

N 

__

_

_

_

_.i
L 

 

_

e..
N 

, 

__

_

_

u

.

, 

_niin_

rm

__

_

j 

_

vill: 
 

m 

ä»

i 

_

1 

ja

1LW@°F

__

_

_

_ 

-!!.L

_

_

.

H 

2 

_

F_

|

um

: 

_

. 

_

H 

:

.

. 

_

i.
-

mo.

__

_

_

r

I

i-

i;

__

_

.

-

i

p 

_

-

_

I 

rm

_

_ 

n 

_.

_

--

:e80:35_mrå



- 33 - NÄR-O8l:l 

visas som kontinuerliga trappstegskurvor för vart och ett av lägena 
2, 5 och 20 km från centrum, övriga Sverige och Nordvästeuropa- 
blocket som staplar. 

E) Snzáéaiasêäilész 

Inom närzonerna har använts spridningsdata enligt uppdrag 171, varvid 

för normal drift har använts värden på relativ koncentration (s/m3) 
gällande 50 Z kumulativ frekvens (procent av total tid) för samplings- 
tid 30 d. Dessa värden skiljer sig föga från årsmedelvärdena. Den 

koncentrationsstatistik, som utarbetats, omfattar avståndsintervallet 

0.5 - 20 km från verket, och extrapolation till 100 km torde i all- 

mänhet vara försvarlig. Vid längre avstånd ändrar sig dock förhål- 

landena radikalt - långsiktiga och dygnsrytmiska variationer får 

stor betydelse. För en uppskattning av förväntade doser till mycket 
stora avstånd, har en medelkurva för samtliga 36 bäringar vid utsläpps- 

höjden 100 m extrapolerats till 1000 km, figur 5. Denna kurva har 

på ett naturligt sätt kunnat anslutas till det långtidsmedelvärde för 

1000 km, som angivits av P Bryant för långvägsspridning av Kr-85 i 

Dunster-Warners tidigare nämnda rapport. 

Den utsläppshöjd som kommer att krävas under normaldrift vid när- 

förlagda kraftverk blir enligt preliminära beräkningar 100 ä 200 m. 

Spridningsbilden för närzonen har därför studerats för två alterna- 

tiv, 1OO respektive 200 m. På större avstånd spelar denna skillnad 

i allmänhet föga roll och överskuggas helt av osäkerheten i den 

gjorda approximationen. I figur 6 visas de kurvor, som fortsätt- 

ningsvis läggs till grund för dosberäkningarna vid utsläpp på 100 

respektive 200 m höjd. 

För haveriberäkningarna fastställdes i ett tidigt skede av bearbet- 

ningen att beräkningarna skulle utföras för verket i position syd 
om stadens centrum. Denna princip har följts även för normal drift 

och får där betydelse endast för dosen inom närzonen. Hur relativa 

koncentrationen varierar med bäringen visas i figur 7, som ger er- 

hållna medelvärden avseende relativa koncentrationen inom avstånds- 

intervallet 0.5 - 20 km i samtliga bäringar. 
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En närmare studie har givit följande resultat. 

Utsläppshöjd 

Q. m 100 m 200 m 

Medelvärde av rglativa koncentra- 
3 _8 _

tionen över 360 , 95 Z konfidens, s/m (2.5iO.3).lO (6.8iO.8).lO 

Standardavvikelsen avseende 
viss bäring 0.8 . 10-8 2.3 . 10-9 

. . N . 0  -8 -9 
Relativ koncentration, baring 0 2.8 . 10 7.7 . 10 

Detta värde övgrskrider medel- 
värdet för 360 med 10 Z 13 Z 

För båda utsläppshöjderna är högsta koncentrationsvärdet - i bäring 

20° - en faktor 1.7 ggr större än värdet i bäring 00. Lägsta kon- 

centrationsvärdet - i bäring 2400 - är en faktor 0.4 ggr värdet i 

bäring Oo. 

Den studerade placeringen av verket med staden i bäring 00 ger följ- 

aktligen en god bild av medelförhållandena avseende förläggnings- 

platsens orientering med hänsyn till stadens centrum. 

C) Eêllâsxskez 

Exponeringsberäkningarna måste läggas upp dels efter de strålskydds- 

kriteria, som skall tillämpas, dels efter utsläppens kategoriindel- 

ning, beaktande om det gäller intern eller extern exponering. 

För långtidsexponeringar med låg dosrat har kriteria antingen 
formen av tillåtlig dos per år för personer ingående i en kritisk, 

dvs utsläppsbegränsande grupp eller formen av tillåtlig integrerad 

dos över en hel befolkning. I det senare fallet behöver man således 

känna summan av alla individuella doser inom en befolkningsgrupp, 

exempelvis hela Sveriges folk. Exponeringsvärdena av båda dessa slag 

beräknas därför för varje utsläppskategori. 

De kategorier som är aktuella är enligt ovan för 

helkroppsdosz ädelgaser (argon, krypton, xenon) och tritium 

sköldkörteldos: jod. 
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Källstyrkorna för de olika kategorierna definieras vid utsläpps- 

punkten till 1000 Ci Kr87e/år för ädelgaserna, 1000 Ci I13le/år 

för jod respektive 1000 Ci tritium/år. Koncentrationen och strål- 

ningen på ett visst avstånd påverkas dock genom radioaktivt sönder- 

fall och fysikaliskt eller kemiskt betingad deposition, så att den 

virtuella källstyrkan, qv, på ett visst avstånd verkar vara mindre 

än den nominella källstyrkan, qo. Olika vindstyrkor påverkar också 

den virtuella källstyrkan genom att en lång hastighet ger en längre 

transporttid ut till ett givet avstånd. För dessa diskussioner 

antas medelvindstyrkan vara 5 m/s, vilket torde vara ett rimligt värde 

på kortare avstånd, men något lågt för stora avstånd, där transporten 

i högre luftskikt dominerar spridningsmekanismen. Här illustreras 

därför virtuella källstyrkorna även vid vindstyrkan 10 m/s samt för 

3 m/s för att ge en uppfattning om variationen med denna parameter. 

Figur 8 visar hur de ingående ädelgasnukliderna i ett utsläpp på 1000 

Ci Kr87e/år från en BWR-reaktor varierar med avståndet vid olika vind- 

styrkor. Nuklidsamansättningen vid x = 0 har antagits vara den som 

uppkommer om läckaget ur bränslet är proportionellt mot innehållet i 

bränslet, och att man därifrån har en transporttid på en timme till 

skorstenstoppen. Dessa siffror avviker en del från vad som angivits 

för ASEA-ATOM:s BWR. Denna avvikelse är dock ej väsentlig för den 

exponeringsberäkning värdena skall användas till. Fördelningen mellan 

nukliderna kan variera starkt beroende på det antagna läckageförloppet, 

utbränningstiden, neutronflödet och fördröjningstiden. 

I sama figur visas även hur ett argon-41-utsläpp av 1000 Ci Kr87e/år 

varierar med avstånd och vindstyrka. Argon-41 bildas då man kyler 

skärmar intill reaktortanken med vanlig luft, vars innehåll av 

argon-40 aktiveras av neutronstrålningen från härden. Genom arrange- 

mang med slutna kylsystem kan dock argonutsläppet reduceras. 

Figur 9 visar för en PWR-reaktor sama sak som figur 8 för BWR- 

fallet. Här har antagits en lagringstid före utsläpp på 45 dygn 

enligt tabell 3 (avsnitt 2.2). Utgående från ovanstående grund- 

data för BWR skulle krypton-85 dominera något mer, men inte heller 

här är en mindre avvikelse av avgörande betydelse. En större andel 

Kr85 ger högre dos på långa avstånd, lägre på kortare, än vad den 

antagna fördelningen medför. 
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Figur 9 
_.40_ 

PWR 

qv 
= f( x km, u m/s) 

STAN DARDISERAD VIRT IJ ELL KÅLLSTYRKA. 

Ex 

oo.: 

com 

cow 

of 

om 

om 

3

m 

N 

H 

m 

.o 

_

ä

_

_

_

_

_

_

OH o.: 

T 

Hmxmf 
8A 
G

oem» 

;wxmwum 
G

com» 
n. 

pwxåm 
öm 
G 

ooo_ 
.38 

nu. 

å
w

oo.: 
|. 

HW\«U J

  



- 41 -
NÄR-08l:l 

Figur 10 ger virtuella källstyrkan för tritium på olika avstånd från 

utsläppspunkten. Källstyrkan vid x = 0 har satts till 1000 Ci/år, 
och depositionshastigheten - ett mått på växelverkan med mark, vatten- 

yta och vegetation med sorten Ci m_2 s_1 per Ci m_3 = m/s - har an- 

tagits vara 10-2 m/s. Denna depositionshastighet har enbart upp- 
skattats mot bakgrunden av tillgängliga litteraturdata och mot bak- 

grunden av data för elementär jod. Värdet 10-2 m/s tyder på en inten- 
siv växelverkan med markskiktet, vilket verkar rimligt för såväl tri- 
tium i vattenmolekyler som elementär jod. Medelsituationen har an- 

tagits ligga något närmare kurvan för instabilt (Ä= -w) än den för 

stabilt spridningstillstånd (Å = 2.0). Det är möjligt att qv borde 

ligga ännu något närmare kurvan för Å = -w än vad som visats. 

Källstyrkans sammansättning vid utsläppstakten qo 
= 1000 Ci Il3le/år 

antas vid BWR-reaktorer vara enligt figur ll. Som när det gällde 

fissionsädelgaserna kan sammansättningen variera rätt kraftigt be- 
roende på antagandena om bränsleläckagets art, reaktorns driftsätt 
och fördröjningstiderna. Riskmässigt blir dock jod-131 ändå alltid 
den mest betydande isotopen, varför måttliga variationer i samman- 

sättningen inte är av intresse. Vid PWR-reaktorer antas jodutsläppet 
vara försumbart på grund av den långa lagringstiden för avgaserna. 
Skulle man få indikationer på att beaktansvärda jodutsläpp kommer 
via diffust läckage, som ej passerar avfallshanteringen, kan detta 

antagande behöva omprovas. 

Eftersom utsläppet antas vara filtrerat genom kolfilter förutsättes 

joden huvudsakligen bestå av organiska jodider med låg depositions- 

hastighet. Mjölkkontamination på grund av jod deponerat på bete blir 
då en försumbar exponeringsväg jämfört med den via inhalation. Sam- 

tidigt kan man försumma utsläppets utarmning genom deposition; endast 

fysikaliskt sönderfall minskar den virtuella källstyrkan jämfört med 

utsläppstakten. 

d E§292e:i2a§§s:äk2i2sê: 

Helkroppsexponering erhålles som nämnts från såväl fissionsädelgaserna 
och argon-41 som tritium. Beräkningarna drives för varje grupp obero- 

ende av de andra, och en eventuellt erforderlig sammanvägning göres i 

sista hand, om det skulle visa sig att icke en av grupperna dominerar 

dosbilden. 
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Helkroppsdosens begränsning vid dessa låga dosrater sker av hänsyn 
till hypotetiska effekter på blodbildande organ och könsceller. I 

allmänhet torde vid en given extern exponering dosen bli något högre 
i gonaderna än genomsnittsdosen i de blodbildande organen (röd ben- 

märg framför allt). Här antas därför helkroppsdosen vara lika med 

gonaddosen, vilket ger en överskattning av effekterna i andra av- 

seenden än de genetiska. 

Bidraget från ädelgasernas B-strålning till gonaddosen är på grund 
av partiklarnas korta räckvidd endast indirekt och orsakat av broms- 

strålningen. Dosen från bromsstrålningen i gonaderna blir mindre än 

1 Z av totala 8-dosen i luft och kan för alla aktuella nuklider för- 

summas vid sidan av gammadosen eller beaktas genom en korrektions- 

faktor på denna. Exempelvis ger bromsstrålningen från en ren beta- 

strålare som krypton-85 mindre än 20 Z av totala gonaddosen från denna 

radionuklid. 

För tritium kan gonaddosbidraget beräknas med hjälp av data i figur 6, 

eftersom exponeringen sker internt via intag genom lungor och hud. 

ICRP:s data beträffande tillåtliga luftkoncentrationer avser vuxna 

individer. Ett överslag ger att man i åldersklasserna O-18 år bör 

räkna med upp till 2.5 och i medeltal 1.6 gånger högre dos än för 

vuxna vid en given exponering (Ci - s - m_3). Utgående från dessa 

premisser fås en dosrat för den genetiskt intressanta befolknings- 

gruppen mellan O och 30 år 

D = 1.3 . 105 . K(x) . qv(x) urad/år 

där K(x), relativa koncentrationen, erhålles ur figur 6, och qV(x), 
virtuella källstyrkan vid utsläppstakten qo 

= 1000 Ci H3/år ur figur 
10. Dosraten som funktion av avståndet visas i figur 12. 

Ädelgasernas gamastrålning ger ett bidrag till gonaddosen, som är 

svårare att beräkna inom närzonen, där man kan bestrålas från plymen 

utan att befinna sig inne i den. Här har en approximativ lösning an- 

vänts, som emellertid kommer att prövas mot bakgrund av resultaten 

från uppdrag 175. Beräkningar av Imai och Iijima tyder dock på att 

några större överraskningar inte är att vänta. För avstånd över ett 
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fåtal kilometer förenklas beräkningarna kraftigt när det gäller års- 

medelvärden från en cirkulärsymmetrisk spridningsbild. Dosen blir 

beroende av gammafotonernas medelenergi per sönderfall. Approxi- 

mativt erhålles 

_ 6 o 
DY 

- 
0-4-f(E)-K(x)-qv(x)-10 urad/ar 

f(E) tar hänsyn till gammastrålningens energi och kan antas vara 

f(E) = E i det här intressanta intervallet. E är total gammaenergi 

per sönderfall i MeV. K(x) fås ur figur 6, qv för argon-41 och BWR- 

ädelgaser respektive PWR-ädelgaser enligt figur 8 och 9. Beroende på 

återspridnings- och absorptionsförhållandena vid markytan, vilka är 

svårbedömda, kan rätta värdet högst avvika med en faktor 1.4 från for- 

melvärdet. Andra faktorer gör dock att den relevanta gonaddosen sanno- 

likt ej är större än vad som anges. Resultaten visas i figurerna l3-15. 

De heldragna linjerna motsvarande vindhastigheten 5 m/s och på kortare 

avstånd utsläppshöjderna 100 respektive 200 m, anger de samband som 

kommer till användning i fortsättningen. För avstånd mellan 0.5 och 

4 km visas den approximativa beräkningens resultat för de tre vindstyr- 

korna. Sannolikt har det prefererade sambandet fört in en överskatt- 

ning av dosen i närzonen med en faktor mindre än 1.5. 

Eftersom de flesta osäkerhetsmarginalerna är störst på den sida, som 

ger en överskattning av den exponering befolkningen utsätts för, för- 

summas bromsstrålningens totalt sett lilla bidrag till gonaddosen. 

En annan aspekt, som måste beaktas i detta sammanhang, är den skärm- 

ning som erhålles av byggnader, både då den exponerade är inne i 

byggnaden och utomhus, där byggnader avskärmar en del av den gamma- 

strålande plymen. Skärmningens reduktion av dosraten beror såväl på 

strålningens kvalitet (gammaenergien) som på byggnadskonstruktionens 

material, bjälklags- och väggtjocklekar. I civilförsvarssammanhang 

räknar man med upp till en faktor 10 i reduktion vid vistelse inomhus. 

En så hög faktor torde dock endast vara tillämplig i de inre delarna 

av betonghus. Som medelvärde antas här en faktor 3 med hänsyn till att 

den största befolkningsandelen finns i tätorternas flerfamiljshus. 

Med rimliga antaganden om vistelsetid ute och inne kan reduktions- 

faktorn för befolkningsgruppen under 30 år sättas till 2. Osäkerheten 

beträffande vistelsetiderna torde vara försumbar i sammanhanget. Skill- 

naden mellan de olika gammakällorna vad beträffar skärmningseffekten är 
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Figur 14 
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inte särskilt stor mellan BWR- och PWR-ädelgaserna. Argon-41 däremot 

är något mer svårskärmad; reduktion med en faktor 3 av denna nuklids 

gammastrålning kräver några få cm betong mer än vad som gäller för 

fissionsädelgaserna i medeltal. 

Exponeringsberäkning för utsläpp av radiojod göres enkelt med hjälp 

av data för relativ koncentration och omräkningsfaktorn 1 Ci s m_3 =

= 500 rad för vuxna, = 1000 rad för barn under 16 år. Alltså 

8 .
DI(vuxna) = 5 . 10 K(x) qV(x) urad/ar 

. 9 
DI(l6 ar) = 10 K(x) qV(x) 

qv(x) är här virtuella källstyrkan på avståndet x vid utsläppstakten 

qo 
= 1000 Ci I13le/år och K(x) relativ koncentration som tidigare. 

Vistelse inomhus ger ingen beaktansvärd minskning av årsdosen vare 

sig för jodisotoperna eller tritium. Figur 16 visar de två D -
I 

kurvorna för barn och vuxna samt för utsläppshöjderna 100 och 200 m. 

g) Dgsfördelningar vid standardutsläppggakg 

Med tidigare beskrivna befolkningsfördelningar kan nu dosfördelningen 

beräknas i omgivningen av kärnkraftverk på 2, 5 respektive 20 km från 

centrum vid var och en av förläggningsorterna. För helkropps- eller 

gonaddos antas att i genomsnitt 50 Z av befolkningen i varje punkt 

tillhör den genetiskt betydelsefulla gruppen under 30 år; för beräk- 

ning av sköldkörteldos antas andelen barn under 16 år variera enligt 

vad som sagts i avsnitt 3.1 a). 

För att studera betydelsen av olika stora grönzoner kring ett när- 

förlagt kraftverk samt olika grad av fjärrförläggning beräknas de in- 

tegrerade befolkningsdoserna för ett antal ringformade zoner, nämligen 

0.5 -.1.5 km 

1.5 - 2.5 ” 

2.5 - 5.5 

5.5 -22.5 

0.5 -22.5  

samt för övriga Sverige utanför 22.5 km och för den i bilaga 12 angivna 

nordväst-europeiska zonen. Sådana beräkningar göres för varje för- 
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läggningsalternativ med utsläppshöjden 100 m. Vid de mot Stockholm 

och Norrköping svarande lägena studeras även utsläppshöjden 200 m. 

För varje zon anges representativ individuell dosrat och integrerad 
befolkningsdos (antal personer multiplicerat med medeldosen i zonen). 
Sådana värden ges för samtliga nuklidgrupper, avseende sköldkörtel- 

dos vid jodisotoperna, gonaddos vid övriga. 

Resultaten visas i figur 17-21. 
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Figur 18 
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Figur19 
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Figur 21 
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3.2 Absoluta dosfördelningar 

Absoluta dosfördelningar kan nu erhållas genom att proportionera 

dosen från ett aktuellt utsläpp mot den som erhållits från standard- 

utsläppen enligt avsnitt 3.1. Omvänt kan ett tillåtligt dosvärde på 
sama sätt översättas i motsvarande utsläpp. 

eLTi-llåslise stsläpg 282 häesznjill helksogvâdgs 

Kriterierna blir i detta fall antingen 500 000 urad/år till kritisk 

grupp eller 200 manrad/år. 

Eritium. Figur 12 visar att man kan släppa ut 100 ä 500 MCi tritium 

per år utan att det första kriterievärdet överskrides. Det andra ger 

däremot snävare gränser, beroende på förläggningsort och avstånd från 

centrum får man av figur 20 värden mellan 0.1 och 5.0 MCi per år. 

Eliminering av dosen för den närmaste omgivningen, 0.5-2.5 km, på- 
verkar detta endast måttligt, och effekten av en skorstenshöjning 
från 100 till 200 m är även den begränsad. 

§03 ädglgaâer. Figur 14 ger ett utsläpp på 20 ä 50 MCi Kr87e/år som 

tillåtligt med hänsvn till kritisk befolkningsgrupp. Detta sjunker 
till 30000 ä 400 000 CiKr87e/år vid tillämpning av det andra 

kriteriet, figur 17. 

De lägsta siffrorna gäller för Stockholmsalternativet 2 eller 5 km 

från centrum. De tillåtliga utsläppen kan högst dubbleras om man där 

lägger en obebodd gränszon ut till 2.5 km radie från verket. 

För Malmö noteras att befolkningsdosbidraget från NV-Europazonen är 

relativt sett mycket stort och ensamt begränsar tillåtliga utsläpp 

till under 200 000 CiKr87e/år. 

Norrköpingsalternativet medger de största utsläppen. Lokalisering 
20 km från centrum där svarar så gott som mot ett glesbygdsläge. 

Det senare (folktomt ut till 22.0 km) medger 2-10 MCi/år i utsläpp, 

lägst 20 km från Norrköpings centrum upp till l MCi/år. 

§03 ädelgasgr. Av figur 15 resp 18 framgår att förhållandena här är 

analoga med de vid BWR-ädelgaser, men att man i varje särskilt fall 

kan tillåta 3 ä 10 gånger större utsläpp mätt som Ci Kr87e. Bidragen 

från folkgrupper på längre avstånd är dock relativt sett större. 
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årgon-il. Figur 13 och 19 visar ungefär sama bild för Arál som 

för de andra ädelgaserna. Det snabba sönderfallet gör dock att 

man endast i Malmö-läget får något bidrag från grupper utanför 

Sverige. 

b) Tillåtliga_utsläpp_med_h§n§yn_Ejll_sköldk§rEeldg§ 
Det enda fastlagda kriteriet här är 1.5 rad till sköldkörtelnl 
för en kritisk grupp bestående av barn. Endast doser från radio- 

jod (figur 16 och 21) är av intresse i sammanhanget. Tillåtliga ut- 

släpp varierar då föga om de närmsta boende barnen finns på 1 el- 

ler 5 km avstånd vid 200 m skorsten, där de blir ca 150 000 Ci 

Il3le/år. Med 100 m skorsten får man 30 000 Ci Il3le/år, om barn 

finns ända in till 0.5 ä 1 km från verket. 

Medan det således inte finns något kriterium definierat av typen be- 

folkningsdos för sköldkörtelexponering kan det omvänt vara intres- 

sant att se hur stor befolkningsdos man får med de utsläpp som nyss 

räknats fram avseende kritisk grupp av barn. Som representativt vär- 

de för dessa kan tas 100 000 Ci Il31e/år. Enligt figur 21 ger detta 

400 000 ä 3 000 000 manrad/år. Vid så höga siffror blir emellertid 

helkroppsbestrålningen från I131 av intresse. 

= 9232171259_ äasaätårisgiâkâ åWB-gtâläva 

Doser från karaktäristiska utsläpp av tritium och halogener är tyd- 

ligen helt försumbara. Ädelgasutsläppen kan väntas ge högst 30 mrem/år 

vid anläggningsgränsen men ger mot bakgrund av befolkningsdoskriteriet 

200 manrad/år oacceptabla exponeringar. Dessa utsläpp bör sänkas med 

en faktor minst 30 för att kunna accepteras i alla närlägen. I syd- 

ligaste Sverige (ex Malmö) är utsläppen ej tillåtliga ens i rena gles- 

bygdslägen. Möjligen kan ett sådant utsläpp accepteras i läget 20 km 

från Norrköping med 200 m skorsten. 

d) 0289545252 kasaktärissiâká EWB-:atâläva 
x Då det gäller PWR blir exponeringen högst 0.l a 0.5 urad/år vardera 

från utsläpp av tritium och ädelgaser, alltså helt försumbart. Även 

befolkningsdosen blir acceptabel i alla lägen med mycket stora margi- 

naler. 
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4. Avslutning 

En mera detaljerad analys av dessa resultat samt ett försök till 

uppskattning av de hälsoeffekter, som kan uppkomma, skall göras 
i en senare rapport. Sammanfattningsvis kan sägas att BWR-typens 

utsläpp till atmosfären måste sänkas under nu accepterade gränser 

med en eller två tiopotenser. Med kriterier av typen tillåtlig be- 

folkningsdos står föga att vinna ur normaldriftssynpunkt genom att 

utnyttja mindre grönområden nära en tätorts centrum för förlägg- 

ning av ett kärnkraftverk. Dosen från ett visst utsläpp går ned en 

faktor 3 ä 10, då man går ut till 20 km från centrum och ytterligare 
en faktor 2, om man går till ett rent glesbygdsläge med förläggnings- 

platsen. 

/UH 
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Driftsätt för nukleärt- och oljeeldat mottrycksverk 

Data 

Ol j e eldat Nukleärt 
Värmeeffekt MW 1200 , 1200 

Antal aggregat 4 1 

Eleffekt mottryck MW 775 380 

Eleffekt, kondens MW 900 550 

Bränsleeffekt MW 2240 1650 

Värmenätets maximala effekt antas till 2400 MW, d vs mottrycks- 
verket skall täcka halva max effekten. Utgående temperatur på het- 

vattnet varierar mellan 120 OC vid största .näteffekt och ca 80 OC 
vid låg värmeeffekt i nätet. Nätets totala värmeenergibehov är ca 

6800 GWh varav 6100 GWh produceras av mottrycksverket och 

700 GWh av oljeeldade hetvattenpannor. Mottrycksverkets utnyttjning 
tid på. värmesidan blir då 6100/1, 2 = 5100 h. Denna utnyttjningstid 
ger god förräntning av ett oljeeldat verk och någon drift med 

recipientkylning (kondenserings- eller återkylningsdrift) är normalt 

obehövlig. Denna typ av kraft har speztskaraktär och erfordras 

normalt ej då det är möjligt att alstra; den i mottrycksverket. 

Vid nukleärt mottrycksverk blir förhållandena annorlunda. Det 

under vår och höst möjliga tillskottet lav kondenskraft kan produceras 

till, kostnader motsvarande de för nukleära kondensverk, och kraften 

får därför baskraftkaraktär. Det torde vara lönsamt att alstra kon- 

denskraft i den utsträckning som motsvarar ca 6500 h total årlig 
utnyttjningstid för kärnverket. Motsvarande värmeutsläpp till å 

recipienten blir ca 1400 GWh per år. 

Huvuddelen 60-70 % av utsläppet förlägges troligen till hösten I

(september - november) medan resterande utsläpp sker på. våren e 

(april - början av juni). Elbehovet minskar på vårkanten beroende_ 
på vårfloden och det är även gynnsamt för bränslekostnaderna attt 
reglera ned effekten före bränslebytet på. sommaren. Hela drift-I 

säsongen har antagits omfatta 7000 h. 

P Almqvist 
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x) En del av förlusterna återgår till processen i form av värme, varvid
bränsleeffekten reduceras med samma värde. Resten av förlusterna

tillförs atmosfären och kylvattenrecipienten.
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Bilaga 2 a 

KYLTORN - Exempel på dimensionering 

1. Våta torn med forcerad luftcirkulation 

Dimensioner för ett torn 

H = 15 m B = 21 m L = 90 m 

För 500 MWe fordras 5 torn. 

2. Våta torn med naturlig luftcirkulation 

Dimensioner för ett torn 

H = 120 m D = 120 m (Vid basen) 

För 500 MWe fordras 2 ä 3 torn. 

Våta torn höjer kraftproduktionskostnaden med 10 - 15 Z exklusive 

kostnader för sötvattenförsörjning (1 m3/s vid 500 MWe). 

3C Torra torn med forcerad luftcirkulation 

Dimensioner för ett torn 

H = 17 m B = 23 m L = 100 m 

För 500 MWe fordras 5 torn. 

Torra torn höjer kraftproduktionskostnaden 30 - 35 Z. 





NÄR-08121 

Bilaga 2b 

Utdrag ur 

Problems in disposal of waste heat from steam-electric plants. 
Federal Power Commission, Bureau of Power, 1969 

I
(p 14 ff) 

Costs of Cooling water Systems 

The costs of various types of cooling systems depend upon the 

design criteria and the site conditions. Ranges of costs have 

been developed from data supplied by a number of electric 

utility systems. Because of the relatively limited number of 

nuclear plants for which data are available, the ranges of 

costs for such plants were largely estimated by the staff. 

For each type of system, the costs of condensers and auxiliaries 

have been excluded. Installation costs given cover such items 

as pumps, piping, canals, ducts, intake and discharge structures, 

dams and dikes, reservoirs, cooling towers, and appurtenant 

equipment. Table l summarizes the estimated investment costs of 

cooling water systems. 

Table 1 

Comparative Costs of Cooling Water Systems for Steam-Electric 

Plants 

Investment Cost, $/kw 

Type of Fossil Fueled Nuclear Fueled 

System Plant 1/ Plant l/ 

Once through 2/ 2.00-3.00 3.00-5.00 

Cooling ponds 3/ 4.00-6.00 
i 

6.00-9.00 

Wet Cooling towers: 

Mechanical draft 5.00-8.00 8.00-11.00 

Natural draft 6.00-9.00 9.00-13.00 

1/ Based on unit sizes of 600 mw and larger. 

2/ Circulation from lake, stream, or sea and involving no 
investment in pond or reservoir. 

3/ Artificial impoundments designed to dissipate entire heat 
load to environment. Cost data are for ponds capable of 

handling 1,200-2,000 mw of generating capacity. 
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An operating expense comon to all cooling systems is the cost 

of power needed to pump the water throu h the systems. Cooling 
towers would have pumping heads in the range of 35 to 55 feet 

greater than those required in once-through systems. The added 

pumping power for evaporative towers would be equivalent to 

one-half percent or more of the plant output. Power to drive 

the fans in mechanical draft wet cooling towers would be 

equivalent to upwards of one percent of the plant output. 

Annual operation and maintenance expenses, except for pumping 

costs, are relatively small for once-through systems. For 

cooling tower systems, annual operation and maintenance 

expenses, exclusive of costs of power for pumping and to drive 

fans, are equivalent to one to two percent or more of the 

investment costs of the cooling systems. 

The use of evaporative cooling towers rather than once-through 

systems could increase the cost of generating power by as much 

as five percent. Also, the higher water temperature at the 

condenser inlet that would normally result from the use of 

cooling towers would produce a lower turbine efficiency. Most 

estimates indicate a one percent capacity penalty chargeable 

against plants using wet cooling towers. 

Investment costs for dry-type cooling towers are largely 

conjectural because of limited experience. However, ranges of 

$25 to $ 28 per kilowatt for the mechanical draft and $27 to 

$30 per kilowatt for the natural draft appear to be resonable 

estimates for installations of this type. These costs probably 

would cover the condenser installation. Thus, from an economic 

standpoint, dry-type cooling does not compare favorably with 

other types at locations where adequate water supplies are 

available. Also, the plant output may be from 6 to 8 percent 

lower because of the efficiency penalty of air cooling. In 

comparison with once-through systems, an additional penalty 

is incurred by the power needed for tower pumps and fans. These 

factors would substantially increase the cost of power from 

a steam-electic plant. 
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uppdrag 081
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4. 9. 19710

Buller

Buller kan vid höga ljudnivåer och långvarig exponering ge skador i

form av hörselnedsättning. Vid lägre ljudnivåer kan buller skapa

obehag genom allmän irritation, sörrmstörningar m m.

För bedömning av risker för hörselskador finns ett förslag till svensk

standard utarbetat inom SEK (SEN 590111). Enligt detta anses ett

kontinuerligt breclbandigt buller överstigande 85 dB(A) medföra skade-

risk. Vid högre nivåer måste exponeringstiden förkortas eller hörsel-

skydd användas.

För störande ljud finns ännu sålänge inga andra svenska bestämmelser

än de i Svensk Byggnorm 1967 angivna för ljud inomhus. Strängaste
kraven gäller boningsrum nattetid och vårdrum där högst 30 dB(A)
föreskrivs. För arbetsrum, skolrum mlm anges 40 dB(A). Dessa

normer avser endast ljud alstrade inom: byggnaden från t ex VVS-

installationen, men reglerna har fått en mer allmän tillämpning.
Med hänsyn till dämpning i fönster och väggar kan nivåer på mellan

35 och 45 dB(A) utomhus i bostadsområdenvara lämpliga.

Ljudets karaktär har även betydelse. Förekomsten av rena toner ökar

störningen och medför att de angivna värdena måste reduceras.

Ljudnivån i ett kraftverks maskinutrymmen är i allmänhet relativt hög

på många ställen (80 - 90 dB(A)). Genom olika skärmningsanordningar
i sista hand byggnadens vägg, kan ljudnilivånutanför verket reduceras
till de låga värden som erfordras där. Beräkningsunderlag och metoden
för detta finns och är väl beprövade. 1 

De största problemen ur ljudsynpunkt erbjuder de öppningar till atinos-
fären som erfordras för intag av luft, utsläpp av luft och gaser. Här
.får ofta speciella ljuddämpare installeras. Dessa består ofta av s

bafflar av mineralull klädda med perforerad plåt som arrangeras å

lämpligt sätt i strömningsvägarna.



Högvarviga ventilationsfläktar, och vid vissa oljeeldade verk rökgas- 
fläktar, kan erfordra stora ljuddämpningsanordningar liksom även 

utblåsningsledningar från säkerhetsventiler. Elektriska motorer och 

transformatorer uppställda utomhus kan ge upphov till ljudstörningar 
liksom stora dieselmotorer eller gasturbiner för nödströmförsörjning 

Det torde inte finnas några principiella svårigheter att uppnå. önskad 

låg ljudnivå om åtgärder härför inplaneras vid verkets uppförande. 

Någon större skillnad mellan nukleära och oljeeldade verk finns ej 
i detta avseende. Möjligen kan ljuddämpningsåtgärderna kosta något 
mer vid det oljeeldade verket.  i 

Litteratur 

Gastürbinkraftverk; handbok utarbetad inom VAST (Kraftverksföreningen) 
utkommer mot slutet av 1970.  

Luftvårdsproblem vid oljeeldade kraftverk, utgiven 1970 av Statens 

NaturVårdVerk, Maskinbuller. IVA meddelande nr 135. . 

i l x
i 
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UTSLÄPP AV KEMIKALIER FRÅN KÄRNKRAFTVERK, TYP BWR OCH PWR SAMT 

OLJEELDADE KRAFTVERK 

1. INLEDNING 

Nedan redogörs kortfattat för de olika kemikalieutsläppen 
vid rubricerade typer av verk. I stort sett förekommer samma typer 

av kemikalieutsläpp vid oljeeldade verk som vid kärnkraftverk. Ra- 

dioaktiva utsläpp kommer ej att behandlas här. 

Drifttimmar och storlek på kraftverken förutsättes vara följande: 

Data 
A Oljeeldat Nukleärt 

Värmeeffekt MW 1200 1200 

Antal aggregat 4 1 

Eleffekt mottryck MW 775 380 1) 

Eleffekt kondens MW 900 550 

Bränsleeffekt MW 2240 1650 

För kärnkraftverken förutsättes den totala årliga utnyttjningstiden 
till 6500 h, medan för oljeeldade verket drifttiden förutsättes vara 

ca 5000 h per år. 

1) Observera att två turbiner ä 190 MW förutsätts vid utredningen 
nedan beträffande kärnkraftverket. 

2. UTSLÄPP FRÅN VATTENRENINGSANLÄGGNINGAR 

2.1 Totalavsaltningsanläggningar 

Beredningen av totalavsaltat vatten sker med hjälp av jonbytarfilter. 
Salterna i råvattnet tas upp i filtren och vid regenerering av dessa 

spolas de upptagna salterna till avlopp tillsammans med överskott av 
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regenereringskemikalier. Dessa är svavelsyra (HZSO4), saltsyra (HC1)
och natronlut (NaOH). De koncentrationer som användes vid införing 
i filtren är för HC1 8 Z, för HZSO4 1-4 Z och för Na0H 4 Z. Normalt 

sker neutralisation av avloppsvattnet i en speciell bassäng före ut- 

pumpning till kylvattenkanalen eller kommunalt avlopp. Efter neutra- 

lisering blir pH = 6-8. I bassängen sker utöver neutralisation även 

utspädning med spolvatten. Utsläppet kommer att bestå av en neutral 

saltlösning med en koncentration understigande 1 Z. 

2.1.1 A1Eern3tiv_pljeeldat_k5a§tve5k 

Totalavsaltningens filterkapacitet blir 2 x 50 m3/h. Regenerering en 

gång per dygn förutsättes. Förbrukningen av regenereringskemikalier 
blir följande: 

Per dxgn Per år 

Saltsyra, 30 Z 1000 kg 210000 kg 

Natronlut, 45 Z 1480  
310000

Totalavsaltningens filterkapacitet blir 2 x 40 m3/h. Regenerering en 

gång per dygn förutsättes. Förbrukningen av regenereringskemikalier 
blir följande: 

Per dzgn Per år 

Svavelsyra, 96 Z 500 kg 135000 kg 

Natronlut, 45 Z 600  
162000  

Filterkapacitet samt utsläppsmängder blir sama som före alternativ 

BWR (Se pkt 2.1.2). 

2.2 Kondensatreningsanläggningar 

Två huvudtyper av kondensatreningsanläggningar förkommer, dels djup- 
bäddfilter - ibland i kombination med förkopplade mekaniska filter - 
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dels pulverjonbytarfilter. Kondensatreningens kapacitet blir för

det oljeeldade verket 4 x 500 m3/h och för kärnkraftverket
3 . H . ,2 x 1350 m /h (djupbaddfiltren) resp 2 x 2000 m3/h (pulverJonbytar-

filtren).

å-å-l _ Eeäaaiâkâ âilts:

Det mekaniska filtret belägges ofta med cellulosafibermaterial och 

aktivt kol, som vid rengöringen av filtret spolas till avlopp vanli-

gen i kylvattenkanalen, tillsamans med de upptagna korrosionsproduk-
terna.

2.2.lll Alternativ oljeeldat kraftverk

Utsläppsmängderna av fibermaterial och aktivt kol blir följande:

Cellulosafibermaterial 6000 kg/år

Aktivt kol 9000 
 

2.2.12 Alternativ BWR

I de fall djupbäddfilter installeras användes normalt icke mekaniska

filter som förfilter.

2.2.13? Alternativ PWR

Kondensatreningsanläggningar användes normalt icke vid detta alterna-

tiv.

2.2.2 njgpgägdgilcg;_._.___._

Djupbäddfiltren innehåller konventionella jonbytarmassor och regene-

reras vanligen med svavelsyra eller saltsyra samt natronlut. I dessa

filter upptas lösta salter i kondensatet - härrörande från läckage i

kondensorer - samt lösta metaller som järn, koppar m fl. Vid regene-

rering av filtren spolas de upptagna salterna och eventuella korro-

sionsprodukter till avlopp tillsammans med överskott av regenererings-
kemikalier. De koncentrationer som användes vid införingen i filtren

är för HCl 8 Z, för H S0 5 Z och för Na0H 5 Z. Beträffande neutralisa-2 4 
tion före utsläpp se pkt 2.1.
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2.2.2l Alternativ oljeeldat verk 

Regenerering förutsättes ske en gång per månad. Förbrukningen av 

regenereringskemikalier blir följande: 

Saltsyra, 30 Z 40000 kg/år 

Natronlut, 45 Z 45000 

2.2.22 Alternativ BWR 

Djupbäddfiltren är i detta fall endast avsedda att kopplas in vid 

kondensorläckage. Antalet regenereringar per år går därför ej att 

förutsäga. När regenerering sker användes 5 Z HZSO4 och 5 Z NaOH. 

Neutralisering, utspädning och mekanisk filtrering av utsläppen från 

dessa filter sker i BWR-anläggningens avfallsstation. Efter aktivi- 

tetskontroll sker utsläpp till kylvattenkanal. 

2.2.23* Alternativ PWR 

“se*5:z 2.2.11. 

2.2.3 Pulvgripnhxtarg 

Pulverjonbytesfiltren är en typ av precoatfilter, där man som filter- 

hjälpmedel använder pulveriserad jonbytarmassa. Dessa filter avlägsnar 
såväl jonogena som partikulära föroreningar i kondensatet. Massan re- 

genereras ej utan användes bara en gång. fönbytesmaterialet är termiskt 

stabilt upp till 60 OC och är av polystyrentyp. 

2.2.31» Alternativ oljeeldat verk 

Massabyte förutsättes ske i genomsnitt var 3:e vecka. Den använda mas- 

san spolas till kylvattenkanalen. Kvantiteten blir per år ggoo kg räk- 

nat som torrvikt. 

2.2.32j Alternativ BWR 

I detta fall behandlas den pulveriserade massan som aktivt avfall, vil- 

ket innebär att den efter uppkoncentration ingjutes i betong. Något 

kemikalieutsläpp förekommer alltså ej i detta fall. 

2.2.33 Alternativ PWR 

Se pkt 2.2.13 
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2.3 Övriga reningsanläggningar 

Vid BWR- och PWR-anläggningar förekommer ytterligare vattenrenings- 

utrustning, framför allt för rening av reaktor- och bränslebassäng- 

vatten. Här förekomer såväl mekaniska filter som djupbädd- och pre- 

coatfilter. Utsläppen från dessa anläggningar behandlas som aktivt 

avfall och tas tillvara i stationernas avfallshantering. Något direkt 

kemikalieutsläpp förekomer alltså inte i dessa fall, men utsläpp 

förekommer dock efter avklingning resp rening från radioaktiva 

komponenter. 

3. ÖVRIGA UTSLÄPP 

Nedan behandlade utsläpp förekommer normalt endast vid oljeeldade 

verk. 

3.1 Utsläpp i samband med stilleståndskonserveringar 

I samband med längre driftuppehåll brukar vattenberörda ytor i rör=* 

ledningar och tuber skyddas mot korrosion genom våtkonservering. Van- 

ligtvis användes hydrazin som korrosionsskyddsmedel och vid idrift- 

tagning efter en konservering släpps det hydrazinhaltiga vattnet till 

avlopp i kylvattenkanalen. Genom den stora utspädningen i kylvatten- 

kanalen blir koncentrationen i utsläppspunkten mindre än 1 mg/kg 

räknat som NZH4. Den totala hydrazinmängden som släpps ut från ett 

av de fyra aggregaten blir 60 kg per konservering räknat som NZH4. 
Den årliga utsläppsmängden är svår att förutsäga men bedömes bli 

ca 500 kg. 

3.2 Sotvattenutsläpp 

Uppsamlingsbassäng för aska och sot förläggs normalt i anslutning till 

verkets hamnanläggning eller om sådan ej finns i omgivningen kring kyl- 

vattenintaget. I bassängen uppsamlas aska och sot från elfilter, från 

pannans uraskningsrännor och från luftförvärmarna. Aska och sot sedi- 

menterar i bassängen. Sotvattnet kan ha ett pH-värde på 1-3 och inne- 

håller förutom sot och aska i små mängder tunga metaller samt svavel- 

föreningar. Före utsläpp sker neutralisering med natronlut och erforder- 

lig rening så att avloppsvattnet får ett pH mellan 6-8 och är fritt 

från sotpartiklar. Kemikalieförbrukningen uppgår till ca 75 ton 45% 

NaOH/år. Det sedimenterade sotet transporteras till soptipp. Mängden 

sotvatten per aggregat kan uppgå till ca 300 m3 per dygn. Metoder 

finns för helt torr sothantering, varvid inget utsläpp av sotvatten 

behöver förekoma. 
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3.3 Utsläpp i samband med oljelagring i bergrum 

Oljelagringen sker enligt två principer, antingen med fast vatten- 

bädd eller med rörlig vattenbädd. 

Den fasta bäddprincipen tillämpas om relativt små grundvattenläckage 
in i oljelagringsutrymena är att förvänta. Utpumpning av inläcknings- 
vattnet sker diskontinuerligt, då vattenbädden uppnått vissa bestämda 

nivåer. Den utpumpade vattenmängden uppskattas till 100-500 m3/dygn, 
beroende på bergets täthet, för ett oljelager med 100 000 - 300 000 m3 
lagringsvolym. Detta vatten kan vara förorenat av ur oljan vattenlös- 

liga produkter. Vidare innehåller vattnet spår av oljeemulsioner. 

Utpumpning sker till omgivande_reEipient eller avlöppssystem efter 

oljeavskiljning och erforderlig ytterligare rening som t ex filtre- 

ring genom aktivt kol. Det bör påpekas att bäddvattnets förorening 
är starkt beroende av typ och kvalitet på den olja som lagras. 

Vid oljelagring med rörlig vattenbädd pumpas bäddvatten vid påfyll- 

ning av olja ut i samma mängd som den intagna oljemängden. Dessutom 

utpumpas inläckningsvatten som vid den fasta bädden. I allmänhet har 

icke någon speciell rening skett utöver oljeavskiljning och filtrering 

av det utpumpade vattnet som leds direkt till närliggande vattendrag. 

Detta vatten innehåller ungefär samma mängder föroreningar som i 

förra fallet, men de förekommer i mer utspädd form. 

3.40” Kaskjgnggjgåogtbgqgng 

Betning utföres innan en anläggning tas i drift första gången. Kemisk 

rengöring av en anläggning sker med tidSiPtefV811 30m befor På en 

rad olika faktorer. Det kan nämnas, att betning vartannat år av en 

panna ej är ovanligt. Metoderna för betning och kemisk rengöring är 

i princip lika, varför endast en process behandlas. Betning innebär att 

pannan rengöres från glödskal, smuts, fett, kiseldammam m. Nedanståen- 

de kemikaliemängder hänför sig till betning av ett aggregat. 
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Alkalisk behandling med totalt ca 3000 kg trinatriumfosfat 
och vätmedel. Lösning nedtömmes normalt i verkets kylvatten- 

l 
kanal. 

Syrabehandling med saltsyra eller kanske vanligare oxikar- 

bonsyra av typen citronsyra eventuellt med tillsats av fluo- 

rider. 

1500 kg citronsyra 

750 kg glykonsyra 

1200 kg glykolsyra 7

450 kg etylen-diamin-tetraättiksyra 
300 kg amoniumbifluorid 

300 m3 vatten 

Lösningen neutraliseras innan tömning till kylvattenkanal sker. 

Passivering med exempelvis citronsyra, ammoniak och natriumnit- 

rit. Kan ske även i samband med neutralisation. Mängderna kan 

vara följande: 

1000 kg citronsyra 

1500 kg ammoniak 

1000 kg natriumnitrat 

300 m3 vatten 

Spolas till avlopp efter behandlingens slut. 

Uppfyllning av pannan med hydrazinhaltigt vatten för konserve- 

ring eller skyddsskiktsdrift. Innan provdrift nedtömes detta 

vatten i kylvattenkanalen. 

Förutom ovan angivna kemikalier utspolas lösta järnoxider, kisel m m. 

För en större panna brukar normalt 1000 - 4000 kg järn lösas ut under 

syrabehandlingen. 

Vid samtliga utsläppstillfällen under betningen upprätthålles maximalt 

kylvattenflöde genom kylvattenkanalen, så att största möjliga utspäd- 

ning erhålles. 

/UH 
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Transporter yid utbyggnad av Barsebäcksverketw 

Utbyggnad av Barsebäcksverket kommer att påbörjas 
under våren 1970. Första etappen omfattar installation 
av ett aggregat om 580 MW. Detta aggregat beräknas 
komma i kommersiell drift den 1.7.1975. Byggnads- och 
montagearbeten för denna etapp beräknas i huvudsak 
vara avslutade under 197ä. 

Enligt nu föreliggande planer beräknas det andra aggre- 
gatet komma i drift 1977 eller 1978. Detta innebär att 
arbetena på det andra aggregatet kommer i omedelbar - följd efter arbetena på det första. 

* Vid full utbyggnad kommer verket att innehålla fyra 
aggregat. Hur aggregat nummer tre och fyra tidsmässigt kommer i förhållande till aggregat nummer två beror på 
den framtida bclastningsutvecklingen. Efter vad som nu 
kan bedömas kommer full utbyggnad av verket med fyra 
aggregat att ske inom en 15-årsperiod. 

För första utbyggnadsetappen beräknas åtgå 260.000 ton 
byggnadsmateriel, vartill kommer 70.000 ton elektrisk 
och mekanisk utrustning. Tillsammans 330.000 ton. 

Ovan angiven godsmängd kommer att transporteras på väg 
1139 under tiden 1.ü.1970 - 1.7.197h. 
För beräkning av trafikintensiteten på väg 1139 genom 

dessa transporter har antagits att hälften av gods- 
kvantiteten transporteras på tyngre lastbilar med en 
lastförmåga av 10 ton och att bilarna i medeltal lastas 
med 8 ton. Övriga transporter beräknas ske med lättare 
lastbilar för max 5 ton, Som medelvärde har antagits 
att lasten uppgår till 3 ton. »

_

Arbetsstyrkan inkl arbetsledning och driftpersonal 
under första utbyggnadsetappcn kommer successivt att 
öka från något 29-tal man våren 1970 till 825 man under 
197Å. Dessa kommer dagligen attvåka till och från ar- 

Sêtét i personbilar. För beräkning av trafikintensi- 
teten på väg 1139 till följd härav har antagits att i 
varje bil åker två personer. 

Hur transporterna med uppdelning på tyngre lastbilar, 
lättare lastbilar och personbilar under olika tids- 
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perioder påverkar trafikintensitetcn på väg 1139 har 
grafiskt åskådliggjorts i bilaga 1.  

Vid den fortsatta utbyggnaden av verket under slutet 
av 70-talet och början av 80-talet, torde man få räkna 
med en trafikintensitet motsvarande förhållandena undç1 
197h, t o m något större med hänsyn till att drift- 
personalen ökar allt eftersom verket byggs ut med fler: 
aggregat. 

 
Utöver ovan angivna transporter av normal karaktär cr- 
fordras för varje utbyggnadsetapp ett antal special- 
transporter för tyngre-komponenter. Den tyngsta en- 
heten beräknas ha en transportvikt av 325 ton. 

Storlek och antal för dessa transporter har beräknats 
tillz 

fy. Last under 100 ton 20 - 25 st  
- 100-230 ton u - 5  

.- 230-325 ton 2 - 3  
sø- 

De tunga komponenterna kommer att transporteras på järn 
väg till Kävlinge och därifrån på specialvagnar över 
vägarna 104, 110, 1138 och 1139. 

I de fall Sydkraft icke förfogar över egna vagnar för 
de tyngsta enheterna kommer vagnar och dragfordon att 
lånas från Vattenfall. 
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Transporter vid utbvngnad av Bnrsebäcksverket

I anslutning till tidigare överläggningar samt tele»
fonsamtal med Er 1:0 vägingenjör Wåhlin, övernündcs
härmed ett diagram visnnde berüunad trafikintensitct

på väg 1139 vid utbyggnad av Uarsebäcksvcrket med fyra
aggregat. Dingrwmuet utgör komplettering av tidigare
till Er överlämnade uppgifter.

För företa aggregatet gäller att driftsättning skall
ske år 1975. För det andra aggrcgatct har Cenirald A

Drifflcdningcn i sin belastningswtrodning 1969 rbjnut
med driftsüttning 1977 eller 1975. Vad vi nu kan hc-
döma kommer det tredje aggregatot att tagas 1 drift
under år 1982 och det fjärde under år 1956.

 

Ovan angiven utbyggnadstakt innebär, som framgår av

bifogat diagram, mycket hög trafikinfcnsitct på väg
1139 fram t 0 m 1986. Vad vi nu kan bedöma torde Lrafi
intensiteten efter 1986 bli 200 á

25;
ture1-/au;›,-.

t. = 50 team da ock ggr-syn»Betr de godsmängder som skall transpor-erus samt om-

fattningen av erforderliga specialtranspurter för tyng
komponenter, gäller för resp aggregat vad som angiwita
i vår utredning G 7002-06 för det första aggregatat.

Högaktningsfullt

SYDSVENSKA KHAFI%KTIEBOLAGDT
 Elbyggnadsbyrån

fa_

? 
Sigvard Höijenstam

/ l-åá1›7,\[›7,li Ä
Lars Kihlgren 0
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Utdrag ur ICRP PUBLICATION 6 (1962) 

Appørtiønment (y genetic dose 

(65) The suggested maximum genetic dose 
of 5 rems in addition to the dose from medical 
proeedures and natural background must not 
be used up by one single type of exposure. 
The proper apportionment of the total will 
depend upon circumstances which may vary 
from country to country, and the decision 
should therefore be made by national authorities. 

Addendwn to paragraplt 65 

(a) Illustratite apportiønrmnl. The Commission does 
not wish to make any ñrm recommendations as to 
the apportionment of the genetic dose of 5 rems but, 
for guidance, gives the following apportionment as 
an illustration. 

(A) Occupational exposure 1.0 rem 
(B) Exposure of special groups 0.5 rem 
(C) Exposure of the population at large 2.0 rems 

Reserve * l.5 rems 
(b) Fractiortr qf population. Assuming that the ratio 

of the total population to the reproductive popula- 
tion is the same in all groups, the largest fraction (e) 

Äl-l3 lanPgQat can_  exposed to an 
average annual dose Di is given by the equationz* 

8 .30.ñ§ =Dáo 
where Dåo is the apportionment of the genetic dose 
to the ith exposure group, and the average annual 
dose within the group can be expressed as a fraetion 
of the maximum permissible individual annual dose; 
i.e. D3 = FlDf.

(e) Orrupalional exposure. Assigning 1.0 rem to 
Occupational exposure would mean that 0.7 per 
cent of the whole population could accumulate the 
maximum permissible Occupational gonad dose of 
60 rems by age 30. It is very unlikely that such a 
figure will be approached in the foreseeable future. 
At the present time, the number of persons oecupa- 
tionally exposed in technologically developed 
countries is about 0.l-0.2 per cent of the population, 
and most of these persons receive doses which are 
considerably less than the maximum permissible 
doses. _ 

(d) Erpoxure of spatial gføuflá. Since the contribution 
from the special groups is largely due to group B(c) 
an apportionment of 0.5 rem for the special groups 
would imply that about 3 per cent could be exposed 
to the maximum permissible individual annual 
gonad doses for these groups. The allowable size 
of these groups varies inversely with the average 
dose within the groups. Thus, if this dose were only 
l0 per cent of the maximum individual doses, the 
groups could amount to 30 per cent of the whole 
population, which is very much larger than is 
likely to occur. 

”EEE” qf the poplalüaitioixjrtil-ørrge. ;liite apportion- ment of 2.0 rems (with a long-term reserve of 1.5 
rems for possible eventualities) for the genetic exposure of the population at large is intended for lplanning 
purposes in the development of nuclear energy 
programs (with the associated waste disposal 
problems) and more extensive _uses  radiation 
sources. In the case of internal exposure, the 
radioisotopes of interest are those that contribute 
to the gonad dose directly (by local concentration) or indircctly (by radiation produced elsewhere in 
the body). In either case the maximum permissible 
concentrations in air and water of these isotopes 
recommended by Committee II for continuous 
Occupational exposure (l68-hour week”) are based 
on an average yearly dose of 5 rems in the gonads or 
the whole body. If for these isotopes the average 
concentrations in public air and water supplies are 
lower than the values recommended for continuous 
Occupational exposure by a factor of l/l00, the 
genetic dose to the population would amount to 
l.5 rems (5 XJJUIO., rems/year in the_ gonads X _30 years = 1.5 rems). In this case the contribution 

from external sources should be limited to 0.5 rem 
in order not to exceed the total of 2 rems. 





_ Garn-ne Dos: 

(82) Consideration of hereditary eFfects plays 
a major role in any limitation of a population 
dose. Evaluations of the damage from exposure 
to radiation indicate that a substantial part of 
the whole damage is that which is expressed in _ 
the deseendants of the exposed individuals. 
On the assumption that the hereditary effects 
are linearly related to the gonad dose and pro- 
vided that no threshold dose exists, it is possible 
to define a population dose average that is 
relevant to the assessment of heritable injury 
to the whole population (paragraphs 84 and 

85). 
(83) Because of the need for guidance in this 

regard, the Commission in its 1958 Recom- 
mendations suggested a. provisional limit of 
5 rems per generation for the genetic dose to the 
whole population, from all sources additional 
to natural background radiation and to medical 

exposurcstmommissiong bclieves that this 
Teva provides reasonable latitude 13:71? 
expansion of atornic energy programs in the fore- 
seeable future. lt should be emphasized that the 
limit may not in fact represent a proper balance 
between possible harm and probable benefit, 
because of the uncertainty in assesing the risks 
and the benefits that would justify the exposure. 

Assessment of Genetic Dora 

(84) The genetic dose to a population is the 
dose which, if it were received by each person 
from conception to the mean age of childbearing, 
would result in the same genetic burden to the 
whole population as do the actual doses 
received by the individuals. 

(85) The genetic dose to a population can be 
assessed as the annual genetically significant 
dose* multiplied by the mean age of child- 
hearing, which for the purpose of these recom- 
mendations is taken to be 30 years. The annual 
genetically significant dose to a population is 
the average of the individual gonad doses, 
weighted in each individual for the expected 
number of children conceived subsequent to the 
exposure. 

Genetic Døse Linkit 

(86) The Commission recommends that the 
genetic dose to the population should be kept 
to the minimum amount consistent with 
necessity and should certainly not exceed 5 rems 
from all sources additional to the dose from 
natural background radiation and from medical 
procedures, The contribution to genetic dose 
from medical procedurer: should be kept to the 
minimum value consistent with medical require» 
ments. 

113511-9815! 
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(87) The Commission wishes to point out 
that it is important to ensure that no single type of population exposure takes up a disproportion- ate share of the total. The way in which this is 
done will depend upon circumstances which 
may vary from country to country, and will be 

.deterrnined by national, economic and social 
considerations. 

Contribution: to the Genetic D050 _| 
(88) In its .previous recommentlations the 

Commission included an Illustrative Apportion- 
ment, showing how national authorities might 
apportion the various contribution: to the 
genetic dose. One of the main purposes of the 
Illustrative Apportionment was to show how the 

genetic dose depends on the product of indi- 
vidual doses and the numbers of persons 
exposed. It also indica ted the unlikelihood of the 
5 rems being approathed. 

(89) The Commission stated that the giving 
of specific values in the Illustrative Apportion- 
ment was for guidance only. Nevertheless, these 
values may have come to be regarded as carry- 
ing a greater significance than was originally 
intended. Also, the publication of the values 
may have given the impression that it would be 

acceptable to perrnit the exposure to rise to these 

specific levels. The Commission wishes to 
reiterate that any exposure must be justiñcd by 
the need for its associated cause. 

(90) Thus, in this report, the Commission 
does not include an Illustrative Apportionment, 
but gives an indication of the magnitude of the 
main contributors to the genetic dose. 

(91) Occupational exposure. Data reported to 
UNSCEAR indicate that the present genetic 
dose from Occupational exposure islprobably 
less than 0-01 rem. The wider uses of atomic 

energy and other sources of ionizing radiation 
will cause an increase in the number of occu- 

pationally exposed individuals. l-Iowever, pro- 
vided the actual doses received by these indivi- 
duals continue to conforrn to current practice, 
the genetic dose from all Occupational exposure 
is likely to remain well below l rem. 

(92) Miscellaneous exposum. Members of the 

public are likely to be exposed to external and 
internal sources of radiation. At present the 
main contributors to the exposure of the 

population at large are (with the exclusion of 
medical exposures) nuclear weapon debris, and 
a number of miscellaneous sources. The 1962 . 
and 1964 reports of UNSCEAR include data 

indicating that the total genetic dose to the 
current generation from all these sources is 

being incurred at a rate such that 0-2 rem* to 

 The reader is referred to the 1962 report ofUNSCEAR 
(U General Asembly Official Records: Seventeenth 
Session-Supplement No. 16 (A/52l6)) for a detailed 
drseusion of genetically significant dose. 

Miscellaneous sources-O-Oörem; nuclear weapon debns-O-OS run. 



,_-

the ”current generation will not be exoeeded.

Exposure of the populationat large will probably
increascwith the wider uses of atomic energy
and other sources of radiation. However, it is
considered unlikely that the genetic dose from
thawsounxswülmunailunm

(93) Medical _expos-un. In 1962 data were

reported by UNSCEAR showing that, in
countries where extensive surveys had been

performed, the genetic dose to the current

generation may lie between 0-2 and 2 rems with
a modal value of about l rem. However, in some
countries where radiological procedures are

particularly widespread, the current genetic
dose may be higher. The UNSCEAR report
referred to estimates showing that the genetic
dose could be reduced to the lower part of the

range given above, without loss of necessary
medical information.

(94) Summary. It appears, therefore. that

exposures due to medical procedures commonly
contribute about l rem to the genetic dose of the
current generation, and, that in countries where
the contribution is higher, measures can be taken
to reduce it without loss of medically important
information. The contribution from all other
man-made sources, including occupational ex-

posure, is at present probably less than 0-2 rem.
The total genetic dose from all man-made
sources actually being received by the world

population thus appears to be considerably
lower than 5 rems, and it seems unlikely that this

figure will be approached within the foreseeable
funna
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Med pressmeddelande 1970-05-25 distribuerade USAEC ett förslag: 

ATOMIC ENERGY COMISSION 

(10 CFR PARTS 20 AND 50) 

STANDARDS FOR PRETECTION AGAINST RADIATION 

LICENSING OF PRODUCTION AND UTILIZATION FACILITIES 

Control of Releases ofRadioactivity to the Environment 

Från förslaget göres följande utdrag: 
  

Pursuant to the Atomic Energy Act- of 1954 as amended, and section 

553 of title 5 of the United States Code, notice is hereby given 

that adoption of the following amendments to 10 CFR Parts 20 and 

50 is contemplated. A11 interested persons who desire to submit 

written comments or suggestions for consideration in connection 

with the proposed amendments should send them to the Secretary, 

U.S. Atomic Energy Comission, Washington, D.C. 20545, Attention: 

Chief, Public Proceedings Branch, within 60 days, after publication 

of this notice in the FEDERAL REGISTER. Comments and suggestions re- 

ceived after that period will be considered if it is practicable to 

do so, but assurance of consideration cannot be given except as to 

comments filed within the period specified. Copies of comments re- 

ceived may be examined in the Commissions Public Document Room at 

1717 H Street, N.W., Washington, D.C. 
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1. A new paragraph (c) is added to § 20.1 of 10 CFR Part 20 

to read as follows: 

§ 20.1 Purpose 

(c) In accordance with recommendations of the Federal 

Radiation Council, approved by the President, persons engaged in 

activities under licenses issued by the Atomic Energy Commission 

pursuant to the Atomic Energy Act of 1954, as amended, should, in 

addition to complying with the requirements set forth in this part, 

make every reasonable effort to maintain radiation exposures and 

releases of radioactive materials in effluents to unrestricted 

areas as far below the limits specified in this part as practicable. 

2. A new 5 50.34a is added to 10 CFR Part 50 to read as follows: 

§ 50.34a Design objectives for equipment to control releases of 

radioactive material in effluents - 
light water cooled 

power reactors .

(a) An application for a permit to construct a light water 

cooled power reactor shall include a description of the equipment 

to be installed to maintain control over radioactive materials in 

gaseous and liquid effluents produced during normal reactor opera- 

tions, including expected operational occurrences. In the case of 

X) an application filed on or after , the applica- 

tion shall also identify the design objectives, and the means to be 

x) Effective date of this amendment. 
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employed, for keeping levels of radioactive material in effluents 

to unrestricted areas as low as practicable. 

(b) Each application for a permit to construct a light water 

cooled power reactor shall include: 

(1) a description of the equipment to be installed pur- 

suant to paragraph (a) of this section; 

(2) an estimate of: 

(i) curie quantities of radionuclides expected to 

be released annually to unrestricted areas in liquid effluents pro- 

duced during normal reactor operations; and 

(ii) curie quantities of radioactive noble gases, 

halides and particulates expected to be released annually to un- 

restricted areas in gaseous effluents produced during normal reactor 

operations; 

(3) a description of the provisions for packaging, stor- 

age, and shipment offsite of solid waste containing radioactive mate- 

rials resulting from treatment of gaseous and liquid effluents and 

from other sources. 

(c) Each application for a license to operate a light water 

cooled power reactor shall include a description of procedures for 

the control of gaseous and liquid effluents and for the maintenance 

and use of equipment installed in radioactive waste systems pursuant 

to paragraph (a) of this section. 
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3. A new § 50.36a is added to 10 CFR Part 50 to read as follows:

§ 50.36a Technical specifications on effluents from light water 

cooled power reactors

(a) In order to keep releases of radioactive material to unre-

stricted areas during normal reactor operations, including expected 

operational occurrences, as low as practicable, each license authoriz-

ing operation of a light water cooled power reactor will include 

technical specifications that, in addition to requiring compliance

with applicable provisions of § 20.106 of this chapter, require:

(1) that operating procedures developed pursuant to

§ 50.34a(c) for the control of effluents be established and followed 

and that equipment installed in the radioactive waste system, pur- 

suant to § 50.34a(a), be maintained and used. 

(2) the submission of a report to the Commission within

30 days after January l and July 1 of each year specifying total

quantities of radioactive material-released to unrestricted areas

in liquid and gaseous effluents during the previous six months of

operation and such other information on releases as may be required

to estimate exposures to the public resulting from effluent releases.

If quantities of radioactive materials released during the reporting

period are unusual for normal reactor operations, including expected

operational occurrences, the report shall cover this specifically.

On the basis of such reports and any additional information the Com-

mission may obtain from the licensee or others, the Commission may
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from time to time require the licensee to take such action as the 

Commission deems appropriate. 

(b) In establishing and implementing the operating procedures 

described in paragraph (a) of this section, the licensee shall be 

guided by the following considerations. 

Experience with the design, construction and operation of 

light water cooled power reactors indicates that compliance with the 

technical specifications described in this section will keep releases 

of radioactive material in effluents at small fractions of the limits 

specified in § 20.106 of this chapter and in the operating license. 

At the same time, the licensee is permitted the flexibility of opera- 

tion, compatible with considerations of health and safety, to assure 

that the public is provided a dependable source of power even under 

unusual operating conditions which may temporarily result in releases 

higher than such small fractions, but still within the limits speci- 

fied in 5 20.106 of this chapter and the operating license. It is ex- 

pected that in using this operational flexibility under unusual operat- 

ing conditions, the licensee will exert his best efforts to keep levels 

of radioactive material in effluents as low as practicable. 

(Sec. 161, 68 Stat. 948; 42 U.S.C. 2201) 

Dated at this 

day of , 1970. 

For the Atomic Energy Commission 

W. B. McCoo1 

Secretary 

/UH 
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Utdrag ur AE S-399 (1969) 

CH. GYLLANDER - U. WIDEMO 

Oskarshamnsverket. Utsläpp av luftburet aktivt avfall. 

Konsekvenser vid normal drift och haveri. 

5. OMFÖRDELNING AV UTSLÄPPSTAKTEN 

Nedanstående beräkningar är avsedda att lämna information 

beträffande den ökning av utsläppstakten, som temporärt skulle kunna 

ske inom ramen för av ICRP rekommenderade värden, om recipient- 

kapaciteten vid en viss tidpunkt utnyttjas i endast begränsad omfatt- 

ning. Beräkningarna har utförts med utgångspunkt från att 50 %. 

alternativt 10 % av recipientkapaciteten tagits i anspråk, samt att 

den ökade utsläppstakten skulle tillämpas under följande tidsintervall: 

l kvartal, 1 månad, 2 veckor, l vecka, 4 d, 2 d alternativt l d. 

Vid beräkning av tillåtlig medelutsläppstakt enligt pkt. 2 

har 50 % kumulativ frekvens och lång utsläppstid använts. I före- 

liggande beräkningar har det ej varit möjligt att tillämpa medianför- 

hållanden, d v s 50 % kumulativ frekvens, då materialet för utsläpps- 

tider mindre än 1 vecka ej tillåter detta. Även i de fall då 50 %-fallet 

kan erhållas för relativt korta utsläppstider. innebär utsläpp efter 

sådana riktlinjer. att man samtidigt - med en mindre grad av sanno- 

likhet - torde komma till icke acceptabla konsekvenser. 
Med stöd av kurvor avseende frekvensfördelningen för olika 

samplingstider hari stället en envelope anpassats på ett sådant sätt, 

att produkten av sannolikheten och gränsvärdet för relativa koncentra- 
tionen är konstant för samtliga utsläppsalternativ. 

I tabell 5 har data sammanställts beträffande den ökade ut- 

släppstakten, uttryckt dels i MPC._m3. 5-1, dels i form av en faktor 

som utsäger. hur många gånger större utsläppstakten i det aktuella 

fallet blir än medelutsläppstakten. För varje isotop kan utsläpps- 

takten erhållas i Ci/s genom att multiplicera med lCRPzs värden 

avseende koncentrationen. 

En sådan omfördelning av utsläppstakten medför emellertid, 

att totala recipientkapaciteten som regel ej kan helt utnyttjas. Tabellex 

upptar därför även värden avseende totalt utnyttjad recipientkapacitet 

för året, uttryckt i procent av tillåtlig kapacitet vid medelutsläpps- 

takt. q _

Utsläppstakt resp. utnyttjande av totala recipientkapaciteten 

vid olika utsläppsalternativ redovisas grafiskt i diagram 2. I dia- 

grammet har exempel på två olika utsläppsalternativ inlagts. 
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TABELL 5 

Omfördelning av utsläppstakten 

Utnyttjad del av Ökad ütsläppstakt 3 _1 Ökning, jämfört Totalt ut- 

rec. kap. för året Period MPC.m . s med medelutsläpps- nyttjande 

%
takten, faktor av rec. 

kapaci- 
teten 

% 

50 l kvartal 2. 8x107 2 100 

1 månad 7. 6xi07 5. 4 98 

2 veckor 1.2x108 8.6 89 

l vecka 1. 5x108 ll 73 

4 dygn 2.Ox108 14 se 

2 2.4x1O8 17 60 

1  3.0x108 21 se 

10 1 kvartal 5.1x107 3. 6 100 

1 månad 1. 4x108 10 98 

Z veckor Z. 1x108 15 76 

1 vecka 2. 8x108 20 _ 55 

4 dygn« 3. 6xl08 26 39 

z  4. 4x108 31 27 

*
1  5.5x108 39 , 21 
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STATENS STRÅLSkYDDS1STIT3T 
Kärnfysikaliska avdelningen 
104 01 Stockholm 60 

Telefon 08/24 40 eo 

16.6.1970 

BGP/Lk 25 ex. 

Strålskyddsföreskrifter för Oskarw   

Vid kärnkraftverket skall finnas av strålskyddsinstitutet godkänd för-» 
ståndare enligt 4 § strålskyddslagen och ersätta . x
daren skall svara för att arbetet vid verket bedrives på från strålskydáe» 
synpunkt lämplig* sätt genom att tillse att personalen instrueres om 
gällande strålskyddsföreskrifter, att erforderlig kartläggning och kontroll 
av strålningsförhållandena sker inom verket och i dess omedelbara närhet. 
och att de särskilt föreskrivna rapporterna av olika mätresultat tills i 

strålskyddsinstitutet. Förestândaren skall vidare hålla strålskyddsinstiw 
tutet underrättat om drifterfarenhctsr som är väsentliga från strålakydis- 
synpunktt Utöver nedan argivna föreskrifter skall bestämmelser och anvisw 
ningar givna 1 strålskyddslagen (srs 110/1950), If 1:5 rekommendationer 
för transport av radioaktiva ämnen och I Rl:s rekommendationer (speciellt 
ICRP Publication 9, 1966) iakttagas. Behandling och utsläpp av vätska- 
formigt radioaktivt avfall skall ske i enlighet med dels regler som upp- 
ställts av vattendomstol och dels föreskrifter rörande kontroll av avfa ©- 
utsläppen som meddelats av statens naturvårdsverk och statens strâlskydie- 
institut gemensamt. 

  

    

   

  

   

1 Strålskvddsinstruktion 

För verksamheten i kärnkraftverket skall finnas en strâlskyddsinstrak- 
tion, i vilken personalen ges anvisningar om hur den skall uppträda i 
verket och vilka bestämmelser den har att iakttaga. 

2 Högsta tillåtliga doser 

Arbetet skall planeras, fördelas och bedrivas så att följande högsta 
tillåtliga doser ej överskrides. Dosvärdena avser doser erhållna från 
både extern och intern bestrålning. 

Fast anställd personal Entreprenörer 

5 rem/år 
högst 3 rem/kvartal 

Bestrålning_av 

1,5 rem/år Hela kroppen 
högst 0,9 rem/kvartal Blodbildande organ 

Könskörtlar 

Händer 75 rem år 7:5 rem/år 
Underarmar högst 40 rem/kvartal 
Fötter 
Anklar 

Hud 50 rem/år 5 rem/år 
Sköldkötcln högst 15 rem/kvartal 
Bensubstans 

15 rem/år 1,5 rem/år Övriga organ 
högst 8 rem/kvartal 

För entreprenörer anställda vid företag, som har tillstånd att bedriva 
radiologiskt arbete, skall villkor och föreskrifter i detta företags 
tillstånd gälla även för det arbete entreprenören utför vid verket, 
under förutsättning att dessa föreskrifter inte strider mot föreskrifn 
terna för Oskarshamnsverket. I fråga om högsta tillåtliga persondoser 
skall dock föreskrifterna i entreprenörföretagets tillstånd gälla i 
försiahand. 

s



N? o 

För kvinnor i fertil ålder gäller vid hC1KTOppSOTp0nLIlng dessutom att 

kvartalgdosen får vara högst 1,5 ren, 
»se 

att ârsdosen 5 ren Jar   innebär mr 

erhållas i en jämn takt? Har graviditet constatorats får helkroppsdoson 
under återstående del av graviditeten ej överstiga 1 rem. 

I övrigt hänvisas till ICRP Publication 9, 1966. 

5 Persondosimetri 

Fast anställd personal 

a) 
  

Driftpersonalen vid verket skall bara lämplig persondosrtcare, 
som vid behov kompletteras med t ex hand- eller fingerdosimetor. 
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att förse även kontors- 

och ekonomipersonal med persondosmätare. Behovet av individuell 

dosimetri får bedömmas från utgånmspunkten om personen i sitt 

arbete möjligtvis kan erhålla högre dos än 3/10 av ovan angivna 
högsta tillåtliga årsdoser för fast anställd personal eller ej. 
Kan det inte uteslutas att dosen överskrider 5/10 av högsta till- 

låtlig årsdos skall personen bära lämplig persondosnätare. 

Entreprenörer 

Entreprenörspersonal skall vid arbete inom kontrollerat område 

bara lämplig persondosmätare. 

Besökande 

Besökande skall, såvitt besöket inte enbart berör kontorslokaler 

eller annat icke kontrollerat område, bära lämplig Y-känslig dosi- 

meter. 

Speciell persondosövervakning 

Utöver kontrollen av persondoser orsakade av extern bestrålning 
kan även dosbidrag från_intern kontamination behöva kontrolleras 

exempelvis genom urinprovtagning eller helkroppsmätning. Omfatt- 

ningen av internkontaminationskontrollen får bedömmas från fall 

till fall och med kännedom om personens arbete, tidigare exponering 
etc. 

Särskilda bestämmelser för persondoskontroll under noll- och låg- 
effektdrift. 

Under noll- och lågeffektdrift av reaktorn, och speciellt under 

tiden då reaktorfysikalisko prov pågår, kan externstrålnivåer och 

kontcminationsgrader väntas vara obetydliga i flertalet utrymmen 
i reaktorstationen. Persondosövervakningen kan under denna tid 

ske antingen med hjälp av individuella dosinetrar eller genom ett 

antal fasta dosimetrar uppsatta på arbetsplatser och vid viktigare 
passager, vilka vid behov kompletteras med kontrollmätningar av 

extern dosrat och kontamination. Det ankommer på föreståndaren 

att svara för den närmare utformningen av denna persondoskontroll 
under beaktande av de allmänna anvisningar som ges i dessa före- 

skrifter och i ICRP:s rekommendationer. 

Allteftersom strålnivåerna ökar och klassning av utrymmen och 

lokaler i kontrollerade och icke kontrollerade zoner genomföras 
skall övergång till individuell persondosimetri för fast anställd 



3. 

personal och entreprenörer ske. Förestñndnren har att ge näruerr 
V

direktiv om när denna övergt g skall ske. Övergången bör i huvud- 
sak vara genomförd då reaktorns tcrminkn effekt uppgår till en 
10 TMV. 

   

Byggperswnal, avseende verk 2, behöver ej deskontrolleras med 

hjälp av individuella dosnätaro. Erfordcrlig kontroll av denna 

personalgrupps exponering erhålles genom omgivningskontrollen i 

verketgnärområde. (Se nedan punkt 5.5.) 

Läkarundgrgögning 

Enligt strülskyddslagen (5 12) skall personal 1 radiologiskt arbete 
läkarundersökas dels vid anställning och dels periodiskt efter anvis- 

ningar från strålskyddsnyndigheten. För tillämpning tillsvidare ges 
nedan regler för läkarundersökningen. 

Fest anställd personal: 

éngtgllningsgpgersökging All personal vid verket skall läkarunder- 
sökas vid anställning i enlighet med strålskyddslagens § 12. 

gerigdisk läkerundersökninggmed undantag av kontors- och ekonomipor- 
sonal (dvs personal som under normala förhållanden ej vistas inom 
områden där risk för bestrâlning föreligger) skall verkets personal 
läzarundersökas en gång per år. 

Entreprenörspersonal: 

Entreprenörspersonal som utför arbete sådant att strâldosen till 
hela kroppen, blodbildande organ eller gonader kan förväntas över- 

stiga 600 mren/kvartal skall läkorundersökas enligt reglerna för 
fast anställd personal. Om entreprenörföretaget bedriver sådant 

radiologiskt arbete att läkarundersökning av den egna personalen 
erfordras, åvilar det entreprenörföretaget att svara för denna 

läkarundersökning. Någon speciell undersökning i anledning av att 

personalen arbetar vid Oskarshamnsverket fordras normalt inte. 

0:953 vnintrskontroll 

För tillämpning tillsvidare skall följande föreskrifter för 

omgivningskontroll iakttages. 

1 På ca 1 kg avstånd från verket skall (film-)dosimetrar placeras 
med ca 30 delning. Dosimetrarna skall avläsas kvartalsvis. 

2 Mjölkprov från Lilla Laxemar skall månatligen kontrollmätas med 
avseende på I-151. W

3 I verkets närområde skall regelbunden monitering genom provtag- 
ning och direkt mätning företagas. Provtegningsplatser för 

gräsprover är engitna-på bifogade kartskiss. Provtegningsfrek- 
vens och övrig monitering liksom enalysmetoder får avpassas efter 
förevo ende utsläpp av luftburen aktivitet eller andra drifterw 
farenheter. Vid behov eller enligt särskilda anvisningar skall 
även provtagning och analys (snöprovor) ske vintertid. Under 
tiden verk 2 by ges skall fasta (film-)dosimetrar placeras vid 

arbetsplatser, bostadspavippxgaxy matsnlar, parkeringsplatser etc. 
Dosimetrarna skall avläsas kvartalsvis. 
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Utsläpp av luftburgj radioaktivt nvägll 
I bilaga 1 till dessa förskrifter ges närmare anvisningar och föro- 

I skrifter för utsläpp av luftburet rnoioektivt avfall. 

Rapporterinm 

Följande uppgifter rörande föreskrivna kontrollåtgürder skall kva*tals» 
vis rapporteras till strålskyidsinstitntet. 

1 Resultat frå persondoskontrollen av fast anställd personal och 

entreprenörspersonel omfattande doser härrörande från såväl extern 
som intern exposition. A

2 Resultat från omgivningskontrollen enligt punkt 5 ovan och från 
den ev insatta områdeskontrollen (kollektiva dosinetrin) enligt 
punkt 3 e. 

3 Företagna utsläpp av luftburet radioaktivt avfall. Rapporten 
skall innehålla uppgifter om tidpunkten (tidsintervnllet) för 

utsläppet, utsläppskategori, aktivitctsmängd. 

Utöver ovan angiven rapportering av resultaten från persondoskontrollen 
skall persondoser överstigande 1 ren per månad snarast rapporteras till 

strålskyddsinstitutet. 

Rapportering av resultat från företagnn avfallsvattenanalyser och 
date rörande utsläpp av aktivt avfnllsvatten skall ske i den omfatt- 

ning som föreskrives i gällande Vattendom eller som särskilt före- 
skrives av statens strålskyddsinstitut och statens naturvårdsverk 

gemensamt. 
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Villkor och föra _# _ iriftor_for utsläpp_§3 luftburot radioaktivt avfall 
från Oskarshamns 

... m...- ...u---.a          

Ventilationssystomet vid Oskarshannsverket är i princip så byggt att luft 
från utrymmen där radioaktiva ämnen kan uppträda i luftburen form ledas till 
en ventilationsskorsten och släppes ut i atmosfären på ca 60 m höjd över mar- 
ken. Såväl det normala, ej filterförsedda, ventilationssystemet som de filter- 
försedda hjälp- och nödventilationssystemen leder frânluft till skorstenen. 
Följande byggnader är anslutna till det aktiva frånluftsystomet: reaktora 
byggnaden, turbinbyggnaden, avfallsbyggnaden och den aktiva verkstaden. 
Vissa undantag från principen att leda frånluft från aktiva utrymmen till 
skorstenen finnes dock. Ett dekontamineringsrum (K4.70) och vissa labora- 
torier (K5.70»72) i en tillbyggnad till avfallsstationen ventileras via 
separat filtersystem genom skorsten på byggnadens ta. 

Utsläppen av aktiva avloppsgaser, som övervakas och registreras av den s k 
skorstensmoniteringen, indelas i följande kategorier: tritium, ädelgaser, 
halogener och aerosoler, ospecificerad B resp ospocificerad a. Ädelgaser 
registreras kontinuerligt, halogener med hjälp av kolpatron och aerosoler 
med hjälp av pappcrsfilter. För övervakning av tritiumutsläpp liksom för 
kontroll av avloppsgasens innehåll av andra lågenergetiska B-strålare finns 
provtagningsmöjlighet; dock saknas arrangemang för iutinmässig Övervakning 
och registrering. 

Nedan angivna villkor och föreskrifter skall från och med första kriticitet 
och tillsvidare iakttagas vid utsläpp av luftburna radioaktiva ämnen. Reg- 
lerna kan ändras allteftersom vunna drifterfarenheter möjliggör, eller nöd» 
vändiggör, detta. 

1 Evakueringsluft från lokaler och utrymmen där radioaktiva ämnen kan 
uppträda i luftburen form skall i störste möjliga utsträckning ledas 
till ventilationsskorstenen vid maskinstationen. 

För utsläpp av luftburna radioaktiva ämnen på annat sätt fordras strål- 
skyddsinstitutets godkännande. Dock kan frånluft från kemilaborütorier Och 
andra utrymmen där endast mindre mängder radioaktiva ämnen hanteras 
och där risken för luftburen aktivitet normalt är liten ledas ut till 
omgivningen genom separata ventilationssystem utan att strålskydds» 
institutets godkännande inhämtas. 

2 Övervakning och registrering av utsläppen genom ventilationsskorstenen 
skall omfatta följande utslä pskategorier: 
Ädelgaser Kr87 ekvivalenter , kont registrering 
Halogener 1151 ekvivalenter , f ilterpatron 
Aerosoler, ospecificerad a och p, filterpatron 
Övriga nuklider, speciell provtagning och analys, vars frekvens får 
avpassas efter erfarenheter under prov- och lågeffektdrift. 

Som komplement till skorstensmoniteringen skall reaktorvattnets halt av 
tritium analyseras en gång årligen i samband med bränslebyten. 

22.6.1970 
BGP/Lk 25 ex 



I nedanstående tabell anges den högsta tillåtliga utsläppstakten för de 
olika kategorierna. Vidare ges anvisningar från och med vilken_uts1äppstakt 
registrering av utsläppen skall sko. Så länge värdena ligger under regist- 
reringsnivån nå utsläppet bokföras som noll. 

Högsta tillâtliga Registreringsnivå 
utsläppstakt 

. . T1 . , 
4 

Tritlum 2,8o10 C1/sek 
Ädelgaser _1 _5 m8? ekv 2,840 Ci/sek 2,840 Ci/sel: 
H. ogener _;§1 em» 1,1-1o5 Ci/sek 1,1°10 

7 Ci/sek 
Aerosoler 

_5 _5 
ospec 13 1,4-1o Ci/sek 1,4-10 Ci/sek 
Aerosoler 

_7 _9 
ospec a e,4-10 Ci/sek e,7-1o Ci/sek 

De angivna värdena för högsta tillåtliga utsläppstakt baseras på 1 timmes 

samplingstid för ädelgaser och 1 veckas samplingstid för halogener och
aerosoler. Således skall byte av filterpatron normalt ske en gång per vecka 
och arrangeras så att utvärdering av analysresultatet kan ske samma dag 
bytet görs. Utgör aktuell utsläppstakt mer än 75 % av högsta tillåtliga 
skall filterpatronbyte och utvärdering dock göras dagligen. Detsamma gällex 
om förhöjda halogen- och/eller aerosolutsläpp befaras i anledning av ökade 

ädelgasutsläpp eller andra iakttagelser i verket. 

Om genom en plötslig ökning av utsläppen den högsta tillåtliga utsläppstak- 
ten överskrides, skall åtgärder vidtagas för att inom 8 timmar nedbringa 
utsläppen till högsta tillåtliga och strålskyddsinstitutet snarast kontak- 
tas. Överskrides den högsta tillåtliga utsläppstakten för ädelgaser med en 
faktor 20 eller mer, eller för halogener och aerosoler med en faktor 10 
eller mer skall reaktorn omedelbart avställas och fortsatta utsläpp i gör- 
ligaste mån förhindras. Det inträffade skall omedelbart anmälas till strål- 

skyddsinstitutet. För ädelgaser får utsläppstakten medlad över 1 timme 
användas och för halogener och aerosoler skall medelvärdet bildas över den 
aktuella samplingstiden; lägst 8 timmar och högst 1 vecka. 

Sker en långsam ökning av utsläppstakten och denna ökning kan väntas fortgå 
så att den högsta tillåtliga utsläppstakten överskrides om ingen åtgärd vid 

tages må utsläpp överskridande de i ovanstående tabell angivna ske under 

förutsättning att 

a) beräkning av den högre utsläppstakten sker i enlighet med anvisningarn 
nedan. 

b) i ansprâktagande av denna onfördelning i förväg anmälas till strål- 

skyddsinstitutet varvid beräkningen av den högre utsläppstakten presen 
teras, 



För analys av verkan i omgivningen av ett missödcsutslüpp skall härför 
erforderliga meteorologiskn data kontinuerligt insamlas. 

Den för skorstensnonitcringen erforderliga mätutrustningcn skull re» 
gelbundet och vidqmisstanke om felfunktion funktionstostns. 

Underhåll av ädelgnsmonitorn i skorsten skall normalt sko då reaktorn 
är avställd och inga utsläpp sker eller genom byten av enheter av plug-in typ 
under vilka monitorn är avstängd endast under kort tid: högst 1 tim- 
me. Längre tids avstängning, dock högst 2 dygn, får ske för nödvä »
digg reparationer endast då utsläppet under avstängningstiden huvud- 
sakligen härrör från offgessystemet och uppgår till högst 75 % av 
högsta tillâtliga utsläpp. Vidare skall ädolgasutsläppet från off- 
gassystemet mätas och registreras på i princip samma sätt som normalt 
sker i skorstenen. Om utsläppen från off-gassystemet överskrider vad 
som beräknas motsvara högsta tillåtliga utsläpp i skorstenen eller om 
andra mätningar eller iakttagelser ger anledning till befogad miss- 
tanke att ädelgasutsläppet överskrider högsta tillåtliga skall reaktorn 
avställas. 

Erforderlig tillsyn av kretsen för provtagning av halogen- och aerosol- 
aktivitet bör lämpligen ske i anslutning till filterbyten. Större 
reparationer skall normalt utföras då reaktorn är avställd och inga ut- 
släpp sker. Under förutsättning att utsläppen ej överstiger 50 % av 
högsta tillåtliga och ej heller befaras öka får provtagningskretsen 
vara avstängd för nödvändiga reparationer under högst 2 dygn. I annat 
fall skall reaktorn avställas. 



Beräkning av omfördelad utslüppstakt 

1 Under knlenderkvartalen 4 och 1 må nedan angivna högre utslüppstakt 
för halogener tillämpas. Registreringsnivån ändras ej. Vid övergång 
från kalenderkvartal 1 till 2 skall normalt minskningen av halogen» 
utsläppet till det i utsläppsföreskrifterna angivna högsta tillåtliga 
vara gjord under knlenderkvartal 1. 

Högsta tilgåtliga förhöjda utsläppstakt under kalenderkvartalen 4 och 
1: s,4-1o Ci/sek. 

Beräkningen av omfördelad utsläppstakt skall göras i enlighet med 
metod beskriven i AE-rapporten S«599, sid 18 ff, varvid diagram 2 
sid 20 eller motsvarande skall användas; se även bifogade diagram 
där vissa kompletteringar gjorts. Vid beräkning av utnyttjad recipient- 
kapacitet skall tills vidare redovisningsåret den 1.10 till den 50.9 
tillämpas, och hittills utnyttjad recipientkapacitet skall i detta 
avseende vara den del av högsta tillåtliga årsutsläpp som utnyttjats 
sedan 1.10. Den totala recipientkapeciteten anges i tabell 1. Tiden 
över vilken omfördelningen räknas skall normalt vara fram till redo- 

visningsårets slut. Annan, kortare, tid (t ex fram till ett planerat 
bränslebyte) kan ifrågakomma, men endast om det vid beräkning av 

utnyttjad recipientkapacitet förutsättes att utsläppen under åter- 
stående del av redovisningsåret är Ekaaned högsta tillåtliga. (Detta 
betyder, att man för eventuella utsläpp efter den tidsperiod förhöjd 
utsläppstakt tillämpats och fram till redovisningsårets slut reser- 
verar kapacitet motsvarande normalt högsta tillåtliga utsläp stekt, 
och att under denna tid förhöjd utsläppstakt inte accepteras . Nedan 
ges exempel på beräkningen. 

Förhöjd utsläppstakt skall beräknas för varje utsläppskategori för 

sig. 

Beräkning av förhöjd utsläppstakt för halogener under betesperioden 
(t ex i det fall den under punkt 1 beskrivna utsläppsminskningen inte 
kan genomföras utan att reaktoreffekten minskas) kompliceras av att 
hela det tillåtliga årsutsläppet tages i anspråk under betesperioden. 
Om den faktor, som anger ökningen jämfört med medelutsläppstakten 
(se tabell 5, sid 19 i S-399, eller bifogade diagram), användes, blir 
resultatet ett överutnyttjande av recipientens kapacitet. Tabellen kan 
dock användas om den tid,runder vilken den förhöjda utsläppstakten 
skall tillämpas, fördubblas innan ökningsfaktorn motsvarande den omräk› 
nade tidsperioden svläses i tabellen. (Fördubblingen erfordras för att 
erhålla den tid, som är lika stor del av ett helt år som den under 
betesperioden aktuella tiden är del av hela betesperioden. Betesperioden 
har ovan i punkt 1 antagits vara 6 mån, oaktat den egentligen är 5 mån). 

Omfördelade utsläpp av halogener under icke betesperiod medgives tills 
vidare ej generellt. 



Tabell 1
i 

Tabell utvisande recipientkapaciteten för de olika utsläppskategorierna 

Utsláppskategori Recipientkapaoitet 

Tritium 8,8-107 Ci/år 
Ädelgaser a,ao106 Ci/år 
Halogener 

146 Ci/6 mån1) - betcsperiod 

Aerosoler 
4 - ospec B 4:4-10 Ci/år 

- ospec a 2,6›10 Ci/år 

1)tiden 1.4 - 50.9 

Beräkningsoxempel 

1 Omfördelning av utsläppstakton avseende ädelgaser 
Förutsättningar: 30 % av recipientkcpacgteten utnyttjad 
Förhöjt utsläpp under 1 månad (= 2,6-10 sek) 
Normalt högsta tillåtliga utsläppstakt 0,28 Ci/sek 
Ur bifogade diagram fås faktorn utsläppstakten får öka = 8,0 
Förhöjd utsläppstakt 8,0-0,28 = 2,2 Ci/sek 

Kontroll: Tillåtligt årsutsläpp 8,8°1O6 Ci 
6Verkligt årsutsläpp .lå - 8,8 . 10 + 2,2 - 2,6 - 10 Ci =

= 2,7 - 106 + 5,7 - 106 ci = 8,4 - 106 Ci 

Omfördelning av utslä pstakten avseende halogener under betesperiod 
Förutsättningar: 10 %Fáv betesperiodsutsläppet utnyttjat vid tidpunkten 
då omgördelning önskas. Förhöjt utsläpp önskas under ca 14 dagar (= 
12-10 sek), efter vilken tid 1 månad av betesperioden (dvs redovis- 
ningsåret) kvarstår. Reservering av kapacitet för normalt högsta till- 
låtligt utsläpp under 1 månad betyder att 30 % av betesperiodsutsläppet, 
dvs 44 Ci, skall anses utnyttjat vid omfördelngnge .Normalt högsta tillåtliga utsläppstakt 1,1-10 C17Sek 
Ur bifogade diagram fås faktorn utsläppstakten får öka = 7,9 (obs, för- 
dubbling av tiden) 

_5 _5 Förhöjd utsläppstakt 7,9-1,1w10 Ci/sek = e,7.1o Ci/sek 
Kontroll: Tillåtligt utsläpp under botesperioden 146 Ci 

Verkligt betesperiodutsläpp 
?â_, 

146 + 12 , 10 . 3,7 . 1o5 
Ci = 44 + 104 Ci = 148 Ci 



Uppkommer som ovan ett överutnyttjande av kapaciteten skall den för- 
höjda utsläppstakten minskas så att det totala utsläppet under betes- 
perioden underskrider 146 Ci. Om överutnyttjande utgör mer än 50 %
skall strålskyddsinstitutet kontaktas för samråd. (Överutnyttjandet 
orsakas av att betespcrioden är 5 och inte 6 mån som antagits ovan då 
regeln gavs om fördubbling av tiden för dctförhöjda utsläppet innan 

ökningelaktorn avläsas i dia am 1. Tiden borde multipliceras med 
2:4 (=-Q øch inte med 2 (-1 ). Med hänsyn till de säkerhetsmanginalor, 
som finzes inbyggda i förutgåttningarna för personexponeringen, kan 
denna förenkling accepteras). 
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ATTACHMENT I

, ENVIRONMENTAL RADIATION FROM PRESSURIZEÖ WATER REACTORS

Dr. J. H. Wright, Director 
Environmental Systems Department 
Westinghouse Electric Corporation 

INTRDDUCTION 

The purpose of this paper is to present a quantitative assessment of 
the exposure of the general public to ionizing radiation resulting from 
the nearby operation of nuclear power plants. It is important to quantify the average exposure levels which might result to the general population 
from power plants in order to determine the existence or magnitude of 
public health problems which might result from a proliferation of nuclear 
power plants in a given area. Throughout this paper, the information 
used vill be that obtained from Pressurized Water Reactors (PwRs) designed 
by Westinghouse and operated by various electric utility companies. 

. In the past this problem, public exposure to radiation from reactor 
effluents, has been studied for two situations: 

1
1. for the case of exposure at the site boundary during 

normal plant operation and, 
  

2. for the case of exposure to the general population 
following hypothetical accidents 

_ part 4
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The nature of this study imposes a different set of assumptions from those normally used in fence Line exposures calculations; in the latter case the design basis is to protect a single individual at the property line from harmful exposure and, hence, a multiple compounding of conservative 
design factors must be included to obtain the maximum exposure to a single individual. In these calculations conducted to determine the average exposure to the general population, most probable conditions have been used. 

The calculations presented contain three related parts of this problem: 

1. Exposure to the general public from a single nuclear plant, 

2. Exposure to the general public from multiple plants, 

3. Long-term exposure to world populations from the total nuclear 
cycle. 

RADIATION EXPOSURE FROM A SINGLE PLANT

A simple geographical model is provided in Figure l of a 1000 Mwe nuclear 
plant located on a river system near a metropolitan area. The radioisotope releases for a typical PWR of present design are used in the calculations. The results of these calculations are presented in a 3x3 matrix giving combinations among allowable exposure1›2 design basis exppsure and anticipated 
exposure versus location of the site boundary and in a low and high population assumed to be five and twenty miles, respectively away from the reactor plant. 

The results are presented in Table I with the total body as the organ of reference. The design exposure at the fence line is roughly a factor of 100 below Federal Radiation Council (FRC) guidelines and a factor of 
almost 100 higher than would actually be anticipaaed. In the low population ›x zone 5 miles downwind and downstream from the plant the ratio between 
guideline exposure limits and design basis exposure is a factor of more 
than 1000. The actual anticipated exposure in this region is roughly a 
factor of 50 below the design basis. The same general comparisons can be 
made with the general population zone 20 miles away where the anticipated . \ 
exposure is about one-one hundred thousandths of the FRC guidelines. There- 
fore, the total whole body exposure to the general public from a single plant is anticipated to be no greater than 0.005 mrem*/yr and probably in range of 
0.002 mrem/yr. The analysis of individual body organs indicates that their 
exposure is at least_an order of magnitude below the total body exposure. 

In order to interpret these results and assess their sensitivity to 
change, it is necessary to identify the assumptions and calculational methods 
in their development. 

* mrem = milli Roentgen equivalent man - the standard unit for radiation 
exposure -  

An2 
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TYPICAL REGION FOR SINGLE REACTOR SITE
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TABLE I 

ANNUAL DOSE FROM SINGLE PLANT mrem/year
Low General

Site Pop. Zone Pop. Zone
Boundry 5 miles 20 miles

FBC Air 8.
recommended Water* 500 1 70 170
maximum Bkgd. n L311 _1_3_Q _1__3_0

630 300 300

DES|GN Air & 5.0000 .1040 .0156
BASIS . Water* 0.2055 .0103 .0093
1% fuel leak Bkgd. 130. 130. 130.

135.2055 130.1143 130.0249

ACTUAL Air & 0.0063 0.0001 0.0000
EXPECTED Water* 0.0435 0.0022 0.0020

Bkgd. 130. 130. 130.

130.0498 130.0023 130.0020

*Includes food chain

A-4 Part4



The pressurized water reactor plant releases low levels of radio-
activity to the air and to condenser water. The liquid discharges arefirst processed through the rad waste system which provides for the re-moval of a large percentage of each radioisotope except tritium. The
typical design basis for the production and release of fission productsincludes the assumption of 1% fuel failures and an operational decontamina-tion factor of the rad waste_system. The gaseous discharge design basisincludes the assuption of 12 fuel failure and a 45-day hold up of allgaseous activity to eliminate short lived radioisotopes. Source datafor the foregoing calculations shown in Tables II and III were obtainedfrom the PSAR for the Sequoyah planta.

The data on the actually expected exposures were developed byscaling data from presently operating PWRs of Westinghouse design. The
anticipated release of gaseous fission products was obtained by comparingactual operation with design basis at Yankee Rowe, Connecticut Yankee andSan Onofre. These experiences have been fairly uniform and show that the12 fuel failure basis gives an overestimate of gaseous releases by afactor of 800 or more. Therefore, gaseous releases for the expectedexposure calculations were reduced by this factor of 800 from designbasis releases.

The calculation of exposure from airborne activity was based onsubmersion in a semi-hemispherical, infinite cloud of the radioactive
gases. The local concentrations of tadioactivity were obtained by pro-cedures outlined in Pasquill“. A ground-level discharge was assumed with
stable, neutral and unstable atmospheric conditions occurring 402, 302and 302 of the time, respectively, and 2, 6 and 3 m/sec average wind
speeds, respectively. The annual average wind direction pattern was
assumed to be ellipsoidal with a major/minor axis ratio of 2=l.

The liquid discharge exposure calculations include the categories oftritium releases and non-tritium releases for analysis. The tritium designbasis calculations contain the assumption that 30% of the ternary fissiontritium is released to the coolant and that 100% of the tritium from boroncarbide control rods and boric acid is produced and/or released in the
coolant. The anticipated tritium release level includes the assumption,supported by limited data, that there will be substantially less tritiumreleased with zirconium fuel clad than with stainless steel.

If this anticipated reduction does not occur, water exposures will besomewhat higher than those shown as anticipated and, as an upper limit,the anticipated water exposure levels will approach design basis levels.

Non-tritium liquid releases, presently termed gross beta gamma activity,have not been as consistent among the three operating PWRs, Yankee Rowe,Connecticut Yankee and San Onofre. For the expected release analysis in _Table II it was assumed that the gross beta gamma activity was 6 times that
given in the design basis. This factor of 6 was applied uniformly to all
liquid isotopes except tritium. There may be some evidence that any excess
activity in the water above the 12 design basis may be principally due to

Part 4
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activated crud (corrosion products). If this is the case, the anticipated 
exposures from water and food chain concentrations will be slightly reduced. 

The exposure from liquid releases has two components: exposure from 
direct intake of drinking water from the river and exposure from solids 
and water intake through aquatic foods. The direct water intake is based 
on a Standard Manl who drinks 1200 cm3 of a total 2200 cm3 daily water 

consumption. The aquatic foods could include fin fish, mollusks and 
crustacea associated with commercial salt water fishing, but in the fresh 
water system fin fish are the only fish food available. The calculations 

however, did not make this distinction. Isotopic reconcentration factorså 
for various types of aquatic foods are given in Table IV. The assumed 

diet composition was obtained from a weighted population average and the 
total U. S. aquatic food catch in 1966. The contribution of exposure from 

aquatic foods was substantially less than SZ of the water intake dose. 

RADIATION EXPOSURE FROM MULTIPLE PLANTS 

The assumptions and calculational procedures are the same for the 

multiplant model as for the previous case except for the zones of over- 

lapping radiation. Figure 2 provides a simplified plan showing three 

large PWR type plants in the same geographical region. Exposures are 
calculated at the four points shown: 

1. downstream five miles from one plant and about 20 miles 

upstream from two other plants, 

2. downstream of three plants and varying distances from each of 
the three plants, 

 

3. downstream of all three plants, essentially 20 miles or more 
from the nearest reactor plant, and 

4. upstream but within the air shed of all three plants. 

The calculated exposures are shown for each point on the basis of design 
and anticipated values in Table V. in this table it can be noted that 
the incremental radiation exposures through all mechanisms provide, at 

most, an average exposure to the general public of 0.003 mrem/yr and as 
little as 0.000l mrem/yr. This is extremely low compared to the allowable 

guideline exposure from non-medical man-made radiation of 170 mrem above 

background established by the Federal Radiation Councilz. In any other 
field of investigation these anticipated exposure levels would be 
considered minor perturbations from natural background and thereby 
equated to zero. 

Perhaps a brief consideration of the relationship of these anticipated 
exposures to the Variations in natural background would provide a better 

perspective. 



TABLE IV

FOOD CHAIN CONCENTRATION PACTORS

 

Concentration
Factor, Cf

Isotope A Fish Mollusks Crustacea

H3 1 1 1

Mn54 3 x 103 104 5 x104
C058 102 104 3 x 102
C060 102 104 3 x 102
Sr89 1 1 1

Sr90 l 1 1

Y90 30 10 10

Y91 30 10 10

Mo99 10 102 102
 

1131 20 102
1e132_ 10 10 102
1133 20 102 102
Cs136 _ 30 S0 102
Cs137 30 50 10

Ba140  
3 3 10

La140 30 10 3

J 10
Ce144 30 10
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TABLE V

MULTIPLE PLANT SITES

*includes food chain

?m4

mrem/ year
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

FBC Air 8. .

recommended Water* 170 170 170 170
maximum Bkgd. lg 1_3_O 130 1_3_O

_
300 300 300

3
300

DESIGN Air. & 0.1040 0.1040 00156 0.1040
BASIS Water* .0103 0.0144 0.01 0.0000
1% fuel leak Bkgd. 130. 130. 130. 130.

130.1143 130.1184 130.0295 130.1040

»ACTUAL Air & 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001
EXPECTEO Water* .0022 0.0031 0.0030 0.0000

Bkgd. 130. 130. 130. . 130.

130.0023 130.0032 130.0030 130.0001
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\ It has been said that we live in a sea of natural radioactivity that
has its high and low tides. This naturally occurring background of radio-
activity varies with regional location, geology, elevation, diet and food
source and materials used to house and clothe the population. Values of
this natural background vary from 75 mrem/yr to 200 mrem/yr and have been
present to this or higher levels since the planet was formed. Medical
and diagnostic x-ray exposure may add another 50 mrem/yra.

The exposure to the population from materials of house construction7,
for example, will vary from 50 to 65 mrem/yr for wood, increase to 75 to
90 for brick or concrete and reach 85 to 130 mrem/yr for stone construction.

An increased radiation exposure of l mrem/yr accrues through the diet
of a person who drinks two bottles of beer per week because of its somewhat

higher concentration of naturally occurring potassium 40.

Cosmic radiation, which accounts for about 25% of the natural back-

ground radiationa increases with elevation. The increased cosmic radiation
exposure that results from an elevation increase of just two feet, the
difference in body elevation between Sitting and standing, is probably
greater than the incremental environmental exposure resulting from a

nearby nuclear power plant.

LONG TERM BUILD UP IN THE BIOSPHERE

Considering an overall material balance of radioisotopes produced
in the pressurized water reactor, the net release of radioisotopes to the
environment at the plant site is between one and ten parts per million.

However, when the nuclear fuel has completed its function at the nuclear?
power plant, it is shipped to a chemical reprocessing plant where the fuel
is chemically dissolved and separated into fuel material and fission

products. The fuel reprocessing plant now in service provides extensive
treatment of the gaseous and liquid effluents, removing large fractions of
all radioisotopes except tritium and the noble gases, krypton and xenon.

Currently, these isotopes are released quantitatively to the environment

during reprocessing and amounts to approximately 3000 ppm of all radioisotopes
initially produced or 1000 times the quantity released at the reactor plant.

Each of these isotopes have half lives of about ten years (Kr 85,
10.6 yrs.; H3, 12.3 yrs.); however, there is no known or conceivable

mechanism for reconcentration of these radionuclides in nature above release
levels. It would appear that these radioisotopes will tend, in time, to

distribute more or less uniformly throughout the biosphere. While the

planetary buildup of these radioactive materials does not pose a near term

problem, it is important to calculate the long term situation in order to
determine if, when and what kind of additional rad waste retention systems

may be required.

The long term study of the buildup of these two isotopes has been the

subject of previous studies reported in the literature which will be

summarized here.
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The assumptions used in these long term models involve a continuingincrease in electrical power requirements for the world with nuclear poweraccounting for one half of the total electrical generation capacity of theworld by the turn of the century and increasing still further in the yearsbeyond.

It is also assumed for the projection of tritium releases that allfuture reactors are of present PWR design and all future reprocessingplants operate as at presentg.

The resulting buildup of reactor produced tritium, shown in Figure 3,increases exponentially until it has reached the level of cosmic rayproduced environmental tritium in the late l980s and will, around theturn of the century, be equal to the residual tritium from the hydrogenweapons test of the last two decadesn After the year 2000 reactorproduced tritium could become the dominant source of tritium in theenvironment if it is not retained and contained by that time. In the year2000 the planetary exposure to the world opoulation from all sources oftritium would be 0.002 mremlo.

For the long range environmental buildup of krypton, a changingmixture of reactor types, including thermal converters and fast breeders,was assumed by Coleman and Liberacell. Estimates of the world wide
exposure which would result from the long term buildup of krypton werecalculated and their results are presented in Figure 4. It is indicatedthat average exposures to the world population would be between 50 and100 mrem/yr a hundred years from now. While this exposure level iswithin internationally recommended guidelines, it would seem prudentfor the world wide nuclear power interest to undertake the necessarycorrective measures, particularly at reprocessing plants, in order tominimize the impact of nuclear energy on the total environment. Thiscurve also provides an indication that the associated time scale forcorrective action is sometime before the turn of the century. Therewould appear to be ample time to complete the development of kryptonretention systems and proceed with incorporating them into all reprocessingplants constructed after the present decade. According to Fowler andVoitlz present technology indicates that cryogenic enrichment followedby solid absorption is the most promising technique for krypton management.

CONCLUSIONS

From the results of these preliminary investigations it would appearthat the most likely average exposure to the general population from a
large PWR power station is extremely low, essentially zero. Furthermore,it would appear that the radiation effects in a region containing multiplenuclear plants on 20 mile center to center location is still quite negligible.It should be understood that these analyses are based on extrapolating PWRdesign and operating experience to date. l

Part 4 
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ESTIMATED ANNUAL DOSE FROM KRYPTON 85, 1970 - 2000 
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These last two conclusions, however, hold a note of caution:

In order to assess the possible future environmental distribution
of radionuclides released from power plants, it will become
increasingly important to have occasional isotopic analysis
information on liquid and gaseous effluents.

1.

While there appears to be no immediate or short range problem
with the buildup of radionuclides in the biosphere, the manage-
ment of krypton and to some extent, tritium, should be modified
within the next two decades.
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DISCUSSION   

The experience in gaseous waste management reported in the pre- vious section has been normalized and summarized in Figure S. This 
figure presents the averagadischarge rate in uCi/sec per 103 Mwh of 
energy generated over the reporting periods for each of the stations. lt 
can be noted that the normalized gross discharge ratcs for the two types of steam supply systems are widely separated; the BWR units have ranged from about 2 to 300 “Ci/sec per 103 Mwh and the PWR units from about 
3 to 400 x 10“5 “Ci/sec per 103 Mwh. 

There is no apparent relationship between power level and gaseous emission rate for these plants. considering the average emission rates 
over their power production lifetime to date, PWRs average between about 
2 x 10 and 2 x 103 uCi/sec-Mwt; BWRs range from 24 to 80 uCi/scc- 
Mwt, with the smaller plants producing the higher rates. For a given 
plant type, the gaseous release rate depends primarily upon the integrity of the fuel cladding. In the case of PWRs the extent of use of the waste- 
gas storage facilities also appears to have a significant effect on release 
rates. 

lt should be re-emphasized that the radionuclides represented by 
these gross activity release rates differ between the two plant types. 
The PWR gaseous releases generally consist largely, if not exclusively, 
of 133Xe and 85Kr while the BWR releases are prcdominated by the very 
short-lived fission product and activation gases. Ilowever, considering 
that the permissible concentrations for these mixtures differ by about 
one order of magnitude, the PWR releases are, on a dose-equivalent 
basis, about 1/10,000 those of the BWRs. These gaseous release rates, 
have lead to the incorporation of tall stacks in BWR facilities to provide 
for dispersion and dilution. 

Although tall stacks have also been provided for earlier PWR plants, 
including those reported here, present designs of PWR plants do not generally 
include a distinct, separate chimney structure. instead, a short vent pipe 
is usually attached to. and extends only a short distance above the top 
of the reactor building for this purpose. The ability of the gases discharged 
from such a vent to escape the cavity effect induced ty winds flowing 
around the building is uncertain. The analysis employed for these plants 
thus usually assumes the gases are brought down to ground level by this 
effect and mixed in the turbulent wake of the reactor building prior to down- 
wind transport. 
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Antaganden beträffande folkfördelningar. 

i) 

11) 

iii) 

Inom förläggningsorten antas folktätheten vara proportionell mot 

tätheten poesom definierats i rapport NÄR-181:1, d.v.s. folktät- 

heten V
A . 2

p =-op inv/km 
^s*° 

där po = 12640 exp(-0.259 r ) inv/km2 
= avstånd från tätortscentrum 

O
= 1 160 OOO inv. 

= 2 000 000 inv. för Stockholm 

1 000 000  

500 000 

Göteborg, Malmö 

Norrköping 

Sveriges befolkning har uppskattats till 10 000 000 människor år 

2000 fördelade på länen enligt tabell 12:1. Någon exakt prognos 

har inte eftersträvats. Länens befolkningar har för beräknings- 

ändamål antagits koncentrerade till residensstäderna. Avstånd och 

bäringar från de olika studerade förläggningsorterna ges också i

tabell 12:] För Norrköpingsfallet har E-läns befolkning antagits 

koncentrerad i förläggningsorten, ej i residensstaden. 

För att studera inflytandet från eventuella dosbidrag utanför 

Sverige har ett godtyckligt omrâde med stor folktäthet i Nordväst- 

europa definierats i tabell 12:2. Befolkningssiffrorna är baserade 

på data ur The Oxford Atlas (1956) och avser endast att ge repre- 

sentativa storleksordningar. Tabellen ger avstånd till de olika del- 

områdena, vilka samtliga ligger inom en bäringssektor på ca 10 
0 

från de studerade förläggningsorterna. 



Tabell 

Antagna delfolkmängder i Sverige, 

12:1 
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avstånd och bäringar till dessa. 

1) enl Sv Kommunalkalender 1970 

2) enl speciell folkfördelning 
r = avstånd från förläggningsorten, km 

= bäring från förläggningsorten, grader 

Folkmängd Förläggningsort 

1000-ta] inv. 
Län Residens% Stockholm Göteborg- Malmö Norrköping 

stad 
_ -a 1970 Ca 20,00 å_ 5.1 B I å I B I

AB Sthlm 1458 2000 2) 2) 60 400 30 520 50 130 

C Uppsala 196 300 340 63 50 410 30 550 30 160 

D Nykpg 245 300 220 90 70 320 30 430 70 50 

1: Linkpg 372 500 230 170 70 230 30 350 2) 2) 
F Jönkpg 302 400 230 280 90 130 10 260 230 150 

G Växjö 164 200 220 330 120 200 40 190 200 210 

H Kalmar 242 
 

250 200 320 110 290 60 250 180 220 

I Visby . 54 50 170 190 90 380 50 400 130 170 

K Karlskr 151 150 200 380 120 280 70 180 180 270 1 
L Krststd 265 300 210 440 140 230 60 100 200 310 F 
M Malmö 698 1000 220 520 160 250 2) 2) 210 390 

N Halmstd 194 250 230 430 160 130 350 130 220 290 

0 Gbg 685 1000 250 400 2) 2) 340 250 250 270 

P Vänersb 401 500 250 350 10 80 350 320 270 230 

R Mariest 254 300 260 250 40 160 10 360 280 140 

S Karls: 286 250 270 260 20 210 0 430 300 180 

T Örebro 274 350 270 160 50 260 20 440 330 100 

U Västerås 261 350 290 100 50 340 20 500 10 120 

w Falun 280 300 320 200 30 390 10 590 350 230 

Gävle 295_ 350 340 “160 40 450 20 620 10 240 

Härnös 274 250 0 370 30 640 20 840 10 460 

Östersd 126 150 340 470 10 640 10 860 350 520 

AC Umeå 235 250 10 520 30 820 20 1010 20 630 

BD Luleå 261 250 10 740 30 1040 20 1230 20 840 

Riket 10 000 



Tabell 12:2

NÄR-O81:1

Bilaga 12

Avstånd till och befolkningar i vissa kontinentala områden

Område 1000-tal Avstånd i km från

inv. Sthlm Gbg Malmö Norrk

Själland 2000 500 250 20 400

Hamburg-omr 4000 800 500 250 650

Holland izooo 1100 800 550 950

Belgien 10000 1400 1000 850 1250

NV-frankrike 10000 1500 1250 1000 1400
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l. Inledning 

Som alla praktiska termodynamiska processer är alstring av värmekraft 

förenat med energiförluster till omgivande media. Figur la ger exempel 

på förenklade energiflödesbalanser för en nukleär respektive en olje- 

eldad station, dels i kondensdrift, dels i mottrycksdrift. Diagrammen 

förutsätter stationer som har ett maximalt värmeuttag på 1200 MW. Figur 

lb visar även hur kraftvärmeverkets utsläpp till vattenrecipienten tänkts 

variera med årstiden. Figurerna har framtagits inom Stockholms Elverk. 

Man ser att mycket stora värmemängder per tidsenhet förloras till vat- 

tenrecipient och atmosfär. Stora ansträngningar görs för närvarande på 

utveckling av metoder för nyttiggörande av dessa värmemängder, vilket är 

svårt, på grund av de relativt låga temperaturer det är fråga om. 

En svaghet i det sätt på vilket frågan hittills angripits är att man 

nästan uteslutande inriktat sig på värmeutsläpp i vatten och i varje 

fall inte försökt analysera helhetsbilden. Speciellt vid en storstad 

är denna bild mycket komplicerad - all producerad energi avgår så små- 

ningom till omgivningen som förlustvärme eller kemisk energi - och vore 

värd ett allvarligt studium. 

Huvudsakligen därför att problemen med värmeutsläpp i vattenrecipienter 

på sista tiden blivit omdebatterade i USA har man även i Sverige ägnat 

dessa en kanske oproportionerligt stor uppmärksamhet. 

Översikter över problematiken vad gäller ekologiska effekter föreligger 

i kap 4 och i referenserna [l], [2], E161, [9] och LIDL de tre först- 

nämnda med speciell inriktning på problemen i USA. Man får där, och icke 

minst när det gäller kriterier för tillåtliga temperaturpåverkningar, 

komma ihåg att dessa frågor måste behandlas med speciell uppmärksamhet 

på lokala klimatologiska och geografiska förhållanden. En sammanfattning 

till referens [l] bifogas som bilaga l. 

2. Myndigheternas ställningstagande 

Hur man bedömt problemet med överskottsvärme från stora kraftverk varie- 

rar ytterst starkt mellan olika länder. Detta beror på en mängd olika 

lokala förhållanden, som dels har med kraftutbyggnadens takt och omfatt- 

ning att göra, dels som nyss nämnts med de lokala klimatologiska och 
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(Effekter i MW) 

  

Kärnverk oueverk 
Mottrvcksdriit 

1650 Bränsleeffekt 2240 

v

70 Förlusterx) 265 

(Egen förbrukning och 

avgaser) 
1200 Fjärrvärme 1200 

Eleffekt 

380 775 

165 
Kondensdrift 

Bränsleeffekt 
2240 

70 Förluster x) 265 

(Egen förbrukning, 
avgaser) 

9 1030 Kylvatten 
i

1075 

550 _ Eleffekt 

K ombine rad drift 

Bränsleeffekt 

70 Förlusterx) 265 

(Egen förbrukning, 
avgaser) 

600 Fjärrvärme 600 

520 Kylvatten 535 

  

  46 O Eleffekt 

x) En del av förlusterna återgår till processen i form av värme, varvid
bränsleeffekten reduceras med samma värde. Resten av förlusterna 

tillförs atmosfären och kvlvattenrecipienten. 

Figur 1a Driftsätt för nukleärt och oljeeldat fjärrvärmeverk. 
Effektflödesschemor. 
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hydrologiska förhållandena. Även för ett visst land kan det vara svårt 

att uppställa enhetliga kriterier att gälla inom hela dess område. Det 

blir därför mycket generella kriterier som fastlägges, varefter man får 

ställa specifika krav på varje anläggningsprojekt. Endast ett fåtal län- 

der har i dagens läge tagit fram kriterier för tillåtliga värmeeffekter 

i vattenrecipienter. 

2.1. Sverige_ 

I Sverige har man inte fastlagt några kvantitativa kriterier ens i spe- 

ciella fall, utan man har bedrivit en allmänt försiktig policy, när det 

gällt att tillåta värmeutsläpp i begränsade eller föroreningsbelastadei 
vatten. Man har också uttalat avsikten att under den närmaste tiden stu- 

dera dessa problem i samband med de kraftverk som redan finns eller som 

kommer att byggas ut under en nära framtid. Problemet blir först akut, 

då det gäller mycket stora anläggningar, vilka man ännu inte har någon 
möjlighet att studera. Man har dock på flera håll börjat att bygga de 

första aggregaten vid kärnkraftstationer som fullt utbyggda avses få ef- 

fekter på totalt mellan 3000 och 6000 Mwe. Studier har utförts vid Ste- 

nungssunds oljekraftverk och förberedes vid Oskarshamnsverket, där man 

också i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola skall göra en jämförel- 
se mellan modellresultat och mätningar från fältundersökningar. Liknande 

studier pågår vid Ringhals, Barsebäck och Forsmark-stationen. Av speciellt 
intresse för närförlagda kraftvärmeverk torde vara undersökningarna vid 

Marviken, Stenungssund och Nynäshamn, där man har att göra med relativt 

trånga vatten, vilka samtidigt är starkt belastade med närsalter och and- 

ra föroreningar. 

Situationen i USA framgår i detalj av redogörelsen i referens [l]. Enligt 
1965 års Water Quality Act har alla delstater lagt fram förslag till 

standard för vattenkvalitê vid olika användningar av vattnet. Dessa stan- 

dards skall sedan godkännas av The Secretary of the Interior, innan de 

gäller för mellanstatliga vatten och kustvatten. Samtliga 50 delstater 

har lagt fram standardförslag, vilka också godkänts om än med vissa re- 

servationer på en del punkter. Vad man har lagt fast är i allmänhet ma- 

ximalt tillåtliga temperaturer och maximalt tillåtliga temperaturföränd- 

ringar. 
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I de flesta fall har staterna en maximalt tillåtlig temperatur på ZOOC, 

där kallvattenfiskar fiskas och fisket har ekonomisk betydelse. Samti- 

digt tillåter man då upp till 2.800 temperaturstegring. När det är frå- 

ga om varmvattenfiskar, kan man tillåta temperaturer upp till 28 å 34OC, 
varvid man tillåtit förhöjningar till mellan 2.2 och 2.800. (Det är 

svårt att förstå vad man menar med en tillåtlig temperaturhöjning på 00, 
vilket föreskrives i en del fall, eftersom detta är detsama som att det 

är förbjudet att släpppa ut vatten med någon som helst övertemperatur.) 

Tabellen i bilaga 3 utgör en sammanfattning av de kriteria som tillämpas 

i olika delstater i USA, och är hämtad ur referens [l]. 

Man påpekar särskilt att dessa kriteria inte nödvändigtvis är permanen- 

ta, utan man förutsätter att de skall kunna ändras allteftersom erfaren- 

hetsdata samlas in och bearbetas. 

2.3. Övriga länder 

Härnedan redogöres i korthet för vissa normer, lagar och förordningar, 

som enligt referens [17] gäller för en del övriga länder i Europa. Före- 

skrivna temperaturgränser berör framför allt inlandsvatten. 

England (UK). Utsläpp av olika former av avfall, däribland värme, kon- 

trolleras genom River Authorities (1961 England och Wales, 1965 Skott- 

land). Beslut fattas i varje enskilt fall angående utsläppens begräns- 

ningar. 

Ergnkrikg. Inga specificerade normer för värmeutsläpp förekommer. Enligt 

Electricitê de France skall maximala temperaturgränser föreskrivas av 

lokala myndigheter, vilket försvårar möjligheten till likvärdiga normer 

för ett flodsystem. 

golland. I memorandum till gällande förordningar (1964) fastslås att 

tillstånd för utsläpp av kylvatten fordrar medgivande av kompetent myn- 

dighet, som ställer kraven på tillåtna temperaturhöjningar, syrgasinne- 

håll, etc. De hittills tillämpade maximitemperaturerna uppgår till 3700 

eller i några fall 32°C. 

Erland; Detaljerade planer för användning av vatten för kyländamål grans- 

kas av Department of Transport and Power, vilka tar hänsyn till fiske, 
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hälsoaspekter och andra intressen. Temperaturförhöjningar betraktas 

främst vara av betydelse för lax- och öringsfisket. Högsta tillåtna tem- 

peraturutsläpp är vanligtvis 75-BOOF eller omkring 24-2600. 

ltalien. Direktiv förbereds beträffande värmeutsläpp i älvar. 

gugoslavien. Landet saknar lagar eller förordningar beträffande använd- 

ning av vatten för kylning. Kraftstationer vid små vattendrag använder 

dock ej öppna kylsystem. Vid tre kraftstationer anslutna till de största 

floderna utgör kvantiteten vatten för kyländamål endast en ringa del av 

totalflödet i älvarna. 

goleg. Direktiv föreligger enligt vattenlag och reglementen (1962). Tem- 

peraturgränsen för älvvatten med inblandat avloppsvatten är satt till 

26°C. I älvar med bestånd av laxartade fiskar föreskrives temperaturer 

under 20°C och från december till april maximalt 400. Den tillåtna tem- 

peraturen och kvantiteten vatten beräknas på den lågmedelvattenföring i 

en given sektion av älven, som konstaterats under en följ av år. Modi- 

fieringar förekommer beroende på myndigheternas bedömning av hydrologiska 

förhållanden, användningssättet eller andra tekniska eller ekonomiska be- 

aktanden. Temperaturen på det utsläppta vattnet får dock ej överstiga 

35°C. Beträffande vattnets syrgasinnehåll stipuleras en nedre gräns vid 

4 mg/l respektive 5 mg/1 för vatten med laxartad fisk. 

§chygi5, I referens [3] återges de kriteria som för närvarande proviso- 

riskt tillämpas i Schweiz. Schweiz har ett synnerligen svårt läge, när 

det gäller att bli av med överskottsvärme, eftersom man endast i undan- 

tagsfall kan använda sjöar som recipienter för större värmeflöden, och 

flodernas värmetransportkapacitet är begränsad. De rekommendationer som 

man tagit fram i en federal kommitté återfinnas i referens [7]. 

I sin provisoriska form kräver dessa att myndigheterna för varje värme- 

kraftverk skall utföra undersökningar över de fysikaliska, kemiska och 

biologiska förhållandena. 

Temperaturen på kylvattnet får i regel icke överstiga 30°C. Under gynn- 

samma lokala förhållanden kan man undantagsvis godtaga upp till 3500. 

Efter fullständig omblandning över hela flodens tvärsnitt får temperatur- 

förhöjningen på grund av kylvattenutsläppet i floden ingenstans överstiga 
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3°C, undantagsvis, om de lokala förhållandena är gynnsama, upp till SOC. 

Ingenstans får dock flodens maximaltemperatur överstiga 25°C, sedan kyl- 

vattnet har blandats över hela tvärsnittet. Man påpekar att förorenade 

vatten inte tål lika mycket värmetillförsel som andra, utan att kraven 

måste skärpas, då recipienten är hårt belastad. 

Grundvattenreservoarer får inte bemängas med uppvärmt kylvatten eller 

utsättas för infiltration från uppvärmt flodvatten, så att vattentempe- 
. . U 0 

raturen 1 reservoaren uppgår till mer an 15 C. 

Slutligen kan konstateras att värmebelastningsplaner krävs för de olika 

recipienterna, så att olika värmeutsläpp kan samordnas. 

Ejgckqslgvakien. För temperaturer i älvvatten nedströms värmeutsläpp 

tillämpas som standard en maximal förhöjning med SOC. 

Iy§klandL Tillstånd fordras enligt förordningar (1957) av sakkunniga 

organ inom vattenvårdsmyndighet för brukande av vatten, inklusive bort- 

ledande av vatten från älvar. Bedömningar görs i varje enskilt fall be- 

träffande kvantitet och temperaturförhöjning. För stora floder gäller 

direktiven att utsläppens temperatur ej får översiga 30°C och att tempe- 

raturen i vattenmassan nedströms ej får överstiga 28°C. Vattnets syrgas- 

innehåll skall vara minst 6 mg/l, där så är möjligt, och får i intet fall 

understiga 4 mg/l. Speciellt skärpta krav rekommenderas för mindre vatten 

med laxartad fisk. 

§ovjgtgnionen. De principer, som skall tillämpas (1961), stipulerar en 

maximal temperaturförhöjning med 3°C under sommar och SOC under vinter i 

recipienten efter inblandning med kylvattnet. Beräkningarna grundas på 

de aktuella medelutsläppen per timme av kylvatten och motsvarande vär- 

den för totalflödet i älven. För sjöar görs beräkningen med hänsyn till 

minst gynnsamma förhållanden vad beträffar vindeffekter, isformation, 

etc. Temperaturkraven är ej absoluta utan kan modifieras med ledning av 

specifika förhållanden i enskilda fall. 

Enkätsvar från Iurkiet,_MalEa,_gyperpl_§orgg,_Luxgmbu5gL anger att vär- 

meproblem ännu ej förekommer, beroende på begränsade värmeutsläpp eller 

lokaliseringar till havskust. 
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3. Värmeenergibalans och -spridning 

För att få en uppfattning om betydelsen av värmeutsläpp i den storleks- 

ordning det här är fråga om - 1000 å 1500 MW - 
redogöres här dels för 

totala värmetransportbilden vid måttligt stora vattenrecipienter, dels 

för specifika beräknade och observerade temperaturfördelningar vid en 

del kraftverk. Vidare diskuteras de hydrologiska och klimatologiska ef- 

fekter som kan uppstå. I närförläggningssamanhang bör emellertid utsläp- 

pen från en kraftstation ses mot bakgrunden av de värmebelopp som omsätts 

av tätorten i närheten. Efter en sammanställning från Stockholms Elverk 

belyses därför först värmeavgivningen till luft och vatten i en stor- 

stadsregion av Stor-Stockholms typ. 

____..___._.__.__.__._.____._.__._. 

Vissa viktigare delposter i värmebalansen för en storstad anges här grovt 

uppskattade för Stockholmsregionen. Befolkningsmängden har förutsatts 

öka från 1.5 miljoner 1970 till 2.5 miljoner år 2000. 

År 1970 1985 2000

Invånare i regionen (tusental) 1500 2000 2500

a) Total årlig energiförbrukning för 

uppvärmning GWh 24000 35000 45000

Årlig fjärrvärmeenergi GWh 1500 13500 24000

Årlig elektrisk energi GWh 7500 25000 80000

b) Årlig avloppsenergi GWh 1500 2000 2500

c) Årlig energi för fordonsdrift GWh 8000 11000 14000

a) Energi för uppvärmning 

Mot slutet av seklet förutsättes att i huvudsak enbart fjärrvärme och 

elektrisk energi användes för uppvärmningsändamål. De angivna värdena 

ovan för fjärrvärme- och elektrisk energi kan därför omkring år 2000

ses som ett riktvärde för den totalt angivna energin. Härtill skall 

dock läggas den förlustvärme som släpps ut i form av varma avgaser 

och kylvatten från den energiproducerande anläggningen. 

För oljeeldade mottrycksverk motsvarar detta förlustvärme ungefär 

15 Z av den i verket producerade fjärrvärmeenergin. För oljeeldade het- 

vattenpannor är motsvarande siffra ca 10 Z. Nukleära mottrycksverk kan 
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drivas utan värmeutsläpp direkt till omgivningen, men ekonomiska skäl 

talar för en partiell kondenseringsdrift med ett utsläpp av kylvatten- 
värme motsvarande ca 20 Z av den i verket producerade fjärrvärmeenergin. 
Dessa utsläpp komer troligen att ske huvudsakligen under hösten och till 

någon del under våren, jämför figur lb. 

För ett fjärrvärmesystem som har halva nätets maxeffekt i form av kärn- 

kraftverk och andra halvan i form av oljeeldade anläggningar komer den 

oljealstrade energiandelen av fjärrvärme att endast motsvara ca 10 Z av 

den totala fjärrvärmeenergin. Värmeutsläppet till atmosfären i form av 

varma avgaser motsvarar då ca l Z av den totala fjärrvärmeenergin. 

Från det nukleära mottrycksverket, som alltså ger 90 % av den totala 

fjärrvärmeenergin, kan värmeutsläpp till kylvattenrecipienten av mellan 

0 och 20 % av den totala fjärrvärmeenergin ske, beroende på miljömässiga 
och ekonomiska avvägningar. 

b) Energi i avloppsvatten 

Flödet av avloppsvatten kan erfarenhetsmässigt sättas till ca 0.5 m3 per 

person och dygn, ungefär jämnt fördelat över året. Temperaturen på av- 

loppsvattnet varierar mellan ca l8°C på sommaren och ca ll°C på vintern. 

Om högsta recipienttemperaturen på sommaren sättes till 18°C och den 

lägsta på vintern till l°C erhålles en medeltemperaturskillnad av SOC, 
vilket ger energin i avloppsvattnet 1 MWh per person. 

c) Energi för fordonsdrift 

Enligt uppgift från Petroleuminstitutet förbrändes för motorfordonsdrift 

i Sverige 1969 2.7 Mton bensin och 1.2 Mton dieselolja. Denna bränsle- 

mängd motsvarar ca 43 TWh eller 5.4 MWh per invånare och år. Förbruk- 

ningen per invånare har antagits vara konstant såväl över hela landet 

som i tiden. 

3.2. Total värmebalans i större_rgcipieEtgr_ 

De recipienter som närmast kommer ifråga för närförlagda kraftvärmeverk 

är av måttlig storlek: Stockholms ström/Saltsjön, Motala ström/Bråviken, 

Öresund och Göta älv. De nettoströmmar det är fråga om ligger i storleks- 

ordningen 100 m3/s utom för Öresund, där sundet som helhet transporterar 
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. 3 . . _
storleksordningen 7000 m /s. Temperaturvariationerna för en given punkt 

i rumet kan bli relativt stora - flera OC - på grund av cirkulation av 

vatten från skikt på olika djup orsakad exempelvis av vindriktnings- och 

vindstyrkeförändringar. För recipenter av typen Stockholms och Motala 

ström samt Göta älv är dessutom dessas temperaturer ofta omkring 5-l00C 

högre än medeltemperaturen i Östersjön eller Västerhavet. Detta motsva- 

rar då värmeutsläpp av storleksordningen 3000-10000 MW. Liknande och 

större värmetransporter kan havens uppvärmda ytströmar åstadkomma. 

Tabell l återger en del uppgifter ur en amerikansk samanställning över 

de värmetransporter som sker till och från vattenytor. Värdena har om- 

räknats till MW/kmz och en extra kolumn lagts in för den effekt som 

transporteras över en yta på 15000 kmz, d v s storleksordningen för den 

kustnära (é 10 km) delen av Östersjöns svenska del. Figur 2 återger 

efter Falkenmark-Milanov (ref [6]) värden för några svenska observa- 

tionsplatser, dock inte grupperade på exakt sama sätt som de amerikans- 

ka, men med årstidsvariationen given. Man observerar den stora skillna- 

den i avdunstningsförlusterna mellan de två uppgiftslämnarna, som väl 

främst får tillskrivas latitud- och klimatskillnader. 

För svenska förhållanden kan man tydligen räkna med värmeavgivningstak- 

ten 100 MW/kmz som ett medeltal. Figur 3 visar efter Byrde hur takten 

förändras vid temperaturförändring. 

För medelvärden på parametrarnas vindhastighet och vattentemperatur 
- 5 

m/s respektive l0°C - fås ca 50 MW km_2 grad_1. Detta betyder att den 

tidigare nämnda ytan 15000 kmz skulle öka sin värmeavgivning med 750000 

MW, motsvarande 400000 MWe kärnkraft per grad temperaturhöjning i yt- 

vattnet. Genomströmningen av svenskt vatten i Östersjön transporterar 

bort endast storleksordningen 10000 MW per grad medeltemperaturhöjning. 

Blandningsverkan är därför försumbar, när man ser på den storskaliga bil- 

den, men kan vara ytterst betydelsefull i närområdet kring utsläppet och 

därmed för närförläggningsproblematiken. 

3.3. Fördelning av_v§rmeut§l§pp_i_Eegipient 

En intensiv verksamhet pågår för att experimentellt och teoretiskt ut- 

reda hur stora värmeutsläpp fördelas i olika typer av vattenrecipienter. 

Med stora värmeutsläpp menas då 1000 MW och mer, d v s över 25 m3/s med 
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TABELL 1 RANGES OF HEAT TRANSFERS TO/FROM WATER SURFACES BY VARIOUS PROCESSSES X) 

(från ref [1]) 

6 Approximate ranges B.t.u. 
10 MW

pär Transfer processes 
per square foot per day - 

15000 km 
2 2 

From MW/km To MW/km 

+0.8/+5.6 Short wave solar radiation, HS + 50 +350 

+4.8/+6.3 Long wave atmospheric radiation, 

Ha +300 +400 

-4.8/-7.2 Long wave back radiation, Hbr -300 -500 

-3.9/-16 Evaporative heat loss, He -260 -1100 

-0.6/+8.0 Conduction heat loss or gain, He - 40 +500 

-0.08/-0.45 Reflected solar radiation, Hsr - 5 - 30 

-0.14/-0.24 Reflected atmospheric radiation, 

Har - 9 - 16 

x) 
After a publication, Cooling Water Studies for Edison Electric Institue, 

by Dr John E Edinger and Dr John C Geyer, The Johns Hopkins University. 

ICAE HEARINGS AUG 69, also FPC Bureau of Power (1969) Problems in Disposal of 

Waste Heat from Steam-Electric Plants 
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Figur 2 Energitransport till och från vattenytan på fyra olika 

platser i Sverige. De olika beteckningarna i figuren har 

följande betydelse: R = utstrålning, E = avdunstning 
(Johnsson). K = konvektion (Johnssonñ Q = total värme- 

avgivning och QS = instrålning. 
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en övertemperatur på ca l0°C. För svenska förhållanden kan man särskil-

ja ett flertal aktuella recipienttyper, västerhavet, Östersjöns friare

delar, innanvatten av Stockholms ströms och saltsjöns typ, älvar och

kanske några större insjöar. Kapaciteten varierar från 100 m3/s för de

senare typerna till 10000-tals m3/s för öppna lägen vid västkusten med

ytor, från några 10-tals till 10000-tals kmz.

Olika beräkningsmetoder har använts, både sådana förutsättande att vär-

meavgivningen till atmosfären dominerar och sådana som utgår från att

inblandningsförloppen gör det. Vardera metodtypen har sedan utvecklats

med korrektionsförfaranden som tar hänsyn till den alternativa tempera-

turfördelningsmekanismen.

Båda metoderna har tillämpats för Simpevarpstationen (ref [4]), såväl

var för sig som i kombination. Beräkningarna har lett fram till en var-

aktighetsfördelning av övertemperaturer överstigande 0.500, som visas i

figur 4.

För Barsebäck-stationen (ref [5] har den andra metoden givit resultat

som visas i figur 5. Där antas kylvattnet i två närläggande utsläpp

transportera ca 6000 MW i 150 m3/s med initialhastigheten 1.8 m/5. Man

anger medelvärden i djupled genom vattenplymen och har erhållit övertem-

peraturen l°C ut till ca 3 km radie. Aktuella mätningar finns även för

Västerås, Hässelby, Stenungssund och Karlshamn i Sverige. Se bilaga 2.

Amerikanska studier har presenterats i flera olika sammanhang och av-

seende stationer med här aktuell effekt. För Morro Bay (1030 Mwe) Cali-

fornia (ref [2]) visas i figur 6 att man vid dess kustläge inte kan ob-

servera någon temperaturhöjning 1 km från utsläppet respektive utanför

en area på 0.25 kmz. Detsamma sägs beträffande Pittsburgh-stationen,

också den på California-kusten, där 1340 Mwe inte ger någon märkbar

temperaturförhöjning längre bort än 1.6 km från utsläppspunkten. Av

bilaga 4 framgår att Waukegan-stationen vid Lake Michigan med ca 1300 MW

i kylvattenströmmen (6.7°C övertemperatur, 48 m3/s, 0.8 m/s) inte givit

mätbar temperaturhöjning på 1 km avstånd.

Det är tydligt att dels beräkningarna kan ge överskattningar av tempera-

turhöjningarna och deras utbredning i rummet (jämför t ex fig 5 och 6 i
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ref [b] samt tab 2, förutom här citerade amerikanska observationer), dels

att stor försiktighet måste iakttas vid överförande av data från en lokal

till en annan. Det senare kan illustreras med att modellen som använts

vid Barsebäck förutsätter att friskt, ovärmt vatten för inblandning finns

ständigt tillgängligt i mängder på många tusen m3/s inom ett avstånd på
ca 1 km från kusten. Vid Trosa skulle detta kräva kraftiga ändringar i

strömningarna i den delen av Östersjön. Sekundära effekter orsakade av

utsläppens hydrodynamiska verkan i trånga vatten har ej beaktats i något
fall, vilket säkert är väsentligt vid en del närlägen.

Av fig 3 ser man att relativa hastigheten mellan luft och ytvatten har

mycket stor betydelse för värmeavgivningen till atmosfären. Både denna

faktor och initialutspädningen påverkas således gynnsamt av en ökning i

utsläppshastighet. En optimal hastighet kanske därför ur den här beakta-

de synpunkten ligger avsevärt över de l å 2 m/s som nu användes.

2-5_ _Hldåâlfåiâkâ sfâeätsr_

Redan under avsnittet 3.2. har påpekats att man i många fall kommer att

få kylvattenströmmar som vad det gäller både mäktighet och lokala hastig-
heter överskrider recipientens data. Data för aktuella recipienter fram-

går av tabell 2 nedan och skall jämföras med stationens ca 30 m3/s, ca

2 m/s och At = ca 8°C.

TABELL 2 STATIONER OCH RECIPIENTER

Station Recipient Medelvattenför. Medellåg vattenför.

MQ, m3/s MLQ, m3/s

Stockholm Strömmen/Saltsjön 170 20-40 

Göteborg Göta älv 530 110

Malmö Öresund 7000

Nettoström fr

Östersjön 14000 (3000) 

Norrköping Motala ström/Bråviken 90 10

Gävle Dalälven/Gävlebukten 350 130

1) Tillförsel till Östersjön av sötvatten, totalt 14000 m3/s
Därav från Sverige 4500 
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I flera fall kan således stationerna ge en ny prägel åt strömningsbilden 
i recipienten. Detta gäller icke minst temperatur- och täthetsskikt- 

ningen, där förläggningen av intag och utsläpp i djupled har en avgörande 

betydelse. 

Teoretiskt sett minskar vattens förmåga att hålla syre löst med stigande 

temperatur, medan syrsättningen ökar när rörelsen i gränsskiktet mellan 

luft och vatten ökar i intensitet. De farhågor som uttryckts för att den 

förra effekten skulle dominera synes dock vara förhastade, speciellt vid 

utsläpp i ytan. Detta framgår klart av fig 6 och 7 här samt av bilaga 4. 

Antingen kompenseras värmningseffekten av luftningen vid intag och ut- 

släpp, eller också förklaras det hela av att den efterföljande nedkyl- 

ningen till recipientens allmänna temperatur går så fort att syret inte 

hinner lösa ut utan stannar kvar i övermättat tillstånd. 

Lokalt och transient är det då troligt att man får problem genom att den 
nya strömningsbilden lyfter upp syrefattigt, eventuellt svavelvätehal- 

tigt bottenvatten till ytan och att man får en långvarig närsaltutlösning 
ur bottensedimenten i hårt belastade recipienter. Sådana recipienter är 

det ju ofta fråga om i närlägen. Dessa problem diskuteras i kapitel 4. 

3.5. Klimatologi§ka_§f§ektgr_ 

Vid de måttligt stora effekter det är fråga om här kanske inte klimato- 

logiska effekter av betydelse kan väntas, särskilt i jämförelse med de 

mycket stora kondenskraftverken i baslastdrift. Det gäller dock samti- 

digt både ur värme- och föroreningssynpunkt hårdare belastade och käns- 

ligare miljöer. Att i exempelvis Stockholms progressivt försämrade kli- 

mat urskilja ökning i dimfrekvens på grund av ett kraftvärmeverks kyl- 

vattenutsläpp torde vara svårt, utan ökningen får beräknas på teoretisk 

väg. Detsamma gäller ändringar i isförhållanden, där det dessutom är 

svårt att avgöra vad som är absolut sett sämre eller bättre. I en hamn 

är isfrihet ett plus, från friluftslivets synpunkt är försvagade isar en 

negativ effekt. 

Klarare mainifesterar sig rökutsläpp från oljekraftverk och ångmolm från 

eventuella öppna kyltorn. Ångmolm från kyltorn når marken relativt snabbt 

på grund av luftvirvelsystemet på läsidan. 
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Vid kylvattenutsläpp i isfria vattendrag ökar risken för lokal dimma 

(sjörök) vid kallt väder. Vid -20° lufttemperatur blir det praktiskt 

taget alltid dimma över öppet vatten. Kylvattenutsläpp befrämjar i hög 

grad förekomsten av öppet vatten, vilket alltså vid kallt väder kan be- 

tydligt öka dimfrekvens och luftfuktighet. 

Lokalt ökad vattenmängd i luften blir alltså resultatet vid kylnin 
ta kyltorn eller vid utsläpp av kylvattnet i vattendrag. 

Risken för t ex elektrokemisk korrosion på metallytor ökar med tillgången 
på vatten vid närvaro av svaveldioxid. 

Korrosion på övriga byggnadsmaterial och färg ökar också i många fall med 

fuktigheten (ref [14] och [l5]). 

4. Ekologiska effekter av varmvattenutsläpp 

I samband med behandlingen av myndigheters inställning, avsnitt 2, har 

delvis de effekter berörts, som kan förväntas i samband med kylvattenut- 

släpp. Följande positiva och negativa effekter synes tänkbara ur miljö- 

synpunkt: 

l. Pogitiva effekter av värme 

a) högre vattentemperatur för rekreation 

b) högre produktion av nyttiga organismer 

c) stimulerad självrening i älvar under vintern 

2. Positiva effekter av inducerad vattenströmning 

a) ökad vattenomsättning i isolerade vattenområden 

3. 
A

Negativa effekter av värme 

a) stabilisering av skiktning i stagnanta vatten 

b) syrgasförluster i recipienten bl a genom stegrad mineralisering 

c) högre produktion av belastande organismer 

d) sänkt Vattenkvalitet för kommunala, industriella och rekreativa 
ändamål: 

ex högre intagstemperatur för vattentäkt 

ökad korrosion genom ökad utveckling av koldioxid och 
svavelväte 

dålig lukt från överbelastad recipient 

e) ändrade vandringsvägar, uppehållsplatser och lekplatser för 
ekonomiskt viktiga fiskarter 
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Följande synpunkter kan anläggas på dessa effekter. 

Det ligger nära till hands att göra en jämförelse mellan värme och när- 

salter när det gäller reaktionen hos en recipient, d v s produkten av de 

levande organismernas reaktioner. Både klimat och tillgång på näring kan 

vara begränsande faktorer i miljön. På våra kyliga breddgrader kan allt- 

så ett temperaturtillskott beräknas stimulera produktionen i likhet med 

ett tillskott av t ex fosfor i ett näringsfattigt vatten. Det finns emel- 

lertid skillnader i verkningsgrad. 

Närsalttillgången påverkar i första hand produktionen. Värme påverkar 
samtliga biokemiska processer i det biologiska kretsloppet från produk- 
tion till nedbrytning. Enligt kända lagar fördubblas denna biologiska 
aktivitet vid en temperaturstegring av l0°C. 

Om vi skall betrakta ett värmetillskott som negativt eller positivt be- 

ror på det tillstånd, som redan råder i recipienten. Den successivt ökan- 

de belastningen av våra vatten leder till en utveckling, som inte avstan- 

nar vid de nivåer, som är optimala för människans möjlighet att utnyttja 
vattnet. Processerna går vidare och utvecklingen passerar lätt ett vik- 

tigt utvecklingsskede med syrgasbrist i djupområden. I denna utvecklings- 
fas frigörs automatiskt närsalter från sedimenten, vilket ytterligare 
stimulerar produktionen av syrgastärande substans. Denna växelverkan mel- 

lan sediment och vatten har betecknats som en intern gödsling, vilken 

är svår att häva. Åldrandet hos ett vattensystem följer en sigmoid kurva, 

figur 8, där ett förhållandevis litet tillskott i belastning ger snabba 

negativa konsekvenser under den exponentiella fasen i utvecklingen. Många 
vatten står på gränsen till denna utvecklingsfas, ett exempel utgör reci- 

pienten vid Stenungssund. I vattenområden, som passerat denna fas, för- 

stärks de negativa konsekvenserna, t ex i recipienter inom Stockholms 

innerskärgård. 
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Betydelsen av ett temperaturpåslag i hårt belastade vatten belyses av 

undersökningar i Värtan. En analys av materialet ur produktionssynpunkt 
(Karlgren & Ljungström 1969 [12]) ger för vegetationsperioden ca 36 ton 

organiskt kol under 1967 och ca 56 ton under 1968, d v s 55 Z högre vär- 

den under 1968. Skillnaden mellan åren betingas ej av variationer i nä- 

ringstillgång utan kan korreleras till vattnets medeltemperatur, som 
under 1969 ligger ca 3-400 högre än under 1967. Bland följdverkningarna 
kan nämnas att svavelväte under 1967 konstaterades endast vid Loudden 

på 14 m djup och nedåt medan man 1968 fann svavelväte såväl vid Loudden 
som vid Karantänbojen och Skärvik på respektive 10, 12 och 14 m djup 
och nedåt. Under den kyliga sommaren 1954 noterades svavelväte endast 
vid Louddenbäckenet på 22 m djup. Under den varma sommaren 1955 utbilda- 
des ett mäktigt skikt i slutet av september, som täckte praktiskt taget 
hela Värtan och över hela sin utbredning nådde upp till ca 8 m under vat- 

tenytan. 

EFFEKT 

BELASTNING

Figur 8. 
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Det är uppenbart att riskerna för vattenförstöring genom värmepåslag 
även beror av recipientens storlek och slutenhet som vattensystem. Av- 

stängda områden reagerar snabbare och konserverar de negativa effekterna. 

Öppna recipienter mot stora vattenområden har större kapacitet att för- 

valta de produkter, som kan tillskrivas värmepåslaget, utan att t ex 

syrgassituationen nämnvärt påverkas. 

I översikten över positiva effekter har upptagits en ökad produktion av 

nyttiga organismer. Dessa gynnsamma effekter i produktionsledet kan för- 

väntas enbart i renvattenområden, där en ökad tillgänglighet av orga- 

nismer i näringskedjan slutligen kan nå sådana fiskarter som gädda eller 

torsk [ll]. Det undersökningsprogram, som för närvarande löper vid 

Stenungssund, Ringhals, Barsebäck, Karlshamn, Simpevarp, Marviken, Fors- 

mark och Västeråsfjärden syftar till en beskrivning av sådana effekter 

på fiskbestånden (ref [1l]). 

Betydligt viktigare är de positiva effekter, som noterats beträffande 

nedbrytning av organiskt material och som kan betecknas som en stimule- 

rad självrening i älvar under vintern. Principerna bygger således på ett 

rinnande-vattensystem med ständig tillförsel av syrgas i förorenings- 

punkten i kombination med värme. 

Teoretiska beräkningar har gjorts på balansen mellan syrgastäring och 

återluftning i älvar vid olika temperaturpåslag (Laberge 1959, Davidsson 

& Bradshaw [13], [8]. Utgångspunkten i Laberges beräkningar är ett av- 

fallsutsläpp motsvarande 100000 PE och en ursprunglig syrgasmättnad av 

85 Z i älvvattnet. Beräkningarna visar att syrgasnivån med samma orga- 

niska belastning sjunker snabbare och djupare vid högre temperaturer. 

Vid 4000 är den kritiska nivån 1.2 mg/l 02 ca 15 km nedströms, vid 3000 

2.5 mg/l efter ca 25 km och vid 20°c 3.65 mg/l 02 5a 35 km nedströms. 

Det bör understrykas att de angivna effekterna grundar sig på teoretis- 

ka beräkningar. Av resultaten kan utläsas att föroreningen blir mest 

kännbar inom en kortare älvsträckning med högre temperaturer och att 

föroreningseffekten kvarstår efter en längre älvsträckning vid låga tem- 

peraturpåslag. En viss förskjutning av effekterna kan således åstadkom- 

mas i ett stadigt flödande vattensystem. Under sommaren rör det sig om 
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hänseende de vinterlekande arterna som lake och sik. De kanske viktigas- 
te temperaturområdena är emellertid de snäva gränserna inom vilka arter- 

na skall fungera i konkurrens med andra arter i samhället. Tabellen vi- 

sar att dessa preferens- och tillväxttemperaturer ligger ca l0°C under 

letalgränserna. Här bör tillfogas att många av de angivna gränserna byg- 

ger på laboratorieförsök och att iakttagelser i fält ger betydligt snä- 

vare gränser. 

Mycket talar för att ett värmepåslag ofta gynnar vad vi vill beteckna 

som skräpfisk, exempelvis mört och braxen. Vilka fiskarter som vi i en 

framtid önskar odla är en öppen fråga. Blir vår strävan att enbart pro- 

ducera äggviteämnen, i vilken form det vara må, är arter som mört och 

braxen ur de flesta synpunkter de lämpligaste. 

Samtliga arter, som presenteras i översikten över svenska fiskars tem- 

peraturgränser, tabell 3, är naturligt nog ej aktuella vid varje lokali- 

seringsläge. Sålunda förekommer den temperaturkänsliga kanadarödingen 

endast som inplanterad i svenska inlandsvatten. Många saknar också di- 

rekt ekonomisk betydelse för fisket. Generellt kan sägas att betydelsen 

av fisket vid många av de nu diskuterade närlägena, t ex i de inre delar- 

na av Stockholms skärgård, Bråviken och Gävle, i dagens läge är begränsat 

genom den allmänt dåliga vattenkvalitên. Till de arter som där kan komma 

ifråga kan räknas vitfisk, sik, gädda och lake. 

Vid bedömningarna av effekterna i en recipient måste hänsyn tas till de 

triggereffekter som en relativt liten temperaturstegring kan få på art- 

balansen. I första hand sker en förskjutning mellan arter. I andra hand 

inträffar en förändring i den totala mängden organismer inom området, 

räknat i individantal eller biomassa. Temperaturer, som favoriserar kon- 

kurrerande arter, rovlevande djur eller parasiter kan således eliminera 

andra arter långt under gränsen för de direkt letala. 

Genom dessa subletala effekter ökar således räckvidden för värmets på- 
, U . . . 2 

verkan till arealer och Vattenmassor, formodligen till nagra 10-tal km .

I mindre recipienter kan en inverkan beräknas beröra hela ekosystemet. 

Vid öppna havskuster rör det sig fortfarande om inverkningar inom lokal- 
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en geografisk omfördelning av effekterna. Under normalt isbelagd årstid 

kommer en ökad återluftning att ge avgjort positiva effekter på dessa 

självrenande processer. 

De positiva effekterna av en ökad vattenomsättning i isolerade vatten- 

områden bygger på en likartad princip genom ett tillskott av syrgas till 

systemet. En ändrad strömbild kan antingen öka kontakten med atmosfären 

och därmed återluftningen eller genom en kompensationsström tillföra 

syrgasrikt vatten från ett närliggande vatten. Den oförändrade procen- 
tuella syrgasmättnaden i Västeråsfjärden under vintern 1969-70 trots 

höga värmeutsläpp (Ehlin 1970 [9] kan utgöra ett exempel på en positiv 
verkan av återluftning i närområdet genom vakbildning. Positiva effek- 

ter av en ökad inströmning av vatten med bättre kvalitet är beroende av 

närheten till stora renvattenrecipienter och kan i första hand bli ak- 

tuell i belastade skärgårdars ytterområden. Möjligheterna att med en 

rätt tillämpad intags- och utsläppsteknik åstadkomma positiva effekter 

i sådana randområden måste i varje enskilt fall avgöras genom ingående 
kartering av hydrologiska och ekologiska förhållanden. 

4.2. Levande orgânismers_tgmperaturk§n§ligheE ___..__.___.___._ 

Betydelsen av letala temperaturer, d v s död genom värmechock, har dis- 

kuterats för olika organismer. Erfarenheten talar för att dessa letala 

effekter har en begränsad räckvidd till områden i direkt anslutning till 

utsläppet, kanske inom några hundratal meters radie för mindre rörliga 

organismer. En sammanställning av fiskdöd och orsaker i USA för perioden 
1962-67 noterar 10 situationer, där övertemperaturer kan anses direkt 

verksamma (Str0ud 1961). Omfattningen varierar mellan 200 och 300000 

individ utslagen fisk. 

Tabell 3 ger en sammanställning av temperaturgränser för några fiskar- 

ter, som är aktuella i våra svenska vatten. Speciellt temperaturkänsliga 

är sådana kallvattenälskande arter som hornsimpa och kanadaröding. I 

övrigt grupperar sig de olika fiskarterna med laxartade fiskar som mera 

känsliga och karpartade fiskar som tåligare för högre temperaturer. Ge- 

nerellt kan konstateras att fortplantning och yngelstadier har snävare 

toleransgränser än de fullvuxna stadierna. Speciellt känsliga är i detta 



TABELL 3 

VATTEN, °c 

lek 

Lake 0,5-1,0 

Sikarter 0,0-4,0 

Sill 

Hornsimpa 

Kanadaröding 

Röding 

Lax, unga 

Öring, unga 

Regnbåge 

Harr

Öring, vuxna 

Gädda 

Gärs

Abborre 

Gös 

Braxen 

Sarv 

Elritsa 

Mört

Sutare 

Karp

12-18 

12-18 

10-14 

18-30

_26_ 

embr.utv. max.ti11v. pref.

1,5 let. 

6,1 let. 

20-24 let. 

12 

4-6 

4-8 15-18 14-15 

14-18 13 

7-9 
16-19 

13 17 

6-15 

10-18 

12-19 23-24 

13-24 20-25 27-32 

NÄR-083:1 

TEMPERATURGRÄNSER FÖR NÅGRA FISKARTER, AKTUELLA I SVENSKA 

1eta1t 

19,5-21,2 

17,5-25,5 

23 

23 

23 

23-24 

24,1 

25-26 

29 

31 

30-33 

31,8 

32,5 

32-33 

33 

35,2 

35-37 
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områden. Inom dessa lokalområden kan dock förändringarna bli omfattande, 
t ex vad gäller balansen mellan fiskarter, arternas uppehållsplats och 

därmed fångstmöjlighet av fisk. 

Värmets direkta aktionsradie på fiskbestånden är i stor utsträckning be- 

roende av de olika arternas vandringsaktivitet. Regelbundna invasioner 
eller tillfälliga omgrupperingar av fiskarter förekommer, t ex efter våra 

kuster genom lek- och näringsvandringar. Den största verkningsradien kan 

förutsättas för våra vandringsfiskar, som lax, öring och ål. Dessa arter 

vandrar vid kusterna i stor utsträckning efter gradienter i Vattenkvali- 

tet och komplikationer kan därmed uppstå genom signaler från värmeutsläpp 
med felaktig innebörd för arten och blockering eller avvikelser i vand- 

ringsvägarna. Den minsta verkningsradien kan förutsättas för sötvattens- 

arter, som trycker tätt intill våra havskuster, t ex gädda, mört, abbor- 

re och björkna. 

Några av våra möjligheter att reglera effekterna av värmeutsläpp i reci- 

pienten har berörts i kap 4.1. Till dessa bör fogas den styrning, som 

bygger på värmets förhållandevis korta uppehållstid i vatten, jämfört 
med t ex närsalter eller syretärande substans. 

Styrningen bygger på en avvägning mellan temperaturförhöjning, vatten- 

volym och utsläppsteknik. En liten vattenmassa med låg rörelseenergi och 

höga övertemperaturer ger en förhållandevis stor värmeavgivning till at- 

mosfären och motverkar en inblandning och därmed konservering av värme i 

vattenmassan. Denna lösning är alltså ur allmän recipientsynpunkt ofta 

att föredra. I denna balansräkning ingår emellertid riskerna för en ut- 

slagning av närområdets organismer, negativa klimateffekter i närområdet 

och vattenförstöring i små recipienter. Höga utsläppshastigheter och 

större vattenvolymer ökar verkningsradien i recipienten, mildrar näref- 

fekten men kan genom ändrade strömförhållanden medföra andra komplika- 

tioner, t ex i hamnområden med sjöfart. Ett utsläpp på större vattendjup 

bygger in nära nog samtliga värmeeffekter i vattenmassan, vilket i fles- 

ta fall bör undvikas ur recipientsynpunkt men som ofta är en realitet un- 

der vintertid. 
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Den viktigaste formen för reglering av effekter ligger i valet av loka- 

liseringsområde. Möjligheterna till en noggrann avvägning mellan olika 

alternativ måste gälla för anläggningar, som producerar el.energi. För 

värmekraftverk ökar riskerna för konflikter med recipientintressen ge- 

nom närförläggningar till områden med otillfredsställande vattenkvali- 

tet. I vissa situationer, främst i ytterområden av skärgårdar, synes 

positiva effekter dock kunna nås med ökad erfarenhet av ekologiska ef- 

fekter och väl utarbetad teknik för intag och utsläpp av kylvatten. Det 

sämsta alternativet utgör våra inlandsvatten. 
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0-m°L

SUMARY

The increasing population and the growing economy of the United States

result in demands for electric power that approximately double each decade.

Electric power is so vital to the health, comfort, and economic well-being

of people that the power demands must be supplied on an economical and

reliable basis. The relative scarcity of economical hydroelectric sites,

and the unsuccessful efforts to date of on-going research to develop accept-

able alternative energy conversion processes to provide the bulk power sup-

plies, indicate that a very high percentage of the power requirements for

the foreseeable future will have to be produced by steam-electric plants,

nuclear or fossil fueled.

A characteristic of the operation of a steam-electric plant is that a

large flow of water is required through the condenser to convert the ex-

haust steam from the turbine to water so as to maximize the energy conver-

sion prior to recirculation back to the boiler or reactor. In passing

through the condenser. the cooling water is heated lO to 20 deg. P. or

more, depending upon plant design. The large amount_o?*wK§fE7ñ§R so ab-

sorbed must be dissipated to the environment in some manner. Owing largely
to the lower steam temperatures and pressures possible, the light water

reactors now in use or planned require approximately S0 percent more cooling

water through the condenser than large, modern fossil fueled plants.

A national concern of growing importance is the effect of all of mans

activities on the natural environment, resulting in an increased desire to

protect and preserve the associated values. An impetus was given to the

control of water pollution with passage in l965 of the water Quality Act

which provided for the establishment of water quality standards for inter-

state streams and coastal waters. The standards for these waters proposed
by the States are subject to approval by the Secretary of the Interior after

which they also become Federal standards. The proposed standards of all

States have been approved although there are exceptions to some approvals.
All standards include temperature criteria designed to protect the desired

uses of the waters, although in a number of cases the temperature criteria
were excepted from approval. Generally, maximum permissible temperaturen
and maximum changes in temperature constitute the criteria. Some States
have also specified maximum rates of change in temperature. The approved
standards are subject to enforcement by the States and by the Federal
Government under procedures set out in the act. In addition to the stan-
dards for interstate and coastal waters. many States have established stan-

dards for intrastate waters.

Many steam-electric plants use the once-through Cooling system to

dissipate the waste heat. In such a system, the water is taken from n

river, lake. reservoir, or the sea, passed through the condenser, and then
returned with its increased heat load and higher temperature to the sourcn
water body. At sites where there is an adequate supply of water and such
use does not violate State and Federal water quality standards, the nncc-
through System has the advantage of low cost, minimum consumptive water use,
and minimum intrusion on the natural environment.



In some cases, cooling ponds are constructed to provide a source of 

water for circulntion through the condensers. Such ponds require rela- 

tively large surface areas, but they are economical where favorable sites 

are available. They generally have little adverse effect on the environ- 

ment and they may provide opportunities for recreation and other beneficial 

uses. 

when water supplies are so limited that the use of water from rivers, 

lakes. rcservoirs, and coastal zones would adversely affect the natural 

nnvironmpnt, ns indjcated hy violation of water quality standards. evapora- 

tive eooling towcrs may be used. In such systems, the warm water from the 

c^ndensers is passed through the cooling towers where the temperature is 

lnvered, principally by the process of evaporation. after which the water 

is recirculated to the condensers. Only sufficient water is needed to 

replace the losses from evaporation and windage and for blowdown to prevent 

the buildup of dissolved solids in the water. In some cases, sewage treat- 

ment plant effluents have been used in cooling tower systems. In some in- 

stallations, coolinn towers are used only to supplement once-through systems. 

The flow of air needed for the evaporation process in coolinn towers may he 

provided either by motor-driven fans or hy natural draft produced hy the 

chimney effect. Natural draft towers are large hyperbolic structures that 

may be as much as h00 feet in diameter and h00 feet or more in height. They 

have higher capital costs but lower operating costs than mechanical draft 

towers. Disadvantages of cooling towers as compared with once-through sys- 

tems are higher costs, greater consumptive use of water, and greater impact 

on the environment, including both the aesthetic effects and the possibility 

of creating fogging and icing problems in the local area. 

Hon-evaporative Cooling towers may also be used. They provide the 

ncssibility of practically eliminating the consumptive use of water, since 

tue heat is dissipated by conduction and convection rather than evaporation. 

However, the cooling temperatures achievable are limited to the dry bulb 

rather than wet bulb temperatures. resulting in a penalty on the efficiency 

und capahility of the power plant. Non-evaporative cooling towers are quite 

expensive and no large installations have been made in the United States. 

The discharge of waste heat to water bodies will induce physical and 

biological changes that may be beneficial, detrimental. or insignificant, 

wvnending upon the ecology of the receiving body. When the effects are 

dntrimcntal to other desited uses of the water, there is said to be thermal 

nollution. An increase in the temperature of water reduces its capacity to 

holn oxygen and increases the rate of biological activity. However, the 

addition of heat alone will reduce the oxygen in solution only when the 

untor is saturated with dissolved oxygen. Thus, the addition of heat to a 

stream generally lowers its capacity for satisfactorily assimilating organic 
unstes. Also. the addition of heat to waters in which nutrients are present 
tnnds to increase the growth of algae. 

Tnmperature changes normally play an important and highly regulatory 
rule in the physiology of fish and other aquatic animals. Although few 

studien have been made covering whole biological communities, it is known 

that temperatures higher than those normally experienced,-particularly 
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during summer months, can be detrimental to aquatie organisms in a variety

of ways. Organisms may be more susceptible to disease or to poisoninz,

their food supply or their ability to catch food may diminish, and the

inability to reproduce or to compete successfully with other aquatic or-

nanisms may eliminate a population in a aubtle way. The elimination of

one species in the food chain may change the ecological balance and cause

significant changes in the species present. Experience has shown, however,

that at a number of locations, the discharae of waste heat to a stream or

reservoir has improved the available fishing during winter months.

A substantial amount of study and research relative to waste heat

disposal problems has been completed or is under way. However, additional

research is needed concerning such factors as the biological effects of

thermal discharges on aquatic organisms, the transport and behavior of

heated water in streams and reservoirs, and possible improvements in cool-

inn systems. Further studies are needed of means of makine beneficinl uses

of waste heat, includinn uses for industry. agriculture, and aquaculture.
Studies of potential power plant sites should include analysis of the

effects of thermal discharges, and site selections should be made so ns to

minimize the impact of the power plant on aquatic communities. Early con-

tact should be made with State and Federal agencies having control and con-

cern over various phases of plant operation, including those administerinn
the water quality standards as well as those responsible for fish and wildlife

resources.

vii
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VERIQIINGAR AV STORA KYLVATTENUTSLÃPP 

Inledningsanförande den h september 1970 vid konferensen 

”Världen, Vattnet och Vi 

av byrädirektör Ulf Ehlin, Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut 

Värmekraftens utveckling 

Den snabba ökningen i efterfrågan på elkraft, i Sverige av stor- 

leksordningen 6 ä 7 % per år, medför ett behov av en motsvarande 

ökning av produktionskapaciteten. Då den tillgängliga vatten- 

kraften i Sverige närmar sig sin totala utbyggnad mäste kraft- 

behovet huvudsakligen tillgodoses genom värmekraft. Värmekraft- 

verkens låga verkningsgrad, 30-h0 %, medför att stora värmemäng- 

der måste kylas bort antingen i form av hetvattenleveranser till 

industrier och bostadsbebyggelse eller genom utsläpp av kylvat- 

ten i vattendrag, sjöar eller kustvatten. Anläggningar, som 

byggs för att förutom elkraftproduktion leverera hetvatten, 

måste under vissa tidsperioder med låg belastning på hetvatten- 

nätet släppa ut kylvatten för att kunna utnyttja hela elproduk- 

tionsförmågan. 

Det snabbt ökade kraftbehovet och den tekniska utvecklingen har 

medfört, att det är mest lönsamt att bygga mycket stora värme- 

kraftverk, vilka på grund av sitt behov av stora kylvattenmäng- 

der placeras vid kusten. De för både hetvattenleveranser och 

elproduktion avsedda kraftvårmeverken görs på grund av det van- 

ligen begränsade hetvattenbehovet betydligt mindre. Kraftvärme- 

verken placeras även i anslutning till stadsbebyggelse, vilken 

ofta är belägen vid begränsade kylvattenrecipienter. Vid en be- 

traktelse över stora kylvattenutsläpps verkningar kan man emel- 

lertid ur miljösynpunkt inte bortse från effekterna av kraft- 

värmeverken, då frågan om ett kylvattenutsläpp kan betraktas 

som stort eller litet helt är avhängigt den tillgängliga reci- 

pientens storlek. Emellertid kan inte förnekas att frågan om 

verkningarna av de största kylvattenutsläpp som nu diskuteras 

i Sverige, från kärnkraftverk av en storleksordning motsvarande 



hela den nuvarande svenska vattenkraftproduktionen ca 10 000 MW, 

tilldrar sig ett i förhållande till kraftvärmeverkens verkningar 
större intresse, främst med tanke på frågan om eventuella verk» 

ningar inom vidare regioner. 

Ett perspektiv på värmekraftens utveckling får man om man sätter 

kylvattenflödenas storlek och tillväxt i relation till t.ex. den 

totala avrinningen från landytorna. Enligt en uppgift i en ene_ 

rikansk tidskrift räknar man i USA med att idag en vattenmängd 
motsvarande ca l0 % av den totala avrinningen (exklusive Alaska) 

används som kylvatten och att denna siffra år 1980 är 15 7 och 

år 2000 SO %. För Sveriges del torde motsvarande siffror vara 

ca 3,5 % idag, maximalt ca 20 z är 1080 och maximalt ca RO %

år 2000. (Siffrorna beräknade på bas av en uppskattad total me- 

delavrinning på ca 5 500 m3/s, samt uppgifter i ”Elförsörjning 
under 1970-talet, CDL 1970, och Kärnkraft på Östkust, Vatten- 

fall 1969.) 

Effekter av kylvattenutsläpp 

Kylvattenutsläppen orsakar förändringar i recipienternas natur» 

liga förhållanden dels genom pumpningen av kylvattnet - förflytt- 

ningen av det och tillskottet av rörelseenergi - dels genom vår» 

metillskottet. Den av pumpninaen orsakade rörelseenerain hos 

kylvattnet påverkar recipientens naturliga strömförhållanden 

samt kan även i vissa fall påverka vattenomsättningen samt gru» 

lings-, erosions- och sedimcntationsförhållandena. Värmetillskot- 

tet orsakar temperaturförhöjningar i recipienten, vilka kan pâ- 
verka täthetsskiktning och isförhållanden. Syreförhållandena kan 

påverkas i vad avser löslighet, utbyte genom vattenytan samt 

ökad syrekonsumtion genom accelererad nedbrytning av organiskt 
material. Temperaturförhöjningarna kan även direkt eller indi» 

rekt, via t.cx. syreförhållandena, påverka flora och fauna samt 

påverka det aeroba sedimentskiktets tjocklek. Temperaturförhöjw 

ningar i vattenytan och förhindrad islägqning ökar förutsätt- 

ningarna för dimbildning. Här skall fortsättningsvis huvudsak 

ligen vissa fysikaliska verkningar beröras. 



Temperatursänkande effekter och prognosmetoder 

Temperatursänkningen hos det utsläppta kylvattnet sker dels men 

nom blandning mellan kylvattnet och kallare recipientvatten, 
dels genom värmeavgivninn till atmosfär och rymd genom lângvâgig 
utstrålning, avdunstninn och konvektiv värmeledninn. Den första 

delen av blandningsförloppet, det s.k. initialskedet, dikteras 

av den kinetiska energi som kylvattnet erhållit vid pumpningen 
genom kraftverket. Sedan denna energi förbrukats styres det fort» 

satta blandningsförloppet - det s.k. sekundära blandningsskedet w

- av recipientens egna egenskaper med avseende på bl.a. täthets- 

skiktning, turbulens, strömar och vattenomsättning. Värmeavgiv» 
ningen från en vattenyta ökar starkt med ytans övertemperatur i 

förhållande till atmosfären. Detta innebär att vårmeavpivningen 
genom vattenytan går avsevärt fortare om en bestämd värmemangd 
ledes bort med en liten kvlvattenström, som erhåller en hög 

övertemperatur, än med en stor ström, som erhåller en låg överm 

temperatur. 

Värmeavgivningen från en vattenyta kan under kända väderleksför- 

hâllanden beräknas med hjälp av meteorologiska formler. Detta 

möjliggör även beräkningar av de ytor, som skulle erfordras för 

avkylningen av utsläppt kylvatten under förutsättning att tempew 

ratursänkningen sker enbart genom värmeavgivning till atmosfär 

och rymd, och att stationära förhållanden råder. En sådan beräk» 

ning, vid vilken man alltså helt bortser från blandningseffeku 

terna, ger en uppskattning av de största ytor, som kan påverkas 
av höga övertemperaturer. Beträffande låga övertemperaturer ger 

beräkningen emellertid för små ytor. Detta hänger samman med att 

genom den initiella blandningen värmemängden snabbt fördelas på 
så stora vattenvolymer att de höga övertemperaturerna kommer att 

täcka små områden, varför värneavgivningen till atmosfären be» 

gränsas. Vid jämförelser, som utförts för kylvattenutsläpp i 

Karlshamn och Västerås, har de beräknade avkylningsytornas stor» 

lek överensstämt med de i verkligheten förekommande för övertem- 

peraturer från ca en grad ner till några tiondels grader. 

För att söka åstadkoma mer realistiska proanoser över storleken 

och utseendet på de vattenområden, som påverkas av framför allt 

de relativt höga övertemperaturerna, kan teoretiska hydrodyna- 
niska modeller av olika typer användas för att beskriva det ini- 



tiella blandningsförloppet utanför kylvattenutsläppet. Härvid 

bortser men i vissa fall från de effekter på utspädningsförlopv 

pet, son rccipientens egna egenskaper har, speciellt vad beträfw 

for den turbulens, som ästadkommes av vinddrivna vågor och ström- 

mar i utsláppsomrâdet. Detta medför med nödvändighet att bcräk» 

nade knrakteristika på kylvattenströmnen endast gäller under 

vissa ideala förhållanden och att t.ex. strömmens bredd och djup 

i realiteten har en mycket stor variationsbredd kring de genom 

modellen framräknade värdena. En annan modell bygger på att den 

initiella blandningen styrs av en blandnings- eller inträngnings- 

koefficient. Koefficientens storlek är bland annat beroende på 

recipientens egenskaper, t.ex, täthetsskiktning, ström och Våg» 
rörelser. Med nuvarande bristande erfarenheter från befintliga 

utsläpp föreligger svårigheter att för beräkningarna välja det 

numeriska värdet på denna koefficient. Beräkninnar enligt de 

nämnda modellerna får än så länge försiktigtvis betraktas som 

grova uppskattningar till dess de har kunnat testas mot verkliga 

utsläpp i rått storleksordninga Osäkerheten ligger bland annat 

i svårigheten att taga hänsyn till sådana för recinienten spew 

ciella egenskaper som turbulens och topografi. 

Beträffande det sekundära blandningsskedet. dvs det som tar vid 

när kylvattnets kinetiska energi förbrukats, föreligger än så 

länge inga lämpliga generellt tillänpbara prognosmetoder. För 

att söka uppskatta den sekundära blandningens storlek har i sam_ 

band med utarbetandet av prognoser över effekterna av några 
svenska planerade kärnkraftverk spårämnesundersökninpar företa” 

gits. Dessa har utförts såväl i fonn av momentana punktdoseringar 

av radioaktiva isotoper eller färgspåråmnen, som kontinuerlig 

fårgspårämnesdosering under längre tid i en med hjälp av ett 

förankrat fartyg simulerad kylvattenström. Gpridnincen och bland- 

ningen av sötvattnet utanför flodmynningar har även studerats“ 

för samma ändamål. 

Vilken av de två temperatursänkande effekterna, värmeavgivninnen 

genom vattenytan 0ch.bLxmningen med kallare recipientvnttenn som 

dominerar är beroende av recipientens egenskaper. Sker kylvatten- 

utsläppet i ett stort och öppet recipientomrâde utsett för vindm 

drivna vågor och strömmar och med i förhållande till kylvatten. 

mängden god vattenomsättning dominerar blandningseffekterna. Sker 
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utsläppet i stället i trånga skärgârdsmiljöer eller i andra omm 

råden med i förhållande till kylvattenutsläppet begränsade vat» 

tenvolymer kan värmeavgivningen genom vattenytan vara den väsent- 

ligaste. Det bör emellertid observeras att all den tillförda 

värmemängden förr eller senare avges till atmosfären, såvida re» 

cipientens medeltemperatur ej kontinuerliwt stiger. 

De första svenska erfarenheterna av stora kylvattenutsläpp 

Svenska kylvattenutsläpp av nämnvärd storlek har tidigare sak- 

nats och på grund därav erfarenheter av sådana utsläpps verkningw 
ar i svenska miljöer. I andra länder har på vissa platser omfatn 

tande värmeutsläpp förekomit i decennier. Emellertid synes dessa 

utsläpps verkningar tidigare ej helhjärtat ha undersökts utan det 

är först på de allra sista aren som intresset för dem väckts. För 

närvarande pågår på olika håll i världen intensiva studier på 
detta omrâde. Det bör i detta sammanhang poängteras att resulu 

tat erhållna vid t.ex. engelska eller amerikanska kuster ej 
okritiskt kan tillämpas i svenska kustvatten med tanke på de 

ofta mycket stora skillnaderna i hydrografiska förhållanden. 

Emellertid har svenska, efter tidigare förhållanden sett, större 

kylvattenutsläpp påbörjats under senare tid och vi kan nu studem 

ra de första resultaten från egna mätningar utanför de aktuella 

kraftverken. 

Fig. l visar temperaturförhallandena på 0,5 meters djup utanför 

det oljeeldade Karlshannsverket den 15 april i år. Bilden är 

uppmätt med hjälp av känsliga temperaturgivare, som släpats ef- 

ter en båt framförd i sektioner över området. Kylvattenmännden, 
som släpptes från kraftverket, var 10,5 m3/s och kylvattnets 

uppvärmning i verket 8,5°C. Den del av kylvattenplymen på detta 

djup, som representerar mer än ca 20 temperaturförhöjning över 

den naturliga vattentemperaturen har en längd av ca 1,5 km och 

en bredd av 300-h00 m, som uppnås redan ca 500 m från utsläpps- 

punkten. Denna plymdels yta är ca 0,h km? och den yta som täcks 

av temperaturförhöjningar av storleksordningen 0,50 är 3,6 kmg. 
Jämförs de uppmätta ytornas storlek med de, som erhålles genom 

teoretiska beräkningar av erforderliga ytor för avkylning enbart 

Genom vörmeavgivning till atmosfären, konstateras, som väntat, 
att de höga övertemperaturerna i verkligheten täcker mindre ytor 



än de, som erhålles genom beräkningarna. medan låga övertempera- 

turer, av storleksordningen någon eller nâgra tiondels graderq 

täcker större ytor. Man kan i fig, l även konstatera, att en 

viss grad av recirkulation av det uppvärmda kylvattnet till inu 

taget sker. 

En annan kartläggning av kylvattnets spridning och temperaturw 

fördelning i omradet utanför Karlshamnsverket utfördes vid föra 

hållandevis hård vind, 10-15 m/s från NNW, den 12 juni 1070, se 

fig. 29 Denna kartläggning visade att kylvattenplymen vid de 

rådande vindförhållandena pressadcs mot Stärnö och följde denna 

ut mot havet. Det varma vattnet i intansomrâdet och i ett stråk 

ut genom vikens centrala delar torde vara rester av uppvärmt vat» 

ten som ansamlats under tidigare lugna väderleksförhållanden. Pâ 

5 meters djup, se fig. 3, syns ingen påverkan efter Stärnölandet, 

men däremot finns uppvårmningseffekter av den i centrala dela: 

av viken utgående varmvattentransporten. Resultat av denna tem- 

peraturkartläggning överensstämmer väl med det kvalitativa re- 

sultatet av en värmebildsfotografering, son vid liknande väderm 

leksförhållanden (vind W 15 m/s) utfördes den 30 oktober 1969 

av Försvarets forsknincsanstalt i samarbete med SMHI, se fig. ho 

Under det sista året har det förekommit ett, i förhållande till 

recipientomradet, mycket stort varmvattenutsläpp i Vñsteråsfjär- 

den. Denna fjärd användes som recipient av Västerås kraftverk på 

ca 200 MW elektrisk effekt tillhörigt Statens Vattenfallsverk 

samt av Aktiebolaget Aroskrafts kraftvärmeverk på ca 300 MW 

elektrisk effekt. Kylvattenmängden från Västerås kraftverk är 

vid full drift lh,5 m3/s och uppvärmningen av kylvattnet ROC. 

Utsläppen från Aroskrafts kraftvärmeverk varieras beträffande 

vattenmängd och temperaturförhöjning. Den senare har vanligen 

dock hållits kring l3OC och vattennängden har som störst varit 

av storleksordningen 5,5 m3/s. Utsläppens storlck motsvarar de 

som kommer att ske från första aggregatet i kärnkraftstationen 

Oskarshamnsverkct då detta tages i drift under den kommande vinn 

tern. Västeråsfjärdarnas (Västerâsfjärden, Fulleröfjärden och 

Ridöfjärden) samanlagda yta är ca 50 km2 och deras volym ca 

335 106 m3. Den naturliga vattenomsättningen i Våsteråsfjära 

darna, som sker genom sunden på ömse sidor om Ridön, är begrän» 

sad, framför allt vintertid. Sommartid är den huvudsakligen 



vinddriven. De undersökningar, som utförts i Våsteråsfjürdarna 
under de senaste åren, har huvudsakligen föranletts av Aroskrafts 

nya kraftvärmeblock, som togs i bruk våren 1060. Under sommaren 

1969 gjordes ett par studier över verkets effekter på recipient- 

temperaturen och som exempel på resultaten från dessa åskådlig- 

göres temperaturfördelningen på 0,5 meters djup den 2 juli i 

fig, 5. Västerås kraftverk var vid tillfället ifråga ej i drift 

utan temperaturförhöjningen orsakades enbart av 5,5 m3 kylvatu 

ten per sekund med övertemperaturen 13,500 från Aroskrafts kraft- 

värmeverk. Figuren visar, att temperaturen i det inre av Väster» 

åsfjärden var 1 ä 20 högre än i vattenområdena kring Ridön, ett 

förhållande som ej uppmätts under liknande vindsituationer då 

varmvattenutsläpp ej pågått. Av isotermernas utseende i figuren 

framgår, att utsläppet från kraftvärmeverket ej sker i form av 

en horisontell jetsträle. Det är istället utformat som en 80 m 

lång diffusor placerad inom ett lu3 m djupt vattenområde. Figuw 
ren visar även, att recirkulation av det utsläppta kylvattnet 

sker till intaget. 

De största kylvattenutsläppen i Västeråsfjärdarna har skett un- 

der vintern 1960/70 och under denna vinter ändrades också fjärm 
darnas temperaturförhállanden radikalt. Kylvatten, som släpps ut 

i en sjö vintertid, avkyls förhållandevis snabbt ner mot tempe- 
raturen för täthetsmaximum, ca h°c. Därvid blir kylvattnet tyngre 
än recipientens vatten och det sjunker mot bottnen. Är recipien» 
ten stor och djup i förhållande till utsläppet bildas endast en 

mindre vak i istäcket och det djupskikt i recipienten, som upp» 

värmes, blir förhållandevis tunt. Västeråsfjärdarna är emellertid 

små i förhållande till kylvattenutsläppen och detta gäller även 

deras vattenomsättning. Därför uppvärmdes fjârdarna successivt 

under vintern 1969/70 i så stor utsträckning att istäcket under 

senare delen av vintern smälte undan och i början av april, då 

Mälaren i övrigt fortfarande var islagd, var fjârdarna vid Väs- 

terås i stort sett isfria. Fig. 6 visar temperaturfördelningen 
i ett snitt genom recipienten under mars månad 1968, 69 och TO. 

Under vintern 1967/68 förekom inga betydande varmvattenutslöpp. 
Under vintern 1968/69 var värmeutsläppet i Västeråsfjärden i ka- 

lorier räknat drygt hälften av det som förekom vintern 1069/70. 
I fig. 6 kan bland annat noteras att 1,5-gradersisotermen, vil- 

ken i mars 1068 låg på 10-ll meters djup, i mars 1969 låg kring 
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ca h meters öjup och i mars 1970 lag helt nära ytan. Bottentemn 

peraturen steg från 2 ä 2,5°c 1068 till ca 3,s°c 1070. Totala 

värmeinnehâllet i fjdrdarna ut till Ridön har for mars 1068, då 

inga värmeutsläpp av betydelse förekom, beräknats till 3,3 

lülh Cal, för mars 1069 till h,8 - lnlh Cal och för mars 1970 

till 6,5 » iolh Cal. 

En beräkning av värmebalansen för tiden 17.12.1069 u 2h.3-1970 

illustreras i fig. 7. Under januari och februari, då temperaturen 

emellanåt sjönk till nedåt -2000, var värneavgivningen till lufw 

ten mellan 30 och ho % av tillförd värme, medan i slutet av mars, 

med nära O-gradig lufttemperatur, värmeavgivningen låg strax unn 

der 20 %. Av den utförda beräkningen kan konstateras att av den 

tillförda värmen under vintern nära 25 4 stannade kvar innanför 

Ridön, ca 55 Z gick ut i Rlacken och Granfjärden samt att drygt 

20 % avgavs till atmosfären genom utsläppsvakarna. 

Västeråsfjärdarnas is trafikeras normalt förhållandevis livligt 

av bl.a. befolkningen i Västerås i samband med fiske, skidm och 

skridskoåkning m.m. Utan tvekan har varmvattenutsläppens inver- 

kan på isförhållandena förhindrat och försvårat denna trafik. 

En av de skadeverkningar som man befarat att varmvattenutsläpp 

i starkt förorenade vatten skall ha är att. genom att öka takten 

i nedbrytningen av organiskt material, orsaka en ökad syrekonsumm 

tion, som i sin tur kan medföra syrebrist. Studierna av Västerås- 

fjårdarnas syreförhâllanden under vintern 1969/70 visade emellerw 

tid att syremättnadsgraden i vattnet 1069/70 ej var sämre dn unw 

der 1968/69 då varmvattenutslñppen var betydligt mindre. Den ti» 

digure islossningen i de närmast belägna fjärdarna hade en posin 

tiv effekt på syrebalansen genom att förkorta den ur syresynpunkt 

kritiska vårvintern. Hurudana effekterna på syrebalansen är på 

längre avstånd från utsläppspunkterna, där temperatureffekterna 

inskränker sig till någon eller nâgra tiondels graders förhöjning 

i ett mer eller mindre tunt djupskikt, har ej kunnat klarläggas 

enbart med de hitintills utförda studierna. 



Framtida verks storlek och lokalisering 

Utvecklingen under senare tid har medfört att planerade kärna 

kraftverk blir allt större, för närvarande diskuteras verk av 

storleksordningen 10 000 MW, vilka torde kräva kylvattenmängder 
på ca 500 m3/s om temperaturförhöjningar på 8-l0OC användeso 

Det kan i detta sammanhang noteras att de allra största svenska 

älvarna har medelvattenföringar av denna storleksordning och 

att en vattenvolym motsvarande den som innehålles i Öregrunds- 

grepen, vid vilken Forsmarksverket skall förläggas, pumpas gen 

nom en anläggning av denna storlek på drygt två månaders tidc 

Vid de tidigare berörda Vâsteråsfjärdarna var motsvarande tidsu 

period över sex månader. För att projekt av denna storleksord- 

ning skall kunna realiseras utan verkligt omdanande ingrepp i 

recipientens karaktär erfordras att mycket goda kraftverkslägen 

utnyttjas. Vattenutbytet i våra kustvatten är inom vissa områden 

begränsat och framför allt gäller detta islagda kuststräckor vina 

tertid. Stora temperatureffekter kan därför väntas inom sådana 

kustavsnitt och istäcket torde där påverkas framför allt inom 

förhållandevis grunda områden: liksom bottensedimenten uppvär- 
mas. De stora vattenytor som uppvärmes och de områden, som komw 

mer att hållas isfria, torde medföra risk för dimbildning i stör- 

re omfattning ön vad som är fallet vid mindre anläggningar. 

För att erhålla en uppfattning om storleken på värmeutsläppen 
bör man jämföra dem med naturens egna energitransporter. Värme- 

flödet genom våra vattendrag är t.ex. betydande och medför under 

vår och försommar stora värmetillskott i kustvattnen på grund av 

att det från land avrinnande vattnet under denna årstid är betyd- 

ligt varmare än havet. Värmetillskottet genom Dalälven i maj må» 

nad är således av samma storleksordning som värmeutsläppet från 

ett kärnkraftverk på l0 000 MW elektrisk effekt. Detta värmetillm 

skott förekommer emellertid endast under den nämnda årstiden; 
under höst och förvinter är älvvattnet kallare än havet. Studier 

av Östersjöns vârmebudget har gjorts bl.a. av N G Johnson (19hO). 
Om den värmemängd som utsläppes från ett kärnkraftverk med den 

elektriska effekten 10 000 MW jämföras med den som naturligen 
tillföres Östersjön under uppvärmningssäsongen (enligt Johnson) 

konstateras att kärnkraftverksvärmen då endast utgör ca 0,5 0/oo 

av den naturliga vârmetillförseln. 



10 

För att kunna upprätthålla en övertemperatur av nämnvärd storlek 

inom ett havsomrâdc, t.ex. Östersjön, erfordras, på grund av 

ökande avdunstning, utstrålning och konvektion, ett så stort 

energitillskott att det för närvarande ej synes realistiskt att 

tro att så stora totala värmeutsläpp kan koma till stånd inom 

overskådlig tid. Emellertid år enligt vad som tidigare sagts, 

förutsättningarna stora för att avsevärda miljöeffekter skall 

orsakas inom avgränsade kustavsnitt av de nu diskuterade mycket 

stora kylvattenutsläppen (storleksordningen 500 mg/s, AT 10oC). 
Noggranna överväganden bör därför ske innan valet göres mellan 

alternativ innebärande antingen ett litet antal mastodontstatiom 

ner eller ett större antal relativt sett mindre stationer. Man 

bör i det sammanhanget beakta, att de förhållandevis mindre 

kärnkraftstationerna i framtiden torde kunna lokaliseras så att 

kylvattencirkulationen förbättrar vattenomsättningen i skårgârds- 
områden och vikar och eventuellt förläggas i anslutning till in» 

dustrier, som bl.a. kan utnyttja kylvattenströmmen för utspädning 
och borttransport av avloppsvatten. En annan sak är även mycket 

viktig att konstatera i sammanhanget; våra nuvarande erfarenheter 

av stora kylvattenutsläpp är begränsade till utsläpp av storleks- 

ordningen l0-2O m3/s under en förhållandevis kort tidsperiod. 
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Bilaga 4 

Utdrag ur Teknisk Tidskrift 1969 H. 29, p 610 

Inverkan av varmvattenutsläpp i USA 

I USA har förhållandena nyligen undersökts utanför det 40 år gamla, 

l 180 MW värmekraftverket Waukegan vid kusten av Michigan, 60 km 

norr om Chicago. Syftet har varit att genom praktiska prov få fram 

data från långtidsförsök som kan jämföras med laboratorieförsök 

och teoretiska beräkningar om värmeavgivning från utsläppt upp- 

värmt vatten. 

Undersökningarna utfördes under april 1968 då kraftverket levererade 

i medeltal 895 MW. Kondensorerna höjde kylvattentemperaturen 6,7 OC 
över sjövattnets medeltemperatur 9 OC. Kylvattenflödet var 48 m3/s. 
Vindstyrkan var vanligtvis mindre än 4,5 m/s. Lufttemperaturen var 

13-16 OC och den relativa fuktigheten 50-60 Z. Kylvattnet gick ut 

med hastigheten 0,8 m/s. Bottnen lutade ca l Z. 

Det vetenskapliga lag som utförde mätningarna bestod av specialister 
för ämnesområdena termodynamik, hydraulik, mätmetoder för temperatur 

och biologiska förlopp, ekologi och kemi. 

Man studerade de uppträdande isotermerna, vattnets kemi, levande 

organismer inklusive plankton, strandorganismer, vidhäftade alger 

och fisk. En likartad studie gjordes 6 km längre norrut vid ett 

tänkt läge för ett kärnkraftverk. Båda platserna hade likartade 

vattenförhållanden. 

Blandningen med sjövattnet och avdunstningen till atmosfären gör 

att uppvärmningen gått ned till noll redan 1 km utanför kusten. 

De många årens uppvärmning av vattnet har endast obetydligt på- 
verkat vattnets kemiska sammansättning och har inte mätbart 

minskat den i vattnet lösta mängden syre. Ammoniakkoncentrationen 

inom det värmda vattnet var endast 0,06-0,04 mg/1 vilket var 

mindre än hälften av det omgivande vattnets. 

I övrigt fann man knappast några märkbara skillnader mellan de 

båda slagen av vatten. De på bottnen levande organismerna som är 

väsentliga för fiskbeståndet har ej eliminerats genom varmvattnet. 



Man har inte kunnat påvisa någon inverkan på beståndet av plankton. 

Arter av intresse för sportfiskare, inklusive forell och lax, som 

tidigare fanns utanför varmvattenutsläppen har inte minskat märk- 

bart. En sommars värmeutsläpp har höjt recipientens temperatur 

högst 0,06 OC vilket kompenserats den följande vintern 

(Electrical World 10 febr 1969 s 24). 
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Allmänna förutsättningar 

Värme och rörelseenergi ingår som viktiga, naturliga och styrande 

faktorer i ett ekosystem. Värme har i likhet med t ex närsalter 

en kvantitativ aspekt. Doseringen är avgörande för biosystemets 

reaktioner, dvs vattnets kvalitet. Varken värme eller närsalter 

bör således hanteras efter samma riktlinjer som giftämnen, som 

saknar kvantitativa aspekter och i alla koncentrationer utgör ett 

hot mot biosystemet, inklusive människan. 

I bristsituationer tillämpas i dagens läge tillsatser av närsalter 

för att öka produktiviteten. Mekanismen bakom överdoseringar är i 

detta hänseende relativt välkänd, vilket ger möjlighet att styra 

tillskotten till önskad nivå. Aktuellt exempel är Vättern, där vi 

kan förmoda en positiv effekt på t ex produktionen av fisk med en 

tillförsel av fosfor omkring 100 ton/år, dvs en ökning från ursprung- 

liga och naturliga ca 50 ton/år men en nedgång från nu rådande 200 

ton/år. Flera sjöar torde i en framtid kunna hanteras likartat med 

hjälp av kontroll vid reningsverk. 

Samma grundsyn bör kunna tillämpas vid behandlingen av Överskotts- 

värme. Svårigheten är att vi i dagens läge saknar tillräcklig er- 

farenhet av effekterna och därmed också styrningsmöjligheterna. 

Nuvarande filosofi i tillämpning 

I ett sådant skede är det naturligt att lokaliseringspolitiken 

präglas av försiktighet. Vi vet av utländsk erfarenhet att de 

minsta riskerna för negativa effekter föreligger i vattenområden 

med god kvalitet, dvs långt från föroreningar av kommunalt eller 

industriellt ursprung. 

Utan att i detalj acceptera prognoserna för vårt kraftbehov i fram- 

tiden kan det konstateras att lägen vid våra kustområden med god 

vattenkvalitet inte kan reserveras i tillräckligt antal för den 

nödvändiga utbyggnaden. Det är fullt klart att trycket på sådana 

vattenområden är stort från skilda samhällsaspekter, bl a ur re- 

kreationssynpunkt. Det föreligger därför i dagens läge uttalade 

önskemål om en kombination av olika industrityper, däribland 
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kraftindustri, till ett begränsat antal kustområden. Ett önskemål 

kan också konstateras från producenthåll om närförläggning av 

energiproduktion till befolkningscentra. 

Inga självklara lösningar föreligger för ett utnyttjande av det 

låggradiga värmeöverskottet från kylsystemen och det synes troligt 

att värmeutsläpp blir en realitet i våra recipienter för den när- 

maste framtiden. I ett läge då de nuvarande principerna för 

lokalisering inte kan utgöra ett redskap att styra effekterna, 

måste kunskapen om överskottsvärmets verkningar på biosystemet 

fördjupas för att finna andra lösningar. 

Framtidsaspekter 

Förutsättningarna för att en närlokalisering av kylvattensutsläpp 

skall kunna accepteras ur vattenvårdssynpunkt är att utnyttja 

rörelse- och värmeenergin hos kylvattnet för att i positiv riktning 

påverka situationen i våra belastade recipienter. En sådan direkt 

användning av kylvattnet i recipienten kan ge stora vinster. 

Intresset för kylvattnets effekter i biosystemet skulle således 

skifta från försök att begränsa skadorna på t ex fisket i ett 

relativt ostört område till att begränsa effekterna av andra 

föroreningar i ett stört vattenområde, till förmån för samtliga 

aktiviteter och en multipel användning av vattnen. 

Egenskaper av relevans 

Två egenskaper hos överskottsvärme har relevans för de tekniska 

lösningar, som kan komma i fråga vid hanteringen av utsläppen: 

Värme påverkar samtliga aktiviteter i biosystemet, från 

produktion, över ämnesomsättning och till nedbrytning av 

organiskt material. 

Värme har förhållandevis kort uppehållstid i vatten. 

Samma egenskaper gäller för den inducerade vattenströmningen. 

Strömsystemen kan påverka samtliga fungerande enheter i eko- 

systemet, från produktionsområdet i ytskikten till djupområdenas 

konsumerande samhällen och den inducerade rörelseenergin har kort 

varaktighet. 
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Tre verkanstyper är av speciellt intresse i recipienten:

A) Värmepåslaget har en direkt inverkan på aktiviteten hos

enskilda organismer,vi1ket bl a påverkar fångstmöjlig-

heten av fisk.

B) Värme bygger in och konserverar grundelement, som har

betydligt längre uppehållstid i vattnet är värmet självt.

C) Värme och inducerade vattenströmar skapar möjlighet

att transportera ämnen, t ex syrgas.

u»I

Fiskets betydelse är i dagens läge begränsat i de recipienter, som

är aktuella för en närförläggning av kraftverk. Få yrkesfisken be-

drivs i de vattenområden, som ligger inom verkningsradien för värme-

utsläppen vid tätorter och i många fall är områdena svartlistade för

försäljning av fisk. En omlokalisering av värmeutsläppen från ren-

områden till belastade vatten kan således inte upplevas som en nega-

tiv åtgärd för fisket;

,B. Gifter

Värme stimulerar och ökar produktionen av organiskt material. Ett

värmepåslag konserveras därför genom sina produkter, som har längre

uppehållstid och verkningsradie. En viktig bieffekt blir att sådana

ämnen, som anrikas i organismerna, t ex tunga metaller och gifter,

snabbare kan nå olämpliga koncentrationer eller i vissa fall även

slutgiltigt högre koncentrationer.

Anrikningen av gifter i organiskt material blockerar våra möjlig-

heter att ta till vara de positiva effekter, som varje form av

berikning i miljön skapar. Problemet har således relevans för

samtliga strävanden att utnyttja våra naturresurser och har också

lett till begränsningar i utsläpp genom lagstiftning. Giftproblemet

är således inte exklusivt för värmeutsläppen men är en viktig

faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av tänkbara kombinations-

effekter vid närlokalisering.
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Det är möjligt att vi i en framtid kan komma så långt i vår kunskap 
om omgivningen att en styrning av utsläppen redan vid källan ger 

tillfredsställande resultat och att kontrollen i miljön bara be- 

höver sättas in som en kompletterande rutin i ett fåtal strategiska 

punkter. I själva verket har denna filosofi redan fått sin till- 

lämpning där riskerna är uppenbara utan en detaljerad kartläggning 
av spridning, anrikning och kontakt med människan. 

Som exempel kan nämnas radioaktivt material, som har direkt kopp- 

ling till kärnkraftverkens värmeutsläpp. De riktlinjer, som ut- 

arbetats för hanteringen av radioaktivt material innebär att kärn- 

kraften maximalt får bidra med ca 6 Z av den totala stråldos, som 

idag är satt som gränsvärde för genetisk dos. Dagens kraftverk 

skall dessutom utrustas och drivas på ett sådant sätt att ut- 

släppen kan accepteras även vid slutet av verkets livstid, dvs 

minst fram till år 2000. Kalkylerna leder till en utsläppsmängd 

per producerad mängd energi, vilket kan styras genom planering 
och kontrolleras direkt vid kraftverket. Utsläppsmängden i vatten, 

som i stråldos per person och år ligger i storleksklassen l Z av 

den naturliga bakgrundsstrålningen, blir svår att spåra i reci- 

pienten och kan inte ge underlag för ett effektivt kontrollprogram 

byggt på recipientens biosystem. Trots detta ingår kravet på 

radioekologisk forskning bland huvudpunkterna i ett bevaknings- 

program, för att transportvägar eller mänsklig kontakt med an- 

rikning ej skall förbises i en framtida planering. 

Andra exempel på giftämnen är biocider och PCB. Trots vidtagna 

begränsningar i utsläppen vid källan kan vi konstatera anrikning 
till höga nivåer i biosystemet. Faktorer som diffusa spridnings- 

källor, t ex genom vattenavrinning från land, eller storskaliga 

transportmekanismer genom vind gör dessa ämnen aktuella i alla 

typer av vattenområden, från rena till förorenade. Ökade risker 

för negativa kombinationseffekter med värmepåslag i anslutning 
till tätort kan dock ej förbises genom punktutsläpp, t ex av PCB. 

Kunskapen”om värmets effekter på inbyggnaden av dessa ämnen är 

begränsad. Ökad information beräknas nås i samarbete mellan 
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biocidgruppen och värmegruppen inom SNV, som arbetar på medel ur 

Vattenfalls miljövårdsfond. 

En tredje grupp giftämnen utgör metallerna, vars halter i vatten 

och biota kan ses som indikation på allmän föroreningsnivå. 

Regionala undersökningar efter ostkusten visar höga halter av bl a 

kobolt, nickel, koppar och zink i vattenområden i anslutning till 

tätorter. Lägsta föroreningsnivå indikeras i Forsmark och Simpevarp, 

dvs de områden, som hittills valts för lokalisering av kärnkraft på 

ostkust. Metallhalterna har även direkt relevans för utsläpp och 

anrikning av radioaktivt material. En högrevhalt av olika metaller 

i vatten som bakgrund ger oftast en lägre anrikning av motsvarande 

isotoper i biologiskt material. I valet mellan dessa två motstående 

effekter har hittills riskerna för negativa effekter värmepåslag/ 

allmän förorening bedömts större än riskerna med en högre anrikning 

av aktivitet. Även detta problemområde är idag föremål för närmare 

studier inom värmegruppen., 

§,_Iranspo:t_av ämnen 

Mekanismen bakom den klassiska vattenförstöringen är en överdosering 

av organiskt material. Reaktionerna hos ett vatten på denna berikning 

diskuteras närmare i 083:l. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att syrgasen intar en central 

ställning i processen, framför allt tillgängligheten och transporten 

av syrgas till de djupare vattenskikten i bassängen. Diffusionens 

andel i denna syrgastransport är försumbar jämförd med vattentrans- 

porterna genom strömmar och turbulenser mellan yta och botten. De 

djupare vattenskikten blockeras emellertid ofta genom skiktningar 

i vattenmassan, t ex“tempeuauurskiktning under sommaren eller salt- 

haltsskiktningar. Under vintern bryts dessutom syrgasutbytet med 

atmosfären genom isläggningen. 

Principen vid hanteringen av kylvattnet är att bryta dessa blocke- 

ringar. Två typer av energi står till förfogande; värmeenergi och 

rörelseenergi. Ett kärnkraftverk av storleksklassen 3 000 MW ger 

en vattenmängd av ca 150 m3/sek med en övertemperatur av 8 - l0 OC. 
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Hastigheten hos detta vatten kan varieras men ligger ofta omkring 

2 m/sek. I många typer av recipienter är denna energimängd blygsam 

jämförd med det naturliga systemets, t ex vid öppna havskuster. 

I andra recipienter med en mer komplicerad morfometrisk struktur 

föreligger ibland strategiska punkter i det rådande hydrologiska 

systemet, där en förhållandevis begränsad insats kan ge stora 

effekter. 

En sådan anpassning av intag och utsläpp till den rådande situationen 

i recipienten planeras för en vidare utbyggnad av kraftverket vid 

Marviken med sikte att förbättra ventilationen av Bosöfjärden och 

förhindra att värmepåslaget frambringar syrgasbrist i närområdets 

djupvatten. Skulle temperaturskiktningen ytterligare stabiliseras 

i området, föreligger stora risker för total syrgasbrist i djupen, 

vilket omedelbart vidgar värmets verkningsradie till större vatten- 

områden genom ökat läckage av närsalter från Bosöfjärdens sediment. 

Stora arealer av våra kustområden fungerar idag som läckageområden 

för bl a närsalter genom överbelastning av organiskt material och 

syrgasbrist. I valet mellan tänkbara lokaliseringar av kylvattenut- 

Släpp till sådana områden bör förutsättningarna prövas att genom till- 

tillgänglig energi skapa sådana positiva effekter som syrgastransport 

till djupvatten i närområdet, som har räckvidd även till utanförliggandc 

större vattenområden. 

En av de principer, som kan tillämpas, är att förstärka den natur- 

liga vattencirkulationen mellan bassängen och utanförliggande vatten, 

där utströmmen av ytvatten ofta är av dålig kvalitet och kompensations- 

inströmningen av djupvatten är av bättre kvalitet, t ex beträffande 

syrgashalt. Mekanismen bakom detta cirkulationsmönster är bl a tem- 

peratur- och salthaltdifferenser mellan de båda vattenskikten och 

blandningsförhållandena inne i bassängen, vilket kan optimeras med 

avseende på vattenutbytet genom tillskott av energi. 

Hänsyn måste här tas till balansen mellan när- och fjärrverkan, både 

vad gäller det kortlivade värmet och de mer långlivade produkterna 

av värmet. Speciellt svårbedömbar är en situation, där värme tillförs 

i inre delarna av ett belastat bassängsystem och där produkterna genom- 

går en serie av förvaltningar, innan de slutligen når en recipient, 

där de isoleras från biologisk inbyggnad och cirkulation. 
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En analys har genomförts av SMHI beträffande Askrikefjärden i inre 

delarna av Stockholms skärgård med negativt resultat. Den energi- 

mängd, som står till förfogande genom ett kraftverk, är otillräcklig 

för att i nämnvärd utsträckning påverka vattenutbytet i den långa 

serien av bassänger ut mot Östersjön. Resultatet skulle snarare bli en 

förflyttning av föroreningsfronten inom skärgården och en förstärkning 

av belastningen genom en ökad och upprepad exponering av olika värme- 

produkter i serien av halvslutna bassänger. Detta gäller därmed inte 

enbart organiskt material utan även inbyggnaden av främmande grund- 

element som gifter. 

Vissa möjligheter till en geografisk förskjutning av effekterna 

har berörts i O83:1. Här kan nämnas kylvattnets dykningstendenser, 

som är en produkt av uppvärmningen och intagsvattnets resp reci- 

pientens egenskaper, t ex salthalt, temperatur. Djupinlagring av 

kylvatten vidgar värmets verkningsradie, vilket i de flesta fall 

är att betrakta som ogynnsamt. Teoretiskt finns dock möjligheten 

att genom en balansering mellan salthalt och uppvärmning styra kyl- 

vattnets dykning till önskade vattenområden, där bottentopografi 

eller strömsystem förhindrar t ex recirkulation eller kommunikation 

med andra bassänger. Dessa förutsättningar föreligger ofta i kust- 

områden genom vattenintag på olika vattendjup. 

Vid utformningen av nya transportmekanismer av ämnen genom vatten- 

strömmar måste principen vara att snabbt nå en recipient med sådan 

kapacitet, att en exponering av olämpliga produkter mot människan 

minskar i frekvens eller helt uteblir. På grund av mångfalden verk- 

samma ämnen kan inte alla beräknas samverka till en positiv lösning 

ur vattenvårdssynpunkt. Varje enskild recipient fordrar sin opti- 

mering av teknik för att nå acceptabla resultat. 
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Observera att rapporterna i 092-serien - liksom utredningens 
analyser i övrigt - baserats på referenskonstruktionerna 
sådana de beskrivits här och i rapporterna 053:1 resp O63:l. 
Dessa beskrivningar skiljer sig i vissa angivna avseenden 
från förebilderna Oskarshamn II samt Barsebäck 1 och 2 resp 
Ringhals 2. Underlaget är i allt väsentligt hämtat ur de 
preliminära säkerhetsrapporterna. 
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Som exempel kan nämnas att nätbortfall under några timmar 
och totalt utebliven hjälpkraft leder till utebliven 
kylning av inneslutningen, vilket medför en tryckstegring, 
som kan skada inneslutningsfunktionen. 

sid 15, 2:a stycket, rad 14 t 0 m rad 22 ersättes med: 

... enbart SS-utlösning. Utlösning av snabbstoppskedjan 
sker då minst två av de tre kanalerna är utlösta på grund 
av att minst ett delvillkors vakt har löst ut i vardera av 
de två kanalerna. SS-kedjans styrstavar (52 st) utgöres 
av de egentliga säkerhetsstavarna och består av 8 st stav- 

grupper. Den ogynnsammaste av dessa styrstavar kan få fel- 

fungera utan att avstängningsfunktionen äventyras. 
Elmatningen till ... 

sid 16, 2:a stycket, rad 4: 

... i en borinjekteringstank (7 m3) på ca li min. Härvid 
har låg kg bor lösts i_§ m3 vaftenâtillförts reaktorhärden. 
Den erhållna borsyrehalten på ca 770 ppm vid drift- 

temperaturen svarar mot ca 13.5 Z reaktivitet, vilket mot- 
svarar ca 570 ppm resp 15.3 Z vid kall, oförgiftad reaktor 

gvattenfylld) och räcker för att hålla reaktorn underkritisk 
även i detta tillstånd. 

sid 16, 3:e stycket, rad 5 saknas: 

Styrstavarna (fullängd) skall ge minst 1 Z reaktivitetsmar- 

sid 19, 2:a stycket, rad 3: 

... delvillkoren. För varje delvillkor finns även gg ...

sid 24, 25, figurerna avser PWR 

sid 26, 2:a stycket, rad 5: 

vilket svarar mot knappt 100 Z reaktoreffekt 

sid 26, 3:e stycket, rad l 

Direktavblåsning sker med l§_av de 20 avblåsningsventilerna. 

sid 26, 4:e stycket, rad 1: 

Bassängavblåsningen sker via 7 av avblåsningsventilerna. 
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sid 26, 4:e stycket, rad 3: 

De 1 ventilerna har en kapacitet av totalt 385 kg/s vid 85 ... 

sid 26, 5:e stycket, rad 3: 

... vid 70 bar. (38.5 kg/s vid 85 bar)

sid 28, 4:e stycket, rad ll: 

pump automatiskt kgpplas in eller! i värsta fall, reaktorn 
och turbinen stoppas. Elkraftdistributionen till de ... 

sid 45. I figuren anger y-axeln: Felsannolikhet. och 
x-axeln: Xtgärder för ökning av till- 

förlitligheten 

sid 53, sista stycket, rad 6: 

... varje krets en provningsledning med avlopp till 
kondensationsbassängen, vilket möjliggör funktionsprov ...

sid 56, 2:a stycket, rad 3: 

... antas en fördröjning om ca 30 sekunder uppstå i 
sprinklersystemets ... 

sid 56, 3:e stycket, rad l: 

... av sprinklersystemet återföres via brottstället till 
kondensationsbassängen ... 

sid 61, sista stycket, rad 3: 

... ändamål användes i referenskonstruktionen ett hjälp 
ventilations ... 

sid 62, rad 3: 

... kräves en sådan täthet och ventilationskapacitet at
man skall kunna hålla ett inåtriktat läckage vid vind- 
hgstigheter upp till 10 m/s. Vid ... 
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HAVERIANALYS 

l. INLEDNING 

l. l Definition av haveri 

Orsaken till att kärnreaktorer blir föremål för en ingående säkerhets- 

analys är att det finnes stora mängder radioaktiva produkter i anlägg- 
ningen. Med haveri avses således i denna rapport sådana störningar som 

medför eller befaras ge icke styrbart utsläpp av radioaktiva produkter 
utanför stationen av sådan omfattning att de för normal drift accepterade 
dosgräns erna överskrides. 

Den största potentiella risken kan hänföras till bränsleelementen vars in- 

nehåll av radioaktiva klyvningsprodukter är helt dominerande som aktivi- 
tetskälla. Detta gäller både då bränsleelementen befinner sig i härden då 
den i elementen utvecklade värmeeffekten bidrager till frigörelse av ak- 

tivitet och då bränslet efter användning förvaras utanför reaktorn, där 

den mera öppna hanteringen kan ge spridning åt eventuellt frigjord akti- 

vitet. Genom läckage från bränsleelementen kan under normal drift klyv- 
ningsprodukter förekomma i primärsystemet och avfallssystemen. Krav 

med hänsyn till såväl normal drift som vissa haverier kan föranleda be- 

gränsningar av dessa nivåer. 

l. 2 Have riers karaktär 

Erfarenheten har visat att ett enstaka fel sällan leder till ett missöde. En 

olycka förorsakas i regel av en sekvens av fel, som var för sig icke leder 

till ett haveri men som tillsammans ger allvarliga konsekvenser. Det är 

icke möjligt att studera alla kombinationer av orsaker som kan leda till 

haverier. Därför har man inom kärntekniken valt att behandla vissa re- 

ferenshändelser, som antages inträffa utan att man närmare redogör för 

alla de orsakskedjor som kan leda till denna situation. Referenshändelser 

kan i princip väljas var som helst i en sekvenskedja men det har utbildats 

en praxis att utgå från vissa händelser, som då är uttryck för typiska 
situationer som olika felsekvenser kan leda till. Man har då täckt in ett 

stort spektrum av missöden som var för sig är svåra att förutsäga. Fi- 

gur l. 2:1 innehåller en tabell över vanliga referenshändelser. 

Utgående från någon av dessa händelser studerar man konsekvenserna. 
Vid en sådan analys förutsätter man att olika kombinationer av riktiga 
och felaktiga funktioner hos olika skyddsanordningar inträffar, vilket kan 
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åskådliggöras i en typ av felträd som kan benämnas konsekvensdiagram. 

Figur l. 2:2 utgör ett exempel på en sådan schematisk återgivning av 

olika förlopp. 

För varje referenshändelse eller sekundärt fel kan orsakerna studeras 

genom att man går baklänges i en tänkt händelsekedja och frågar sig vad 

som kan förorsaka det definierade felet. Då det finnes några alternativa 

orsaker till ett fel kan även här ett felträd uppritas, som då snger orsaks- 

sambanden. Ett sådant orsaksdiagram visas i figur 1.2:3, visande orsa- 

kerna till ett felande pumpblock i ett nödkylningssystem. 

l. 3 Haveriförebyggande anordningar och åtgärder 

Den bästa grunden för att bygga upp en säker reaktor är naturligtvis att 

förebygga sådana störningar i driften, som kan utveckla sig till haverier. 

Detta förutsätter processtekniskt och mekaniskt riktigt konstruerade sys- 

tem. Tillverkningen måste ske under den kvalitetskontroll som är betingad 

av komponentens betydelse för systemets funktion. Drift och underhåll 

av anläggningen måste baseras på de villkor som säkerheten kräver. 

Det är emellertid ej möjligt att helt förebygga fel i en anläggning med 

den omfattning och komplexitet som en reaktor representerar. Man kan 

dock förutsätta att det finns starka motiv för en reaktorinnehavare att 

eftersträva en hög tillförlitlighet hos den produktiva delen av en anlägg- 

ning för att därigenom öka tillgängligheten och det ekonomiska utbytet. 

Det föreligger således starka skäl för att göra anläggningen stabil och 

okänslig för smärre fel i enskilda komponenter. Ett minimikrav är allt- 

så att en fullständig en-fels-analys utföres, och denna skall visa att 

reaktorn kan drivas eller säkert stängas av och hållas avstängd vid varje 

felmanöver av en enskild komponent. För de olika säkerhets- och nöd- 

systemen kräves även att vid ett enstaka fel på någon komponent skall 

en krävd minimifunktion kunna upprätthållas. Då det ofta är svårt att 

beräkna följderna av olika fel bör provprogrammet för reaktorns upp- 

körning även omfatta försök med simulerade fel. En väl planerad och 

genomförd provning av reaktorn ger erfarenheter, som varken kan vinnas 

vid konstruktionsbordet eller under reguljär drift. 
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Fig. 1.2:1 

Referenshändelser 

l. Reaktivitetsstörningar 
Okontrollerad styrstavsrörelse 

Mekaniskt styrstavshaveri (rod ejection, rod dropout) 

Oavsiktlig kylmedelsinströmning (kallvattenolycka) 
Tappat bränsvleelement 
Ändringar i härdgeometrin C\UI›ÄUJI\I›-I Utspädningsolycka (vid kemiska reaktivitetskontrollsystem) 

2. Bortfall av ordinarie värmesänka 

l. Lastbortfall, kondensorfel, skalventilstängning etc 

3. Försämrad eller utebliven kylmedelscirkulation (l0ss of coolant 

flow) 
1. Pumpstopp eller haveri 

2. Blockering av kanaler 

4. Förlust av kylmedel (l0ss of coolant) 
1. Brott på cirkulationsledning 
2 Brott på ängledning 
3 Matarvattenförlust 

4. Brott på änggeneratortub (PWR) 

5 Tankskada 

5. Bränsleelementhaveri 

l. Tappat element i härden 

2. Havererat element utanför tanken 

6. Fel i hjälpsystem 

1. Elkraft 

2. Manöverspänning 

3 . Pneumatik 

7. Konventionella olyckor 

1. Brand, översvämning, explosioner, fallande föremål 

8. Yttre haveriorsaker 

l. Storm, explosioner, sabotage, flygplanshaveri, krigshandlingar 
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Pig. Lzz: 

ÅNGLEDNINGSBROTT INNANFÖR INNESLUTNING 

E 1 k r a f t . Frigörelsegrad Brott Snabb- _ . _ b. _ Hatar- Härd- F 11 stopp Oäiåfål E::::1 Ga:::;t1 vatten sprlnkl. a Adelgasx) Jodx) Konsekvens 
a b c d z ex fg 

Ja A_1111 10°A 10-S Obetydliga a kapsllngsskador Ja
a .Ne _ -3 -3 Delvis skadad 

ag A 1110 10 10 härd
Ala

-A 5 .a 
-å-_t- A-1101 10 10 Luca A-1111 

Ja Nej 
a ae

 I _ I O] OJ Fullständig kapslingd- aef A 1102 
punktering. Hard
smältning 10 

:a Ne. = Ja -Eå--J A-uoo] 1 0.5 Smält härd 

Nej = Ja |

Ja A_1211 10 4 10-5 Obetydliga ac kapslzngsskador 
Ja

Ja 3C 
a Ne _ -2 -2 Omfattande Ja acg A 1210 10 10 

kapslingsskador ac

å:  A-120- LLka A-IIO- -n---J 

“ei “Nei A-nn- Lika A-110- acz acz 

Ja _ _4 -5 Obetydliga . acd A 1411 10 10 kapslingsskador 
ac

acd . _ _“ 11-1410 10 2 10 2 Lika A-1210 Ja acdg 
acd 

-Nåi--c 11-140- Lika A-110- . acde Nej 
acd 

J35 :Nej :Nu l A-IOOOI 1 0.5 Smält härd Ja acdz acdz acdz 
  

Ja _ -3 -3 Ev. kapslingsskador ab A 0111 10 10 
Vattenfylld härd 

Ja
ab 

_ N ›
_ Fördröjd smältning 

å: -l---abg A 0110 1 0.5 av härd 

§7- A-0121 103 10-3 Lika A-0111 Ja Fel nivå- ab real.
abx . 

_mu_.___ - - A-0120 1 0-5 Smält härd Ja abxg
a” 49-- A-010- Lika A-IIO- . abe

1.112.213... 
Nej Ne=Ja 
ab 

Ngj . A-02 Lika A-I2- 
abc A-O3-- Lika A-13-- 

etc etc
a, b, c, ... betecknar felsannolikheter 

x) För långlivade 
isotoper 
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De förebyggande åtgärderna kan bestå i att bygga upp systemen efter 

principen redundans och diversifiering, dvs övertalighet och variation. 

Genom att ha övertaliga system och komponenter kan fel i en enhet till- «

låtas utan att funktionen äventyras. Med variation undvikes att samma 

fel samtidigt drabbar flera komponenter, som man avser skall vara obe- 

roende av varandra. Vid montage eller underhåll kan fel byggas in i 

identiska komponenter, som ger sig till känna vid samma driftsituation. 

Att undvika sådana systematiska eller common mode failure är ett vik- 

tigt led för höjningen av tillförlitligheten. 

För att ett fel i en komponent ej skall leda till oacceptabel situation, för- 

söker man bygga upp systemen så att vid fel på en komponent skall den 

inta ett sådant läge eller ge sådan impuls att en säker situation erhålles; 

systemet är fail-safe. Detta gäller framför allt manöver- och kontroll- 

system. 

Stor omsorg lägges ned på att skapa ett tillförlitligt reaktivitetskontroll- 

system som snabbt kan stänga av reaktorn vid störningar i driften. Dels 

fordras att tillförlitliga instrument ger impulser till snabbstopp av reak- 

torn och dels att manöverorgan och det mekaniska införandet av styrsta- 

varna fungerar med stor säkerhet. 

Stationens elkraftförsörjning är av vital betydelse för en säker drift. 

Stationerna är utrustade med res ervkraftaggregat som skall kunna klara 

dess kraftbehov vid bortfall av yttre nätet och avbrott på turbindriften. 

De effekter som nödsystemen kräver vid haverisituationer skall även 

täckas av res ervkraften. 

Vid störningar i driften av turbinen och kondensorn, som gör att dessa 

icke kan mottaga den ånga som reaktorn producerar, måste ångan avle- 

das andra vägar. För detta ändamål finnes särskilda ångavblåsnings sys- 

tem, som skall hindra att reaktorns primärkrets utsätts för oacceptabelt 

höga tryck. 

Reaktortanken utgör en viktig del av de konstruktioner som innesluter 

primärkretsen. Dess stora dimensioner och därav betingade stora gods- 

tjocklekar, dess komplicerade geometri och neutronbestrålningen gör 
att stor omsorg lägges ned på dess konstruktion, tillverkning och kon- 

troll. Svårigheten att bedöma förloppet och konsekvenserna av ett tank- 

brott och gardera sig mot ett sådant gör att man lägger stor vikt vid åt- 

gärder att förebygga tankskador och att skapa möjligheter till återkommande 
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inspektion av tanken för att hålla dess kondition under fortlöpande upp- 

sikt. 

Här berörda frågor behandlas i kapitel 2. 

l. 4 Konsekvensbegränsande anordningar 

Under föregående punkt talades om metoder att minska sannolikheten för 

att störningar inträffar som kan leda till haverier (förebyggande åtgärder). 

Under denna punkt skall beröras olika åtgärder som avser att begränsa 
konsekvenserna av ett haveri (konsekvensbegränsande åtgärder) och som 

behandlas i kapitel 3. 

Dessa åtgärder syftar dels till att hålla härden kyld vid ett haveri och dels 

till att minska spridningen av radioaktiva produkter som exempelvis kan 

frigöras ur bränslet vid en eventuell överhettning. 

Införandet av olika härdnödkylsystem är de åtgärder som skall hindra att 

härden skadas genom överhettning, om den ordinarie kylningen skulle ute- 

bli. I vissa situationer kan även de ordinarie systemen medverka till här- 

dens kyldning. Kylsystemen skall vara så dimensionerade att de för en 

given olycka (design basis accident) skall kunna hindra att kapslingstem- 

peraturen stiger över en viss temperatur, att metall-vatten-reaktionen 

får mer än en begränsad omfattning, och att härden deformeras så att 

fortsatt kylning försvåras. Erforderlig kapacitet hos nödkylsystem kan 

beräknas relativt väl. Vad som däremot är svårare att bedöma är risken 

för att systemet ej träder i funktion eller ej fungerar som avsett då dess 

insats är päkallad. I kapitel 3 diskuteras tillförlitlighetsteknisk analys- 

metodik och redogöres för de studier som gjorts i anslutning till utred- 

ningen. Även olika litteraturuppgifter om tillförlitlighet hos nödsystem 

citeras. 

För att sänka trycket i inneslutningen efter en olycka innebärande brott 

på primärsystemet finns en inneslutningssprinkling. Detta system tvättar 

även ut fissionsprodukter i inneslutningen såsom halogener. Den är för- 

sedd med kylare som bortför den värme som frigjorts i inneslutningen. 
Om systemen ej fungerar kan inneslutningen utsättas för ett tryck som 

leder till skador och läckage. Även för dessa system har tillförlitligheten 
beräknats .

För inneslutningen och dess isoleringssystem har uppgifter i litteraturen 

angående felfrekvens er inventerats .
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l. 5 I-Iaverianalysens målsättning och uppläggning 
Den påverkan, som en reaktorstation utövar på sin omgivning under nor- 

mal drift, är utsträckt under lång tid och kan bli föremål för kontinuer- 

lig övervakning och korrigering. Vid ett haveri kan emellertid under kort 

tid en spridning av stora mängder radioaktiva produkter ske, och förlop- 
pet kan kanske ej avbrytas sedan det en gång startat. Det är därför viktigt 
att man vid bedömningen av ett närförläggningsalternativ studerar omfatt- 

ningen av och sannolikheten för tänkbara haverier och vilka konsekvenser 

som dessa kan ge. Haverianalysen syftar till att studera de störningar, 
som medför risk för ett icke styrbart utsläpp av radioaktiva produkter 
av sådan omfattning att de för normal drift accepterade dosgränserna 

 

överskrides .

Av de händelser som medför frigörelse av radioaktiva produkter blir 

det haveri, som bedömes ge de allvarligaste konsekvenserna, dimensio- 

nerande för de skyddsanordningar (engineered safeguards), som insättes 

som konsekvensbegränsande åtgärder. Detta dimensionerande haveri 

(design basis accident = DBA) skall dock icke kunna ge allvarliga konse- 

kvenser i reaktorns omgivningar. Därvid är nödsystem uppbyggda med 

sådan redundans att en specificerad minimifunktion upprätthålles även 

om ett fel inträffar på någon komponent. Så länge man rör sig med de 

vanliga kriterierna för individuella doser vid en design basis accident, 

kan man icke på något avgörande sätt bedöma de absoluta begränsningar, 
som bebyggelse kring en reaktor kan utgöra. Det som kan bli utslagsgiv- 
ande för sådana värderingar är förhållanden, som ligger utanför DBA. 

Det mest extrema fallet erhålles om man förutsätter att härden torrläg- 

ges och att inga skyddsanordningar, vare sig aktiva eller passiva, funge- 
rar. Det utsläpp av radioaktiva produkter, som då sker, bestämmes i 

stort sett av reaktorns effekt och konsekvensbilden kan då kartläggas på 
basis av reaktoreffekten, de meteorologiska spridningsförhållandena och 

befolkningsfördelningen. Ett sådant betraktelsesätt återspeglas i det stan- 

dardverk, TID-14844, som användes i USA för bedömning av förläggnings- 
platser, i vilket endast passiva skyddsanordningar tillgodoräknas. Man 

kan emellertid konstatera att effekten av olika aktiva skyddsanordningar 
tillgodoräknas vid accepterandet av ett stort antal förläggningsplatser i 

USA .

Man kan således påstå att den mest konservativa begränsningen för av- 

ståndet från reaktorn till tätorter är direkt beroende av reaktorns effekt. 
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Vill man överväga en förläggning i eller nära ett tättbefolkat omrâde, 

mäste man värdera den konsekvensbegränsande effekt, som olika skydds- 

anordningar kan ge. Den mest nyanserade bedömningen erhålles vid stu- 

dium av olika brott pä primärsystemet, eftersom de flesta skyddsanord- 

ningar då skall träda i funktion. 

Som tidigare nämnts är det förhållanden utanför DBA, som man har an- 

ledning att studera. För att därvid icke blott göra det självklart konstfa- 

terandet att ju flera skyddsanordningar som fallerar, desto svårare blir 

konsekvenserna, så mäste man göra någon uppskattning av sannolikheten 

för olika kombinationer av felande system. Det har ej varit möjligt att 

inom utredningen göra en analys av funktionssäkerheten på alla de aktu- 

ella systemen. Av uppgifter i litteraturen kan man dock fä en viss upp- 

fattning om vilka värden som kan krävas för olika system. Osäkerheten 

är emellertid stor, men allmänt kan man dock konstatera att - även om 

man sätter samma värde pä de olika systemen - man får en grov grade- 

ring av sannolikheten för att ett, två eller flera system strejkar samti- 

digt. Viktigt är emellertid att observera eventuella kopplingar mellan 

olika system. Som exempel kan nämnas att nätbortfall och totalt utebli- 

ven hjälpkraft leder till en utebliven kylning av inneslutningen, vilket 

medför en tryckstegring, som ger brott pä inneslutningen. 

l . 6 Nuvarande kunskapsläge 

När det gäller en reaktortyps driftegenskaper kan man räkna med att 

man med tiden fär en omfattande erfarenhet. Vad beträffar haverier av 

mer omfattande art, vilka bör bli mycket sällsynta, erfordras tusentals 

eller hundratusentals reaktordriftår för att man skall få någon på verkli- 

ga händelser baserad statistik av skyddsanordningars.funkti0n. På grund 

av teknikens ständiga utveckling får man därför aldrig någon på verkliga 

förhållanden baserad ve rifikation på nödutrustningars ändamålsenlighet. 
Förtroendet för dessa får bygga på teoretiska beräkningar, experiment i 

laboratorieskala, försök i stor skala under simulerade förhållanden och 

prov i verkliga anläggningar under i huvudsak normala betingelser. To- 

talbilden blir en syntes av dessa olika bidrag till kunskapsläget. 

De teoretiska beräkningar som göres är i allmänhet så. omfattande att 

datorer behöver användas. En nackdel med detta är att det kan vara svårt 

att vid varje beräkning överblicka alla moment och veta att modellen är 

relevant för det aktuella fallet. En fördel är att samma beräkningsförfar- 
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ande konsekvent tillämpas, och det kan successivt korrigeras. Viktigt 
är att jämförande beräkningar göres med olika datorprogram så att 

direkta programmeringsfel kan undvikas. En överensstämmelse i öv- 

rigt ger ingen garanti för riktigheten eftersom samma beräkningsmodell 
kan tillämpas i olika program. För att den fysikaliska riktigheten skall 

verifieras fordras jämförelse med experimentella resultat. 

För att göra en haverianalys fordras först och främst en ingående känne- 

dom om den studerade anläggningens utförande och funktionssätt. Då 

svensk atomkraftindustri för närvarande befinner sig i ett expansivt skede 

pågår en snabb utveckling av anläggningstekniken. Detta gör att det är 

svårt att fånga en ögonblicksbild. Sys temen befinner sig i olika projekt- 
stadier och under hand sker ändringar och förbättringar. Därför blir 

kanske referensanläggningen som används vid en studie ej konsistent 

och motsvarar ej den senaste uppfattningen om hur en anläggning skall 

se ut. Varje analys får därför betraktas som ett exempel på hur konse- 

kvensbilden kan se ut. Först sedan en mer etablerad anläggningspraxis 
utvecklats, kan en mer kvantitativt giltig analys tagas fram. 

Av de beräkningar som ingår i en haverianalys är tillförlitligheten varie- 

rande. I stort sett gäller följande: För konservativa utströmningsberäk- 
ningar finnes vedertagna modeller och ekvationer för såväl enfas- som 

tvåfasströmning. Oklarheter råder i vissa fall beträffande vilken ström- 

ningsbild som erhålles exempelvis vid komplicerade geometrier. Jäs- 

ningen i reaktortanken påverkar även förloppet. Den är beroende av geo- 
metrin hos olika strömningsareor.i tanken, och det saknas ännu såväl 

experimentellt underlag och utförligare beräkningsmodeller. .läsningen 
har både en positiv verkan genom att den fyller härden med en ångvatten- 

blandning som kyler, och en negativ verkan genom att den ger en krafti- 

gare uttömning av vattnet ur tanken. 

Temperaturen i bränsleelementen kan beräknas med god noggrannhet. 
Osäkerheten ligger i att ange de riktiga omgivningsförhållanden och även 

här medför jäsningen en svårighet. Vid ytterlighetsfallet att härden blir 

torrlagd blir dock beräkningen enkel, eftersom det värme som transpor- 
teras bort från härden då är obetydligt. Att taga hänsyn till strålningsut- 
bytet mellan bränslestavar och bränslepatroner av olika temperatur krä- 

ver omfattande och kostsamma datorberäkningar. I denna studie har den- 

na effekt, som inverkar dämpande på de snabbare temperaturstegringarna 
i härden, ej beaktats. 
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Beräkningar av tryck och temperatur i inneslutningen vid BWR har dels 

utförts med datorprogram dels för hand. Med vissa förenklade antagan- 

den kan grova kalkyler göras som ger ytterlighetsvärden. En checkning 
mellan olika program kan erfordras. Det saknas emellertid en veri fika- 

tion av det fysikaliska förloppet avseende kondensationsgrad, tempera- 

turfördelning i kondensationsbassängen samt temperaturförhällandena i 

kondensations utrymmets luftvolym. 

För torrinneslutningar har beräkningarna kunnat kontrolleras med ett 

par olika program. 

Reaktorfysikaliska beräkningar medför problem, då de snabba transien- 

terna vid haverier ej alltid kan behandlas av program upprättade för att 

studera stabiliteten vid normala driftlägen. Särskilda program skulle 

erfordras för beräkningar av haverisituationer. För BWR har i denna 

studie endast enstaka beräkningar gjorts. För PWR har här inga reak- 

torfysikaliska beräkningar gjorts, utan uppgifter i tillgängliga redovis- 

ningar har utnyttjats. 

De största bristerna vidläder emellertid resonemang kring tankbortt och 

smält härd, vilket är naturligt då dessa är de mest extrema situationer 

som betraktats. Här fordras såväl experimentellt underlag som teore- 

tiska beräknings modeller .

Vid tillförlitlighetsstudier har använts litteraturdata för olika mekaniska 

komponenter. Det finns ej något statistiskt underlag för sådana inom lan- 

det, varför de använda värdena får betraktas som exempel på vad i litte- 

raturen tillgängliga data ger. 
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2. HAVERIFÖREBYGGANDE ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

2. l Effektavstängnings system 

Lnlâdeing 

Det är ofta i samband med haverier av primär betydelse att kärnkraft- 
reaktorns nukleära effekt snabbt kan nedbringas. Detta åstadkommes 

genom att hastigt introducera en stor negativ reaktivitet genom en lämp- 
lig ändring av härdens materialkomposition. Flera möjligheter finns här- 
för. Vid de flesta kärnkraftverk användes neutronabsorptionen i absor- 
batorstavar, vilka inskjutes mekaniskt i härdens längriktning. Genom 

användning av ett stort antal sådana styrstavar säkras en effektneddrag- 
ning även om icke alla styrstavar funktionerar. Styrstavarna inskjutes 
i BWR-fallet mellan bränsleelementen i form av korsformiga plåtar res- 
pektive i PWR -fallet inom bränsleelementen i där befintliga ledrör i 
form av rörknippen. Förutom styrstavar användes även fasta absorba- 
torstavar och absorbtion i flytande gift (borsyra) för att kontrollera reak- 
tivite ten. 

De fasta absorbatorstavarna kan icke styras från kontrollrummet och 
intresserar därför inte här. Koncentrationen av borsyra i härdvattnet 

styres i PWR från kontrollrummet. I samband med haverier tillföres 
dessutom borsyra till härden vid utlösning av olika nödinjekteringssig- 
naler, varför man sålunda i PWR har ett alternativt system för automa- 
tisk effektavstängning. Man har dock även försett BWR-reaktorn med en 

avställningsreserv för styrdonssystemet i form av ett system för manuell 

borinsprutning i reaktorhärden. En närmare beskrivning av aktuella av- 

stängningssystem för BWR respektive PWR följer i nästa avsnitt. 

U tfö r ande 

Reaktorn har 109 st styrstavar som ger minst 1% reaktivitetsmarginal 
vid oförgiftad, kall härd, laddad för 6 500 fullasttimmar med en styrstav 
i utdraget läge. Stavarna inskjutes i härden medelst mekaniskt samman- 

kopplade drivdon anslutna till studsar i reaktortankens botten. Man har 
två drivmekanismer, en långsam elektromekanisk och en snabb hydrau- 
lisk. Absorbatordelen är med en koppling fäst vid en kolvstång vilande 
på en grafitmutter med inlagd förstärkningsgänga av rostfritt stål. Mut- 
tern flyttas i axiell led genom en elmotordriven skruv. Motorns axel 
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passerar en tätningsbox. Ett hydraulsystem anslutet till studsarna kan 

ge en hydraulisk lyftning av kolvstången som styres av tre stycken axi- 

ella kuggstänger medelst tre fjäderbelastade spärrar (två stycken räc- 

ker). Lyftningen bromsas hydrauliskt vid övre ändläget, vilket uppnås 

efter ca 4 sek vid normalt reaktortryck. Så fort kolvstången lämnat 

grafitmuttern startar också skruvmotorn som skruvar graftimuttern 

uppåt så att kontakt så småningon etableras med k-olvstången och spär- 

rarna lyftes då ut så att styrstaven åter kan utdragas. Det hänvisas till 

figur 2. 1:1. Sammanflätningen av studsarna och de fjäderbelastade spär- 

rarna uppbackade av grafitmuttern är viktiga säkerhetsdetaljer för att 

förhindra en oavsiktlig utblåsning av absorbatorstaven. Dock kan reak- 

tortanken tappas på vatten via en trasig styrdonsstuds. Även elskruven 

ger en neddragning av den nukleära reaktoreffekten med början efter nå- 

gra sekunder ifall hydraulsystemet icke funktionerar. Inskjutningstiden 

medelst elskruven är ca 4 min. 

Styrstavarna är indelade i 17 grupper å 5, 6 eller 7 styrstavar. Hydraul- 

vatten hämtas från 17 st nivåreglerade snabbstoppstankar som är tryck- 

satta av lika många kvävgastankar med ett reglerat tryck på 100 bar. En 

ventil mellan nämnda snabbstoppstankar och drivdonen öppnar vid snabb- 

stopp. Vid fel på minst tre av kretsarna (låg nivå, lågt tryck) fås signal 

till elmotorerna för inskjutning av styrstavarna. Dessutom finns flera 

larmsignaler. Snabbstoppsledningarna till varje styrstav innehåller back- 

ventiler. Vid fullbordat snabbstopp stänger snabbstoppventiler och skal- 

ventiler i hydraulsystemet, de senaremedelst elkraft (ej viloströmskopp- 

ling). Snabbstoppet är indelat i två nivåer (2-stegssnabbstopp), motsva- 

rande två olika utlösningskedjor (SS respektive SSB -kedjan). SSB-kedjans 

styrstavar användes normalt till effektreglering och effektfördelningskon- 

troll och utgör en res ervgrupp. En snabbare idrifttagning av stationen 

fås således efter enbart SS-utlösning. Utlösning av kedjorna sker vid olika 

signalnivåer och signalkombinationer hos vakterna. SS-kedjans styrsta- 

var (52 st) utgöres av de egentliga säkerhetsstavarna och består av 8 st 

stavgrupper. Högst gi_ av dessa styrstavar får definitionsmässigt felfun- 

gera. Två felfungerande säkerhetsstavar i mest reaktiva positioner ger 

en effekttopp (lokal kriticitet) och dessutom kan sekundär kriticitet upp- 

komma i kallt tillstånd. Krav finnes från myndigheterna om två strejk- 

ande stavar men dimensioneringsförutsättningar för härav berörda sys- 

tem är under diskussion. Elmatningen till drivdonens elmotorer och man- 

övreringskretsarna är fördelade på två helt separerade stråk (8 stavgrup- 

per med 50 st styrstavar respektive 9 stavgrupper med 59 st styrstavar). 

Varje stråk omfattar styrstavar tillhörande båda utlösningskedjorna. 
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Elförsörjningen till snabbstoppsfunktionen för en styrstav tillhör icke 

samma stråk som elförsörjningen till den långsamma skruvfunktionen, 

varigenom risken blir mycket låg för att icke samtliga av snabbstopp be- 

rörda styrstavar skall funktionera vid felande elförsörjning. 

Borsystemet är dimensionerat för att kunna ersätta samtliga styrstavar 

men är dock relativt långsamt. Det kan automatiseras men är utfört för 

manuell utlösning. Fullt flöde fås efter 20 sek. Tvä pumpar matar in 

större delen av innehållet i en borinjekteringstank (4. 5 m3) på. ca 9 min. 

Härvid har 100 kg bor löst i 3. 7 m3 vatten tillförts reaktorhärden. Den 

erhållna borsyrehalten på minst 350 ppm svarar mot ca 10% reaktivitet, 

vilket räcker för att hälla reaktorn underkritisk vid kall, oförgiftad reak- 

tor (vattenfylld). 

PWR 

Reaktorn har 53 st styrstavar av vilka 8 st med absorbatormaterial en- 

dast i den yttre änden används för kontroll av den axiella effektfördel- 

ningen. De övriga 45 är av fullängdtyp, dvs med absorbatormaterial över 

hela längden. Vid effektkontroll användes blott en regleringsgrupp i taget. 

ginal vid varm härd med en styrstav i utdraget läge. Härtill kommer 

den absorberade reaktiviteten i tillfört flytande gift, som skall ge minst 

1% reaktivitetsmarginal också. vid kall härd även vid färskt, oförgiftat 
bränsle. Fullängdstavarna faller in i härden medelst tyngdkraften anting- 

en på en gäng eller i små. steg genom elektromagnetiska stegdon. De 

elektriska drivspolarna placeras utanför drivdonstuber utgörande tryck- 

bärande utskott på tankinneslutningen. Drivspolarna magnetiserar ankare 

innanför tankinneslutningen. Dessa ankare opererar spärrar, vilka griper 

in i gängor på drivaxeln. Vid behov av snabbinskjutning bortkopplas ström- 

men till spolarna, varvid sytrstavarna faller in i härden av egen tyngd. 

Det hänvisas till figurerna 2. 1:2 och 2. 1:3. Dellängdstavarna skruvas 

däremot ut eller in i härden på elektromagnetisk väg och bromsas me- 

kaniskt vid kraftbortfall. De användes icke för den normala effektkontrol- 

len och säknar därför intresse i detta sammanhang. Fullängdstavarna be- 

står av en drivaxel till vilken anslutits 20 stycken fingertjocka absorba- 

torpinnar, som styres in i respektive bränsleelement via ledrör.Använd- 

ningen av tyngdkraften för snabbinskjutning och avsaknaden av mekaniska 

genomföringar i tryckskalet är viktiga säkerhetsdetaljer. Risken för 

friktionsbromsning eller friktionsläsning av styrstaven bör dock beaktas. 
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Styrstavarna (fullängdtyp) är indelade i två avstängningsgruppor (2 x 8

stavar) och fyra regleringsgruppcrr (3 x 8 + l x 5 stavar). Grupperna får 

sedan indelade i undergrupper som styrs var och en cykliskt av ett u-lck- 

triskt kontrolldon. Vid effektkontroll användes blott en regleringsgrupp 
i taget. Vid snabbstopp faller samtliga styrstavar in i härden av egen 

tyngd. Genom att en av regleringsgrupperna i allmänhet hålles något in- 

skjuten i härden fås på kort tid en relativt stor negativ reaktivitetsramp. 
Endast en obetydlig inskjutning av en regleringsgrupp behöver tillgripas 
vid normal fulleffektdrift på grund av den i följande stycke beskrivna ef- 

fektkontrollen medelst i härdvattnet löst borsyra. Myndigheterna har be- 

gärt att frågan om två strejkande styrstavar skall undersökas. 

PWR-reaktorn innehåller normalt borsyra i primärvattnet och reglering 
av borsyrehalten sker medelst kemi- och volymkontrollsystemet. Vid 
behov pumpas (2 pumpar) borsyra från två borsyretankar till uppfyll- 
ningspumparna (3 pumpar) sugsidor. Man kan härigenom åstadkomma 
en långsam variation av reaktiviteten för kompensation av xenonförgift- 
ning och utbränning. Med en pump kan l % avstängningsreaktivitet vid 
varm härd fås på mindre än 16 min. Kompensation av reaktivitetstill- 
skottet vid avkylning sker medelst fortsatt borsyretillförsel. Borsyra 
kan även tillföras från vattentanken för bränslebyten. I samband med en 
del haverier utlöses förutom reaktorsnabbstoppskedjan även bl. a. en 

nödinjekteringskedja, innebärande ventilomkopplingar och pumpstarter 
så att nödinjekteringsvatten tillföres primärsystemet. Det finns två styc- 
ken aktiva injekteringssystem, ett högtryckssystem och ett lågtrycksys- 
tem. Medelst högtryckssystemet pressas borinnehållet i en separat bor- 

injekteringstank in i primärsystemet av nämnda uppfyllningspumpar vil- 
ka nu tjäns tgör som högtrycksinjekteringspumpar. Med två arbetande 

pumpar har primärsystemet, på storleksordningen 100 - 200 s, tillförts 
en extra borsyremängd på ca 60 kg (uppskattningsvis svarande mot grovt 
300 ppm eller 5 % avstängningsreaktivitet). Lågtrycksinjeteringssystemet 
kan först inkomma sedan reaktortrycket sjunkit till 40 bar. Detta flöde 
hämtas under ca 30 min från nämnda förrådstank för bränslebyten, inne- 
hållande borerat vatten. Det finns även ett passivt nödinjekteringssystem 
som tömmer sitt innehåll av borerat vatten då trycket sjunkit till ca 
45 bar. Vid haverier utan tryckändring kan man alltså endast räkna 

med den bormängd som tillföres via högtrycksinjekteringssystemet 
från dels borinjekteringstanken kompletterad med bränslebytestanken, 
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och dels kemi- och volymkontrollsystemet. Denna form av reaktivitets- 
kontroll är relativt långsam i jämförelse med styrstavarna och kan där- 
för icke ersätta dessa vad beträffar behovet av snabbstopp av reaktorn. 

Fullgod funktion är däremot väsentlig för att förhindra sekundär kriti- 
citet. 

Mesâvssaiga1Ei_rs21$2aS2âb_b§L°1›2 
Vid haverier är det i allmänhet av primärt intresse att snabbstoppa reak- 
torn. Detta, liksom övriga säkerhetsåtgärder, utlöses av ett antal vak- 

ter, som övervakar olika signifikanta uppmätta eller kontinuerligt beräk- 
nade (analogt eller digitalt) storheter. De olika säkerhetsåtgärderna ut- 
löses principiellt av olika slag av övervakade storheter vid olika nivåer 

på övervakade värden och vid olika kombinationer av signaler. I många 
fall tillgripes blockering av vissa funktioner eller åtgärders utlösande 
för att få maximal skyddseffekt. Till säkerhetsåtgärder räknas härvid 
icke blott rena nödåtgärder, utan även övriga automatiserade kontroll- 

funktioner i reaktorstationen. Genom övervakning av ett flertal storheter 

åstadkommes en säkrare skyddseffekt vid eventuella fel hos vakterna. 
Vidare är känsligheten hos storheterna varierande allt efter haveriets 

art, varför en bättre täckning erhålles om många storheter övervakas. 
En begränsning av antalet vakter är dock möjlig om storheter direkt 

svarande mot kritiska bränsle- och andra reaktordata beräknas konti- 

nuerligt och övervakas. Man får ju härigenom en finmaskigare skydds- 
effekt och samtidigt kan en del onödiga utlösningar undvikas. En hög funk- 

tionssäkerhet kan åstadkommas genom att mångfaldiga övervaknings- 
kanalerna (hög redundans) och helst även använda skilda utföranden 

och fabrikat av komponenter (liten risk för gemensamma fel av common 

m0de-typ). Användning av parallella övervakningskanaler av n av m- 

typ användes för att dels åstadkomma nämnda redundans och dels min- 
ska risken för obefogade utlösningar. Itabell 2. 1:1 visas en beräkning 
av sannolikheter för dels utebliven utlösning av systemet vid passivt 
fel i en kanal, dels obefogad utlösning av systemet vid aktivt fel i en 

kanal. För att minska risken för gemensamma fel av typen kraftbortfall, 
utför man manöversystemen vilokopplade, så att ett kraftbortfall leder 
till funktion (fail-safe). Givetvis kan kortslutningar i elektriska man- 

översystem leda till överledningar så att brytfunktionen uteblir, men 

sådant fel är mindre sannolikt och dessutom är det icke annat än i undan- 

tagsfall av common-mode-typ. Frågan om fullständig separation mellan 
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kanalerna eller ett system med mer begränsat antal komponenter men 

med överkopplingar finner varierande lösningar och kompromisser. 
Genom överkopplingar minskar risken för att ett fåtal styrstavar icke 

skall funktionera. Sannolikheten för att ett stort antal styrstavar icke 

ska-ll funktionera är i båda fallen mycket liten. separerade kanaler un- 

derlättar dock reparation, underhåll och provning och minskar risken 

för manuella felkopplingar och administrativa fel genom den förbättra- 

de överskådligheten. Det kan nämnas att den nämnda gruppstyrningen 
av styrstavarna vid snabbstopp i BWR är av separerad typ medan i PWR 

samtliga styrstavar släpps lösa av tvâ stycken utlösningsbrytare I
(ELLER-kopplade). För att nedbringa felsannolikheten hos normalt vil- 

ande nödsystem måste täta prövningar av funktionen utföras och utbyte 
eller reparation ske innan utnötningseffekter gör sig märkbara. 

Övervakningskedjorna för BWR är uppbyggda av 3 stycken separerade 
kanaler där varje kanal består av ett utlösningsrelä i serie med ett an- 

tal seriekopplade reläkontakter från de olika delvillkoren. Varje vakt 

förses även med en reservvakt för att ersätta en felaktig vakt vid repa- 

ration. Matning sker från 3 stycken oberoende batterisäkrade 110 V

ls-skenor. Varje kanal i nödfunktionskedjorna kan provas under drift. 

De 3 utlösningsreläerna påverkar ett antal kontaktgrupper. I varje kanal 

finnes således 17 st kontakter för elmatningen till 17 st pneumatiska pi- 

lotventiler hörande till de 17 st snabbstoppsgrupperna. Dessutom finnes 

ett antal 2 av 3-kopplade kontaktgrupper för andra funktioner. De tre 

pilotventilerna per snabbstoppsgrupp är pneumatiskt 2 av 3-kopplade. 

Viloströmskoppling användes genomgående i nödfunktionskedjorna. 

För PWR användes för snabbstoppskedjorna en uppbyggnad bestående av 

3 alternativt 4 stycken separerade kanaler. De olika vakterna ger signaler 
både till säkerhets- och till kontrollsystemet, direkt respektive via iso- 

lationsförstärkare. Härigenom kan antalet instrument begränsas och/ 
eller en större variation (diversity) hos säkerhetssystemet uppnås. 

Varje kanal matas av oberoende favoriserade vs-skenor. I varje kanal 

utgöres vakterna av analoga enheter som var och en matas av en eller 

flera mätvärdesgivare. Utgången till säkerhetssystemet tages från en 

bistabil vippa som matar två stycken reläer i två stycken separerade 

logiska enheter. Motsvarande kontakter är kopplade i antingen 2 av 3- 

eller 2 av 4-koppling, allt efter antalet kanaler för den övervakade stor- 

heten ifråga. Varje logisk enhet är uppbyggd av en utlösningskedja med 
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en manöverbrytare i serie med ett antal se riekopplade kontaktgrupper 
för de olika vakterna. De två manöverbrytarnas kontakter är ELLER- 

kopplade och bryter strömtillförseln till styrstavarnas magnetspolar. 
Vidare matas två stycken hjälpmanöverbrytare med kontakter i parallell 
med huvudkontakterna. Genom korskoppling kan manöverbrytarna pro- 

vas under drift utan att snabbstoppet äventyras vid full funktion i båda 

kretsarna. 

I 1152421181161 

Studier av tillförlitligheten hos säkerhetssystem bygger på antagandet 
att komponenternas relativa felfrekvenser lyder den s.k. badkarskurvan, 

dvs att relativa felfrekvensen kan sättas ungefär konstant sedan intrim- 

ningsfelen klarats av fram till dess att utnötningsfelen börjar göra sig 

gällande. Tillförlitligheten hos en komponent varierar i så fall enligt 

R = e-” 

Ä = relativa felfrekvensen 

t : tiden 

I en apparat antages att alla komponenterna mäste funktionera, dvs att 

OCH-regeln gäller, vilket innebär en enkel addition av samtliga relati- 

va felfrekvenser. Av den givna formeln framgår att det är väsentligt att 

få korta intervall mellan provningarna. Det totala säkerhetssystemets 

tillförlitlighet beräknas lätt genom tillämpning av OCH- respektive 

ELLER-reglerna för sannolikheter. Härigenom kan olika systems till- 

förlitlighet jämföras och även med adekvata data pä apparaters relativa 

felfrekvens er det aktuella systemets tillförlitlighet förutsägas. Ett stort 

antal studier har gjorts utomlands (ref. 2. 1:1) för att ange tillförlitligheten 
hos reaktorsnabbstoppssystemen. Vid analyserna införes den viktiga be- 

gränsningen att felen är oberoende dvs att gemensamma systematiska fel 

av common-mode-typ inte förekommer. Se för övrigt även kapitel 3. 

För ett snabbstoppssystem i AGR-reaktorer anges värden på felsannolik- 

heten varierande mellan 10-4 och 10-6 för ett enkelt system respektive 
-5 -9 3 ° lO och 10 

tionsmässig variation). För PWR- och BWR-reaktorer har en källa an- 

för ett dubblerat system (total separation och konstruk- 

givit värdet 10-4 på felsannolikheten hos ett enkelt snabbstoppssystem. 
Samma värde har av en annan källa angivits för kraftreaktorer i allmän- 

het. Det bör beaktas att vakterna (mätinstrument och förstärkare) liksom 
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den rent mekaniska delen av systemet (styr-stavar med drivdon) utgör de 

svagaste länkarna. Den enskilda övervakningen av en storhet kan uppvisa 

en hög felsannolikhet trots användning av flera mätkanaler. En källa be- 

räknar i ett exempel sannolikheter för ett snabbstoppssystem med blott 

en neutronflödesövervakning. Denna övervakning visar sig ha en felsan- 

nolikhet på 9. 6% trots att 2 av 3-koppling med 3 oberoende kanaler an- 

vändes. Användning av ett flertal övervakade storheter och/eller dubble- 

rade kanalsystem är således väsentlig för att nedbringa felsannolikheten 

på övervakningsdelen till samma låga nivå som för det egentliga snabb- 

stoppssystemet (manöversystem och styrstavar). Det bör betonas att fel 

på en övervakning leder till en viss tidsfördröjning innan nästa övervak- 

ning ger utlösningssignal, varför man med relativt hög sannolikhet måste 

räkna med en icke försumbar tidsfördröjning i samband med reaktorsnabb- 

stopp. Det har här icke räknats med sekvensfel (exempelvis rubbad härd- 

geometri) från den initierande olyckshändelsen. 

Referenser 

2.1:1 AIÃI-AP-DSH-I66ZO-HS. 
NARFÖRLAGGNINGSUTREDNINGEN. Tillförlitlighet hos 

reaktorsystem. Litteraturstudie. 

Bengt Andersson. 1971. 01.11. 
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Fig. 2.1:2
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Fig. 2.1:3
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2. 2 Ångavblåsningssystem 

För att tryckavsäkra reaktortanken vid sådana driftfall då den ordina- 

rie vägen för ångan till turbinen och kondensorn är blockerad, finnes 

särskilda avblåsningsanordningar .

Den studerade referensreaktorn av kokartyp är utrustad med 20 st ser- 

vostyrda avblåsningsventiler som är placerade på huvudångledningarna 
före de inre skalventilerna inne i inneslutningen. Deras totala avblås- 

ningskapacitet med en felande ventil av de tjugo är vid reaktortankens 

konstruktionstryck 85 bar ca 1190 kg/s, vilket svarar mot, drygt 100% 

reaktoreffekt vid upphört matarvattenflöde. Normalt ångflöde vid full 

effekt är 850 kg/s. Tills ammans med 2 tryckregleringsventiler kan sys- 

temet ha följande funktioner. 

Dir ektavblåsning 

Bas s ängavblås ning 

Tryckreglering 

Direktavblåsning sker med 15 av de 20 avblåsningsventilerna direkt till 

inneslutningens primärutrymme. Dessa ventiler styrs endast av sina 

egna styrsystem i form av impulsventiler för tryckstyrd öppning och de 

öppnar endast vid för högt tryck i reaktortanken för att säkerställa dess 

tryckavsäkring. De är inställda att blåsa i grupper vid olika tryck. 

- Bassängavblåsning sker via 5 av avbläsningsventilerna genom rör som 

leder ångan ner i kondensationsbassängen och där mynnar l. 5 m under 

bassängvattennivån. De 5 ventilerna har en kapacitet av 225 kg/s vid 85 

bar. De är försedda med impuls ventiler för tryckstyrd öppning samt 

magnetventiler för öppning på elektrisk signal. 

Två tryckregleringsventiler är var för sig parallellkopplade med var sin 

avblåsningsventil i bassängblåsningssystemet. Vardera ventilen har en 

kapacitet av 32 kg/s vid 70 bar. 

Systemets uppgift vid olika driftfall framgår av följande. 

Vid bortfall av yttre last liksom vid normal turbinutlösning kompenseras 

det minskade ånguttaget till turbinen av dumpning till turbinkondensorn 

och avblåsningssystemet behöver icke träda i funktion. 

Om dumpning icke kan ske träder bassängblåsningssystemet i funktion. 



3-7 -
NÄR-O92:1 

Orsaken till utebliven dumpning kan t. ex. vara fel på kondensorn, miss- 

lyckad övergång till husturbindrift som leder till att kondensorns kyl- 

vattenpumpar stoppar eller misslyckad dumpningsmanöver. 

I olika isoleringsfall stänges skalventilerna i huvudångledningen och 

samtidigt startar avblåsning med bassängblåsningssystemet. Tillsaml 
mans med de två tryckregleringsventilerna har det tillräcklig kapacitet 

för att förhindra att de direktblåsande ventilerna träder i funktion vid 

dumpförbudblåsning eller isolering förutsatt att reaktorsnabbstopp er- 

hållits. Efter den första transienten stabiliseras trycket med tryckreg- 

leringsventilerna. 

Den totala avbläsningskapaciteten har valts med utgångspunkt från nor- 

merna för konventionella ångpannor, men man har ej förutsatt något 
driftfall som skulle kräva denna kapacitet. 

Tryckvattenreaktorn har såväl ett primärsystem som ett sekundärsys- 
tem som kräver tryckavsäkring. Principen är därvid den att värmeeffek- 

ten producerad i reaktorn överföres via änggeneratorerna till sekundär- 

systemet. Om turbinen och kondensorn av liknande skäl som för kokar- 

reaktorn ej kan taga emot den producerade ångan så öppnar säkerhets- 

ventiler pä sekundärsidan när trycket stigit till deras blåsningstryck. 
Normalt skall reaktorn stängas av men även utan en omedelbar reaktor- 

avstängning eller andra kontrollåtgärder skall sekundärsidans säkerhets- 

ventiler ha tillräcklig kapacitet. Även primärsidan skyddas av säkerhets- 

ventiler för att hindra övertryck vid turbinsnabbstopp eller andra tran- 

sienter eller störningar som kan ge övertryck. Deras kapacitet är be- 

räknad under förutsättning att sekundärsidans tryckavsäkring fungerar. 

För kontroll av trycket på primärsidan finnes ett tryckhållningskärl till 

en del fylld med ånga. I första hand hindras en tryckstegring med ett 

sprinklingssystem som kondenserar ångan. När dess kapacitet ej räcker 

till träder avblåsningsventiler i funktion (3 st med en kapacitet av 26. 5 

kg/s vardera). Om trycket stiger till 171 bar från det normala arbets- 

trycket 154 bar öppnar säkerhetsventiler (3 st med kapaciteten 44 kg/s 
mättad ånga vardera). Olika kontrollsystem skall förhindra tryckstegringar 

t. ex. snabbstoppssignal som utlöses av högt tryck. 

Tryckavsäkringsventilerna blåser till en avblåsningstank som innehåller 
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vatten i vilket ångan kondenserar. Denna tank är i sin tur avsäkrad 

med sprängbläck som brister vid ca 7 bar och har en blåskapacitet 
av 132 kg/s och mynnar direkt i inneslutningen. 

Z. 3 Elkraftförsörjningens uppbyggnad 

Allmänt 

Många viktiga funktioner i ett kärnkraftverk är beroende av elkraft och 

det ställes därför stora krav på elkraftförsörjningens driftsäkerhet un-. 

der normal drift och inte minst vid haverisituationer. Viktiga funktioner 

i stationen är dubblerade och det är då viktigt att de båda enheterna var- 

dera erhåller sin kraftförsörjning via olika oberoende matningsvägar. 

Ett uppstått fel mås te till sin vidd begränsas så mycket som möjligt så 

att t. ex. ett fel i en anläggningsdel eller komponent ej får påverkan andra 

anläggningsdelar eller komponenter, varken elektriskt, mekaniskt, ge- 

nom brand eller på annat sätt. 

Elkraftbehov l 

Små pumpar och fläktar t. ex. som ej har direkt med stationens drift att 

göra kräver ej samma avbrottsfrihet av matande kraft som exempelvis 
reaktorns huvudcirkulationspumpar, matarvattenpumpar, motorer för 

styr- eller säkerhetsstavar, viss instrumenterings- och regleringsut- 

rustning osv. Utlösning av eller totalhaveri av en pump eller fläkt i den 

förstnämnda kategorin, dvs mindre viktiga komponenter, kanske endast 

förorsakar larmsignal i stationens kontrollrum, medan däremot den allra 

minsta lilla driftstörning (förhöjd kylvattentemperatur hos drivmotorn) 
i en huvudcirkulationspump ger larmsignal i kontrollrummet. Skulle all- 

varligare störningar på en matarpump uppstå, måste kanske en reserv- 

pump automatiskt inkopplas eller i värsta fall reaktorn och turbinen auto- 

matiskt utlösas och sprinkler- och nödkylpumpar startas, ventiler om- 

ställas osv. Elkraftdistributionen till de olika komponenterna måste så- 

lunda ske med hänsyn till komponenternas skiftande krav på driftsäkerhet. 

Som framgår av ovanstående måste sålunda vitala komponenter alltid ha 

tillgång till elkraft. Detta innebär att reservkraftmatning alltid måste 

finnas tillgänglig. Reservkraften skall inlopplas automatiskt. Reservkraf- 

ten utgöres i allmänhet av dieselaggregat eller gasturbiner. En del be- 

lastningsobjekt, främst-viktiga instrumenterings- och manöverkretsar, 
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kräver helt avbrottsfri kraft och är då ansluten till batteri, direkt vid

likströmsbehov eller indirekt via en omformare eller motorgenerator

vid växelströmsbehov.

Elkraftdistribution

Vid distribution av elkraft måste för att tillfredsställa ovannämnda krav

denna ofta ske så att skada (brand, vatten osv.) på en matningskanal ej

påverkar en annan kanal.

Flera helt skilda, helst av varandra oberoende, elkraftsystem bör fin- 

nas. Sålunda kan förekomma

1 . ett växelströmssystem för kraft och manöver,

2. ett likströmssystem för mindre kraftbehov, för manöver och för in-

dikering,

3. ett växelströmssystem för indikering och reglering, 

4. ett likströmssystem för indikering och reglering 

1 . Växelströmsdistributionen skall när det gäller redundanta belastnings-

objekt ske så att objekten matas via olika helt från varandra skilda

kanaler. Dessa kanaler skall matas från grupper anslutna till olika

skensystem, t. ex. A-iresp. B-skenani stationens ställverk. Distri-

butionen av elkraft- och manöverspänning skall ske från samma hu- 
i

vudgruppsäkring. Så t. ex. får ej kraftmatningen till en pump tagas

från ett system och manövern till denna pump från ett annat.

Distributionen från stationens ställverk till huvudcentral och från hu- 
i

vudcentral fram till redundanta belastningsobjekt skall ske på helt 
skilda kabelvägar (kanaler). Om brand-, vatten- eller andra skador

drabbar den ena kanalen, får den andra ej påverkas av detta. Kablarna

kan lämpligen förläggas i kulvertar försedda med sprinklings system

som automatiskt träder i kraft vid för hög kulverttemperatur.

Distributionssystemet skall övervakas från stationens kontrollrum.

Sålunda skall finnas kontroll på systemets skenspänning, ström, fre- 

kvens och brytarlägen.

2. Likströmsdistributionen sker alltid parallellt med ett batteri. Man

erhåller härigenom en så avbrottsfri kraftleverans som möjligt. Sys-

temet matas från särskild växelströmsgrupp via en likriktare.
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Vissa mindre motorer kan behöva en sådan avbrottsfri kraftleverans 

som ovan nämnts. Dessa motorer som i allmänhet är av asynkron- 

motortyp matas då från batterianslutna motorgeneratorer. Minst två 

av varandra helt oberoende sådana distributionssystem skall finnas. 

Batteriernas kapacitet bör vara så pass väl tilltagen att erforderlig 
drifttid kan erhållas på anslutna belastningar, vid t. ex. ett reaktor- 

haveri, som erfordras för reaktorns nedkörning eller shut-down. 

Varje motorgenerator skall vara dimensionerad för hela den nämnda 

belastningen. Vid fel på en motorgenerator skall automatiskt dess be- 

lastning övertagas av reservaggregatet. *

3. Växelströmmen för instrumentering och reglering bör tagas från de 

batterianslutna motorgeneratorerna för att erhålla största möjliga 
driftsäkerhet. När det som i detta fall ofta rör sig om automatiska 

säkerhetsfunktioner (inkoppling av reservkomponenter, reglering, 
start och stopp av anläggningsdelar osv) skall, där stor säkerhet och 

pålitlighet krävs, 2 av 3-koppling användas. Detta innebär att t. ex. 

en viss mätpunkt avkänns av 3 st lika mätgivare. Vardera av de tre 

mätutrustningarnas kraftbehov tillgodoses i största möjlig utsträck- 

ning genom skilda kabelkanaler utgående från helt skilda säkrings- 

grupper från av varandra oberoende spänningskällor. Signal från 

ifrågavarande mätpunkt erhålles om minst 2 st av de 3 mäturustning- 
arna passerar ett inställt gränsvärde. 

Som exempel på diversifiering kan nämnas hur övervakningen av en 

huvudcirkulationspump kan arrangeras. En mätstorhet utgöres av 

temperaturen i kylvattenkretsen hos drivmotorn till en huvudcirku- 

lationspump. Samma krets antages ha ett liknande mätsystem som 

avkänner kretsens flöde. En temperaturstegring i kylvattnet kan be- 

ro på en flödesminskning. Flödesmätpunkten kommer då först att ge 

larmsignal till kontrollrummet. Fungerar inte denna mätpunkt, kom- 

mer den förstnämnda temperaturmätpunkten att ge larm. Skulle även 

denna strejka, erhålles larmsignal från en temperaturmätpunkt i 

nämnda drivmotors lindning osv. 

4. Likströmsmatning kan ofta vara motiverad för indikeringsändamål. 

Indikeringslampor för Till- och Från-lägen för diverse motorer 

*
Motorgeneratorerna skall placeras avskilda från varandra i var sitt 
rum så att brand- eller vattenskador i det ena rummet ej skadar det 
friska aggregatet. Samma sak gäller likriktare m.m. 
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ävensom Öppet-Stängt-lägen för spjäll, ventiler 0. dyl. , matas lämp- 

ligen från likströmsbatterict. Försvinner all váixelspänningsfiârsörj- 

ning, kan likväl stationens status bedömas genom att all indikering 

är intakt så länge batteriets kapacitet förslår. 

Vad beträffar distributionssättet gäller även här vad som tidigare 

nämnts. 

.Hagman _S2âr32:®_e$c_ _

I USA har IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) utveck- 

lat kriterier för utformning av elektriska system för kärnkraftstationer. 

Det finnes således anvisningar för elkraftdistributionen för vad de kallar 

Class IE Electric Systems dvs elektriska system som skall lämna den 

elkraft som erfordras för att stänga av reaktorn och för att begränsa 

spridningen av radioaktivitet vid ett dimensionerande haveri. Andra anvis- 

ningar behandlar exempelvis klassificering av isolermaterial utsatta för 

neutron- och gammastrålning och standard för elektriska genomföringar 

för täta skal. En översikt av olika normer finnes i ref. 1 .

I AEC:s General Design Criteria nr 17 anges allmänna krav om redundans, 

oberoende och provmöjligheter för att garantera stationens kraftkällor 

och distributionssystem en säker funktion även vid enstaka fel. 

AEC:s Safety Guide nr 6, Independence between redundant standby (inside) 

power sources and between their distribution systems, och nr 9, Selection 

of diesel generator for standby power Supplies, berör elkraftförsörjningen. 

De betonar vikten av att det inte får finnas några kopplingar mellan redun- 

danta belastningsgrupper, och att reservkraftaggregaten skall vara dimen- 

sionerade att klara de stora startströmmar som uppträder vid igångkör- 

ning av belastningsobjekten. Även bortfall av stora laster måste beaktas. 

Vid val av storlek på dieselgeneratoraggregat för reservkraft skall märk- 

effekten väl definieras och väljas med tillbörlig marginal. Vid provkör- 

ning av stationen skall de beräknade belastningarna verifieras genom mät- 

ningar. 

I 2521111 Liähfl 

I ref. 2 har sammanställts några litteraturdata för tillförlitligheten hos 

reservkraftaggregat. En japansk undersökning har gett värden på felin- 

tensiteten för dieseldrivna elförsörjningsaggregat på 310-3/start för 
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små aggregat (3 kVA) och 6-10-3/start för stora aggregat (75 kVA). 
Från Kanada rapporteras resultat av veckotester av dieseldrivna el- 

kraftaggregat vid NPD och Douglas Point-reaktorerna. - För den först- 

nämnda, som är försedd med två 175 kVA-aggregat, erhölls felintensi- 

teten 0. 02 fel/test och aggregat. För Douglas Point, som utrustats med 

två 950 kVA-aggregat, blev motsvarande värde 0.1 fel/test och aggre- 

gat. 

Totala felintensitetn för försörjningen av hjälpkraft beror på hela syste- 
mets uppbyggnad. En studie av sannolikheten för att erforderligt antal 

objekt i säkerhetssystemen ej erhåller spänningsmatning vid ett primärt 
fel som påfordrar reservkraft har utförts enl. ref. 3. Resultatet gav en 

felrisk på 10-4 per anfordran. 

Referenser 

Ref. 1. Review of engineering standards for nuclear power system. 

Nuclear Safety volume 12, no 3, May-June 1971 

Ref. 2. Närförläggningsutredningen. Tillförlitlighet hos reaktorsystem. 
Litteraturstudie .

Bengt Andersson. AE-AP-DS-16620-118 

Ref. 3. Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem i kärnkraftverk. 

c. Lindqvist. Vattenfall EKV-PM11/71. 

2. 4 Kvalitetsbevakning av reaktortankar 

Lnlzdeáns 

Reaktortankar är tryckkärl av cylinderform med halvsfäriska topp- och 

bottengavlar. Locket är fäst vid kärlets övre ände med ett bultat fläns- 

förband av praktiskt taget samma öppning som kärlets, vilket medger 
full tillgång till kärlets inre delar under bl. a. bränslebytesoperationer. 
Reaktorhärden med höjden ca 4 m befinner sig omkring mitten av cylin- 
dern. Den angränsande delen av cylindermanteln erhåller den största 

neutronbestrålningen, vilken vid stora doser ( 1018 n/cmz;  1 MeV) 
verkar försprödande på materialet. Reaktortanken består i denna del 

av sammansvetsade böjda jämntjocka plåtsvep eller helsmidda ringar. 
Rörstudsar placeras fria från neutrondosens inverkan vid cylinderns 
ändar företrädesvis ovanför härden. 



Tabell 1. Reaktortankar 

Termisk effekt 

Tryck 

konstr. 

drift 

Temperatur 

konstr. 

drift 

Väggtj ocklek, mantel 

Diameter , inner 

Höjd 

Material 

Vikt 

MW 

bar 

E? 

3 

E? 

ton 

_33_ 

BWR 
Barsebäck 

1700 

85 

70 

300 

286 

0.129 

5. 2 

20. 0 

ASTM302B 

ca 500 

NÄR-092:1 

PWR 

Ringhals II 

2440 

171 

154 

343 

320 

0.195 

3.98 

12.1 

SA-533 

ca 220 

Reaktorkärlen i tabell 1 är representativa för den reaktorgeneration, 

som nu är under uppförande i Sverige. 

Med avseende på storlek, godstjocklek och hårda kvalitetskrav är reak- 

tortankar ett mycket kvalificerat tillverkningsobjekt, som erbjuder 

många problem 

Med hänsyn till säkerheten är kvalitetskraven mycket rigorösa. I nu gäl- 

lande reaktorsäkerhetsfilosofi räknar man ej med att ett snabbt propage- 

rande stort reaktortankbrott skall kunna inträffa, vilket baseras på för- 

utsättningarna att kvaliteten blir så väl kontrollerad under tillverkningen 

samt periodiskt under drift, att sannolikheten för brott är försumbar. 

Här skall behandlas några av de faktorer som påverkar tillförlitligheten 

hos reaktortankar. De värderingar som göres är baserade på rapporter 

och diskussioner med olika specialister (ref. 1-6). 

Material 

Det material som i dag användes för reaktortankar är stål av typen ASTM 

A 533 B. Materialet är ett ferritiskt stål med ca 0. 25 % C, 0. 20% Si, 

1. 20% Mn, 0. 50 % Mo och O. 50 % Ni. Det används i seghärdat tillstånd 

och uppvisar då :illräcklig homogenitet och brottseghet i tjocklekar upp 

till 30 cm. Reaktortankar är vanligen invändig beklädda med ett 4 ä 5 
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mm tjockt rostfritt skikt som appliceras genom påläggssvetsning. 

För att begränsa godstjockleken då kärlstorleken ökar strävar man efter 
att utveckla nya material med bättre egenskaper. Det uppstår inte bara 

svetsproblem utan även konstruktiva problem vid stora godstjocklekar. 
För att få lång livslängd på kärlet måste materialet bli tunnare för att 
tåla många cyklingar i samband med uppkörningar och avställningar. 
Största säkerhet fås genom val av en dimension som man väl behärskar 
och genom användning av ett välkänt material. 

Dimensioesrins. 

Dimensioneringen utföres i enlighet med Tryckkärlsnormerna, Pann- 

svetsnormerna och i de fall dessa normer inte är tillämpliga, ASME 
Boiler and Pressure Vessel Code, Section III Nuclear Vessels. 

Det betyder att komponenters väggtjocklek i första hand skall vara di- 

mensionerade enligt de svenska normerna med hänsyn till konstruktions- 

tryck. För belastningar av koncentrerade krafter och temperaturskill- 
nader måste bedömning ske gentemot ASME III. 

Vid dimensioneringen skall beaktas såväl statisk belastning (konstruktions- 
tryck och vikt) som transienta belastningar vid olika driftfall. Således 

tage s hänsyn till 

- belastningsvariationer under rutindrift inklusive laständringar 
- start- och avställningsförlopp 
- haverisituationer med exempelvis brott på anslutande ledningar 
- säkerhetssystemens aktioner av typen nedblåsning, härdstrilning 

och mavaflödning 
- pr ovt ryckning. 

För tanken, betraktad som ett skal, kan man med datorprogram för tunna 

kärl klara hållfasthetsberäkningarna. För studsar finns även beräknings- 
metoder, som ger ett tillförlitligt resultat. Beräkning av komplicerade 
gavelkonstruktioner kan bereda vissa svårigheter, eftersom datorernas 

kapacitet ej är tillräcklig för en sådan komplex konstruktion. 

Iillvsslsniag 

Vid framställning av en reaktortank är det vissa väsentliga krav som 

ställs på tillverkaren. Han måste ha 
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l. erfarenhet av och resurser för tillverkning av liknande tryckkärl, 

2. laboratorieresurser, 

3. kontrollorganisation inkluderande utrustning och rutiner. 

Stora krav ställs även på materialleverantören. 

I regel är det svetsfrågorna som erbjuder de svåraste problemen under 

tillverkningen. Svetsmaterialet och den värmepåverkande zonen utgör 

det svagaste området. Det finnes anledning påpeka vikten av att svets- 

materialet och svetsförfarandet närmare specificeras exempelvis i 

1101711191 .

Genom den ständiga ökningen av dimensionerna på tankar och tjocklek 

på godsen har man ej hunnit etablera en välgrundad erfarenhet bland 

europeiska tillverkare. Välkända tillverkare blir lätt överbelagda, vil- 

ket medför en tidspress som kan resultera i försämrad kvalitet. Med 

hänsyn till att reaktortanken f. n. i regel är tidsstyrande för en reaktor- 

s tation är varje störning när arbetet kommit igång synnerligen dyrbar. 

Få tankar av någorlunda storlek har hittills passerat tillverkningen utan 

svårigheter, vilket ofta givit sig tillkänna i leveransförseningar. 

Vikten av en bra tillverkare för att slutprodukten skall erhålla avsedd 

kvalitet är helt klar. Man kan inte, oavsett hur intensiv tillverknings- 

kontroll man har, undvika en kvalitetsförsämring i många avseenden 

om tillverkare inte från början kan få fram en god kvalitet. Betydelsen 

av denna försämrade kvalitet är mycket vanskligt att uttala sig om, då 

den i regel inte är mätbar och tillräckligt erfarenhets- eller experimen- 

tellt underlag saknas .

131.5 12e__1ti_°2_°_cä 5221:2211_ .fire êai/_âsáriiaa 

De tidigare nämnda normerna ger vissa anvisningar för kontrollen. Des- 

sa är emellertid ej tillfyllest i alla avseenden utan tillverkare, leveran- 

törer och beställare har utarbetat egna tillägg och tillämpningsföreskrifter. 

Bland annat kräver inte ASME III ultraljudprovning av svetsskarvar. Vi- 

dare förekommer inte arbetsprover. De tyska normerna syftar mer till 

att säkerheten för tredje man skall bevakas och är mer flexibla. Om 

man följer den praxis som finns i Europa så fästs större vikt vid arbets- 

prover, slagseghetsvärden och de sakkunnigas bedömning. Inom den sven- 

ska tryckkärlskommissionen, kommitté 8, pågår arbete att ta fram nor- 

mer. Man planerar att beakta ISO-normer och ASME III och göra 
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särskilda tillägg. Mycken tillverkning sker efter ASME III och det är 

en styrka med en allmänt accepterad norm, som verk städerna är vana 

vid. 

Ovannämnda förhållanden innebär att det föreligger ett behov av att nor- 

mer utvecklas .

Före tillverkningens start uppgöres kontrollplaner och det är viktigt att 

alla operationer är inlagda i tillverkarens arbetsprogram. Detta är det 

enda sättet att garantera att alla kontroller verkligen blir utförda i rätt 

tid. 

För att kunna göra förstörande provning på delar som produktionsmäs- 

sigt motsvarar aktuell tank utföres s.k. arbetsprover. Det är mycket 

viktigt att dessa följes upp noga och får t. ex. samma värmebehandling 
m. m. som aktuell tankdel. Det bästa vore, om arbetsproven kunde ta- 

gas ur utskurna stutsrondeller, förlängda svetsskarvar m.m. dvs i så 

nära anslutning till aktuellt arbetsstycke som möjligt. Detta är nu inte 

alltid möjligt, t. ex. för rundskarvar måste separata uppsvetsade ar- 

betsprover utföras. Som komplement kan dock t. ex. svetsgodsanalys 
tagas direkt ur aktuell skarv. 

För längdskarvar kan man få reproducerbara svetsar. För stutsar stäl- 

ler det sig svårare eftersom där förekommer mycket handsvetsning. 
Vid undersökning av kvaliteten hos olika svetsares produktion kan stora 

variationer påvisas .

Kontrollmässigt erbjuder svetsarna de största problemen genom att be- 

stämning av felkaraktär m. m. kan vara problematiskt i de tjocklekar 
man numera sysslar med. 

Enligt ASME III skall stumsvetsar radiograferas. I Sverige och för öv- 

rigt i Europa har ultraljudkontroll haft en dominerande användning. För 

hittills tillverkade tankar för Ågesta, Marviken och Oskarshamn I har 

alla tryckbärande stumsvetsar ultraljudprovats. Radiografering har även 

utförts för dessa svetsar i betydande omfattning. Samma krav föreligger 
även för tankarna till Ringhals I och II samt Oskarshamn II och Barse- 

bäck I som nu är under tillverkning. Erfarenheterna från svetskontrollen 

av ovanstående färdigtillverkade tankar visar klart nödvändigheten av 

att ultraljud måste användas för att kunna avslöja vissa sprickförekom- 
ster och bindningsfel i svetsarna. 
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Tillverkningen kan sägas avslutas med vattenprovtryckning enligt tryck- 

kärlsnormerna. I vissa fall kan härvid spänningsmätning behöva göras 

på vissa partier för att verifiera beräkningarna. Även viss ultraljud- 

provning och sprickdetekteringskontroll brukar ske efter provtryckningen. 

Även under transport och montageskedet måste en kontroll ske. 

Vid transport måste bl. a. kontrolleras att alla ytor är skyddade på lämp- 

ligt sätt. Vidare att alla lyft och förflyttningar sker på ett riktigt sätt och 

att tanken eller dess stutsar inte utsattes för skadliga stötar eller slag. 

Innan tankens interna delar monteras måste en noggrann rengöring och 

slutinspektion utföras. Även under montaget måste största noggrannhet 

iakttagas så att renheten kan upprätthällas. Vid monteringen av interna 

delar skall speciellt tillses att ev. använda skruvförband drages på rätt 

sätt samt blir ordentligt låsta. 

_ÅLGEEQQTBâEdEÅEêPEEtÅEH_ 

I och med att ASME XI fastställdes som gällande norm i USA för återkom- 

mande inspektion av kärnkraftanläggningar har fasta riktlinjer erhållits. 

Normen innehåller bl. a. krav på såväl åtkomlighet, omfattning som pe- 

riodicitet för inspektionerna. Hittills färdigställda reaktorstationer fyl- 

ler som regel ej fordringarna i ASME XI. Ett intensivt arbete i dessa 

frågor för påbörjade och beställda stationer pågår dock. Man kan säga 

att det i vissa fall skulle fordras rätt radikala ingrepp i en reaktorsta- 

tion och dess reaktortank för att helt kunna uppfylla kraven i ASME XI. 

Så är t. ex. kokarreaktorernas bottenparti ett besvärligt kapitel ur in- 

spektions synpunkt. 

Återkommande besiktning av en reaktortank innebär en periodisk kontroll 

av att ingen farlig förändring skett med vare sig materialegenskaper eller 

övrig kvalitet. 

Man kan dela upp undersökningen i tre grupper: 

a. materialförändring vilket kontrolleras medelst bestrålningsprover 
i tanken, 

b. homogenitetsförändringar i svetsar och högt påkända partier, 

c. korrosionsangrepp som kan ha orsakats av olämpligt utgångsmaterial, 

olämplig kemi eller nötning på grund av vibrationer av interna delarna. 
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Homogenitetsförändring kontrolleras med ultraljud. Avståndsmanövre- 

rad apparatur användes där åtkomligheten så kräver. Före idrifttagande 
av en reaktortank måste en kartläggning av alla defekter ske. Detta sker 

i och för sig redan under tillverkningskontrollen men med annan metod. 

Kartläggningen benämnd Fingerprint omfattar samtliga svetsar och 

materialpartier enligt samma program som senare skall tillämpas. Vid 

de återkommande besiktningarna kräver ASME XI endast att mycket 
små partier av t. ex. mantelns rak- och rundskarvar skall undersökas 

varje gång. Det är lämpligt att denna omfattning utökas, vilket i och 

för sig inte innebär nämnvärt längre tid då mycket av tiden går åt för 

applicering av apparatur en. 

Vid bedömning av en defekts farlighet är man hänvisad till att dels för- 

söka göra en studie med hjälp av de brottmekaniska teorierna och dels 

följa upp indikationen regelbundet och försöka få en uppfattning om den 

ev. tillväxthastigheten. 

gslinsisri &

995lâaâtâmxeêäêâsârrlsêeés? 

Bedömningen av risken för snabbt katastrofalt brott i tryckkärl av ferri- 

tiska stål har hittills uteslutande grundats på utvärdering av den s.k. 

omslagstemperaturen mellan sprött och segt brottbeteende. Ferritiska 

stål uppvisar en s.k. omslagstemperatur under vilken sprickor kan ut- 

bredas snabbt utan omfattande deformation för att leda till s.k. spröd- 
brott även under påverkan av låga spänningar. Vid temperaturer ovanför 

omslagstemperaturen krävs däremot höga spänningar för att brott skall 

erhållas. För att bestämma denna omslagstemperatur har man använt 

olika provningsmetoder, t. ex. Charpy V, Nil-Ductility Temperature 

(NDT) eller i något modifierad form Robertson crack arrest. 

Pellinis fracture analysis diagram som används numera för att bedöma 

risken för tankbrott baseras i princip på detta betraktelsesätt. På basis 

av erfarenheter från driftsbrott och laboratorieprovningar har sambande 

mellan spänning, sprickstorlek och temperatur etablerats. NDT används 

här som referenstemperatur och man gör ett mer eller mindre godtyckligt 

tillägg på 33°C (ÖOOF) för att definiera den temperatur över vilken ingen 
katastrofal tillväxt av elastiskt belastade sprickor sker. Diagrammet 

anger ocks å minimispänningen under vilken spricktillväxt inte kan ske. 
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NDT och sprickstoppsdata bör vidare korrigeras för ändringar på grund 

av bestrålning samt i vissa fall även för plåttjocklekseffekter. Så länge 

driftstemperaturen hålls över den reviderade NDT + 33°C anses tryck- 

tanken vara säker från sprödbrott. 

Brottmekanis ka betraktels esätt 

I motsats till Pellinis diagram som är baserat på erfarenheter, beskri- 

ver de brottmekaniska teorierna entydigt sambandet mellan materialets 

brottseghet, den pålagda spänningen och storleken på den största sprickan 

som ej tillväxer instabilt. Teorin bygger på en energibetraktelse över 

de fenomen som medger att i materialet lagrad elastisk energi tillförs 

sprickspetsen och utför det för spricktillväxten erforderliga separations- 

arbetet. Om materialets brottseghet är känd kan man beräkna storleken 

på den största tillåtna sprickan vid en viss pålagd spänning. Linjär elas- 

tisk brottmekanik definierar denna brottseghet K , under plant töjnings- IC 
förhållande som anses kunna uppnås i tillräckligt tjocka material. Spän- 

ningsintensitetsfaktorn K skall ligga under det kritiska värdet på brott- 
I 

segheten K , som är en materialkonstant. Bedömningen av risken för 
IC 

att defekten skall leda till brott, bygger på den marginal som finns mel- 

lan spänningsintensitetsfaktorn KI och det kritiska värdet KIC. 

Spricktillväxten på grund av belastningsvariationer beror i första hand 

på variationen av spänningsintensitetsfaktorn K under belastningscykeln I 
och i andra hand av medelvärdet av KI. Tillväxten hos sprickan fram till 

nästa inspektionstillfälle eller under tankens livstid kan på detta sätt upp- 

skattas. Korrosionens ökande inverkan på sprickors tillväxthastighet 

bör då beaktas .

Erfar enhet av metoderna 

Användningen av omslagstemperaturen som kriterium vid dimensionering 

har icke motsagts av erfarenheten. Inträffade fel har kunnat förklaras i 

enlighet med denna teori. Användning av omslagstemperaturen bygger på 

erfarenhet från en viss typ av tryckkärl och från använda st ålkvaliteter. 

Kriteriet har ej full tillämpning vid grova konstruktioner och för nya ma- 

terial kan viss osäkerhet föreligga. 

De brott-mekaniska teorierna har kunnat bekräftas vid laboratorieprov- 

ningar. Även vid inträffade brottfall har en viss överensstämmelse kunnat 

konstateras. 
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Svårigheter att bestämma de ingående parametrarna vid verkliga för- 

hållanden begränsar tillämpningen av metoden. 

Bestämning av brottsegheten måste göras för materialet i svetsen och 

det värmepåverkade området, som vanligen utgör de svagaste områdena. 

Brottseghetsdata för bestrålat material är de minst tillförlitliga data för 

närvarande. Statistiska data erfordras och efter några års fortsatt prov- 

ning kan bättre verifierade data föreligga. 

Uppgifter om den verkliga spänningen är väsentlig. Vid studsar kan höga 

egenspänningar erhållas. Teoretiskt kan tredimensionella egenspänningar 
uppgå till 2. 5 ggr sträckgränsen i ett enaxligt spänningstillstånd. 

Brottmekanikens tillämpningar har således sina begränsningar. Men det 

är den enda tillfredsställande modell man har för närvarande. 

Driftförhållanden 

Konstruktionsdata är för kokarreaktorer 85 bar 300°c och för tryckvatten- 
reaktorer 170 bar 34000. Nämnda tryck och temperaturer innehåller er- 

forderliga marginaler för rutinmanövrering, förutsedda driftstörningar 
och omfånget av öppningstrycken för avblåsnings- och säkerhetsventiler. 

För tryckvattenreaktorn gäller att innehållet av fasta partiklar hålls med 

jonbytarfilter lägre än l ppm för att undvika beläggningar (crud) på brän- 

slets yta och kloridhalten hålls lägre än O. 15 ppm. Väte och hydrazin 
tillförs för att begränsa syrehalten. pH-halten. bes tämmes av koncentra- 

tionen av borsyra i systemet. Värdet kan väntas ligga mellan pH 4. 2 vid 

hög borsyrekoncentration och pH 10. 5 vid låg borsyrehalt (ZSOC). 

I kokarreaktorn är det på grund av gasavskiljningen i kondensorn ej möj- 

ligt att nedbringa den av vattenradiolys en producerade syrehalten med 

hjälp av tillförd vätgas. I närvaron av syreöverskott nedbryts hydrazin 
i reaktormiljön till salpetersyra och kokarreaktorer måste följaktligen 
avstå från styrning av syrehalt och pH. Man har i stället undersökt kor- 

rosiviteten i vattensys tem karakteris erade av låg halt av lösta och sus- 

penderade ämnen, låg syre- och kloridhalt, variabelt pH och stoikiome- 

trisk syre-väte-halt i vatten och ånga. I provkretsar har man funnit att 

system av rostfritt stål, kolstål, zircalloy, inconel, kopparlegeringar, 

koppar-nickellegeringar typiska för kokarreaktorns primärkretslopp vi- 

sar mycket låg korrosionshastighet. 
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De potentiella hoten mot reaktortankens integritet är i detta sammanhang 

spänningskorrosion i närvaro av kloridjoner samt väteförsprödning, som 

inträffar om av korrosionsprocessen bildad vätgas upptas i tankväggen. 

Reaktorkärl utsätts för bl.a. neutronsträlning. Ackumulerade neutron- 

dosen vid energier över l MeV uppgår i allmänhet efter 40 är till om- 

kring 1019 neutroner/cmz. Begynnande ändring av materialegenskaperna 

kan påvisas vid neutrondoser över ca 1018 n/cmz. Förändringarna gär i 

allmänhet i fösprödande riktning innebärande höjning av omslagstempe- 

raturen för sprödbott, höjning av sträckgräns och brottgräns samt minsk- 

ning av förlängning och kontraktion. Höjningen av omslagstemperaturen 
för stålet A 302 B, som är en föregångare till A 533 B, uppgår vid tem- 

peraturen 260°C (SOOOF) till ca 40°C vid neutrondosen 1018 n/cmz  1 

MeV, till 120°c vid 1019 n/cmz och till ca 260°c vid 1020 n/cmz. Prov- 

bitar av reaktortankmaterialet besträlas intill tankväggen och tas regel- 
bundet ut för provning och fastställande av förändringarnas omfattning. 

Brottrisker 

Det är ej möjligt att uttala sig kategoriskt om det finns risker för tank- 

brott. Man kan endast tala om en statistisk felfrekvens och det är sedan 

en fråga om denna sannolikhet bedöms försumbart låg eller ej. 

Det finns i litteraturen olika uppgifter om beräknade sannolikheter för 

tankskador. Kellerman och Seipel (1967) har rapporterat värden från 

undersökning rörande 240 000 konventionella tryckkärl i Tyskland och 

fått en medelfrekvens av 

1.5 - 104/är (alla fel) 
3 - l06/är (svärare fe1) 

Phillip och Warwick (1970) refererar resultat av en brittisk undersökning 

av konventionella tryckkärl, där 132 incidenter förekommit under ca 

100 000 tank-år. 

0.7 - l0-4/är (catastrophic failure) 
1.25 - lO-3/år (potentiellt farligt fel) 

Dessa författare har gjort en bedömning av felrisken för nukleära tryck- 

kärl 

2 - l0_5/är (catastrophic failure) 
6 - 104/är (potentiellt farligt fel) 
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Cave och Holmes (1967) har gjort en sammanställning på förväntade ris- 

ker för plötsliga och svårare fel hos tryckkärl i AGR. Uppgifterna 

grundar sig på fem olika källor och för bestrålade tankar anges värden, 

som - beroende på graden av inspektion och kontroll - varierar mellan 

106/30 år - 104/30 år 

Som en sammanfattning av de olika författarnas synpunkter kan sägas att 

potentiellt farliga fel bedöms uppträda med frekvensen 10-3 å. l0-4/år 
och katastrofala fel med frekvensen 105 a 106/är. 

För reaktortankar får man räkna med att kvalitetskraven och noggrann 

kontroll och återkommande inspektion kommer att verka i riktning mot 

de lägre siffrorna. Samtidigt medför de stora dimensionerna och grova 
godtjocklekarna att svårigheterna skärps. Åtkomligheten för återkom- 

mande inspektion är begränsad av konstruktiva skäl och på grund av strål- 

ningen. 

Under ett snabbt utvecklingsskede uppträder nya problem vid tillverkning 
av varje tank, vilka måste lösas under arbetets gång. En teknik och en 

tillräcklig erfarenhet måste etableras och få en sådan bredd att ett fram- 

gångsrikt resultat ej är beroende av enstaka individers insatser. Den 

mänskliga faktorn är ändå en känslig komponent bland de olika faktorer, 

som är avgörande för resultatet. Mänskliga brister kan ej uteslutas un- 

der olika skeden av en tanks tillblivelse, och detta gör att mer erfaren- 

het och ett framgångsrikt genomförande av ett antal tanktillverkningar 
bör föreligga innan man kan tala om att man behärskar tekniken. 

Om man nått det stadiet att tillverkningstekniken är etablerad, kan då 

denna tillsammans med en återkommande inspektion ge garantier för att 

en tank förblir intakt? Teoreier för brottmekaniken tillsammans med la- 

boratorieförsök ger en grund för ett inspektionsförfarande., som skulle 

kunna avslöja sprickor innan de uppnår en sådan storlek att de kan ge 

upphov till snabba brott. Men även här saknas praktisk erfarenhet av 

både inspektionsmetodiken och brottbeteendet. Man har ej verifierat 

att inträffade brott har uppkommit i överensstämmelse med teorierna, 

och ännu har inspektions metoderna ej tillämpats tillräckligt länge för 

att någon statistik skall kunna upprättas. Det är därför ännu svårt att 

påstå att man känner alla de faktorer som under verkliga driftförhål- 

landen kan påverka ett brottförlopp. Kombinationen av en odefinierad 

materialstruktur, fleraxliga spänningstillstånd, komplicerade tempera- 
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turtransienter och mänskliga felsteg kan ge oförutsedda förhållanden. 

Risker för sådana kommer alltid att kvarstå; de är dock större i bör- 

jan av en ny tekniks tillämpning, och det är en bedömning som mäste 

göras av dem som arbetar med denna verksamhet huruvida de upplever 

att situationen har stabiliserats, vilket för närvarande knappast kan an- 

s es vara fallet. 
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3. NÖDUTRUSTNINGAR 

3. l Inledning 

I avsikt att begränsa de konsekvenser ett eventuellt reaktorhaveri kan 

ge till omgivningen, utrustas reaktorstationer med en rad härför avsedda 

system. Härmed avses systemen för härdnödkylning, inneslutningsisole- 
ring samt inneslutningssprinkling. Dessa system har i de flesta fall ej 
någon uppgift under normal drift av stationen, varför deras aktuella sta- 

tus måste kontrolleras genom regelbundna tester. 

För bedömning av riskerna vid haverier måste sannolikheten för de kon- 

sekvensbegränsande systemens funktion vara känd. Denna sannolikhet 

kan beräknas med hjälp av en tillförlitlighetsanalys av de aktuella sys- 
temen. Uppgifterna som härigenom erhålles ger i kombination med san- 

nolikheten för primärhaveriet samt det korresponderande aktivitetsut- 

släppet den sökta uppgiften. 

I det följande skall redovisas dels en metodik för analyser av tillförlit- 

ligheten hos system av denna typ och dels, i samband med beskrivning 
av systemen, ett antal predikterade sannolikhetsvärden tills ammans med 

vissa i litteraturen funna uppgifter av detta slag. 

Det bör betonas att tillämpning av tillförlitlighetsanalys kräver att en del 

grundläggande förutsättningar görs, vilka väsentligt begränsar dess vär- 

de som analysmetod för bestämning av säkerhetsnivå. Sådana förutsätt- 

ningar är t. ex.: 

en komponent är antingen helt perfekt eller sönder, 

felsannolikheten är konstant (ingen åldring), 
redundanta komponenter är .helt identiska, 

alla fel upptäcks vid test, 

alla reparationer är perfekta, 

fels annolikheten per testintervall är mycket mindre än 1, NIÖUTVÄU-llüb-I fel i redundanta systemdelar är obereonde av varandra och av be- 

hovet av den önskvärda säkerhetsfunktionen. 

Den sista punkten är viktigast. Erfarenheter frän många forsknings- 
och utvecklingsreaktorer i USA visar att i de fall fel har inträffat, som 

orsakat att funktionen hos ett säkerhetssystem helt uteblivit, det aldrig 
har varit fråga om flera slumpmässiga fel samtidigt utan fel av typen 
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common mode failure, dvs antingen någon yttre anledning till att hela 

systemet inte fungerar eller att ett ursprungligt fel orsakar fel i de and- 
ra systemdelarna. Orsaker till sådana fel, som svårligen kan tas hänsyn 
till i tillförlitlighetsanalys en, är t. ex. gemensamma komponenter eller 

systemdelar, gemensam miljö eller bruket av redundanta systemdelar 
för samma ändamål, vilket ställer krav på överensstämmelse mellan 

mätningar och kan leda till att operatören förleds göra felaktiga slut- 

satser. 

Totalt oberoende mellan redundant kretsar är en omöjlighet. Man har 
sist och slutligen en reaktor, ett kontrollrum osv. 

Problemen kan åskådliggöras med hjälp av nedanstående figur. 

Faktorer som ej beaktas i 

tillförlitlighetsanalysen 
Resultat av tillförlitlighets -

\ 
analysen 

verkligheten 

  

Redundans 

(medför ökade kos tnader, komplexitvt. 
otillgänglighet) 

Av denna framgår, att medan tillförlitligheten hos ett system teoretiskt 
kan drivas hur långt som helst, begränsas den i praktiken av faktorer 
som på grund av de generella förutsättningarna i tillförlitlighetsanalysen 
ej har beaktats i denna. 

3. Z Tillförlitlighetsteknisk analysmetodik 

Vid analys av funktions sannolikheten hos processystem med stand-by-ka- 
raktär måste speciell hänsyn tas till risken för fel, som uppstår under 

vila. Även fel, som uppstår vid start av systemet efter långvarig av- 
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ställning, kan utgöra en relativt stor andel. Dessa förhållanden medför 
att de vanligen tillgodoräknade möjligheterna till reparationer eller kom- 

ponentutbyten ej bör krediteras här, då vare sig upptäckta fel eller fel, 
uppkomna i en haverisituation, torde komma att åtgärdas på dessa sätt. 
Ett ställningstagande av detta slag ger möjlighet att i viss mån förenkla 

analysen då man härigenom utesluter vissa parametrars inverkan på sys- 
temets tillförlitlighet. Förenklingen medför dock risken att det predikte- 
rade värdet på funktionssannolikheten blir oförtjänt lågt genom att möj- 
ligheten till reparationer likväl kvarstår i viss utsträckning. Som nedan 

skall visas ger emellertid andra brister i hittills tillgängligt underlag så 

breda felmarginaler att inverkan av ovannämnda slag ej signifikant torde 

försämra analys resultatet. 

För att möjliggöra en tillförlitlighetsanalys krävs i första hand en nog- 

grann kännedom om det aktuella systemet med avseende på uppbyggnad, 
komponentbestånd, arbetssätt och arbetsmiljö. Vid begränsningar i in- 

formationen i dessa avseenden kan risken för fel redan i analysmodellen 
ej helt uteslutas. I andra hand måste finnas tillgängligt data avseende 

felmoder och felintensiteter hos de i systemet ingående komponenterna. 
samt kännedom om risken för yttre inverkan på systemets funktionssan- 

nolikhet. 

För de analyser som utförts av nödkylningssystemen för kokarreaktorn 

(ref. l) respektive tryckvattenreaktorn (ref. 2) har information i ovan- 

nämnda avseende varit tillgänglig endast i begränsad omfattning, vilket 

nödvändiggjort en rad hypotetiska antaganden. Härav erhållna analysre- 
sultat, vilka skall redovisas i kommande avsnitt av detta kapitel, måste 

därför betraktas endast som typvärden med relativt breda toleransområ- 

den. 

Beträffande de tillämpade analysmetoderna skall här ikorthet omnämnas 

de principer som kommit till användning samt de begränsningar och svå- 

righeter, som därvidlag måste accepteras. 

Underlaget för utförda analyser har främst utgjorts av flödesschemor och 

översiktliga tekniska beskrivningar för aktuella system. Däremot har pre- 
ciserade komponentspecifikationer ej funnits tillgängliga, vilket nödvän- 

diggjort en något onyanserad tillämpning av komponentdata. Felintensi- 

tetsvärden har sålunda valts ur litteraturen utan att någon analys av de- 

ras tillämpbarhet på de aktuella komponenterna har kunnat utföras. Ett 
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dylikt förfaringssätt medför självklart vissa osäkerhetsmarginaler, men 

det funna värdet på funktionssannolikheten behöver därför ej signifikant 

skilja sig från ett realistiskt medelvärde, vilket skulle kunna erhållas 

genom omfattande prövningar av de ingående komponenterna. 

Genom att förutsätta en konstant felintensitet hos systemkomponenterna 

enligt ovannämnda litteraturuppgifter fastställes att komponenternas livs- 

längd är exponentialfördelad. Detta synsätt är otvivelaktigt det vanligaste 
förekommande men är därför ej odiskutabelt. Således anser vissa förfat- 

tare att livslängden hos mekaniska komponenter, till skillnad från elek- 

tronikkomponenter, bäst illustreras av Weibull-fördelningen, vilket mo- 

tiveras av karaktären hos de mekaniska påkänningarna. Då emellertid 

Weibull-fördelningens utseende bestäms av parametrar, för vilka empi- 

riskt underlag hittills är begränsat, kan man subjektivt välja fördelningens 

formparameter b = l, vilket ger en livslängdfördelning, som överensstäm- 

mer med den exponentiella. 

För prediktering av systemens funktionssannolikhet krävs även att det 

betraktade tidsintervallet definieras. Detta kan omfatta dels vilotid, då 

systemet är i driftsberedskap men ej i drift, dels funktionstid, då sys- 

temet är i drift och uppfyller förväntad funktion. I de utförda analyserna 

har det aktuella tidsintervallet förutsatts omfatta dels ett testintervall 

f 
= 100 h. Principiellt kan 

förväntas att felintensiteten ej är lika under dessa delinte rvall, utan att 

det i stället gäller felintensiteterna ÄV under vilotiden och Åf under funk- 

tionstiden, där ÄV  Äf. Då emellertid driftekvivalenten för vila ej är 

känd, har i de gjorda analyserna konservativt antagits att ÄV = lf = Å.

På analogt sätt har även de extra påkänningar en uppstartning av systemet 

medför, ej inkluderats i totalbilden, dock med det undantaget att en pump- 

start förutsatts motsvara 100 h i drift av pumpen. 

Med ovannämnda förutsättning kan ett uttryck angivande den aktuella kom- 

ponentens funktionssannolikhet härledas (ekv. l). Beteckningar se fig. 1. 

)-Ä T
R(t ) =,e-›*v(tf-tv f f (1) a 

Detta har dock, i överensstämmelse med det ovan sagda förenklats till 

R(ta) = (JWJ Tr) 
_

i 

(Ia) 
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Genom att konservativt förutsätta att ett haveri inträffar omedelbart 

före slutet av ett testintervall erhålles det teoretiskt lägsta värdet på 
systemets tillförlitlighet. 

Således anger, i ekv. l, tf tidpunkten för funktionstidens början och tv 
tidpunkten för vilotidens början, R(t) erhåller sitt lägsta värde då det 

förutsättes att funktionsperioden inledes först vid viloperiodens slut 

och ta 
- 

tv = rv + Tf (ta anger analystidpunkten) vilket framgår av ekv. 

la. Det har där även förutsatts att R(t) = l vid tiden tv. I fig. l illust- 

reras schematiskt funktionssannolikheten som funktion av tiden. 

Med ovan angivna förutsättningar har tillförlitlighetsanalyserna utförts 

genom att prediktera systemens funktionssannolikhet ur mekanisk och 

administrativ synpunkt utifrån representativa tillförlitlighetsblocksche- 
mor. I dessa har varje block representerat en komponent, såsom pump, 

värmeväxlare eller ventil. 

Systemets funktionssannolikhet beräknas genom att för varje block bestäm- 

ma funktionssannolikheten och därefter, i enlighet med schemats struktu- 

rella byggnad, tillämpa sannolikhetskalkylens multiplikations- resp. ad- 

ditionsformel eller kombinationer av båda. De tillförlitlighetstekniska 

grundstrukturerna, serie- resp. parallellstruktur, som härvid främst 

är aktuella, visas i fig. 2, där även anknytande formler för bestämning 
av systemets funktionssannolikhet Ps angives. En speciell avvikelse hä- 

rifrån utgör de redundansuppkopplingar, där exempelvis två utav tre lik- 

värdiga komponenter skall fungera för att tillfredsställande funktion skall 

uppnås. För värdering av funktionssannolikheten av sådana konstellationer 

kan dock härledas formler med utgångspunkt från multiplikations- och 

additionsformlerna. 

Det härigenom beräknade värdet på systemets funktionssannolikhet åter- 

speglar endast inverkan från systemets egna komponenter. Härtill kom- 

mer även betydelsen av störningar i anknutna system eller yttre stör- 

ningar. Exempel på dessa kategorier är elförsörjningsproblem och re- 

glertekniska störningar respektive miljöstörningar och den mänskliga 
faktorn. Den inverkan på systemets tillförlitlighet, som kan befaras 

från dessa störningskällor, kan till viss del bedömas genom samma typ 

av analyser som beskrivits ovan. I de utförda analyserna har detta dock 

ej gjorts, främst beroende på det tillgängliga underlagets begränsningar. 
För att ändå ta hänsyn till dessa komponenter i den totala tillförlitlighets- 
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bilden har subjektiva uppskattningar härav införts. Osäkerheten i vär- 

deringar av detta slag påverkar givetvis även det slutliga predikterings- 
resultatets osäkerhetsmarginaler, även om de förutsatta tillförlitlighets- 
värdena antages »vara realistiska typvärden. .En närmare redogörelse av 
dessa antaganden lämnas tillsammans med övriga ingångsdata i ref. l 
och 2. 

Den ovan beskrivna analysmetodiken utgör en kartläggning av de slump- 
mässigt uppträdande felen samt av den funktionssannolikhet hos kompo- 
nenter och system, som kan förväntas med hänsyn därtill. En grundlägg- 
ande förutsättning för de predikterade värdenas giltighet är att alla even- 
tuella fel uppträder oberoende av andra händelser inom systemet, vilket 
innebär att hänsyn tas endast till de s.k. probabilistiska felen. 

Övriga fel eller incidenter som kan uppträda inom systemet är i allmän- 
het s. k. deterministiska fel och har en mera systematisk karaktär. Dessa 
kan framför allt uppträda som följdverkningar av slumpmässigt inträffade 

fel, men kan också utgöras av s.k. common mode failures. Den senare 

gruppen fel har ofta samband med den mänskliga faktorn men kan dess- 
utom uppstå genom inverkan av yttre faktorer som t. ex. brand, översväm- 

ning, jordbävning, sabotage o.dyl. 

De systematiska felen har hittills ej kunnat behandlas på ett relevant sätt 
i matematiska modeller. Den främsta orsaken härtill är att regler för 
deras uppträdande ej varit möjliga att definiera. Försök att skapa teorier 
inom området kan dock grunda vissa förhoppningar för framtiden, men tills 
vidare måste helt subjektiva metoder användas för att upptäcka och elimi- 
nera felrisker av detta slag. 

I de följande avsnitten, som redovisar predikteringsresultat och litteratur- 
data avseende tillförlitligheten hos konsekvensbegränsande system i kärn- 

reaktorstationer, inkluderas i allmänhet endast de probabilistiska felens 
inve rkan på funktions s annolikhe ten. 

3- 3 _ÃYECLWEYEELVIEE 

Analyser avseende bestämning av funktionssannolikheten hos rubricerade 

system har utförts för såväl kokar- som tryckvattenreaktorn (ref. l och 

2). För kokarreaktorn utgöres analysen av en parameterstudie, där olika 
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RU:) 
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(t ) 
a 

*Y 

tv Tv Tf a

FIG. 1. Funktionssannolikheten som funktion av tiden. 

R(ta) anger den i gjorda analyser predikterade funktions- 

sannolikheten. 

Seriestruktur: 
-Ä P1 P2 - P3 -__ Pn H- 

Blockschema 

n 
Funktion: PS=_TrPi 

1=1 

P1
Parallellstrukturz 

P
2 

n 
PFunktion: Ps= 1 -T((1 - 

Pi) 3 
_ I l1-1 | | 

I l 
P

n 

Blockschema 

FIG. 2. Tillförlitlighetstekniska grundstrukturer med anknytande 
formler för beräkning av systemets funktionssannolikhet. 
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uppbyggnadsalternativ har studerats. Dessutom har betydelsen av varie- 

rad redundans i form av ventildubbleringar undersökts. Beträffande va- 

riationen av systemuppbyggnaden kan nämnas att i första hand antalet 

pump-värmeväxlarstråk och deras kapacitet utgör de varierande para- 

metrarna. Således har analyserats dels system med helt separerade 

stråk och dels system med överkopplingsledningar mellan stråken. För 

vart och ett av dessa alternativ har studerats dels systemvarianter med 

två 100 %-iga och dels med tre 50 %-iga stråk, varvid 100 % systemkapa- 

citet förutsatts ange den minsta kapacite som krävs för att prestera till- 

fredsställande kylning av inneslutningen. För de fyra således definierade 

systemuppbyggnaderna har i varje fall gjorts en prediktering med enkla 

motorventiler samt en med dubblering av de motorventiler, som har ak- 

tiv funktion under nödkylningsförloppet. 

Det system som förekommer i den för BWR valda referensanläggningen 

avviker emellertid något från analysalternativen och omfattar två i det 

närmaste identiska kretsar, vardera med pump, värmeväxlare och sprink- 

lingsdysor. Dessutom finns en reservpump parallellt med pumparna i de 

båda kretsarna, vilken manuellt kan kopplas in i den händelse att någon 
av de ordinarie pumparna måste avställas. Kretsarnas sprinklingsdysor 

är placerade i inneslutningens primärutrymme, men dessutom finns för 

varje krets en recirkulationsledning till kondensationsbassängen i sekun- 

därutrymmet, vilken bl. a. kan användas vid provning av pumparna. 

Systemet startas automatiskt på alla de signaler som föranleder isolering 

av reaktorinneslutningen. Pumparna suger därvid vatten från kondensa- 

tionsbassängen och trycker det via värmeväxlarna till sprinklingsdysorna. 

För att uppnå tillräcklig sprinklingseffekt efter ett stort ångledningsbrott 
är endast drift av en krets nödvändig. En snabbare trycksänkning erhål- 

les om man med manuella åtgärder efter en halvtimma kan koppla in 

även den andra kretsen. Detta gäller även om denna krets återför vattnet 

från värmeväxlaren direkt till kondensationsbassängen via re cirkulations- 

ledningen. Denna cirkulationsväg användes för övrigt även intermittent 

under normal drift för att hålla kondensationsbassängens temperatur in- 

om föreskrivna gränser. 

Värmeväxlarna i systemet för inneslutningssprinkling kyles av ett sekun- 

därkylsystem, som utgöres av en sluten sötvattenkrets för varje värme- 

växlare. Vattnet i detta kylsystem kyles i sin tur av saltvattensystemet. 
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Det vatten, som i haverisituationer sprinklas i inneslutningens primär- 

utrymme, rinner tillsammans med läckvatten från rörbrott tillbaka till 

kondensationsbassängen, varför systemet kan drivas under lång tid utan 

tillförsel av vatten från andra system. 

Beträffande elförsörjningen av pumpmotorer ide systern, som medverkar 

till inneslutningskylningen, gäller att varje pump matas från helt separata 
dieselsäkrade elskenor. 

Provning av systemets kretsar sker regelbundet under drift via recirkula- 

tionsledningarna till kondensationsbassängen. För provning av Sprinkler- 
stammarna med dysor och skalventiler finns uttag för anslutning till sta- 

tionens try ckluft snät. 

De resultat som erhållits genom analyserna enligt ovan redovisas i tabell 

l. Beträffande utförda beräkningar hänvisas till ref. l, där även tilläm- 

pade data och förutsättningar presenteras närmare. Härutöver visas i 

fig. 3 resultatet av ännu en parameterstudie, varmed avsikten är att be- 

lysa inverkan från variation hos de i systemet ingående motorventilernas 

tillförlitlighet. 

För tryckvattenreaktorn har analysen utförts på en konkret referensan- 

läggning. Det här aktuella sprinklersystemet är uppbyggt av fyra stråk 

med vartdera en pump och värmeväxlare, vilken kyls av havsvattensys- 
temet via det slutna sekundärkylsystemet. För att uppnå full sprinklings- 
effekt krävs tillfredsställande funktion hos minst två av de fyra stråken. 

För uppgiften att nedbringa den specifika aktiviteten i inneslutningens at- 

mosfär är systemet utrustat med en anordning för tillsättning av NaOH- 

lösning till sprinklervattnet. Detta sker genom att trycket från sprink- 
ler pumparna pressar lösningen från NaOH-tanken till pumparnas sug- 

ledningar. 

Under den första halvtimmen av sprinklingsdriften (injekteringsfasen) är 

systemets uppgift att pumpa kallt vatten från en yttre förrådstank samt 

indosera NaOH-lösning före sprinklingen i inneslutningen. När förråds- 

tanken tömts, sker manuell omställning till recirkulationsfasen av sys- 
temets operationscykel. Härvid pumpas vattnet i stället från inneslut- 

ningens sump och kyles av systemets värmeväxlare, innan det på nytt in- 

föres i inneslutningen via sprinklingsdysorna. Elförsörjningen av sprink- 

lersystemets pumpar sker, liksom i fallet med kokarreaktorn, via helt 

separerade och dieselsäkrade 6 kV-skenor. 
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Resultatet av den utförda tillförlitlighetsanalysen sammanfattas i tabo ll 

2, där speciellt skall märkas att värdet för funktionen Inncslutnings- 

sprinkling erhållits genom förutsättningen att de ingående komponenterna 

utgör en seriestruktur. 

Mot de funktionssannolikhetvärden som predikterats i utförda analyser 

kan ställas i litteraturen publicerade värden. Med hänvisning till ref. 3 

kan här nämnas två uppgifter, som avser inneslutningssprinklingen. Så- 

ledes har S Levy nämnt värdet O. 9996 för ett system uppbyggt av två obe- 

roende stråk med redundanta komponenter. Detta sprinklersystem är an- 

passat till en kokarreaktor. 

För tryckvattenreaktorns inneslutningskylning har B .I Garrick redovisat 

predikteringar, som avser en redundant kombination av ett luftcirkula- 

tionssystem med kylare och ett sprinklersystem. Resultatet härav visar 

att sannolikheten för fullgjord funktion är för luftcirkulations systemet = 

O. 9986, för sprinklersystemet = 0. 962 och totalt = 0. 999947. Dessa vär- 

den anses gälla för en tidrymd av 720 h testintervall + 300 h drift av sys- 

temet. I detta sammanhang skall påpekas att numeriska data av nu redo- 

visat slag måste betraktas endast som predikterade typvärden ur en sta- 

tistisk fördelning. Vidare skall också understrykas att jämförelser av 

olika uppgifter måste ske med stor försiktighet, då de bakomliggande 

analyserna ofta har helt olika karaktär, vilket naturligtvis begränsar jäm- 

förbarheten. 

3- 3- 2 H§_rsip§sily.1r_1i_ras_s_xS_t9m 

Försök till bestämning av funktionssannolikheten har gjorts även vad be- 

träffar härdnödkylningssystemen (ref. l och 2). Således har för kokar- 

reaktorn studerats ett för referensanläggningen tänkt system. 

Detta härdsprinklersystem omfattar två från varandra helt separerade 

pumpkretsar, som var och en ensam kan ge tillfredsställande nödkylning 

av bränslet i härden. Varje krets består av en pump med sugledning, 

som tar sitt vatten från inneslutningens kondensationsbassäng och pum- 

par det genom en tryckmatarledning till sprinklerdysrona inne i reaktor- 

tanken. Dessutom finns för varje krets en separat provningsledning, som 

möjliggör funktionsprov av pumparna under drift av stationen. Start av 

pumparna och öppning av tillhörande avstängningsventiler sker automa- 

tiskt på signal om för låg nivå i reaktortanken eller för högt tryck i 



Tabell 1.
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Predikterad funktionssannolikhet hos olika varianter av
kokarreaktorns system för inneslutningssprinkling

System med System med 
separerade stråk omkopplingsbara stråk

Dubblerade Enkla Dubblerade Enkla 
motorventiler motorventiler motorventiler motorventiler

System med två
100 Z-iga stråk 0.9989 0.9959 O.9988 0.9957 

System med tre
50 Z-iga stråk 0.9975 0.9891 0.9972 0.9885

Anm.
det sekundära kylsystemet eller saltvattensystemet.

Tabell 2. Predikterad funktionssannolikhet hos
tryckvattenreaktorns nödkylningssystem

Injekterings- Recirkulations- .
fasen fasen Total tld

Signal- & manöverkretsar O.9997 O.9997 O.9997 

Elförsörjning 0.99997 0.99997 0599997 
Ackumulatorer O.996l2 - -

System f högtrycksinjekt. O.99454 - -

System f lågtrycksinjekt. 0.98081 O.99753 0.97838

System f innes1utn.sprinkl.
(utan Na0H-tillsats) 0.99580 0.99099 0.98683

System f innes1utn.sprink1.
(med Na0H-tillsats) 0.99S58 - - 

Komponentkylsystem - 0.98379 -

Härdåterfyllning
(ackumulatorn) O.99612 - -

Härdnödky1n.funktionen 0.99956 O.98l03 0.98093 
Inneslutningssprinklingen 0.99546 0.97460 0.97050

F u n k t i 0 n s s a n n 0 1 i k h e t

I samtliga värden tas hänsyn även till fel, som kan uppstå i
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I) 
system 
1.00 

0.99 

0.98 

6D/ 
0.96 

0.98 0.985 0.99 0. 995 1.00 
motorventil 

FIG. 3. Funktionssannolikhet hos system för inneslutningssprinkling 
i en kokarreaktor vs funktionssannolikheten hos aktiva motor- 

ventiler. 

1. 2 x 100 Z, sep. 

2. 2 x 100 Z, sep. 

3. 3 x 50 Z, sep. 

4. 3 x 50 Z, sep. 

( sep.= separerade 

dv. 5. 

ev. 6. 

dv. 7. 

ev. 8. 

stråk, omk.= 

2 x 

2 x 

3 x 

3 X

100 Z 

100 Z 

50 Z

50 Z

omk. 

omk. 

omk. 

omk. 

dv. 

ev. 

dv. 

ev. 

omkopplingsbara stråk, 

dv = dubblerade motorventiler, ev = enkla motorventiler.) 
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inneslutningen. Vid behov kan systemets pumpar och ventiler även man- 

övreras manuellt från centrala kontrollrummct. 

Elförsörjning av härdsprinklersystemets pumpar upprätthålles av det 

dieselsäkrade 6 kV-nätet. Vid bortfall av den ordinarie elmatningen 
uppstår dock en fördröjning om ca 30 sekunder i sprinklersystemets 

startsekvens, vilket betingas av dieselaggregatens starttid. 

Då det vatten som tillföres reaktortanken av sprinklersystemet till stor 

del återföres via rörbrottet till kondensationsbassängen, kan systemet 

arbeta under lång tid utan tillförsel av vatten från yttre system. 

Den utförda tillförlitlighetsanalysen tar hänsyn till två alternativa system- 

utformningar, med i ena fallet enkla motorventiler och i andra fallet med 

dubblering av systemets aktiva motorventiler. Som resultat av analyserna 
erhölls funktionssannolikhetsvärdet O. 9988 för system med dubblerade 

ventiler och värdet O. 9982 för system med enkla ventiler. 

För tryckvattenreaktorn har studerats de system som förutsättes komma 

till användning i referensanläggningen. Graden av komplexitet hos dessa 

systern är väsentligt högre än hos kokarreaktorns härdsprinklersystem, 
vilket medfört en rad svåra överväganden vid konstruktionen av analys- 
modellerna. Främst gäller detta frågor beträffande delsystemens av- 

gränsningar och risken för beroendeställningar mellan dessa, vilket i en 

del fall nödvändiggjort vissa förenklingar i modellerna. Den verkan på 
resultatens konfidens som följer härav förutsättes emellertid leda i kon- 

servativ riktning och torde, subjektivt bedömt, ej ge fel som överskrider 

det av osäkerheten i indata betingade toleransområdet för predikterings- 
resultaten. 

De delsystem som analyserna omfattar, utgöres av ackumulatorer, sys- 

tem för högtrycksinjektering (normalt använt för spädmatning av primär- 

kylsystemet) samt system för lågtrycksinjektering (normalt använt för 

avställningskylning). Av dessa ger, vid haverier av dimensionerande 

storlek, ackumulatorerna den snabbaste vattentillförseln, genom att de- 

ras innehåll av borerat vatten på grund av ett statiskt övertryck (ca 45 

bar) automatiskt pressas in i det primära kylsystemet när trycket i det 

ta sjunkit till ackumulatorernas trycknivå. Då en (I) ackumulators vat- 

teninnehåll alltid tillföres en trasig primärsystemloop och därigenom 

utspilles, är dessa dimensionerade så att vattnet från två stycken är till- 

räckligt för att återfylla reaktorhärden. 
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Inom någon sekund efter det primära rörbrottet börjar också vatten till- 

föras det primära kylsystcmct från systemet för högtrycksinjektering, 

och fullt flöde härifrån uppnås inom ca 25 sek. Även denna väg införes 

en negativ reaktivitetspotential genom att vatten med hög borhalt från 

borinjekteringstanken pressas in i reaktorn. Sin största betydelse har 

systemet för högtrycksinjektering vid brottfall med små utströmnings- 

areor och långsam trycksänkning i det primära kylsystemet, eftersom 

ackumulatorerna har möjlighet att verka först sedan trycket i primära 

kylsystemet sjunkit under ackumulatorernas drivtryck. 

Högtrycksinjekteringen sker till primärkylsystemets kalla sida samt 

efter ca 120 sekunder även till dess varma sida med hjälp av en utav 

tre pumpar med en driftkapacitet på ca 10 l/s vardera. Dessa hämtar 

under första driftskedet, injekteringsfasen (varar ca 30 min), vatten med 

någon bortillsats från en förrådstank, normalt använt i samband med 

bränslebyte i reaktorn. 

Efter en trycksänkning i primära kylsystemet till ca 40 bar börjar även 

systemet för lågtrycksinjektering att tillföra vatten, vilket sker på var- 

ma sidan med en utav två pumpar med fullt driftflöde på 240 l/s vardera. 

Vattnet får i detta system passera värmeväxlare, vilka via ett slutet se- 

kundärkylsystem kyles med vatten från turbinkretsens kondenseringssys- 

tem (havsvattensystemet). Under den s.k. injekteringsfasen hämtar även 

detta system vatten från den förrådstank som omnämnts ovan. 

Då vattnet i förrådstånken efter ca 30 minuter förbrukats, sker en manuell 

omställning av lågtryckssystemet till recirkulationsdrift. Härvid pumpas 

vattnet från en sump i reaktorinneslutningens nedre del via värmeväxlare 

in i primära kylsystemet. I detta skede, den s.k. recirkulationsfasen, 

svarar lågtryckssystemet ensamt för nödkylningen av reaktorhärden. 

Den primära uppstartningen av båda injekte ringssystemen sker på en 

safety injection signal, vilken initieras av lågt tryck koincident med 

låg nivå i primärsystemets tryckhållningstank, högt tryck i inneslutningen 

eller på manuell signal. För signal- och reglerfunktioner har detaljerad 

analys dock ej utförts, utan analogt med elförsörjningsfunktionen har en- 

dast gjorts subjektiva bedömningar av funktionssannolikheten. 

De egentliga processystemens analyser har, som tidigare nämnts, erbju- 

dit en del svårigheter. Främst beror detta på den långt driva integreringen 
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inom och emellan delsystemen, vilket ofta medför tveksamhet vad avser 
oberoendet hos komponenternas felmoder. Den omedelbara följden härav 
blir att analyserna beaktar en relativt sett mindre andel av den totala 

felriskpotentialen, eftersom dessa bygger på förutsättningen att endast 

oberoende fel uppträder. En redovisning av detaljer skulle i detta sam- 

manhang bli alltför omfattande, varför hänvisning till ref. 2 måste göras 
i detta avseende. 

Resultaten av utförda försök till kvantiativ bedömning av funktionssanno- 
likheten hos tryckvattenreaktorns härdnödkylningssystem redovisas i ta- 
bell 2. Här skall endast omtalas att sannolikhetsvärdena för Härdnöd- 

kylningsfunktion erhållits genom att förutsätta en seriestruktur av mi- 

nimalkapaciteterna för varje ingående system. Undantag härifrån utgör 
dock det faktum att de båda injekteringssystemen betraktas som redun- 

danta unde r injekteringsfasen. 

Utöver predikteringsarbetet har även vad beträffar härdnödkylningsyste- 
men utförts en sökning av funktionssannolikhetsvärden-i litteraturen. Av 

denna skall här ges ett sammandraget resultat, medan mera detaljer re- 

dovisas i ref. 3. 

Således har Bastl, Gieseler, Maurer som resultat av gjorda analyser an- 

givit följande värden på funktionssannolikhet hos nödkylnings system: 

PWR högtrycksinjektering O. 9981 

lågtrycksinjektering O. 9972 

trycksatta ackumulatorer 0. 9984 

BWR högtrycksinjektering O. 9932 

härdsprinkling O. 99998 

härdflödning O. 9945 

Lindackers, Stoebel har för härdnödkylningsfunktionen angivit sannolik- 

heten 0. 9999, vilket avser såväl PWR som BWR, medan Levy för BWR 

satt värdet 0. 99999. Kellerman, Ullrich har, med förutsättning om 1000 

h intervall, predikterat följande funktionssannolikhetsvärden för BWR 

(Würgassen): 

Härdsprinkling 0. 99891 

Flödningssystem 0. 974 

Totalt O. 9999717 
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varvid skall märkas att härdsprinklersystem utgöres av två redundanta 

_ kretsar, vilka tillsammans är redundanta med flödningssystemet. 

Garrick et al. har i analysen avseende Connecticut Yankee and San Onofre 

predikte rat funktionssannolikhcter för hela nödkylningsfunktione och där- 

vid erhållit värdena O. 9612 respektive O. 99987. Härvid skall anmärkas 

att en övervägande majoritet av felen beräknats uppstå under det 720 h 

långa te stinte rvallet. 

Utöver det ovan refererade redovisas i ref. 3 ytterligare några författa- 

res synpunkter, vilka innebär en funktionssannolikhet av storleksordningen 
O. 99 för härdnödkylningsfunktionerna. Det kan härvid konstateras att re- 

dovisade funktionssannolikhetsuppgifter i allmänhet ligger i intervallet 

O. 99 - O. 999, men att inbördes jämförelser ej bör göras med hänsyn till 

den ofta relativt olika bakgrund, som värdena besitter. 

3. 4 Inneslutning 

I begreppet inneslutning kan inlemmas dels den byggnadskropp, som inne- 

sluter reaktorn, dels det systern med vilket inneslutningen kan isoleras. 

Vad beträffar kokarreaktorn gäller att inneslutningen för reaktorns pri- 

märsystem är belägen centralt i reaktorbyggnaden och är av typen Pres- 

sure Suppression (PS-inneslutning). Inneslutningen består av ett primär- 

utrymme, som omsluter reaktortank och rörledningar med avblåsnings- 
ventiler samt ett kondensationsutrymme, som har förbindelse med pri- 

märutrymmet via nedblåsnings rören. 

Reaktorinneslutningen har till huvuduppgift att efter ett haveri inne i den- 

samma innesluta och isolera de frigjorda radioaktiva nukliderna. Av den- 

na anledning dimensioneras reaktorinneslutningen för det rörbrott, som 

medför den största tryck- och temperaturbelastningen. För att kunna full- 

göra sin uppgift som isoleringskärl utföres reaktorinneslutningen som ett 

gastätt betongtryckkärl, varvid gastätheten upprätthålles av en i betongen 

ingjuten tätningsplåt. För att motstå de uppåtriktade krafterna vid ett 

haveri förankras inneslutningens väggar i en betongsockel, som i sin 

tur är förankrad i berg eller i speciella betongfundament. lnneslutningens 
hållfasthet mot inre Övertryck åstadkommes dessutom genom de horison- 

tellt orienterade ringformiga spännkablarna. Den övre öppningen i reak- 

torinneslutningen avtätas med en stålkupol, som gastätt skruvas mot en 

ram i betonkonstruktionens tätningsplåt. 
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Inneslutningens primärutrymme har på ett flertal ställen genomföringar 
för vatten- eller ångrör samt för instrumentledningar, ventilationsled- 

ningar och elektriska kablar. Dessa genomföringar är alla konstruerade 

för att tillgodose kravet på täthet hos inneslutningen. Således är alla rör- 

ledningar, som har direkt förbindelse med reaktorns huvudkylsystem 
eller som är öppna till inneslutningen, försedda med snabbstängande ven- 

tiler för isolering av inneslutningen i händelse av rörbrott eller då annan 

risk för aktivitetsläckage föreligger. ;Pressa s.k. skalventiler stänges 
automatiskt på signal från exempelvis tryck- och temperaturgivare i 

innelslutningen. Skalventilernas funktion provas rutinmässigt, ochi stor 

utsträckning kan detta-göras under drift av re aktoranläggningen. 

Den för tryckvattenreaktorn valda referensanläggningen har utrustats med 

en s. k. torrinneslutning, där samma byggnadskropp utgör såväl inneslut- 

ning som reaktorbyggnad. Denna består av ett gastätt och tryckupptagande 
kärl av förspänd betong. Betongkärlet har en invändig höjd på ca 60 m och 

diameter ca 35 m. Kärlets väggar har tjockleken HO cm, medan det svagt 

kupolformade taket har tjockleken 80 cm. 

För att kravet på gastäthet med säkerhet skall kunna uppfyllas även efter 

ett reaktorhaveri förses inneslutningens väggar med en tätningsplåt, in- 

gjuten i betongen. Från denna synpunkt är det också väsentligt att de 

nödvändiga genomföringarna för elektriska kablar, rörledningar o. dyl. 
har tillfredsställande tätningar. Således sker kabelgenomföringar i spe- 
ciella insatser, som är tätt anslutna till inneslutningskärlets vägg. Rör- 

genomföringar förankras i betongen och anslutes genom tätsvetsade plå- 
tar till inneslutningskärlets tätningsplåt. 

I rörledningar, som normalt inte är stängda under stationens drift, in- 

stalleras skalventiler av olika typer för att förhindra läckage av den kon- 

taminerade ånga, som frigöres vid ett eventuellt haveri inom inneslut- 

ningen. Beroende av ledningstyp förses de utgående ledningarna med auto- 

matiskt styrda snabbstängningsventiler, medan de inkommande ledningarna 
förses med backventiler och automatiska avstängningsventiler. 

Reaktorinneslutningen är försedd med ett ventilationssystem, som har till 

uppgift att reglera klimatet i inneslutningen under normal drift. Dessutom 

bortföres via detta system en stor del luftburen aktivitet från inneslutning- 
ens atmosfär till de filter, som ventilationsluften passerar före utblås- 

ningen genom stationens skorsten. 
\ 
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Då egna predikteringar ej utförts med avseende på funktionssannolikheten 

hos inneslutningssystem, kan i detta avseende endast ges ett referat av 

den i ref. 3 redovisade litteratursökningen. 

Beträffande system för isolering av reaktorinneslutningen ger således 

Mieze uppgifter från analyser avseende BWR (Würgassen). Analysen, 
som grundar sig på att testintervallet är ett år samt att 100 dygn nöd- 

drift kräves efter ett haveri; ger följande resultat: 

1339:3911. 3.6.1: 1.8.1: 2.151!? zyêlls! 

Normaldrift (= testintervallet) 2. 5 - 107 
Genomförande av isolation 4. l - 10-4 
Nöddrift (= 100 d isolationstillstånd) 5. 2 - 103 
Totalt 5.6 - 103 

Det analyserade systemet omfattar förutom den egentliga isolationsut- 

rustningen även vissa ventilationssystem för bl. a. skalspalten i reaktor- 

inne slutningen. 

Lindackers, Stoebel har i en rapport, beskrivande en haverianalysmodell, 
använt sig av värdena IO-Z/demandför BWR och 5 - lO-z/demand för 

PWR som felrisker för isolationssystemet. Skillnaden i värdena motive- 

ras av olikheter mellan reaktortypernas respektive inneslutningar. 

Slutligen har, vad beträffar isolationsutrustning, Jacobs redovisat resul- 

tat från provning av stora skalventiler hos General Electric Co. Beräk- 

ningar med utgångspunkt från Jacobs uppgifter visar att - om exponen- 

tiell livslängdsfördelning förutsättes - Ventilernas medelfelintensitet blir 

1.15. lO-Z/cykel med 90% konfidens och  3.45- lO-z/cykel med 

99. 9% konfidens. Cykeln är härvid definierad som operationen öppning- 

stängning. 

3. 5 Nödventilation med reningssystem 

För en reaktor med Pressure Suppression-inneslutning kan reaktorbygg- 
naden utnyttjas för en kontrollerad avsugning av läckaget från PS-inne- 

slutningen vid ett haveri. För detta ändamål användes i Barsebäck ett 

hjälpventilationssystem. Det är försett med 3 st fläktar av vilka minst 

två skall vara i drift vid ett haveri. Fläktarnas nominella kapacitet är 

9000 m3/h per fläkt. Det verkliga flödet beror på byggnadens täthet. 



- 62 - NÄR-092:l 

Vid nödventilering stoppas den normala huvudventilationen automatiskt 

och spjällen i intagsöppningen och utlösningen stänges likaledes automa- 

tiskt. För reaktorbyggnaden kräves en sädan täthet att inläckaget vid 

15 mm vattenpelares tryckdifferens mellan byggnaden och omgivningen 
skall uppgå till högst 10 000 m3/h. Man räknar då med att kunna hålla 

ett inåtriktat läckage vid vindhastigheter upp till 10 m/s. Vid större vind- 

hastigheter kan det bli ett visst läckage ut från byggnaden men spridnings- 
förhållandena är gynnsammare vid stark vind. Plats är reserverad så att 

utbyggnad av ventilationssystemet kan göras om erforderlig täthet hos 

byggnaden ej erhålles. 

3 av 4 kolfilterbankar är avsedda för nödventilationsfalletn Varje filter- 

bank består av 8 st filterenheter och filtren består av högeffektiva partikel- 

filter för uppsamling av aerosolbunden aktivitet kombinerad med kolfilter 

avsedda för gasformig jodaktivitet. En filterbank har en kapacitet av 

4500 m3/h. 
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maximalt läckage i kopplingar, varvid medelflödet per 
patron är 0.34 kg/s. Den minsta ... 

sid 23, 2:a stycket, efter sista raden tillföres: 
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4. HAVERISTUDIER BWR 

4.1 Inledning 

Vid haverianalysen studeras sannolikheten för att ett haveri skall 

inträffa och konsekvenserna av det inträffade haveriet. Ett haveri 

kan följa olika förlopp, beroende på hur olika säkerhets- och nöd- 

utrustningar fungerar, och konsekvenserna varierar således med funk- 

tionen hos dessa system, för vilken olika sannolikheter föreligger. 
I följande kapitel skall i första hand behandlas den konsekvens ett 

haveri kan få, uttryckt i frigörelse av radioaktiva fissionsprodukter 
från bränslet, och i andra hand hur dessa produkter kan läcka ut från 

stationen till omgivningen. Det finns därvid fall som har mindre intresse, 
nämligen de fall då den frigjorda radioaktiviteten är liten. Andra 

förlopp förutsätter så många felfunktioner att sannolikheten för deras 

inträffande är försumbart liten. Det kan råda olika uppfattningar om 

vad som är försumbart, men mycket låga värden är att betrakta mer som 

ett matematiskt begrepp än en fysisk realitet. De kan ha sitt värde 

ur denna synpunkt, då de utgör en produkt av en mängd faktorer med 

gripbar storlek, men man måste då komma ihåg att man försummat en 

mängd sällsynta händelser, som kan kortsluta en lång händelsekedja. 

Slutligen har sådana alternativ, som ger en lägre produkt av sanno- 

likhet och konsekvens än ett närliggande fall, icke blivit föremål 

för mera detaljerad behandling. 

En strävan har varit att inom ramen för ett kvalitativt resonemang 

även få fram kvantitativa värden på olika fysikaliska förlopp. Det 

är uppenbart att extrema förlopp, som är förknippade med haverier, ofta 

icke tillåter en korrekt beräkning. Vidare kan osäkerhet vidlåda de 

använda ingångsdata. Dessa kan också vara specifika för en viss anlägg- 

ning och icke tillåta en generell tolkning. Emellertid visar utförda 

beräkningar tendenser och ger riktvärden, som styr upp de mer kvalita- 

tiva betraktelserna så att dessa får en högre grad av realism än om 

de enbart stödes på bedömningar. 

När man ser på konsekvensbilden finner man att många händelsekombina- 

tioner leder till en intakt härd, och en mängd andra sekvenser leder 

till utebliven kylning av härden. Det är endast ett fåtal fall som 

ger en graderad skada av härden, när man ser till mer diskreta fall av 

funktionsmoder hos de ingående systemen. Studierna kommer därför att 
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mer leda till att man söker de gränsvärden, som markerar övergången 
från en obetydligt påverkad härd till en omfattande härdskada. 

För att redovisningen av olika haverisekvenser inte skall behöva av- 

brytas av beskrivningar över olika beräkningsförfaranden har dessa 

behandlats under ett särskilt avsnitt. 

4.2 Beräkningar BWR 

Vid kalkyler har datorprogram utnyttjats. En svårighet med haveri- 

beräkningar är att de snabba och stora förändringarna vid rörbrott 

endast med svårighet kan behandlas med program, som är avsedda för 

studier av smärre variationer kring en driftpunkt. Detta gäller 

speciellt de reaktorfysikaliska beräkningarna. Förhållandet är gynn- 

sammare då program avsedda för haverisituationer utnyttjas såsom vid 

b1ow-down- och inneslutningsberäkningar. 

4.2.1 _§gaktorfysika1iska beräkningar 

För beräkning av blow-down-förloppet, dvs utströmningen av kylmedel 
vid ett rörbrott och sammanhörande tryck- och nivåsänkning fordras 

kännedom om reaktoreffektens tidsvariation, vilken i sin tur beror 

på trycket i tanken. Därför har ett iterativt förfarande tillämpats, 
där trycket har beräknats med ett termiskt-hydrauliskt program, TETRA, 

med en antagen effektkurva och med det så erhållna trycket har reaktor- 

effekten beräknats med TRANS-programmet. I TRANS representeras härden 

av en genomsnittskanal (endimensionell) med en genomsnittsbränslestav, 
som behandlas tvådimensionellt, dvs temperaturen längs bränslestavens 

radie och dess höjd beräknas vid olika tider. Programet kunde endast 

beräkna en mycket kort tid vid den snabba trycksänkningen. Beräk- 

ningarna visade att effekten sjunker snabbt, och efter ett tiotal 

sekunder kan en anpassning ske till den för en kokare vanligen an- 

Vända reSCeffektkUfVan- Effekten under de första sekunderna är 

angiven i diagram 4.2:l. 
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4.2.2 Utströmning vid rörbrogg 

För att beräkna den utströmmande mängden, trycket och vattennivån 

i tanken utnyttjas TRETRA-programmet. Detta är av punktmodelltyp 
och ger således ingen bild av temperaturfördelningen i härden. 

För rörbrottshaveri kan programmet beräkna massutströmningen vid 

kritiskt flöde av ånga eller tvåfasblandning, varvid Moodys formler 

tillämpas. Resteffekten utgör inputdata, liksom värmetekniska data 

för härd och metallmassa (vikt, spec.Värme, medeltemperatur, värme- 

överföringsyta, överföringstal). 

Vid ångledningsbrott har räknats med utströmningsarean 0.l964 m2 
(0 500 mm). Det har i detta fall icke räknats med någon strypning 
i ångledningen, eftersom brottet kan ske mellan tanken och det be- 

fintliga venturiröret med areaförhållandet 0.5. I framtida reaktorer 

kommer emellertid denna strypning att kunna tillgodoräknas då dysan 

placeras direkt i anslutning till reaktortanken. 

Endast en enkelsidig utströmning genom brottstället har förutsatts. 

iHuvudång1edningarna är nämligen dragna separat och har separata på- 

dragsventiler. Det finns visserligen några kortslutande ledningar 

(dumpventilledning G 276 mm, mellanöverhettning G 155 m, högtrycks- 

förvärmare G 125 mm), men för att tillbakaströmning skall ske genom 

dessa vid ångledningsbrott innanför inneslutning måste stängning av 

fyra skalventiler ha uteblivit, vilket bedömts som ytterst osannolikt. 

Vid ett ångledningsbrott kan matarvattentillförseln fortgå oavbrutet med 

reducerat flöde (425 kg/sek). Vid avbrott på ordinarie elkraften 

upphör matarvattenflödet under minst 2 minuter tills gasturbinerna 
hunnit startas. Skillnaden i tryck är måttlig, vilket illustreras 

i diagram 4.2:2. Genom den kylande verkan från det tillförda matar- 

vattnet undertryckes ångbildningen, och trycksänkningen sker något 

snabbare i detta fall än när inget matarvatten tillföres. 

Vid den snabba trycksänkningen i samband med rörbrott blir det en 

kraftig flashning. Då de bildade ångblåsorna ej hinner stiga upp 

genom vattnet jäser detta upp, och genom brottstället utströmmar en 

blandning av ånga och vatten. Eftersom stora delar av vattnet är 

underkylt, startar denna jäsning ej förrän trycket har sjunkit ett 
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tiotal bar. Denna jäsning blockerar ångutströmningen, vilket gör 

att trycksänkningen bromsas upp (se diagram 4.2:2), för att i ett 

senare skede ge ett lägre tryck än vid ren ångutströmning, genom 

att den ånggenererande vattenvolymen då är mindre. Kurvorna planar 

ut på det antagna konstanta mottrycket i inneslutningen på 3 bar. 

Jäsningen har större inflytande på nivåsänkningen i reaktortanken. 

Vid beaktande av jäsningen har i beräkningarna förutsatts en homogen 

blandning av ånga och vatten, så länge vattenmassan är större än 60 ton. 

Mängden har då reducerats från ca 150 ton till 60 ton, vilket gör att 

den flashande ångmängden kraftigt minskat och större volym finnes till- 

gänglig för ångan att avskiljas från vattnet. Under tvåfasutströmning 
blir den utströmmande massan avsevärt större än vid ren ångutströmning, 
vilket medför att Vattennivån i tanken efter avslutad blåsning 
blir lägre i det förra fallet, vilket visas i diagram 4.2:3. Jäs- 

ningen medför den positiva verkan att härden hålles vätt så länge 

den pågår, men jäsningen gör också att slutnivån i tanken blir lägre, 

vilket fördröjer återfyllnaden av härden. I den fortsatta analysen 

har jäsning förutsatts äga rum. 

4.2.3 Yägmgtekniska beräkninggr 

För såväl stationära som transienta temperaturberäkningar användes 

datorprogrammet TAP (Thermal Analyzer Digital Computer Program). 

Programmet är n-dimensionellt och utnyttjar en elektrisk analogi- 
modell. Varje punkt (nod) i det termiska respektive elektriska 

nätet representerar medelvärdet för de termiska parametrar för den 

massa, som noden motsvarar. Den har således en temperatur- och 

värmekapacitet, och all värme transporteras till och från dessa noder 

och lagras i dessa. Noderna förbindes med elektriska motstånd, som 

representerar värmetransporterna mellan noderna, och de kan kopplas 

parallellt eller i serie, så att de motsvarar den termiska modellen. 

Värmekällor eller värmesänkor kan också läggas in i nätet och anslutas 

med analoga elektriska motstånd. Programmet är ej bundet till någon 
viss geometri, utan nätverkets uppbyggnad med noder och förbindelse- 

linjer delges programmet via indata. 
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Bränsleelementens initiala tempgraturföggelgigg har beräknats dels 

för att tjäna som utgångspunkt för de transienta beräkningarna och 

dels för uppskattning av fissionsprodukternas fördelning. Värmeled- 

ningstal för UO2 och kapsling och spec värme för U02 är represente- 

rade som temperaturberoende storheter. Spec värme för zirkaloy-2 är 

i det närmaste temperaturoberoende och har för övrigt ett mycket 

svagt inflytande på det transienta förloppet. 

För värmeövergången i gasspalten har använts ett konstant fiktivt 

värmeöverföringstal, ax = 0.5 W/cm2 OC. 

Effektutvecklingen per volymsenhet förutsättes vara konstant över 

kutsens tvärsnittsyta. 

Värmeövergångstalet mellan kapsling och kylmedium varierar över sta- 

varna och härden. För beräkning av de stationära temperaturförhållan- i 
4 u u 2dena har dock genomgaende anvants vardet a = 5 W/cm OC. Kylmedels- 

temperaturen har satts till 286°C, motsvarande mättnadstemp vid 70 bar. 

I diagram 4.2:4 återges temperaturprofil i bränsle och kapsling för 

fem olika effektnivåer. Max. centrumtemperatur vid ytbelastningen 
117 W/cmz (motsvarar 450 W per cm stavlängd eller 512 W per cm3 
bränslevolym) har erhållits till 2 330OC. 

Temperaturförlopp i bränslet vid_f§r1ust av_kylmedium har studerats 

i detalj vid ångledningsbrott. Kylningen av bränslestavarna kan in- 

delas i olika faser efter det att ångledningsbrottet inträffat. I 

diagram 4.2:3 är de olika faserna markerade, och de kan beskrivas på 

följande sätt. 

a) Kokning under strömning (flow-boiling) 

Kokning råder utmed större längden av elementen redan 

innan brottet inträffar. På grund av den hastiga tryck- 

sänkningen fås mycket snabbt kokning utmed hela element- 

längden. Oavsett hur pumpvarvtal ändras reduceras flödet 

genom härden. 
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Kokning vid litet eller inget flöde (pool boiling) 

På grund av kokning i inloppsplenum pressas vatten och ånga 

upp i härden, och detta pågår så länge tillräcklig mängd 

vatten finns och så länge trycksänkningen fortgår. Om jäm- 

viktstryck uppnåtts och del av härd fortfarande är täckt av

vatten, fås fortfarande på grund av resteffekten pool boiling. 

Forcerad ångkylning 

Kylningen sker på detta sätt om del av härd är torrlagd och 

samtidigt kokning eller trycksänkning äger rum. 

Konvektiv ångkylning 

Detta tillstånd råder då trycksänkningen upphört och hela 

härden är torrlagd. Bildar vattnet en propp under härden 

och därigenom förhindrar ånga att cirkulera, komer den i 

härden och spalterna befintliga ångan att överhettas och 

förtunnas i takt med temperaturstegringen på bränsle, kaps- 

ling och höljerör. Finns möjlighet för ånga att cirkulera 

fås något bättre kylning. På grund av den mycket låga 

värmekapaciteten hos ångan råder under alla omständigheter 

mycket dålig kylning. En mindre avkokning kan ske även vid 

helt torrlagd härd och jämviktstryck på grund av värmeav- 

givning från tankvägg, konstruktionsmaterial och andra

komponenter. 

Strålningskylning 
Det är i huvudsak höljerören och via dessa i viss mån ångan 

i spalterna, som kan absorbera strålningseffekten. Men såväl 

ångans som höljerörens värmekapacitet är dock relativt låg 

jämfört med bränsleknippets värmekapacitet, varför strålnings- 

kylningen ej kan tillmätas någon större betydelse. En viss 

temperaturutjämnande effekt fås dock mellan stavar av olika 

effekt och mellan bränsleelement. 
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Studier av bränsletemperaturen har gjorts för den mest belastade 

punkten (ungefär 1/3 av bränslelängden från härdbotten) där yteffekten 
är 117 W/cmz (medeleffekten är 42 W/cmz). Därvid har ren ångutström- 
ning antagits och ingen jäsning. Som framgår av den skisserade jäs- 

ningsnivån vid tvåfasutströmning blir den mest belastade delen av 

härden torrlagd vid ungefär samma tidpunkt som vid ren ångutström- 

ning eller ev senare. Därför kan den beräkning, som gjorts med an- 

tagande om ren ångutströmning, anses gälla även för tvåfasfallet. 

De olika faserna är angivna i diagram 4.2:3. Det har förutsatts att 

övergång från flow boiling till pool boiling sker efter 10 sek, 
varvid värmeövergångstalet mellan kapsling och kylmedium reducerats 

från S W/cm2,°C till N3 W/cm2,oC. Under trycksänkningen sjunker 

kylmedietemperaturen från 2860 till l88°C, och a-värdet minskas, 
även innan max-belastad punkt torrlägges efter ca 50 sek. Då vidtar 

forcerad ångkylning på grund av mycket häftig avkokning med 

a = 0.03 - 0.01 W/cm2,°C. Det avtagande ångflödet under den forcerade 

ångkylningen gör att ångtemperaturen stiger, och den har i max- 

belastad punkt beräknats stiga från 185 OC till 270 OC för att under 

nästa fas snabbt närma sig och följa kapslingstemperaturen. 

I diagram 4.2:5 redovisas bränslecentrum- och kapslingstemperatur i 

max-belastad punkt (117 W/cmz). För jämförelse visas förloppet för 

dels ingen kylning efter 50 sek och dels inverkan av strålning till 

höljerör, där det förutsättes att varje stav i elementet ser lika 

stor del av höljeröret (1-stavsberäkning). Som framgår av diagrammet 
är strålningskylningen ej av större betydelse. Hänsyn har ej tagits 
till temperaturutjämnande strålningsutbyte mellan olika bränsle- 

stavar .

I diagram 4.2:6 visas temperaturprofilen i bränsle och kapsling 

(max-belastad punkt) vid olika tidpunkter efter brottets inträffande. 

Det sker mycket snart en utjämning av temperaturen i bränslet på 

grund av den snabba minskningen av effektutvecklingen i bränslet. 

Med hänsyn till dels den relativt korta tidsdifferensen i torrlägg- 

ning av härdtopp resp härdbotten och dels de osäkerheter, som råder 

vad beträffar jäsningen i reaktortanken är det rimligt att vid en 



NÄR-092:2 

Diagram 4.2ü 

BRÄNSLE- OCH KAPSLINGSTEMPERATUR I MAX- 

BELASTAD PUNKT VID ÅNGLEDNINGSBROTT 
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Diagram 4.2:6 
TEMPERATURPROFIL I BRÄNSLE OCH KAPSLING (MAX BELASTAD 

PUNKT) VID OLIKA TIDPUNKTER EFTER ETT ÅNGLEDNINGSBROTT 
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analys av temperaturbilden i härden låta de förutsättningar, som 

tillämpats för max-belastad punkt gälla för hela härden. I diagram 

4.2:7 har bränslecentrumtemperaturen således beräknats för fyra 

olika effektnivåer vid nominell drift: 

1. 117 W/cmz 
2. 70  

S0 H 

4. 30  

Kapslingstemperaturen ligger ca 5 å ZOOC lägre än centrumtemperaturen, 
sedan temperaturutjämning skett under de första 50 sekunderna. Tempe- 

raturförloppet för andra effekter kan uppskattas genom interpolering. 

4.2.4 Vätgasbildning 

En detaljerad beräkning av vätgasbildningen i begynnelseskedet har 

gjorts för att ge en uppfattning om när metall-vatten-reaktionen 

börjar, och med vilken takt den ökar under de första minuterna. 

Därvid har obegränsad tillgång på ånga förutsatts. För det fort- 

satta förloppet, då reaktionen begränsas av ångtillförseln, har 

utnyttjats en beräkning enligt ANL-7342 (Argonne National Labora- 

tory. Reactor Development Program. Progress Report May 1967), som 

utförts med datorprogrammet CHEMLOC för en 2255-MWt kokarreaktor. 

För metall-vatten-reaktionen har använts sambandet 

Q 

2 RT 

varvid konstanter enligt nedan använts, hämtade ur ORNL-NSIC-5. 

Reactor Containment Technology. 

w = mängd reagerad zirkonium mg/cmz 
ko = temperaturoberoende konstant 33.3 °lO6 
t = tiden i sek. 

Q = aktiveringsenergin 45500 cal/mol 

R = allmänna gaskonstanten 1.98 cal/mo1,OK 
T = temperaturen i OK 
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DiagramrAu2:7á. 

BRÄNSLETEMPERATUR VID ÅNGLEDNINGSBROTT FÖR OLIKA 

EFFEKTNIVÅER 
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Diagram 4.2:7b

BRÄNSLETEMPERATUR VID ÅNGLEDNINGSBROTT FÖR 

OLIKA EFFEKTNIVÅER
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Härden har indelats i fyra effektområden, och temperaturstegringen 

för dessa har interpolerats i diagram 4.227. Med hänsyn till att 

temperaturen varierar har ett stegräkningsförfarande tillämpats. 

Kurvor över w = f(t) har uppritats för var hundrade grad, och tiden, 

under vilken kapslingen befunnit sig inom varje temperaturintervall, 

har avlästs ur ovannämnda temperaturkurvor. Tillskottet av reagerad 

mängd zirkonium har sedan adderats för varje temperaturintervall. 

Begynnelsepunkten på en reaktionskurva har därvid varit den tidpunkt, 

som motsvarar den reagerade mängd som erhållits som slutpunkt på 
reaktionskurvan för närmast lägre temperatur, såsom framgår av 

diagram 4.2:8. 

I ANL-7342 anges procent reagerad mängd av kapsling (canning) och 

höljerör (can). För vår kalkyl har använts följande värden 

Viktsmängd zirkaloy i kapsling 19 500 kg 
  

höljerör gg 17 000 kg 

1 000 g reagerad zirkonium ger 0.492 m3H2 (NTP) 

Med nämnda värden erhålles vätgasbildning enligt diagram 4.2:9. 

4.2.5 Återfyllning av härden 

Upphettningen av härden i samband med ett rörbrott beror på hur 

länge härden förblir torrlagd. Tidigare har beskrivits beräkningen 

av tankens tömning. Här skall anges de förutsättningar som gäller 

för beräkning av tankens återfyllnad. De system som kan tillföra 

vatten till reaktortanken är matarvattensystemet, hjälpmatarvatten- 

systemet och härdnödkylningen. 

gärggödkylginggg (härdsprinklingen) startar då reaktortrycket är lägre 

än 18 bar. Dock kan man ej tillgodoräkna sig denna funktion förrän 

efter 30 sek för att ge tidsmarginal för start av dieslar och igång- 

sättning av pumpar. Ventilerna har en öppningstid på 20 sek, och om 

dessa får öppningsimpuls från någon isoleringssignal och extra låg 

nivå i reaktortank, kan de vara öppna samtidigt med att pumparna ger 

fullt tryck. Fullt flöde på sprinklingssystemet, 170 kg/s, erhålles 
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Diagram 4.228 

APPROXIMATIV BERÄKNING AV VÄ$GASBILDNING VID 

STIGANDE KAPSLINGSTEMPERATUR 

Oxidation av 1 mg/cmz Zirkonium motsvarar generering av 0.434 m3 
NTP vätgas. 

Obegränsad ångtillförsei 
Oxiderad 

Yteffekt 1.67 - 42 = 70 W/cmz Zirkonium 
mg/cmz 

111111 
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Diagram 4.2:9 

ANTAGEN VÄTGASBILDNING FÖR TIDEN 0 j 45 MIN 
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vid trycket 10 bar, varvid l av 2 system skall fungera. Av sprink- 

lingsflödet fördelas 150 kg/s vid maximalt läckage i kopplingar. 

Medelflödet är 0.38 kg/s, patron. Den minsta fördelningsfaktorn 

är 0.4. En del av vattnet tillföres spalterna. För uppvärmning och 

förångning av min-flödet åtgår 0.37 MW vilket är drygt 5 Z av 

maximal kanaleffekt. Resteffekten efter 30 sek är ca 4 Z. 

För att härdsprinklingen skall kunna pumpa in vatten vid låg nivå i 

reaktortanken, även om ej trycket sjunkit, utlöses automatiskt s k 

tvångsnedblåsning, om vattennivån ligger 1.5 m under härdtoppen. 

En tidsfördröjning på 50 sek är inlagd innan bassängblåsningsventi- 

lerna öppnar. 

giälpgêggsystgmgt startar ej vid I-isolering, dvs när brott innanför 

inneslutningen indikerats. I-isolering kan nämligen innebära mava- 

ledningsbrott på den gren, där hjälpmavaledningen är inkopplad, vilket 

innebär att man ändå ej generellt kan tillgodoräkna sig dess bidrag. 

I fallet Barsebäck är ej heller dieslarna dimensionerade för samtidig 

funktion av härdsprinklings- och hjälpmavasystemen. För reaktorer, 

som är helt anpassade för instickspumpar, kan hjälpmavasystemet till- 

delas en ökad säkerhetsfunktion genom att det med en anpassning av 

kapaciteten kan klara det största bottenbrottflödet. 

gagargggtgggystgmgt kan tillföra reaktortanken vatten under förutsätt- 

ning att ordinarie kraftnätet är intakt eller gasturbinerna lämnar 

kraft, vilket beräknas ske efter senast 2 min. Under normal drift 

har kondensatpumparna en kapacitet med 2 av 3 pumpar på 500 kg]s och 

matarpumparna ger med 2 av 3 pumpar 850 kg/s. Skillnaden 350 kg/s ut- 

göres av kondensat från förvärmare, som tillföres med dränagepump. 

Vid haveri och isolering blir flödet reducerat till 600 kg/s, som är 

kondensatpumparnas kapacitet i detta fall. Om endast en mavapump 

fungerar, blir flödet 425 kg/s. 2 kondensatpumpar antages i drift. 

Kondensorn har en volym av 200 m3. Vid volymen 150 m3 börjar en 

spädmatarvattenpup med flödet 130 kg/s att tillföra vatten till 

kondensorn från ett kondensatförråd på 500 m3. För en mottrycks- 

turbinanläggning kan man räkna med större volymer, exempelvis en 

matartank på 400 m3 och en direkt ansluten spädvattentank på 1000 m3. 
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Matarvattnet tillföres tanken genom en fördelningsring, ca 1.2 m 

under den normala driftsnivån, och matarvattnet blandar sig vid 

fallspaltens inlopp med returvattnet från ångseparatorerna. 

Vid rörbrott innanför PS-skalet, vilket medför I-isolering, fort- 

sätter mavapumparna att arbeta. För indikering av eventuellt för- 

brott på en mavaledning finns tryckmätare på de fyra mavaledningar, 

som ansluter till tanken. Med dessa indikeras automatiskt ett 

eventuellt rörbrott, och skalventilen för denna gren stänger för att 

isolera brottet. Reglering av matarvattenflödet vid haveri fungerar 

så att vid låg nivå i tanken sker varvtalsreglering, som enbart styres 

av nivåimpulser. Vid extra extremt låg nivå i kondensorn sker en 

nedstyrning av mavapumparna. 
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4.3 Typfallshaverier BWR 

4-3-1 ÄEBlE§ElE8§PE9EE_iEEêE§§E_ÅEEE§lEEBiES 

Ett brott på en av de fyra ångledningar, som förbinder reaktortanken med 

turbinen, antages. Brottet frilägger hela ledningens tvärsnittsarea 

(0.l964 m2 0 = 500 m), genom vilken ångan utströmmar utan någon stryp- 

ning. Det befintliga venturiröret med areaförhållandet 0.5 är placerat 
4 ä S m från reaktortanken, och brottet antages ske mellan dysan och 

tanken. Utströmning sker enbart genom ena rörändan, då någon återström- 

ning icke sker från den andra ångledningen eftersom fyra skalventiler i 

så fall måste stå öppna, vilket bedömes som mycket osannolikt. Tryck-, 

temperatur- och nivåvakter utlöser isoleringskedjan (I-isolering vid inre 

brott), vilket skall medföra ett antal automatiska manövrer, såsom stäng- 

ning av skalventiler, reaktorsnabbstopp, turbinsnabbstängning, start av 

härdsprinklingspumpar och inneslutningssprinkling samt gasturbiner. Den 

snabba trycksänkningen i samband med rörbrottet ger en hastigt ökad void 

och därmed minskad reaktivitet. Därigenom sjunker reaktoreffekten innan 

styrdonen ännu har skjutits in i härden, varför begynnelseförloppet är 
oberoende av om snabbstopp erhållits eller ej. 

Man anser i regel att stationen skall kunna möta en haverisituation även 

utan tillgång till ordinarie elkraft. Det kan vara en okänd koppling 
mellan dessa händelser så att rörbrottet har ett samband med elkraftr 

bortfallet. Därvid träder dieselkraftförsörjningen in och beräknas ge 
full effekt efter endast 30 sek. Eftersom vid stationen även finns gas- 

turbinanläggningar, avsedda att täcka spetskraftbehov, utnyttjas dessa för 

att ge en ytterligare kraftreserv. Denna är nödvändig för drift av matar- 

vattensystemet, eftersom dieslarna ej är dimensionerade för att täcka 

detta behov. En fortsatt tillförsel av matarvatten vid ett haveri ger en 

uppfyllning av härden. Denna möjlighet kompletterar den nödkylning av 

härden, som härdsprinklingen ger. Härdsprinklingen är emellertid av låg- 
tryckstyp; den börjar koma in vid 18 bar och lämnar fullt flöde vid 10 bar. 

Olika kombinationer av fungerande eller felande system leder till olika 

konsekvenser för härden. I regel har endast två alternativ betraktats, 

nämligen minimifunktionen för uppfyllande av funktionskraven eller helt 

utebliven funktion. Att behandla även partiella funktioner skulle göra 
denna översiktliga analys alltför omfattande. 
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I diagram 4.3:5 är de olika fallen beskrivna i ett konsekvensschema.

åetegkningar_f§r_bavgrifall

I den fortsatta beskrivningen användes följande beteckningar för olika

haverifall.

A-XYZU

A = ångledningsbrott
X = snabbstopp l = ja

0 = nej
Y = elkraft 1 = ordinarie

2 = diesel + gasturbin
3 = diesel
4 = gasturbin
0 = nej

Z = matarvatten l = ja
2 = fel nivåreglering
O = nej

U = härdsprink-
ling 1 = ja

2 = fördröjd
0 = nej

Fall A-1111 

Snabbstopp Ja

Elkraft Ordinarie

Matarvatten Ja

Härdsprinkling Ja

Matarvattentillförseln fortgår oavbrutet. Sänkningen av vattennivån i

begynnelseskedet framgår av diagram 4.3:1. Härdsprinklingspumparna
startar på isoleringssignal. Ventilerna till reaktortanken öppnas först 

på signal om extra låg nivå i tanken. Ventilerna har en öppningstid på
20 sek. Jäsningen kan försvåra nivåmätningen, men så länge härden är

täckt med jäsande vatten hindras en temperaturstegring. 20 sek efter

extra låg nivå registrerats har härdsprinklingen full kapacitet. Jäs-

ningsnivån har då troligen just passerat härdbotten. Eftersom härden

har en måttlig temperatur vätes bränslepatronerna snabbt av sprinklings-
vattnet. Liksom vid övriga fall av ångledningsbrott frigöres till inne-

slutningen en del av reaktorvattnets aktivitet. Den snabba trycksänk-

ningen frigör även en del av fissionsprodukterna i redan tidigare skadade

stavar. Eventuellt kan ytterligare stavar punkteras.
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Diagram 4.32] 
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VOLYMSKURVA, ÅNGLEDNINGSBROTT 
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Då kapslingen ej når högre temperatur än till 250 ä 300 OC blir det ingen 

ökning av fissionsgasernas tryck innanför kapslingen, och kapslingens 
kryphållfasthet blir ej nedsatt. Möjligen kan den kraftiga trycktransi- 
enten medföra att redan försvagade kapslingar brister. 

Fallet resulterar i obetydliga kapslingsskador. 

Fall A-1110 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Nej 

Genom att ordinarie elkraft finns tillgänglig kan matarvattentillförseln 

fortgå oavbrutet. Här antages att 2 kondensatpumpar och konservativt att 

en (1) mavapump är i drift och att denna ger 425 kg/sek. Härden hålles 

vätt under minst 50 sek genom en jäsande ång-vatten blandning. Se diagram 
4.3:l. Efter 100 sek, då en tryckutjämning i stort sett ägt rum mellan 

tanken och inneslutningsvolymen, är vattenvolymen i tanken ca 80 m3. 
Härden är då torrlagd och förblir så fram till 170 sek efter brottet, då 

nivån når upp till härdens nedre delar. Hela härden är vattenfylld efter 

280 sek. Detta innebär att vid max belastad nivå (1.28 m över härdbotten, 

volymen 118 m3), som vattenkyles efter 200 sek, erhålles lokalt tempera- 

turer på 750 OC, och för större antal stavar blir temperaturen högst 550 OC. 

Sedan nedre delen av härden täckts med vatten blir där en ångbildning, 
som ger en forcerad ångkylning av härdens övre del, varför temperaturen 

där ej stiger väsentligt över 550 OC. Då 750 OC kan sättas som gräns för 

brott på kapslingen, blir det i detta fall inga omfattande skador. 

De tillgängliga matarvattenmängderna är 700 m3. Innan denna mängd avkokat 

genom tillförd resteffekt åtgår ca 40 h. Det är stor sannolikhet att man 

under denna tid hinner ordna med en fortsatt tillförsel av vatten till 

härden. 

Förloppet leder till delvis skadad härd, ca 10 Z kapslingsskador. 

Fall A-1101 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Nej 

Härdsprinkling Ja 
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Fallet liknar A-llll. Då inget matarvatten tillförts blir det en 

något kraftigare jäsning, varför man kan räkna med en god vätning av 

härden till dess härdsprinklingen sätter in. Trycksänkningen skiljer 

sig obetydligt i fallen med och utan mavatillförsel, varför härdsprink- 

lingen kommer in ungefär samtidigt eller något senare då inget matar- 

vatten tillföres. 

Sprinklingen förutsättes fungera effektivt så att stavarna täckes med 

en vattenfilm. Uppfyllningen av tanken sker nämligen långsamt så att 

härdbotten nås av vattnet först efter mer än 500 sek, vilket innebär 

att delar av härden ej längre skulle vara intakta om inte strildysor 
fördelade vattnet över härden. Se diagram 4.3:2. 

Fallet resulterar i obetydliga kapslingsskador. 

Fall A-1102 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Nej 

Härdsprinkling Fördröjd 

I detta fall är kylningen av härden helt beroende på härdsprinklingens 
funktion. Om detta system arbetar med dimensioneringsdata hindras över- 

hettning av härden, medan vid mer omfattande fel på sprinklingssystemet 

risk för härdskador föreligger. Ur konsekvenssynpunkt kan felmoderna in- 

delas i två grupper, de som ger en fördröjd eller reducerad kylningseffekt 
och de som ej ger någon kylning alls av härden. Sprinklingen kan vid 

många felalternativ fås att fungera genom manuella åtgärder efter 30 min. 

Härden har då uppnått hög temperatur och på grund av ångblockering av 

bränslekanalerna och Leidenfrostfenomen kan det ta lång tid att väta 

elementen. Men det sker samtidigt en uppfyllning av härden med vatten, 

så att härdbotten nås efter 2200 sek och härdtoppen efter 2400 sek. 

Se diagram 4.323. Beräkningar visar att det dröjer lika lång tid att 

väta härden, vare sig man räknar med tiden för sprinklingsvattnet att 

tränga ned eller med tiden för vattenuppfyllnad. På grund av den er- 

hållna höga temperaturen i härden komer denna att demoleras och lokalt 

även att smälta. Fallet leder till fullständig kapslingspunktering och 

lokal härdsmältning. 
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Diagram 4.3:2 
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Diagram 4.3:3 

VOLYMSKURVA, ÅNGLEDNINGSBROTT 

Fal] Ae1102 

Snabbstoppz Ja 
Eikraft: Ord 
Matarvatten: Nej 
Härdsprinklingz Fördröjd 
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Fall A-1100 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Nej 

Härdsprinkling Nej 

Härden tömes snabbt på Vatten, men genom jäsningen hålles den vätt 
under ca 50 sek. Jfr diagram 4.3:3. Eftersom härdsprinklingen ute- 
blir helt fortsätter temperaturstegringen oavbrutet enligt diagram 
4.2:7, vilket resulterar i att härden helt demoleras. Detta påverkar 
icke det beräknade temperaturförloppet eftersom adiabatiskt förlopp 
förutsatts, dvs någon värmeavgivning till härdens omgivning har icke 

tillgodoräknats. Härdens bottengaller ger vika efter ca 1 timme 

(ANL 7342, Reactor Development Program. Progress Report May 1967). 
Det har även i litteraturen rapporterats tider för genomsmältning av 

tankbotten. Man anger en tid av 20 till 60 minuter efter kollaps av 

härden, vilket svarar mot 30 till 120 minuter efter rörbrottet, bero- 
ende på härdens vikt, vattenmängd i tankbotten, värmetransportförhål- 
landen och temperatur hos härdmaterial, som faller ned i tankbotten. 

Resultat: Smält härd. 

Fall A-1211 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Diesel + gasturbin 
Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Ja 

Vid bortfall av ordinarie elkraft levereras reservkraft från dieslar 
och gasturbiner. Dieslarna beräknas leverera full effekt till härd- 

sprinklingen efter senast 30 sek, och härden kyles efter 50 sek på 
samma sätt som i övriga fall med fungerande härdsprinkling. 

Resultat: Obetydliga kapslingsskador. 

Fall A-1210 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Diesel + gasturbin 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Nej 
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Vid avbrott på ordinarie elkraft upphör tillförseln av matarvatten. 

Dieselkraften räcker ej för att driva mavapumparna, utan först sedan 

gasturbinen startats kan mavapumparna åter tagas i drift. Detta be- 

räknas kunna ske efter 2 minuter, och med drift av två kondensatpumpar 

och en mavapump med flödet 425 kg/s fylles härden så att bottennivån 

nås efter 290 sek och toppen efter 400 sek (diagram 4.3:4). Den högst 

belastade delen av härden (1.28 m över härdbotten, volymen 118 m3) är 

fylld efter 320 sek. Lokalt har då temperaturen stigit till l200°C, 
men större sammanhängande delar har endast en temperatur av 85000. 
Detta innebär att härden i stort sett är geometriskt intakt, men att 

kapslingar har punkterat inom stora delar av härden. 

Resultat: Omfattande kapslingsskador. 

Fall A-120- 

Snabbstopp Ja 

Elkraft åiesel + gasturbin 

Matarvatten Nej 

Då matarvattentillförseln ej fungerar har det ingen betydelse om ordi- 

narie elkraft eller reservkraft eller reservkraftmatning föreligger, 

utan konsekvenserna blir analoga med vad som gäller vid ordinarie el- 

kraft. 

Fall A-l30- 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Diesel 

Matarvatten =NejX) 

Fel på gasturbinen följes av en utebliven funktion hos matarvattensystemet. 

Konsekvenserna är lika tidigare fall med utebliven matarvattenfunktion, 

men sannolikheten är beroende på felfrekvensen hos elsystemen. 

Fall A-1400 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Gasturbin 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Ja 

x) 1ikhetstecknet anger att Nej är en konsekvens av övriga förutsättningar. 
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Diagram 4.3:4 

Fall A-1210 

Snabbstoppz Ja 
Eikraftz D + G 
Matarvatten: Ja 

Härdsprinkiingz Nej 
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Reservkraften från gasturbinen ger full effekt efter senast 120 sek. 

Temperaturen är då lokalt 45OOC och för högst belastade stavdelar är 

temperaturen ca 10000 lägre. Detta innebär att kapslingsskadorna fort- 

farande kan anses som obetydliga. 

Resultat: Obetydliga kapslingsskador. 

Fall A-1410 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Gasturbin 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Nej 

Eftersom reservkraften till matarvattenpumpar alltid kommer från gas- 
turbinen blir detta fall identiskt med det fall då såväl diesel som 

gasturbin fungerar (A-1210). 

Fall A-140-- 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Gasturbin 

Matarvatten Nej 

Följande fall med och utan härdsprinkling är analoga med fallen då 

ordinarie elkraft fungerar. Enda skillnaden är att härdsprinklingen 
kommer in efter 120 sek i stället för efter 50 sek, vilket dock icke 

ändrar på förhållandet att härden får obetydliga kapslingsskador i 

detta fall. Övriga fall blir identiska. 

Fall A-1000 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Nej 

Matarvatten = Nej 

Härdsprinkling = Nej 

Att ingen elkraft finns tillgänglig har till följd att någon vatten- 

tillförsel till härden ej kommer till stånd. 

Resultat: Smält härd. 
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Fall A-Olll 

Snabbstopp Nej 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Ja 

Vid uteblivet snabbstopp medför den kraftiga voidbildningen på grund av 

trycksänkningen att reaktorn stänges av (se 4.2.1). Vid återfyllning av 

reaktorn blir denna åter kritisk, varvid gäller att reaktivitet alltid 

är förbunden med vattenfyllnad. Detta innebär att härden förblir kyld, 

och den ej vattenfyllda delen blir t 0 m bättre kyld genom det större 

ångflödet från den nedre vattenfyllda delen. På grund av det lägre trycket 

i tanken blir voiden stor. Trycket i inneslutningen efter blåsningen 
blir ca 3 bar och trycket i tanken kommer att vara mindre än 4 bar. 

Reaktoreffekten vid detta tryck kan som grov uppskattning antagas vara 

något hundratal MW. Därtill kommer resteffekten, som avtager med tiden 

med medelvärdet 40 MW eller 2.5 Z under de första 1000 sekunderna. 

Dessa effekter motsvarar en vattenavkokning av ca 60 kg/s. Med en härd- 

sprinkling på 170 kg/s och en matarvattentillförsel av 425 kg/s kommer 

härden alltid att kunna hållas fylld med vatten. I nästa avsnitt av 

detta kapitel behandlas konsekvenserna för inneslutningen. 

På längre sikt stänger Xe-transienten av reaktorn. Vid stationär drift 

är 3 Z av reaktiviteten bunden av Xe-gifter, men efter 8 h avstängning 
är motsvarande reaktivitet 6 Z. Först efter 25 h har värdet återgått till 

de ursprungliga 3 Z. Förhållandet kan något påverkas av att en liten 

nukleär effekt råder, men resonemanget gäller principiellt. 

Innan härden återfyllts är förhållandena lika de som gäller för en av- 

stängd reaktor, men reaktivitetstransienter kan eventuellt ge punkteringar, 

som uppskattas till 10 Z.

Resultat: Eventuella kapslingsskador, vattenfylld härd. 

Fall A-0ll0 

Snabbstopp Nej 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Ja 

Härdsprinkling Nej 

Om härdsprinklingen ej fungerar håller matarvattenpumparna härden fylld 

med vatten. Om nivåregleringen fungerar hålles normalnivån i 3 h, och 
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därefter sker en sänkning av nivån till halva härden på mindre än en 

halv timme. Under de 3.5 h som finns tillgängliga innan härden torr- 

lägges är det viss sannolikhet att härden kan tillföras vatten så att 

en överhettning förhindras. Tiden är emellertid här avsevärt kortare 

än de 40 h, som står till förfogande då reaktorn är avstängd. Man kan 

således riskera att härden blir torrlagd och börjar smälta efter ca 4 h. 

Resultat: Fördröjd smältning av härd. 

Fall A-0121 

Snabbstopp Nej 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Fel nivåreglering 
Härdsprinkling Ja 

Matarvattensystemet ger en snabb uppfyllning av härden, men om nivå- 

regleringen i reaktortanken och kondensorn ej fungerar komer mavapumparna 
att arbeta så länge det finns vatten i kondensorn, och därefter kommer de 

att stanna. Härdsprinklingen kommer emellertid att hålla tanken vatten- 

fylld. 

Resultat: Lika A-Olll. 

Fall A-0120 

Snabbstopp Nej 

Elkraft Ordinarie 

Matarvatten Fel nivåreglering 

Härdsprinkling Nej

Liksom i föregående fall fyller mavasystemet upp tanken. Vid utebliven 

nivåreglering arbetar mavapumparna tills kondensorn är tömd, och därefter 

upphör de att fungera. Vattenvolymen i tanken blir då ca 230 m3. Innan 

vattennivån sjunkit under härdtoppen har det förflutit ca 30 min. Där- 

efter sker en fortsatt avkokning av vattnet i tanken under successivt re- 

ducerad nukleär effekt. Härden blir således torrlagd, och smälttempera- 
turen uppnås så småningom. 

Resultat: Smält härd. 
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Fall A-O10-

Snabbstopp Nej

Elkraft Ordinarie ;

Matarvatten Nej

Torrläggningsförloppen blir desamma som vid fallen med snabbstopp. Vid

sprinkling av härden och därmed vattenuppfyllning sker en effektökning,
som dock ej blir större än att det tillförda sprinklingsvattnet räcker

till för att kompensera den genom avkokning bortförda vattenmängden. Om

sprinklingsmängden skulle vara kraftigt reducerad kommer vattennivån att

ställa in sig på ett sådant läge att reaktoreffekten avkokar samma mängd
som tillföres genom sprinklingen.

Resultat: Lika A-110-.

Fall A-02--, A-O3-- etc

Snabbstopp Nej

Elkraft Diesel och/eller gasturbin, alt. Nej

Dessa konsekvenser påverkas endast obetydligt av om snabbstopp erhålles

eller ej, eftersom en torrlagd härd alltid ger en avstängning av reaktorn,
oberoende av styrstavarnas lägen. I de fall då härden blir fylld med

matarvatten gäller de förlopp, som redovisats för fallen med ordinarie

elkraft tillgänglig, bortsett från den tidsfördröjning på 120 sek, som

gasturbindriften ger.

Resultat: Lika A-12--, A-l3-- etc, resp A-0110 och A-0120.

Resultaten av analysen av konsekvenserna för hätden framgår av diagram
4.3:5. I diagrammet har med grövre linjer markerats de vägar som enligt

gällande praxis behandlas i säkerhetsrapporter. Diagrammet ger en något
ogynnsam bild av antalet fall som normalt beaktas. Ja-fallen i dia-

grammet betecknar endast minimifunktioner. Det finnes många alternativ

med överkapacitet som om de medtages i diagrammet skulle ge en riklig

förgrening av alternativ som ingår i den säkerhetsanalys som normalt

göres.
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NÄR-09222 

uiagram 4.3:5 

Brott Snabb- E 1 k r a f c Macar- Härd- Frigörelsegrad 
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Vid den fortsatta beräkningen av de mängder fissionsprodukter, som är 

tillgängliga för utsläpp till omgivningen, skulle det leda till alltför 

många alternativ att behandla alla tänkbara kombinationer av konsekvens- 

lindrande systemens funktion för samtliga härdskadefall. Ett flertal 

konsekvenskedjor leder till samma eller i det närmaste samma resultat 

vad beträffar omfattningen av skador på härden och därmed samman- 

hängande frigörelse av fissionsprodukter. Sannolikheten för de olika 

fallen kan emellertid skilja sig, och fallen med den högsta sannolikheten 

för en viss konsekvens är av störst intresse att studera vidare. Vissa 

förutsättningar beträffande elkraftförsörjningen har även en koppling 
till det fortsatta förloppet. Detta gäller även vid uteblivet snabbstopp. 

Beteckningarna för de fall som valts ut för vidare analys har i diagram 
4.3:5 markerats med en ruta. I diagram 4.3:ll har dessa fall åskådlig- 
gjorts i ett förenklat schema, och kedjorna för de olika konsekvens- 

lindrande utrustningarnas funktion markerats. Dessa utrustningar är 

inneslutningssprinkling, inneslutning, nödventilation och jodfilter. 

De olika fallen betecknas på följande sätt: 

A-XYZU. LMNO 

L = inneslutningssprinkling l = ja 
O = nej 

M = inneslutning, läckage l á 0.04 Z pr h vid 4.5 bar 
2 = 0.4 Z -- 

3 = 4 Z -- 

4 = 40 Z -- 

0 = nej 

N = nödventilation l = ja 
O = nej 

0 = jodfilter 1 = ja 
O = nej 
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Fall A-llll.llll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning 0.04 Z/h 

Nödventilation Ja 

Jodfilter Ja 

Detta förlopp illustrerar det fall då alla konsekvenshindrande och 

konsekvenslindrande system fungerar med avsedd kapacitet. Eftersom 

kapslingsskadorna är obetydliga är fissionsproduktsfrigörelsen ringa, 
10-4 för ädelgaser och l0“5 för jod, vilket gör det mindre intressant 
att följa olika alternativa förlopp av fissionsproduktstransporter till 

omgivningen. Trycket i inneslutningen och bassängvattnets temperatur 
är angivna i diagram 4.3:6. Trycket börjar närma sig atmosfärstrycket 
efter drygt ett dygn, under förutsättning att inneslutningssprinklingen 
har 1 kylare i funktion under 30 minuter och därefter 2 kylare i drift. 

Fall A-ll10.llll 

Inneslutningssprinkling Ja 

Inneslutning 0.04 Z/h 

Nödventilation Ja 

Jodfilter Ja 

Den uteblivna härdsprinklingen medför att härden blir delvis kapslings- 

skadad, och 10-3 andelar av de lättflyktiga fissionsprodukterna frigöres 
innan matarvattentillförseln fyller upp härden. Trycket i inneslutningen 
och temperatur i bassängvattnet framgår av diagram 4.3:6. Någon metall- 

vattenreaktion, som ger upphov till vätgasbildning, sker ej vid den låga 
temperatur, 75000, som endast vissa delar av kapslingen uppnår. 

Fall A-l1l0.011l 

Inneslutningssprinkling Nej 

Inneslutning Ja-Nejx) 
Nödventilation Ja-Nej 

Jodfilter Ja-Nej 

Om inneslutningssprinklingen inte fungerar stiger temperaturen i bassängen 
och därmed även luftens temperatur och dess tryck. Vattenångans partial- 

tryck ökar även. Se diagram 4.3:7. Efter något dygn nås sträckgränsen 

X) 
Ja-Nej betecknar att efter viss tid leder haveriet till utebliven funktion 
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Diagram 4.326 
ÅNGLEDNINGSBROTT 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 

Fall A-1111.1111 

Ingen vätgasbildning. Läckage 0.04 Z/h vid 4.5 bar 
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ÅNGLEDNINGSBROTT 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 

Fall A-1110.0111 

Ingen inneslutningssprinkling. Ingen vätgas 

NÄR-09222 

Diagram 4.3:7 
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lokalt för tätplåt och slakarmering, och vid 9 bar är även förspännings- 
kablarna utsatta för flytning. Man kan då ej längre tillgodoräkna sig 
inneslutningen utan läckage kan ske förbi såväl nödventilation som jod- 
filter. Det höga trycket gör att inneslutningen relativt snabbt tömmes 
på sitt innehåll. 

Fall A-1102. .llll .14OO .Olll 

Inneslutningssprinkling Ja Ja Nej 
Inneslutning 0.04Z/h 40%/h Ja-Nej 
Nödventilation Ja Nej Ja-Nej 
Jodfilter Ja Nej Ja-Nej 

Vid fördröjd härdsprinkling blir samtliga kapslingar punkterade, och 
lokalt uppträder härdsmältning. En stor frigörelse av fissionspro- 
dukter erhålles utan att det är förenat med en omfattande smältning 
av härden. Den höga temperaturen på kapslingen gör att det blir en 

metallvattenreaktion, medförande en vätgasbildning som höjer trycket 

Begränsande för reaktionen är tillgången på vatten- 

ånga (se kap 4.2.4). Vätgasbildningen upphör ej omedelbart när härd- 

sprinklingen startar eftersom det tar en tid innan hela elementet är 
vätt. Efter senast 45 min upphör vätgasproduktionen eftersom härden 
då är uppfylld med vatten. Då har bildats en volym av ca 1700 m3 NTP, 
och denna volym ger ett högre tryck i inneslutningen, vilket visas i 

diagram 4.3:8. I detta fall har det stor betydelse hur de konsekvens- 
lindrande systemen fungerar. Olika kombinationer av fungerande system 
har därför undersökts. 

.llll Då alla system fungerar reduceras mängden jod kraftigt, dels genom 

härdsprinklingen, som dock i huvudsak avlägsnar den elementära 

joden. De organiska jodföreningarna förblir i gasform och läcker 
ut men kan till stor del uppsamlas i jodfiltret. 

.lll0 Vid fel på jodfiltret, vilket kan bero på att luften läcker förbi 

filtret eller på att kolet i filterbädden åldrats, kommer den 

mängd jod som läcker ut från inneslutningen oreducerad ut i om- 

givningen. 
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Diagram 4.3:8 
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ÅNGLEDNINGSBROTT 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 
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.l100 Om nödventilationen ej fungerar på grund av fel på fläktarna 

eller dess manöver- eller elutrustning kommer ej heller kol- 

filtret att kunna utnyttjas, eftersom luften läcker okontrollerat 

ut genom byggnaden. Därmed följer även att utsläppet ej kan ske 

på hög nivå genom en skorsten utan att det sker diffust vid mark- 
. o 

[Ilva o 

.1410 Inneslutningens täthet kan ha gått förlorad vid haveriet. En ök- 

ning av läckaget med en faktor 10 till 0.4 Z per timme vid 4.5 bar 

innebär i stort sett att utläckaget till omgivningen blir 10 ggr 

större, då trycket i inneslutningen endast obetydligt påverkas av 

läckaget. Den huvudsakliga trycksänkningen sker nämligen genom 

kylningen av inneslutningen. Även en 100-faldig ökning av läckaget 

ger motsvarande ökning av utläckaget. Vid läckaget 40 Z per time 

vid 4.5 bar går trycksänkningen snabbare, vilket gör att utläckaget 
blir mindre än 1000 ggr (diagram 4.3:9). På grund av att kol- 

filtren ej är dimensionerade för den fukt och den jodmängd, som 

läcker ut vid en större skada på inneslutningen kan deras verkan 

Ejtlil§6äS?äkhå§›f8fjodrénihg;“ 

.l400 En icke fungerande nödventilation medför liksom vid tidigare fall 

ett oreducerat utsläpp vid marknivå. 

.Olll Vid utebliven inneslutningssprinkling stiger trycket ungefär som 

visas i diagram 4.3:7. Den bildade vätgasen gör att trycket ligger 

något högre än den visade kurvan, vilket dock ej ändrar tidpunkten 
för brott på inneslutningen väsentligt. Efter ca ett dygn riskerar 

man att hela innehållet läcker ut okontrollerat till omgivningen 
vid marknivå, eftersom varken funktionen av nödventilationen eller 

kolfiltret kan tillgodoräknas i detta fall. 

Fan A-1100 . 1410 . 1000 . 0410 .0000 

Inneslutningssprinkling Ja Ja Nej Nej 

Inneslutning 40 Z Nej 402 Nej Nej 
Nödventilation Ja =Nej Ja-Nej =Nej 
Kolfilter NeJ =Nej =Nej =Nej

I det fall härden blir helt utan kylning genom att såväl matarvatten- 

tillförseln som härdsprinklingen uteblir, kommer härden att överhettas 

och smälta. Därvid frigörs 100 Z av ädelgaserna och 50 Z av joden. Den 
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Diagram 4.329 

ÅNGLEDNINGSBROTT 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 

Fall A-1102.i411 
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smälta härden utgör ett problem, som skall behandlas i ett särskilt kapi- 

tel. Här skall bara konstateras att det finns stor risk att inneslut- 

ningen skadas. 

.l4l0 Den smälta härden antages penetrera botten på säkerhetsinneslut- 

ningen och medför då ett läckage, som här satts lika med 40 Z/h 

vid 4.5 bar. Underliggande betong och berggrund har nämligen an- 

tagits ge ett visst läckagemotstånd. Eftersom frigörelsen från 

härden är den största teoretiskt möjliga för ädelgaser och jod, 

brukar dessa värden vara dimensionerande för de konsekvenslind- 

rande systemen, utan att man därför förutsätter att härden smält. 

.l000 Det är en viss sannolikhet att inneslutningen skadas så att den 

icke utgör någon barriär. Även om detta sker kommer reduktionen 

av joden genom inneslutningssprinklingen att kunna tillgodoräknas. 

Eftersom 10 Z av joden antages utgöras av organiska föreningar, som 

avskiljes mycket dåligt vid sprinkling, kan högst en reduktions- 

faktor av l0_1 tillgodoräknas. 

-0410 Den smälta härden antages medföra en skada på inneslutningen, som 

ger läckaget 40 Z/h. Liksom vid tidigare fall med utebliven inne- 

slutningssprinkling förutsättes ett brott på inneslutning även 

om sambandet är oklart vid smält härd. Jodfiltren fungerar ej 

vid 40 Z/h läckage. 

.OOOO Vid fullständigt genombrott på inneslutningen kan nödventilationen 

och kolfiltret icke fungera. 

Fall A-1210 .llll .0111 

Inneslutningssprinkling Ja Nej 

Inneslutning Ja Ja-Nej 

Nödventilation Ja Ja-Nej 

Jodfilter Ja Ja-Nej 

Ett avbrott på ordinarie elkraft i samband med ångledningsbrott kan 

betraktas som en kopplad händelse. En omfattande kapslingsskada gör 

att de fissionsprodukter som finns innanför kapslingen under drift 

plötsligt frigöres, och denna mängd utgör ca l Z av härdinnehållet för 

ädelgaser och jod. Konsekvenserna med avseende på utläckage beräknas 

för de två standardfallen .llll och .0lll. 
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Full A-1000 .O400 .UUUO 

Inneslutningssprinkling =Nej =Nv] 

Inneslutning =40 Z-Nej Nej 

Nödventilation =Nej =Nej 

Kolfilter =Nej =Nej 

Fullständigt elkraftbortfall, leder till såväl smält härd som till ute- 

bliven funktion hos konsekvenslindrande system. Det finns två orsaker 

till skada på inneslutningen, nämligen dels den smälta härden och dels 

den uteblivna inneslutningssprinklingen. Skador på grund av den senare 

orsaken inträffar efter ca 1 dygn och leder troligen till ett definitivt 

genombrott av skalet. Tidpunkten för den smälta härdens penetration och 

det sätt på vilket detta sker är svårare att avgöra. Uppgifter varierande 

mellan några timmar och upp till dygn finns angivna. Den smälta härden 

kommer att samlas i botten av inneslutningen, där PS-bassängen befinner sig, 
vilken fördröjer eller förhindrar nerträngning i det underliggande ber:“ 
get, som i regel utgör underlaget, även om reaktorn är placerad ovan 

mark. Läckage kan emellertid ske så snart den tätande inklädnaden i 

bassängbotten genombrutits, även om läckagevägarna är längre och trängre 
än i det fall då inneslutningen brister på grund av inre övertryck. Ett 

läckage av 40 Z per time vid 4.5 bar betraktas som det sannolika i fallet 

0400. Det finns även viss risk för fullständigt genombrott efter kort tid, 
vilket gör att nödventilation och kolfilter blir satta ur funktion. 

Fa11 A-0111 .llll .0111 

Inneslutningssprinkling da Nej 

Inneslutning Ja-Nej Ja-Nej 
Nödventilation Ja-Nej Ja-Nej 
Jodfilter Ja-Nej Ja-Nej 

Vid uteblivet snabbstopp i samband med ångledningsbrott har den nukleära 

effekten uppskattats till 100 MW. Därtill komer resteffekten, som ger 
en avtagande värmetillförsel till inneslutningen med ett medelvärde av 

ca 40 MW eller 2.5 Z under de första 1000 sekunderna. Den maximala kyl- 
effekten, som de båda Värmeväxlarna för inneslutningssprinklingen till- 

sammans kan prestera är ca 50 MW vid l40°C bassängvattentemperatur. Av 
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dessa värden framgår att inneslutningen förr eller senare måste brista. 

En beräkning av tryckförloppet visas i diagram 4.3:l0. Inneslutningen 
brister efter drygt 3 h, då trycket uppgår till 8 â 9 bar. Om inne- 

slutningssprinklingen ej fungerar blir resultatet detsama så när som 

på att brottet sker obetydligt tidigare. 

Fa11 A-0110 .llll .Olll 

Inneslutningssprinkling Ja Nej 

Inneslutning Ja-Nej Ja-Nej 

Nödventilation Ja-Nej Ja-Nej 

Jodfilter Ja-Nej Ja-Nej 

Den fördröjda härdsmältningen startar efter ca 4 h, när matarvatten- 

tillförseln upphört. Då har inneslutningen redan brustit, vilket liksom 

i föregående fall sker efter drygt 3 h. En uttvättning av elementär jod 
kan trots detta ske med inneslutningssprinklingen. I det fall denna ute- 

blir ändras förhållandena för fissionsproduktsspridning inte på annat sätt 

än att denna jodrening bortfaller. 

Övriga fall analyserade i diagram 4.325 har lägre sannolikhet för en 

given konsekvens, varför de inte blir föremål för ytterligare analys. 

Sammanfattning av huvudfallen 

Vid ångledningsbrott sker en snabb trycksänkning, som medför en flashning, 

vilken inträffar omedelbart i de vattenvolymer, som har mättnadstemperatur, 

och efter en kort stund i ursprungligen underkylda volymer. Denna flashning 

ger en jäsning av vattenvolymerna, så att genom brottet utströmmar en bland- 

ning av vatten och ånga, vilket ger en så stor förlust av kylmedium att 

härden torrlägges. Genom jäsningen hålles emellertid bränsleelementen 

vätta, varigenom härden hålles kyld ända tills trycksänkningen och därmed 

jäsningen upphör. Den kraftiga voidbildningen ger en snabb effektsänkning, 

varför det ej har någon betydelse under den första fasen av förloppet om 

snabbstopp erhålles eller ej. Vid en återfyllning av härden med vatten 

innebär emellertid ett uteblivet snabbstopp att reaktorn blir kritisk. 



_49_ 

ÃNGLEDNINGSBROTT 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 

Fall A-O1i].1]i] 

NÄR-09222 

Diagram 4.3:1O 
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E§§_§§§§E§Eg2R Vi betraktar tills vidare de fall då snabbstopp erhållits. 
Härden kan då hållas kyld antingen genom att härdsprinklingen fungerar 
och/eller matarvattentillförseln fortgår och fyller upp härden. (A-1111, 
A-1110, A-1101, A-1211, A-1210, A-1201, A-1411, A-1410, A-1401) 

Med matarvattentillförsel Om ordinarie elkraften fungerar sker matar- 
vattentillförseln utan avbrott, varigenom endast enstaka kapslingspunkte- 
ringar inträffar innan härden täckes med vatten (A-1110). Om avbrott 
skett på ordinarie elkraften är matarvattenpumparna beroende av att gas- 
turbinerna lämnar effekt, vilket beräknas ske inom 120 sek. Innan härden 
då uppfylls med vatten hinner det bli omfattande kapslingspunkteringar, 
men härden beräknas behålla sin geometriska form intakt (A-1210). Matar- 

vattenpumparna fyller upp härden, och med fungerande nivåregleringar i 

reaktortank och kondensor kommer härden att hållas täckt med vatten från 

kondensorn, som fylles från förrådet för avsaltat vatten, varigenom saman- 
lagda volymen blir 200 + 500 m3. Denna mängd räcker till att fylla härden 
och kompensera för avkokat vatten genom resteffektvärmet under en tid av 
33 h, och en torrläggning av härden börjar först efter ca 40 h. Under 
denna tid är det med stor sannolikhet möjligt att etablera en fortsatt 
vattentillförsel till härden. 

Utan matarvattentillförsel Om matarvattentillförseln helt upphör, vilket 
bl a kan orsakas av att reglersystemet ej kan bemästra de transienter, som 

uppträder vid ett haveri, är man beroende av härdsprinklingens funktion. 

§gd_h§§d§p5igkligg Om detta system arbetar med dimensionerings- 
data hindras överhettning av härden, och frigörelsen av fissions- 

produkter är obetydlig. 

Med fördröjd härdsprinkling Sprinklingen kan vid många fel- 

alternativ förutsättas fås att fungera genom manuella åtgärder 
efter 30 min. Ett annat alternativ är att vattnet tillföres 

härden, men att det icke fördelas över sprinklingsringarna. 
Detta ger en uppfyllning av härden, men först efter så lång tid 
att total punktering av kapslingen sker och lokala smältningar 
av denna förekommer. Båda fallen leder till en kraftig överhett- 

ning av härden, men en smältning av uranoxiden med åtföljande genom- 
brott av tankbotten kan undvikas. Jodfrigörelsen blir omfattande, 
och transporten av fissionsprodukter till omgivningen av intresse 
att beräkna. 
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gtan_härd§prinkling Om härdsprinklingen helt uteblir resulterar 

det i att härden demoleras. Härdens bottengaller ger vika efter 

ca l h (ANL-7342). Det har även rapporterats i litteraturen 

beräkningar av tider för genomsmältning av tankbotten. Man an- 

ger en tid av 20 till 60 minuter efter kollaps av härden, vilket 

svarar mot 30 till 120 minuter efter rörbrottet, beroende på här- 

dens vikt, vattenmängd i tankbotten, värmetransportförhållandena 
och temperaturen hos härdmaterial, som faller ned i tankbotten. 

Den smälta härden beräknas tränga igenom inneslutningens botten 

på en tid varierande från några timmar till några dagar efter 

rörbrottet. Med hänsyn till förekomsten av vatten i PS-bassängen 
och ett tjockt lager av betong (2,5 m) kan man anta att genom- 

smältningen tar mer än ett par timmar (A-1100, A-1200 . . .). 

Utan elkraft Att all elkraftmatning uteblir har låg sannolikhet, men det 

leder till kopplade fel hos alla aktiva nödsystem, beroende av elkraftmat- 

ning (A-1000). Förloppet blir likartat fallet med slumpartat uteblivna 

funktioner på de olika enskilda systemen, dvs smält härd. 

Med inneslutningssprinkling Om inneslutningssprinklingen fungerar blir 

halten elementär jod i inneslutningen hastigt reducerad, men de organiska 

jodföreningarna kommer att finnas kvar i gasfasen. Sprinklingen sänker 

trycket i inneslutningen, och läckaget beror på detta tryck och tätheten 

hos skalet. En ökad otäthet hos skalet ger ett i motsvarande grad ökat 

fissionsproduktsläckage. Vid en stor otäthet blir emellertid trycksänk- 

ningen snabbare, vilket gör att utläckaget ökar mindre än proportionellt 
mot läckagetakten. 

§gQ_g§Qyg§§il§§i9g Vad som slutligen når omgivningen beror 

på nödventilationen och dess jodfilters funktion. En funge- 
rande nödventilation ger ett utsläpp genom skorstenen med en 

jodreducering, som bestämmes av jodfiltrets verkningsgrad. 
Om läckaget från inneslutningen är mycket stort kan nödventi- 

lationen ej förmå svälja allt läckage, och ett ofiltrerat 

markläckage erhålles. 

§E§n_n§dggn§il§§i9n En ej fungerande nödventilation medför 

ett markutsläpp utan rening i iodfilter. Andra reducerande 

faktorer kan komma in. 
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Utan inneslutningssprinkling Om inneslutningssprinklingen ej fungerar
bortföres ej någon värme från inneslutningen, utan trycket stiger efter

hand som resteffekten tillföres. Vätgasutvecklingen ger ett bidrag till

tryckstegringen. Efter en viss tid brister skalet och momentant utsläp-

pes innehållet i PS, varvid nödventilationen ej kan tillgodoräknas.

Utan snabbstopp Vid uteblivet snabbstopp medför den kraftiga voidbild-

ningen på grund av trycksänkningen att reaktorn stänges av. Vid åter-

fyllningen av reaktorn blir denna åter kritisk, varvid gäller att en reak-

tivitet alltid är förbunden med vattenfyllnad. Detta innebär att härden

förblir kyld, och den ej Vattenfyllda delen blir t 0 m bättre kyld genom
det större ångflödet från den nedre Vattenfyllda delen. Genom det lägre
trycket i tanken blir voiden stor, och som en första approximation kan

man antaga att reaktoreffekten är omvänt proportionell mot spec ångvoly-
merna. Trycket i inneslutningen efter blåsningen blir ca 3 bar och i

reaktortanken högst 4 bar. Den enkla approximationen ger då en reaktor-

effekt av ca 100 MW. Därtill kommer resteffekten, som ger en avtagande
värmetillförsel till inneslutningen med medelvärdet ca 40 MW eller 2.5 Z

under de första 1000 sekunderna. Den maximala kyleffekten, som de båda

värmeväxlarna för inneslutningssprinklingen tillsammans kan prestera, är

ca 50 MW (14000 bassängvattentemperatur). Av dessa värden framgår att

inneslutningen förr eller senare brister. Beräkningar visar att det sker

efter ca 3 h.

Vid de olika haverifallen sker en vattenuppfyllning, som kan variera från

940 kg/s ner till 170 kg/s. Även vid det lägsta tillflödet kan avkok-

ningen vid ovan beräknade effekt kompenseras, vilket innebär att härden

uppfylles helt. Om tillflödet av någon anledning är mindre, skulle vatten-

nivån stabilisera sig i ett läge där reaktoreffekten ger en avkokning lika

med den tillförda mängden. Sedan inneslutningen brustit skulle ångan
ströma ut i omgivningen, men bassängvattnet räcker under minst l0 h för

härdsprinklingen. På längre sikt stänger emellertid Xe-transienten av

reaktorn. Vid stationär drift är 2 Z av reaktiviteten bunden av Xe-gifter,
men efter 8 h avstängning är motsvarande reaktivitet 5 Z. Först efter 30 h

har värdet återgått till de ursprungliga 2 Z. Förhållanden kan något på-
verkas av att en liten nukleär effekt råder, men principiellt gäller reso-

nemanget (A-0111).
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Om härdsprinklingen ej fungerar håller matarvattenpumparna härden fylld 

med vatten. Om nivåregleringen fungerar hålles normalnivån i 3 h, och 

därefter sker en sänkning av nivån till halva härden på mindre än en 

halv timme. Under de 3.5 h som finns tillgängliga innan matarvatten- 

förrådet tar slut, finns det möjligheter att härden kan tillföras vatten 

så att en överhettning förhindras. Det är emellertid stor risk att härden 

torrlägges, vilket medför en smältning av härden efter ca 4 h. 

Om nivåregleringen ej fungerar arbetar matarvattenpumparna så länge det 

finns vatten i kondensorn, och därefter är det troligt att de stannar. 

Vattenvolymen i tanken blir då ca 230 m3. Innan vattennivån sjunkit 

under härdtoppen har det förflutit ca 30 min. Med den här beräknade 

reaktoreffekten bibehålles inneslutningen intakt under denna tid. 

Med fungerande härdsprinkling hålles härden vattenfylld. 

Om både matarvatten och härdsprinkling uteblir blir förhållandet detsamma 

vid såväl med som utan snabbstopp. Orsaken kan då också vara utebliven 

kraftförsörjning, och även då gäller att det ej är någon skillnad vid 

olika alternativ för snabbstopp. 
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Diagram 4.3:11
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4.3.2 Förlust av ordinarie värmesänka 

Turbinsnabbstopp med dumpförbud är en situation, som kan uppträda 
vid avbrott på yttre nätet. Det brukar anges att detta inträffar 

statistiskt ett par gånger om året. I första hand sker därvid en 

övergång till husturbindrift, men om detta misslyckas snabbstoppas 
turbinen. Dumpning till kondensorn kan då ej äga rum på grund av 

att kylvattenpumparna är utan kraftförsörjning. Även ett primärt 
fel på kylvattensystemet leder till samma situation. 

Ett tredje fall, som medför att reaktorn avskiljs från den ordi- 

narie värmesänkan, är en skalstängning. Denna kan vara obefogad 
och orsakad av ett fel på manöverutrustningen eller ske i samband 

med ett så litet ångledningsbrott att det ej sker någon trycksänk- 

ning i reaktorn. 

Med hänsyn till att en utförlig analys genomförts för ånglednings- 
brott skall för den här aktuella haveritypen endast behandlas 

fall som skiljer sig från de tidigare. Samma beteckningar använ- 

des med den skillnaden att bokstaven B användes för haveritypen. 
Se diagram 4.3:l5. 

B = förlust av ordinarie värmesänka 

Fall B-1211 .llll .Olll 

Snabbstopp Ja Ja 

Elkraft D + G D + G 

Matarvatten Ja Ja 

Härdsprinkling (Ja) (Ja) 

Inneslutningssprinkling Ja Nej 

Inneslutning Ja Ja-Nej 

Nödventilation Ja Ja-Nej 
Jodfilter Ja 

A
Ja-Nej 

llll Den stegring av trycket som erhålles vid skalstängning gör 
att säkerhetsventilerna blåser, i första hand till konden- 

sationsbassängen och vid högre tryck även direkt till inne- 

slutningen. Det ökade trycket i tanken medför även en void- 

minskning, som skapar en effektstegring. Vid turbinstopp 
med dumpförbud utlöses reaktorsnabbstopp och samtidigt 

öppnar automatiskt bassänsblåsningsventilerna. Matarvatten- 
1 

x
Ä
1
|
|
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tillförseln håller härden fylld med vatten, och inneslut-

ningssprinklingen begränsar trycket inom PS-skalet. Härd-

sprinklingen träder ej i funktion vid det höga tryck som

råder i reaktortanken. Matarvattenförrådet räcker för att

klara resteffektavkokningen under ca 40 timmar.

0111 Om inneslutningssprinklingen ej fungerar kommer PS-skalets

konstruktionstryck att uppnås efter ca 1/2 dygn. Detta

innebär dock ej någon risk för omfattande fissionspro-

duktsspridning, även om inneslutningsläckaget skulle öka,
så länge härden kan hållas kyld.

Fall B-1201 B-1202 B-1200

Snabbstopp Ja Ja Ja

Elkraft D + G D + G D + G

Matarvatten Nej Nej Nej

Härdsprinkling Ja Fördröjd Nej

B-1201 Om matarvattentillförseln ej fungerar sjunker vattennivån

i tanken, och efter ca en halv timme är vattennivån 1.5 m

under härdtoppen, vilket är ett av villkoren för s k

tvångsnedblåsning. När ytterligare 50 sek passerat, ut-

löses tvångsnedblåsningen automatiskt, varigenom trycket i

tanken sjunker så att härdsprinklingen kan träda i funk-

tion. Härden hålles då väl kyld.

Förhållandet blir detsamma om orsaken till utebliven ma-

tarvattentillförsel är ett misslyckande att starta och

koppla in gasturbinen som reservkraft. Ett alternativ

är dock att utnyttja hjälpmavasystemet. Om orsaken till

förlust av ordinarie värmesänka är en s k I-isolering
med stängning av skalventiler, är dock hjälpmavasystemet

avspärrat.

B-1202 Om härdsprinklingen fördröjs en tid av ca 39 min blir det

en kraftig upphettning av härden med fullständiga kap-

slingsskador och viss smältning av härden. Förloppet kan

approximativt jämföras med motsvarande fall vidiångled-

ningsbrott, vilket är utförligt studerat ovan.
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B-l200 Onnlüirdsprinklingen inte fungerar, Lsllcr om lvñngsnvdhlñs- 

ning inte erhålles, vilket också hindrar hürdsprinklingun 
att träda i funktion, kommer härden att torrläggas. Detta 

leder till härdskador, härdkollaps och slutligen till 

smältning av härden. 

Fall B-0211 B-0210 

Snabbstopp Nej Nej 
Elkraft D + G D + G 

Matarvatten Ja Ja 

Härdsprinkling Ja Nej 

Förloppet med uteblivet snabbstopp har studerats med 

TRANS-programmet, och resultatet framgår av diagram 4.3:12 

och 4.3:13. Vid nätbortfall med misslyckad övergång till 

husturbindrift, vilket är den troligaste orsaken till fall 

B, erhålles turbinsnabbstopp med dumpförbud. Detta medför 

att bassängblåsningsventilerna öppnar automatiskt redan 

vid drifttrycket 70 bar. Samtidigt nedregleras huvudcirku- 

lationspumparna till 20 ä 30 Z:s varvtal. Bortfall av 

ordinarie kraften gör att matarvattenpumparna stoppas. 

Av diagrammen kan utläsas att vid bortkoppling av turbi- 

nen och uteblivet snabbstopp stiger trycket i reaktortan- 

ken. Bassängblåsningsventilerna öppnar vid 70 bar men 

har endast en kapacitet på ca 300 kg/s, varför trycket 

fortsätter att stiga tills de direktblåsande säkerhets- 

ventilerna blåser. Det ökade trycket ger en minskad void 

som medför en snabb effektökning. Energiutvecklingen i 

bränslet leder till en förhöjd bränsletemperatur vilket 

kompenserar reaktivitetsökningen genom den minskade voiden. 

Effektpiken kommer därför att begränsas till ett värde 

3.5 ggr den nominella effekten. Den stoppade matarvatten- 

tillförseln och den minskade cirkulationen genom härden 

gör att voiden ökar vilket verkar i effektreducerande 

riktning. Redan efter 5 sek har reaktorn återgått till 

sin ursprungliga effektnivå. 
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Om orsaken till dumpförbudet är ett fel på kylvattensys-
temet eller en skalventilstängning fortsätter matarvatten-

tillförseln utan avbrott men med reducerad mängd (600 kg/s).

Kondensorvolymen räcker i 330 sek. Därefter minskar matar-

vattentillförseln till det flöde som spädmatarpumparna kan

ge (130 kg/s). Härdtoppen börjar torrläggas efter 360 sek

om reaktoreffekten bibehålles oförändrad. Det minskade cir-

kulationsflödet samt den successiva sänkningen av vatten-

nivån i härden gör att reaktoreffekten minskar. Om reak-

toreffekten går ned så långt att den tillförda vattenmäng-
den räcker till för att kompensera den avkokade vatten-

mängden innan vattennivån sjunkit under 1.5 m under härd-

toppen uppnås ej villkoret för automatisk tvångsnedblås-

ning. Om reaktoreffekten stannar på ca 300 MW innebär det

att inneslutningen brister eftersom inneslutningskylningen
med två värmeväxlare vid absolut maximal bassängtemperatur

på 14000 högst kan kyla bort 50 MW. Matarvattenförrådet

räcker ca l h och därefter sjunker nivån i reaktortanken

och tvångsnedblåsningen erhålles, som gör att härdsprink-

lingen kan träda i funktion och hålla härden kyld. Efter

tvångsnedblåsning är förhållandet detsamma som vid ång-

ledningsbrott.

Om orsaken till dumpförbudet är avbrott på yttre nätet

med misslyckad övergång till husturbindrift blir matar-

vattentillförseln fördröjd 2 min tills gasturbinen kan läm-

na effekt till matarvattenpumparna. Vid uteblivet snabb-

stopp innebär detta att härdtoppen torrlägges efter 70 

sek. Då vattennivån sjunker under härdtoppen minskas reak-

toreffekten men villkoret för tvångsnedblåsning erhålles

dock innan matarvattentillförseln startar. Detta fall är

gynnsammare för inneslutningen eftersom den belastas med en

kortvarigare blåsning med hög reaktoreffekt. Inneslut-

ningen är intakt vid tvångsnedblåsningen men liksom vid

ångledningsbrottet gör den fortsatta ångtillförseln se-

dan matarvattentillförseln startat att inneslutningen

brister efter ca 3 h.
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Vid felfungerande härdsprinkling blir härden torrlagd se-

dan matarvattnet tagit slut vilket sker efter 1 h i förra

fallet och efter 4 h i senare fallet.

Fall B-1000.04OO

Snabbstopp Ja

Elkraft Nej

Matarvatten
i

=Nej

Härdsprinkling =Nej

Inneslutningseprinkling =Nej

Inneslutning
i

40%-Nej

Nödventilation =Nej

Jodfilter =Nej

En helt utebliven funktion hos elkraften leder till att varken

härdsprinklingen, inneslutningssprinklingen eller nödventilationen

fungerar, vilket medför att härden så småningom smälter. Detta

fall skiljer sig inte nämnvärt från förloppet vid ånglednings-
brott ifråga om konsekvenser, men sannolikheten är större efter-

som ett avbrott på yttre nätet med en misslyckad övergång till

husturbindrift otvivelaktigt kan vara mer frekvent än ett ång-

ledningsbrott.
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Diagram 4.3:12 
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FÖRLUST AV ORDINARIE VÄRMESÄNKA

TRYCK I REAKTORTANK, MASSFLÖDE GENOM KANAL RESP

NÄR-092:2

Diagram 4.3:13

SÄKERHETSVENTILER VID UTEBLIVET SNABBSTOPP Massflöde
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Diagram 4.3:14 

FÖRLUST AV VÄRMESÄNKA 

Tryck och temperatur i inneslutning vid 
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4-3-3 __§z0tt På matarvatte21242123_i22ê2§§:_i22e§l2§2i2g 

Haveritypen jämföres lämpligen med ångledningsbrottet. Brottarean är 
avsevärt mindre, 0.08 m2, jämfört med ångledningens area, 0.196 m2. 
Stängning av skalventiler leder initiellt till en tryckstegring, och 

ånga blåser genom säkerhetsventilerna. Genom brottet utströmmar till 
att börja med vatten, som flashar så att tvåfasströmning råder. När 

vattennivån sjunkit under matarvattenfördelningsringens nivå utströmmar 

ånga. På grund av att det utströmmande ångflödet är obetydligt större 
än den normala ångproduktionen blir jäsningen i detta fall avsevärt mindre 
än vid ångledningsbrottet. Matarvattnets fördelningsring sitter emeller- 
tid lägre än ånguttaget, varför en medryckning av vatten troligen sker. 

Beräkningarna är emellertid gjorda för ren ångutströmning sedan vatten- 
nivån passerat mavainloppet. 

Fallen betecknas med C- och med samma sifferbeteckningar som ånglednings- 
brottet. Se diagram 4.3:l7. 

Fall C-llll C-1110 

Snabbstopp Ja Ja 

Elkraft Ord. Ord. 

Matarvatten Ja Ja 

Härdsprinkling Ja Nej 

Reaktorn avstänges genom styrdonssystemet, och den antagna effektsänk- 

ningen är angiven i diagram 4.221. Matarvattentillförseln pågår oavbru- 

tet med 425 kg/s genom den gren av matarvattenledningarna som är oskadad. 

Genom tryckmätning på ledningarna avgöres i vilken stam brottet ligger, 
och dess skalventil stänger för att förhindra vattenförlust denna väg. 

Vattenvolymen i tanken framgår av diagram 4.3:l6. Härden blir endast del- 

vis torrlagd under en kortare tid. Det har ingen betydelse om härdsprink- 

lingen fungerar eller ej. Resultatet blir inga eller obetydliga kapslings- 
skador. 

C-1110 En betydelsefull skillnad mellan ångledningsbrott och mavaled- 

ningsbrott är att i det förra fallet upphör utströmningen av 

vatten när blåsningen är avslutad. Vid mavaledningsbrott fort- 

sätter vattenutströmningen även sedan normal nivå uppnåtts i 

tanken. Brottstället blockeras av vattnet så att den av rest- 



NÄR-O92:2 _65_ 

16 Diagram 4.3: 

BROTT PÅ MATARVATTENLEDNING INNANFÖR 

INNESLUTNING 
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effekten producerade ångan ej kan ströma ut, utan den bygger 
upp ett tryck ovanför vattenytan, som bidrar till att driva ut 

vattnet. Detta gör att mavapumpen kommer att tömma kondensorn, 
vilket medför att pumpens flöde nedregleras till 130 kg/s, 
vilket är spädmatarpumpens kapacitet. Denna pumpar vatten från 

förrådet för avsaltat vatten till kondensorn. Eftersom förrådet 

har en volym av 500 m3 kommer det att vara tömt efter ca 1 h. 

Därefter dröjer det ungefär 2.5 h innan så mycket vatten avkokat 

att halva härden är torrlagd. Efter nära 4 h från brottögon- 
blicket börjar en temperaturstegring i härden, som leder till 

kapslingspunktering och slutligen smältning av härden. 

C-1101 C-1102 C-1100 

Snabbstopp Ja = =

Elkraft Ordinarie = =

Matarvatten Nej = =

Härdsprinkling Ja Fördröjd Nej 

Då inget matarvatten tillföres torrlägges den mest belastade 

delen av härden efter ca 50 sek, vilket gäller även vid ång- 
ledningsbrottet (diagram 4.3:l6). Sprinklingen kommer emeller- 

tid in något senare. Efter 115 sek har den fullt flöde, varför 

kapslingen för den högst belastade delen kan uppnå en tempera- 
tur av 50000. Detta medför ej något brott på kapslingen om den 

ej försvagats av andra orsaker. Något fler kapslingsskador än 

i fall C-llll kan förväntas, men de kan fortfarande betecknas 

som obetydliga. 

Vid fördröjd sprinkling kommer härden att vattenfyllas något 
tidigare än vid ångledningsbrottet, men det ändrar inte på det 

slutliga resultatet att delar av härden når smälttemperatur. 

Vid utebliven sprinkling blir förhållandet helt likartat det som 

gäller för ångledningsbrottet. Eventuellt kan vätgasbildningen 
bli något större genom att mer vatten finns tillgängligt i tanken 

för att underhålla en metallvattenreaktion. 
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Fall C-1210

Snabbstopp Ja

Elkraft D+G

Matarvatten Ja

Härdsprinkling Nej

Liksom vid ångledningsbrott blir vid avbrott på ordinarie elkraften

matarvattentillförseln avbruten under den tid det tar för gasturbinerna

att lämna full kraft och starta mavapumparna. Detta beräknas dröja ca

2 min. Härden har då hunnit tömas men återfylles åter så att halva

härden är fylld efter ca 200 sek (diagram 4.3:16). De högst belastade

stavarna har då fått en temperatur på kapslingen av 75000, medan större

delen av härden har temperaturer under 500°C. Detta innebär att endast

ca 10 Z av härden fått kapslingspunktering.

Sedan härden fyllts upp till normal nivå sker en utströmning genom brottet

på ca 300 kg/s, vilket gör att mavapumpen på kort tid, ca 10 min, tömmer

kondensorn. Förloppet ärialltså detsama som vid fall C-1100 och leder

efter ca 4 h till att härden torrlägges och efter hand smälter ner.

Fall C-0110

Snabbstopp Nej

Elkraft Ordinarie

Matarvatten Ja

Härdsprinkling Nej

Om härdsprinklingen ej fungerar håller matarvattenpumparna härden fylld

med vatten. På grund av den kraftiga ångbildningen, orsakad av den

nukleära effekten, kan man räkna med att all den tillförda vattenmängden

tryckes ut genom den brustna matarvattenledningen. Detta betyder att

kondensorn tömmes på ca 8 min och att matarvattenförrådet därefter tillför

vatten med takten 130 kg/s. Detta tillflöde räcker för att kompensera av-

kokningen, som är ca 50 kg/s. Hela förrådet är tömt efter ytterligare

drygt 1 h. Volymen i tanken är då ca 180 m3, och efter ca 16 min har

härden tömts till hälften. Det betyder att härden efter 1.5 h börjar

överhettas för att successivt smälta. Jämfört med ångledningsbrottet

har alltså den tillgängliga tiden för att tillföra ytterligare matarvatten

alltså minskats från 3.5 till 1.5 h.
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iagram 4.3 DBROTT PÅ MATARVATTENLEDNING INNANFÖR INNESLUTNING 
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4-3-4 êesleéeiysâbrgst_9sê2§§:_i922§l9§2i9s2n 

Vid ett ångledningsbrott strömar ånga ut i ångledningskulvert eller 

turbinbyggnaden. Brottet indikeras av tryckvakter i berörda utrymmen, 

och dessa utlöser s k A-isolering, vilket innebär att såväl de inre 

som de yttre skalventilerna på ångledningarna får stängningssignal. 

Samtidigt utlöses reaktorsnabbstopp, turbinen snabbstänges och skal- 

ventilerna i matarvattenledningarna stänges. Hjälpmatarvatten-pumpar 
och hjälpkondensatpumpar startas, och skalventilerna öppnas i detta 

system. 

Fall D-1ll1- 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ja 

Skalventilstängning Ja 

Hjälpmava Ja 

Den eventuella trycksänkningen medför att reaktorvattnet jäser. Det 

finns en strypning med arean 50 Z i ångledningen, vilket gör att ut- 

strömningen blir långsammare än vid inre ångledningsbrott, då brottet 

kan ligga innanför strypningen. Skalventilerna har en stängningstid 

på 0.5 sek och uppges ha stängt innan vatten kommit ut i ångledningen. 
Den yttre skalventilen har sama stängningstid, 0.5 sek. Den totalt för- 

lorade ångmängden uppges vara max ca 2 ton. Detta innebär att härden 

hålles väl kyld på samma sätt som vid förlust av ordinarie värmesänka, 

fall B-l21l.1--- och B-l2ll.0lll. Hjälpmavasystemet tillför en vatten- 

mängd av 30 kg/s, vilket är tillräckligt för att kompensera avkokad 

vattenmängd vid en resteffekt av ca 4 Z, vilken underskridits redan efter 

l/2 min. Matarvattenförrådet räcker i 6.4 tim. Efter denna tid måste 

en fortsatt tillförsel av matarvatten arrangeras om ej härdsprinklingen 

fungerar. 

Fall D-  11101 11102 11100 

Hjälpmava Nej 

Härdsprinkling Ja Fördröjd Nej 

Liksom vid fallet med förlust av ordinarie värmesänka kommer vattennivån 

att sjunka om inget matarvatten tillföres, och efter drygt en kvarts timme 

är vattennivån 1.5 m under härdtoppen, vilket är ett av villkoren för 
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tvångsnedblåsning. När tvångsnedblåsning skett kan härdsprinklingen träda

i funktion. Härden hålles då väl kyld. Vid fördröjd eller utebliven

härdsprinkling är förhållandet detsama som vid ångledningsbrott, fall

A-1102 resp A-1100.

Fall D- 11011 11012 11010 

Snabbstopp Ja

Elkraft Ja

Skalventilstängning Nej

Hjälpmava Ja

Härdsprinkling Ja Fördröjd Nej

Om ingen av skalventilerna stänger blir det med avseende på härden ett

förhållande som liknar ångledningsbrott. Eftersom strypningen i ång-
ledningen minskar utströmningen blir jäsningen dock mindre. Med hän-

syn till att trycksänkningen ger flashning i hela vattenvolymen ut-

nyttjas ej ångavskiljarna effektivt, utan en vattenutströmning kan in-

träda. Den uppskattas motsvara en utströmning av homogen blandning
under ungefär lika lång tid som i fallet ångledningsbrott, men den till

hälften reducerade arean medför att vattenförlusten blir ungefär hälften

så stor. Vattenvolymen efter blåsningen blir då 65 m3 i stället för

35 m3 vid ångledningsbrottet (se diagram 4.3:18). Vid en ångutström-
ning skulle kvarvarande volym bli ungefär 95 m3.

D-11011 

Om härdsprinklingen kommer in, vilket sker efter ca 100 sek blir härden

kyld och det blir endast obetydliga kapslingsskador.

D-11012 

En fördröjd härdsprinkling medför att härden blir kraftigt upphettad.

Hjälpmatarvattnet har börjat fylla upp härden innan härdsprinklingen
startar efter 30 min (se diagram 4.3:l8). Den långsamma tillförseln

av hjälpmatarvatten kan medföra en kraftig metallvattenreaktion med

åtföljande vätgasbildning. Härdsprinklingen ger en snabbare kylning av

härden dels genom sprinklingen över härden, dels genom uppfyllning av

härden. Resultatet blir en fullständig kapslingspunktering och delvis

smältning av härden.
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D-11010 

Vid en utebliven härdsprinkling blir härden långsamt uppfylld genom 

hjälpmavasystemet (se diagram 4.3:18). Därvid kan den i nedre delen 

av härden producerade ångan bidraga till att upprätthålla en metall- 

vattenreaktion i den övre delen av härden, vilket ger ytterligare en 

värmeutveckling och temperaturstegring i härden. Detta medför att härden 

demoleras och det är tänkbart att så stora delar av härden smälter och 

faller ned i vattnet. Där kan den smälta metallen granuleras och till- 

fälligt kylas. Då tillräckligt stor mängd samlats i härdbotten kan en 

ångblockering ske så att en fortsatt kylning förhindras. En genom- 

smältning av tankbotten leder till en tömning av tanken och en fort- 

satt smältning av härden. Då det saknas underlag för beräkningar efter 

det att härden börjar sönderfalla kan bara bedömningar göras, och det 

kan konstateras att det är stor risk för en härdsmältning i detta fall. 

Fall D-11001 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Ja 

Skalventilstängning Nej 

Hjälpmava Nej 
Härdsprinkling Ja 

Vid rörbrott utanför inneslutningen gäller till skillnad från fallen 

med inre brott efter blåsning, att vattnet som tillföres härden ej 
återföres till PS-bassängen om skalventilerna är öppna. Det betyder 

fatt härdsprink1ingen_med kagaciteten l70kg/s kan pågå i 2.8 h_om_90_Z 
av PS-bassängen kan utnyttjas. Risk föreligger således att härden torr- 

lägges om man ej kan ordna med en vattentillförsel till PS-bassängen, 

särskilt om båda härdsprinklingskretsarna är i drift. 

Fall D- 
”

10100 10000 

Snabbstopp Ja 

Elkraft Nej 

Skalventilstängning Ja Nej 

Hj älpmava =Nej 

Härdsprinkling =Nej 

Om såväl ordinarie elkraft som diesel och gasturbinkraft uteblir, 

erhålles ingen vattentillförsel till härden. 
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D-10100 

Med någon av skalventilerna stängd hindras en omedelbar torrläggning 

av härden. Efter ca en halv timme har emellertid nivån sjunkit 1.5 m 

under härdtoppen, vilket är ett av villkoren för tvångsnedblåsning. 
I detta fall är det fördelaktigare att inte blåsa tanken, utan försöka 

få igång elkraften och starta hjälpmavasystemet. Operatören har 50 sek 

respit att stoppa den automatiska tvångsnedblåsningen. Om inte elkraften 

komer i funktion inträffar en smältning av härden efter ca 1.5 h. 

D-10000 

Med öppna skalventiler kommer härden att omedelbart torrläggas och 

smältning att ske. 

Fall D-› 01111 01110 

Snabbstopp Nej 

Elkraft Ja 

Skalventilstängning Ja 

Hjälpmava Ja 

Härdsprinkling Ja Nej 

D-Ollll 

Vid uteblivet snabbstopp och stängda skalventiler blir förhållandena 

likartade de som råder vid förlust av ordinarie värmesänka. Efter 

en effekttopp återgår värdet till ca 100 Z. Då tillförseln av hjälp- 

matarvatten endast är 30 kg/s kommer vattennivån att snabbt sjunka. 

Då nivån passerat härdtoppen börjar reaktoreffekten att minska. Ef- 

ter ca 1 min har nivån nått 1.5 m under härdtoppen och tvångsned- 

blåsning utlöses automatiskt efter ytterligare 50 sek. Sedan trycket 

sjunkit kan härdsprinklingen starta och den håller härden fylld till 

en nivå där den nukleära effekten ger en avkokning av samma mängd som 

det tillförda sprinklingsvattnet. Genom att reaktorn arbetar kortare 

tid vid 100 Z effekt än i B-fallet är risken för skada på PS-inneslut- 

ningen mindre. Efter tvångsnedblåsning påminner fallet om A-0111. 

D-01110 

Reaktoreffekten ställer in sig på ett värde som ger en avkokning av det 

tillförda hjälpmavaflödet 30 kg/s. Förrådet räcker i 6.5 h och det för- 

utsättes vara möjligt att under denna tid ordna en fortsatt vattenför- 

sörjning. I A-fallet var den tillgängliga tiden endast 3.5 h och då 
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förutsnttes att tiden var för kort att få till stånd on vnrnktig

vattentillförsel. Om tiden är mer än 6 h kan man knnsko räkna med

att det går att få till stånd en vattenpåfyllning.

Fall D- 01011 01010 01001 01000 

Snabbstopp Nej

Elkraft Ja

Skalventilstängning Nej

Hjälpmava Ja Ja Nej Nej

Härdsprinkling Ja Nej Ja Nej

Vid öppna skalventiler blir förloppet lika som vid ångledningsbrott innan-

för inneslutning. På grund av att brottet mynnar direkt till atmosfären

blir trycket i tanken nära l atmosfär, vilket innebär att effekten ställer

in sig på en lägre nivå än vid fallet A-Olll.

D-01011 

Härdsprinklingen håller härden fylld. Eventuella kapslingsskador vid tran-

sienter.

D-01010 

Vid enbart vattentillförsel med hjälpmavasystemet, sker vattenupp-

fyllningen så långsamt att en metallvattenreaktion kan upprätthållas.

Liksom i. fallet -D,-llQl0 föreligger risk för en härdsmältning :detta -i

fall.

D-01001 

Även vid enbart härdsprinkling blir konsekvenserna lika med A-fallet.

De öppna skalventilerna medför emellertid att eventuellt utläckage sker

direkt till omgivningen.

D-01000 

Helt utebliven vattentillförsel leder till smält härd.
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Diagram 4.3:19 
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4.3.5 Reaktivitetsstörningar 

Följande resonemang är baserade på en allmän kännedom om lättvatten- 

kokares egenskaper samt på data och uppgifter från reaktortillver- 

karen. Endast ett fåtal reaktorfysikaliska beräkningar har utförts 

inom utredningen. 

l. Reaktivitetskoefficienter 

Reaktorns nukleära dynamiska egenskaper beskrives med hjälp av reak- 

tivitetskoefficienterna. De viktigaste är bränsletemperaturkoeffi- 

cienten, moderatortemperaturkoefficienten och voidkoefficienten. 

a) Bränsletemperaturkoefficienten 

Denna koefficient beskriver reaktivitetens ändring när bränsletem- 

peraturen hos reaktorn ändras med oförändrade värden på andra para- 

metrar (moderatortemperatur, void, etc.). Bränsletemperaturkoeffi- 

cienten är alltid negativ. Största delen av koefficienten erhålles 

från Dopplerbreddningen av resonanstvärsnitten hos U-238. Till en 

mindre del beror koefficienten även av urandioxidtemperaturens in- 

verkan på neutronhastigheterna i det termiska området och på Doppler- 

breddning av resonanserna i U-235, Pu-239 och Pu-240. Vid lättvatten- 

kokarreaktorn varierar bränsletemperaturkoefficienten ej mycket med 

utbränningsförhållandena i härden. 

HReaktivitetskoefficienten för bränsletemperatur är ca - 2 pcm per 

grad C bränsletemperatur. Det förevarande värdet är fördelaktigt 

för reaktorns dynamiska egenskaper utan yttre reglering. 

b) Moderatortemperaturkoefficienten 

Rubricerad koefficient beskriver reaktivitetens ändring när mode- 

ratortemperaturen hos reaktorn ändras med oförändrade värden på 

andra parametrar. Större delen av koefficienten erhålles från änd- 

ringen av vattentätheten med temperaturen. Moderatortemperaturko- 

efficienten beror starkt av reaktorns tillstånd avseende temperatur, 

styrstavar och ångflöde etc. (Till exempel: Kall avställd, het 

driftberedd eller het i drift.) 

Under vissa osannolika förhållanden torde man kunna ha en positiv 

moderatortemperaturkoefficient vid nära kritisk reaktor. En förut- 
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sättning är härvid att reaktorns temperatur är avsevärt lägre än 

drifttemperatur och att ett flertal nära varandra belägna styr- 

stavar är dragna en avsevärd sträcka ut ur härden. 

Vid driftförhållanden är moderatortemperaturkoefficienten alltid 

negativ och mindre än ca - 10 pcm per OC. 

c) Voidkoefficienten 

Denna koefficient beskriver reaktivitetens ändring när moderator- 

tätheten inom bränsleboxen förändras. Voidkoefficienten är således 

fundamental för beskrivning av kokningens inverkan på reaktorns dy- 
namiska uppträdande. Voidkoefficienten beror starkt på reaktorns 

tillstånd avseende temperatur, styrstavar och ångflöde etc. 

Vid normala driftförhållanden torde Voidkoefficienten ligga mellan 
- 150 och - 100 pcm per procent void. 

Beskrivning av reaktorers nukleära egenskaper med reaktivitetsko- 

efficienter ger endast en grov bild av förhållandena. I en noggrann 

analys måste man explicit avbilda reaktorns rumsdimensioner. Alla 

viktiga beräkningar utföres därför med explicit representation av 

reaktorhärdens rumsdimensioner. 

2. Reaktivitetssteg och reaktivitetsramper 

Det aktuella reaktorsystemet har fördelaktiga dynamiska egenskaper, 
särskilt vid drifttillstånd, genom föreliggande reaktivitetskoeffi- 

cienter. Systemet är inherent stabilt med stark dämpning av stör- 

ningar såsom reaktivitetssteg och reaktivitetsramper. Bränsletem- 

peraturkoefficienten ger alltid ett stabiliserande bidrag. Graden 

av stabilisering från Voidkoefficienten beror på hur tryckregler- 

systemet uppträder. 

Inga som helst svårigheter erhålles från de reaktivitetsändringar, 
som erhålles i samband med normala driftoperationer. 

3. Utgående styrstavar vid underkritisk reaktor 

Under hypotetiskt mest ogynnsamma förhållanden har man före utmanöv- 

rering låg avställningsreaktivitet och låg reaktortemperatur. Ef- 

fekttransientens storlek kommer att begränsas av bränsletemperatur- 
koefficienten och i en längre tidsskala även av Voidkoefficienten 

via kokning inom bränslepatronerna. 
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Reaktorns övervakningsutrustning registrerar effektökningen och 

ger signal till nödstopp. Även om sådant nödstopp icke erhålles 

begränsas effekten till tolerabla värden genom särskilt bränsle- 

temperaturkoefficienten. Gynnsamt härvid är bland annat den be- 

gränsade utdragningshastigheten hos styrdonen. 

4. Utgående styrstav vid kritisk reaktor 

Vid normal drift är det icke allvarligt att felaktivt utmanövrera 

en styrstav. Reaktorns självstabilisering gör att effektökningen 
i det frilagda området av härden blir måttlig. Den vid dimensione- 

ringen förutsedda marginalen för övereffekt är tillräcklig för att 

bränsleskador ej skall uppstå. En förutsättning för detta är att 

kontrollsystemet stänger av reaktorn. Effektökningen kommer icke 

att bli häftig i någon del av härden. 

5. Utfallande styrstav 

En styrstav kan tänkas häftigt bliva utförd ur härden genom brott i 

styrstavsmekanismerna. Vid en sådan händelse erhålles en häftig 

reaktivitetsökning. En icke obetydlig beräkningsinsats har ägnats 
åt problemet. Den uppkommande häftiga effekttransienten begränsas 

av bränsletemperaturkoefficienten. Stora kapslingsskador kan erhål- 

las i ett fåtal bränslepatroner. I vissa fall kan häftig ångutveck- 

ling tänkas medföra sprängning av bränsleknippet och boxen. 

Styrdonssystemet har konstruktivt utformats så att brott på en styr- 

stavsstuds icke medför att en styrstav rusar ut ur reaktorn. En så- 

dan utformning användes numera även av General Electric. Man bör 

även söka undvika att utdragning av enstaka styrstavar kan göra 

systemet starkt överkritiskt vid avställd reaktor. 

6. Kallvattenolycka 

Om fel uppstår på en förvärmare kan matarvatten av onormalt låg tem- 

peratur tillföras reaktorn. Via minskad void erhålles en effekt- 

transient. Beräkningar har visat att denna är måttlig och att inga 

skadliga påkänningar erhålles i reaktorhärden. 

7. Startolycka 

Vid start av reaktorn tillföres systemet reaktivitet genom utdrag- 
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ning av styrdon. Viss risk föreligger att härvid alltför stor of- 

fektökningshastighet erhålles. En större effckttransicnt kommer 

väsentligen att begränsas av bränsletemperaturkoefficienten. 

8. Tappet bränsleelement 

Vid laddning av reaktorn kan man tänkas tappa en bränslepatron i 

en tom härdposition. I det mycket osannolika fallet att man dragit 

ut styrstavar kring positionen kan man erhålla ett lokalt överkri- 

tiskt område i härden och en häftig bränsletemperaturbegränsad 

effekttransient. Beräkningar över förloppet har utförts. Olyckor 

av denna typ skall undvikas genom god övervakning av bränslebytes- 

operationerna. 

9. Ökat ånguttag vid externt ångledningsbrott 

Ett stort externt ångledningsbrott förutsättes. Härvid erhålles en 

förhållandevis snabb sänkning av reaktortrycket. Detta medför att 

reaktoreffekten snabbt går ned genom den ökade ångvolymströmningén 

från härden. Reaktorns normala effektreglersystem kan förväntas 

sträva att uppehålla reaktoreffekten genom uppreglering av cirkula- 

tionspumparnas varvtal. I den mån pumpvarvtalet före störningen är 

väsentligt mindre än fullt varvtal kan sistnämnda omständighet tän- 

kas icke oväsentligt påverka förloppet. 

Normalt torde cirkulationspumparna gå med nära fullt varv. Reakttor- 

effekten efter brottet har beräknats. Reaktorn blir nukleärt snabbt 

avstängd genom den ökade voiden. 

I ett sent skede av förloppet kan reaktorn bli uppfylld av vatten. 

Systemet kan härvid bli kritiskt. I många fall kan ett lågt reak- 

tortryck bestå, varvid reaktoreffekten begränsas till låga värden. 

(Något hundratal MW.) 

10. Minskat ånguttag 

Minskat ånguttag kan erhållas vid ett flertal händelser såsom tur- 

binsnabbstopp med dumpförbud, oavsiktlig isolering av reaktorn o.s.v. 

I fallet erhålles en ramp i reaktortrycket. Härdena voidinnehåll 

minskas och det resulterar i en snabb och betydande effektökning. 

Tryckökningen begränsas genom avblåsningen genom säkerhetsventi- 

lerna. Snabbstopp initieras från ett flertal av varandra oberoende 

givare. 
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Beräkningar över förloppet har visat att reaktorbränslet erhåller 

obetydliga extra påkänningar från effekttransienten. 

4.3.6 Bränslehanteringsolycka_ 

I samband med bränslebyte och transport av bränslet hanteras bräns- 

lepatroner utanför de barriärer som primärkretsen och inneslutningen 

utgör. Detta gör av frigjord aktivitet då lättare kan nå omgivningen 
än när bränslet under drift befinner sig i reaktortanken. Samtidigt 
har emellertid en bränslepatrons resteffekt gått ned till låga vär- 

den då bränslet kan tagas ut ur härden. Ett missökde i samband med 

bränslebyte kan bestå i att en bestrålad bränslepatron lossnar från 

lyftanordningen och faller ned i härden. Det leder normalt ej till att 

härden blir kritisk även om patronen faller i en ledig position. Men 

den mekaniska stöten kan leda till att kapslingen till ett antal 

stavar skadas. Patroner kan ej lyftas mer än ca 10 m över kärnan. 

Om patronen faller från denna höjd och om man försummar den brom- 

sande verkan av vattnet visar energibetraktelser att ca 100 bräns- 

lestavar (64 stavar per patron) skadas enl. uppgifter i litteratu- 

ren. På grund av den låga temperaturen på bränslet kan man räkna 

med att endast de innanför kapslingen fritt tillgängliga flyktiga 

fissionsprodukterna frigöres. Genom att bränslebytet kan ske tidi- 

gast 24 h efter reaktoravstängning har de kortlivade produkterna 

avklingat. Ädelgasaktiviteten tränger upp till reaktorhallens luft- 

volym. Halogenaktiviteterna upptages först av reaktorvattnet och 

det inställer sig en jämvikt mellan vattnet och halluften. Vid 

förhöjd aktivitet i reaktorhallen träder nödventilationen i funk- 

tion varigenom luften renas i jodfilter innan den når omgivningen. 

4.3.7 Tankbrott 

För konventionella tryckkärl har rapporterats skador som varierat 

från små sprickor till explosiva brott då delar av tanken slungats 

långa sträckor. Man kan definiera olika typer av brott med hänsyn 

till den verkan de har på möjligheterna att kyla härden och hålla 

inneslutningen intakt. Här har valts fyra brott som i tur och ord- 

ning medför ökade konsekvenser, nämligen stutsbrott över härden, 

stutsbrott under härden, stort brott under härden och fullständigt 

brott. De fall som eventuellt kan leda till smält härd har behand- 
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lats och sammanställts i diagram 4.3:20, där det framgår vilka sys- 

tem som antagits felfungera antingen slumpmässigt med viss sanno- 

likhet eller som en följd av haveriet. 

Stutsbrott över härden Fall E-llO0.l4l0 

Brottet förutsättes att vara av samma storleksordning som ett ång- 

ledningsbrott och förloppet blir då helt likartat med ett sådant. 

Detta fall är medtaget enbart för att man skall få en anknytning 
till rörbrotten. 

Stutsbrott under härden Fall F-l100.l4lO 

Vid ett brott i botten av tanken kan man inte tillgodoräkna sig 

möjligheten att fylla upp härden med matarvattensystemet. Härdsprink- 

lingen kan dock kyla härden och en smält härd riskeras endast om 

härdsprinklingen felfungerar. Sannolikheten för torrlagd härd blir 

alltså större i detta fall än i föregående sekvens, om man utgår 
från att risken för stutsbrott är lika såväl över som under härden, 

vilket kan vara rimligt eftersom rörstutsarna över härden motsvaras 

av ett antal styrdonsstutsar under härden. 

Stort brott under härden G-llO0.lO0O 

Om ett stutsparti brister blir det en snabb tömning av reaktorn. 

Den snabba frigörelsen av ånga från primärkretsen gör att någon 
kondensation i PS-bassängen ej hinner äga rum utan ett tryck byg- 

ges upp som överskrider inneslutningens konstruktionstryck. Inne- 
- slutningen fungerar således ej och därmed ej heller nödventilationen 

vilket leder till ett markutsläpp. Matarvattentillförseln kan ej 

fylla upp härden på grund av bottenbrottet. Utebliven härdsprink- 

ling förutsättes ej vara en följd av haveriet. Om så är fallet kom- 

mer man in på nästa alternativ. 

Fullständigt brott H-1100:1000 

Brottet antages ha en sådan omfattning att tanken tömmes på vatten 

och härdsprinklingsledningarna rycks sönder. Inneslutningen demo- 

leras av missiler eller av trycket. Det medför ett stort utsläpp 

av aktivitet vid marknivå. 
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Förloppet vid härdsmältning 

Vid ovanstående analys av olika haverier har vissa sekvenser lett 

till att härden blir utan effektiv kylning, vilket resulterar i att här- 

den upphettas för att slutligen smälta. Så länge härden behåller sin 

geometri är det möjligt att teoretiskt beräkna det termiska förlop- 

pet men då härden deformeras och smälter är det svårt att göra be- 

räkningar, vilket gör att det saknas underlag för sådana kalkyler. 

I en rapport från AEC 1967 Advisory Task Force on Power Reactor 

Emergency Cooling har i appendix 5 och 6 ett försök gjorts att be- 

skriva vad som händer om en härd lämnas utan kylning. En sammanfatt- 

ning av rapporten finnes i Nuclear Safety jan 1968, Vol 9 No 1 p 

143- 24. 

Enligt våra beräkningar för ångledningsbrott torrlägges härden ef- 

ter ca 50 sek. Genom den kraftiga voidbildningen avstänges reaktorns 

nukleära effekt och en stor del av värmeenergien i bränslet avges 

under nedblåsningsperioden. 

Efter härdens torrläggning ackumuleras den i härden utvecklade rest- 

effekten i bränslet och dess temperatur stiger med ca 3.500/sek i 

den högst belastade delen av härden och för den medelbelastade delen 

ca 1.5°C/sek. Vid stigande temperatur ökar fissionsgastrycket innan- 

för kapslingen och kapslingsmaterialets kryphållfasthet minskar. 

Detta leder till att kapslingen brister och rapporterade experiment 

och beräkningar [1] tyder på att detta börjar ske vid ca 750°C vid de 

uppvärmningshastigheter som är rådande vid haverier. Detta inträffar 

för de varmaste stavarna efter ca 200 sek och för medelbelastad stav 

efter ungefär dubbla tiden. De flyktiga fissionsprodukterna i spal- 

tenten mellan kapsling och kuts och i fissionsgaskammaren blir då 

tillgängliga för läckage. I huvudsak väntas endast ädelgaser och 

halogener läcka ut och mängden beror på antalet kapslingar som har 

brustit och på effekttätheten under drift hos bränslet. Den procen- 

tuella mängd som finnes frigjord innanför kapslingen beror på tem- 

peraturen i kutsen och utgör för de flyktiga icke kortlivade fis- 

sionsprodukterna någon procent för här betraktad härd. 
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Vid temperaturer högre än llO0oC börjar metallvattenreaktionen på- 
verka kapslingstemperaturen. Reaktionen begränsas av den mängd ånga 
som finnes tillgänglig för reaktionen. 

Kapslingens smälttemperatur, l850oC nås efter 5 - 10 min för de 

varmaste delarna av härden. När kapslingens hållfasthet går förlo- 

rad, börjar härden sönderfalla. Efter 15 - 20 min nås urandioxidens 

smältpunkt, 280000. 

Det finns ingen tillfredsställande experimentell demonstration av 

en härdkolaps i en realistisk geometri. Därför kan ej detta förlopp 
närmare beskrivas. Det påverkas bl a av eventuell bildning av eu- 

tektiska blandningar av UO2, Zr och Zr02. Troligt är att smältor 

rinner ned mot bottengallret och där åter stelnar. Så småningom 
brister bottengallret och delar av härden faller ned på tankbotten. 

Man har bedömt att detta sker inom l timme efter härdens torrlägg- 

ning. Under denna tid sker en omfattande frigörelse av fissionspro- 
dukter, huvudsakligen bestående av ädelgaser, halogener, tellurium 

och cesium. Dessa avges praktiskt taget fullständigt i samband med 

smältning. 

Den nedsmälta delen av härden väntas inom loppet av 20 - 60 min 

penetrera reaktortankens botten och falla ned i inneslutningskär- 
let. 

Vanlig betong sönderfaller vid temperaturen ca SOOOC. Betongen 
kommer att spricka och sönderfalla när den angrips av den smälta 

härden. Betongens tjocklek är i allmänhet l.5 - 2 meter. Den smälta 

härden måste sönderdela ca 40 - 400 ton betong för att genomtränga 

betonginneslutningen. Det uppskattas att detta inträffar inom lop- 

pet av från ett fåtal timar till ett fåtal dagar efter rörbrottet. 

En av svårigheterna vid ett försök att närmare bedöma tidpunkten 
för fissionsprodukternas penetration av inneslutningen är bedöm- 

ningen av de måttligt flyktiga fissionsprodukternas uppträdande. 

Till dessa kan räknas de alkaliska jordartsmetallerna (Ba, Sr), de 

sällsynta jordartsmetallerna (La, Ce, Pr, Nd, Pm) samt zirkonium 

och niob. Deras avgivning från bränslet och deposition i reaktor- 

tanken komer att/innebära en omlagring av värmekällans rumsför- 
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delning, som starkt påverkar tidsförloppen i härdsmältans följande 

uppträdande. En annan aspekt på de måttligt flyktiga fissionspro- 
dukternas rumsfördelning är ovissheten om de genom deposition i 

inneslutningen kan ge upphov till höga värmebelastningar lokalt 

och därigenom orsaka andra öppningar för fissionsprodukternas sprid- 

ning till omgivningen. 

Slutligen, även om härdsmältan och fissionsprodukterna kan behållas 

inom inneslutningen, återstår ovissheten om alstringen av vätgas 
0 

genom metallvatten-reaktionen kan bygga upp så höga tryck att kär- 

len brister. 

Metoder att hantera en smält härd 

I Engineering Core Cooling. Report of Advisory Task Force on Power 

Reactor Emergency Cooling AEC lämnas en redogörelse för olika me- 

toder att taga hand om stora mängder smält bränsle. Olika princi- 

per anges, av vilka de viktigaste är följande. 

l. Uppsamling i degel (core catcher) 

2. Utspridning i tunt lager 

3. Värmeabsorberande medium 

4. Yttre kylning av trycktanken 

5. Övriga metoder 

1. Uppsamling i degel 

För Indian Point 2 har föreslagits en ståldegel, som har en eldfast 

inklädnad av Mg0. Denna degel är placerad nära botten av reaktor- 

tankutrymet, och detta fylles med vatten efter ett haveri till en 

nivå ca 9 m över degeln. Vattnet cirkulerar under degeln och för- 

hindrar att denna genombrännes. Om ett tjockt lager Mg0 anbringas 

kan ytan tillåtas smälta vid 280000 och tillsammans med den smälta 

U02 bildas ett eutektikum med smältpunkten 2200°C. Temperaturen i 

smältan begränsas av kokpunkten för U0 som är 330000. Man anser 
23 

att det lager av stelnat material, som täcker smältan, har låg håll- 

fast och lätt brytes sönder av gastrycket, varigenom explosioner 

undvikes. 

En degel kan utformas som en flat skål, som har en stor värmeöver- 

förande yta mot det underliggande vattnet. Ett problem är att för- 



- 86 - NÄR-O92:2 

dela bränslet över hela degeln. Analyser är gjorda med förutsätt- 

ningen att härdmaterialet är jämnt fördelat, och om så ej är fallet 

finns risk för att degeln smälter igenom. 

2. Utspridning i tunt lager 

_ Om materialet utsprides i ett tunt lager kan det kylas genom sin 

kontaktyta mot underlaget utan att detta genombrytes. Vissa beräk- 

ningar visar att stor yta erfordras. Även om denna var tillgänglig 
skulle det vara synnerligen svårt att försäkra sig om att härden 

spreds ut över denna yta så att temperaturen blir tillräckligt låg. 
Ett annat sätt är att samla materialet i tråg eller mellan vertika- 

la vattenkylda väggar. Härden uppdelas där i skivor, som - om de ky- 

les från båda sidor -ej får vara tjockare än 150 mm för att kokning 

eller lokala volymer med högt tryck skall förhindras. 

3. Värmeabsorberande medium. 

Ett Värmeabsorberande medium, som tar upp värmen, producerad av rest- 

effekten under den första tiden, då denna är hög, skulle reducera 

det värmeflöde, som måste avledas genom den barriär, som slutligen 

innesluter härden. Man har undersökt om en sandbädd skulle kunna 

fånga upp en smält härd. Därvid har man funnit att härden skulle 

smälta sanden med en hastighet av 0.225 m/h. Förloppet beror på hur 

den smälta sanden uppträder. Om den förträngs av U0 blir nedträng- 

ningshastigheten proportionell mot resteffekten. Def är emellertid 

en allvarlig begränsning förenad med användningen av sand el dyl, 

om det innehåller vatten i större_omfattning. Då kan den bildade 

ångan göra att härdmaterialet under kraftig eruption sjunker ner 

genom sandbädden. En sådan bädd skulle därför behöva täckas av en 

plåt, som hindrar vatten som frigöres vid haveriet att blöta ned 

sandbädden. Härden får då smälta igenom denna plåt innan den kommer 

i kontakt med sanden eller annat lämpligt Värmeabsorberande mate- 

rial. 

4. Yttre kylning av trycktanken 

Ett nödkylsystem, som genom naturlig cirkulation bortför värme från 

tankens utsida, har föreslagits. Man har med särskilda förenklade 

antaganden visat att ett sådant system kan innehålla den smälta 

härden i tanken. Ett antagande innebär att den smälta härden är 
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likformigt fördelad i botten på tanken. Man räknar med att tempera-

turen på trycktankens utsida måste hållas vid l20°C. Vidare måste

vattnet hållas underkylt genom naturlig cirkulation genom en nöd-

kylningsbassäng, där värmet bortföres med en värmeväxlare. Den

vanliga isoleringen av reaktortanken måste uteslutas. Eventuellt

kan en isolering med vattenlösligt lim användas så att isoleringen

flyter upp i nödkylningsbassängen vid ett haveri. I denna under-

sökning har man räknat med en resterande tjocklek av 38 mm (1 l/2)

på den osmälta tankväggen, vilket skulle vara tillräckligt för att

få erforderlig mekanisk styrka vid haverisituationer. I en annan

undersökning har man för ett lägre beräknat värmeflöde förkastat

metoden på grund av att smältpunkten på tankmaterialet överskrides,

vilket i föregående fall accepterats.

5- öy:is2_92s9ée:

Ytterligare några metoder har undersökts men förkastats av olika

skäl.

Att kyla härden med luft skulle kräva mycket skrymmande utrustningar

med låg tillförlitlighet vid haveri.

Om den smälta massan skulle kylas i en behållare enbart genom di-

rekt förångning av vatten skulle en hög procent av järn- och zir-

koniumaterialet reagera med vatten och bilda vätgas, varigenom

trycket i inneslutningen skulle överskrida tillåtna gränser.

Man har även studerat möjligheten att låta den smälta härden gra-

nuleras i en vattenbassäng och kyla dessa korn genom att fluidisera

hela bädden så att kornen eller kulorna inte smälte ihop. Det for-

dras emellertid en pumpeffekt av 104 hästkrafter för att fluidisera

en bädd av kulor med 25 mm diameter.

Som allmän kommentar kan sägas att ingenting är verifierat om meto-

dernas lämplighet. Omfattande dyra och tidskrävande försök anses

erfordras för att Visa en smält härd kan tagas om hand på ett sä-

kert sätt.

Referens

l. T. LJUNGH

Haveriberäkning av stavkapsling för Barsebäck och Ringhals 2
vid utebliven kylning.
AE TPM-RV-201.
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4.4 Sammanfattande analys BWR 

Av de olika fallen av rörbrott som studeras brukar ofta det haveri 

som under den inledande transienten ger den högsta temperaturer på 
bränslet utväljas till Design Basis Accident. Vid den analysen un- 

dersökes i vad mån de konsekvensbegränsande systemen uppfyller vis- 

sa specificerade krav. För härdnödkylningen har AEC i juni 1971 ut- 

färdat nya kriterier som definierar kraven som man ställer på ett 

sådant system. De säger bl a att 

l) maximala kapslingstemperaturen ej skall överskrida l260OC 
(2300°F) 

2) mängden kapslingsmaterial som reagerar med vatten eller ånga 

ej får överskrida 1 Z av totala mängden kapslingsmaterial 

3) att kapslingstemperaturtransienten skall vara avslutad vid 

en tid då härdgeometrien fortfarande tillåter kylning av här- 

den och innan kapsling är så försprödad så att den faller 

sönder under eller efter avkylningen 

4) att härdtemperaturen skall reduceras och resteffekten bort- 

föras under erforderligt lång tid 

Kraven gäller vid ett haveri innebärande kylmedelsförlust i en takt 

överstigande tillförselkapaciteten upp till ett tvärt brott med 

dubbelsidig utströmning på den största ledningen i reaktorns kylsys- 

tem. 

För inneslutningen med dess kyl- och reningssystem kräver AEC att 

de skall kunna bemästra ett haveri innebärande att 100 Z ädelgaser 

och 25 Z av halogenerna frigöres till inneslutningen. Därigenom 

har man byggt in en marginal som gör inneslutningen kapabel att ha 

hand om haverier som ger en större fissionsproduktsfrigörelse än den 

som blir följden av ett haveri då härdnödkylningen fungerar enligt 

kriterierna. 

De för härdnödkylningen nämnda kraven gäller kapaciteten. De anger 

ej något om vilken funktionstillförlitlighet som kräves. I publice- 

rade General Design Criteria (Febr 1971) anges att lämplig redun- 

dans skall finnas så att systemets säkerhetsfunktion skall upprätt- 

hållas även vid ett enkelt fel. 
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I den här gjorda analysen har förutsättningslöst studerats olika 

kombinationer av händelser och avsikten har därvid varit att även 

få fram sådana fall som leder till konsekvenser utöver de som en 

Design Basis Accident ger med fungerande nödsystem. De olika funk- 

tionerna har åsatts en felsannolikhet, a, b, c osv för att en gra- 

dering av de olika kombinationernas sannolikhet skall kunna ske. 

Det är naturligtvis ett mycket svårt arbete att för en viss anlägg- 

ning beräkna realistiska felsannolikheten för olika systemfunktioner. 

Uppskattningar av detta slag har gjorts för härdnödkylning och inne- 

slutningssprinkling, och resultaten visar att man komer till värden 

av storleksordningen 10-3 fel per anfordran. Om ett system bygges 

så att det uppfyller ett sådant krav innebär detta att om systemet 

provas l gång per vecka skulle man statistiskt endast ha ett fel på 

tjugo år. Då kan enskilda komponenter ha högre felfrekvens, men för 

exempelvis en enskild pumpstart råkar händelsevis felfrekvensen vara 

densama som för hela systemfunktionen. Det förefaller inte att vara 

en orealistiskt hög felfrekvens. I relation till ett riktvärde på 
10-3 kan man sedan gruppera övriga värden. Om man gör en rimlig re- 

lativ gradering kan man ur de gjorda konsekvensdiagrammen finna en 

relativ sannolikhet för olika konsekvensomfattningar och därav ut- 

läsa var den svagaste länken finns i skyddskedjorna. Det är då inte 

längre den högsta temperaturen i första ögonblicket som bedöms som 

den allvarligaste olyckan utan den största konsekvensen i relation 

till sannolikheten blir avgörande. Med tanke på närförläggning kan 

det vara angeläget att närmare studera vilket fall som med högsta 

sannolikheten ger en mer eller mindre smält härd. 

För en sådan översikt har jämförelsetal enligt nedanstående tabell 

valts. Den innehåller dels frekvenser av referenshändelser uttryckta 

i fel per år och dels sannolikheter att olika system skall felfungera 

vid anfordran under ett haveri. Analysen är ej så ingående att olika 

värden valts för varje haverifall utan felsannolikheten har antagits 

vara ett medelvärde för de studerade fallen. De värden som ingår i 

de kritiska fallen får bli föremål för ytterligare studier. Denna 

analys har syftat till att få fram sådana kritiska fall. Resulta- 

ten av analysen kan också ge indikationer på vilka tillförlitlighets- 
värden som skall krävas för olika system. I första hand framgår vil- 
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ken relativ tillförlitlighet som bör erfordras av de olika systemen. 
Vid en specifikation av absoluta värden möter man svårigheter att 

verifiera dessa med hänsynstagande till alla felkällor inklusive den 

mänskliga faktorn. 

Felsannolikheter 

Referenshändelser (fel per år) 

Ãngledningsbrott, inre a 10-4 
Förlust av ord. värmesänka n 10-1 
Brott, mavaledning p 10-4 
Ängledningsbrott, yttre q 10-4 
Tankbrott, stutsbrott t, u 10-4 

stort brott v 10-5 
fullständigt brott y 10-6 

Systemfunktioner (fel per anfordran) 

Snabbstopp b 10-4 
Ord. elkraft c l01. 
Dieselkraft d 104 
Gasturbinkraft z 10-3 
Totalt elkraftbortfall (cdz) 106 
Matarvatten e 10-2 
 

fel nivåregl. x 10-2 
Härdsprinkling fördröjd f 103 
 

utebliven g 10-4 
Inneslutningssprinkling h 10-3 
Inneslutning 40 Z/h 1 10-3 

_ w
j 104 

Nödventilation k 10-3 
Jodfilter 1 10°2 
Härdsprinkling 0 10-4 
Skalventilstängning r 10-4 
Hjälpmava s 10-3 

Med ovanstående värden undersökes vilka haverifall som med minst låga 
sannolikheter leder till härdsmältning. 

För ångledningsbrott innanför inneslutninggn kan man i diagram 4.3:5 

finna ett antal fall som leder till härdsmältning 
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A-1100 aeg = 101°/år 
A-1000 acdz = 10-10/år 
A-0110 abg = 10-12/år 
A-0120 abxg = 10-14/år 

Den högsta sannolikheten för smält härd inträffar således vid fel 

på matarvattentillförsel och härdsprinkling eller vid fullständigt 

elkraftbortfall. Med de valda värdena erhålles ett jämnstarkt skydd 

mot större haveri. För matarvattensystemet är räknat med felinten- 

siteten 10-2 per anfordran vid ett haveri med hänsyn till att de 

kraftiga transienterna vid ett haveri kan medföra svårigheter med 

reglering och kontroll av systemet. Matarvattenpumpar och konden- 

satpumpar skall arbeta i serie vid en kraftig flödes- och tryck- 

ändring och i ett senare skede skall flödet regleras med till späd- 

matarvattenflödet. För härdsprinklingen har satts en låg felsanno- 

likhet, 10-4, då det förutsatts att vissa initiala fel kan rättas 

till så att sprinklingen startar efter 30 min. Det är dock risk 

för att en härdsmältning erhålles om sprinklingen startar för sent. 

För totalt bortfall av elkraft har räknats med värdet 10-6 istället 

för 10-8, som produkten av de enskilda systemen ger. Orsaken är att 

vissa delar av elsystemet är gemensamt för ordinarie, diesel- och 

gasturbinförsörjning. Det finns således vissa risker att kortslut- 

ningar, explosioner eller brand i samband med omkopplingar skadar 

flera system samtidigt. Felaktigt bränsle, kylmedel eller smörj- 

medel kan påverka flera system samtidigt. Stora ansträngningar 

göres för att göra olika elstråk på alla sätt oberoende av varand- 

ra och det är uppenbart att detta fordras för att man skall kunna 

få felsannolikheter på 10-6 per anfordran på elförsörjningen. 10_ 

innebär att om man provar systemet 100 ggr per år på 1000 reaktorer 

i drift skall totalt strömavbrott inträffa l gång var tionde år. 

Det rör sig således om mycket sällsynta händelser vars orsakssam- 

manhang är svåra att föreställa sig. 

Av haverifallet kan man dra den slutsatsen att för en jämnstark an- 

läggning skall elkraftförsörjningen och härdkylningen ha lika låg 

felfrekvens. Vidare förefaller det nödvändigt att man har två obe- 

roende och olika sätt att kyla härden vid haveri, dvs dels med på- 

fyllning av matarvatten och dels härdsprinkling för att man skall 
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skall nå samma låga felfrekvens som för elsystemet. Dock kan man 

vid ett bortfall av härdkylningen som ej beror på elavbrott kunna 

acceptera något högre felfrekvens om man tillgodoräknar sig de kon- 

sekvensbegränsande effekterna av inneslutningssprinklingen och nöd- 

ventilationen som i någon mån tvättar ut fissionsprodukterna resp. 
ventilerna ut läckaget genom skorstenen. Vid elbortfall är dessa 

system ej i funktion. Svårigheten att förutsäga förloppet vid en 

härdsmältning gör emellertid att man icke kan helt lita på att dessa 

system skall göra avsedd nytta vid härdsmältning. 

Det fall som kommer härnäst i sannolikhet bland A-haverier är A- 

0ll0, med produkten abg = l0-12. Jämfört med fall A-1100 med pro- 

dukten aeg = 10-10 så finner man att om snabbstoppssystemets fel- 

frekvens b kan hållas lägre än matarvattensystemets felfrekvens e 

vid haveri så blir ej uteblivet snabbstopp kritiskt. Det förefaller 

vara rimligt att man kan göra detta vilket framgår av det valda vär- 

det på b. 

Vid förlust av ordinarie värmesänka leder följande fall till smält 

härd 

B-1200 neg = 10-7/år 
B-1000 ndz = 10-7/år 
B-1210 nbo = 10-9/år 

Fallen är analoga med A-fallen med den skillnaden att ordinarie 

elkraften primärt är ur funktion eftersom det kan vara en av re- 

ferenshändelserna. Ett avbrott på nätet med åtföljande misslyckad 

övergång till husturbindrift kan ha sannolikheten 10-1. Andra or- 

saker såsom omotiverad stängning av skalventiler eller fel på kon- 
densorns kylning har lägre sannolikheter. Vid turbinsnabbstopp med 

dumpförbud som är följden av att husturbindrift ej kunnat etablerats, 

erbjudes emellertid vissa möjligheter att rädda härden som ej före- 

ligger vid andra haverityper. Vid fall B-1200 med fel på mava- och härd- 

sprinklingssystemet kan hjälpmavasystemet kopplas in, eftersom dess 

skalventiler ej är stängda. Man har ca en halv timme till förfogande 
för att starta hjälpmavasystemet och det har dubblerade pumpar och 

matas med reservkraft, varför det är stor sannolikhet att det star- 

tar .
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I det andra fallet B-1000 med totalt elbortfall kan man också ob- 

servera att det finnes vissa möjligheter att vidtaga åtgärder un- 

der den halvtimme som står till förfogande. Således är det nätbort- 

fallens varaktighet i regel mindre än 30 min, vilket betyder att 

sannolikheten för nätavbrott längre än 30 min är minst en storleks- 

ordning mindre. Det finnes även möjligheter att manuellt starta 

reservkraftaggregaten. Sannolikheten för att B-fallet leder till 

smält härd kan således vara en ä två tiopotenser lägre. 

Konsekvenserna av brott på matarvattenledning innanför inneslutning 
liknar de som gäller för ångledningsbrottet. 

Således leder följande fall till smält härd 

-10 C = 1100 peg = lO /år 
= 1000 pcdz = 10-10/år 
= 0110 pbg = 10-12/år 

Om ytterligare fall blir kritiska beror på hur en förlängd matar- 

vattentillförsel kan ordnas. Om man bara skall lita till de 700 m3, 
som finnes i kondensor och förråd, och räknar med att ytterligare 

arrangemang att tillföra vatten kräver mer än 6 h, då kan fall C- 

lll0 och C-1210 leda till en fördröjd smältning av härden efter 

4.5 h med en sannolikhet som är högre än vid tidigare nämnda fall 

10-8/år 
10-9/år 

C-1110 pg 

C-1210 pcg 

Det förefaller emellertid rimligt att låta dessa fall motivera så- 

dana arrangemang att en fortsatt tillförsel av matarvatten kan ga- 

ranteras under lång tid. Vid en mottrycksanläggning blir de till- 

gängliga volymerna av andra skäl avsevärt större, varför förråden 

räcker för minst 6 h förbrukning. Under denna tid hinner man ordna 

med ytterligare vattentillförsel. 

Vid studier av brott gå ångledning utanför inneslutnigg återkommer 

fall liknande de som vid övriga haverityper gett smält härd 

n-11100 qsg = 10-11/år 
D-l0l00 qcdz = 101°/år 
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För D-11100 är sannolikheten en 10-potens mindre än för A-1100 på 

grund av att hjälpmavasystemet antages ha en 10-potens högre funk- 

tionssäkerhet än det ordinarie-mavasystemet. För D-10100 och A- 

l00O är sannolikheten lika, 10-10/år. På grund av att skalventilen 

stänger tömmes icke härden utan det dröjer cirka en halv timme 

innan härden torrlägges. Det betyder att ordinarie nätet kan åter- 

komma eller reservkraftaggregat startas för hand. Därför blir de 

båda nämnda D-fallen tämligen likvärdiga. 

Ytterligare ett par fall med ungefär sama sannolikhet ger smält 

härd 

D-ll0l0 qrg = 1012 
D-ll0Ol qrs = 1011 

Om skalventilerna icke stänger tömes en stor del av Vattnet i reak- 

tortanken ut genom brottet. I det första fallet fyller hjälpmavasys- 
temet så långsamt att en härdsmältning ej kan förhindras. I det se- 

nare fallet tömmes PS-bassängen ut genom brottet under ett par tim- 

mar. Det bör emellertid vara möjligt att införa sådana anordningar 
att en fortsatt fyllning av PS-bassängen kan arrangeras på kort 

tid. Eftersom skalventilerna är öppna blir det ett utsläpp direkt 

till omgivningen. Men smält härd antages förr eller senare leda 

till direkt utläckage varför risken ej ökas avsevärt om skalventi- 

lerna är öppna. Detta leder i och för sig icke till stora utsläpp 
annat än om härden blir utan kylning. 

Olika fall av tggkbrggg leder till smält härd med följande sanno- 

likhet 

E-1100 teg = 10-10/år 
F-1100 ug = 1o8 /år 

G-ll0O vg = 109 /år 

H-1100 y = 106 /år 

Stutsbrott ledande till en brottarea av samma storlek som rörbrott 

har åsatts samma frekvens som ledningsbrott. På grund av den nog- 

granna kontrollen som göres av tankstutsarna och den kortare svets- 

längden jämfört med ångledningarna bör stutsbrott vara mera säll- 

synt än ledningsbrott. Ett större brott som ger en utströmning större 
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än den inneslutningen kan klara förutsättes ha sannolikheten 10-5/år. 
Brottet är definitionsmässigt av den arten att tanken förblir stå- 

ende på sin plats så att härdsprinklingen kan fungera. Smältning 
av härden sker endast vid fel på härdsprinklingen vilket ger totala 

sannolikheten 10-9/år. Vid ett fullständigt brott, som enligt engelsk 

statistik endast utgör 5 Z av potentiellt farliga skador kan härden 

ej kylas och inneslutningen förstöres av tryckstegringen eller missi- 

ler. Härdsmältning erhålles således med en sannolikhet lika den som 

gäller för tankbrottet. Den för bedömningsmässigt vara en ä två l0- 

potenser lägre än frekvensen för rörbrott. 

För en reaktor av kokartyp blir totalbilden den följande om man ser 

till de haverier som ligger utanför förloppen vid Design Basis 

Accident. Ett antal haverisekvenser leder till smält härd vilket 

torde vara den enda konsekvens som på ett markant sätt ökar omgiv- 

ningsriskerna utöver de som accepteras vid ett dimensionerande ha- 

veri. Sannolikheterna för härdsmältning är låga men man kan ur- 

skilja en inbördes gradering mellan olika fall. Sålunda synes tank- 

brottet dominera riskbilden i förhållande till övriga haverityper. 
Om man skall se till absolutvärdet 10-6/år, så innebär detta sta- 

tistiskt ett tankbrott på 1000 år om man betraktar 1000 reaktorer. 

Även med ett tio gånger högre värde blir det svårt att statistiskt 

få något belägg för värdets relevans. Även om man är fullt medveten 

om att man lätt försummar en mängd orsakssammanhang och felsekven- 

ser när man komer till så låga sannolikheter, är man emellertid 

hänvisad till att dra de slutsatser man kan av de haverifall som 

är analyserade. 

Relativt sett torde således tankbrott vara det haveri som med största 

sannolikheten leder till smält härd. Detta sker oberoende av tillför- 

litligheten hos olika skyddsanordningar i den studerade referensan- 

läggningen. Vid studium av alternativa utföranden av inneslutningar 
kan eventuella fördelar med hänsyn till resistens mot tankbrott 

analyseras. Risken är således helt knuten till sannolikheten för 

själva tankbrottet och med vederbörlig hänsyn till tänkbara varia- 

tioner i värdet får en bedömning göras om denna risk är acceptabelt 

låg. 

Förlust av ordinarie värmesänka i kombination med utebliven härd- 
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kylning orsakad av slumpartade fel på dessa kylsystem eller på to- 

talt elkraftbortfall kan med ett par tio-potenser lägre sannolik- 

het leda till härdsmältning. Eftersom de aktiva konsekvensbegrän- 
sande anordningarna blir satta ur funktion vid totalt elkraftbort- 

fall och den smälta härden själv kan bryta igenom inneslutningen, 
finnes ingen sekundär skyddsbarriär som kan träda in vid en sådan

situation. De ansträngningar som görs att få hög tillförlitlighet 

på elförsörjningen är alltså väl motiverade. Eventuellt kan sepa- 

rata kraftkällor för härdsprinklingspumpar övervägas för att största 

oberoendet skall erhållas. 

För härdkylningen har i denna analys tillgodoräknats såväl härd- 

sprinklingen som mavasystemet (i vissa fall hjälpmavasystemet). För 

en jämnstark anläggning kräves att härdkylningen har samma tillför- 

litlighet som elkraftförsörjningen. Det fordras alltså att härdnöd- 

kylningen utformas med samma redundans och diversifiering som til- 

lämpas för elsystemet och att alla orsaker till common mode failure 

elimineras i största möjliga utsträckning. Det kan erfordras två 

helt olika sätt att nödkyla härden, vardera utförda med erforderlig 
redundans. 

Om smält härd i samband med förlust av ordinarie värmesänka får en 

tillfredsställande låg sannolikhet torde sannolikheten för härd- 

smältning i samband med olika typer av rörbrott vara ett par tio- 

potenser lägre, under förutsättning att elsystemets och härdnöd- 

kylningens tillförlitlighet och funktion icke väsentligt försämras 

vid rörbrottshaverierna. Det har här förutsatts att tillgången på 

kylvatten icke får äventyra funktionen utan att anordningar vid- 

tagits så att en kontinuerlig tillförsel av kylvatten kan ske under 

betryggande lång tid. 

Den tillförlitlighet som man idag bedömer gälla för reaktorns snabb- 

stoppsystem och för skalventilerna förefaller icke vara kritiska 

med hänsyn till risken för smält härd. 
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5. HAVERISTUDIER PWR 

5.1 Inledning 

Vid haveristudien för PWR har samma metodik tillämpats som vid analysen 
för BWR. Således har konsekvenserna av olika haverier och sannolikheterna 

för att de skall inträffa studerats. Med konsekvenser menas här den even- 

tuella överhettning, som härden utsätts för som en följd av ha- 

veriet. Vad detta innebär i form av frigörelse av fissionsprodukter och 

doser till befolkningen i stationens omgivning behandlas i andra avsnitt 

av Närförläggningsutredningen. 

En strävan har varit att göra beräkningarna likartade för de båda reaktor- 

typerna. Detta har varit möjligt i vissa fall för de enkla beräkningarna, 
som gjorts inom utredningen. Men även i det fallet har det för inneslut- 

ningsberäkningar varit nödvändigt att använda olika datorprogram på grund 
av att något program, som nöjaktigt behandlar både torra och våta inneslut- 

ningar, ej funnits tillgängligt. Bakom uppgifter, som hämtats från säker- 

hetsredovisningar och rapporter, ligger helt olika beräkningsmodeller för 

de båda reaktortyperna. 

Vid våra egna analyser har vi försökt att välja data och förutsättningar, 
så att vi ligger på den säkra sidan utan att lägga på några extra säker- 

hetsfaktorer. En sannolik bild av förloppen har eftersträvats. De säker- 

hetsmarginaler, som anses erforderliga, får appliceras vid den slutliga 

bedömningen av det totala resultatet. 

För att redovisningen av olika haverisekvenser ej skall behöva avbrytas 

av beskrivningar över olika beräkningsförfaranden, har dessa behandlats 

särskilt under följande avsnitt. 

5.2 Beräkningar PWR 

De beräkningar som utförts inom utredningen har omfattat utströmningsför- 

loppet vid brott på primärsystemet, bränsletemperaturen vid förlust av 

vatten i härden, vätgasbildning samt tryck och temperatur i inneslutning 
vid haveri. 
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5.2.1 Reaktorfysikaliska beräkningar 

Några egna reaktorfysikaliska beräkningar har ej gjorts. Vid beräkningar 

i samband med brott på primärsystemet har en kurva för reaktoreffekten, 

hämtad ur ref l använts (se diagram 5.2:l). För resteffekten har använts 

samma kurva, som gällt för BWR (se diagram 5.2:2). 

5-2-2 U§§szê99i2g-xid-r§:h:gr; 

Den utströmande mängden, trycket och vattennivån i tanken har beräknats 

med hjälp av TRETRA-programmet. Detta arbetar med en punktmodell och ger 

ingen bild av temperaturfördelningen i härden. En trycksänkning ner till 

det mättnadstryck, som motsvarar primärsystemets medeltemperatur, förut-. 
sättes ske momentant. Det utströmmande tvåfasflödet antages utgöras av 

en homogen blandning av ångan och vattnet i primärsystemet. 

Utströmningen beräknas enligt Moodys modell för kritisk tvåfasströmning. 

Värmetillskottet från resteffekten, härden och metallmassorna beaktas, 

liksom även värmeavgivningen till 2 av de 3 ånggeneratorerna, så länge 

primärkretsens temperatur är högre än sekundärkretsens, Ackumulatorns 

trycksänkning beräknas vid konstant temperatur enligt allmänna gaslagen. 

Begynnelsetrycket i ackumulatorerna har varit 41 bar. För utströmningen 

från ackumulatorn till primärsystemet har antagits ett motståndstal av 

ll v.h3O Beräkningar har gjorts med en resp två ackumulatorer i funktion. 

I inneslutningen har räknats med ett konstant tryck av 4 bar. Något injek- 

teringsflöde kommer ej med i transientberäkningen, eftersom dessa system 

ej startar förrän efter 25 sekunder. 

5-2-3 Växmsseksi§Eê_äs:äk2i2gêz 

För såväl stationära som transienta temperaturberäkningar användes dator- 

programmet TAP (Thermal Analyzer Digital Computer Program). Programet 

är n-dimensionellt och utnyttjar en elektrisk analogimodell. Varje punkt 

(nod) i det termiska respektive elektriska nätet representerar medelvärdet 

för de termiska parametrar för den massa, som noden motsvarar. Den har 

således en temperatur- och värmekapacitet, och all värme transporteras 

till och från dessa noder och lagras i dessa. Noderna förbindes med elekt- 

riska motstånd, som representerar värmetransporterna mellan noderna, och 

de kan kopplas parallellt eller i serie, så att de motsvarar den termiska 

X) 
v.h. = hastighetshöjder 
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Diagram 5.2:1
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modellen. Värmekällor eller värmesänkor kan också läggas in i nätet och 

anslutas med analoga elektriska motstånd. Programmet är ej bundet till 

någon viss geometri, utan nätverkets uppbyggnad med noder och förbindelse- 

linjer delges programmet via indata. 

Bränslgglementens initiala temperagggfördelning har beräknats dels för 

att tjäna som utgångspunkt för beräkningar av de transienta förloppen 
och dels för uppskattning av fissionsprodukternas fördelning. För värme- 

ledningstalet har envänts en kurva B.WAPD Design Curve ur diagram fig 3.2.2-l 

i referens l. För värmeövergången i gasspalten har utnyttjats 
ett konstant fiktivt värmeöverföringstal ax = 0.8 W/cmz OC. Det är något 
större än värdet 0.5 W/cmz OC, som användes vid BWR-kalkylerna. För 

värmeöverföringen mellan vatten och kapsling användes sama värde som 

för BWR, nämligen 5 W/cmz OC. Diagram 5.2:3 visar stationära temperatur- 

profilen i bränsle och kapsling vid olika effektnivåer. 

Temperaturförlopp i bränslgt_yid_f§rlu§t_ay_kylmgdium har studerats i 

detalj för brott på varma grenen av primärsystemet med dubbelsidig ut- 

strömning. Efter ungefär 10 sek uppnås jämviktstrycket. Vid denna tid- 

punkt upphör jäsningen och härden torrlägges fullständigt. Vattentempe- 
raturen i härden förutsättes följa trycket under denna tid. Beträffande 

värmeövergångstalet göres för de första 10 sekunderna samma antagande som 

för BWR, dvs närmeövergångstalet reduceras från 5 till 3›2 W/Cm OC Någon 
återfyllning av härden har ej förutsatts; sedan härden torrlagts sker ingen 

kylning utan resteffekten går uteslutande till uppvärmning av bränsle och 

kapsling. Diagram 5.2:4 återger temperaturprofilen i max belastad punkt 
vid olika tidpunkter efter brottet. Dessa kurvor visar att temperaturen 

snabbt utjämnas i bränslet. I diagram 5.2:5 slutligen är centrumtempera- 
turen uppritad som funktion av tiden, dels för max belastad stav och dels 

för medelbelastad stav. Max.effekten är uppgiven till l83 W/cmz, vilket 
2 _motsvarar 904 W/cm3 eller 617 W/cm stavlängd. Medeleffekten är ca 60 W/cm 

eller 296 W/cm3 eller 202 W/cm. 

5-2.4 Vêssêâäiléeisg 

En detaljerad beräkning av vätgasbildningen i begynnelseskedet har gjorts 
på samma sätt som beskrivits i kapitel 4.2.4. Avsikten har varit att få en 

uppfattning om när metall-vattenreaktionen börjar, och med vilken takt den 

ökar under de första minuterna. Därvid har obegränsad tillgång på ånga 
förutsätts. För det fortsatta förloppet, då reaktionen begränsas av ång* 
tillförseln, har liksom för BWR utnyttjats en beräkning enligt ANL-7342 
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Diagram S.2:3 

Tap 

°c 

x 2 0 

2500 aspalt 
= 0.8 W/cm C 

§UÖ2 
= enl ref /1/ 

l_ Kurva Q/A 

I 
Maxeffekt I 183 W/cmz 

II 140  

J 1 III 100 

Medeleffekt IV 60 
V

2000 

15 
\ 

\ 

III.

1

»-\\ 

\ 

\ 

gasspalt 

IV- 

N*§.\\\\ 
apcling 

500 
V

\ 

l Q Bränsle YIT 
ed1e

?OC 
.

0 2 3 l. 5 mm 



_ä_ 

TEMPERATURPROFIL I BRÄNSLE OCH KAPSLING NÄR-092:3 

(MAX BELASTAD PUNKT) VID OLIKA TIDPUNKTER 

EFTER ETT BROTT PÅ PRIMÄRSYSTEMET 

Diagram 5.224 
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Diagram 5.225 

BRÄNSLETEMPERATUR VID STORT BROTT PÅ PRIMÄRSYSTEMT
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Diagram 5.2:6

VÄTGASBILDNING VID BEGRÄNSAD OCH OBE-

GRÄNSAD TILLGÅNG PÅ VATTENÅNGA
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(Argonne National Laboratory. Reactor Development Program. Progress 

Report May 1967), som utförts med datorprogrammet CHEMLOC för en 2758 

Mwt tryckvattenreaktor. 

I ANL-7342 anges Z reagerad mängd kapsling. För vår kalkyl har använts 

ett värde på viktsmängden av 16000 kg. I diagram 5.2:6 är resultatet 

uppritat. 

5.2.5 Inneslutningsberäkningar 

För beräkning av tryck och temperatur i inneslutningen har använts ett 

datorprogram CONTEMTT. Det är avsett för en torr inneslutning, och dess 

möjligheter framgår bäst av fig. 5.2:l. Programmet beräknar tryck och 

temperatur i inneslutningen även med beaktande av värmetransmissionen 

genom väggarna och till inre vägg- och stålkonstruktioner. Värme- och 

medietransporter kan representeras med olika inputdata. 

Ett blow-down-flöde till inneslutningen utgör en grupp ingångsdata (kort 

301). Andelar av resteffekten eller av reaktionsvärmet vid metall-vatten- 

reaktionen kan tillföras luftvolymen antingen genom avkokning av vatten 

från tanken (kort 401) eller tillsammans med ett vattenflöde (kort 701). 

Till luftvolymen kan vid tiden noll göras ett tillskott av vatten eller 

energi (kort 2), vilket lämpligen användes om blow-down-flödets tidsförlopp 

ej är känt. Till vattenvolymen i sumpen kan vatten- och energitillförsel 

ske direkt (kort 601). Ett sprinklingssystem antages antingen arbeta med 

cirkulerande vatten från sumpen, och vattnet passerar då en kylare, eller 

också tas vatten utifrån (kort 801). En fläktkylare kan även representeras 

(kort 5). Läckage av luft anges antingen som ett diffust byggnadsläckage 

med en läckagekoefficient som funktion av trycket (11) eller som ett läckagn 

genom en öppning (kort 3). Luft kan även tillföras inneslutningen (kort 

901). Denna möjlighet kan exempelvis användas för att representera bidra- 

get från en ekvivalent mängd vätgas, som utvecklas vid en metall-vatten- 

reaktion. Programmet räknar även ut det integrerade läckaget av luft och 

ånga, vilket underlättar beräkningen av den utläckta mängden fissions- 

produkter. 

Vid ett normalt nedkylningsförlopp av inneslutningen efter ett haveri 

påskyndas inte trycksänkningen på lång sikt av värmetransporten genom 

och till väggarna i inneslutningen. Det är tvärtom så att det beräknade 
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integrerade läckaget under ett dygn blir större om värmetransmissionen be-

aktas än om man försumar denna faktor. Orsaken torde vara den att väg-

garna till att börja med tar upp värme från luften och sänker trycket i

inneslutningen. I ett senare skede, då luften kylts av sprinklingen, av-

ger väggarna den lagrade värmen, varigenom trycket höjes. Vid denna lägre

temperatur har sprinklingen och värmeväxlaren en lägre kapacitet, varför

trycket blir högre efter ca ett halvt dygn än det skulle ha blivit om

värmetransmissionen försummats, och värmeenergien skulle kunnat kylas bort

vid en högre temperatur i början av förloppet. Det är dock oklart om pro-

grammet på rätt sätt återger kondensationen på väggarna.

Under den senare delen av nödkylningsförloppet, då lågtrycksinjekterings-

systemet tar vatten från inneslutningens sump och har en kylare inkopplad,

kan datorprogramet användas på så sätt att härdkylvattnet får ingå i

sprinklingsflödet, och sprinklingskylaren ökas i motsvarande grad. Där-

igenom beräknar programet kylningen av härdkylvattnet. För att detta ej

skall påverka kylningen av luftvolymen antages en kylverkningsgrad för

sprinklingen, som utgör sprinklingsvattnets andel av det sammanlagda flö-

det.

I verkligheten är det en mellankylkrets (Component Cooling System), som

kyler sprinklingsvattnet, och mellankretsen kyles i sin tur i en värme-

växlare med saltvatten. I programmet är det emellertid bara en värme-

växlare. För denna fiktiva värmeväxlare räknas med en temperaturverk-

ningsgrad, som är

1 
n -=  

5 (_l_ - 1) +_L_
71m TIS

temperaturändringen på sprinklingsvattnetB =
temperaturändringen på mellankretsvattnet

ns = temperaturverkningsgraden för sprinklingskylaren

n = temperaturverkningsgraden för mellankretskylaren
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5.3 Typfallshaverier PWR 

5-3-1 Bz9ss_2å_2:imä:§2§ssmes 

Olika typer av brott i primärsystemet kan förekomma. Här skiljes mellan 

stort brott och litet brott, tubbrott i ånggeneratorn och brott på ång- 
generatorn. Det dimensionerande haveriet för en PWR-reaktor är vanligen 
ett stort brott på primärsystemet. Vid ett litet brott sker utström- 

ningen långsammare, vilket medför att trycket sjunker saktare, varigenom 

även insatsen av härdnödkylsystemen fördröjes. Därför är en analys 
av även små brott motiverad. Ett tubbrott på ånggeneratorn utgör ett 

litet brott i primärsystemet, men utströmningen till sekundärsystemet 
kan medföra särskilda konsekvenser. Ett brott på ånggeneratorns mantel, 

som frilägger både primär- och sekundärsidan, hör till de osannolika 

händelser av typ tankbrott, som vanligen ej behandlas i en säkerhets- 

rapport. Några överslagskalkyler göres även för detta fall. 

5.3.1.1 Stort brott 

Det grövsta rör, som ansluter till reaktortanken, är den varma grenen 

av huvudcirkulationskretsen (G 29 - 740 mm). Ett fullständigt brott, 

som frilägger båda rörändarna, antages inträffa då reaktorn arbetar vid 

nominell effekt. Rörbiottet resulterar i en snabb trycksänkning i 

primärkretsen. Snabbstopp av reaktor och turbin initieras av lågt tryck 

i primärsystemet och låg nivå i tryckhållningstank. Den snabba tryck- 

sänkningen medför att mättnadstrycket för reaktorvattnet snabbt uppnås 
och en flashning startar, och i beräkningarna har förutsatts att en 

homogen ång-vattenblandning bildas, som strömar ut genom de båda brott- 

areorna (2 x 0.43 m2), varvid ett högre strömningsmotstånd har ansatts 

för strömning genom den längre grenen. Ingen markerad fasgräns existerar, 

utan när nedblåsningen är avslutad återstår endast en mindre mängd vatten 

i reaktortanken. Genom den snabba voidbildningen nedbringas reaktor- 

effekten snabbt, oberoende av om styrstavar införes eller borerat vatten 

tillsättes. 

Till varje cirkulationskrets är ansluten en ackumulator. Om trycket i 

primärsystemet sjunker under ackumulatortrycket på 41 bar, strömmar vat- 

ten med 2500 ppm borsyrehalt och 50° temperatur genom två backventiler 

in i den kalla grenen. Ackumulatorerna är placerade inne i inneslut- 
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ningen men utanför reaktorns skärmskydd, och avsikten är att de därigenom 

skall skyddas mot eventuella missiler. Volymen av varje ackumulator är 

^v 25 m3, och man räknar med att en ackumulator tömmer vattnet ut i inne- 

slutningen genom rörbrottet. Härden tillföres sålunda 2 x 25 = 50 m3 
vatten. Genom att alla grövre röransltningar till reaktortanken är place- 

rade över härdens nivå, är det möjligt att fylla härden med nödkylningsvat 

ten efter ett brott. Förutom de passivt verkande ackumulatorerna finns 

även aktiva nödkylsystem, s k injekteringssystem. Dessa tillför vatten 

till de anslutande cirkulationsledningarna på den varma eller kalla 

sidan. Nödkylvattnet rinner således in i reaktortanken och fyller här- 

den underifrån utan att strilas över bränsleelementen. 

Signal om lågt tryck i primärsystemet tillsammans med indikering av låg 

nivå i tryckhållningstanken startar injekteringssystemen. Alternativa 

Signaler ä? höst ,Frisk i. _inne.â1utni.nsen› 1.155?åångiedráiüsstrfck auerrw o 

iimanuell signal. De aktiva härdnödkylsystemen utgörs av högtrycksinjek- 

teringssystemet (High Head Safety Injection System, HHSIS) och låg- 

trycksinjekteringssystemet (Low Head Safety Injection System, LHSIS). 

Högtryckssystemet utgöres av tre pumpar, som samtliga startar. Sug- 

sidan anslutes till en förrådstank (Refuelling Water Storage Tank) med 

minimi-volymen 1500 m3, och på trycksidan kopplas pumparna under de 

första minuterna till en borinjekteringstank med volymen 3.4 m3, inne- 

hållande en borsyrelösning med koncentrationen 21000 ppm (12 Z). När 

denna volym pumpats_in i den kalla grenen, öppnas ventiler även direkt 

till den varma grenen. Det finns sålunda sex anslutningar, av vilka en 

mynnar i grenen med rörbrottet, varför 5/6 av flödet når tanken. För 

att tillräckligt flöde skall erhållas i det dimensionerande fallet (mindre 

brott med långsam trycksänkning ) krävs full funktion hos en av de tre 

pumparna. 

Vid ett stort brott fordras ett högt flöde vid ett lågt tryck för att 

fylla tanken med kylvatten. Detta åstadkommas med LHSIS, som har två 

lågtryckspumpar. Flöde från en (1) pump är erforderligt för att komplet- 

tera inflödet från ackumulatorerna. Vattnet tages från förrådstanken 

(RWST) och 2/3 av flödet förutsättes nå reaktortanken. 
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När förrådstankens innehåll tömts efter cirka en halv timme, sker en

övergång från injekteringsfasen till recirkulationsfasen. Vid signal

om låg nivå omkopplas manuellt lågtryckspumparna, så att de suger från

sumpen i inneslutningen. Nivåmätare och larm ger operatören informa-

tion om att starta recirkulationsfasen medan ledningarna är fyllda med

vatten, så att pumparnas sugförmåga kan upprätthållas. Samtidigt vet

han att tillräckligt med vatten tillförts inneslutningen för att till-

låta en recirkulation. Under denna fas är HHSIS-pumparnas sugsida kopp-

lad till LHSIS-systemets trycksida, för att erforderligt tryck skall er-

hållas. Vattnet som cirkulerar genom LHSIS kyles i en värmeväxlare.

Reaktorns primärsystem är placerat i en s k torr inneslutning. Vid ett

rörbrott fyller den utströmmande ångan inneslutningen, och trycket be-

stäms av den utströmande vattenmängden och dess värmeinnehåll samt

inneslutningens storlek. För att trycket skall sänkas i inneslutningen,

sprinklas kallt vatten i utrymmet. Att 2 av 4 parallella system skall

fungera är minimikravet. Under injekteringsfasen tages vatten från för-

rådstanken (RWST), och under recirkulationsfasen tages vatten från sum-

pen och passerar kylare, som finnes en i varje krets.

Beteckningar för haverifall

I denna beskrivning användes följande beteckningar för olika haverifall.

oHN

A = stort brott på primärsystemet

X = snabbstopp 1 = ja

0 = nej

Y = elkraft 1 = ordinarie och/eller diesel

O = ingen elkraft

Z = ackumulatorer
l = I + II 

2 = I + II + III 

3 = I eller II 

O = ingen ackumulator

U = HHSIS 1 = ja

0 = nej

v = LHSIS 1 = ja

3 = fördröjd

O = nej

M = inneslutningssprinkling
1 = ja

0 = nej
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N = inneslutning 1 läckage 0.004 Z/h 

läckage 8 Z hy H

O Il stort läckage 

I första hand behandlas fall med fungerande snabbstopp och elkraft- 

försörjning. Det innebär ingen skillnad för haveriförloppet om el- 

kraften kommer från ordinarie nätet eller diesel-generatorerna. 

Olika funktion av härdnödkylning och inneslutning studeras. 

I diagram_5.3:l3 är ett felträd uppritat för olika fall. Bokstäverna 

a, b, c etc anger felsannolikheter för de olika systemen. 

Fall A-lllll.1l A-llll0.ll A-lllO1.ll 

Ackumulatorer I + II I + II I + II 

HHSIS Ja Ja Nej 

LHSIS Ja Nej Ja 

Inneslutn.sprinkling Ja Ja Ja 

Inneslutning 0.004 Z/h 0.004 Z/h 0.004 Z/h 

A-lllll.l1 Tanken tömmes nästan helt på ca 10 sek. När trycket sjunkit 

under 41 bar börjar ackumulatorerna trycka in vatten i reaktor- 

tanken, och efter ca 25 sek är härden täckt med vatten (se diagra 

5.3:1). Från HHSIS tillföres under de första minuterna 2/3 x 37 

= 25 kg/s och från LHSIS kontinuerligt 2/3 x 235 = 155 kg/s, elle 

tillsammans 180 kg/s. Om resteffekten kyles bort genom avkokning 

skulle vattenmängden som behövde ersättas utgöra ungefär 45 kg/s. 

Eftersom vattnet inkommer med temperaturen 25°C, kan det efter 

något 100-tal sekunder taga upp all resteffekt genom temperatur- 

stegring till kokpunkten vid det rådande trycket i inneslutningen 

Cênom den snabba återfyllningen av härden med ackumulatorerna 

når bränsleelementen ingen hög temperatur. Med en realistisk 

beräkning, då man tar hänsyn till att jäsningen håller härden 

vätt så länge den snabba trycksänkningen pågår, blir temperatu- 

ren på kapslingen för den högst belastade delen av elementet 

ca 5o0°c. (Se diagram 5.255). Effektfördelningen 1 axiell led 

är sådan att den mest belastade delen av härden ligger nära härd- 

toppen, varför den täckes med vatten relativt sent. Enligt för- 

sök, som gjorts med överhettning av bränsleelementstavar, sker 

en punktering av kapslingen vid en temperatur omkring 60OOC. Ehj 
Alltså bör endast en obetydlig del av härden skadas. 
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2 ackumulatorer Diagram 5_3;1
HHSIS Ja, Nej
LHSIS Ja, Nej
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Med en mer konservativ beräkning, som användes i säkerhetsredo- 

visningar, tillgodoräknas ej vätningseffekten genom jäsning, utan 

vattennivån antages sjunka i den takt som motsvarar den kvar- 

varande vattenmängden. 

Återfyllnadstakten beror på motståndet i ledningarna mellan 

ackumulatorn och härden. Ett högt motstånd kan ge en långsam- 

mare återfyllnad än vad vi räknat med. För referensanläggningen 

har redovisats en skadeomfattning på kapslingen av 86 Z, vilket 

torde vara ett konservativt resultat. [Ä] Detta gäller för brott 

den kalla grenen av cirkulationskretsen. Om man antar en markera 

fasgräns mellan ånga och vatten, kan man vid brott i kalla grenen 

även antaga att vattnet i härden har en lägre nivå än vattnet i 

fallspalten, som framgår av figur 5.3:1, sid 42. 

Trycket i inneslutningen och temperaturen i sumpen framgår av 

diagram 5.3:2. Maximala trycket är 4.5 bar. Cirkulationen 

antages här i regel starta efter 30 min, oberoende av hur mycket 

som då finns kvar i förrådstanken. Efter ett dygn har trycket 

gått ned till 1.06 bar, och det integrerade läckaget är då 

3.4 -105. 

Resultat: Obetydliga kapslingsskador. Ringa utläckage. 

A-ll110.1L Om LHSIS-systemet ej fungerar tillföres vatten kontinuerligt 

till härden endast från HHSIS. åEftersom avkokningen är 45 kg/s 

och tillförseln under de första 2 minuterna är 2/3 x 37 = 25 kg/s 

kommer vattennivån i tanken att sjunka. Efter 2 minuter ökar 

flödet till 5/6 x 37 = 31 kg/s, och efter ungefär samma tid har 

resteffekten sjunkit så långt att avkokningen kompenseras av 

tillskottet. Då har endast ca 2 m3 av den mängd på 27 m3, som 

tanken rymmer mellan härdbotten och härdtoppen, avkokat, vilket 

ej medför någon överhettning av bränslet. Så småningom stiger 
vattnet i reaktortanken upp till cirkulationsledningarnas rör- 

stutsar, och överskottsvattnet rinner ut genom brottet. 

Eftersom HHSIS vid cirkulationsdrift får sitt vatten från LHSIS, 

antages i detta fall att man ej startar recirkulationen efter 

30 minuter utan väntar så länge som möjligt. Efter drygt l h 

är förrådstanken tömd, och då finns ca 70 m3 i reaktortanken, 

vilket avkokat efter totalt 2 1/2 h. Om man då inte lyckats 
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Diagram 5.322 

BROTT PÅ PRIMÄRSYSTEMET 

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING 

Fall A-l1111.1l 
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starta LHSIS eller tillföra ytterligare vatten till förråds- 

tanken, blir härden lämnad utan kylning. Med hänsyn till att 

det står relativt långa tider till förfogande för erforderliga 

åtgärdera är det god chans att fortsatt vattentillförsel kan 

tillförsäkras. Det finns dock en viss risk för att härden ej 
blir kyld. 

För inneslutningen blir förhållandet liknande som vid Allll1.ll 

(se diagram 5.3:3 ). Efter 4600 sek, då bortkylning av rest- 

effekten sker genom avkokning, blir det en mindre tryckstegring. 

Resultat: Obetydliga kapslingsskador. Ringa utläckage. Risk 

för fördröjd härdsmältning. 

A-lllOl.ll Vid stort rörbrott innebär en utebliven funktion hos HHSIS 

ingen nämnvärd försämring av härdens kylning. Vattentillförseln 

är 155 kg/s i stället för 180 kg/s, vilket bara innebär att 

tanken uppfylles något långsammare (se diagram 5.3:l ). 

Resultat: Obetydliga kapslingsskador. Ringa utläckage. 

Fall A-11103. ll 15 01 

Ackumulatorer I + II I + II I + II 

HHSIS
“

Nej Nej H g Nej 

LHSIS 
F

fördröjd Fördröjd Fördröjd 

Inneslutn.sprink1ing Ja Ja Nej 

Inneslutning 0.004 Z/h 8 Z/h 0.004 Z/h 

A-lll03.ll En orsak till en stor frigörelse av fissionsprodukter utan 

därmed samanhängande härdsmältning skulle kunna vara en för- 

dröjning av nödinjekteringens start. Här har antagits att HHSIS 

inte fungerar alls och att LHSIS är fördröjd i 30 minuter. För- 

dröjningen skulle kunna uppgå till vilken tid som helst, men 

30 minuter har valts, eftersom det är den tidsfrist som krävs 

för att en manuell åtgärd skall kunna förutsättas bli riktigt 

utförd vid ett haveri. Man kan således i detta fall räkna med 

att LHSIS icke startar automatiskt utan först efter manuella 

ingrepp. 
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TRYCK OCH TEM?ERATUR I INNESLUTNING

Fall A-11110.11

Ingen LHSIS
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Diagram S.3:3
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Tack vare ackumulatorerna är härden snabbt fylld med vatten efter 

haveriet. Om ingen fortsatt tillförsel startar, kommer vattnet 

i tanken så småningom att koka bort (se diagram 5.324 ). Teore- 

tiskt skulle härden vara tömd efter 1000 sek, om hela resteffek- 

ten bidrog till att koka av vatten, men efter hand som vatten- 

nivån sjunker, kommer den övre delen av härden att upplagra 

resteffekten, och den överföres ej helt till vattnet. Så länge 

halva härden är fylld (450 sek) med vatten, så ger den avkokade 

ångan en viss kylning av den övre torrlagda delen av härden. 

Resteffekten hinner även att reduceras under den tid som åtgår 

för vattnets avkokning. Men torrläggningen av härden blir så 

långvarig att en delvis smältning ej kan undvikas. Restenergin 

upplagrad mellan 450 sek och 1900 sek motsvarar restenergin från 

10 sek till ll00 sek. Enligt diagram 5.2:5 har då medelbelastad 

del av härden nått en temperatur av 2000°C, men max-belastad del 

har passerat smältpunkten. Uppskattningsvis har minst 10 Z av 

bränslet smält. Om härden under dessa förhållanden går att upp- 

fylla med vatten, är ej praktiskt demonstrerat. I jämförelse 

med motsvarande analys för BWR är emellertid förhållandena lik- 

artade. Den högre effekten per volymsenhet bränsle i PWR kompen- 

seras av den kylning, som avkokningen av den påfyllda ackumulator- 

vattnet ger. 

Trycket i inneslutningen ligger högre än i fall A-lllll.ll (se 

diagram 5.3:5 ), delvis beroende på att den uteblivna LHSIS gör 

att det är mindre mängd vatten som tillföres inneslutningen. 

Temperaturen på vattnet i sumpen blir då högre, vilket gör att 

även trycket blir högre. Övergång till cirkulation antages ske 

så snart härden blivit uppfylld, vilket gör att vattenmängden i 

sumpen blir 870 m3 mot 1270 i första fallet. Det integrerade 

läckaget under 24 h blir dock obetydligt större, 4.6 -10-5 mot 

10-5 i fall A-11111_11_ Man kan även tänka sig att omkoppling 

till cirkulationsdrift göres sedan förrådstanken tömts i samma 

omfattning som i tidigare fall, vilket skulle leda till ändå 

mindre skillnad i integrerat läckage. 

En uppskattning har gjorts av vätgasbildningens inverkan på 

trycket i inneslutningen. Kurvan över vätgasbildning, redo- 

visad i kapitel 5.2.4, har antagits gälla, varvid O-punkten har 

placerats vid tiden 700 sek. Metall-vattenreaktionen förutsättes 
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fortgå fram till tiden 2000 sek, dvs 1200 sek i diagram 5.2:6. 

I detta fall kan ångtillgången anses vara större än vad som 

gäller för diagrammet 5.2;6 . Samtidigt har emellertid under 

de 700 sekunderna som härden är vattenfylld resteffekten sjunkit, 
vilket gör att temperaturstegringen och därmed vätgasbildningen 
blir långsammare. 

Den bildade vätgasmängden är ca 700 m3, vilket svarar mot att 

9 Z av kapslingen reagerat. Genom att inneslutningen har så 

stor volym ger vätgasmängden ingen nämnvärd ökning av trycket. 

Det integrerade luftläckaget under 1 dygn ökar endast med ca 

15 Z. Om vätgasen antages förbrännas ute i inneslutningen, 
blir det en volymsreduktion genom att vätet reagerar med syret 

under bildande av vattenånga, som kondenserar. Visserligen sker 

en värmeutveckling, men någon signifikant ökning av trycket har 

icke kunnat påvisas vid gjorda beräkningar. 

Resultat: Fullständig kapslingspunktering. 10 Z smältning. 

Ringa utläckage. 

A-l1l03.l5 Om inneslutningeu har en okänd läcka eller skadas i samband 

med haveriet, kommer en del av innehållet att läcka ut. Här har 

antagits en läckageöppning, som absolut sett är lika stor som för 

BWR-fallet. På grund av att inneslutningen för PWR är större än 

för BWR, blir läckprocenten lägre för PWR, nämligen 8 Z/h vid 

5 bar (BWR 40 Z/h). Detta värde är 2000 ggr större än det nomi-g 

nellt tillåtna läckaget på 0.064 z h vid 5 bar. Trycket 1 inne- 

slutningen efter långa tider blir något lägre vid oskadad inne- 

slutning, varför det integrerade läckaget under 1 dygn endast 

blir 1300 ggr större än för det nominella fallet. 

A-1l103.0l Om inneslutningssprinklingen ej fungerar ligger tryckkurvan 

högre än för övriga fall inom gruppen A-11103. Detta visas i 

diagram 5.3:6 . Inneslutningen tillföres ånga under ca 700 sek 

genom att resteffekten avkokar det tillförda ackumulatorvattnet. 

Därefter upplagras resteffekten i härden, tills LHSIS startar. 

LHSIS antages ta vatten från förrådstanken (RWST) under en halv 

timma eftersom inget vatten tillförts från denna tidigare. Medan 

härden uppfylles, blir det en kraftig ångbildning, som ger en 
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tryckhöjning i inneslutningen. Därefter tar injekteringsvattnet 
från LHSIS hand om resteffekten. Tack vare att detta system har 

en värmeväxlare, sänkes temperaturen på sumpens vatten när kyl- 

effekten blivit större än resteffekten (efter ca 25000 sek). 

Beräkningsprogrammet tar ej hänsyn till vattenavdunstningen från 

sumpens yta. Om man räknar med att ångan har ett tryck, som är 

i jämvikt med sumpvattnets temperatur, blir trycket i inneslut- 

ningen som den streckade kurvan visar. Det blir således ej något 

högt tryck i inneslutningen, även om sprinklingen skulle fel- 

fungera, om blott LHSIS uppfyller sina minimikrav. Det högre 

trycket ger emellertid ett större integrerat läckage under det 

första dygnet, ungefär 3.5 ggr så mycket som fallet med sprinkling. 

Resultat: Fullständig kapslingspunktering, 10 Z smältning, 

läckage l8 -105. 

Fall A-11100. 15 10 05: OO 

Ackumulatorer I + II I + II I + II I + II 

HHSIS Nej Nej Nej Nej 

LHSIS Nej Nej Nej Nej 

Innes1utn.sprink1ing Ja Ja Nej Nej 

Inneslutning = 8 Z/h Nej = 8 Z/h Nej 

A-11100.l5 Det av ackumulatorerna tillförda vattnet har avkokat så att 

halva härden är tömd efter ca 450 sek (se diagram 5,3:4 ). Då 

är värmekapaciteten hos den vattenånga som avkokat från den nedre 

hälften av bränslet, tillräckligt stor för att kunna upptaga 

värmet från den övre delen av bränslet utan att temperaturen sti- 

ger över 1100 å l2000C. Bränslet kan då punktera, men för övrigt 

är härden intakt. Sedan vattnet sjunkit under härden stiger tem- 

peraturen på bränslet, och eftersom inget ytterligare kylvatten 

tillföres, kommer härden så småningom att smälta. Bottengallret 

beräknas brista efter 3000 sek, och tankbotten genomsmältes efter 

någon time. Efter ytterligare timmar har den smälta härden 

skadat inneslutningen, och läckaget antages här godtyckligt öka 

till 8 Z/h, vilket innebär samma absoluta läckage som för BWR. 

En stor del av resteffekten lagras i den smälta härden, men under 

hand tillföres inneslutningsatmosfären restvärmet till stor del 

genom strålning. Inneslutningssprinklingen upptar detta värme 
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som kyles bort i värmeväxlaren. Trycket i inneslutningen enligt

diagram 5.3:7 ligger högre än i det nominella fallet A-1ll11.1l.

Läckaget med intakt inneslutning skulle under ett dygn bli 1.4

10-3, men om den smälta härden skadar inneslutningan efter ca 4 h,

blir det integrerade läckaget under ett dygn ca 7 -10-2.

Resultat: Smält härd. Läckage ca 7- 10°2.

A-1ll0O.10 Om inneslutningen helt blir fördärvad genom att det blir

ett större hål, orsakat av en missil eller på grund av att den

smälta härden hryter igenom inneslutningen, komer en stor del

av den frigjorda aktiviteten att läcka ut till omgivningen.

Resultat: Smält härd. Stort läckage.

v

A-1ll00.05 Med inneslutningssprinklingen ur funktion samtidigt som

LHSIS ej är i drift kommer trycket i inneslutningen ett stiga

tills brott inträffar, eftersom den utvecklade värmen ej bort-

transporteras på annat sätt än genom värmetransmissionen genom

väggarna. Den är ej tillräcklig för att bortföra restvärmet.

Situationen kan även uppkomma vid falipå mellankylkretsen

(Component Cooling System. CCS) eller:saltvnstinkylsystemet.
Då kan.sprink1ingesystemet cirkulere vattnet i innesrutningen,

men det blir ej kylt. Tryckategringen blir då långeámmare

(enligt ttteckad kurva, diagram 5.3;8) och 1ggr aj till

brott pl innoslttningen.

Keoultat: Smält härd. Brott på inneslutning efter en 2.5 h.

A-1l100.00 En icke fungerande inncslutning medför att aktiviteten

kan läçka ut i omgivningen.
\ 

Resultat: Smält härd. Stort läckage;

Fall _ 
A-11311.11 A-1l310.11

Ackumulatorer I I 

HHSIS Ja Ja

LHSIS Ja Nej

.Innos1utn.sprink1ing Ja
j

Ja

Innculutninj Ja Ja 
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Diagram 5.3:8 
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A-ll3l1.l1 Till varje huvudcirkulationskrets är kopplad en ackumulator.

I den krets där brottet inträffar, antages ackumulatorn tömma

sitt vatten ut i inneslutningen. De övriga två ackumulatorerna

förutsättes oftast fungera riktigt. Det finns dock två backven-

tiler och en avstängningsventil, som kan felfungera. Andra orsa-

ker till fel kan vara för lågt drivgastryck eller låg vattennivå

i ackumulatorn. Om en ackumulator felar, kan den andra ackumula-

torn fylla reaktortanken upp till härdbotten efter ett haveri.

HHSIS och LHSIS fyller därefter härden, och efter 115 sek är

vattennivån i höjd med halva bränsleelementen (diagram 5_3:9).

Maximalt belastad stav har då en temperatur av ca l200°C, och

medelbelastad stav ca SOOQC. Detta innebär att härden till unge-

fär 50 Z har kapslingsskador. Tryck och temperatur i inneslutning

blir lika fall A-lllll.ll.

Resultat: 50 Z kapslingsskador. Ringa utläckage.

A-1l310.ll Den enda vattentillförseln till härden sedan ackumulatorn

tömts är HHSIS, som efter 120 sek levererar 31 kg/s. Det tar

550 sek att fylla halva härden. På grund av att härden fylles

långsamt underifrån med vatten, kommer ånga att bildas, som pas-

serar genom härden. När temperaturen på härden stiger, startar

metall-vattenreaktionen. Man räknar i regel med att denna be*

gränsas av tillgången på vattenånga. Här är så emellertid ej

fallet. Vätgasbildningen uppgår efter 500 sek till ca 3.3 m3

H2/sek. Därtill åtgår en vattenmängd av 2.7 kg H20/sek. Rest-

effekten efter 500 sek är ca 2.2 Z, vilket ger en total avkok-

ning av 20 kg/s. Redan när 1/6 av härden är täckt med vatten

bildas tillräcklig mängd ånga för att underhålla metall-vatten-

reaktionen. Efter 500 sek är den bildade H2-mängden 600 m3 NTP

(enligt diagram 5_2;6). Reaktionsvärmet ger ett tillägg i tem-

peraturstegringen på 20000 utöver den temperatur, som kan avläsas

i diagram 5.215, vilket ger en sluttemperatur på l300 + 200 =

= l500°C. Man kan således räkna med en fullständig kapslings-

punktering i härden och delvis smältning av kapslingen. Härden

blir således kraftigt demolerad. Efter 2000 ä 3000 sek upphör

vattentillförseln på grund av att förrådstanken är tömd. För

fortsatt cirkulationsdrift av HHSIS fordras matning via LHSIS.

Det finns goda möjligheter att LHSIS kunnat startas efter denna

tid, men risk finns för härdsmältning. Tryck och temperatur i
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BROTT PÅ PRIMÄRSYSTEMET _ Diagram 5,3;9
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inneslutning är jämförbara med fall A-llll0.ll (diagram 5.3:3 ). 

Resultat: Fullständig kapslingspunktering. Risk för för-

dröjd härdsmältning. 

Fall 11301.11 l1303.l5 l1300.l5 

Ackumulator I I I 

HHSIS Nej Nej Nej 

LHSIS Ja Fördröjd Nej 

Innes1utn.sprinkling Ja Ja Ja 

Inneslutning Ja = 8 Z/h = 8 Z/h 

A-11301.11 Fallet liknar mycket A-ll3ll. Som framgår av diagram 5.3:9 

fylles härden obetydligt långsammare än i det andra fallet. 

Den är fylld till hälften efter 145 sek, och temperaturen i 

härden blir enligt diagram 5.2:5 i max belastad stav l450°C 

och medelbelastad stav 57500. Detta innebär i stort sett att 

50 Z av kapslingen brister. Tryck och temperatur i inneslut- 

ning enligt fall A-l1lll.ll. 

Resultat: 50 Z kapslingsskador. Ringa utläckage. 

A-ll303.l5 I ett tidigare fall (A-11103 med två fungerande ackumulatorer 

och fördröjd LHSIS) har antagits att härden kan fyllas upp med 

vatten och temperaturstegringen hejdas trots att en del av härden 

nått smältpunkten. Detta antagande är ej praktiskt eller teore- 

tiskt verifierat, och det är med viss tveksamhet som påståendet 

göres. I det här behandlade fallet med en torrlagd härd i begyn- 

nelsen och en 1800 sek fördröjd LHSIS, finner man enligt diagram 

5›2=5 att även en medelbelastad stav når smältpunkten för U02, 
dvs halva härden är smält. Det är då högst tvivelaktigt om det 

går att kyla härden genom vattenuppfyllning. Den hopsmälta här- 

den kommer troligen att omges med en ångbarriär, som hindrar en 

effektiv kylning, och en fortsatt temperaturstegring i härden kan 

riskeras. Således räknas i detta fall med smält härd och därav 

orsakade skador på inneslutningen, som ger ett Visst läckage. 

Resultat: Smält härd. Skadad inneslutning. Läckage 7 -10-2. 
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Helt utebliven kontinuerlig vattentillförsel till härden 

leder till smält härd på samma sätt som i fall A-11100. Genom 

att härden från början är torrlagd har man ej den fördröjning 

på ca 700 sek, som erhålles i fall A-lll00 tack vare den vatten- 

fyllda härden. För att hindra en härdsmältning måste härden kyla: 

med vatten, troligen inom 1000 sek. Det är en kort tidrymd för 

att med manuella åtgärder kunna rätta till de fel, som hindrat 

funktionen av nödinjekteringssystemen. 

Resultat: Smält härd. Skadad inneslutning. Läckage 7 -10-2. 

A-1l0ll.ll A-ll0l0.ll A-ll00l.11 A-1l0O3.l5 

Ackumulator Nej Nej Nej Nej 

HHSIS Ja Ja Nej Nej

LHSIS Ja Nej Ja Fördröjd 

Inneslutn.sprink1ing Ja Ja Ja Ja 

Inneslutning Ja Ja Ja = 8 Z/h 

Om ingen ackumulator tömts till reaktortanken, är denna nästa 

tom, och det erfordras längre tid för LHSIS och HHSIS att fylla 

härden än vid tidigare fall. Härden är till hälften uppfylld 

efter 230 sek (se diagram 5.3:10), och maximalt belastad stav har 

då en temperatur av l900°C och medelbelastad stav ca 80000. 

Detta innebär att större delen av härden är kapslingsskadad, och 

att lokalt en smältning av kapslingen har skett. Därför kan man 

räkna med att härden är delvis demolerad. Det torde dock ej

vara någon svårighet att kyla härden med nödinjekteringssystem. 

Tryck och temperatur i inneslutningen är i stort sett lika med 

fall A-lllll.ll 

Resultat: Omfattande kapslingspunktering. Lokalt smält kapsling 

Ringa utläckage. 

Om endast HHSIS är i funktion, tar det 1230 sek att fylla 

härden.till hälften. Liksom i fallet A-11310 ger den långsamma 

uppfyllningen av härden gynnsama betingelser för metall-vatten- 

reaktioner. Även utan hänsyn till kemiska reaktioner blir tempe- 
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turen efter 1230 sek så hög som 2250OC i medelbelastad stav (dia-

gram 5.2: 5). Kapslingen har alltså smält i stora delar av härden

som därvid blir demolerad. Om man även tar hänsyn till metall- 

vatten-reaktionen, kan man räkna med ett kraftigt bidrag till

temperaturstegringen från denna på grund av den rikliga till-

gången på vattenånga. Därför kan man förutse en smält härd,

som ej kan kylas även om en fortsatt Vattenförsörjning kan ordnas

sedan HHSIS tömt förrådstanken (RWST).

Resultat: Smält härd. Utläckage 7 102.

A-ll0Ol.l1 Uppfyllning av härden enbart med LHSIS ger en obetydligt

långsammare fyllning än då även HHSIS bidrager som i fall

A-11011 (se diagram 5.3:10).Vattenytan når halva härden

efter 230 sek respektive 265 sek. Temperaturerna blir maximalt
2050 OC och i medeltal 850 OC. Det blir således en omfattande

kapslingspunktering och lokalt smält kapsling.

Resultat: Omfattande kapslingspunktering. Lokalt smält

›
kapsling. Ringa utläckage.

A-ll0O3.l5 Liksom i fallet med en (l) ackumulator tömd till reaktor-

tanken och fördröjd LHSIS (A-11303) blir det i detta fall en

smält härd och skadad inneslutning.

Resultat: Smält härd. Utläckage 7 . 102. 

Pall A-10l00.05

Snabbstopp Ja

Elkraft Nej

Ackumulatorer I + II 

HHSIS = Nej

LHSIS = Nej

Inneslutn sprinkl = Nej

Inneslutning = 8 Z/h
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Om varken ordinarie elkraften eller reservkraften finnes tillgänglig 
uteblir alla kylfunktioner som är beroende av elkraft. Det är bara 

ackumulatorerna som bidrager till att kyla härden. Detta fall blir 

alltså lika med fall A-lll00;05 till sin konsekvens. Dock skiljer sig 
sannolikheten för att de olika fallen skall inträffa. Detta fall har 

sannolikheten acd medan fall A-lll00.05 har värdet afgh. Om felsanno- 

likheterna för enstaka system är ungefär lika stora skulle således fall 

A-l0l00.05 vara mera sannolikt än det andra fallet. Se för övrigt 
fall A-lll00.05. 

Resultat: Smält härd. Brott på inneslutning efter ca 2.5 h. 

Fall A-0---- 

Vid uteblivet snabbstopp blir förloppen desamma som vid fungerande 

snabbstopp, men för sannolikheterna tillkommer en faktor gällande felande 

snabbstopp. Orsaken till att uteblivet snabbstopp ej försämrar situationen 

är att under den inledande transienten ger den kraftiga voidbildningen 
i härden ett stort negativt reaktivitetstillskott. Ãterfyllningen av 

härden sker därefter med borerat vatten; ackumulatorerna har 2500 ppm 

bor och förrådstanken (RWST), varifrån nödinjekteringssystemen tar sitt 

vatten, har 2000 ppm bor. De högsta driftskoncentrationerna i primär- 
vattnet ligger strax över 1000 ppm, varför en viss avstängningsmarginal 
erhålles. 

Vid stort brott förutsättes att kylmediet strömmar ut genom båda rör- 

ändarna, som är helt frilagda. Med en brottarea på 0.43 m2 per rör 

(W ø 740 mm el 29) blir med en homogen vatten-ångblandning i tanken 

utströmningsflödet ca 30 000 kg/sek. Vid mindre brott än detta tömes 

härden efter något längre tid, vilket gör att en större del av upp- 

lagrade värmeenergin i bränslet hinner föras bort och att resteffekten 

hunnit sjunka till ett lägre värde innan härden torrlägges. Samtidigt 

sjunker emellertid trycket långsamare, vilket fördröjer ackumulatorernas 

tömning in i reaktortanken, varför härden blir utan Vattenkylning en 

längre tid. Resultatet blir att den maximala kapslingstemperaturen och 

därmed andelen skadade kapslingar blir i stort sett densammazvid 
rörbrott varierande mellan arean 2 x 0.43 m2 ner till 0.05 m 

(m ø 250 mm el m 10) [1]. 
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Vid brott på mycket klena ledningar, mindre än N ø 20 mm, kan vatten- 

nivån upprätthållas med hjälp av de ordinarie återfyllnadspumparna. Det 

finns 3 sådana pumpar vardera med en kapacitet av 10 l/s vid fullt 

reaktortryck. 

Vid brottareor mellan 0.05 och 0.0003 m2 (ø 250 + 20 mm) beror härdens 

uppvärmning på vilken nivå vattnet i tanken har nått när trycket har 

sjunkit så långt att ackumulatorerna tömmes till tanken, vilket sker 

vid 41 bar. Enligt redovisade kurvor [1] (se diagram 5.3.1l) sjunker 

vattennivån ej under halva härden vid brott på 3 rör (brottarea 

0.0046 m2). Kurvan gäller för det fall att en (l) High Head Safety 

Injection Pump är i funktion och l/6 av tillförda vattnet spilles 

ut genom den skadade ledningen.Reakt0rn erhåller snabbstoppssignal 

från låg nivå i tryckhållningskärlet eller från isoleringssignal som 

utlöses av brottflödet till inneslutningen. Genom att ånggeneratorerna 

är i funktion och dessa blåser genom säkerhetsventilerna vid 80 bar, 

sänks trycket snabbt till detta värde. Genom brottet utströmar en 

ång-vattenblandning, vilket sänker nivån i reaktortanken. Genom att 

vattenlås bildas såväl i reaktortanken som i yttre cirkulationskret- 

sen kan ej ångan som bildas i härden blåsa ut direkt genom brottet. 

Först när så mycket vatten strömmat ut att ångan kan passera det yttre 

vattenlåset, blir det en ren ångutströmning (se fig 5.3:l). Vatten- 

nivån har då sjunkit under härdtoppen, men nivåsänkningen sker nu 

mycket långsamt, eftersom denna orsakas endast av den genom resteffekter 

avkokade vattenmängden minskad med tillförda vattenflödet från HHSIS- 

pumpen. När trycket sjunkit under 41 bar fylles härden snabbt av 

ackumulatorerna. Genom att halva härden är fylld med vatten får även 

den torrlagda delen en kylning av den avkokade ångan som hindrar kollap: 

av härden. 

Sedan ackumulatorerna tömts in i reaktorn sjunker trycket snabbare och 

Low Head Safety Injection-systemet träder i funktion vid trycket 

8 - 9 bar. Förloppet är därefter likt det som gäller vid stort brott. 

Vid felfunktioner hos olika nödsystem torde förhållandena vara lik- 

artade de som råder vid stort brott, dock med den skillnaden att 

längre tidrymder står till förfogande för att korrigera eventuella 

felfunktioner. 
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Tuberna i ånggeneratorn har en invändig diameter på ca 20 mm (19.6 mm). 

Ett brott som lämnar båda rörändarna helt frilagda ger en area av 

0.0006 m2, vilket motsvarar en ensidig utströmning genom ett rör med 

diametern ø 28 mm. Chargeringspumparna kan ej helt ersätta denna vat- 

tenförlust, utan det blir en viss nivåsänkning innan den felaktiga 

generatorn hunnit isoleras. Man försöker nämligen så snabbt som möj- 

ligt stoppa utflödet av radioaktivt primärvatten genom att sänka 

temperatur och tryck i primärkretsen med de intakta ånggeneratorerna 
så att primärkretsens tryck blir lägre än ånggeneratorernas konstruk- 

tionstryck. När så skett har läckaget minskat och ånggeneratorn kan 

isoleras på sekundärsidan. Det beräknas enligt gjorda redovisningar 

[1] åtgå ca 30 min för denna åtgärd. För att härdens övre del skall 

torrläggas måste enligt haveriredovisningen ett utflöde motsvarande 

18 till 40 gånger ett enkelt tubbrott föreligga. Det motsvarar ett 

brott på rör av 4 till 6 i diameter. Eftersom ånggeneratorn står 

i direkt förbindelse med härden, bildas ingen ångkudde över härden 

som sänker vattennivån i härden som vid brott på den kalla grenen 

(enl fig 5.3:l). Det bildas i stället en ångkudde som trycker ner 

vattnet i fallspalten och upp i härden (enl fig 5.3:1). Vattnet i fall- 

spalten kan dock ej sänkas mer än 2.7 m (9) ty då blåses vattenlåset 

rent i den kalla grenen. Tubbrott i ånggeneratorn kan således jäm- 
ställas med ett litet rörbrott, men ställer sig gynnsamare såtillvida 

att brottet alltid inträffar i den varma grenen av huvudcirkulations- 

kretsen. 

5.3.l.4___Brott gå ånggeneratgr 

Ett brott på manteln till en ånggenerator leder troligen till att 

både primär- och sekundärsidan blottlägges. Det betyder att innehållet 

i såväl primärkretsen som en ånggenerator tömmes till inneslutningen. 
Backventiler i ångledningarna hindrar att mer än en ånggenerator 
tömes. Vid fel på backventilen till den skadade ånggeneratorn strömmar 

även ånga från övriga ånggeneratorer ut genom brottet. Vid isolerings- 

signal stänges ventiler i ångledningarna och begränsar en eventuell 

överströmning av ånga från de oskadade ånggeneratorerna till brottställe 
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VATTENNIVÅN I HÄRDEN VID LITET Fig 5.3:1 

BROTT I PRIMÄRKRETSEN 

Litet brott (ånggenerator- 

___ tuber) på varma grenen 



4 3 
NÄR-O92z3 

Vid tömning av innehållet i primärsystemet plus en (1) ånggenerator 
blir det maximala trycket 5 1/2 bar, om man räknar med det fall då 

ånggeneratorn har sitt största vatteninnehåll, vilket är vid 0-last. 

Vattenvolymen är då ca 80 m3 vilket är ungefär 60 ton och ånggene- 
ratorns totala volym är av storleksordningen 150 m3. Inneslutningen 
är dimensionerad för en uttömning av hela primärsystemet och konstruk- 

tionstrycket är 5 bar. Sträckgränsen för förspänningskablarna kommer 

ej att överskridas vid tömning av en (1) ånggenerator plus primär- 
systemet. Vid tömning av alla 3 ånggeneratorerna plus primärsystemet 
blir trycket i inneslutningen ca 7 bar, varför man i varje fall under- 

skrider brottgränsen för förspänningskablarna. Tryckkurvan för fallet 

med brott på primärsystem plus 1 ånggenerator är uppritad i diagram 
5.3:l2. Det högre trycket innebär ej någon väsentlig ökning av det 

integrerade läckaget. Även om alla generatorerna tömmes blir läckaget 

under 24 h knappt det dubbla mot vad brott på enbart primärkretsen 

ger. 

Detta haveri behöver ej innebära någon större risk för härdsmältning 
än ett annat brott på primärkretsen. 
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BROTT PÅ ÅNGGENERATOR

TRYCK OCH TEMPERATUR I INNESLUTNING VID TÖMNING AV

I ÅNGGENERATOR + PRIMÄRSYSTEHET

MAX TRYCK VID 2 RESP 3 ÅNGGENERATORER
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Diagram 5.3:H
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5.3.2 Brott på_sekundä:sZsEemeE 
Sekundärsidan består av ånggeneratorns ångsida, turbinsystemet och 

matarvattensystemet (se fig 5.3:2). Vattnet i dessa system skall 

hållas vid en låg aktivitet; det är endast genom läckage i ånggene- 
ratorn som aktivitet överförs till denna krets. Ett brott på sekundär- 

sidan innebär således ingen direkt risk för aktivitetsspridning, men 

indirekt innebär det risker, dels på grund av att sekundärsidan skall 

bortföra värmeeffekten från primärsidan och dels genom att ett följd- 
haveri bestående av brott på tuber i ånggeneratorn kan göra att pri- 

märsidans vatten kan tömmas ut genom brottet. 

Ãngflödet vid full last är 3 x 444 = 1332 kg/s vid 60 bar och 276 OC. 

Matarvattnet har en temperatur av 165 OC vid inträdet i ånggeneratorn. 
På sekundärsidan finnes 3 st avblåsningsventiler som öppnar vid 72 bar 

och blåser §ämñåñiágt“IQ“2a§åñ§f18aeç vid full 1á§E*8cñ§k 6 §E 

§äEê?n;E§v§EEIi§f“sam6555ä%§Id77 bát”abhkan blåsa i6ö2 av ångflödet. 

Brottet kan ligga innanför eller utanför isoleringsventilerna. Med 

brott utanför isoleringsventiler och icke stängande ventil âEll“ 

fallet att jämställa med brott innanför isoleringsventiler. Om iso- 

leringsventiler stänger blir fallet identiskt med ett turbinstopp 

med dumpförbud, vilket kan vara en orsak till förlust av ordinarie 

värmesänka (se kap 5.3.3). Brott innanför isoleringsventiler kan 

ligga innanför eller utanför inneslutningen. Med hänsyn till härdens 

kylförhållanden blir det ingen nämnvärd skillnad. Med hänsyn till 

omgivningen är det alltid gynnsammare om brottstället ligger innanför 

inneslutningen. Det enda fallet då brott innanför inneslutningen 
skulle vara en nackdel är om ångan från den skadade ledningen fortgår 
att strömma ut i inneslutningen, så att denna brister och därvid för- 

orsakar skador på för reaktorns nedkylning vitala system. Dock bör 

inneslutningen vara så konstruerad att den brister först i icke bärande 

delar, och så att andra komponenter icke skadas. De olika fallen kan 

således beskrivas enl följande 

Brott utanför isoleringsventil. 

Med icke stängande isoleringsventil = brott innanför isolerings- 

ventil. 

Med stängande isoleringsventil = turbinstopp med dumpförbud. 
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Brott innanför isoleringsventil.

Innanför inneslutning - gynnsamt.

Utanför inneslutningen - standardfall.

Vid stort ångledningsbrott sjunker trycket hastigt i sekundärsystemet
i samband med ångutströmningen. Vattnet i en ånggenerator avkokar

snabbt. Ångutströmning från de övriga ånggeneratorerna hindras dels

av backventiler dels av isoleringsventiler. Isoleringsventilerna

stänges av signaler om högt ångflöde i kombination med safety

injection signal, som i sin tur utlöses vid stort ångledningsbrott
i första hand av lågt ångledningstryck eller högt tryck i inneslut-

ningen. Vid brott före isoleringsventiler fordras utebliven stängning
av 2 isoleringsventiler + 1 backventil för att 2 ånggeneratorer skall

tömas. Vid brott utanför isoleringsventilerna fordras utebliven

stängning av 2 ventiler för motsvarande händelse.

Den kraftiga ökningen i kylning av primärsystemet genom den hastiga

trycksänkningen på sekundärsidan medför en reduktion av temperatur

och tryck på reaktorsidan. Reaktorns kontrollsystem uppfattar detta

som en lastökning och vill öka effekten. Den negativa moderatortem-

peraturkoefficienten, särskilt vid utbränd härd, tenderar också att

öka effekten. Reaktorn snabbstoppas av signal för kombinationen av

övereffekt och stor temperaturdifferens At. Om safety injection

signal utlösts av ångledningsbrottet snabbstoppas reaktorn även

av denna signal.

På grund av den ökade reaktiviteten vid ångledningsbrott reduceras

avstängningsmarginalen. Genom att högtrycksinjekteringen träder i

funktion och pumpar borsyreinjektionstankens innehåll med 20 000 ppm

bor in i primärsystemet erhålles en god avstängningsmarginal.

Transienten begränsas sålunda av att kylmedelstemperaturen åter

stiger och bor tillföres.

I denna analys har genomgående bara beaktats fallet att en (l) ång-

generator tömmes. Det kan blott noteras att om 2 st ånggeneratorer
tömmes och l st styrdon i mest reaktiv position ej inskjutes så kan

emellertid borinjekteringen med hjälp av HHSIS hindra burnout i

härden. Om däremot 3 st ånggeneratorer tömmes genom brottet och 1 st

styrdon felar så kan ej borinjekteringen hindra att det blir kaps-

lingsskador.
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Safety injection signal medför även att huvudmatarpumparna stoppas 
och att reglerventilerna för matarvatten stänges liksom även pump-i 
ventilerna. Hjälpmatarvattensystemet startar och levererar vatten 

till ånggeneratorerna med en nominell kapacitet av 38 kg/s från en 

kondensatförrådstank med ett minimuminnehåll av 450 m3. Det finnes 

2 st elektriskt drivna pumpar med vardera 50 Z kapacitet och en ång- 

turbindriven pump med 100 Z kapacitet. Den ångturbindrivna pumpen 

startar dels vid låg-låg nivå i samtliga ånggeneratorer dels vid 

låg spänning på elmatningen till de övriga pumparna. Drivånga tages 

från två av de tre huvudångledningarna och turbinen kan arbeta ned 

till ett tryck av 8 bar och med ett flöde av 0.7 kg/s. Hjälpmatar- 

vattnet regleras enbart manuellt. 

Övergången till hjälpmatarförsörjning syftar till att begränsa 

effekt-uttaget. från primärsystemet samt att hindra vattenfyllning 

av ångledningarna vid ett eventuellt fel på nivåregleringen, vari- 

genom driften av hjälpmavapumpens ångturbin skulle äventyras. 

Beteckningar för haverifall 

I denna beskrivning används följande beteckningar för de olika haveri- 

fallen 

B-QYZUV.M 

Q = snabbstopp 

Y = normal elkraft 

Z = dieselkraft 

U = hjä1pmatarvatten,eldrivna pumpar 

V = ,ångdriven pump 

M = härdnödkylning ,HHSIS 

l = ja; 

0 = nej 

X = ja/nej dvs ja eller nej ger samma konsekvens. 

De olika haverifallen är uppritade i diagram 5.3:l4. 
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Fall B-11l1X.X B-1l10l.X B-l1lOO.1 B-11l00.0 

Snabbstopp Ja Ja Ja Ja 

Normal elkraft Ja Ja Ja Ja 

Dieselkraft Ja Ja Ja Ja 

Hjälpmavapumpar 

eldrivna Ja Nej Nej Nej

turbindriven Ja/Nej Ja Nej Nej 

HHSIS Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Nej 

B-11l1X.X 

Brott på en av ångledningarna medför att en ånggenerator snabbt 

tömmes. Reaktorn snabbstoppas och Safety Injection Signal gör att 

HHSIS får startsignal och pumpar in borsyrelösning med 20 000 ppm bor 

för att en god avstängningsmarginal skall erhållas. Den snabba tryck- 

sänkningen i ånggeneratorn medför nämligen en temperatursänkning på 

primärsidan, vilket minskar avstängningsmarginalen. Safety Injection 

Signal utlöser avstängning av huvudmatarpumparna och start av hjälp- 

mavapumpar. Dessa tillför vatten, 38 kg/s, till ånggeneratorerna, vilken 

mängd är tillräcklig för att ersätta den av resteffekten avkokade 

mängden. Från den skadade ånggeneratorkretsen strömmar ångan ut genom 

brottet och trycket blir då lågt i denna, vilket gör att den största 

delen av hjälpmatarvattnet kommer att strömma in i den skadade kretsen. 

Det låga trycket och temperaturen gör att också det största värme- 

flödet går denna väg. Det gör att temperaturen i primärsystemet 

sjunker. Under förutsättning att reaktorn ej blir kritisk vid den 

sänkta temperaturen även om HHSIS ej fungerar, räcker hjälpmavaflödet 
för att kyla bort resteffekten, som redan efter 50 sek är lägre än 

de 3.8 Z som flödet 38 kg/s kan kyla bort. Om reaktorn skulle bli 

kritisk i händelse av att HHSIS ej pumpar in borsyrelösningen i härdenv 
komer reaktoreffekten troligen att inställa sig på ett sådant värde 

att det tillförda hjälpmatarvattnet avkokas. Vid högre effekt skulle 

temperaturen i primärkretsen stiga och därmed begränsa reaktor- 

effekten så att balans erhålles mellan reaktoreffekt och tillförd 

vattenmängd till ånggeneratorn. Om hjälpmavatillförseln till skadad 

krets kan stängas av manuellt, stiger trycket i sekundärsystemet och 

därmed temperaturen i primärystemet. Mavaförrådet räcker i drygt 3 timar 

och därefter kan vatten från stationens allmänna försörjningssystem 

användas. 

Resultat: Pumpcirkulation, hjälpmava eldriven. 
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B-l1lOl.X 

Om eldrivna hjälpmavapumpar ej fungerar, lämnar turbindrivna pupar 

samma flöde. 

Resultat: Lika föregående fall. 

B-lllO0.l 

Om ingen hjälpmavatillförsel kan åstadkommas kyles primärkretsen 

till att börja med genom avkokning av vattnet i de båda oskadade 

ånggeneratorkretsarna. Detta räcker i ca 50 min. Därefter stiger 

temperaturen och trycket i primärkretsen, så att avblåsningeven- 
tilerna= träder i funktion vid 160 bar. Först blåser ånga och 

därefter vatten genom ventilerna. När mättningstemperaturen nåtts 

i primärkretsen startar en ångbildning i härden, varvid ångan 
samlas i toppen på reaktortanken. Den ångkudde som där bildas 

pressar ut ytterligare vatten genom avblåsningsventilerna. När 

vattennivån sjunkit under inloppet till tryckhållningstanken börjar 

ånga bubbla upp genom denna och lämnar tanken genom avblåsningsven- 
tilerna. Då finnes en vattenmängd ovanför halva härdhöjden av ca 

70 m3 eller 41 ton, vilket avkokat efter 1.5 h. Samtidigt tillföres 

emellertid vatten genom HHSIS, som gör att vattennivån ej sjunker 

under halva härdnivån, innan resteffekten sjunkit under 1 Z som kan 

bortkylas genom uppvärmning och avkokning av 10 kg/s. 

Resultat: Härden kyld genom avkokning av vatten tillförd av HHSIS. 

B-lllO0.0 

Då inget kylvatten tillföres kommer härden att börja smälta efter 

ett par timar. 

Resultat: Fördröjd härdsmältning. .

Fall B-l0l osv blir lika B-lll osv med den enda skillnaden att 

pumpcirkulation i primärkretsen kommer att ersättas av naturlig 

cirkulation. Det uppges att 25 Z effekt kan kylas genom naturlig 

cirkulation med alla ånggeneratorerna i drift. I detta fall är endast 

en (l) ånggenerator i funktion, varför kyleffekten kan vara mindre, 

men den bör dock överskrida resteffekten. 
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Fall B-lOO0l.0 B-lOO00.0 

Snabbstopp Ja Ja 

Normal elkraft Nej Nej 

Dieselkraft Nej Nej 

Hjälpmava 

eldriven =Nej =Nej 

ångdriven Ja Nej 

HHSIS A =Nej =Nej 

B-1000l.0 

Då ingen elkraft finnes tillgänglig är det endast den ångdrivna hjälp- 

mavapumpen som fungerar. Den lämnar tillräcklig vattenmängd för att 

kyla bort resteffekten. Att extra bor ej tillföres primärsystemet 
medför att den kan bli kritisk, då temperaturen sjunker. Som disku- 

terats i fall B-ll11X.X kan en jämvikt inställa sig, så att resteffekten 

motsvarar den värmetillförsel som behövs för att avkoka den tillförda 

hjälpmavamängden. 

B-l00O0.0 

Fallet identiskt med B-1l100.0 

Fall B-Ol1lX.l B-0ll1X.0 

Snabbstopp Nej Nej 
Normal elkraft Ja Ja 

Dieselkraft Ja Ja 

Hjälpmavapumpar 

eldrivna Ja Ja 

turbindrivna Ja/Nej Ja/Nej 
HHSIS Ja Nej 

B-0lllX.l 

För att snabbstopp skall utebli måste ett flertal signaler felfungera 

såsom signal för hög effekt, hög temperaturdifferens At, låg 
vattennivå i ånggenerator och Safety Injection Signal. Om snabbstopp 

på grund av detta eller en annan orsak uteblir erhålles en effektök- 

ning genom att den kraftiga tryck- och temperatursänkningen i den 

ånggenerator som står i förbindelse med brottstället även sänker 
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temperaturen i primärkylkretsen. Vid en utbränd härd är moderator-

temperaturkoefficienten mycket negativ, vilket i detta fall ger en

ökad reaktoreffekt. Exakt detta fall har ej redovisats av tillverkaren
men ett liknande fall med en kraftig lastökning genom oavsiktlig
öppning av dumpventiler har undersökts. Därvid har reaktoreffekten

under 300 sek ökat till 120 Z för att därefter gå ned till 100 Z 

då tuberna i ånggeneratorn börjar torrläggas och därigenom stiger
temperaturen i primärsystemet. Ett liknande förlopp kan förväntas

vid ångledningsbrott. Eftersom en ånggenerator tömmes mycket snabbt

och hjälpmavaflödet uppgår till endast 38 kg/s kommer primärsystemets

temperatur att snart åter stiga, därigenom reducerande effekten på
motsvarande sätt som vid förlust av värmesänkan. Genom HHSIS till-

föres bor till reaktorn varigenom reaktoreffekten reduceras ytter-

ligare. Det är troligt att reaktoreffekten stabiliseras på en nivå, där

den producerar värme tillräcklig för avkokning av det tillförda ma-

tarvattnet .

Resultat: Pumpcirkulation hjälpmava eldriven.

B-O1llX.0

Om HHSIS ej pumpar i borlösning i tanken är det risk för att det blir

en kraftig tryckstegring i tryckhållningstanken, i likhet med vad som

inträffar vid förlust av värmesänka utan snabbstopp. Det är SVårC att

utan en datorberäkning avgöra hur ånggeneratorernas kyleffekt på-
verkar primärsystemets temperatur, vilken i sin tur är kopplad till

reaktoreffekten. Ett resultat av en trycktransient skulle kunna bli

ett tankbrott, som dock får en låg sannolikhet genom att ånglednings-
brott, utbblivet snabbstopp och felande HHSIS alla är sällsynta
händelser.

Med det bristande underlaget är det ej motiverat att närmare under-

söka de följande fallen då deras sannolikheter är mycket små.
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§.3.2.2 Brott på matarvattgnlggging 

En förlust av matarvattenflödet kan förutom av brott på någon av ledning- 

arna även orsakas av pumphaveri, felfunktion hos ventiler eller avbrott 

på elförsörjningen. För att skydda härden mot skador finns skyddsautoma- 

tik, som dels skall stoppa reaktorn och dels sörja för tillförsel av matar- 

vatten. Reaktorsnabbstopp utlöses i detta fall av 

l. låg-låg vattennivå i någon av ånggeneratorerna 

2. lågt matarvattenflöde utlöst av att ångflödet är ur fas med matar- 

vattenflödet i samband med låg vattennivå i någon ånggenerator. 

I ett senare stadium erhålles snabbstoppssignaler från 

3. högt tryck i tryckhållningskärl 

4. hög nivå i tryckhållningskärl 

5. hög temperaturdifferens över härden 

De två elmotordrivna hjälpmavapumparna startas automatiskt av 

l. låg-låg vattennivå i någon ånggenerator 

2. frånslag av alla matarpumpars brytare 

3. varje Safety Injection Signal 

4. manuellt påslag 

Den ångturbindrivna pumpen startas automatiskt av 

1. låg-låg vattennivå i alla ånggeneratorerna 

2. spänningsbortfall på båda elmatningsstråken 

3. manuellt påslag 

Vid brott på den gemensamma mavaledningen upphör tillförseln av matar- 

vatten till alla ånggeneratorer. Brottstället avstänges emellertid av 

isoleringsventiler, och hjälpmatarvatten kan tillföras alla ånggenera- 

torerna. Om brottet ligger i en av de tre separata ledningarna till 

varje ånggenerator, måste den skadade ledningen stängas av manuellt. 

Om detta ej sker, kommer allt vatten från hjälpmavapumparna att tömas 

ut genom brottstället. Först sedan den trasiga ledningen stängts av 

kan de övriga ånggeneratorerna fyllas med vatten. 

De olika haverifallen är återgivna i diagram 5.3:l5. 
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Fall C-l1l1X.X C-11101.X C-11100.1 C-11100.0 

Snabbstopp Ja Ja Ja Ja 

Normal elkraft Ja Ja Ja Ja 

Dieselkraft Ja Ja Ja Ja 

Hjälpmavapumpar 

eldrivna Ja Nej Nej Nej 
turbindrivna Ja/Nej Ja Nej Nej 

HHSIS Ja/Nej Ja/Nej Ja Nej 

C-11llX.X En analys av förlust av matarvatten för en anläggning med två 

cirkulationskretsar har utförts av tillverkaren. Där antages full- 

ständig förlust av matarvatten till en ånggenerator,och snabbstopp- 

signal från ånggeneratorerna tillgodoräknas ej. En minut efter 

händelsen börjar tuberna i ånggeneratorn att torrläggas, vilket 

förorsakar en hastig tryck- och temperaturstegring i tryckhåll- 

ningskärlet. Dess avblåsningsventiler begränsar tryckstegringen 
så att snabbstoppsignal ej utlöses av trycket, men efter ett par 

minuter ger hög vattennivå signal till reaktorstopp. Den intakta 

ånggeneratorn innehåller tillräckligt med vatten för avställning 
av anläggningen. 

Man har även studerat fallet med en fullständig förlust av matar- 

vatten i två-kretsreaktor med ingen snabbstoppssignal från ång- 
generatorerna. Beräkningen är gjord mycket konservativt; bl a har 

ingen funktion hos påfyllningssystemet tillgodoräknats, varför re- 

sultatet ger ytterlighetsvärden snarare än realistiska data. 

Snabbstopp erhålles efter ungefär en minut från högt tryck i tryck- 

hållningstanken. Fortsatt uppvärmning av primärsystemet gör att 

tryckhållningskärlet fylls med vatten. Efter ca tio minuter börjar 

kylmediet koka, vilket ger en stor ökning i expansionsflödet, och 

trycket stiger tills säkerhetsventilernas blåskapacitet motsvarar 

Den genererade ångan expansionsflödet. Trycket är då 203 bar. 

antages fylla övre delen av reaktortanken och ånggeneratorerna 
och halva rörledningarna, innan den strömmar ut genom tryckhåll- 

ningskärlet. Under fyra minuter blåser den största delen 

av primärvattnet ut genom säkerhetsventilerna. Därefter sker 

åter ångutströmning vid ett lägre tryck. Efter ytterligare tio 

minuters ångbildning börjar härdtoppen att torrläggas, dvs efter 

totalt 24 minuter. Då förutsättes att hjälpmavasystemet startas 
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manuel1t,_och inom två minuter är kyleffekten större än rest- 

effekten, så att tryck och temperatur snabbt sjunker i primär- 

systemet. 

Med tillämpning på referensanläggningen kan man räkna med att en (1 

ånggenerator förlorar vattnet genom brott på mavaledning. Därvid 

erhålles reaktorstopp och hjälpmavapumpar startar. Så länge brus- 

ten ledning ej isolerats tömmes vattnet ut genom brottet. Vatten- 

innehållet i två ånggeneratorer räcker till för att kyla primär- 
kretsen under 50 minuter, och under den tiden hinner man manuellt 

isolera den skadade ledningen, så att hjälpmatarvatten kan pumpas 

in i de övriga ånggeneratorerna. 

Resultat: Kyld härd med pumpcirkulation och elmotordrivna 

hjälpmavapumpar. 

C-l1l01.X Vid fel på elmotordrivna hjälpmavapumpar tillföres ånggenera- 
torerna vatten med den ångdrivna pumpen. 

Resultat: Pumpcirkulation, hjälpmava ångdriven. 

C-11100.1 Om all hjälpmava uteblir, är härdens kylning beroende av att 

HHSIS tillför primärsystemet tillräcklig vattenmängd. Enligt 
fall B-l1l00.1 skulle ett tillflöde av 10 kg/s kunna hindra att 

mer än halva härden torrlägges. 

Resultat: Pumpcirkulation, HHSIS. 

C-1ll00.0 Då inget kylvatten tillföres, kommer härden att smälta efter 

ett par timar. 

Resultat: Fördröjd härdsmältning. 

Fall C-lO1--- osv blir lika med C-l1l--- osv med den enda skillnaden att 

pumpcirkulationen i primärkretsen ersättes med naturlig cirkulation. Som 

tidigare nämnts uppges att 25 Z effekt kan kylas genom naturlig cirkula- 

tion med alla ånggeneratorer i drift. I detta fall är endast två ång- 

generatorer i drift, men kyleffekten bör dock överskrida resteffekten. 

Fall C-1001.0 och C-10000.0 kan jämföras med motsvarande B-fall. 
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Fall C-0111X.1 C-O111X.O

Snabbstopp Nej Nej

Normal elkraft Ja Ja

Dieselkraft Ja Ja

Hjälpmavapumpar

eldrivna Ja Ja

turbindrivna Ja/Nej Ja/Nej

HHSIS Ja Nej

C-0lllX.l I början av detta avsnitt 5.3.2.2 har angivits fem olika sig-

naler, som skall ge snabbstopp av reaktorn. En studie har gjorts

av förlust av allt matarvatten utan snabbstopp[3]. Därvid har emé1l
lertid hjälpmavaflödet antagits koma in en minut efter start-

impuls. Förloppet blir då mycket snarlikt förlust av ordinarie

värmesänka utan snabbstopp, vilket fall närmare beskrives under

avsnitt 5.3.3.

N 300 bar.

Maximala trycket i_tryckhållningskärlet blir

Vid här tänkt fall med brott på en matarvattenledning finns två

ånggeneratorer kvar i drift. Brottet medför att hjälpmatarvatten

ej kan tillföras, förrän den brustna ledningen kan isoleras, vilket

är en manuell åtgärd, vilken ej kan tillgodoräknas förrän efter

30 minuter. Begynnelseskedet kan liknas vid förlust av värmesänka.

Men endast två av tre ånggeneratorer är tillgängliga då den tredje

till stor del tömmes ut genom brottet. Den delen av vattnet, som

ligger under inloppsrörets nivå avkokar emellertid vid en lägre

temperatur och ger en kyleffekt. Ett tillfälligt stationärt till-

stånd erhålles med en kylmedelstemperaturhöjning från 31000 till

31800 med 80 Z reaktoreffekt. Safety Injection Signal, som ut-

lösts av lågt tryck i en ångledning eller av högt tryck i inneslut-

ningen, stoppar mavapumparna, och därvid ges signal för start av

hjälpmavasystemet. Då detta vatten rinner ut genom brottet, kommer

ånggeneratorerna att tömmas på vatten, vilket sker efter ca 30 sek.

Då sker en kraftig höjning av kylmedelstemperaturen och därmed också

en ökning av trycket i tryckhållningskärlet. Med hänsyn till att

inget hjälpmatarvatten bidrar till kylningen av primärkretsen kan

möjligtvis trycktoppen bli högre än vid förlust av värmesänka. Om

detta leder till rörbrott på primärsidan, kan fallet återföras till

avsnitt 5.3.1, där initialhändelsen har sannolikheten qb i stället

för a. Om det leder till tankbrott, skall sannolikheten qb jäm-

föras med sannolikheten för ett sådant. Eventuellt kan injekte-

x 
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ring av bor med HHSIS ha en gynnsam effekt på förloppet, så att 

ingen kritisk trycktopp erhålles. Den höga temperaturen på kyl- 
medlet ger en kraftig minskning av reaktoreffekten, som ytter- 

ligare undertryckes av void, då kokning startar i primärkretsen. 
Sedan ångbildning startat i härden, tryckes vatten ut_genom av- 

blåsningsventilerna, tills endast 41 ton vatten är kvar, räknat 

över halva härdnivån. Denna vattenmängd räcker ej till för att 

tillsamans med HHSIS kyla bort resteffekten tills hjälpmatar- 
vatten tillföres ånggeneratorn efter 1800 sekunder. Efter ca 

l00O sekunder är halva härden tömd, och en överhettning av härden 

börjar. 

Om hjälpmavaledningarna drages separat till ånggeneratorerna, 
skulle en omedelbar tillförsel av hjälpmatarvatten ske. 

Resultat: Fördröjd härdsmältning. 
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Den i reaktorn producerade effekten utnyttjas och bortkyles normalt 

i turbin och kondensor. Olika orsaker kan leda till att denna or- 

dinarie värmesänka ej är tillgänglig. Enbart ett fel på turbinen 

eller generatorn utgör inget hinder för att kondensorn kan utnyttjas. 

Ångan kan nämligen ledas direkt till kondensorn genom de s k dump- 

ningsledningarna. Dessa ledningar är dimensionerade för 90 Z av tur- 

binens ångflöde vid fullt tryck. En utebliven funktion hos dumpven- 

tilerna medför dock att kondensorn ej är tillgänglig. Vid bortfall 

av lasten på yttre nätet skall övergång ske till s k husturbindrift, 

då turbin och generator försörjer stationens eget behov av kraft. Om 

denna övergång misslyckas finnes ej tillräcklig kraft inom stationen 

för att driva kondensorns kylvattenpumpar. En annan orsak till att 

kondensorn ej är tillgänglig kan vara fel på själva kondensorn och 

dess kylvattenförsörjning. Avsiktlig eller felaktig stängning av 

isoleringsventilerna hindrar användning av ordinarie värmesänka liksom 

även felaktig stängning av turbinpådraget7§6§p1át med fél nå dump- 
ventilerna. 

Ett ogynnsamt fall är nätbortfall med misslyckad övergång till hus- 

turbindrift, eftersom stationen då är beroende av nödkraftförsörj- 

ningen. Vid stängning av turbinventilerna kommer trycket att öka, så 

att sekundärsidans säkerhetsventiler blåser och reaktorn snabbstoppas 

av signal om högt tryck eller hög nivå i tryckhållningskärlet, om 

ej turbintrip redan givit snabbstoppsignal. Dessutom finnes en över- 

temperatur«AT signal för snabbstopp. Lågt mavaflöde eller låg nivå i 

ånggenerator ger ytterligare signaler vid bortfall av drivkraften till 

mavapumparna. Sekundärsidans säkerhetsventiler är dimensionerade 

att blåsa 100 Z ångflöde vid ca 77 bar. Trycken i anläggning kan 

i regel begränsas även utan funktion av snabbstopp, primärsidans 

tryckregleringssystem och dumpventiler. Dock förutsättes primär- 

sidans säkerhetsventiler fungera och begränsa övertrycket vid en 

loss of load accident med utebliven dumpning och inget snabb- 

stopp. Trycket överstiger ändå konstruktionstrycket i detta fall 

men risken för brott är svår att värdera. 

De olika haverifallen är återgivna i diagram 5.3:2l. 
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Fall D-lllXX.X 

Snabbstopp Ja 

Normal elkraft Ja 

Diselkraft Ja 

Hjälpmava 

eldriven Ja/Nej 

ångdriven Ja/Nej 
HHSIS Ja/Nej 

D-ll1XX.X 

Bortfall av yttre nät (Loss of external electrical load) innebär att 

turbinen övergår till husturbindrift. Anläggningen är konstruerad så 

att den skall kunna förlora hela nätbelastningen utan att snabbstopp 
skall utläsas. Genom dumpledningen ledes ångan direkt till konden- 

sorn, och den kan svälja 90 Z av fullastflödet. Tryckhållningskärlets 

avblåsningsventiler kan eventuellt träda i funktion för att avlåta 

ångtrycket vid 160 bar, därigenom undvikes snabbstoppsutlösning vid 

högt tryck i tryckhållningskärlet (% 165 bar) och blåsning genom dess 

säkerhetsventiler (å 170 bar). Matarvattenflödet styres som normalt 

är med tre-punktsreglering omfattande matarvattenflödet , ångflödet 
och vattennivån i ånggeneratorn. 

Orsaken till lastbortfallet kan ligga hos turbin-generatoranläggningen. 
I så fall medför snabbstopp på turbinen att även reaktorn snabb- 

stoppas, vilket leder till en snabb sänkning av reaktoreffekten. Av- 

sikten med detta snabbstopp är att minska den termiska transienten 

och dumpbehovet vid denna relativt vanliga händelse. Efter snabbstopp 

av turbinen styres matarvattennivån av medeltemperaturen hos primär- 

kylmediet;. Tavg, genom en on-off reglering. Eftersom ordinarie mava- 

system är i funktion föreligger inget behov av hjälpmatarvatten. 

Resultat: Pumpcirkulation i härden. Ånggeneratorn kyld. 

Fall D-l01lX.X D-10101.X D-10100.1 D-10100.0 

Snabbstopp Ja Ja Ja Ja 

Normal elkraft Nej Nej Nej Nej 
Dieselkraft Ja Ja Ja Ja 

Hjälpmava 

eldriven Ja Nej Nej Nej 

Hnångdriven Ja/Nej Ja Nej Nej 
HHSIS Ja/Nej Ja/Nej Ja Nej 
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D-lOllX.X 

Lastbortfall med misslyckad övergång till husturbindrift är ett 

specialfall av loss of load accident som benämnes station 

blackout. Ett otal snabbstoppsignaler utlöses exempelvis från tur- 

bin$n3bbSt°PP› lågt primärkylflöde,lå2t matarvattenflödeåetd. Dmellertit 
medför ett avbrott på stationsnätet att styrdonens hållström för- 

svinner, vilket leder till att kontrollstavarna faller in i härden 

även om inget snabbstopp utlöses. 

Som framgår av kapitel 5.3.4 Förlust av huvudcirkulationsflöde så 

kyles härden genom naturlig cirkulation sedan pumparna efter sin ut- 

rullningstid har gått ned i varv. Burn-out-gränsen med marginalen 1.3 

underskrides ej då reaktorn snabbstoppats i ett tidigt skede. Ångan 

från ånggeneratorerna kan ej via dumpledningen ledas till kondensorn 

eftersom kylvattenpumparna ej erhåller någon elkraft. Den genererade 

ångan kan emellertid avledas genom avblåsningsventilernag vid behov 
med hjälp av ånggeneratorernas säkerhetsventiler. 

För att upprätthålla kylningen måste matarvatten tillföras. Vid av- 

brott på elförsörjningen till matarvattenpumparna startas de el- 

motordrivna hjälpmavapumparna. Som back up finnes även en signal för 

låg-låg nivå i någon av ånggeneratorerna som ger samma startimpuls. 

Resultat: Naturlig cirkulation i härden, kylda ånggeneratorer. 

D-10l01.X 

Vid fel på de eldrivna matarvattenpumparna finnes den ångdrivna pumpen 

att tillgå. Den startas vid spänningsbortfall på stationens båda 

4 kV elskenor. Dessutom finnes ytterligare en signal från samtidig 

låg-låg nivå i två av ånggeneratorerna för start av ångdrivna pumpen. 

Resultat: Naturlig cirkulation i härden, kylda ånggeneratorer. 

D-l0100.l 

Vid förlust av all tillföfsel av matarvatten till ånggeneratorerna får 

resteffekten kylas bort genom avkokning av befintliga vattenvolymer. 

Först tömmes ånggeneratorerna på vatten vilket tar ungefär 1.5 h 

under förutsättning att de hade normal nivå från början d v s 47 ton 
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vatten i varje ånggenerator. Vid minskad kyleffekt på ånggenera- 
torerna stiger temperatur och tryck i primärkretsen och avblåsnings- 
ventilerna kommer att släppa ut vatten eftersom en ångkudde bildas 

i reaktortanken som pressar vattnet ut till tryckhållningstanken 
När ångkudden pressat undan vattnet så att ångan kan passera ut 

genom ledningen bubblar ångan ut genom tryckhållningskärlet och 

Gâêiêñütéiiöñhingén”G§BBäETöå finnes ca 4Ö m3i trycihållningskärlet 
och 30 m i reaktortanken ovan halva härden. Dessa 41 ton räcker i 

ytterligare en halv time. Om HHSIS startas manuellt när ånggene- 
ratorerna tömts tillförs ca l0 kg/s från detta system. Detta gör 
att vattenvolymen i reaktorn kan upprätthållas i ytterligare någon 
timme, så att resteffekten hinner sjunka under l Z, då avkokningen 
är mindre än tillförseln på 10 kg/s. 

Resultat: Kylning av härden genom avkokning. 

D-l0l00.0 

Vid utebliven tillförsel av matarvatten till ånggeneratorerna och 

och ingen härdinjektering komer härden efter en tid att överhettas. 

Detta inträffar dock första efter ca 2 h då halva härden är torrlagd. 

Resultat: Fördröjd härdsmältning. 

Fall D-1000l.0 D-l00O0.0 

Snabbstopp Ja Ja 

Normal elkraft Nej Nej 

Dieselkraft Nej Nej 

Hjälpmava 

eldriven =Nej =Nej 

ångdriven Ja Nej 

HHSIS =Nej =Nej 

D-lOO0l.X 

Under de första minuterna är förhållandet detsamma som vid fall 

D-l01XX.X. Den uteblivna normalkraften gör att cirkulationspumpar 
och matarvattenpumpar stannar. Då det ej finnes någon reservkraft 

kan de eldrivna hjälpmavapumparna ej starta. Den ångdrivna pumpen 

startas emellertid eftersom båda 4 kV skenorna saknar spänning. l 
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annat fall ger samtidig låg-låg nivå i två ånggeneratorer start- 

impuls. 

Resultat: Naturlig cirkulation i härden. Ånggeneratorer, kylda. 

D-l0O00.0 

Vid fel på den ångdrivna pumpen och avbrott på all elförsörjning 
kommer härden att så småningom bli utan kylning. Det dröjer emeller- 

tid upp till 2 h innan halva härden är torrlagd. 

Resultat: Fördröjd härdsmältning. 

Fall D-0llXX.X 

Snabbstopp Nej 

Normal elkraft Ja 

Dieselkraft Ja 

Hjälpmava 

eldriven Ja/Nej 

ångdriven Ja/Nej 

HHSIS Ja/Nej 

En total förlust av Värmesänkan erhålles exempelvis vid turbintrip 

orsakad av högtitfyck*ikondensorn. Detta skall utlösa reaktorsnabb? 
stopp. Ytterligare signaler för snabbstopp erhålles från högt tryck 

i tryckhållningskärlet, övertemperatur i primärkretsen eller hög 

vattennivå i tryckhållningskärlet. Om alla dessa signaler uteblir 

eller Snabbstopp ej utlöses av andra skäl kommer effektutvecklingen 

i härden att fortgå. Tillverkaren har gjort en analys av fallet med 

ett antal konservativa antaganden 

l) Huvudmavapumparna avstänges. (Detta antagande gäller för en an- 

läggning med turbindrivna mavapumpar som stannas om turbinsnabb- 

stoppet utlösts av för högt tryck i kondensorn). 

2) Hägseañ värden på reaktoreffekten, kylmedelstemperaturen och 

trycket motsvarande stationär full effekt med beaktande av ka- 

librerings- och instrumentfel. 
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3) Ingen verkan hos reaktivitetskontrollsystemet. 

4) Konservativa värden på moderatortemperatur- och effektkoefficienter 

har antagits gällande för en färsk härd. En utbränd härd har en 

stor negativ moderatortemperaturkoefficient, vilket reducerar 

reaktoreffekten. 

5) Tryckregleringen i primärkretsen ej tillgodoräknad. 

Ånggeneratorernas säkerhetsventiler blåser av den ånga som genereras. 

Eftersom det antagits att mavapumparna stoppats ges en signal till 

hjälpmatarvattensystemet att starta, vilket konservativt antages 

ske efter 60 sekunder. På grund av den begränsade kapaciteten hos 

detta system, kan det ej hålla ånggeneratorerna fyllda med vatten. 

Det resulterar i temperatur- och tryckstegring i primärkretsen efter 

ungefär 100 sek, se diagram 5.3:16 och 5.3:l7 . Temperaturstegringen 

medför en utvidgning av vattenvolymen, och en uppfyllning av tryck- 

hållningskärlet samt en slutlig blåsningä; vatten genom säkerhets- 

ventilerna. På grund av dessa ventilers begränsade volymskapacitet 

vid vattenblåsning, blir det ett högt tryck i tryckhållningskärlet. 

Den förhöjda temperaturen ger en succesivt minskad reaktoreffekt 

genom återkoppling från den negativa moderatortemperaturkoefficienten 

(se diagram 5.3:l8). Max trycket uppgår till 290 bar. Trycket sjunker 

sedan hastigt fram till 160 sek då cirkulationspumparna i primär- 

kretsen börjar kavitera. Efter %l70 sekunder överskrider kapaciteten 

hos hjälpmatarvattenpumparna det av reaktorns effekt avkokade vattnet 

i iånggeneratorerna, vilket medför en fortsatt sänkning av tempera- 

turen i primärsystemet. 

Härden blir väl kyld under hela förloppet och största risken tycks 

ligga i att det höga trycket i primärsystemet skulle kunna förorsaka 

brott i detta. Fallet övergår då i det tidigare behandlade primär- 

systemsbrottet, varvid tack vare voidbildning i härden fissions- 

PTOCESSEH avstänges .

Bedömningen av brottrisken beror på dels hur brottgränsen ligger i 

förhållande till konstruktionstrycket i olika delar av systemet, vilket 

är avgörande för var och om brott inträffar. Vidare finnes osäkerheter 

i beräkningen av trycktransienten. 

Resultat: Kyld härd, risk för brott i primärsystemet. 
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KYLMEDIETS MEDELTENIPERATUR I HÄRDEN EFTER 

LOSS OF LOAD UTAN SNABBSTOPP. m1 ref [3] 
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TRYCK I TRYCKHÅLLNINGSKÄRL EFTER LOSS OF LOAD 

UTAN SNABBSTOPP. Enl ref [3] 
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RELATIV REAKTOREFFEKT EFTER LOSS OF LOAD 

UTAN SNABBSTOPP. Enl ref [3] 
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Fall D-O01lX.X D-OO10l.X D-OO100.l D-OOl00.0 

Snabbstopp Nej Nej Nej Nej 

Normal elkraft Nej Nej Nej Nej 

Dieselkraft Ja Ja Ja Ja 

Hjälpmava 
V

eldriven Ja Nej Nej Nej 

ångdriven Ja/Nej Ja Nej Nej 

HHSIS Ja/Nej Ja/Nej Ja Nej 

D-001lX.X 

En av orsakerna till förlust av ordinarie värmesänka kan vara bort- 

fall av yttre nätet med misslyckad övergång till husturbindrift. 

Skillnaden mot föregående fall blir att huvudcirkulationspumparna och 

huvudmatarpumparna ej är i drift. 

Exakt detta haveriförlopp är ej analyserat av tillverkaren. Ett lik- 

nande fall har emellertid behandlats, kallat Station Blackout 

varvid emellertid ångflödet till turbinen antagits variera linjärt 

med ångtrycket. Detta kan möjligen vara mera konservativt än ett 

turbinsnabbstopp, vilket borde vara den naturliga följden av ett 

nätbortfall. 

Reaktorn skulle snabbstoppas av signalen Lågt kylmedelsflöde utlöst 

av frånslagen elbrytare till pumpmotor eller lågt primärflöde, lågt 

matarvattenflöde etc. Dessutom skulle förlust av stationens växel- 

strömsnät medföra att styrdonens hållspänning försvinner och dessa 

faller in i härden. Här antages dock inget snabbstopp. Naturlig 
cirkulation kyler härden och från ånggeneratorerna avkokar den till- 

förda effekten. Hjälpmatarpumparna tillför vatten till ånggeneratorerna. 

Tack vara ökningen av moderatortemperaturen sjunker reaktoreffekten, 

se diagram“5L3?l9 och*5;3d20. Samtidigt ökar vattenvolymen, vilket 

ger en blåsning från tryckhållningskärlets säkerhetsventiler, till 

att börja med med ånga och senare även med vatten. Kylmediets tem- 

peratur går dock ej upp så högt, max ca 340 OC. Det är eventuellt 

möjligt att ett turbinsnabbstopp med blåsning genom ånggeneratorernas 

säkerhetsventiler skulle kunna ge högre tryck i primärsystemet. 
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KYLMEDIETS TEMPERATUR I HÄRDEN VID STATION 

BLACKOUT UTAN SNABBSTOPP. Enl ref [3] 
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RELATIVA REAKTOREFFEKTEN EFTER STATION BLACKOUT 

UTAN SNABBSTOPP. Enl ref [3] 
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Under den inledande transienten passeras burn out gränsen i den 

högst belastade kanalen, vilket ger en kapslingstemperatur av 

775 OC och en centrumtemperatur i bränslet av N 2400 OC. Det leder 

blott till kapslingspunktering i de högst belastade kanalerna. 

Jämviktsvärdet för reaktoreffekten stannar på ungefär 10 Z av full- 

effekten. Eftersom hjälpmavasystemet endast har en kapacitet av 

38 kg/sek kommer ånggeneratorerna så småningom att tömas eftersom 

10 Z reaktoreffekt ger en avkokning av W 100 kg/s. 

Det är således risk för att ånggeneratorerna torrlägges och att 

primärsystemet blir utan kylning. Tiden för detta är mindre än en 

halv timme. Därvid kommer emellertid temperaturen på reaktorkyl- 
mediet att stiga vilket ger en mindre reaktoreffekt och troligen 
inställer den sig på ett värde som motsvarar den tillförda hjälp- 
matarvattenmängden. 

Resultat: Kyld härd, kapslingspunktering. 

D-00101.X 

Vid fel på elmotordrivna hjälpmavapumparna lämnar den ångdrivna 
pumpen samma flöde. 

Resultat: Kyld härd, kapslingspunktering. 

D-O0lOO.l 

Vid fel på båda hjälpmavasystemen tömmes ånggeneratorerna efter 

ca 15 min. Därefter stiger temperaturen och trycket i primärsystemet 
till dess säkerhetsventiler börjar blåsa. Den högre moderatortem- 

peraturen sänker troligen reaktoreffekten till resteffektnivå. Den 

ökade primärvattenvolymen blåser genom tryckhållningskärlets säker- 

hetsventiler och efter hand bildas en ångkudde i reaktortankens 

topp som pressar ut ytterligare vatten. De återstående volymerna 
i tryckhållningskärl och reaktortank räcker till för avkokning fram 

till ca l h. Resteffekten är då större än l Z vilket fortfarande 

ger en avkokning större än 10 kg/s som HHSIS levererar vilket gör att 

härden torrlägges. 

Resultat: Smält härd. 



- 74 - NÄR-092:3 

D-00lO0.0 

Då ingen kontinuerlig vattentillförsel sker komer härden att smälta 

så småningom. 

Resultat: Smält härd.

Fall D*OO0O1.0 D-OO000.0 

Snabbstopp Nej Nej 

Normal elkraft Nej Nej 

Dieselkraft Nej Nej 

Hjälpmava 

eldriven =Nej åNej
ångdriven Ja Nej 

HHSIS =Nej =Nej

D-0OOO1.0 

Fallet är med hänsyn till konsekvenserna identiskt med D-0Ol0l.X. 

Sannolikheten kan skilja sig. 

Resultat: Kyld härd.

D-OOOO0.0 

Fallet är med hänsyn till konsekvensen identiskt med D-OOl00.0. 

Sannolikheten skiljer sig troligen. 

Resultat: Smält härd.

/Asg 
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FÖRLUST AV ORDTNARIE VÃRMESÄNKA 
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Diagram 5.3:21 
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5 3-4 §§ElE§E_âY_hEYE§EiEEElêEi9B§Ãlêéê 

Ett delproblem av föregående haverityp, förlust av ordinarie värme- 

sänka,utgör förlust av huvudcirkulationsflödet. Vid nätbortfall med 

misslyckad övergång till husturbindrift förloras elkraften till 

samtliga huvudcirkulationspumpar, vilkas effekt är för stor att läggas 

på dieselnätet. Svänghjul är monterade på pumpaxlarna för att öka 

trögheten hos de roterande massorna och därigenom förlänges utrull- 

ningstiden. Således reduceras flödet till hälften först efter 12 sek 

vid strömbortfall. 

I vad mån en förlust av kylmedieflödet leder till härdskador beror på 
hur snabbt reaktoreffekten reduceras genom införda styrdon eller av 

reaktorkinetiska orsaker. Följande signaler kan utlösa snabbstopp 
vid flödesbortfall. 

1. Lågt kylmedieflöde. 

2. Låg spänning på cirkulationspumparnas elmatning. 

3. Låg frekvens  

4. Frånslagna kontakter till cirkulationspumparnas motorer. 

5. Övereffekt - temperaturdifferens. 

Snabbstoppsautomatiken är något olika kopplad vid olika effektnivåer 

och den är helt blockerad under ett visst värde på denna. 

Om snabbstoppet utlöses uppträder ingen burnout. Reaktorn avstänges 

nämligen inom 2 ä 3 sekunder och flödet är då ca 80 Z. Det sjunker 
därefter ner till ett lågt värde under 180 sek och därefter sker en 

övergång till naturlig cirkulation. Denna är tillräcklig för att 

kyla reaktorhärden; upp till 25 Z av reaktoreffekten uppges kunna 

kylas bort på detta sätt. 

Uteblivet snabbstopp i samband med Station blackout har analyserats 

av tillverkaren [3]. Vid sådant strömavbrott inom stationen blir 

såväl huvudcirkulationspumpar som huvudmatarpumpar utan drivning. 

Reduktionen i kylmedelsflödet ökar temperaturen i härden. Samtidigt 
minskar värmeövergångstalet i ånggeneratorn så att även kylmedlets 
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inloppstemperatur stiger. Den negativa moderatortemperaturdifferensen 

gör att reaktoreffekten minskas till ett jämviktsvärde på ungefär 

10 Z av full effekt. Efter ca 35 sek underskrides tillfälligt burnout- 

gränsen och kapslingstemperaturen når 775 OC och bränslets centrum- 

temperatur blir ca 2400 OC. Någon smältning av bränslet sker således 

ej. 

Om enbart 1 pump stannar och snabbstoppet felar, så kan kylning dock 

upprätthållas utan att marginalen 1.3 x burnoutgränsen passeras. 

Även 2 pumpar i en 4-kretsanläggning kan falla ifrån utan att margina- 

len underskrides. 

En annan typ av pumphaveri är en blockerad rotor. Detta ger en snabb 

flödesminskning i den skadade pumpen. Någon sådant fall är ej be- 

räknat för en 3-kretsanläggning. Då det torde vara osannolikt att 

mer än en pump blockeras, kan troligen mer omfattande kapslingsskador 

förhindras. 
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Följande beskrivning bygger på data och uppgifter från reaktortill- 

verkaren och på en allmän kännedom om tryckvattenreaktorns egenskaper. 

Några reaktorfysikaliska beräkningar har ej gjorts inom utredningen. 

Specifikt för PWR är att reaktivitetskontrollen sker genom tillsats 

av löslig neutronabsorbator i kylmedlet förutom med rörliga neutron- 

absorbatorer. I initialhärden användes dessutom fasta brännbara 

neutronabsorbatorer. Som absorbator användes borsyra (H3BO3). Kon- 

centrationen angives i allmänhet i viktsandelar (milliondelar, ppm) 

bor. 

1. Reaktivitetskoefficienter 

Med hjälp av reaktivitetskoefficienterna kan reaktorns nukleära 

dynamiska egenskaper beskrivas. De viktigaste är bränsletemperatur- 

och moderatortemperaturkoefficienterna, som i stort sett bestämmer 

den nukleära effektens beteende vid normal drift och smärre drifts- 

störningar. I de fall då kraftiga transienter ger upphov till ång- 

bildning i härden har voidkoefficienten stor inverkan på förloppet. 

a) _âäâaâlâsâmsâaâszäeââäáeáâaäâa 

Denna koefficient beskriver reaktivitetens ändring när bränsletempe- 

raturen hos reaktorn ändras med oförändrade värden på andra para- 

metrar. Bränsletemperaturkoefficienten är alltid negativ men dess 

numeriska värde avtar med ökad bränsletemperatur. Den övervägande 

delen av koefficienten erhålles från s k dopplerverkan, varför koeffi- 

cienten ofta benämnes dopplerkoefficienten. Koefficienten varierar ej 

mycket med utbränningsförhållandena i härden. 

Tillverkaren uppger att bränsletemperaturkoefficienten ligger mellan 

-2.7 och -1.8 pcm per OC bränsletemperatur. Vid reaktorkinetiska 

analyser har det för ifrågavarande störning ogynnsammaste värdet 

valts, vilket i de flesta fall är det numeriskt lägre värdet 

(-1.8 pcm/OC). 
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b M942:22922emnssâeezäesååisieassa 

Rubricerad koefficient beskriver reaktivitetens ändring när moderator- 

temperaturen ändras med oförändrade värden på andra parametrar. 

Största delen av koefficienten erhålles från ändringen av vatten- 

tätheten med temperaturen. Koefficienten är starkt beroende av bor- 

koncentrationen i vattnet. En mindre effekt har bl a uppbyggnaden 

av plutonium och fissionsprodukter i det utbrända bränslet. Reduk- 

tionen av borkoncentrationen och uppbyggnaden av plutonium under 

bränslecykeln verkar båda i riktning mot en mer negativ moderator- 

temperaturkoefficient. Koefficienten är minst negativ under drift 

med den första härden. I denna användes fasta absorbatorer i en 

del av bränsleelementen för att tillräckligt negativ koefficient 

skall erhållas. 

Styrstavarnas lägen påverkar även moderatortemperaturkoefficienten. 

Inskjutna stavar ger mera negativa värden. 

Vid studium av transienter med en primär temperaturstegring är det 

mest konservativt att använda det minst negativa värdet. Det ogynn- 

sammaste värde, som uppmätts vid drift för en ny härd efter genom- 

förd testperiod är för numera förekommande initialhärdar -14 pcm 

per OC. Detta värde har därför använts vid transientanalyser med 

primär temperaturstegring. 

För störningar som primärt innebär en temperatursänkning är det 

mest konservativt att använda det mest negativa värde, som kan 

förekomma. Detta inträffar för en utbränd härd då man ej har någon 

bor i moderatorn och ett i fallet giltigt värde är -63 pcm per OC.. 

Positiv moderatortemperaturkoefficient kan förekomma vid icke varm 

reaktor efter ett bränslebyte. 

Reaktivitetskoefficienten för tryck i moderatorn är liten. En OC

temperaturändring har samma verkan som 12 bars tryckändring. 

c) Voidkoefficienten 

Denna koefficient beskriver reaktivitetens ändring när tätheten hos 

moderatorn ändras, t ex genom att ångblåsor bildas i vattnet. Detta 
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inträffar vid haverier medförande snabba trycksänkningar eller vid 

temperaturstegringar, som ger kokning i härden. 

Voidkoefficienten är angiven till +50 - -250 pcm per Z void. Vid 

drifttillstånd är den alltid negativ. 

2. Reaktivitetssteg och reaktivitetsramper 

Störningar dämpas av bränsletemperaturkoefficienten och av moderator- 

temperaturkoefficienten. Inga som helst svårigheter erhålles från de 

reaktivitetsändringar, som uppstår i samband med normala drift- 

operationer. 

3. Utgående styrstavar vid underkritisk reaktor 

Mest ogynnsama förhållanden för denna störning råder vid avstängd 

reaktor med drifttemperatur. Man får en effekttransient, som väsent- 

ligen begränsas av bränsletemperaturkoefficienten. Reaktorns över- 

vakningsutrustning registrerar effektökningen och ger signal till 

nödstopp. Även om stavfällning uteblir begränsas effekten av bränsle- 

temperaturkoefficienten. Några skador i härden bedöms icke uppstå. 

4. Utgående styrstavsgrupp vid kritisk reaktor 

Felaktig utmanövrering av en styrstavsgrupp vid effekt leder till 

en ökning av effekten, och temperaturen på det utgående vattnet 

kommer att stiga. Reaktorns övervakningsutrustning ger signal till 

nödstopp, initierat från flera av varandra oberoende givare. Nöd- 

stoppssignalen uppkommer innan filmkokningsmarginalen (Departure 

from Nucleate Boiling Ration) understiger 1.30. Under förutsättning 

att styrstavar fälles, uppstår således inga bränsleskador och reaktorn 

stänges av. 

5. Felmanövrering av del-längds-styrstavar 

Dessa stavar är avsedda att användas för att styra den axiella 

effektfördelningen, särskilt i händelse av axiella xenonoscilla- 

tioner. Vid felmanöver kan en ogynnsam axiell effektfördelning upp- 

komma. I värsta fall blir en effektreduktion nödvändig för att 

marginalerna mot härdskador skall innehållas. De dellånga styr- 

stavarnas reaktivitetsverkan är ringa. 
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6. Infallande styrstav

En styrstav faller in om dess hållspole blir strömlös. Resultatet

blir en lokal effektsänkning, och om?effektuttaget från reaktorn

ej sänkes erhålles försämrade marginaler i härden.

7. Utskjutning av en styrstav genom stutsbrott

Vid brott på en styrstavsstuts kan styrstaven skjutas ut av reaktor-

trycket. Vid drift binder i allmänhet en enstaka styrstav endast en

ringa mängd reaktivitet. I detta fall leder den betraktade händelsen

till en måttlig effekttransient. Vid större transienter erhålles

nödstoppssignal och styrstavar fälles.

8. Felfunktion hos borsystemet

Systemet för tillförsel av borfritt vatten till reaktorn är försett

med säkerhetsanordningar, som skall förhindra oavsiktlig igångsätt-

ning. Vidare är tillförselhastigheten för vattnet konstruktions-

mässigt begränsad, så att endast långsam reaktivitetsökning är

möjlig. God tid för observation och manuella åtgärder finnes.

9. Start av stillastående cirkulationspump

Om reaktorn är i drift med en cirkulationspump stillastående uppstår

motcirkulation i denna krets, och vattentemperaturen där blir lägre.

Om den stillastående pumpen startas, införes kallare vatten i reak-

torn. Effekten stiger men ej så mycket att snabbstopp förväntas.
A

Filmkokningsmarginalen håller sig väl över 1.3.

10. Tillförsel av kallt matarvatten i sekundärsystemet

Verkan av en ökning av belastningen genom tillförsel av kallt matar-

vatten dämpas genom sekundärsystemets och primärsystemets stora

värmetröghet. Vid olika tänkbara transienta förlopp förblir film-

kokningsmarginalen väl över 1.3.

ll. Onormal ökning av belastningen

Reaktorns styrsystem skall klara 10 Z stegändring och 5 Z ändring

per minut för effekten utan att snabbstopp inträffar inom effektom-

rådet 15 till 100 Z. Vid större ändringar initieras snabbstopp så

att filmkokningsmarginalen bibehålles över 1.30. 
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12. Tappad bränslepatron 

Under bränsleladdning är borhalten i vattnet i reaktorgropen sådan 

att keff är ca 0.90 med alla styrstavar inne, och bormängden är hög 

nog att förhindra kriticitet även med alla styrstavar borta. En 

tappad bränslepatron kan därför ej medföra kriticitet. 
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Några olika haverier, som behandlas i säkerhetsredovisningen [l], är 

1) 

2 

3) 

1) fastnat bränsleelement 

2) tappad eller på annat sätt skadad bränslepatron 

3) kritikalitet 

4) utebliven kylning av förvaringsbassängen 

S) tappat föremål i förvaringsbassängen 

Fastnat bränsleelement under någon del av bränslebytesoperationen leder 

ej till något problem, eftersom bränslet ständigt befinner sig under 

vatten och naturlig konvektion är tillräcklig för att kyla bort rest- 

effekten. En avklingningstid av 100 h har alltid föregått varje han- 

tering av bränsleelementen, varigenom resteffekten sjunkit under 0.4 Z. 

Tappad bränslepatron behöver ej innebära att bränslestavar skadas, 

eftersom patronens bottenplatta och topplatta samt ledrören tar upp 

eventuella krafter, så att bränslestavarna skyddas. Som värsta han- 

teringsolycka har emellertid antagits att en yttre rad stavar (15 st) 

skadas så att innanför kapslingen befintlig aktivitet frigöres. Den 

största delen av den utläckta joden uttvättas emellertid i vattnet, då 

gasbubblorna stiger genom vattenskiktet, som täcker bränslet. Aktivi- 

tet, som tränger upp genom bassängvattnet, tas om hand av ett ventila- 

tionssystem, försett med kolfilter. 

Kritikalitet. Under bränslebytet har vattnet i reaktorn en sådan 

borkoncentration att ett keff av 0.90 erhålles vid en kall, ren härd 

med alla kontrollstavar inne. Denna koncentration är även tillräck- 

lig för att förhindra kritikalitet i en härd med alla kontrollstavar 

utdragna. Neutronflödet kontrolleras, och en ökning exempelvis genom 

utspädning går så långsamt att det finns tillräcklig tid för att hejda 

en utspädning eller starta inpumpning av innehållet i nödinjekterings- 

tanken för att hindra kritikalitet. 

I förvaringsbassängen är patronerna placerade så åtskilda att geometrin 

eff :_0.90) utan beaktande av borkoncentratione 

En felplacerad stav leder ej heller till kritikalitet. 

alltid är underkritisk (k 

i vattnet. 
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Utebliven kylning av förvaringsbassängen leder endast till en långsam 

höjning av temperaturen på vattnet, från 51°C till 82°C på 14 h vid 

maximalt utnyttjande av förvaringsutrymmet. Avsevärd tid står således 

till förfogande för reparation av felande komponent eller för inkopp- 

ling av avstängningskylsystemet. 

Tappat föremål i förvaringsbassäng förebygges genom att kranarrange- 

manget ej tillåter transport av tunga komponenter, såsom transport- 

flaskan för bestrålade patroner, över patronställen i bassängen. 
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5.3.7 Tankbrott 

I kap 2.4 har problemen kring reaktortankars tillförlitlighet be- 

handlats generellt. För haverianalysen definieras här olika typer 

av brott med hänsyn till på vilket sätt möjligheterna att kyla 

härden påverkas av brottet. Här har brotten indelats i fyra typer 

innebärande en ökad svårighet att hålla härden kyld, nämligen stuts- 

brott över härden, stutsbrott under härden, stort brott under härden 

och fullständigt brott. De som eventuellt kan leda till smält härd 

har behandlats och sammanställts i diagram 5.3:22, där det framgår 

vilka system, som antagits felfungera antingen slumpmässigt med 

viss sannolikhet eller som följd av haveriet. 

Stutsbrott över härden. Fall E-llllO.ll 

Brottet förutsättes vara av samma storleksordning som ett cirkula- 

tionsledningsbrott och förloppet blir då helt likartat med ett 

sådant. Detta fall har medtagits endast för att man skall få en 

anknytning till rörbrotten. 

Stutsbrott under härden. Fall F-l1l00.l5 

Om stutsbrottet ligger i botten av tanken kommer vattnet som injek- 

teras i tanken att tömmas ut. Om det går att hålla härden fylld be- 

ror på den tillförda vattenmängden, hålets storlek och drivtrycket. 

Vid brott mindre än N 0 20 mm kan de normala återfyllnadspumparna 

ersätta det utströmande vattnet. Vid ett brott på rör med den 

största dimensionen som ansluter till reaktorns botten, ø 38 mm (l l/2] 

sjunker trycket först snabbt till ett värde motsvarande7ånggenera- 

torernas blåstryck. Därefter sjunker trycket mycket långsamt och var- 

ken ackumulatorer eller lågtrycksinjekteringen skulle träda i funktion. 

innan härden började torrläggas. Man kan emellertid förutsätta, att 

en avblåsning av ånggeneratorerna kan startas manuellt efter 30 min, 

varvid trycket sjunker så att ackumulatorerna kan fylla tanken. På 

längre sikt är det lågtrycksinjekteringen, som levererar vatten, och 

om det endast är statiska trycket som driver ut vattnet, kan den 

kompensera vattenförlusten genom en relativt stor area. 

Eftersom det endast är klena stutsar under härdnivån förutsättes 

en överhettning av härden endast inträffa vid utebliven lågtrycks- 

injektering. De stora bottenbrotten hänföres till nästa haverigrupp. 
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Stort brott under härden. Fall G-11100.15

Vid ett större bottenhål sjunker trycket snabbt, så att ackumulatorerna
kan fylla härden. Men även ackumulatorvattnet tömmes genom brottet

och därefter är det lågtrycksinjekteringen som svarar för vattentill-

förseln. Om det blir en skiktning av vattnet, så att ett hett vatten-

skikt blir stående vid ytan kommer ångtrycket att bli högt och

pressa ut vatten genom bottenhålet. Först efter 30 min kan man räkna

med att en trycksänkning åstadkommes genom manuell avblåsning av

sekundärsystemet.

Stort brott antages innebära ett brott av sådan storlek att härden

ej kan hållas vattenfylld med injekteringssystemen. Den torrlagda
härden kommer då att smälta, då den saknar all kylning. Något prob-
lem för inneslutningen uppträder ej primärt, då den är dimensionerad

att klara en i princip momentan tillförsel av all värmemängd i

primärsystemet och således ej är beroende av att någon del av ångan
kondenserar under utströmningsförloppet.

Fullständigt brott. Fall H-ll100.l0

Brottet definieras vara av så våldsamt slag att missiler från tanken

slår sönder inneslutningen. Alla möjligheter att kyla härden är ute-

slutna. Inneslutningssprinklingen kan tänkas fungera men inneslut-

ningen förutsättes ha stora läckageöppningar.
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5.3.8 Smält härd 

Framställningen av förloppet vid härdsmältning och metoder att kyla 

smält härd som redovisats under haverianalysen för BWR i kap 4.3.8 

gäller i stort sett även för PWR. Den enda skillnaden är att den 

specifika energiutvecklingen i en PWR-härd är större än i en BWR-härd, 

vilket gör att härdens temperaturstegring är något snabbare. Den 

totala effektutvecklingen är emellertid densama för reaktorer med 

samma nominella effekt. 

Se för övrigt 4.3.8. 
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5.4 Sammanfattande analys PWR 

I den här gjorda analysen har förutsättningslöst studerats olika 

kombinationer av händelser och avsikten har därvid varit att även 

få fram sådana fall som leder till konsekvenser av allvarligare art 

än vad Design Basis Accident ger med fungerande nödsystem. De olika 

funktionerna har åsatts en felsannolikhet, a, b, c osv för att en 

gradering av de olika kombinationernas sannolikhet skall kunna ske. 

För att en relativ jämförelse mellan de olika fallen skall kunna ut- 

föras har felsannolikheterna åsatts numeriska värden, som utgör ett 

bästa urval ur litteraturdata och som bäst motsvarar den subjektiva 

uppfattningen av den relativa felrisken för olika system. För PWR 

har i tillämpliga fall valts samma värden som för BWR. Det skulle 

fordrasen mycket ingående analys för att man skulle kunna påvisa en 

signifikant skillnad som är större än den individuella variationen 

mellan olika anläggningar och den felmarginal, som vidlåder de en- 

skilda siffervärdena. För övrigt finns det i de flesta fall möjlig- 

heter att utföra nödsystemen för de båda typerna av reaktorer med 

samma tillförlitlighet. Utvecklingen kommer troligen att gå i en ut- 

jämnande riktning, i den mån några skillnader finnes, efter hand som 

kriterier och analysmetoder blir standardiserade. 

Vid beaktande av närförläggning är det inte det ringa utsläppet vid 

Design Basis Accident som utgör problemet utan risker för att ett all- 

varligt haveri med sådana konsekvenser som smält härd skall inträffa. 

Genom att antaga en mer eller mindre osannolik kombination av fel- 

funktioner kan man alltid konstruera fall som innebär en utebliven 

kylning av härden. Det är av intresse att ur de gjorda konsekvens- 

diagrammen finna de fall som med högsta sannolikhet ger en mer eller 

mindre smält härd, för att man därigenom skall finna den svagaste 

länken i skyddskedjorna. 

För en sådan översikt har jämförelsetal enligt nedanstående tabell 

valts. Den innehåller dels frekvenser av referenshändelser uttryckta 

i fel per år och dels sannolikheter att olika system skall felfungera 

vid anfordran under ett haveri. Analysen är ej så ingående att olika 
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värden valts för varje haverifall utan felsannolikheten har antagits 
vara ett medelvärde för de studerade fallen. De värden som ingår i 
de kritiska fallen får bli föremål för ytterligare studier. Denna 

analys har syftat till att få fram sådana kritiska fall. Resultaten 
av analysen kan också ge indikationer på vilka tillförlitlighets- 
värden som skall krävas för olika system. I första hand framgår vil- 
ken relativ tillförlitlighet som bör erfordras av de olika systemen. 
Vid en specifikation av absoluta värden möter man svårigheter att 

verifiera dessa med hänsynstagande till alla felkällor inklusive 
den mänskliga faktorn. Följande värden är således i första hand av- 

sedda för jämförelse mellan olika haveriförlopp och ej för bedömning 
av den absoluta sannolikheten för olika haverier. 

Felsannolikheter 

Referenshändelser (fel per år) 

Brott på primärsystemet a 10-4 
Förlust av ordinarie värmesänka n 10-1 
Brott på sekundärsystemet q 10-4 
Tankbrott, stutsbrott t, u 10-4 

stort brott v 10-5 
fullständigt brott y 106 

Systemfunktioner (fel per anfordran) 

Snabbstopp b 10-4 
Normal elkraft c 101 
Dieselkraft d 10-4 
Ackumulatorer e, z 10-3 
Härdkylning HHSIS f 104 

LHSIS fördröjd m 103 
utebliven g 10-4 

Inneslutningssprinkling h 10-3 
Inneslutning läckage 8 Z/h 1 10-3 

 m
j 104 

Hjälpmava, eldrivna pumpar k 10-2 
ångdrivna 1 103 
helt utebliven kl 10-4 

Med ovanstående värden undersökes vilka haverifall som med minst låga 
sannolikheter leder till härdsmältning. 
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§tgrt_§rgtE_på_primärsXstemet_leder i de fall som angivits i diagram 
5.3:13 till härdsmältning. 

A-11100 afg = 10-12/år 
A-11303 azfm = 10-14/år 
A-ll0l0 aezg = lO-14/år 

9 
A-10100 acd = 10 /år 

Följande fall innebär risk för fördröjd härdsmältning 

A-11110 ag = 10-8/år 
A-11310 azg = 10-11/år 

Fall A-llll0 innebär att fel inträffat på lågtrycksinjekteringen, LHSIS. 

Högtrycksinjekteringssystemet, HHSIS, kan emellertid tillföra till- 

räckligt mycket vatten för att kompensera för det avkokade vattnet. 

Detta gäller under injekteringsfasen. När förrådstanken tömts och över- 

gång skall ske till recirkulationsdrift med vatten ifrån inneslutningen 

är HHSIS beroende av att LHSIS fungerar för att pumpa vatten från 

sumpen till sugsidan på HHSIS-pumparna. Förrådstanken är tömd först 

efter ca 1 h och det finnes goda möjligheter att man under denna tid 

manuellt lyckats starta LHSIS. En annan möjlighet är att tillföra 

mer vatten till förrådstanken och låta HHSIS fortsätta att pumpa 

vatten från denna. På grund av att det fordras mänskliga ingrepp i en 

pressad situation kan man räkna med en viss felrisk för dessa impro- 

viserade åtgärder, kanske l på 10. Risken för smält härd skulle då 

bli 10-9/år. Sannolikheten har då samma värde som fallet A-l0lOO. 

A-10100 innebär att all elkraftförsörjning uteblir och därméd.även 

tillförsel av nödkylvatten från de system som är eldrivna. Ackumula- 

torerna tillför visserligen vatten, men detta vatten har efter 450 

sek avkokat, så att härden är till hälften torrlagd. Det finnes 

vissa möjligheter, att man lyckas starta en diesel, innan det är 

för sent att rädda härden från total smältning. Dock är felsannolik- 

heten så låg som l0_4 per anfordran, så den kan anses gälla mer 

beståendeffêl.Felsannolikheten för den normala kraften är relativt 

hög, 10-1 per anfordran. Eftersom många avbrott är av kortvarig 

karaktär, så finnes viss sannolikhet för att kraften återkommer efter 

15 min. Å andra sidan finnes det en viss koppling mellan elsystemen 
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som gör att common mode failure ger en större felsannolikhet för 

hela elkraftförsörjningen än produkten av de enskilda felsannolik- 

heterna c och d. Detta har diskuterats i kap 3.1. 

Slutsatsen blir således att vid stort primärsystemsbrott kan en ute- 

bliven härdkylning orsakas av total elkraftbortfall eller fel på 

lågtrycksinjekteringssystemet med en sannolikhet av storleksordningen 

10-9/år. Beträffande konsekvenserna, så medför det första fallet möjligen 
att inneslutningen brister på grund av utebliven kylning av denna 

och ett stort markutsläpp erhålles. I det senare fallet kan eventuellt 

härdsmältan medföra att endast mindre sprickor bildas i inneslutningens 

väggar, och läckaget har här antagits ha samma absoluta värde som 

för BWR, men på grund av skillnaden i storlek på skalen blir det 

procentuella läckaget mindre för PWR. Läckaget uppträder alltid i mark- 

nivå vid den valda referensanläggningen. Dethkan dock tänkas alter- *

_nativa utföranden med möjligheter att samla upp läckaget och avleda 

det på hög höjd. 

Vid brott på_ångledning är det god redundans på nödkylningen genom 

att såväl primärsidans som sekundärsidans nödsystem kan utnyttjas. 
De fall som leder till härdsmältning är följande 

B-ll100.0 qklf= 10-13/år 
B-lOO00.0 qcdl= 10-12/år 

Dessa båda fall har identiska konsekvenser men något olika sannolikhet. 

I förra fallet uteblir all vattentillförsel på grund av slumpartade 

fel på alla hjälpsystem och i senare fallet är det utebliven elkraft 

som ger kopplade fel samt därtill erfordras ett slumpartat fel på den 

ångdrivna hjälpmavapumpen. På grund av den vattenbuffert som finnes 

i de två opåverkade ånggeneratorerna samt i primärkretsen dröjer det ett 

par timmar, innan härden smälter. Det finnes då viss sannolikhet för 

att normal elkraften återkommer i det senare fallet, eller att man 

i fallet med slumpartade fel antingen kan få igång något system med 

manuella ingrepp, eller att man kan koppla in huvudmavasystemet. Detta 

system urkopplas nämligen automatiskt vid Safety Injection Signal 

som utlöses av ångledningsbrott, 
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Ovanstående fall gäller vid snabbstopp. Hur det ställer sig vid 

uteblivet snabbstopp finnes ej underlag att bedöma. Genom jämförelse 

med analoga fall förefaller det som om det funnes stabiliserande 

faktorer som begränsar reaktoreffekten. Den negativa moderator- 

temperaturkoefficienten reducerar reaktoreffekten, om bristande kyl- 

resurser ger en förhöjd temperatur på primärkylmediet. Möjligtvis kan 

det dynamiska förloppet i början ge en trycktransient i primärkretsen. 

Vid brottet sjunker trycket i den berörda ånggeneratorn, vilket pri- 

märkretsen uppfattar som en lastökning. När generatorn tömts på vatten 

och de övriga generatorerna isolerats från turbinen går lasten plötsligt 

ner. Samspelet mellan sekundärsystemets kylförmåga, primärkylmedel- 

temperaturen och reaktoreffekten måste studeras med ett ett data- 

program för att förloppet skall kunna skisseras. Sannolikheterna för 

smält härd förefaller dock att bli lägre på grund av att sannolikheten 

för uteblivet snabbstopp tillkomer. 

Vid brott_på4naEaEvattenledninggn__blir så länge snabbstopp erhålles 

resultaten liknande de som gäller för ångledningsbrott. Det föreligger 

dock en principiell skillnad mellan brottstyperna. Vid ånglednings- 

brott kan det tillförda hjälpmatarvattnet utnyttjas även om det till 

största delen tillföres den skadade kretsen. Även vid mavalednings- 

brott kommer hjälpmavapumparna att tillföra den Största delen av 

vattnet till den skadade kretsen, vilket medför att vattnet strömmar 

ut genom brottet och ej komer ånggeneratorn till godo. I de fall 

reaktorn snabbstoppats finnes emellertid goda tidsmarginaler för att 

manuellt stänga av den skadade kretsen, eftersom de återstående ång- 

generatorernas vattenvolym räcker i ca 50 min, och manuella ingrepp 

kan tillgodoräknas 30 min efter det haveriet inträffat. 

Om snabbstopp ej utlösts kan emellertid den högre reaktoreffekten göra 

att den vattenbuffert som finnes i ånggeneratorerna snabbt förbrukas. 

Primärkretsen komer därefter att stiga i temperatur, varvid slutligen 

kokning inträffar, vilket leder till att primärkretsens vatteninnehåll 

till stor del tryckes ut genom avblåsningsventilérnar på tryckhållnings- 

kärlet. Den förhöjda temperaturen tillsammans med det av högtrycks- 

injekteringssystemet inpumpade boret reducerar reaktoreffekten till 
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resteffektnivå. Men det vatten som då finnes i primärsystemet samt 

det som tillföres av högtryckssystemet räcker ej till för att hålla 

härden vattenfylld tills ånggeneratorerna åter kan träda i funktion 

efter 30 min. 

De aktuella fallen är följande: 

c-11100.0 qklf = 10 /år 

c-10000.0 qcdl 

c-0111x.1 qb 

II F* O å mo H 

10-8/år 

C-0lllX.l, som betecknar fallet utan snabbstopp, har den högsta sanno- 

likheten 10-8/år. Om man inte anser denna tillräckligt låg finnes det 

möjligheter att göra anläggningen mindre beroende av manuella ingrepp 

genom att draga separata hjälpmavaledningar ända fram till varje ång- 

generator eller genom att införa en automatik som stänger av den 

skadade kretsen. Om avblåsningsventilerna på tryckhållningstanken 

göres manuellt styrbara skulle trycket i primärkretsen kunna sänkas 

till en nivå där lågtrycksinjekteringen skulle kunna träda i 

funktion. Man får då förvissa sig om att reaktorn icke blir kritisk 

vid den låga temperaturen om styrdonen ej förts in i reaktorn. 

Förlust_av_prdinarie värmesänka påminner om brott på sekundärsystemet, 

eftersom i det senare fallet en isolering av turbinsidan i regel blir 

följden. Fall som ger härdsmältning är följande: 

D-l0lO0.0 ncklf = 10-10/år nc = 101x) 
D-l00O0.0 ncdl = 10-8/år 
D-O0l00.l nbckl = 10-10/år 
D-O00O0.0 nbcdl = 10-12/år 

På grund av att ett avbrott på yttre nätet kan vara orsaken till hän- 

delsen blir sannolikheten för utebliven normalkraft, c, lika med l. 

Även om således förloppen är likartade med brott på sekundärsidan, så 

blir sannolikheterna annorlunda.Fallet D-l0000.0 har det högsta värdet, 

10-8/år. Det motsvarar ett fall med avbrott på yttre nätet med miss- 

lyckad övergång till chusturbindrift. Eftersom avbrott på yttre nätet 

förekommer flera gånger om året, är det tänkbart att en så kraftig 

laständring som övergång till husturbindrift innebär, kan misslyckas 

Såfåttfden sammanlagda felfrekvensen blir en gång_på tio år. 

På grund av frånvaron av normalkraft kan varken 

x)Nätbortfall med misslyckad husturbindrift 
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kondensorns kylvattenpumpar eller huvudmavapumpar drivas. Ångan av- 

låtes genom avblåsningsventiler och det avkokade vattnet måste er- 

sättas genom hjälpmavasystemet. Om dieselkraften felar, och om dess- 

utom den ångturbindrivna pumpen ej fungerar erhålles inget matar- 

vatten och härden blir torrlagd efter ett par timmar. Det betyder, 

att det finnes en chans att spänningen på yttre nätet hinner åter- 

komma under den tiden eller, att man med manuella åtgärder lyckas 

få dieselkraft på hjälpmavapumparna eller få turbindrivna pumpen i 

drift.Efters0m resteffekten har sjunkit så mycket efter två timmar att; 

eldriven hjälpmavapump kan tillföra erforderligt matarvatten, kan en 

viss redundans tillgodoräknas på dieselkraftsidan, varför felsannolik- 

heten 1O_4 kan vara rimlig. För den ångturbindrivna pumpen, som icke 

är redundant, kan det valda värdet på felsannolikhet, 10-3, anses 

vara lågt. Behovet av ett tillförlitligt dieselkraftnät och av en ång- 

driven reservenhet förefaller vara väl motiverade. 

Olika former av tankbrott leder till härdsmältning med följande sanno- 

likheter. Beträffande sannolikheter för tankbrott hänvisas till 

kapitel 2.4. 

E-l1l10.l5 tg = 10-8/år 
 

F-lllO0.l5 ug = 10-8/år 
G-ll100.l5 v = 10-5/år 

-6 
H-lll00.lO y = 10 /år 

Fallet E-llllO.l5 är likartat med A-llllO.ll och med hänsyn till 

tidsmarginalerna kan manuella korrektioner eventuellt minska risken 

för härdsmältning till 10-9/år, som diskuterats tidigare i denna 

samanfattning. Samma sak gäller fall F-lll0O.l5. De övriga fallen 

blir då än mer riskdominerande. . Det finnes ytterligare ett fall, 

där ett annat haveri indirekt skulle kunna leda till ett besvärande 

tankbrott nämligen 

D-0llXX.X nby = y - 10-5/år 

Detta är ett fall med uteblivet snabbstopp i samband med förlust av 

ordinarie värmesänka, exempelvis nätbortfall med misslyckad övergång 

till husturbindrift. Här har införts y som varande sannolikheten för 

att ett tankbrott inträffar i samband med den beräknade tryck- 

transienten. Av tillverkaren gjorda analyser har gett tryck- 
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toppar i primärsystemet på nära 300 bar. Att konstruktionstrycket 

171 bar överskrides behöver ej innebära, att ett brott inträffar. 

Men trycktoppen är mycket spetsig och sammanfaller med en hastig 

uppgång av temperaturen i primärsystemet och en därmed sammanhängande 

volymökning av vattnet som fyller upp tryckhållningskärlet, samt en 

hastig reduktion av reaktoreffekten. Det kan vara osäkert om den an- 

vända beräkningsmodellen på ett konservativt sätt återger det fysi- 

kaliska förloppet där tryckpikens storlek med en mindre variation av 

någon parametersku11e kunna antaga ett högre värde än det redovisade. 

Den frigjorda energin vid ett överlastningsbrott blir avsevärt större 

än vid de sprickinitierade brott som kan vara en tänkbar orsak till 

de antagna tankbrotten.-Om Y antages vara 10-1 blir den totala sanno- 

likheten av samma storleksordning som för primära tankbrott, varför 

ovannämnda fall bör studeras utförligt och eventuellt föranleda en ök- 

ning av säkerhetsventilernas kapacitet på primärkretsen. 

Ur risksynpunkt skiljer sig de båda fallen G-lll00.l5 och 

H-l1l00.l0 ej så mycket. Det förra fallet innebär att härden ej kan 

uppfyllas med vatten på grund av att det tömmes ut genom ett botten- 

hål. Den smälta härden ger sprickor i inneslutningen, så att läckaget 

blir 8 Z/h. I det senare fallet blir tankbrottet så våldsamt att alla 

ledningar till tanken brytes av, och missiler från tanken slår sönder 

inneslutningen.Den högre sannolikheten för det första fallet kompen- 

seras av en viss fördröjning av fissionprodukternas utsläppande. Det 

kan också vara så, att ett stort bottenbrott ej kan existera utan 

att hela tanken brister. 

För en reaktor av tryckvattentyp blir totalbilden den följande, om 

man ser till de allvarliga haverier, som ligger utanför Design Basis 

Accident. Ett antal haverisekvenser leder till smält härd, vilket 

torde vara den enda konsekvens som på ett markant sätt ökar omgiv- 

ningsriskerna utöver de som accepteras vid ett dimensionerande haveri. 

Sannolikheterna för härdsmältning är låga, men man kan urskilja en 

inbördes gradering mellan olika fall. Sålunda synes tankbrott dominera 

riskbilden i förhållande till övriga haverityper. Orsaken till tank- 

brott kan då vara materialdefekter eller trycktransienter i samband 

med driftstörningar utan utlöst snabbstopp. Vid betraktande av händelser 
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med så låga sannolikheter som tankbrott blir även uteblivet snabb- 

stopp en tänkbar företeelse. Man kan dock konstatera, att man med 

enkla medel kan minska risken för farliga trycktransienter, varför 

de mera slumpmässiga tankbrotten kvarstår som den dominerande risken. 

Härdsmältning inträffar. då oberoende av tillförlitligheten hos de 

olika skyddsanordningarna i den studerade referensanläggningen. Vid 

studium av alternatiuiutföranden av inneslutningar kan eventuella 

fördelar med hänsyn till resistens mot tankbrott analyseras. Risken 

är således knuten till sannolikheten för själva tankbrottet och 

med vederbörlig hänsyn till tänkbara variationer i värden får en 

bedömning göras, om denna risk är acceptabelt låg. 

Sannolikheten för andra fall som leder till härdsmältning är flera 

storleksordningar lägre. Variationen i de enskilda värdena som ut- 

valts för denna analys kan emellertid vara stor, varför det kan vara 

anledning att diskutera även lägre värden än de som antagits gälla 

för tankbrottr Det kan finnas många orsakssammanhang och felsekvenser 

som leder till de olika typfallshaverier som har studerats, varför de 

kan få en högre relevans än vad som här valda förlopp anger. 

Gemensamt för de närmast liggande fallen är att de ger en viss tids- 

marginal under vilken manuella åtgärder kan vidtagas för att före- 

bygga ett allvarligt haveri. Man måste dock beakta att ett primärt 

haveri ger en mängd information via instrument och signaler, vilket 

gör att det kan vara svårt att avgöra vad som verkligen har inträffat. 

Vid en pressad situation kan även den mänskliga felfaktorn leda till 

att även åtgärder vidtages som försämrar situationen. Därför kan 

man inte till fullo lita på att rätta ingrepp göres. 

via”å§EE5EE“5å7§EéEé dagen med misslvckadiöveråånå till hösturbindrift 

är man beroende av ett tillförlitligt dieselkraftnät för drivning av 

motorer till hjälpmavapumpar. I detta fall är en motor tillräcklig 

men i andra situationer kan båda pumparna erfordras, varför de 

måste kopplas till dieselnätet, så att största redundans erhålles. 

Som reserv fordras även en ångturbindriven hjälpmavapump. 

Vid brott på primärsystemet leder ett totalt bortfall av elkraft till 

härdsmältning. Även här är således ett tillförlitligt reservkraftnät 
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av stor betydelse. Tidsmarginalen är dock ej större än en kvart, om 

man vill vara säker på att kunna kyla härden, Därför kan man ej 
förlita sig på manuella åtgärder, vilket skärper kravet på tillför- 

litligheten. 

Vid samma haverityp kan en felfungerande lågtrycksinjektering hindra 

en kylning av härden. Man bör undersöka om fortsatt drift av högtrycks- 

injekteringen kan ske utan kriticitetsrisker om förrådstanken (RWST) 

påfylles med oborerat vatten. I annat fall kvarstår de mycket höga 

kraven på tillförlitlighet hos lågtrycksinjekteringen som det valda 
värdet anger (10_4 per anfordran). 

Att hjälpmavasystemet lätt sättes ur spel vid mavaledningsbrott synes 

vara en brist, som lätt kan rättas till. 

För den betraktade typen av anläggning och med de valda sannolikheterna 

dominerar alltså kraven på pålitliga reaktortankar, tillförlitliga 

reservkraftsystem och lågtrycksinjekteringssystem. Den ångturbin- 
drivna hjälpmavapumpen synes fylla ett välmotiverat behov. 
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6. SAMMANFATTANDE HAVERIANALYS 

6.1 Inledning 

Orsaken till att en kärnkraftstation blir föremål för en ingående 

säkerhetsanalys är att den innehåller stora mängder radioaktiva 

produkter. Det begränsade utsläpp av dessa till omgivningen som sker un- 

der normal drift (se NÄR-08121) är utsträckt under lång tid och blir fö- 

remål för kontinuerlig övervakning och korrigering. Vid ett stort haveri 

kan emellertid under kort tid en spridning av stora mängder radio- 

aktiva produkter ske, och förloppet kan kanske ej avbrytas sedan 

det en gång startat. Vid studium av möjligheter för närförläggning 
är det därför viktigt att studera omfattningen av och sannolikheten 

för tänkbara stora haverier och vilka konsekvenser som dessa kan ge. 

I den här gjorda analysen har förutsättningslöst studerats olika 

kombinationer av händelser och avsikten har därvid Varit att även 

finna sådana fall som leder till konsekvenser utöver de som refe- 

renskonstruktionernas Design Basis Accident med fungerande nödsyste- 

men ger. Sålunda har de haverisekvenser som med relativt sett 

högsta sannolikheten medför en kraftig överhettning av härden eller 

en smältning av denna ansetts vara de Som Särskilt Skulle kunna påverka 

bedömningen av närförläggningens risker. 

Vid genomförandet av haverianalysen för referensprojekten har det visat 

sig att vissa säkerhetsegenskaper är gemensamma för de båda reak- 

torerna medan andra förhållanden är mer specifika för BWR respektive 

PWR. Avsikten är att i denna sammanfattande analys peka på de gemen- 

samma och särskiljande egenskaperna hos de studerade reaktorerna. 

I första hand skall därvid förhållanden som är betingade av reak- 

torernas inneboende egenskaper framhävas. Detaljer som mer tradi- 

tionellt kommit att förbindas med den ena eller den andra reaktor- 

typen kommer att behandlas mer summariskt, då det i princip kan 

vara möjligt att applicera respektive lösning på båda typerna av 

reaktorer. Det finns dock en tröghet som försvårar ändringar av 

etablerade konstruktioner. 
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6.2 Grundläggande säkerhetsegenskaper hos lättvattenreaktorer

6.2.1 Reaktorfzsikaliska_egenskaper

Reaktorns nukleära dynamiska egenskaper påverkas av härdens ut-

formning. Att härdarna i dagens reaktorer ser ut som de gör beror på

att man konstruerat dem så att de skall ha goda självstabiliserande

egenskaper. Reaktivitetskoefficienterna beskriver härdens karakte-

ristika och de viktigaste är bränsletemperaturkoefficienten,

moderatortemperaturkoefficienten och voidkoefficienten.

En negativ bränsletemperaturkoefficient verkar alltid stabiliserande

på reaktoreffekten vid reaktivitetsstörningar eller haverier. Det

föreligger ingen skillnad mellan referensprojekten avseende de

förutsättningar, som bestämmer denna koefficient, utan den är

ungefär lika för de båda reaktorerna. Det är i huvudsak denna

koefficient som begränsar effekttransienterna.

En negativ moderatortemperaturkoefficient och voidkoefficient

begränsar även i regel effektstegringen vid störningar, men det

finns dock fall, då den negativa koefficienten verkar i motsatt

riktning och.medför en effektstegring.

För att först beröra de fall då en negativ koefficient är förmånlig,

så ger alla reaktoreffektökningar med en viss fördröjning en

moderatortemperaturhöjning. För kokarreaktorn sker en kraftigare åter-

koppling genom den ökade voiden. Vid större rörbrott ger för båda

reaktortyperna den kraftiga voiden en snabb avstängning av reaktor-

effekten.

Vid störningar, som innebär en sänkning av moderatortemperaturen

eller en minskad void, är den negativa koefficienten ogynnsam.

Vid s k kallvattenolycka erhålles en effektökning och orsaken kan i

BWR vara fel på en förvärmare. Vid motsvarande fel på en PWR dämpas

förloppet på grund av den stora värmetrögheten i sekundär- och

primärsystemet. Start av en stillastående cirkulationspump i PWR

tillför vatten av lägre temperatur än driftstemperaturen till reaktorn,

vilket ger en effektstegring, som dock ej är besvärande. För BWR

innebär ett minskat eller stoppat uttag av ånga en direkt påverkan
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på reaktoreffekten genom att trycket stiger och voiden minskar.

Den ökade bränsletemperaturen begränsar emellertid effekttoppen till

måttliga värden.

Moderatortemperaturkoefficienten påverkas av olika faktorer i

referensprojekten. I BWR påverkas den förutom av temperaturen även

av styrstavarnas lägen och ångflödet. För PWR är koefficienten

starkt beroende av borkoncentrationen i vattnet. Koefficienten

är minst negativ under drift med första härden, då borkoncentra-

tionen är hög. I första härden insättes fasta absorbatorer med bränn-

bart neutrongift för att en negativ koefficient skall erhållas.

6.2.2 Värmetekni§ka_gggn§k3pg:

Den hastighet med vilken reaktorhärden värmes, sedan kylningen av

någon orsak gått förlorad, beror på den utvecklade effekten i för-

hållande till bränslemassan. Eftersom resteffektenlär proportionell
mot den nominella effekten är alltså effekten i bränslet per kg U

ett re1ativ: mått på temperaturstegringshastigheten hos en okyld

härd. För referensprojektet BWR är medeleffekten i bränslet vid nominell
effekt 22 kw/kg U och för PWR 35 kW/kg U. Det betyder att i PWR-härden

sker temperaturstegringen 60 Z snabbare. En kylning efter ett haveri

med kylmedelsförlust måste således komma in snabbare i PWR-reaktorn

för att temperaturstegringen skall kunna begränsas till ett givet

värde, vilket återspeglas i det förhållandet att PWR-reaktorn är

utrustad med ackumulatorer, som snabbt tömmer sitt kylvatten in i

reaktorhärden.

Ytbelastningen är avgörande för möjligheten att kyla bort den i

bränslet utvecklade värmeeffekten. På grund av att stavarna i

BWR-projektet är något grövre blir skillnaden i medelytbelastningen
mindre än skillnaden i specifik värmebelastning. Medelytbelastningen

är endast 40 Z större för PWR-projektet, men de uppgivna maximala

belastningarna skiljer sig med 55 Z på grund av att formfaktorn

för PWR är något större. Detta kan ha sin betydelse vid vissa haveri-

fall då värmeavgivningen blivit försämrad t ex på grund av reducerad

cirkulation genom härden.
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Man får dessutom observera skillnaden mellan reaktorerna beträffande 

värmeövergången till kylmediet och värmeupptagningen i detta. I kokar- 

reaktorn sker som namnet anger en kokning i bränslekanalerna, så att 

kylmediet vid utloppet av dessa innehåller en blandning av ånga och 

vatten, medan i tryckvattenreaktorn kylmediet i primärkretsen under 

hela kretsloppet endast förekommer i vätskefas. 

Den högre värmebelastningen för referensprojektet PWR gör att bränslets 

centrumtemperatur är minst ett par hundra grader högre än för BWR, 

vilket gör att den mängd fissionsprodukter som diffunderat ut till 

gasspalten och fissionsgaskammaren är 5 - 10 gånger större hos PWR.

Den omedelbara fissionsproduktsfrigörelsen vid ett kapslingsbrott på 
PWR är därför mer omfattande än för BWR. 

6.3 Haveriförebyggande anordningar och åtgärder 

Genom den tidiga och snabba utvecklingen av lättvattenreaktorer i 

USA har de säkerhetsprinciper som där tillämpats i stor utsträck- 

ning påverkat utformningen av de referensprojekt som vi studerat. 

Som allmän grund har man applicerat principen försvar på djupet 

(defence in depth). Med detta begrepp avser man olika åtgärder och 

anordningar som bidrager till att ge ett mångsidigt skydd mot 

spridning av radioaktivitet [l]. Dels avser man därmed att före- 

bygga eller minska sannolikheten för att haverier inträffar. Dels 

avser man att omgivningen skall skyddas mot exponering av radioaktiva 

produkter genom att dessa inneslutes av flera barriärer, såsom 

kapslingen, primärsystemets kretsar och säkerhetsinneslutningen. 

Slutligen avser man de med hög tillförlitlighet uppbyggda nödsystem 

som skall begränsa verkningarna, om det trots allt inträffar haverier 

innebärande risk för att aktivitet kan läcka ut. 

Den bästa grunden för att bygga upp en säker reaktor är naturligt- 

vis att förebygga sådana störningar i driften, som kan utveckla sig 

till haverier. Detta förutsätter processtekniskt och mekaniskt rik- 

tigt konstruerade system. Tillverkningen måste ske under den kvali- 

tetskontroll som är betingad av komponentens betydelse för syste- 

mets funktion. Drift och underhåll av anläggningen måste baseras 

på de villkor som säkerheten kräver. 

I USA har myntats begreppet Quality assurance. Det har givits 

en mycket generell definition: 
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Quality assurance comprises all those planned and systematic 

actions necessary to provide adequate confidence that a structure, 

system, or component will perform satisfactorily in service. 

Myndigheterna i USA anser att stor vikt och högsta prioritet skall 

läggas på att quality assurance tillämpas inom alla led av reak- 

torns tillblivelse och drift [2]. Man bedriver ett omfattande 

arbete med att utforma normer och standards [3]. 

De förebyggande åtgärderna kan bestå i att bygga upp systemen efter 

principen redundans och diversifiering, dvs övertalighet och varia- 

tion. Genom att ha övertaliga system och komponenter kan fel i en 

enhet tillåtas utan att funktionen äventyras. Med variation undvikes 

att samma fel samtidigt drabbar flera komponenter, som man avser 

skall vara oberoende av varandra. Vid montage eller underhåll kan 

fel byggas in i identiska komponenter, som ger sig till känna vid 

samma driftsituation. Att undvika sådana systematiska eller common 

mode failure är ett viktigt led för höjningen av tillförlitligheten. 

För att ett fel i en komponent ej skall leda till oacceptabel 

situation, försöker man bygga upp systemen så att vid fel på en 

komponent skall den inta ett sådant läge eller ge sådan impuls 

att en säker situation erhålles; systemet är fail-safe. Detta 

gäller framför allt manöver- och kontrollsystem. 

Det är emellertid ej möjligt att helt förebygga fel i en anlägg- 

ning med den omfattning och komplexitet som en reaktor represen- 

terar. Man kan dock förutsätta att det finns starka motiv för en 

reaktorinnehavare att eftersträva en hög tillförlitlighet hos den 

produktiva delen av en anläggning för att därigenom öka tillgäng- 

ligheten och det ekonomiska utbytet. Det föreligger således starka 

skäl för att göra anläggningen stabil och okänslig för smärre fel 

i enskilda komponenter. Ett minimikrav är alltså att en fullständig 

en-fels-analys utföres, och denna skall Visa att reaktorn kan 

drivas eller säkert stängas av och hållas avstängd vid varje fel- 

manöver av en enskild komponent. För de olika säkerhets- och nöd- 

systemen kräves även att vid ett enstaka fel på någon komponent 

skall en krävd minimifunktion kunna upprätthållas. Då det ofta är 
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svårt att beräkna följderna av olika fel bör provprogramet för 

reaktorns uppkörning även omfatta försök med simulerade fel. En 

väl planerad och genomförd provning av reaktorn ger erfarenheter 

som varken kan vinnas vid konstruktionsbordet eller under reguljär 

drift. 

I det följande berörs något de grundläggande kraven att reaktors effekt 

skall kunna styras av reaktivitetskontrollsystemt, att producerad värme 

skall kunna avledas och att de tryckbärande systemen skall hållas intakt 

Reaktivitetskontroll 

Både reaktivitetsmässigt och mekaniskt föreligger en skillnad mellan 

referensprojekten. I PWR-projektet sker långtidsregleringen manuellt 

genom styrning av borhalten i reaktorvattnet. Den automatiska kort- 

tidsregleringen sker med styrdon och endast en mindre reaktivitet 

blir då bunden i dessa. I BWR-projektet bindes härdens hela reaktivi- 

tetsöverskott i styrdon som således svarar för den erforderliga 

långtidsregleringen. För snabba förändringar träder det automatiska 

reglersystemet in som styr cirkulationspumparnas varvtal. Vid snabb- 

stopp användes vid BWR hydraulisk kraft för att skjuta in styrdonen 

underifrån upp i härden (4 sek). I långsam takt (4 min) kommer en 

elektriskt driven införingsskruv att som extra säkerhet föra in 

eventuellt felande stav. Vid PWR faller stavarna in i härden av tyngd- 

kraften. 

6.3.2 Ångavblåsningssystem 

För att tryckavsäkra reaktortanken vid sådana driftfall då den 

ordinarie vägen för ånga till turbinen och kondensorn är blockerad, 

finnes särskilda avblåsningsanordningar. 

Den studerade reaktorn av kokartyp har säkerhetsventiler som kan 

blåsa av drygt 100 Z reaktoreffekt även vid upphört matarvatten- 

flöde. Ventilerna är placerade på huvudångledningarna före de inre 

skalventilerna och mynnar inne i inneslutningen. Några av ventilerna 

(7 av 20 st) har blåsrör som går ned i kondensationsbassängen. Dessa 

ventiler kan även öppnas på elektrisk signal vilket gör att vid 

behov trycket i primärsystemet kan sänkas, så att härdsprinklings- 

systemet, som arbetar med lågt tryck,kan träda i funktion. 
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Den studerade tryckvattenreaktorn är tryckavsäkrad både på primär- 
sidan och sekundärsidan. Principen är därvid den att värmeeffekten 

producerad i reaktorn skall via ånggeneratorerna överföras till 

sekundärsidan. Där finns säkerhetsventiler som kan blåsa 100 Z 

reaktoreffekt. De är placerade på ångledningarna utanför inneslut- 

ningen men före isoleringsventilerna och de blåser till atmosfären. 

Primärsidan skyddas av-säkerhetsventiler placerade på tryckhållnings- 
kärlet för att hindra övertryck vid turbinsnabbstopp eller andra 

transienter eller störningar som kan ge tryckstegring. Deras kapacitet 
är beräknad med hänsyn till det maximala flödet till tryckhållnings- 
kärlet i samband med fullständig avstängning av ångflödet till turbin 

och kondensor. Därvid förutsättes att sekundärsidans tryckavsäkring 

fungerar samt att snabbstopp indirekt utlöses av exempelvis högt tryck 
eller hög nivå i tryckhållningskärlet men att ingen annan styrning 
sker. Ventilernas kapacitet är lika med ett ångflöde motsvarande 5 Z i 
av reaktorns totala effekt. Ventilerna blåser till en avblåsningstank 
med vatten och den är i sin tur avsäkrad med sprängbleck, som öppnar 
mot innes1utningen.Någon styrd nedblåsning av trycket på primärsidan 
är ej förutsedd, då det finns ett injekteringssystem som arbetar med 

fullt reaktortryck. 

Allmänt kan sägas att det ej är lika lätt som för koventionella tryck- 

kärl att finna de dimensionerande kraven för säkerhetsventiler. Speciella 

dimensioneringskriterier måste väljas med ledning av en ingående drifts- 

och störningsanalys. 
6.3.3 

Reaktortanken utgör en viktig del av de konstruktioner som inne- 

sluter primärkretsen. Dess stora dimensioner och därav betingade stora 

godstjocklekar, dess komplicerade geometri och neutronbestrålningen 

gör att stor omsorg lägges ned på dess konstruktion, tillverkning och 

kontroll. Svårigheten att bedöma förloppet och konsekvenserna av ett 

tankbrott och gardera sig mot ett sådant gör att man lägger stor vikt 

vid åtgärder att förebygga tankskador och att skapa möjligheter till 

återkommande inspektion av tanken för att”hålla dess kondition under 

fortlöpande uppsikt. 

För det studerade BWR-projektet har primärsystemet ett konstruktions- 

tryck av 85 bar. För PWR-projektet är motsvarande värde 171 bar. Om 

tankdiametrarna vore lika stora skulle godstjockleken vara ungefär 

proportionell mot trycket. Härden i BWR-reaktorn är emellertid avsevärt 
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större och därmed även tankdiametern, vilket gör att förhållandet 

mellan manteltjocklekarna är 1.5 jämfört med förhållandet mellan 

trycken som är 2. Då referensreaktorernas effekter är olika, BWR 1700 M

resp PWR 2440 MW, blir skillnaden i godstjocklek mindre för anläggninga 

med samma effekt. För aktuella projekt gäller att BWR-tanken är till- 

verkad av plåtar och PWR-tanken av smidda ringar. I PWR-tankar till- 

verkas vanligen den cylindriska delen av smidda ringar, vilket ger en- 

bart rundskarvar som är parallella med den högsta spänningsriktningen 

i manteln. 

PWR-projektet har förutom reaktortanken även andra större tryckkärl 

som ingår i primärsystemet nämligen 3 st ånggeneratorer och ett tryck- 

hållningskärl. 

Referensprojektet PWR har gasfyllda bränsleelement vilket ger ett inre 

övertryck, som kompenserar - till en med utbränningen varierande del - 

det höga utvändiga trycket. Medelvärden från ett flertal försök med 

överhettning av bränsleelement har gett en punktering vid 600 OC för 

PWR-element och vid ca 750 OC för BWR-element, vilket delvis torde 

bero på trycksättningen av PWR-stavarna. 

6.4 Konsekvensbegränsande anordningar 

6.4.1 

För härdnödkylning har den referensanläggning för BWR som studerats två 

skilda system, dels ett härdsprinklingssystem, dels det ordinarie matar 

vattensystemet. Vardera systemet är utfört med god redundans: sprink- 

lingssystemet utgöres av två 100 Z-system och matarvattensystemet har 

i våra analyser förutsatts arbeta med l av 3 matarvattenpumpar och 2 av 

3 kondensatpumpar. Alternativ drift med 1 av 3 matarpumpar och 1 av 3 

kondensatpumpar ger en måttlig kapacitetssänkning från 425 till 350 kg/ 

Vid fortgående drift med matarvattensystemet krävs en påfyllning av kon- 

densorn med l av 2 spädvattenpumpar, som tar vatten från förrådstank. 

Matarvattenpumparna kan ej drivas av dieselkraftnätet men en gasturbin- 

anläggning kan leverera kraft inom 2 min. I vissa haverifall kan även 

ett dieselsäkrat hjälpmatarvattensystem vara till nytta. Här nämnda 

system kan transportera den i härden utvecklade energin från denna ut 

till inneslutningen, där inneslutningssprinklingen med sina värmeväxlan 

svarar för den vidare borttransporten av värmeenergin. 
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För PWR-projektet finns för härdens kylning tre olika system som 

har olika funktion och som endast delvis kan ersätta varandra. 

Ackumulatorerna ger en snabb uppfyllning av härden efter ett rör- 

brott. För den fortsatta kylningen svarar i första hand lågtrycks- 

injekteringssystemet, LHSIS. Troligen kan även högtrycksinjekterings* 
systemet, HHSIS, i nödfall klara härdnödkylning, men detta system är 

för cirkulationsdriften beroende av att LHSIS fungerar. Vid fel på 
LHSIS kan eventuellt HHSIS fortsätta att injektera vatten från 

förrådstanken, vilken då måste återfyllas med borerat vatten. För 

detta fordras en komplettering med en doseringsanordning för bor. 

Alternativt kan HHSIS utrustas med egna förpumpar så att systemet 

kan recirkulera vatten från inneslutningens sump oberoende av LHSIS. 

Högtryckssystemets uppgifter är i första hand att tillföra vatten 

vid små rörbrott, då trycket sjunker långsamt. Vid ångledningsbrott 
skall det tillföra en koncentrerad borlösning till primärsystemet 
för att kompensera den reaktivitetsökning som temperatursänkningen 

genom ökad ångavgång ger. Både HHSIS och LHSIS har andra funktioner 

under normal drift. Högtryckssystemets pumpar utgöres av de ordi- 

narie återfyllnadspumparna och de har god redundans, eftersom 

minimikravet är l pump av 3 i funktion. Att pumparna har en normal 

funktion torde ge ökad tillförlitlighet genom kortare intervall 

mellan driftstillfällena. 

Lågtryckspumparna och tillhörande värmeväxlare har även till upp- 

gift att fungera som avställningskylare sedan tryck och tempera- 

tur sänkts i primärsystemet. Systemet användes således ej under 

effektdrift av reaktorn. Någon ökad tillförlitlighet genom en mer 

frekvent användning erhålles således ej. 

De dubbla funktionerna hos HHSIS och LHSIS medför en ökad 

komplikationsgrad hos systemen vilket något sänker tillförlitligheten. 

Inneslutningssprinkling 

För inneslutningssprinkling finns för båda referensprojekten full- 

ständigt redundanta system, dvs 2 st 100 Z system installerade. 

För BWR består varje system av en krets med pump, värmeväxlare 

och sprinklingsdysor. Dessutom finns en reservpump parallellt med 

pumparna i de bådakretsarna, vilken manuellt kan kopplas in i den 

händelse att någon av de ordinarie pumparna är ur funktion. Vid 

analysen har antagits att även den andra kretsen fungerar efter 

30 min. För PWR utgöres varje krets av 2 stråk med pumpar och 

värmeväxlare, alltså sammanlagt 4 st 50 Z-iga stråk. Efter 30 min 

drift sker manuellt en omkoppling till recirkulationsdrift. 

NÄR-O92:4 
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6.4.3 Inneslutning 

Av tradition har BWR-reaktorn försetts med våt inneslutning 

(Pressure-Suppression-inneslutning) medan PWR-reaktorn i regel 

placerats i s k torr-inneslutning. Om man jämför primärsystemets 

energiinnehåll för de båda reaktorprojekten finner man att detta är 

ungefär lika. Skillnaden är ej tillräckligt stor för att av detta 

skäl motivera olika utföranden. 

En torr-inneslutnings maximala tryck vid ett rörbrottshaveri är 

enbart bestämt av den ångmängd som tillförs inneslutningen. Vid 

en våt-inneslutning blir det maximala trycket emellertid även 

beroende på med vilken hastighet utströmningen sker genom brott- 

stället. Ett mindre tankbrott med uppfläkning av tanken ger en 

tryckstegring som eventuellt kan spräcka inneslutningen. 

Vid en våt inneslutning kan eventuella missiler från ett tankbrott 

i vissa riktningar direkt träffa det täta skalet. I en torr inne- 

slutning är den täta barriären skyddad av strålskärmar och andra 

betongkonstruktioner och större avstånd mellan reaktortank och 

inneslutning, vilket minskar risken att missiler skall åstadkomma skadol 

på det täta skalet.Den stora volymen i en torr-inneslutning gör att det 

finns möjligheter för den eventuellt utvecklade vätgasen att utspädas, 

så att explosiv blandning ej bildas så lätt. För våta inneslut- 

ningar kan av denna orsak krävas att inneslutningen fylles med 

kvävgas. 

Referensanläggningen BWR utgöres av en direktcykelkokare vilket 

innebär att primärsystemet även omfattar turbindelen. Då endast 

reaktordelen är placerad i säkerhetsinneslutningen måste ledningar 

tillhörande primärsystemet förses med snabbstängande ventiler där 

dessa passerar det täta skalet. Detta gäller även luftventilerings 

ledningar o dyl. 

För PWR är hela primärsystemet placerat i inneslutningen och det 

är sekundärsidans ång- och matarvattenledningar som passerar det 

täta skalet och transporterar värmeenergin till turbinen. 
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Vad kan inträffa för BWR om skalventilerna icke stänger vid ett 

haveri? Sannolikheten för detta anses vara låg, eftersom det i regel 

är två skalventiler i serie på varje ledning, en utanför och en 

innanför skalet. Om det gäller ett brott på primärsystemet innanför 

skalet, så utgörs de flesta kretsar som passerar inneslutningen av 

täta system, vars yttre läckage ej radikalt ökar det totala läckaget 
till omgivningen. Det öppna luftventileringssystemet har skalventilerna 

stängda under reaktordrift, vilket vid kvävgasfylld inneslutning lätt 

låter sig kontrolleras. 

Brott utanför inneslutningen på exempelvis ångledningen innebär för 

härdens del att icke stängande skalventiler är likvärdigt med brott 

innanför inneslutningen och härden kan kylas med härdsprinklingen. 

Visserligen utsläppes då direkt till omgivningen primärvattnets ak- 

tivitet och fissionsprodukter från kapslingsskadade bränslepatroner, 

men sannolikheten är låg att både rörbrott skall inträffa och att 

två seriekopplade skalventiler ej skall stänga. För att stora aktivi- 

teter skall frigöras måste härden ha blivit utan kylning. Detta leder 

då till smält härd, vilket i sin tur skadar inneslutningen. Även om 

skalventilerna är stängda blir det således stora utsläpp. Den ökning 

som öppna skalventiler ger är förbunden med en avsevärt lägre sanno- 

likhet, vilket gör att andra fall dominerar den totala risken. 

Inneslutningens täta skal och skalventilerna utgör passiva resp aktiva 

skyddsanordningar. De i vår studie ansatta felsannolikhetsvärdena 

återspeglar ej den principiella skillnaden mellan dessa. Man kan för- 

moda att en aktiv komponents tillförlitlighet är mer beroende av ett 

väl utfört underhåll och en regelbunden provning. Vid de här redo- 

visade allvarliga haverierna, innebärande att inneslutningen skadas 

som en följd av haveriet, har felsannolikheten hos inneslutningen 

och skalventilerna i sig själva haft mindre betydelse. 

6.5 Typfallshaverier 

Det är bara en typ av konsekvenser som kunnat härledas vid haveri- 

analyserna, nämligen frigörelse av fissionsprodukter från bränslet 

genom en mer eller mindre långt skriden överhettning av härden. 

Några nukleära störningar ledande till reaktorexcursion har ej 

redovisats bland analyserna av de reaktivitetsstörningar, som nor- 
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malt brukar behandlas i säkerhetsanalysen. Även förlopp utan snabb- 

stopp av reaktorn som studerats har gett måttliga effekttransienter. 

Vid en överhettning av reaktorhärden kan konsekvenserna studeras 

i två etapper; för det första bestämmes hur stor andel av fissions- 

produkterna som lämnar bränslet och för det andra beräknas hur stor 

del av den frigjorda aktiviteten som läcker ut i omgivningen. 

Här göres en mera kvalitativ bedömning med ledning av det skisserade 

haveriförloppet. Inom andra arbetsuppgifter inom Närförläggningsut- 

redningen genomföres den mera kvantitativa bestämningen. 

Beträffande den första etappen kan generellt sägas att konsekven- 

serna i regel utmynnar i att härden i stort sett förblir intakt eller 
också i att härden blir okyld. Det är endast ett fåtal fall som ger 
skador som ligger i mellanregistret. Det kan bero på att om en större 

vattenmängd tillföres härden än vad som motsvarar avkokningen genom 

den i härden utvecklade energin, kan härden hållas kyld. Omvänt om 

vattentillförseln är mindre än avkokningen är det risk för att härden 

förr eller senare torrlägges och överhettas. Det finns naturligtvis 

flera varianter av förlopp, men eftersom i huvudsak endast två funktions- 

moder undersökts,nämligen minimal dimensionerad funktion eller helt 

utebliven funktion, har analysen oftast resulterat i något av ytterlig- 

hetsfallen. Olika grader av reducerad funktion kan tänkas förekomma, 

men de torde oftast resultera i otillräcklig kylning. En fördröjd 

funktion på grund av automatikfel torde vara relativt ovanlig ; an- 

tingen erhålles en omedelbar verkan eller också ingen verkan alls. 

Om man däremot räknar med manuella ingrepp så är chansen för att ett 

system skall fås att starta större ju längre tid som står till för- 

fogande. Således har för BWR:s härdsprinkling resp PWR:s lågtrycks- 

injektering antagits att i ca 90 Z av fallen med utebliven omedelbar 

funktion kan systemet startas efter 30 min, vilket är en av myndig- 

heterna accepterad tidsmarginal för tillgodoräknande av manuella åt- 

gärder. Dessa fall har då gett en delvis smältning av härden, vilken 

i regel med tveksamhet antagits kunna hejdas då den fördröjda kyl- 

vattentillförseln kommit i gång. För härdens del kan alltså tre 

grader av konsekvenser urskiljas. 



BWR PWR 

16 
NÄR-092:4 

1. O - 100 Z kapslingsskador ledande till att motsvarande del av 

den inom gasspalt och fissionsgaskammare befintliga flyktiga 

fissionsprodukterna frigöres. De utgör 1 - 10 Z av ädelgas- 

och jodinnehållet i bränslet. 

2. En överhettning av härden ledande till att storleksordningen 

10 Z av härden smälter. Detta betyder att stora delar av härden 

uppnått en sådan temperatur att en ökad diffusion av flyktiga 

fissionsprodukter äger rum. Ca 20 Z ädelgaser och 10 Z jod 

frigöres. 

3. Härden blir förr eller senare utan kylning vilket leder till 

en smältning av denna. Ca 100 Z ädelgaser och 50 Z jod frigöres. 

De fissionsprodukter som frigöres kommer ut i inneslutningen. Där 

sker en uttvättning av vattenlösliga jodformer med inneslutnings- 

sprinklingen. Sprinklingen sänker även trycket i inneslutningen, så 

att läckaget minskar. För referensprojektet BWR är kravet på inne- 

slutningens täthet sådant att läckaget uppgår till högst l Z av 

innesluten gasmassa per dygn vid konstruktionstrycket 5 bar. För 

PWR är motsvarande krav att läckaget skall uppgå till högst 0.1 Z

av innesluten gasmassa per dygn vid konstruktionstrycket. Den 

lägre tätheten hos BWR kompenseras av att den omgivande reaktor- 

byggnaden är försedd med en filtrerad nödventilation, som dels ytter- 

ligare reducerar jodinnehållet och dels gör att utsläppet sker på 
stor höjd, vilket minskar doserna speciellt på nära håll i jäm- 

förelse med ett markutsläpp. Läckaget från den studerade PWR-inne- 

slutningen sker direkt till atmosfären, då det ej finns någon om- 

slutande byggnad. Utsläppet kan fördela sig på olika sätt i höjdnivå 

från markytan till inneslutningens övre del. 

En utebliven inneslutningssprinkling medför för BWR att den ut- 

vecklade värmen ej kan bortföras, vilket så småningom leder till 

att trycket stiger över konstruktionstrycket. Utan hänsyn till värme- 

transmissionen genom väggarna beräknas detta ske efter ett dygn. Detta 

leder dock till ett avsevärt ökande läckage först sedan trycket 

överstiger 150 Z av konstruktionsvärdet. Sannolikheten för att man 

inte ens efter 24 h lyckats få i gång sprinklingen måste anses vara 

mycket liten. Endast vid uteblivet snabbstopp blir tryckstegringen 

snabb; konstruktionstrycket uppnås efter ca 3 h. Villkoret om ute- 

blivet snabbstopp i samband med felfungerande inneslutningssprinkling 
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gör sannolikheten mycket låg.

För PWR leder enbart fel på inneslutningssprinklingen ej till brott 

på skalet eftersom även lågtrycksinjekteringen har en värmeväxlare,

som kan kyla bort värme från inneslutningen. Ett totalt strömbort-

fall leder till att både lågtrycksinjekteringen och inneslutnings-

sprinklingen uteblir, vilket ger ett tryck överstigande konstruk-

tionstrycket efter några timmar. Liksom för BWR-inneslutningen leder

detta till väsentligt ökande läckage först sedan trycket överstiger

150 Z av konstruktionsvärdet. Strömbortfallet leder även till smält

härd vilket antages skada inneslutningen. Detta har antagits ge ett

ökat läckage och det på grund av övertrycket orsakade läckaget ger

en ytterligare ökning som dock ej radikalt ändrar totalbilden.

I den följande redogörelsen användes flera data på felsannolikheter

som hämtats ur litteraturen. Dessa är i regel baserade på beräkningar

av tillförlitligheten hos systemen med ledning av data på varje kom-

ponents tillförlitlighet. Vid en sådan analys göres en del grund-

läggande förutsättningar som begränsar värdet av de erhållna resul-

taten. Sådana förutsättningar är t ex

. en komponent är antingen helt perfekt eller sönder,

felsannolikheten är konstant (ingen åldring),

. redundanta komponenter är helt identiska,

alla fel upptäcks vid test,

. alla reparationer är perfekta,

felsannolikheten per testintervall är mycket mindre än 1,\JO\UIDL›)I\JI-fel i redundanta systemdelar är oberoende av varandra och av den

händelse som har föranlett behovet av den önskvärda säkerhetsfunktione

Den sista punkten är viktigast. Erfarenheter från många forsknings-

och utvecklingsreaktorer i USA visar att i de fall fel har inträffat,

som orsakat att funktionen hos ett säkerhetssystem helt uteblivit,

det sällan varit fråga om flera slumpmässiga fel samtidigt utan fel
h

av typen common mode failure, dvs antingen någon yttre anledning

till att hela systemet inte fungerar eller att ett ursprungligt fel

orsakar fel i de andra systemdelarna. Orsaker till sådana fel, som

svårligen kan tas hänsyn till i tillförlitlighetsanalysen, är t ex
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gemensamma komponenter eller systemdelar, gemensam miljö eller bruket 

av redundanta systemdelar för flera ändamål. Detta ställer krav på 

entydiga mätningar och sådan överskådlig presentation av relevant 

information att operatören kan tolka dessa och rätt bedöma situationen. 

Även om absolutvärdena är osäkra så ger en konsekvent användning av 

sannolikhetsdata en bättre möjlighet till relativa jämförelser av 

sannolikheten för olika haverifall än om rent subjektiva bedöm- 

ningar göres. De siffror som anges i denna rapport är avsedda för 

sådan jämförelse på relativ basis. 

På grund av skillnaden i processerna för en direktcykelkokare och 

en tryckvattenreaktor är de olika haverifallen ej direkt jämförbara. 
Dock skall några haverityper med likartade konsekvenser för båda 

reaktortyperna behandlas parallellt, så att deras egenskaper kan 

belysas. 

á-â-l _ _ åtar: krets aâpzieäzszsseae: 

För referensprojektet BWR är det ett brott på ångledningen innanför 

inneslutningen som närmast motsvarar ett brott på en huvudcirkula- 

tionskrets för PWR-projektet. Primärkretsen i PWR tömmes mycket snabbt 

men ackumulatorerna fyller hastigt härden så att temperaturen på 

kapslingen för den högst belastade delen av härden begränsas till 

500 OC. För BWR sker tömningen och även återfyllningen långsammare 
men den lägre effekttätheten bidrager till att begränsa tempera- 

turen i max belastad punkt till ca 600 OC. 

På samma sätt som vardera matarvattensystemet eller härdsprinklingen 
kan hålla härden vattenfylld i BWR skulle HHSIS eller LHSIS kunna 

hålla PWR-härden vattenfylld. För att detta skall gälla krävs för 

båda reaktorerna att vissa ytterligare pumpfunktioner skall träda in. 

För att matarvattensystemet i BWR skall kunna upprätthålla vatten- 

tillförseln måste spädmatarvattenpumpar starta och pumpa vatten från 

förrådstank till kondensor. För att HHSIS på lång sikt skall kunna 

nödkyla härden måste förrådstanken (RWST) tillföras borerat vatten 

sedan den tömts efter någon time eller senast då härden börjar torr- 

läggas efter ett par timmar. Detta är icke förutsatt i referens- 

konstruktionen. Alternativt kan LHSIS under denna tid bringas att 

fungera med manuella åtgärder. 
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En undersökning har gjorts hur känsliga reaktorerna är för en för- 

dröjning av härdsprinklingens resp lågtrycksinjekteringens start. 

Förhållandena är där lika för båda reaktorerna att de med viss 

tveksamhet kan klara 30 min fördröjning utan att en omfattande 

smältning av härden riskeras. 

De situationer som skulle kunna leda till smält härd är för båda 

reaktorprojekten de fall då båda härdkylsystemen felfungerar. Detta 

kan bero på slumpartat fel på de två systemen eller orsakas av 

totalt elbortfall. Eftersom för PWR enbart räknats med diesel- 

reservkraft mot både diesel och gasturbin för BWR ger här PWR den 

högsta sannolikheten 10-9/år. Där ingår primärhändelsens sannolik- 

het 10-4/år och elkraftens felsannolikhet 10-5, utgörande produkten 

av värden för ordinarie nätet 10-1 och dieselnätet 10-4. Här har 

produkten av felsannolikheterna använts utan reduktion för comon 

mode failure. Då det alltid kan uppstå en koppling mellan olika 

elsystem och då 10-4 är ett lågt värde för ett reservkraftnät kan 

man tänka sig att totala felsannolikheten för elförsörjningen ligger 

omkring 10-4. Produkten blir då 10-8/år, vilket värde ej bör över- 

skridas. 

Om man ej räknar med att högtryckssystemet på lång sikt kan upprätt- 

hålla vattentillförseln blir sannolikheten för härdsmältning vid 

utebliven lågtrycksinjektering 10-8. Felsannolikheten för LHSIS har 

då antagits vara 10-4. De beräkningar som utförts pekar på en högre 
. 2 u n U 0

felsannolikhet, ca 2 10 . Att ett lagre varde anda valts beror 

på att litteraturen innehåller uppgifter om värden ner till 10-5. 
Det förefaller emellertid som om det för ett komplicerat system lätt 

kan bli höga värden på felfrekvensen. Med det sämsta värdet på 10_ 

blir totala sannolikheten 10-6, vilket är väl högt. Det finns skäl 

att tillse att felsannolikheten för LHSIS ligger under 10-3 och att 

HHSIS får möjlighet att på lång sikt sörja för vattentillförseln om 

värdet 10-7/år ej anses tillräckligt lågt. 

Uteblivet snabbstopp medför ingen försämring för PWR eftersom härden 

återfylles med borerat vatten. För BWR erhålles vid uteblivet snabb- 

stopp en sekundär kriticitet då härden uppfylles med vatten. Den där- 

vid uppträdande effektutvecklingen ger en ökad ångbildning som belastar 

inneslutningen. Vid utebliven härdsprinkling erhålles även om snabb- 

stoppet utlöses i vissa fall en smält härd. Sannolikheten för en hän- 

delse där även snabbstoppet uteblir är mycket låg, 10-12/år, utan att 
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konsekvenserna skiljer sig, vilket gör att fallet är av mindre intresse. 

Brott på ångledningen för PWR innebär visserligen brott på sekundär- 

kretsen, men det nämnes här i samband med BWR:s ångledningsbrott. 

Referensanläggningen PWR har en god redundans på nödkylningen i detta 

fall genom att såväl primärsidans som sekundärsidans nödsystem kan 

utnyttjas. Vidare innebär ett totalt strömbortfall ej att kylningen 

upphör, eftersom den ångturbindrivna hjälpmavapumpen kan fungera i 

sådant fall. 

lnngslutniggssprinkligggn skall sänka trycket i inneslutningen och 

tvätta ut lösliga fissionsprodukter. Den är försedd med värmeväxlare 

som kyler bort den värme som tillförs inneslutningen. I BWR är detta 

enda vägen som värme bortföres från inneslutningen. 

I PWR har även lågtrycksinjekteringssystemet en värmeväxlare. Om 

inneslutningssprinklingen helt strejkar kan LHSIS bortföra värmen 

från inneslutningen så att en tryckstegring förhindras (jfr fall 

lll03.01). För BWR leder en utebliven inneslutningssprinkling till 

att trycket stiger över konstruktionstrycket efter ca l dygn, vilket 

vid fortsatt tryckstegring leder till ökat läckage. Denna beräkning 
är gjord utan beaktande av värmetransporten genom väggarna. I en PS- 

inneslutning är väggarna tjocka varför transmissionsförlusterna är 

små, så att de troligen ej kan hindra en överbelastning av inneslutningen. 

Detta haveri är för referensprojektet BWR näst tankbrott det haveri 

som med minst låga sannolikheter leder till härdsmältning. Det beror 

på att den primära händelsen har en relativt hög sannolikhet och har 

antagits vara ett avbrott på yttre nätet med åtföljande misslyckad 

övergång till husturbindrift. Om samtidigt med detta såväl dieselkraft 

som gasturbinkraft uteblir kan ingen kylning av härden åstadkommas, 
vilket leder till smält härd. Sannolikheten för detta blir 10-7/år 
då primära händelsen antagits ha frekvensen 10-1/år och felsannolik- 

heten för elkraften åsatts värdet lO_6 per anfordran. Därvid har diesel- 

kraften antagits ha en felsannolikhet av 10-4 per anfordran. För gas- 

turbinerna har räknats med felsannolikheten 10-3 per anfordran. Genom 

att vissa delar av elsystemen är gemensamma har den totala felsanno- 

likheten för de båda systemen ej satts lika med produkten av de båda 

sannolikheterna utan ett högre värde, 10 per anfordran, har ansatts. 
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Eventuellt kan common mode failure öka felsannolikheten ytterligare. 

Emellertid förbättras situationen av att spänningen på yttre nätet 

i många fall återkommer inom 30 min och av att man eventuellt lyckas 

att manuellt starta någon diesel eller gasturbin. 

För referensprojektet PWR är känsligheten för detta haverifall något 

mindre tack vare att såväl primär- som sekundärsidans nödsystem kan 

utnyttjas för kylningen och att det vid totalt elkraftbortfall finns 

en ångturbindriven hjälpmatarvattenpump att tillgå. Om denna ej 

funnits skulle sannolikheten för smält härd bli så hög som 10-5/år, 
vilket värde ej överskridits för något annat kritiskt haverifall. 

Denna ångturbindrivna pump är således väl motiverad. 

Brott på matarvattenledning leder till ungefär samma konsekvenser 

som ångledningsbrott.För referensprojektet BWR finns mätinstrument 

som avgör vilken av de två grenarna av matarvattenledningen som är 

skadad och dess skalventil stänges automatiskt så att inte matar- 

vattnet skall pumpas ut genom brotten. Vattentillförseln kan således 

fortgå oförhindrat så länge kondensatförrådet räcker. Genom att 

vattnet från reaktortanken rinner ut genom brottstället kommer för- 

rådet att tömas med den takt som spädvattenpumpens kapacitet tillåter. 

Det kommer att vara tömt efter en timme och efter ytterligare 2.5 h 

har så mycket vatten avkokat att halva härden är torrlagd, vid det 

fall att härdsprinklingen ej fungerar. Det förefaller vara rimligt 

att göra sådana arrangemang att fortsatt tillförsel av matarvatten 

kan garanteras under lång tid. Sannolikheten för härdsmältning, 

l0_8/år, är låg därigenom att felsannolikheten för härdsprinklingen är 

vald till 10-4. Den beräkning som gjorts på aktuellt system har gett 

ett värde på 10-3 per anfordran. Visserligen blir felsannolikheten även 

med detta värde låg, 10-7/år, men det förefaller krävas relativt enkla 

ytterligare åtgärder för att matarvattensystemet under alla förhållan- 

den skall kunna användas som ett back-up system för härdsprinklingen. 

För referensprojektet PWR erhålles härdsmältning med sannolikheten 
-8 . . . . . U

10 /ar vid uteblivet snabbstopp. Genom att en automatik infores som 

stänger av den skadade matarvattenledningen, eller om hjälpmavaled- 
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ningarna drages separat ända fram till ånggeneratorerna, kan ett 

hjälpmavaflöde omedelbart tillföras de två opåverkade ånggeneratorerna. 

Med relativt enkla ytterligare åtgärder kan sannolikheten för härd- 

smältning reduceras till värden flera l0-potenser under 10-8. 

Med de valda felsannolikheterna blir tankbrotten de haverier som 

helt dominerar riskbilden. För BWR har det ansatts ett värde för 

sannolikheten för fullständiga katastrofala tankbrottet av 10-6/år 
och det ger en smält härd. Ett stort bottenbrott behöver ej leda 

till smält härd, eftersom härdsprinklingen strilar vatten över 

härden och således håller den kyld även om vattnet rinner ut i 

botten. Man kan möjligtvis diskutera om ett stort bottenbrott kan 

inträffa utan att anslutande sprinklingsledningar slits av. 

För PWR skulle ett stort bottenbrott med ansatt sannolikhet 10-5/år kunna 

ge smält härd på grund av att injekteringsvattnet tömes ut genom 

bottnen. Det är mycket små stutsar i botten på en PWR-tank, rördiameter 

högst l l/2, men antalet stutsar är ett 50-tal, varför ett brott 

kan tänkas omfatta ett flertal stutsar. Uppskattningen av brottsanno- 

likheten är naturligtvis inte noggrannare än att värdet för ett 

stort bottenbrott på en PWR-tank mycket väl kan vara av storleks- 

ordningen 10-6/år. Skillnaden i de ansatta värdena får mer ses som 

en markering av olika brottyper. 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Målsättningen för haverianalysen har varit att söka finna de haveri- 

sekvenser som med minst låga sannolikheter leder till allvarliga 

haverier vilka på ett avgörande sätt kan påverka bedömningen av när- 

förläggningens möjligheter. 

I diagram 6:1 har samanställts de haverifall, som med den högsta 

sannolikheten leder till härdsmältning. De konstruktionskriterier, 

som tillämpas vid utformning av säkerhetsanordningar, kräver ej att 

man skall kunna skydda sig mot konsekvenserna av smält härd, dvs 

en sådan utveckling av ett haveriförlopp skall ha en försumbar 

sannolikhet. Det är emellertid svårt att ange vad man avser med för- 
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sumbar sannolikhet. Det beror delvis på vilken sannolikhetsskala 

man använder, om man arbetar med medelvärden eller med låg ellen 

hög konfidensnivå. Genom att jämföra de här använda värdena med 

vad som vanligen utgör Design Basis Accident kan man härleda ett 

relativt riktvärde. 

Design Basis Accident utgöres i regel av ett rörbrott. För att kyla 

härden i en sådan situation krävs ett nödkylsystem som är uppbyggt 

med god redundans. Vanligen utgöres det av två oberoende kretsar 

som vardera kan leverera det erforderliga kylflödet. Inom utred- 

ningen har konstaterats,att med hänsyn till gjorda antaganden och 

vad som kan verifieras under drift av en reaktor, sannolikheten för 
u 0 0 . u °7 0 . .

smalt hard bor vara mindre an 10 /ar Vld denna typ av haveri. 

Vid en jämförelse mellan här analyserade haverifall kan man allt- 

så säga att man med dagens krav avser att hålla sannolikheten att 
. . u u u H -7 .

ett enstaka haveriförlopp leder till smalt hard lagre an 10 /ar. 

Med hänsyn till osäkerheten i sannolikhetsvärdena och variationen 

hos olika komponenter bör man räkna med en osäkerhet av ett par 

tiopotenser, vilket gör att haverifall med sannolikheten 10-8/år 
även bör beaktas. Resultatet av den gjorda haverianalysen pekar 

mot att följande haverifall ger ett dominerande bidrag till risken 

för stora men sällsynta haverier. Förbättringar som avser att höja 

säkerheten inom detta område av haverispektrat bör alltså inriktas 

på de här berörda punkterna. 

Numreringen av de olika punkterna hänför sig till diagram 6:1 sid 28. 

l. Fullständigt tankbrott. (Haverifall: BWR H-1100, PWR H-1llO0.l0L 

Vid ett fullständigt tankbrott kan med de nödutrustningar, som 

de studerade referensanläggningarna har, en härdsmältning ej 

förhindras. Ett fullständigt tankbrott antages i vårt fall även 

ge missiler som skadar inneslutningen. Sannolikheten för denna 

händelse har med ledning av litteraturuppgifter antagits vara 

10-6/år. Även om osäkerheten hos dessa låga värden är stor, så 

tycks en signifikant skillnad föreligga mellan krav på tillför- 

litlighet och möjligheterna att uppfylla dessa. Man kan fråga sig 



_ 24 _

NÄR-O92:4 

om det är möjligt att för en så tekniskt avancerad och högt 

belastad komponent uppnå och påvisa en så låg felfrekvens som 

10-7/år. Det är över huvud taget svårt att med ett enda system 

uppnå en sådan säkerhet. Även om tillhörande teknik - såväl 

beträffande tillverkning som återkommande inspektion - vore 

A fullkomlig, så kan till slut dock ej mänskliga brister ute- 

slutas, som kan förorsaka det ytterst unika fallet. Dagens 

teknik kan inte heller trots hög grad av mognad betecknas som 

fullkomlig. Man bör överväga, om inte skyddet behöver uppdelas 

på två oberoende system, så att kraven på vardera systemets till- 

förlitlighet blir rimligare. 

Även om man kan fråga sig, om 10-7/år är den felsannolikhet 

man skall kräva, så visar i varje fall studien att tankbrott 

är relativt sett den mest sannolika orsaken till en härd- 

smältning, och problemet bör därför angripas i första hand, om 

en förbättring av säkerhetsnivån eftersträvas. 

Som antytts ovan bör man både sträva efter en hög tillförlit- 

lighet hos reaktortankarna och inrikta sig på säkerhetsanord- 

ningar, som hindrar att tankbrott leder till smält härd. Man 

kan då tänka sig att förankra och stödja tanken, så att den 

ej rycks loss vid ett brott. För att härden skall kunna hållas 

kyld skulle tanken kunna placeras i en grop som kan vatten- 

fyllas inom rimlig tid efter brottet. 

En annan väg som erbjuder vissa principiella möjligheter är 

användningen av reaktortankar av förspänd betong. Vid ut- 

vecklingen av dessa strävar man efter att bygga upp en redun- 

dant konstruktion som skall ge en hög tillförlitlighet. 

Stutsbrott under härden.(Haverifall BWR F-llO0). Vid ett stutsbrott i 

botten på en BWR-tank är det enbart härdsprinklingen, som kan 

kyla härden, eftersom bottenhålet gör att härduppfyllning ej 

kan ske. Detta gör att man för att få goda marginaler bör sikta 

på högsta möjliga tillförlitlighet hos ett härdsprinklingssystem. 

Åtgärder som göres för att klara ett fullständigt tankbrott bör 

även tillgodose behovet av kylning vid lågt stutsbrott och 

därigenom ge en back-up för härdsprinklingssystemet. 
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Stort brott under härden.(Haverifal1 PWR G-11100.15). Detta fall är 

teoretiskt det som med störst sannolikhet ger smält härd. Det 

finns naturligtvis inget tekniskt underlag, som ger sannolik- 

heten för stora bottenbrott i PWR-tankar, utan det hela bygger på 
det antagandet att stora bottenbrott på tankar är mer sannolika 

än fullständiga brott. Om de antagna siffrorna är relevanta före- 

ligger ett behov av en märkbar förbättring av tillförligligheten 

samt en verifikation av denna. Samma metoder som för övriga 

tankbrott bör övervägas. Vid en vattenuppfyllnad av hela tank- 

gropen måste man emellertid förvissa sig om att vattnet ej 

hindras att tränga in i tanken av den bildade ångan, utan att 

denna kan släppas ut genom styrbara avblåsningsventiler. För 

PWR måste uppfyllnaden ske med borerat vatten. 

Förlust av ordinarie värmesänka. (Haverifall BWR B-1000). Detta 

fall har fått illustrera en typ av primärhändelser med hög 

sannolikhet som ställer krav på att nödutrustningen skall ingripa. 

Alla sådana primärhändelser med högre sannolikhet än rörbrott 

kommer att kunna dominera riskbilden. Det är därför viktigt att 

söka finna och eliminera sådana händelser och kombinationer av 

händelser,som kan förekomma oftare än rörbrott,för att få anlägg- 

ningen jämnstark. Eftersom rörbrott uppfattas som en mycket säll- 

synt företeelse betyder det att man även kan beakta kombinationer 

av flera smärre händelser med observerad felfrekvens utan att 

komma till lägre sannolikhet än rörbrott. 

Tillförlitligheten hos kylsystemen kan ej bli större än vad som 

kan uppnås för deras kraftförsörjning. För referensanläggningen 

BWR har vid sidan av dieselkraftförsörjningen räknats med att gas- 

turbinerna utgör en extra reserv som minskar felsannolikheten från 

10-4 per anfordran till 10-6 per anfordran. Även om totala till- 

förlitligheten angivits mindre än den sammanlagda verkan av 

båda systemen, så är det risk för att fel i de gemensamma delarna 

i systemen och  common mode failure gör att den uppnåeliga 

tillförlitligheten är mindre än den här angivna. Situationen 

förbättras av att under den halvtimme man har till förfogande, 

innan härden torrlägges, kan ordinarie elkraften återkoma, efter- 

som nätbortfallens varaktighet i regel är mindre än 30 min. 
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Det finns också möjligheter att manuellt starta reservkraft- 

aggregaten. - För elsystem finns relativt gott underlag för 

att beräkna tillförlitligheten. Man har då möjlighet act för- 

vissa sig om att man uppnår den här antagna låga felsannolik- 

heten, 10 
6 

per anfordran. Detta är ett mycket lågt värde och 

kräver ett med god redundans uppbyggt system inte bara hos 

själva kraftkällorna utan även hos ställverk, distributions- 

nät och manöversystem, vilka troligen blir bestämmande för den 

totala tillförlitligheten. Kraftkällorna har nämligen god reserv- 

kapacitet och relativt god tillförlitlighet. Det beräknade värdet 

bör ligga under den eftersträvade felsannolikheten för att ge 

utryme för common mode failure, som ej beaktas i den teoretiska 

kalkylen. Genom att bygga upp de olika redundanta kretsarna, så 

att de blir i största möjliga utsträckning oberoende av varandra 

såväl elektriskt som geografiskt minskas risken för common mode 

failure. 

Förlust av ordinarie värmesänka. (Haverifall PWR D-lO0O0.0). 

För referensanläggningen PWR har ej räknats med någon gasturbin 
som extra reservkraft. I stället ger den ångturbindrivna hjälp- 

matarvattenpumpen en god redundans, så att felsannolikheten 10-7 
per anfordran kan erhållas. Då kräves att felsannolikheterna för 

och för ångturbinen 10-3 per an- 

fordran. Det är för båda höga krav som förutsätter väl konstruerade, 

tillverkade och underhållna system. Liksom i föregående fall kan 

återkomst av ordinarie nätet eller manuell start av diesel eller 

ångturbin ske inom de två timmar som det dröjer, innan härden 

blir torrlagd. 

Förlust av ordinarie värmesänka. (Haverifall PWR D-0llXX.X). Om 

snabbstopp uteblir kan den trycktopp som erhålles i primärsystemet 
eventuellt medföra risker för brott i det primära systemet. 

Endast i det fall då detta brott inträffar på reaktortanken riskeras 

en härdsmältning, varför sannolikheten för allvarliga konsekvenser 
6 

ä 10-7/år. 
förlopp bör studeras utförligt och en möjlighet är att en ökning 

går ner till kanske 10_ Detta fall liksom andra liknande 

av kapaciteten hos primärkretsens säkerhetsventiler visar sig 

vara en relevant lösning. En sådan relativt enkel åtgärd skulle 

kunna ge en önskvärd marginal. 
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7. Brott på matarvattenledning. (Haverifall BWR C-lllO). Vid ett så 

sällsynt haveri som rörbrott för vilket ansatts värdet 10-4/år 
kan härdsprinklingens felsannolikhet 10-4 per anfordran anses vara 

tillräckligt låg för att göra en härdsmältning tillräckligt osanno- 

lik. Det förefaller emellertid vara möjligt att med relativt enkla 

medel ordna så att det ordinarie matarvattensystemet under längre 
tid kan sörja för kylvattentillförseln. De befintliga förråden ger 
en Vattenförsörjning under 4.5 h och det torde endast fordras 

ventiler och manöverorgan för att underlätta en påfyllning av 

förrådet för avsaltat vatten med obehandlat vatten. 

8. Brott på matarvattenledning. (Haverifall PWR C-0lllX.l) Om reaktorn 

snabbstoppas har man tillräcklig tidsmarginal, så att man manuellt 

kan stänga av den skadade matarvattengrenen. Om snabbstopp ej er- 

hålles måste emellertid vattentillförseln ske inom så kort tid, 
att man ej kan räkna med manuell åtgärd. Om man inför automatik 

som stänger av den skadade grenen, eller om hjälpmatarvattenled- 

ningarna drages skilda från huvudmatarvattenledningarna ända fram 

till ånggeneratorn, kan hjälpmatarvattentillförseln ske omedelbart 

efter brottet utan manuella åtgärder. En sådan åtgärd skulle göra 
riskerna från denna typ av haverier försumbar vid sidan av de mest 

kritiska haverierna. 

9. Stort brott på primärsystemet. (Haverifall PWR A-llllO). I första 

hand svarar lågtrycksinjekteringen för härdens kylning. Om detta 

system felfungerar kan högtrycksinjekteringen tillföra erforderlig 
vattenmängd så länge som vattnet tages från förrådstanken. Denna är 

tömd efter l/2 - 1 h och pumparna är därefter beroende av att låg- 

tryckssystemet fungerar för att detta skall mata högtryckspumparna 
med vatten från inneslutningen. För att högtryckspumparna skall 

vara oberoende reserv bör de antingen förses med egna hjälppumpar 
eller också skall på ett enkelt sätt förrådstanken kunna fyllas 

på med borerat vatten. 

Denna analys har avsett haverier i själva processystemen och nödkyl- 

systemens funktion vid sådana tillfällen. Men även orsaker liggande 

utanför dessa kan leda till haverier, exempelvis brand, explosioner, 

yttre missiler, mänskliga felgrepp, sabotage o dyl. De valda typ- 

haverierna torde fånga upp många av de tänkbara konsekvenserna av 

sådana händelser, men sannolikheten för de olika händelserna får andra 

värden. 
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Diagram 6:1 

Beräknade sannolikheter och eftersträvade förbättringar avseende 

haverier medförande risk för okyld härd 

Sannolikhet 

1 10-1 10-2 103 10-4 105 106 107 10-8/år Nr 1 text 

Tankbrott 

Fullständigt tankbrott 1 

Stutsbrott under härden Därdsprinkling 2 

Stort brott under härden 

Fullständigt tankbrott ml 
Förlust av ordinarie värmesänka 

X Diesel + gasturbin 4 

X Diesel Hjälpmava ångdrift 5 

x Snabbstopp r 
Säkerhetsventiler 

 6 

x Nätbortfall med misslyckad övergång till husturbindrift 

Brott på matarvattenledning 

_ _ Mavapumpar 
Härdsprinkling 

Hjälpmava 8Snabbs topp 11.3 

Stort brott på primärsystemet 

LHSIS
HHSIS 
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6.7 Slutsatser 

Analysen har visat att förbättringar som insättes på följande punkter 

bör ge den största utdelningen avseende förhöjd säkerhet. 

l. Av de haverityper som analyserats synes det stora tankbrottet 

dominera riskbilden vid de förutsedda felsannolikheterna. För 

de studerade referensanläggningarna innebär ett tankbrott att 

härden blir lämnad utan effektiv kylning och att inneslutningen 

sättes ur funktion. Det betyder att enbart sannolikheten för 

ett stort tankbrott bestämmer risken för ett allvarligt haveri. 

Då en reaktortank är en högt belastad och komplicerad konstruktion 

med stor godstjocklek, som är utsatt för bestrålning, kan det 

vara svårt att åstadkomma och påvisa den högre tillförlitlighet 

som erfordras för att anläggningen skall bli jämnstark ur säker- 

hetssynpunkt. Dagens tillverkningsteknik kan ej anses ha nått 

den mognad som gör att man på allmänna erfarenhetsgrunder skall 

kunna tillskriva reaktortankar denna höga tillförlitlighet. Utveck- 

lingsarbete pågår såväl avseende tillverkningsteknik och inspektions- 

metoder som brottmekanik inte minst i USA. Under hand som resultat 

framkommer och tillämpas inom reaktorteknologin komer en säkrare 

grund att finnas för bedömning av tankars kvalitet. Det kan emeller- 

tid ifrågasättas, om man i detta sammanhang kan basera sin säkerhet 

på en enda komponents tillförlitlighet. De alternativa möjlig- 

heterna till fördjupat skydd som kan diskuteras är att konstruera 

anläggningen, så att härden kan kylas även efter ett tankbrott, 

eller att själva tanken utföres som en redundant konstruktion, 

vilket eftersträvas vid utvecklingen av betongtankar. En annan 

möjlighet är att utforma sådana anordningar att den smälta härden 

kan hållas innesluten vilket dock med dagens kunskap om en smält 

härds beteende synes vara ett svårlöst problem.(Beträffande reaktor- 

tankar, se vidare NÄR-O92:l avsnitt 2.4 sid 32). 

2. Det är väsentligt för reaktorns säkra drift att den i reaktorn 

producerade värmeenergin kontinuerligt kan kylas bort även vid drift- 

störningar. Anläggningen måste alltså kunna möta sådana situationer - 

även sådana störningar som orsakas av exempelvis avbrott på yttre 

nätet - utan att den fortsatta kylningen äventyras. Vid nätbortfall 
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kan genom övergång till husturbindrift och användning av ordinarie 
kondensorn via dumpledning situationen bemästras utan att nöd- 

utrustningen behöver ingripa. En hög tillförlitlighet bör efter- 
strävas hos manöverorgan som skall svara för dessa omställningar. 
Dessa har en sådan frekvens att de får betraktas som norma1a.åt- 

gärder. 

Om yttre nätet eller den egna turbinen ej levererar kraft är 

stationen beroende av reservkraftförsörjningen. Det torde finnas 

många orsakskedjor som leder till att stationens eget nät blir 

strömlöst och möjligheterna att upprätthålla kylningen av reaktorn 
och att hålla nödsystem i drift hänger då på reservkraften. Hur 

många redundanta eldrivna kylsystem som än installeras så blir 

deras tillförlitlighet ej större än vad elförsörjning kan prestera. 
Det finns anledning att bygga upp sin elförsörjning med högsta 
möjliga tillförlitlighet och särskilt beakta att de olika systemen 
blir Verkligt Oberoende av varandra såväl funktionellt som fysiskt 
så att brand, explosioner eller översvämning ej slår ut flera 

försörjningsstråk på en gång. Detta gäller ej bara kraftförsörj- 
ningen utan även manöver- och instrumentutrustningar. 

Som exempel på förstärkt redundans kan nämnas att referensprojektet 
BWR vid sidan av dieselaggregaten kan utnyttja de vid stationen 

placerade gasturbinaggregaten som reserv. För referensprojektet 
PWR ger en ångturbindriven hjälpmatarvattenpump en erforderlig upp- 

backning av de dieselkraftmatade hjälpmatarvattenpumparna. 

För de båda referensanläggningarna är det ett härdnödkylsystem 
som utgör det huvudsakliga skyddet mot en överhettning av härden, 

nämligen härdsprinklingssystemet för BWR resp lågtrycksinjek- 
teringssystemet (LHSIS) för PWR. Dessa är uppbyggda med god redun- 

dans. Men fel av systematisk karaktär kan leda till att båda 

systemen slås ut. För att åstadkomma en hög tillförlitlighet på 
härdkylningen bör man kunna utnyttja de möjligheter som finns att 

med ordinarie eller andra befintliga system tillföra vatten till 

härden. Detta ger en variation (diversity) som gör det möjligt 
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att tillgodoräkna sig höga tillförlitlighetsvärden. 

För referensprojektet BWR har i studien förutsatts att matarvatten- 

systemet skall kunna tillföra kylvatten till härden vid vissa nöd- 

situationer för att sannolikheten för en okyld härd skall bli 

önskvärt liten. Detta kräver då att matarvattensystemet utformas så 

att det med hög sannolikhet kan fungera vid haverisituationer. 

För referensprojektet PWR skulle möjligheten att även låta hög- 

trycksinjekteringssystemet fungera som ett nödkylsystem oberoende 

av lågtryckssystemet öka marginalerna och minska bidraget till 

den totala risken. 

För reaktorns snabbstoppssystem är det motiverat att upprätthålla 
den höga tillförlitlighet som man alltid eftersträvat. Framför 

allt måste orsaker som leder till helt uteblivet snabbstopp 

elimineras, såsom utebliven signal eller mekaniska hinder i sam- 

band med ett haveri. Enstaka felfungerande styrdon synes ej ge 

några beaktansvärda konsekvenser. 

Även om felfrekvensen för snabbstopp hålles låg, har ej felsek- 

venser med uteblivet snabbstopp en försumbar låg sannolikhet. 

Det finns således anledning att analysera konsekvenserna av ute* 

blivet snabbstopp, vilket kan föranleda korrigeringar för att 

sannolikheten för allvarliga konsekvenser skall bli försumbart 

låg. För referensprojektet PWR skulle t ex för vissa fall en ökad ka 

pacitet hos primärsystemets säkerhetsventiler fordras. För referens- 

projekt BWR ställer det fall som rubricerats som förlust av ordinari 

värmêsänka det största kravet på snabbstoppsfunktionen, vars ute- 

blivande i detta fall kan leda till brott på inneslutning, men dock 

ej till härdsmältning annat än i kombination med andra fel. 

Vissa felfunktioner leder till att man är beroende av en lång- 

varig tillförsel av spädmatarvatten. Det torde vara tämligen 

enkelt att i förväg planera, så att man med enkla arrangemang 

kan utnyttja stationens vattenreserver för att under längre tid 
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förse matarvattenpumpar eller hjälpmatarvattenpumpar med vatten. 
Detta skulle med måttliga insatser ge en ökning av säkerhetsmargina- 
lerna, som bör finnas med hänsyn till osäkerheten i riskbedömningen 
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