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Inledning

Med okande oro och forvåning f oljer europeiska tekniker den amerikanska debatten
om karnkraftens miljoverkningar. Under Uo- och 50-talen grundlades inom vår
teknik principer och metodik for kontrollen av at t kraftproduktionen i praktiken
ej skulle ge några som helst negativa effekter i anlåggningarnas ømgivning.
Principerna var att utgå från mycket forsiktigt och lågt satta strålningsnormer
jamt krava at t radioaktivt avfall i forstå hand skulle helt innehållas och aldrig
slåppas ut annat an i forsumbara mangder och koncentrationer. Metodiken bygger
på effektive inneslutningar och reningsanordningar samt kontrollmatningar såval
vid kalian scan i omgivningen. Omgivningsmatningarna drives t i l l dess at t några
overraskningar i fråga om koncentrationsprocesser i naturen ej langre behover
våntas. Såval det tekniska som det biologiska kunskapsunderlaget underbyggdes
dessutom av en oberoende forskning och utveckling på berorda kunskapsomraden.
Detta resulterade i a t t under 60-talet de som skaff at seg insikt i dessa frågor
bor jade ifrågasåtta om inte insatsen var - ur samhållets synspunkt - oekonomiskt
stor. Minskningar i omgivningsmatningarnaEi rutinemassiga del har också skett , medan
kraven på -låga dosnormer samt sakert beharskande av kallkontrollen och moj l iga bio-
logiska anrikningsprocesser narmast bl ivi t hojda. Erfarenheterna av kraft-
reaktorer i drift har ur omgivningssynpunkt varit synnerligen positiva.

Debatten i USA

Hur kommer det sig då a t t en hatsk och landsomfattande kampanj mot karnkraften
blosser upp i USA med dess miljorfarlighet scan framstå argument? Bakgrunden ar
sakerligen omojlig at reda ut i detalj . Storå ekonomiska varden ar inblandade,
et t modernt Jtarnkraftverk kostar over 500 miljoner kronor, motsvarande konventic—
nella kraftverk konsumerar någou miljon ton kol eller olja per år . Marginal-
argument for val av den ena eller andra typen kan al l tså få mycket stor betydelse.
Samtidigt som karnkraften fåt t s i t t kcmmersiella gencmbrott har allmanliet och
popularvetanskapliga skribenter fått upp ogonen for miljoproblemen i det modema
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samhållet. Ironiskt nog år val den negativa mil j of aktor som folk upplever
mest påtracgande luftfororeningar från forbranning av fossila branslen,
de branslen som man nu v i l l ersåtta karnbrånslet med. Men aven faran från
biocider, som kvicksilver och DDT, transporterade i ekologiska nåringsskedjor,
visker med fodoamnestillsatser och dy l ikt har få t t stor uppmarksamhet.

Mot denna bakgrund kan man urskilja endel inslag i USA-debatten. Något
som borde vara la t t att beherska om massmedia fungerade på et t mera ansvarigt
satt ar de rent felaktiga uppgifter som sprids av forment sakkunniga personer.
Spridningen av tillrattalagganden bl i r dock mycket samre an den av sensatio-
neila skrammande nyheter. Dårfor cirkularar fortfarande Ernest Stemglass1

uppgifter om okad barnadodlighet på grunc. iv fall-out och utslapp från Dresden-
anlaggningen. Han får inget stød från någon vetenskaplig expertis på berorda
områden, hans argumentation år basered på uppenbart felaktiga antaganden och
felaktig analys av observerade data. Åndå citeras han fortfarande i dagspress
och av pqpularvetenskapliga skribenter.

En annan typ av kri t ik kommer från J.W. Gofman och A.R. Tamplin, två forskare
incm USA's AEC. De har angripit den norm man har i USA for hogsta dos t i l l
befolkningen i allmånhet. Det forutsetter at vår och en i USA får dexms-c,
dos. Videre antar de at t effektérna darav ligger vid de maximala granser som
man i normkonstruktionen anvant for att med stor sakerhet overskatta
riskerna. Ti l slutt beråknar man på denna grund ett antal dodsfall i cancer
per år for USA, utan at t ge några jamforelsesiffror eller diskutera resul-
tatens signifikans. Dette sofistiska resonemang har fått ekstra stor
genomslagskraft, då de federala myndigheterna reagerat osmidigt och med m5.ssrikt.ad
formalism. Gofman - Tamplins foreslagna nonndoser;ligger namligen inte al is
langt från vad man kommer fram t i l l genom at t tillempa grundtankarna i de
internationelle rekommendationer sctn både USA och de nordiska landerna
understoder.

Hos en begransad del av den amerikanska aHmanheten har kritiken av kar nkr aft en
och AEC skapat en osakerhet och en rådslå, dar den kanslomåssiga effekten
av att ord som arvskador och cancer kopplas enbart t i l l straining och
karnteknik sakert spelar en r o l l . Dessa grupper utgor en tack'iam public
for de popularvetenskapliga agitatorer som dykt upp i stort antal både med
framtradanden vid offentliga moten och i den l i t t e ra ra produktionen. De
anvander sig urskiljningslos av foråldrade uppgifter och fe lc i ta t , men
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ibland också av en narmast vidskaplig tro på att straining från karntekniska
anlaggningar ar annorlunda och har en från den naturlige stralningen artskild
verkan. Sjalvklart kan och v i l l man inte utesluta att det i dess a grupper
finns folk med en årlig Svertygelse oss att de påstådda riskerna ar verkliga.

Debatten i Sverige

Den de"oatt vi hitt i ls haft i Sverige år an så lange av det senare slaget-.
Hågon Sternglass, Gofman eller Tamplin har inte dykt upp an. I de fall
forskare deltagit på kritikersidan har de endast haft snåva specialkunskaper,
och trots det yttrat sig i komplexa frågor. De har dårvid helt stott sig på
ovannamnda popularvetenskapliga amerikanska forfattare och får ur saklighets-
synpunkt klasses på liknende satt. Hågot av samma.effekt som Sternglass'
uttalanden fick dock ett presscitat av Hannes Alfvén, enligt vilket fusions-
kraften skulle stå for dorren och kunna exploateres i stor skala inom 5 år.
Sakkunniga, enhalliga uppskattningar forlagger fusionskraftens kommersiella
genombrott snarere t i l l efter an fore år 2000, men att få ut en sådan dementi med
genomslagskraft ar hart når onojligt. Vid varje diskussion i amnet får man
darfor ta upp fågan om vi inte kan hoppa over fissionskraften och gå direkte
på fusicnskraften. Ett annat svårdodat hugskott ar forsorjning med vindkraft,
vilket fått publicitet i både TV och press. Många tekniker har omedelbart reagerat
och påpekat att hela sodra Sverige finge klas med vaderkvarnar for att ge en
effekt lika stor som den från ett enda kar nkr aft verk. Men det faktum att det
etablerade systemet fattat ett korrekt beslut ges icget utrymme hos massmedia,
så allmanheten i Sverige får fortsatte att tro på bil l ig kraft från jåttevind-
generatorer.

Mere meningsfylld forefaller mig debatten om nodveadigheten i kraftproduktionens
snabba tillvaxt och moj lignet en att styra konsumtionen uten att eftersatta
primåra behov. Denna debatt maste dock, foras mellan allmanhet* politiker,
tekniker och miljSvårdare och kan inte begransas t i l de två senare kategorierna.

Radiologi8ka normer

Har skall ej gås inn på matning av straining eller definition av dosenheterna.
Jag kommer att tala om millirad (mrad) som om alla visste vad det var och
att vi i detta ssmmanhang kan satta likhetstecken mellan denna enhet och
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enhet erna millirem (mr em) och millirontgen (mR). Mångden av radioaktivitet mats
i Curie (Ci) och ar ett matt på en sonderfallstakt. En given massa (kg) av et
visst radioaktivt amne har a l l t id sarana sonderfallstakt. Curie-talet ar daremot
ingen avgorande matt på strålningsfaran, vilket standigt gloms hort icke minst
av de popularvetenskapliga kritikerna.

Hormerna i de fiesta lander ar baserade på ICRP's (International Commission on

Radiological Protection) rekommendationer. For radiologisk arbetande t i l l a t e r
man hogst dosraten 5 000 mrad/år t i l l gonaderna, blodbildande organ eller hela

/, kroppen, hogst 30 000 mrad/år t i l l skoldkorteln, e t t organ som ar av interesse
I- vid inandning av radioaktiv jod. De som ej arbetar radiologiskt b5r icke t i l -

låtas få mer an en tiondel av dessa varden (barn under l6 år h5gst 1 500 mrad/år
skoldkorteldos), men ICRP t i l l a t e r att dosen darvid beraknas som medeltal over
s.k. kritiska grupper. Då det galler utslapp t i l l omgivningen har h i t t i l s dosen
t i l l krit iska grupper varit grånssattande och kommer i praktiken at t vara så några
decennier t i l l . Vid en omfattande utbyggnad av karnkraften b l i r dock ett annat
kriterium styrande. ICRP rekammenderar namligen också at t kallor andra an nat-
urlige och medicinska hindras a t t ge storre doser t i l store "befolkningar an
5 000 mrad/30 år, d.v.s. i medeltal 170 mrad/år. Det ar narmast genetiska
effekter man v i l l eliminera genom denne grans. I Sverige har myndigheterna fore-
slagit a t t karnkraften får t a i anspråk hogst 10 mrad/år av dessa 170. Man bor
observera a t t det har galler medeltal over stora befolkningar och over hela
generationer (30 å r ) . Enklast definieres darfcr denne grans som et t antal man-
rad (sunman av alla individuella doser, 1 rad = 1 000 mrad) per miljon innevånare
eller for en nation. Denna dos på 10 mrad/år skall delas upp på utslapp t i l l
luft och vatten från alla kraftreaktorer, reprocessanlaggningar och andra enheter
i brånslecykeln. Andelen från en enstaka kraftreaktor b l i r darfor inte mer an
0,01 - 0,1 mrad/år beroende på hur znycket kåmkraft som produceras per invånare.

Dessa varden 0,01 - 0,1 , 10 respektive 170, kan jamforas med årsdoserna från
naturlig och medicinsk straining. Den forra varierar mellan ca. 100 och 10 000
mrad/år, den senare mellan 15 och 6o mrad/år, beroande på var man bor i vårlden.
Medeltal for Sverige torde vara omkring 200 mrad/år resp. 50 mrad/år, dar den
fcrra siffran inkluderar aven straining från byggnader av olika slag.
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Biologiska verkningar

ICRP:s normer syftar till at begränsa doserna så att inga biologiska verkningar

skall kunna observeras. For den enskilda individen erhålls då ingen reellt

okad hälsorisk - varje koppling mellan bestrålning inom normgränserna och iöividu-

ella hälsoeffekter skall kunna uteslutas.

Bette åstadkonmes genan att basera normerna på maximalt ogynnsamma samband mellan

dos och verkan, vilka speciellt for de låga doser san är aktuelle inom kärntekniken,

ger överskattningar av riskerna. Dessa samband kan altså ej - som Gofman-Tamplin

gjort - användas for att beräkna sannolika effekter av kärntekniken.

Som exempel kan tas ökningen i leukemifrekvens, där man räknat med 20 fall per

miljon manrad. Underlaget är i huvudsak studierna efter atombombanfallen mot

Hiroshima och Nagasaki. Bakgrunden till observationen är at leukemifrekvensen under

1900-talet over hela världen okat långsamt från 10-tals till uppemot 100 fall per

år och miljon invånare. Möjligen har diagnostiken också blivit bättre och

rapporteringen fullständigare, frekvensen är i regel högre i länder med högre

utvecklingsnivå. Observationerna från de japanska städerna omfattar sedan krigs-

slutet cirka 25 år varför ytterligare leukemifall på grund av bombstrålningen ej

kan väntas i något större antal - normal tid mellan bestrålning och insjuknande är

for leukemi 5 - 1 0 år. De grupper som bidragit till en ökning av leukemifrekvensen

där, beräknas nästan alla ha fått doser över 50 000 mrad. Något bevis för att

1 miljon personer som bestrålats til 1 000 mrad var, eller 1 000 miljoner scm fått

1 mrad var, ger samma frekversokning finns alltså ej. Detsamma gäller i stort

sett andra långtidseffekter. Man antar nämligen som utgångsvärde for normdoserna

att samtliga cancertyper efter varierande latenstid - upp til 30 år, skulle ge

totalt ca 100 fall per 1 miljon manrad.

Genetiskt betingade skador av strålning är avsevärt mycket svårare att behandla

inom den här givna remen, men det synes som om de ovre gränserna for dessa

effekter skulle ge skador ungefär likvärdiga med de ovan beskrivna somatiske

långtidsverkningarna.

Om man håller i minnet att detta gäller ovre gränser med okända säkerhetsmarginaler

kan kärnkraftens hälsoeffekter uppskattas till at minska medellivslängden i Sverige
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hogst 5 minuter, nar jamvikt uppnåtts efter den utbyggnad vi nu prognosticerar

l'6r år 2000. Uttryckt på annat satt: den leukemi frekvens vi inte kanner

or saken till ger i en population på 10 mil joner manniskor 1 000 dodsfall per år,

ovre grans for vad naturlig straining ger i Sverige blir med våra antaganden

kO av dessa fall och ett an mer overskattat varde for karnkraftens andel bleve

mindre an ett fall per år. Ssmtidigt ar det inte uteslutet att de kraftformer

man ersatter också bidrar till leukemifrekvensen, så att nettoresultatet av

karnkraftens inforande blir en minskning av tot ala ant alet fall.

Karnkraftens utbyggnad3takt

Karnkraftproduktionen i varlden under senare delen av detta sekel beråknas enligt

olika kallor motsvara 350 000 MWe installerad effekt 1980 for att år 2000 vara

omkring 2 000 000 M e . Storå osakerheter vidlåder alltid ekstrapolationer over

så langa tidsintervall. Mojligheter foreligger till både ovtj-skattningar (for

industrilanderna på grund av måttnadseffekter eller alternative kraftkallor)

och underskattningarna (utvecklingslåndernas framstegstakt, folkokningstakten).

I Sverige antar man for narvarande att den installerade karnkrafteffekten år

1980 blir ca 8 000 MWe och år 2000 ca. 70 000 MWe. Andelen av mottryckskraft,

f jarnvarrae och processvarme torde ej på något satt bli dcminerande aven om dessa

system ger tilltalande mojligheter till hushållning med producerad varmenergi.

Av de klyvningsprodukter som produceras kan krypton-85 direkt kopplas till

energiproduktionens storlek. Beroende på reaktortyp erhålls mellan 100 och 500

Ci/år per MWe installerad effekt. Den lagre si f f ran svarar mot de reaktortyper

som vantas bli aktuelle under seklets sista decennium. Mangderna av andra aktiva

klyvnings- och korrosionsprodukter ar starkt beroende av reaktorsystemens detaljer,

tid mellan produktion och eventuelt utslipp, med mer a.

En annan miljofaktor ar utslappen av overskottsvarme, vilka dock låter sig vål

berakna. For direkt vattenkylda karnkraftverk blir varmeutslappet till recipienten

ungefar dubbelt så stor som eleffekten vid nutida latt vatt enreakt orer med verknings-

grader mellan 30 och 35^- Utslappet minskar med okande verkningsgrad, men incm

den overblickade tidsperioden torde huvuddelen av kraftverken komma att ligga

under h5% i verkningsgrad. Har det galler konventionella kraftverk har man redan

natt ca. k5% verkningsgrad och slapper dessutcm ut storre varmemangder till luften.

De belastar dfrfor sin vatten recipient med foga mer an halften av det varme-

utslapp som ett karnkraftverk ger.
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Losningar med våta eller torra kyltorn ar tankbara cm an ekonomiskt belastande.
Dessutcan bor det påpekes, att de totala varmbalanserna i miljon vid alternativa
utslapp t i l l vatten eller luft ar foga kanda. Det ar således inte med sakerhet
helt problemfritt att slappa ut stora varaemangder i atmosfaren.

Tillåtliga vatskeburna utslapp

vatskeburna utslapp har hi t t i l s begrånsats med hansyn t i l l olika kritiska grupper
i anlaggningarnas narhet. Sannolikt blir forhållandet detsamma aven vid en mer
omfatt ande utbyggnad. I varje fall for kustforlagda anlaggningar erhålls mycket
stora t i l lå t l iga utslapp i forhållande t i l l vad som erfordras for dagens låttvatten-
reaktcrer och reprocéssanlaggningar. Detta har bl.a. medfort att av myndig-
heterna satta ubslappsgranser ligger langt unåer vad som motsvarar ovan anforda
dosgrånser. Ett exemplifikerande av granserna for olika anlaggningar ar darfor
foga upplysande - sakerhetsmarginaler, recipientens typ (marin, brackvatten»
sotvatten) och ut nyttjande (dricksvatten, fiske, rekreation) ger mycket stora
variationer» Jag återkommer i stallet t i l detta i samband med diskussionen av
erfarenheter från existerande anlaggningar.

Tillåtliga luftburna utslapp

Utslappen t i l l luft från kraftverk och reprocéssanlaggningar ar enklare att
behandla, då det galler att berakna doser i omgivningen. De aktivitetsslag sau
kommer ifråga ar inte så många. Iisga andra beaktansvarda radionuklider fore-
kommer Sa adelgasser (krypton, xenon) och jod samt mojligen tritium. Sammansåttningen
av utslappen varierer i huvudsak med fordrojningstiden mellan det klyvningsprodukterna
låcker ut ur branslet och t i l l s de når omgivningen. Bransletypen (uran eller
plutonium) och utbranningen spelar en viss rol l , dock ej avgorande ur cmgivnings-
risksynpunkt.

Utslappsgransen baserade på t i l l å t l i g dos for kritiska grupper i anlaggningens
narhet definieras for adelgaser och for jod. Inom AB Atomenergi har adelgaserta
nomerats efter kryptonisotopen Kr-87 och jod efter isotopen 1-131. For
adelgaserna får man då t i l lå t l iga utslapp på mellan 10 och 200 MCi Kr-87
ekvivalenter per år från kraftreaktorer. Den undre gransen galler for utslåpps-
hojder omkring 100 m och vid fordrojningar mellan branslet och omgivningen på
omkring en timme. Den øvre gransen avser langa fordrojningstider - upp t i l l

I
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1+5 dygn och utslappshojden 200 m. Vid korta fordrojningstider dcminerar

radionukliderna Xr-87, vid mellan ett och ca Uo dygn overtas dominansen av Xe-133,

varefter Kr-85 (med medellivslangden ca 15 år - halveringstiden drygt 10 år)

okar i betydelse for att til slut ensam bli beståmmanée.

Det ar dock uteslutet att en kraftreaktor skall lacke så mycket Kr-85 att den

kritiska gruppens tillåtliga dos 500 mrad/år overskrides. Langt dessforinnan

har forhållandena i reaktoranlåggningen blivit oacceptabla for drift. Produktionen

av Kr-85 i en reaktor på 700 MWe ligger omkring 15 000 Ci Kr-87/år (ca. 200 000 Ci

Kr-85/år). Om allt branslet lackte ut hele sitt innehåll av Kr-85 till omgivningen

skulle dosen darav till den kritiska gruppen inte overstiga 0.1 mrad/år. Troligen

kan man inte tala storre lackage i reaktorerna an omkring 1 /oo av allt producerat

Kr-85, Denna radionuklid behover darfor endast beaktas vid reprocessanlaggningar,

dar branslets innehåll kan rora sig om något eller några tiotal MCi Kr-85 per år och

doserna till kritiska grupper bli omkring 10 mrad/år.

Inte heller dar blir således dosgrånserna for nerboende kritiska grupper något

problem. I sjalva verket ar Kr-85 ett problem endast på mycket lang sikt. Med

den karnkraftutbyggnad vi forutser år 2000 i varlden (2 mil joner MWe), kommer

dosen från allt Kr-85 fritt utslappt till atmosfaren fortfarande att ligga mellan

0,01 och 0,1 mrad/år i medeltal for jordens befoUadng, medan en forsiktig satt

grans for denna dos kunde ligga vid 1 mrad/år.

Skulle vi senare narma oss denna grans, finns redan nu tekniskt utvecklade metoder

att vid reprocessanlaggningarna avskilja och ta hand om 90 - 99% av både krypton-

och xenonaktiviteterna.

Vill man redan nu inrikta sig på den standard ifråga om laga utslåpp från reaktorerna

som kommer att kravas år 2000 av hansyn till befolkningscbsgrånsen, synes dock så

korta fordrjningstider som 1 timme inte kunna accepteras annat an i glesbygdslågen.

De maste då vara langt både från stora befolkninger som de i Centraleuropa och

på USA:s kuster, och från befolkningscentra med 1 miljon invånare eller mer.

Bl a av standardiseringsskal kan man vanta sig att alla reaktortyper genom

fordrojningstider over ett eller några dygn kommer att halla så laga utslappstakter

att Edelgasdosen ej ger några lokaliseringsbegrånsningar.

: fl
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Sköldkörteldoserna från jod domineras helt av 1-131, specielt om exponeringen

sker via födokedjan luft-gräs~ko-mjölk-människa. Även när människan exponeras direkt

via andningsluften ger 1-131 mer än hälften av totala joddosen, om inte hela

reaktorhärdens bränsle är alldeles nyinsatt. Hutida reaktorer förses med aktiva

kolfilter mot jodutsläpp, vanligtvis impregnerade för att öka effektiviteten.

Detta gör att den jod som kommer ut under drift - mindre än en procent av den

från bränslet frigjorda - med stor sannolikhet domineras av organiska föreningar

som metyljodid. Dessa deponeras ej så snabbt på gräs som oorganisk eller elementär

jod. Tillåtlig medelutsläppstakt ökar i så fall från ca. 3000 till ca. 200 000

Ci-131 per år under betessäsongen.

Andra radionuklider i utsläppen till atmosfären än de här nämnda har försumbar

betydelse för omgivningen. Möjligen kan tritium öka i relativ betydelse, om man

avskiljer mer än 905? av ädelgaserna vid reprocessanläggningaraa. Tritium bildas

genom fission, ungefär i takten 10 Ci H3 per år och MWe och ••: ̂ rids inte som

Kr-85 enbart i atmosfären utan även i världshaven och i allt organiskt material.

Det synes därför inte möjligt att kärnkraften någonsin skall kunna byggas ut

så att tritiumdosen till världens befolkning kommer i närheten av 1 mrad/år.

Varken tritium eller ädelgaserna anrikas i ekologiska näringskedjor, vilket

ökar säkerheten i bedömningen av deres transportvägar i naturen.

Driftserfarenheter

När det gäller utsläppen av vätskeburen aktivitet har dessa varit så små vid

kraftreaktorerna att oftast ingen närmare analys av sammansätningen har gjorts.

Tabell 1 innehåller uppgifter för några större amerikanska kraftreaktorer.

Utöver de 1 - 10 Ci som upptagits här släpper de flesta tryckvattenreaktorer

dessutom ut 100 - 3000 Ci tritium per år. Några mätbara doser i omgivningen

av dessa vätskeburna utsläpp har ej erhållits i något fall.

Även bränsleupp&rbetningen har kunnat ske utan att vätskeutsläppen kommit i

närheten av de beräknat tillåtliga. Aktivitetsutsläppen för anläggningarna i

Hanford, ¥ash. och Savannah River, S.C. ligger i storleksordningen delar av

procent och upp til ca 10? av tillåtna gränsvärden. Även för anläggningar med

mycket små recipientfloden gäller detta: man har genom lämpliga renings- och

kontrollåtgärder säkerställt att utsläppen hålls långt under de gränser, som
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lokala forhållanden i varje sarskilt fall motiverat.

Luftburna utslipp har aven de kunnat hållas så laga att doserna i omgivningen for
det mesta vari t forsumbara. Det bor har noteras a t t tabellens uppgift avser ut-
slapp i Curies utan angivende av nuklid. Sem tidligare framhållits b l i r samtnan-
sattningen helt olika for FWR og BWR genom den kortare utslåppsfordrojning den
senare typen h i t t i l s anvant sig av. I gengald avtar den skenbara kållstyrkan snabbt
med avståndet vid BWR, så at t på myeket langa avstand en viss bransleskeda ger
grov raknet samma dos i bada fallen. Utslappen av jod t i l l luft har enligt
uppgift från AEC i USA aldrig uppgått t i l l 1 Ci 1-131 per år vid någon anlåggning.

Luftutslappen från reprocessanlåggningarna har aven de legat langt under de
t i l l å t l i ga nivåerna. Långtidsaspekterna i dette sausranhong har redan berorts.

Fast avfall produceras av kårnkrafttekniken i volymsmassigt myeket små mangder.
Det galler dels kasserade systemkomponenter med av neutronstrålningen inducerad
aktivitet i materialet, e l ler med radioaktive belaggningar, dels slutprodukten
från reprocessanlaggningarnas avfallslinje. Den forra typen av avfall har
mestadels måttliga strålningsnivåer och ej a l l t for långlivade radionuklider.
Lagring t i l l dess aktiviteten ar forsumbar kan darfor ske utan dyrbara
arrangemang och på overskådlig t i d . Den senare typen innehåller en rat t avsevard
del radionuklider sum det t a r storleksordningen 100 år for a t t minska med en faktor
10. For narvarande hanterar man dette avfall efter f 51jande princip: Aktiviteten
koncentreras t i l l en l i ten vatskevolym, som lagras i lacksakra kylda tankar under
några år . Darefter kan man val ja eventuellt fornyad separation och vidare tank-
lagring som vatska eller overforing i glas- e l ler keramikform och lagring som
fast avfall. I både fallen får man myeket små volymer - modema data ger vid
handen a t t a l t Sveriges /:arnbransleavfall år 2000 skulle rymmas i e t t enda
måttligt stort bergrum.

Utslappen av varme t i l l vatten t i l ldrar sig just nu storre interesse an utslappen
t i l l atmosfaren. Min åsikt ar att dessa två aspekter ej borde separeras utan
behandlas tillsammans. Studier på vameutslåpp t i l l oppnå recipienter visar a t t
endast i n i t i a l t - lokalt och vid myeket stora recipientstroomar dominerer inbland-
nings for loppen temperatursankningsmekanismen. Annars ar det avgang t i l l atmos-
faren som svarar for den stora varmetransporten från kylvattenutslappen.
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Exempelvis är den kustnära nettoströomen langs Sveriges östkust av storleksordningen
10 000 m / s . 1°C temperatur forhöj ning av denna stram svarer mot överskottsvärme
från 20 000 MWe. I verkligheten räknar man med at t det behövs t io ta l s gånger mera
i värmeutsläpp för att höja Östersjöns temperatur så mycket. Erfarenheterna
visar att uppmätta temperaturhöjningar är mindre och sträcker sig over mindre
områden än de beräknade. En oljekraftanläggning på över 1000 MVFe ger således enligt
amerikanska uppgifter mätbara temperaturökningar ut t i l l högst 1 km avstånd.

Oljekraften scan alternativ

Som innledningsvis anfördes, måste miljöverkningarna av olika kraftalternativ vägas
mot varandra och inte behandlas var för sig som isolerade fenomen. Såväl oljekraft
som kärnkraft har självklara roller i den framtida kraftproduktionen i et indu-
str ial iserat samhälle. I enstaka fall kommer det ena eller det andra alternativet
att ha så avgjorda fördelar a t t valet är enkelt, men för en stor del av den
elektriska energiproduktionen måste et t alternat i wa l innebära en vägning av samt-
liga för- och nackdelar mot varandra. 0m vi då et t ögonblick studerar olje-
kraftens miljöverkningar, så kan man enklast klarlägga luftutsläppen t i l l sin
kvantitiva del. I Sverige produceras för närvarande ca 1 miljon ton svavel-
produkter per år industrielt . Ti l l atmosfären ut slappes från samtliga kaller
ca 0.75 miljoner ton svaveldioxider per år . Skulle den planerade kärnkraft-
utbyggnaden ersättas av oljekraft bleve svaveldioxidutsläppen år 2000 mellan 0.5
och 6 miljoner ton per år . Variationen här motsvarar en variation i oljans svavel-
halt mellan minst 0.25 och högst 2.5$-. 0m vi avsvavlade oljan före förbränning
finge vi då miljontals ton s tabi l t svavel e l ler andra svavelprodukter att taga
hand om som fast avfall. Väljer vi i s tä l le t at t rena rökgaserna, får vi samma
eller större mängd avfall beorende på behandlingsmetoden och slutprodukten.
Scan synes är detta stora mängder jämfört med vad som för närvarande hanteras.
Dessa avfallsprodukter representerar därför sannolikt inget värde utan utgör
en ekonomisk belastning för verksamheten.

Utsläpp t i l l vatten är svåra at t t i l lskriva specifika anläggningar, men det är
ytterst sannolikt att en given bråkdel av a l l importerad olje avsiktligt el ler
oavsiktligt sprids i våra kustvatten. Troligen är denna bråkdel av storleks-
ordningen promille. Beaktar man at t Sverige importerar ca. 20 miljoner ton olje
per år , forstår man att dette växande miljöproblem måste bekämpas i t id och
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att dessa motåtgårder också kommer att innebåra en okad kostnad for oljekraften

jamfort med dagslaget.

Verkningarna av oljekraften ar inte latt a att ange i siffror. De beror manniskors

och djurs halsa, all slags vExtlighet sant livslångden hos fast egendom. I Sverige

har en uppskattning gjorts av vad korrosionsskadorna, som rokgasutslappen

orsakar, kan uppgå till. Det har darvid beraknats att med 1% svavel i oljan får man

korrosionsskador for 50 mil joner Sv kr per år per 1000 MW el-effekt. Skadorna på

vaxtligheten ar sannolikt av samma storleksordning rent vårdemessigt men kan

dessutom få progressivt okad betydelse på lang sikt. Då det galler halsoeffekterna

ar man skaligen okunning, i varje fall om man jamfor med kunskapslåget på strålings-

bjologiens område. Observationer från grava luftfororeningsperioder i London och

Oslo tyder på att med nuvarande teknik, oljekraften ger en livstidsforkortning

over hela befolkninger på kanskje 1000 levnadsår per år for varje anlaggning på

1000 MWe.

Till slut skall i detta sammanhang anmårkas att vi vet for litet om verknings-

sattet f5r storstadens luftfororeningar for att kunne forutsaga något om huruvida

halsoeffekterna minskas proportionellt med minskade svaveldioxidutslåpp eller om andra

komponenter i utslåppen år av liknande eller storre betydelse.

Haveririskerna

Man blandar ofta vårdelost begrepp som normaldrift, driftstorning, haveri och

olycka i samband med kraft reaktorer.

Det visar sig att olika manniskor menar helt olika saker med en och samma

beteckning. Jag forsoker undvika uttrycket normaldrift och avser med drift varje

tillstånd dar anglaggningen tillåts koras med nominell effekt. Mit forslag ar

att ett haveri år en driftstorning som av en eller annan anledning omojliggor

drift på nominell effekt. Det kan då ur radiologisk amgivningssynpunkt betyda att

driftstorningen orsakat aktivitetsutslapp i samma storleksordning som man kan tillåta

under ett helt år av hansyn till narboende krtiska grupper inom befolkningen.

Sakerhetsanordningarna inom kamkraftanlaggningar ar på skaligen verklighetsframmande

grunder dimensionerade så att omgivningseffekterna av aven mycket stora och osannolika
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liaverier skall vara nårmast betydelselosa ur halsosynpunkt. Man har talat om
sannolikheter på 10 å 10 per år for sådana haverier, dar den mest exponerade indi-
viden i cmgivningen anda inte skulle få mer an några 10-tals rad helkroppsbestrålning.
Om vi tanker oss at vårlden år 2000 har fått 1(000 stora kraftreaktorer, skulle
haverifrekvensen blifrån et t haveri vart 25the år t i l l et t haveri vart 250 000 år
som medeItal.

På senare t i d har man borjat interessera sig for hela spektrumet av haverier liksom
for den tot ala sannolikheten av att någon utsattes for en viss skada från en given
anlaggning. Aven om det kan vara svart att sat t a si f fr or på al la sannolikheterna
och att redovisa alla olika haverier, så finner jag detta satt a t t nårma sig
problematiken mer tillfredsstållande an den teknik som bygger på analys av enstaka
maximalt antagliga haverier. Ett forslag t i l l målsattning for sakerheten mot
haverier kunde vara att långtidsmedelvardet av haveri effekt erna i omgivningen skulle
hållas lagre an det från driften i ovrigt. Vi dare skulle man krava att summan
av riskerna från drift- och haverifallen for karnkraftalternativen ar mindre an
risken från drift av et t alternativt oljekraft verk. Det verkar mojligt att med god
marginal innehålla dessa krav redan med nu tillampade tekniska losningar, men arbetet
på forbattringar fortgår alltjamt inom kårnkrafttekniken.

Slutsatser

Avslutningsvis, låt mig understryka vikten av at t vi går rationell t t i lvågs, når
vi s ta l ler krav på den teknik som ar avs edd a t t t jana manniskan. Vi maste
acceptera at t risker for kropps- och arvskador i storr eller mindre omfattning

ar forenade med varje verksamhet, och dessa risker kan inte elimineras ens genom åter-
gång t i l l e t t rousseauanskt naturstadium. Vi maste i s ta l le t strava efter en
likforming forståelse av sambanden mellan a l la verksamheter och deral tillhorande
risker. Utgående från dessa kunskaper får vi sedan valja mål och tekniska
alternativ på ett sådant satt a t t maniskorna får leva så lange som mjligt i basta
mojliga mil jo . Forst med e t t sådant allsidigt,jamnstarkt kunskapsunderlag kan vi
ha något hopp om att exempelvis fatta ratt beslut i frågor som den om vilken
energiforsorjningsstandard vi skall strava e t te r . Vardet av de feta rubriker
och skramselsprofters forkunnelse torde i detta sammanhang aldrig kunna underskattas
nog.
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Figur 1 . - - ...

Karnkraftutbyggnaden i varlden och Sverige enligt gallande prognoser

(1 GWe = 1 miljon KWe) samt krypton-85-utslåppen i hela varlden

(1 MCi = 1 miljon curie) och den darav orsakade arsmedelsdosen till

varldens befolkning.
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Figur 2

Tillåtiigt utsiåpp

Uppmåtta utsiåpp vid amerikanska reaktorer

Tiilåtliga och uppiuåtta utslapp av radioaktiva adelgaser i Ci/år. K avser

kort fordrojning (ca I timme) fore utslapp, L lang (ca 45 dygn). De ovre

granserna (L.K.) notsvarar att narboende kritiska grupper får 500 mrad/år,

de lagre (1,2,3) att befolkaingsdosen blir i genomsnitt ca 2 mrad/år. 1

avser skandinavisk glesbygd, 2 narhet t i l l Skandiriaviens storsta tatbygder,

3 kontinentala Europa.
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Overtemp. Barsebåck
3000 M We

Figur 3

Exempel på beraknade overtemperaturer ( C) vid Barsebacksverket. Detta kan

jaioforas med nedanstående observationer vid amerikanska verk under drift.

Morro Bay At £ 0 °C vid avst 1 km

Pittsburgh • " " 1.6 "

Waukegan " " 1 "
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Figur 4

IIlaseration av svovel och svavalproduktrcangder i Sverige. "PunkCen anger

totiila mangden svcsvelhaitiga produkter 1966, cet: horisontella strecket vicar

hur rayeket S0^ sora slapps ut till atmosfaren. Kurvorna anger for olika sva—

velhalt i oijan vad sam asåate siappas ut ytcerligare o,m planerad kårnkraft

byt5 pot olja.
r

i


