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LEDER KÄRNKRAFT TIL KÄRNVAPEN ?
av
Fil.lic. Jan Prawitz
Försvarsdepartementet
Stockholm

Bland viktigare frågor i kärnkraftdebatten har varit kärnkraftens
ekonomi, hur man skall ta hand om det radioaktiva avfallet, riskerna
för driftsolyckor och katastrofer. Problem av detta slag kan man
skjuta ifrån sig genom att avstå från kärnkraft.
När det gäller ämnet för kvällen, om en utbyggnad av kärnkraften också
leder till spridning av kärnvapen, intar det problemet en särställning.
Den risken påverkas inte särskilt mycket av om man säger JA eller NEJ
till kärnkraft i ett enskilt land. Problrmets lösning kräver internationellt samarbete och sådant samarbete pågår förövrigt sedan länge.
Trots sin relativt undanskymda plats i diskussionen (i varje fall hos
oss) måste dette problem anses vara det viktigaste. Om man visste att
plutonium, som blir tillgängligt som en följd av kärnkraften, förr
eller senare finner sin väg till kärnvapen och medför kärnvapenkrig, .
så skulle alla säkert vilja avstå från kärnkraft. Men så enkelt är
problemet inte.
Teknisk bakgrund
Den tekniska bakgrunden är att kärnkraftverken, jämsides med energin,
producerar grundämnet plutonium som biprodukt. Plutonium kan liksom
uran 235 användas som kärnsprängämne i atombomber. Man har uppskattat
produktionen av civilt plutonium i världen (utom Kina) till 25 ton/år
1980 och 130 ton/år 1990. Totalt skulle enligt denna uppskattning
75 ton plutonium ha producerats år 1980 och 800 ton år 1990. För tillverkning av en kärnladdning behövs beroende på konstruktionen cirka
7 kg eller mer.
Producerat plutonium återfinnes först i det starkt radioaktiva reaktorbränslet, som är livsfarligt att hantera utom i fjärrstyrda anläggningar, och som alltså bevakar sig självt. Sedan bränsleelementen
fått stråla ifrån sig en tid, kan de upparbetas kemiskt och plutonium
renframställas och antingen lagras eller användas som bränsle i
reaktorer på nytt. Av allt det plutonium, som kommer att bildas,
kommer en del alltså att finnas kvar i använda bränsleelement, en del
att återanvändas och en del att befinna sig i överskottslager. Det
är denna sistnämnda del, som är av intresse här. Hur stor den delen
kommer att bli, beror på hur många kärnkraftverk, som i verkligeheten
kommer att byggas, hur mycket använt bränsle, som kommer att upparbetas,
och hur väl man kommer att lyckas med återanvändning av plutonium. Men
i absoluta tal kan lagren bli betydande på 80-talet.
Plutonium från kärnkraftverk kommer i regel att vara av s k reaktorkvalitet, dvs innehålla upp emot 30% av isotopen Pu 240, och lampar
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sig inte for vapen. Plutonium av vapenkvalitet bör inte hålla mer än
ett par procent av isotopen 240. Vid högre halter av^den isotopen blir
det svårare att initiera kärnexplosionen, det blir svårare att förutsäga explosionsstyrkan och man måste räkna med en mycket svagare
explosion, om det blir någon alls. Svag i detta sammanhang är ett_
relativt begrepp och innebär väsentligt svagare än de flesta militära
laddningar men starkare än de flesta konventionella laddningar. Högre
halt av Pu 240 innebär också större kritisk massa och alltså tyngre och
klumpigare laddning. Pu 240 har också högre egen värmeutveckling och
en laddning med reaktorplutonium kräver alltså mer omfattande kylning.
Men även om en kraftreaktor som regel producerar ett plutonium, som är
olämpligt för bomber, så kan driften inom vissa gränser läggas om, så
att man får ett "bättre" plutonium. Energin blir då mycket dyrare.
Det plutonium, som bildas i manteln på en bridreaktor, får lägre halt
av Pu 240 men ändå för hög för militärt bruk. Vapenplutonium kan ocks?
framställas med hjälp av vissa forskningsreaktorer, som i fallet Indien,
eller bäst i särskilda plutoniumsproduktionsreaktorer.
Däremot är det uran, som används i kärnkraftverk, helt oanvändbart som
sprängämne i atombomber. För detta fordras ett uran, som nästan helt
-~x
består av isotopen uran 235. Naturligt uran innehåller bare 0.7% U 235.
Anrikning av denna isotop i industriell skala görs nu bara hos kärnvapenmakterna. Om och när urananrikningsteknik blir mera spridd läggs
till plutonium-problemet ett allvarligare U 235 problem; allvarligare
därför att uran är enklare att hantera både tekniskt och kärnfysikaliskt
Det kan tilläggas att uran av vapenkvalitet används i några forskningsreaktorer .
Spridningsproblemet
Med hänsyn till det internationella samhällets organisation i suväräna
stater brukar spridning av kärnvapen delas in i fyra kategorier.
1.

Vertikal spridning, dvs ökning av kärnvapenmakternas arsenaler, har
liten anknytning till kärnkraftsfrågan, '.nen är central vid nedrustningsförhandlingarna .

2.

Horisontell spridning, dvs att icke-kärnvapenmakter anskaffar kärnvapen, är det centrala temat i frågan om kärnkraft leder till kärnvapen .

3.

Undernationell spridning, dvs att terrorister eller andra undernationella grupper skaffar sig enstaka kärnladdningar genom stjäla
dem eller själva tillverka dem av illegalt åtkommet klyvbart
material.

4.

Revolutionär spridning, dvs att en revolutionär grupp i samband med
statskupp eller kuppförsök bemäktigar sig delar av en kärnvapenmakts
arsenal, ett fall som har litet samband med kärnkraftsfrågan.

Det är fallen två och tre, som har tilldragit sig intresse i diskussionen om kärnkraft.
Terroristfallet
För en terrorist- eller annan grupp, som övervägar att skaffa kärnvapen,
måste det ligga närmast till hands att försöka komma över en färdig
atombomb från en militär depå. Det skulle ju bespara dem konstruktion
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och tillverkning och garantera stor och säker sprängstyrka. Om det
inte är möjligt, bör âet näst bästa alternativet vara stöld från
militära förråd av uran av vapenkvalitet. Detta därför att uran är
väsentligt mera lätthanterligt än plutonium. Om inte heller det är
möjligt, bör därnäst på listan av alternativ komma stöld av vapenplutonium från militära förråd. Eftersom egen produktion av klyvbart
material ligger utanför en terroristgrupps möjligheter är den sista och
minst attraktiva möjligheten att stjäla reaktorplutonium från civila
förråd. Det är denna fjärde möjlighet man diskuterat i kärnkraftsdebatten .
Skulle gruppen välja någon av de senare metoderna, möter de problemet
att själva tillverka laddningen, vilket inte är så lätt som ibland
b^ir sagt, särskilt om man bare har reaktorplutonium till hands. Det
är sant att mycket av den kunskap, som behövs för att göra en atombomb,
numera finns tillgänglig i den öppna litteraturen. Principerna, särskilt vad gäller kärnfysiken, är allmänt kända.
Men man skall ha stor respekt också för de andra mindre gloriösa disciplinerna, som är nödvändiga att behärska med stor precision, tex
elektronik, kemi, metallurgi, riktad sprängverkan, för att konstruera
en laddning, som verkligen skall ge en kärnexplosion. Hela systemet
skall dessutom fungera med en precision, som mäts i tiomiljondels
sekunder.

^

Enligt en studie, som gjorts vid Försvarets Forskningsanstalt i
Stockholm (av Lennart Holm och Nils Gyldën) skulle det, förutom klyvbart material behövas ett tiotal kvalificerade specialister och flera
års förberedelser i det fördolda, vilket gör det svårt för en terroristgrupp att tillverka en egen atombomb. För en ensam galning skulle det
vara uteslutet.
Andra författare, tex Dr. Ted Taylor, har hävdat att det skulle vara
betydligt enklare. Man har också låtit studenter göra teoretiska konstruktioner av kärnladdningar som "examensarbete" utan andra hjälpmedel
än ett universitetsbibliotek. De exempel, som vi har haft tillfälle
att granska, har dock varit så primitiva, att de troligen inte skulle
ge någon kärnexplosion alls, om nu studenten skulle överleva fabrikationen.
Det kanske mest kända exemplet härpå är den konstruktion, som beställts
av TV-bolaget WGBH Education i Boston för filmen "The Plutonium Connection ".
Det finns en märkbar tendens att personer med en egen erfarenhet av
kärnvapentillverkning anser det enklare att göra en atombomb i det
egna garaget än vad personer utan sådan erfarenhet gör. Eftersom jag
har studerat problemet utan att någonsin ha deltagit i ett fullbordat
kärnladdningsprojekt, så är jag böjd att för egen del göra en konservativ bedömning på samma sätt som Holm och Gyldén. Det är inte små problem som möter en nybörjare.
Det spelar dock minore roll om nybörjare möter stora svårigheter, eller
om en kedjereaktion aldrig skulle starta i studenternas "examens-bomber".
Man har ju alltid möjligheten att en grupp kvalificerade tekniker eller
någon professionell bomb-makare, som hoppat av, deltar i arbetet. Lösningen till problemet terrorister och kärnvapen måste därför sökas i
bevakning och fysiskt skydd av det klyvbara materialet. Skyddsnivån
måste vara enhetlig internationellt, eftersom klyvbart material åtkommet
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i ett land ju skulle kunna användas i ett annat.
Det finns två skäl att hoppas att problemet med bevakningen av
"plutonium-berget" kan lösas. Det ena är att alla regeringar, av
naturliga skäl, tycks eniga om att terrorister måste hindras från att
skaffa sig kärnvapen. En internationell överenskommelse om minimistandard för bevakning och fysiskt skydd håller också på att utarbetas av
det internationelle atomenergiorganet i Wien (IAEA). Det andra skälet
är att kärnvapenmakterna framgångsrikt har lyckats bevaka tiotusentals
kärnvapen och hundratals ton vapenuran och vapenplutonium i årtionden.
Sistnämnda faktum motbevisar också det ibland uppdykande påståendet att
bevakning av plutonium måste göra stater, som satsar på kärnkraft, till
polisstater.
Â andra sidan måste man på många håll förbättra skyddet jämfört med nu,
om man vill minimera risken att plutonium kommer på avvägar. ^Parallellt
måste kärnvapenmakterna naturligtvis fortsätta sina skyddsåtgärder_
kring kärnvapnen. Teoretiskt kan man inte helt undanröja risken för
illegal användning av plutonium med allt strängare bevaknings- och
säkerhetsåtgärder, bara minska den allt mer. För total säkerhet skulle
krävas att man avskaffar de militära och civila förråden av klyvbart
material och även kärnvapenen.
Det egentliga spridningsproblemet
Medan det finns hopp att man skall kunna lösa problemet terrorister
och kärnvapen är utsikterna att komma tillrätta med risken för horisontell spridning mera svårbedömda. Dels finns ingen övernationell myndighet, som kan hindra en nationell regering att använda klyvbart material,
som den förfogar över, till kärnvapen. Dels är den politiska viljan
att avstå från kärnvapen och att hindra spridning inte universellt
accepterad.
Visserligen tycks det vara en rörande enighet om att kärnvapen inte är
bra för andra, men när det gäller att avstå själv finns det viktiga
stater, som tvekar.
Det er klart att en allmän utbredning av kärnkraftsteknologin medför
spridning också av sådana kunskaper, som är relevanta för tillverkning
av kärnvapen. På så sätt finns det alltid en länk mellan kärnkraft och
kärnvapen. Men ett Värnvapenprogram är inte identiskt med ett kärnkraftsprogram. Bräuslacykeln är bara delvis gemensam. Särskilt som en
stat, i motsats till terrorister, knappast kan utgå ifrån reaktorplutonium.
Vista delar av bränslecykeln skulle kunne göras gemensam (tillverkning och upparbetning av bränsle och anrikning av uran 235), men
att framställa vapenplutonium i kraftreaktorer är opraktiskt för att
säga det minsta. Det blir långt enklare och billigare att bygga en
särskild reaktor för produktion av vapenplutonium.
Som politiskt instrument att motverka spridning av kärnvapen har en
struktur av internationella traktater byggts upp. Den viktigaste komponenten är icke-spridningsavtalet (NPT> från 1968, som förbjuder kärnvapenmakterna (Frankrike, Kiia, UK, USA och USSR) att dela med sig
kärnvapen till andra stater och förbjuder icke-kärnvapenmakterna (f n
100 stycken anslutna) att te emot eller tillverka egna kärnvapen.
Traktatens efterlevnad kontrolleras av inspektörer från IAEA i Wien.
Det internationella samarbetet på kärnenergi området regleras av en
mångfald bilaterala avtal, som också innehåller bestämmelser om ute-
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slutande fredlig användning av det som exporteras och importeras plus
kontroll i regel genom IAEA försorg.
NPT-stater är därtill skyldiga att kräva IAEA-kontroll vid export till
stater, som inte är parter till NPT. Det senare är viktigt, eftersom
några viktiga stater står utanför NPT, däribland Indien, Israel, Sydafrika, Argentina och Brasilien. Indien lät i maj 1974 explodera en
kärnladdning, vilket medförde att Canada avbröt sitt atomsamarbete med
Indien. Det är främst Canada, som har hjälpt till att bygga upp Indiens
kärnkraftprogram.
Till NPT-regimen kan man också räkna den kärnvapenfria zonen i LatinAmerika och några andra traktater (som tex förbjuder Finland och Västtyskland att skaffa kärnvapen).
Man bedömde länge att spridningsproblemet var i stort sett löst. Efter
den indiska explosionen har man dock sökt vägar att ytterligare stärka
NPT-regimen. Det viktigaste uttrycket för det är den s k Londonklubben - en kartell av de ledande exportnationerna på kärnkraftsområdet. Dessa stater, f n 12 stycken, har enats om en rad restriktioner
för export utöver vad som föreskrivs i NPT. Dokumentet är hemligt, men
mycket har kommit ut via pressen och förhör i den amerikanska senaten.
Dokumentet föreskriver tex
-

att IAEA-kontroll skall utsträckas till anläggningar, som uppförts
med hjälp av teknologisk information (know-how), som exporteras;

-

att IAEA-kontroll skall omfatta även anläggningar för framställning
av tungt vatten;

-

att exporterade produkter skall ha effektivt fysiskt skydd;

-

att speciell återhållsamhet skall visas vid export av "känslig utrustning", dvs anriknings- och upparbetningsanläggningar, i vilka
material av vapenkvalitet kan framställas. Höganrikat uran 235 skall
inte få framställas alls utan särskilt tillstånd av exportören i sasråd med IAEA i varje särskilt fall;

-

att uppmuntra etablering av "multinationella kärnbränslecykelcentra",
dvs regionala centra där man samlat upparbetningsanläggning, brarslefabrik, avfallshantering och eventuellt även uranarxikning på sar.ima
plats. Syftet med dessa är tvåfaldigt. Dels försvårar den multinationella administrationen av verksamheten, att en enskild stat tar
undan klyvbart material för vapenändamål, dels slipper man långet
transporter av känsligt material, vilket underlättar bevakning och
skydd;
att kräva samma villkor vid reexport till tredje land.

Man hade kunnat tänka sig mera långtgående villkor, tex att inte exportera alls till stater, som står utanför NPT, eller att åtminstone kräve
full NPT-kontroll i sådana stater. Men den svagaste länken blir styrande i en handelspolitisk överenskommelse som denna, eftersom det inte
längre finns någon stat, som har monopol på kärnkraftsmarknaden. Förhandlingarna inom London-klubben fortsätter och gruppen kommer troligen
att utvidgas ytterligare. Eventuellt kommer man att försöka att offentliggöra dokumentet för att söka en universell anslutning till det.
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IAEA-kontrollen
IAEA-kontrollen täcker all fredlig kärnenergiverksamhet i alla ickekärnvapenmakter, som är parter till NPT. Dessutom täcker den en hel
del, dock inte all, verksamhet i ytterligare stater på grund av åtaganden i samband med import. Kontrollen baseras på lagerbokföring, som
är exakt, på mätningar i processindustrierna, som medför ett mätfel, och
på inspektioner. Förekomsten av mätfel gör att man alltid får en skillnad mellan bokförd och uppmätt materialmängd. Visst svinn innebär dock
inte att material nödvändigtvis har blivit illegalt åtkommet. Kontrollens målsättning är att "i tid upptäcka undanhållande av signifikante
mängder material". Med signifikanta mängder menas vad som motsvarar
en kärnladdning.
Inspektörerna kan bar upptäcka men inte förhindra avtalsbrott. Vid
upptäckt rapporteras händelsen till IAEA's styrelse, som kan anmäla
händelsen till FN's säkerhetsråd, som i sin tur kan söka nå en politisk
lösning eller organisera sanktioner, tex exportstopp av kärnbränsle till
den utpekade staten. Hittills har IAEA inte upptäckt något avtalsbrott.
Kontrollverksamheten utökas och förbättras hela tiden i takt med att
den växande kärnkraftsindustrin kräver allt mer kontroll.
Kommentar
Återstår till sist frågan: Kan man hindra kärnvapnens spridning via
kärnkraft? Frågan kan på nuvarande stadium inte besvaras med ett klart
ja eller nej. Ansträngningarna att stärka NPT-regimen kommer säkert
att bidra på ett väsentligt sätt. Men ett flertal stater kommer ändå
i framtiden att ha de fysiska möjligheterna att själva skaffa sig kärnvapen eller kommer de att kunna skaffa sig sådana möjligheter. För
detta kommer en egen kärnkraftsindustri att vara till hjälp, men inte på
ett avgörande sätt.
Även om således länken mellan kärnkraft och kärnvapen kommer att vara i
huvudsak indirekt och inte bör överdrivas, måste man räkna med att vissa
stater i framtiden försökar att diplomatiskt till det yttersta exploatera den länk som finns, för att förhandla sig till fördelar i .utbyte
mot att avstå från egna kärnvapen.
Till sist måste man komma ihåg att det fordras ett politisk beslut för
att en stat skall anskaffa kärnvapen. Jag hoppas att ingen föreställer
sig att det svenska kärnkraftsprogrammet automatiskt kommer att göra
Sverige till en kärnvapenmakt. På det politiska planet vilar det
största ansvaret på kärnvapenmakterna, som genom sina fortsatta rustningar understryker den makt och prestige, som är förknippad med kärnvapen. Man måste föreställa sig att stater i framtiden, särskilt i
u-världen (Indien är ett exempel), kan komma att vilja ha kärnladdningar
främst av politiska skäl och mindre av militära.
Avgörande för frågan är inte den expansion av kärnkraftsindustrin, som
att döma av NPT-staternas översynskonferens i maj 1975 kommer att fort-.
gå i många länder under överskådlig tid. Avgörande blir istället
kärnvapenmakternas politik beträffande sina kärnvapen samt icke-kärnvapenmakternas politiska intentioner.

-
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TRANSPORTATION OF NUCLEAR MATERIALS
av
D r . W.A.

Brobst

Energy Research and Development Administration
Washington D.C.

We can look back over twenty years of shipments in the peaceful nuclear
industry with a sense of great pride of accomplishment. The efforts of
hundred of dedicated and sincere people, working through the IAEA, have
resulted in a set of safety regulations for nuclear transport in which
we can all be very proud and satisfied. Their proof has been twenty
years of nearly accident-free transport, with no evidence of death or
injury from the nuclear characteristics of those shipments. No other
single category of hazardous materials—flammables, explosives,poisons,
corrosives, gases—has been so safe in transport. The various national
regulatory authorities have led the way in snowing the world how well
we can work together in smoothing out the administrative difficulties
in international shipments. These IAEA regulations, published in IAEA
Safety Series Number 6, have formed the basis for most national nuclear
shipment regulations all over the world. Here in Europe they have been
adopted by treaty by most of the countries for rail shipments (RID) and
road shipments (ADR). For air shipments, the International Air Transport Association (IATA) has adopted them, just as the International
Maritime Consultative Organization (IMCO) has adopted them for ocean
shipments. The result is that nuclear shipments have moved easily from
country to country with a minimum of bureaucratic delay and with much
mutual agreement as to tha degree of their safety. These same principles are now being applied to the procedures for shipments of other
hazardous materials. We have set a good example.
Experts from many different countries, working together under the framework of the IAEA regulations, have produced a large number of packaging
and containment designs that are technically unexcelled in safety and
which, at the same time, offer to their users good economic utility by
being both practical in application and fitting well within the total
international transport systems. We have indeed provided a good service
for both the governments and the industries, while always remaining
aware of our responsibilities for the safety of the general public.
During the last 5 years, we have seen the establishment of a number of
verification programs, aimed at determining just how well our regulatory
tests represent true transport conditions for package damage. The
United Kingdom and France have been doing some joint studies on fire
tests. The USA has taken on a large-scale crash testing program.
Japan and the USA are looking at the effects of packages sinking to
the bottom of the sea. The Federal Republic of Germany has been
doing some new work in dynamiccrush testing of packages. The informations flow between the testing countries has been surprisingly good,
but could still be much better.
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Yes, we can be and are very proud of our accomplishments over th? years.
But it is no time to become complacent in our product, because we are still
facing one of our very most important tasks—that of "selling" our product
to the public who is still not as convinced as we are that these shipments
are really as safe as they should be.

Instead, we are at a turning point

well suited for making a critical examination of the problem solutions up
to now and for adapting those solutions to the problems anticipated in the
years ahead.

We have proven the concepts; the hardware seems to work well;

now we must put this technology into full use. Our goal is clear: to
maintain the current safety levels while at the same time coping with the
increasing numbers of shipments and solving new technical problems. Over
the next 10

years, we expect a doubling of shipments in the radioisotope

industry, including isotopes for medicine, agriculture, education, and
research.

More importantly, however, we expect an increase by a factor of

from 10 to 100 in the number of shipments in the nuclear fuel cycle. There
will be new materials- to ship:

solid high-level nuclear waste, fuel cladding

hulls, fission gases, tritium, waste treatment products, recycle plutonium.
There will be new technical problems, such as the high neutron and thermal
levels from short-cooled fuel in the breeder reactor program.

We must avoid

any relaxation in our safety performance, and must continue those actions
which have led us to the good safety record in the past—good safety
engineering, good management, good technical designs, good quality assurance,
and good cooperation.

So it is entirely appropriate for the Nordic consortium to hold its seminar
at this time, so that we can better identify these issues, and can set up
plans and programs which will assure the timely solution of the problems we
face in the years to corns. We should take full advantage of the excellent
international harmonization in the safety regulations themselves, and extend
that into implementation of the solutions of the new problems nnd into
verification of the effectiveness of the regulations.
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Principles of Safety

I would like to turn now to the principles of safety in transport of nuclear
materials. Many of you are quite familiar with the IAEA regulations for
nuclear shipments, but I understand also that many of you are not.

I would

like to try to explain the basic principles in just a few words.

Basically, the regulations are attempting to control three things:

(1) the

release of nuclear materials both during an accident and also under the
normal conditions of transport; (2) the exposure of people -- transport
workers and the general public —

from radiation, mostly gamma rays, coining

from the surface of package; and (3) the maintenance of a safe geometry for
fissile materials. Other regulations also attempt to control the risk from
sabotage or terrorism during transport.

The regulations provide for three types of packaging integrity:
Type A, and Type B.

exempt,

Shipments that contain very small quantities of

radioactivity, or materials where the concentration of radioactivity is
very low, are of such low risk that even if the total contents were dumped
out on the ground or into the sea or a river during transport, there would
be no significant public hazard at all. Cleanup is quite simple, and is
more of a nuisance than a real danger. These shipments are made in normal
industrial-type packages — drums, fiberboard boxes, open wagons, etc.

The

hazard is so low that the packages are exempt from most of the provisions
of the IAEA regulations. This category of materials covers things like
uranium ore, low level nuclear waste, luminous dial wrist watches, tiny
calibration sources, etc.

The next category involves packages which contain larger amounts of
materials, but still not enough to really cause a threat of injury or
death.

Most radiopharmaceuticals and small industrial radiography sources

fall in this category.

If, in an accident, all of the contents were

released, or the sealed source were to be spilled out of the package, it
would be possible for someone to receive a technical overexposure, but the
likelihood of injury would be small, and the likelihood of death would be
essentially zero. These packages have to be stronger than the normal types
of packages used to ship food or clothing.

They will withstand the normal
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blimps and bangs of handling as well as minor accidents without leaking
anything, but might be broken open in a serious accident.

These packages

are called Type A packages.

Now, if the package contains enough radioactivity to really present some
danger of death or injury from the nuclear characteristics, then the package
must be able to withstand serious transport accidents without releasing its
contents.

In some cases, some minor leakage is allowed, but not enough to

be a hazard.

These accident-resistant packages are called Type B packages,

and include such things as spent fuel flasks; lead and steel pigs for
kilocurie gamma ray sources, large technicium generators, and insulated
birdcages for plutonium oxide. These packages must be able to go through a
series of consecutive torture tests, including test foi' high speed impact,
puncture, fire, and water immersion.

There have already been many transport

accidents involving these Type B packages, and in each case the package has
survived the accident without .leakage.

So we have great confidence that

shipments of large amounts of radioactivity in these Type B packages
present a very high degree of safety to' the public.

Whereas Type A packages and "strong industrial packages" may be built along
the IAEA recommendations and testing procedures under the responsibility of
the manufacturer, Type B packages require approval of the competent authority
of the country where the package design originates. The applicant has to
demonstrate by tests and/or calculations that all the safety requirements are
met.

A complete re-approval is required for a container of new design

outside its country of origin, unless all countries involved have ratified an
international convention such as the one concerning the carriage of goods by
rail (CIM).

Since nearly all European countries are CIM countries, the

validation of a design already approved in the other CIM country normally
poses no problem.

In spite of the general feeling among technical experts that the IAEA
packaging standards are very strict, and provide much safety, we in the
United States have been looking into the relationships between those
regulations and actual serious transport accidents.

We have been doing some

detailed risk assessment studies and some studies of transport accidents to
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determine the stress levels on packages. Our studies of rail and road
accidents tell us that the IAEA standards are very appropriate and relevant,
and provide nearly a guarantee that packages which meet the regulations will
never cause a radiological hazard in transport accidents.

Sea accidents are much different than land accidents.

The packages are much

stronger than they really need to be from the viewpoint of stresses due to
impact, puncture, or crushing.

Until recently, there have been some questions

about the ability of spent fuel flasks or plutonium packages to withstand
shipboard fires followed by sinking into the ocean.

The United States has

just finished a study of this problem, and has concluded that the nuclear
effects of a sunken flask or birdcage are very small and quite acceptable.
For example, the 50-year population dose from a sunken plutoniuin birdcage
looks to be about 100 man-rem in shallow water and about 0.1 man-rem for
the deep ocean.

A badly damaged spent fuel flask could possibly release

much of its radioactivity in shallow water and produce a population dose of
perhaps 100,000 man-Tern; in deep water this would be about 100 man-rem.
Compared to the 25,000,000 man-rem population dose in the United States from
natural background radiation, the potential hazards of a sea accident are
very small indeed.

Other questions have been raised aboat the degree of package integrity in
air accidents.

There seems to be little question that Type B packages will

survive the common serious air accidents, such as landing or take-off
crashes, without leakage. However, a head-on mid-air collision at high
altitude, with the nuclear package falling freely through the air to impact
on a concrete surface, could result in leakage beyond that which is allowed
by the regulations. The probability of such an accident involving a
nuclear shipment is exceedingly low, however, since that kind of accident
is in itself very rare. We are looking now to see if there needs to be
any change in the packaging standards for air shipments in order to
provide an even higher degree of assurance that the overall risk is
acceptable.

In the United States, our Congress passed a law prohibiting

plutonium shipments by air until we have finished this study and assured
the Congress that the packages for air shipment of plutonium are crashproof.
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In some cases, there are nuclear shipments that present other hazards, such
as uranium hexaflouride. Here we have a material that has a potential to
produce hydrogen flouride in an accident where the UFg is released from the
package.

In fact, the flouride hazard is much worse than the nuclear

hazard, although the public may not see it that way.

Very often the public

thinks that small nuclear hazards are worse than very large fire hazards or
explosion hazards or corrosive hazards.

Transport of Spent Fuel
The shipment of spent fuel is by far the most complicated and costly
transport operation of the fuel cycle.

Due to their fission product

content, spent fuel elements show a veTy high radioactivity and heat
dissipation.

Further risks are their radiotoxicity and the potential

criticality of the fissionable material.

Flasks with a total weight up to 40 tonnes are shipped by road, using a
special trailer, flasks with higher weights require special rail wagons and
rail transport.

Shipments from the continent (Italy, Spain, FR Germany,

Netherlands and Sweden) to Great Britain for reprocessing at Windscale were
performed by boat, using the "roll on/roll off" method.

In the United States, we have made about 4,000 spent fuel shipments in the
past 20 years.

About half of these have been by rail, and about half by

road. None is shipped by air, and very little by boat or barge.

Spent fuel transport in the future will depend on some or all of the
following basic conditions:
- quantity of the spent fuel discharged,
- Fuel element characteristics, e.g. dimensions, burn-up and heat
dissipation, neutron radiation,
- standardization of nuclear power plants and fuel elements,
- operation of European reprocessing plants as well as availability
of intermediate storage capacity,
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- development of national and international transport systems,
- safety and security (physical protection) requirements of the
competent national authorities.

Above all, this will have an impact on package design.

Increased fuel

burnup in power reactors with more than 600 MWe require specific design
features for higher heat dissipation and the stronger neutron radiation
caused by Curium isotopes. The dimensions and the design criteria of the
fuel elements from the new generation 1300 MWe reactors require even bigger
shipping flasks.

Flasks with a gross weight of about 100 tonnes and a pay-

load of up to 6 tonnes of uranium will be ready for operation by mid-1977.

Although flasks of that size show a much better relation between payload
and gross weight compared to small shipping flasks, it is hardly imaginable
that still bigger flasks with growing problems of heat dissipation, handling
(crano capacities) and shipping will give any additional advantage. Containers of more than 100 tonnes can only be shipped on special wagons by
rail or boat.

Smaller flasks will certainly still be needed for reactors

which cannot be reached by train or boat and therefore need road transport.

Some information about the number of European spent fuel shipments from the
estimated fuel coming from European reactors, can be found in the latest
United Reprocessors Market Survey of 1975. Something like 280 tonnes of
uranium will have to be shipped in 1976, about 1,000 tonnes in 19S0, and
roughly 4,000 tonnes in 1985.

Transferring these quantities to number of shipments and number of shipping
flasks, respectively, we see that in 1985 between 800 and 3,000 shipments
will have to be performed in Europe in order to carry the 4,000 tonnes of
spent fuel from their reactors to the reprocessing plants. The lower number
would be reached if only big flasks with 5 tonnes capacity and an annual
carrying capacity of about 50 tonnes were used; the higher number, if only
small containers (for road transports) with a. payload of about 1.3 tonnes
and an annual carrying capacity of about 20 tonnes were used.
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Since the future trend will lead towards the "standard rail flask" (with a
smaller number of light flasks still in use), the real number of European
shipments will lie between those two extreme values. Thus, we may expect
about 500 shipments in 1980 and perhaps 1,000 shipments in 1985. The
number of shipping flasks used in 1980 will be about 30 (heavy/light
flask = 1 : 1 ) , whereas in 1985 about 100 casks will be required (heavy/light
flask = 5 : 1 ) .

Let us now have a look on some possible problem areas for future spent fuel
shipments.

First, a word about available flask capacity.

Assuming that the

present flask design has reached a satisfactory level and that future technical and safety requirements can be met, the problem will focus on the
availability of sufficient flask capacity, when required.

This means

manufacturing of about 5 to 6 flasks annually until 1980, and about 10 to 15
annually thereafter. To satisfy these needs, the flasks must be standardized
to cope with the standard type reactors and to reduce their time for
manufacturing and approval.

It is obvious that those flasks require adequate receiving and handling
facilities at both the reactor and the reprocessing plant.

Experience has

shown great difficulties in the past because of lack of crane capacity,
too small air lock dimensions and permissible weights, etc.

However, these

problems are being discussed today between all parties concerned, so that
the shipping flasks will match more closely the construction features of
the plants. At reprocessing plants, sufficient receiving, handling, and
storage capacity is required in order to cope with the input of several
hundreds of flasks per year.

It is obvious that spent fuel will more and more be shipped by rail in
future.

Experience has shown that this type of shipment can be performed

by means of the existing railway systems all over Europe.

Transport of Radioactive Waste

Transport of radioactive waste is, of course, subject to the IAEA Regulations,
as well.

Based upon national disposal conditions, however, special require-

ments may be imposed in addition.

The national waste management systems
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therefore vary to quite an extent, although waste packages and basic safety
principles are very much alike. The same holds true for the different
waste categories.

Whereas high level wastes have so far been stored in liquid form at
reprocessing plants, and only occasional shipments have been performed, low
and medium wastes have routinely been handled, solidified, and shipped.

Low level waste is normally shipped in 200 liter (sometimes 100 O T 400 liter)
steel drums to various types. This holds true for shipments to centralized
disposal facilities, as well as for sea disposal.

Wastes of higher activity

within the same category is transported in 100 or 200 liter drums with
concrete imbedding in a 400 liter drum.

Waste drums with a surface dose

rate of up to 20 rem/h are shipped in a disposable concrete container.

Type B overpack containers for medium level waste drums are also in use.
They can be built as a single or multidrum container and comply normally
with Type B requirements.

As of July

1976, about 60,000 waste drums have been shipped to the ASSE

Salt Mine in the Federal Republic of Germany.

More than five times that

number, or 330,000 drums, of French waste have been transported to the
INFRATOME disposal site adjacent to the La Hague reprocessing plant.

In

the NEA sea dumping actions, more than 60,000 waste drums have been
disposed of in the ocean.

Those wastes were normally transported by road

or rail to the disposal sites or on board the ship.

It is worth mentioning

that those shipments have been performed without any case of activity
release.

Experience has shown that transport of radioactive wastes in Europe can
safely be performed under routine conditions and does not pose any special
technical problems.

Provided that adequate waste management systems with

centralized disposal sites will be available, the nuclear industry can cope
with the rapidly increasing need for radioactive waste shipments.

It is

not expected that bigger quantities of high level waste will be shipped in
the foreseeable future, since today's plans provide for on-site conditioning
and storage.
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Nuclear Transport Security

A few words are appropriate regarding the security or physical protection
of nuclear shipments. This matter has become a general issue in Europe as
well as in the United States, and the.public attention has particularly
been drawn to the vulnerability of radioactive shipments to terrorist's
attackSj sabotage, etc. Fortunately, the national authorities responded
very early to this challenge and established security regulations in
accordance with the IAEA Safeguards Recommendations and similar to the
regulations in the United States.

In principle, those national regulations,

which are regularly checked, discussed with the nuclear industry and updated,
if necessary, require a variety of security measures, which depend on
strategic material risks, traffic routes and conditions, container design,
and vehicle features. Whereas all those measures in Europe pretty much
correspond to the U.S. Regulations, any escorting in European countries is
normally done by police forces. This has some advantages over any private
or semiprivate guards, since the police forces are normally better equipped,
can at any given time get in touch with their official communication system,
and can in case of emergency immediately draw upon official European
governmental forces. The United States is tending more toward Federal
government guards rather than private guards.

There is the danger, however, that the national regulations are applied
without full accordance between each other. Therefore, a harmonization
between the European countries is necessary indeed.

Future Problems

I want to turn now to identifying some of these immediate and future
problems that need a coordinated and swift attack.

The first, and perhaps

most critical, is the lack of public understanding and acceptance of the
safety rules and practices.

For years, we have dealt with the technical

issues of transport safety and have largely ignored the effects of social
values on our efforts.

It has become increasingly and painfully obvious

that the social values by which the public judges adequacy of safety differ
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widely from our technical values.

It is useless for us to stand back and

take the stuffy position that "we know what's best" and "the public is not
being logical." The public is controlling more and more of what we do and
how we do it.

We must solve this problem, not in our own terms, but in

terms that the public can understand .and will accept. After ^11, if a
child is afraid of dogs, all the logical and rational explanation in the
world may only reduce his fear a small amount; his fear of dogs will
remain until his own good experience brings a change in his values.
must take a new approach to public understanding and acceptance.

We

This is

truly an international problem, and one that involves the entire nuclear
power industry.

I read recently that 54 percent of the people in Denmark favor

a national referendum to permit the construction of nuclear power plants
there.

Prime Minister Jorgensen and the Danish Parliament have postponed

their decision on nuclear power for another year.

This has all happened

because of the lack of public acceptance of the need for nuclear power, and
a lack of understanding on nuclear power safety.

Another critical problem is that of transport safeguards — the prevention
of theft, hijacking, or dirty tricks by saboteurs or terrorists during the
transport phase.

We need a better definition of the problems themselves,

with solutions being developed on a system basis. Much of our past effort
has been to define the problems in terms of the available solutions, with
the result that our efforts have been more reactive than creative.

The

total problem is crying for some joint planning and analysis, rather than
each country trying to force its ideas on the others. We need the same
international harmonization of regulations here as we have in the safety
area.

A third critical problem is that of defining the technical bases for the
safety regulations. We all are aware of the lack of a comprehensive data
bank upon which to base our test stmdards. Those standards came more
from the value judgments of a broad spectrum of experts in the packaging,
transport, and testing fields.

I believe, without qualification, that we

did a good job in setting up the test standards, the best job we could do
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With what we had.

But, with a growing nuclear program and more public

attention, we need to do better.

We need to develop the technical test

support to allow us to verify the regulatory standards and to identify
areas in which changes are necessary.

The technical experts understand that the IAEA package tests are, in
themselves, not intended to represent specific or generic transportation
accidents.

Instead, they are intended to produce in a package the kind

of damage we expect would occur in serious accidents generally.

The tests

have the advantage that they are fairly simple, inexpensive, and quite
reproducible in the laboratory.

But they do not directly relate to the

accident spectrum, and so they are not understood by the general public.

I think that we've brought this problem on ourselves, and its now up to
us to get ourselves out of the box.

We have a lot more information on

both testing and real accident conditions than we did years ago, and it's
time to use that information.

On one hand, the risk of nuclear injury in a

transport accident is perhaps a thousand times less than the risk of injury
due to common causes, such as broken bones and skull fractures.
is so low, then why do we need more strict standards?

If the risk

On the other hand, if

the degree of safety is maintained at the present level, then we should
expect an increase in the number of accidents due only to the increase in
traffic. This will increase the probability of a release of nuclear
materials.

Looking forward to a 1000-fold increase in the number of spent

fuel shipments, I doubt whether we can tolerate a 1000-fold increase in
release likelihood without having done what we can to control ii.

A more interesting problem to technicians, but perhaps not as critical
from a safety viewpoint, is that of the need for new technology for spent
fuel casks. The newer fuels are producing higher neutron levels than
before, and the blending of dense and light shielding materials offers
many interesting possibilities.

Of perhaps a trickier technical nature

is the high heat dissipation from the breeder reactor fuels that have
only been cooled a short time.

With the increasing numbers of shipments

of spent fuel, we need to look at the design of more efficient systems;
more economical to design, build, and operate.

This means a closer inter-

face between the people who design reactors, those who desipn fuel *r>A
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those who design cask systems. This spills over into the r.ecd for increased
flexibility of facility design in order to accommodate transport needs.
Since safety is not always popular with plant design people, we may be able
to get more involvement of nuclear nontransport people by appealing to them
on economic grounds. This, in turn, may lead to efforts toward standardization of package designs which further improves safety and efficiency, and
also increases public acceptability.

Another question we must come to terms with is that of whether the time has
come to reexamine the IAEA transport standards for radiation dose to facility
operators, transport workers, and the general public.

Studies in the United

States show quite conclusively that the highest population dose comes from
the public exposure during routine transport, not during accidents. The
present standards are, in some cases, 25 years old, and far beMnd the
current ICRP thinkir.£. Their validity is being challenged, and it will be
difficult to support their retention in their present form.

All of our regulatory efforts are for naught if the operators don't do their
job in carrying them out. Nuclear transport safety hinges critically on
the proper fabrication, maintenance, and use of packagings. The IAEA
regulations appear incomplete in their treatment of quality assurance, and
this area needs some immediate attention.

In the United States, over SO

percent of those packages which leaked during transport did so because of
a packaging error within the control of the shipper, rather than a design
error or a transport accident.

There appears to be a need for more information, studies, and reports on
the correlations between engineering analysis, scale model testing, and
full scale crash testing. There has been some significant progress during
the past few years.

I would encourage its continuance, especially on an

international scale. We are doing a lot of this work in the United States,
and we'd like to work more closely with other countries in this regard.

We need to factor into our thinking the effects of transport stresses
(both normal and accident) on the contents of the packages in order to
better understand the interrelated effects of the total system components.
For example, new and spent reactor fuel rods may lose part of their cladding
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integrity during transport due to vibration, impact, etc., and we have
not considered this very much in the development of our regulations. Soon
we shall be transporting high level waste canisters, and the effects of
transport on their integrity will have a significant effect on their
storage characteristics. Even small, isotope capsules can be affected by
transport conditions.
The IAEA regulations concentrate mostly on the packaging itself, and on
the administrative requirements related to the acceptance of the packaging
designs; there is little coverage on transport controls. .It is difficult
to assess the trade-offs between the IAEA safety rules and transport system
operations. But it would be very useful if the IAEA could come up with
some guidelines on the relative safety aspects of such things as escorts,
dedicated vehicles, dedicated trains or truck convoys, and speed limits.
The relative safety of different modes of transport should be quantified.
And we should determine the relevance of the IAEA regulations to the use
of dirigibles, pipelines, intermodal modular systems, and even routine
ocean transport.
Well, we have quite a list of things
How shall we accomplish the solution
nip away at them piecemeal or we can
planning and coordination. I prefer
to solve the total bank of problems,

to work on in the next few years.
to these problems? We can either
take on the task of some long-range
to see us lay out a plan of action
and then work from that plan.

In carrying out any plan of action to solve problems in nuclear transport,
it is vital to have the participation of nuclear reactor designers and
operators, health physicists, economists, governmental authorities, environmentalists, and others involved in the future of nuclear energy. This is
why I am happy to see a growing interest on the part of these people in the
problems of nuclear transport, as evidenced by the attendance at this seminar
of so many nontransport people. With your help we can be sure that the
solutions we develop will have considered all necessary aspects of the
nuclear program.

- 21 -

KÄRNKRAFT UR MILJÖSYNSPUNKT
av
Avd.direkt0r Göran Persson
Statens Naturvårdsverk
Stockholm

All energiomsättning medför miljöproblem, vilket illustreras i Bild 1.
Dessa kan uppträda i någon eller flera av processerna utvinning, raffinering, transport, omvandling eller användning. En jämförelse av problemen försvåras genom att en del är av lokal natur medan andra är
regionala eller globala.
Fossila bränslen
Olja, kol och naturgas har en dominerande roll i världens energiförsörjning.
Användning av olja medför risk för omfattande vattenförorening i samband med utvinning och transport. Luftförorening uppstår vid raffinering och förbränning.
Utvinning av kol ger stora sår i landskapet om brytningen sker i ytan.
Tvättning av kol för att avlägsna svavel ger stora mängder förorenat
vatten och förbränning stora luftföroreningsutsläpp liksom stora askmängder. Till detta skall läggas arbetsmiljöproblemen vid kolbrytning.
Enligt uppgifter från USA's gruvarbetarförbund dödades 73 och skadades
3.698 arbetare 1974. Därtill dör varje år i USA cirka 3.000 gruvarbetare i silikos.
överföring av elkraft genom luftledningar ger omfattande påverkan på
landskapsbilden.
De lokala problemen i samband med användning av fossila bränslen känner
vi sedan flera hundra år. Men det är först under senare år som de
regionala och globala problemen börjat uppmärksammas. Ett regionalt
problem är transporten rv svavel som försurar känsliga marker och vatten
på stora avstånd från källan.
Ett globalt problem som kan visa sig vara vårt allvarligaste miljöproblem är de ökande halterna koldioxid i atmosfaran. De utvinningsbara olje- och kol reserverna i jorden motsvarar under alla förhållanden
en koldioxidmängd större än den som naturlagen finns i lufthavet. Med
nuvarande takt i användningen av fossila bränslen tar det 200 - 250 år
innan lufthavets koldioxidhalt fördubblats, men redan en årlig tvåpro• centig ökning av förbränningen innebär att koldioxidhalten har fördubblats inom 100 år. Detta under förutsättning att havets roll som
sänka för koldioxiden i luften förblir oförändrad. En fördubbling av
lufthavets koldioxidhalt innebär förändringar i det globala energiflödet
som är cirka en procent av det naturliga. Detta skulle sannolikt ge en
påtaglig störning av nu rådande balans.
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Även om beräkningarna är osäkra är framtidsperspektiven tillräckligt
oroande för att man allvarligt skall ifrågasätta en ökning av användningen av fossila bränslen. Det är troligen de långsiktiga miljöeffekterna
som sätter den yttersta gränsen för användningen cTv fossila bränslen
som energikälla. Vi kan inte rena rökgaserna för koldioxid. Endast en
övergång till andra energiformer kan lösa detta problem. Vad som
ytterligare bör understrykas är att en global klimatförändring på grund
av ökad koldioxidhalt i lufthavet kan väntas bli bestående kanske
hundratals eller tusentalet år eftersom havet endast långsamt kan sänka
koldioxidhalten även om utsläppen helt upphörde.
Kärnenergi
Bild 2 visar kärnbränslets kretslopp. I samband med denna bränslecykel
kan vi identifiera olika miljöproblem. Gruvbrytningen kan medföra stora
ingrepp i landskapsbilden. Den svenska planerade årliga uranutvinningen
i Ranstad innebär t.ex. att för att utvinna 1300 ton uran behövs en
skifferbrytning på 6 milj. ton per år. Detta kan låta avskräckande men
det rör sig om mindre än en femtedel av den kolmängd som måste brytas
för samma energiproduktion.
Ett potentiellt problem i samband med uranbrytning är att radioaktiv
radongas frigörs. Uran är av naturan svagt radioaktivt och ger vid
sitt sönderfall upphov till nya grundämnen av vilka vissa i sin tur är
radioaktiva. Ett sådant ämne är ädelgasen radon som under ogynnsamma
omständigheter kan samlas i gruvgångarna och utsätta arbetarna för
otillåtliga stråldoser. Detta kan förhindras genom effektiva ventilationssystem och instrumenteil övervakning. Problem med radon förekommer för övrigt också vid annan mineralbrytning.
Anrikning och bränsledtillverkning medför inga stora omgivningsproblcm.
Transporten av bränsle efter användningen i reaktorn sker i särskilda
behållare som dels skärmar av strålningen dels skyddar bränslet mot yttre
åverkan. Behållarna är konstruerade för att tåla fritt fall från nio
meters höjd, brand i 30 minuter vid 800°C och nedsänkning i vatten till
minst 15 meters djup under minst åtta timmar. Det är svårt att tänka
sig olyckshändelser vid transporter som skulle leda till alvarligare
situationer än dessa.
I upparbetningsanläggningen överförs bränslet i i lösning. Sådana anläggningar kan ge miljöproblem både i arbetsmiljön och i omgivningen.
Liksom för kärnkraftverk finns emellertid regler för hur mycket aktivi. tet som får släppas ut från sådana anläggningar. I existerande upparbetningsanläggningar synes arbetsmiljön inte ha varit tillfredsställande. Ytterligare tekniska åtgärder måste därför vidtas.
Miljöproblemen vid en kärnkraftreaktor är av två slag. Dels finns risk
för utsläpp i samband med olyckshändelse dels har vi de kontinuerliga
utsläppen. När det gäller risken för kärnkraftolyckor har omfattende
studier utförts, särskilt i USA. Bild 3 visar resultatet av den s.k.
Rasmussenrapporten där man jämför risken för en kärnkraftolycka med
naturkatastrofer och människoförvållade olyckor. Även om osäkerheten
i#_ sådana beräkningar självfallet är stor bör slutsatsen bli att riskerna
för kärnkraftolyckor ligger betydligt under de risker som vi accepterar
för andra verksamheter i vårt samhälle.
För de kontinuerliga utsläppen har internationella strålskyddskommissionen (ICRP) utarbetat rekommendationer. Dessa används sedan av myndigheterna i olika länder, ofta efter viss skärpning. I Sverige föreskrivs
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att allmänheten inte skall få dosbidrag från kärnkraft som är större
än 10 mrem per person och år. Liknanade bestämmelser gäller i USA och
flera andra länder. Som framgår av Bild 4 medför en sådan begränsning
av stråldoserna att bidraget blir mycket litet i förhållande till den
naturliga strålningen.
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att jämföra miljöstörningar
från fossileldade kraftverk med kärnkraftverk. Bild 5 visar en sådan
jämförelse. Man jämför där den mängd utspädningsluft per alstrad
energimängd som behövs för att innehålla föreskrivna hygieniska gränsvärden. Som framgår ligger kärnkraften betydligt bättre till än kol och
olja och även bättre än det renaste fossila bränslet naturgas. Detta
är så mycket mera anmärkningsvärt som hela säkerhetstänkandet inom
kärnkraften får anses vara betydligt mera utvecklat än för de konventionella energikällorna. Detta framgår av Bild 6, som är en jämförelse
mellan gränsvärden för strålning, svaveldioxidhalt samt kvävedioxidhalt
i förhållande till gränsvärden och påvisbara skador.
Det miljöproblem vid användning av kärnkraft som nu diskuteras mest är
hur det högaktiva avfallet skall tas om hand. Man hävdar från olika
håll att det i dag inte finns acceptabla lösningar. I en upparbetningsanläggning erhålles en avfallsvätska av storleksordningen 20 m 3 per
reaktor och år. I denna vätska separeras uran och plutonium från det
radioaktiva avfallet som sedan överföres till fast form. Det material
som i dag anses bäst uppfylla kraven på långtidsstabilitet är glas.
Avfallet arbetas in i glassmälta som hälls upp i stålbehållare där den
får stelna. Ett kärnkraftverk på 1000 MW el producerar ca 3 m^ sådant
avfall per år. Planer finns sedan på att slutgiltigt deponera avfallet
på stort djup i geologiskt stabila bergformationer. Olika slag av bergformationer kan komma ifråga. I Sverige anses förutsättningarna goda
för att man i urberget skall finna många platser som uppfyller stabilitetsvillkoren.
En fråga man bör ställa sig är huruvida det verkligen är så bråttom
med att upparbeta använt kärnbränsle och att hitta slutliga deponeringsplatser för det högaktiva avfallet. Det kan ifrågansättas om man
över huvud taget skall upparbeta använt kärnbränsle om man inte tankar
sig en övergång till briderreaktorer i en framtid. I så fall skulle
man på lämpligt sätt ta hand om det förbrukade kärnbränslet och deponera
detta. Därigenom skulle man komma ifrån miljöproblem vid upparbetningsanläggningar och risken för att plutonium skulle komma på avvägar
efter upparbetning. Det viktiga synes därför vara att finna en lämplig
förvaringsplats för använt bränsle. Efter 10 - 15 år kan man sedan besluta om huruvida upparbetning skall ske eller inte. Mellantiden kan
användas för vidare teknisk utveckling och en politisk diskussion om
huruvida man skall ta steget in i brideråldern eller nöja sig med att
kärnkraften blir en parentes i form av de nuvarande konventionella
reaktorerna. För Sveriges del skulle denna parentes bli minst 200 år
med de tillgångar på uran som finns i landet.
Frågan om huruvida en spridning av civila kärnkraftprogram till många
länder också medför ökad risk för spridning av kärnvapen är egentligen
inte en miljöfråga men kan ändå förtjäna vissa kommentarer. Vi knn
då konstatera att när det gäller militära ändamål bortfaller de lönsamhetskriterier som normalt gäller för civila kärnkraftprogram. Ett
syfte kan vara att av prestigeskäl ta sig över kärnvapentröskeln.
Många länder som betraktas som underutvecklade kan mycket väl på egen
hand uppbåda de tekniska och ekonomiska resurserna för att skaffa
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kärnladdningar. Att undanhålla ett land civil kärnkraft är därför ingen
garanti för att landet ifråga inte kan skaffa sig kärnvapen. Till detta
kommer att man redan i dag i laboratorieskala har demonstrerat nya och
enklare metoder för urananrikning (laseranrikning). Detta kan göra omvägen över plutonium överflödig även för mindre länder. Risken för
kärnvapenspridning kanske minskas men elimineras inte genom en allmän
avveckling av den civila kärnkraften. Man kan också fråga sig om inte
risken för väpnade internationella konflikter ökar om man undanhåller
utvecklingsländerna en stor energiresurs.
Förnyelsebara energikällor
Av dessa är vattenkraften den ojämförligt viktigaste. Till skillnad
från miljöproblem vid användning av fossila bränslen och kärnkraft kan
inte miljöproblemen vid vattenkraft mätas i absoluta termer. Om det
finns stora outnyttjade resurser av vattenkraft kan denna energikälla
användas utan påtagliga miljöstörningar. Men för varje utbyggnad ökar
värdet av de ännu icke utnyttjade vattenkraftresurserna. För Sveriges
del har vi kommit i ett läge där naturvårdsverket har gjort den bedömningen att all ytterligare utbyggnad av vattenkraft med undantag för
vissa marginella ökningar måste vindvikas. I sin gradering mellan olika
energikällor har naturvårdsverket fastnat för att en utbyggnad av vattenkraften vore den ur miljösynpunkt sämsta. Därefter kommer en ytterligare
satsning på oljekraft. Naturvårdsverket har därför funnit att kärnkraften är den ur miljösynpunkt bästa energikällan. Man har då tagit
fasta på de uttalanden från olika myndigheter med ansvar inom strålskyddet som har försäkrat att denna del inte erbjuder svårare problem.
Andra förnyelsesbara energikällor är solenergi, vindenergi, våg- og
tidvattenenergi och geotermisk energi. Det är sannolikt att solenergi
för uppvärmningsändamål kan introduceras under 1990-talet men för elproduktion först efter år 2000. Kostnaderna är måttliga vid användning
för uppvärmning men höga för elproduktion. Miljöpåverkan är liten vid
utnyttjning för uppvärmning, större vid elproduktion.
Vindenergi kan introduceras under 1980-talet. Kostnaderna är måttliga
men miljöpåverkan kan bli stor genom den påverkan av landskapsbilden
som vindkraftverken med sina stora propellrar ger.
En annan förnyelsebar energiresurs som kan få betydelse är skogen,
eller rättare sagt s k energiskogar. Försök har visat att man med
vissa arter av sälg och poppel kan uppnå en omvandling av solenergi till
vedmassa som vida överträffar nuvarande skogar. Man diskuterar därför
att använda vissa marker, i första hand våtmarker, för att odla sådana
skogar antingen för direkt användning som bränsle eller för omvandling
till exempelvis metanol. Sådana energiskogar kommer att vålla miljöproblem. Detta kanske bäst illustreras av att vi i år har en internationell kampanj för att värna våra våtmarker - just sådana marker som är
aktuella för odling av energiskogar.
Svensk energipolitik
I början av 1975 antog Sveriges riksmöte en ny energipolitik med stark
betoning på energibesparing. Energikonsumtionen skulle inte tillåtas
öka med mer än två procent per år som ett genomsnitt för perioden 197385. Målsättningen var en nolltillväxt år 1990. Det mesta av den nya
energi som skulle behövas fram till 1990 skulle komma från kärnkraft.
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Detta innebar att 13 kärnkraftreaktorer skulle byggas i Sverige. Fem
reaktorer är i dag i drift och ett sjätte är under laddning. För ytterligare fyra reaktorer är byggnadsarbetena långt framskridna.
I och med regeringsskiftet i år är den svenska energipolitiken åter i
stöpsleven. Det störst partiet, centerpartiet, i nuvarande koalitionsregering är bestämda motståndare till kärnkraft. Tiden fram till nästa
beslut om energipolitiken år 1978 torde komma att präglas av många
diskussioner omkring huruvida lagringen och förvaringen av högaktivt
avfall kan anses kunna ske på ett betryggande sätt.
Regeringen presenterade för några dager sedan den s k villkorspropositionen, dvs förslag till lag om särskilt tillstånd för att få ta kärnreaktorer i drift. Villkoren som skall vara uppfyllda innan en kärnreaktor laddas är:
-

Kraftföretaget måste visa upp avtal som på ett betryggande sätt
tilgodoser behovet av upparbetning av använt kärnbränsle
Kraftföretaget måste visa var och hur en helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet kan skje
Alternativt måste kraftföretaget visa hur och var en helt säker
slutlig förvaring av använt, men inte upparbetat kärnbränsle kan ske|

Avtal om upparbetning måste vara en juridiskt bindande överenskommelse
som ger garantier för en betryggande hantering av det använda kärnbränslet.
Förslag angående den slutliga förvaringen måste ange detaljerade uppgifter om bl.a.
I vilken form avfallet eller det använda kärnbränslet är tänkt att
förvaras
Hur förvaringsplatsen skall ordnas
Hur transporterna av det radioaktiva materialet skall ske.
Diskussion
Utformningen av ett lands energipolitik är en viktig fråga. Det finns
en tendens i dagens diskussion att frågan ses från en alltför snäv
nationell synpunkt. Det är viktigt att i sammanhanget fråga sig hur en
global energipolitik borde se ut. Självfallet är ingen så blåögd att
han tror på möjligheterna att komma överens om en sådan. Det är emmelertid viktigt att en nationell energipolitik utformas så att den ej går
stick i stäv mot en vad man uppfattar som riktig global energipolitik.
Om man då ställer frågan huruvida kärnkraften har en plats i en global
energipolitik måste svaret bli ja. Man kan dessutom konstatera att
den redan har en plats. Kärnkraften måste i dag anses vara en etablerad
energiform. En annan fråga för diskussionen i Sverige är om det finns
speciella skäl att undvika kärnkraft i vårt land. Tvärtom torde det
förhålla sig så att Sverige har speciella skäl för att utnyttja kärnkraft med hänsyn till att vi saknar egna resurser av fossila bränslen.
Dessutom är Sverige ett högt utvecklat industriland, vilket underlättar
användning av kärnkraft. Ett tredje skäl är att det finns goda möjligheter att förvara det aktiva avfallet på ett betryggande sätt. Att
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avstå från kärnkraft betyder också en ökad press på olja som kan användas av alla länder. Visst har ett land som Sverige råd att avstå
från kärnkraft men tvärtemot vad som ofta hävdas kan man ifrågasatta om
detta är en moralisk riktig energipolitik med hänsyn till utvecklingsländernas behov.
Min jämförelse mellan olika energiformer och de för- och nackdelar som
är förknippade med dessa utmynnar i följande rekommendationer:
Minska oljeberoendet genom ökad satsning på energibesparing, utveckling
av förnyelsebara energikällor och användning av kärnkraft.
Reservera olje och gas för transportsektorn och den kemiska industrin
samt för små värmealstrando enheter framför allt i utvecklingsländerna.
Prioritera kärnkraft framför kol för elproduktion och varmealstring i
stora enheter framför allt i länder utan egna koltillgångar.
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ER ENERGIØKONOMISERING NØDVENDIG I NORGE
Plenumsmøte med P.F.

Stortingsrepresentant Erland Steenberg

Økt viten og nye erkjennelser har satt diskusjonen omkring energispørsmålene i brennpunktet i den senere tid på en mate som var ganske
ukjent for få år siden. Tanker og meninger fra 1950 - 1960 årene blir
i dag lagt tilside til fordel for hva en kan kalle en mer ressursbevisst.
holdning. Dette henger sammen med stadig økende kunnskap om ressursenes
begrensning, økt skepsis mot fortsatt betydelige naturinngrep, større
forståelse for naturens egen balanse og vekselvirkning, og at naturens
evne til å tåle videre belastning i form av fortsatt forurensning er
begrenset.
Kan både vart og andre energislukende land klare å gjennomføre en redusert vekst i forbuket i de nærmeste år, kan en vinne verdifull kanskje avgjørende - tid. Problemet består i dag i at det bare er vannkraften av de kjente selvfornyende ressursene som vi har lært oss å utnytte skikkelig. Dersom vi skal lykkes i å utvikle teknologi til å utnytte sol-, vind-, tidevann- og jordvarmeenergi på en mate som gjør
disse til skikkelige alternativer, må forskerne og vitenskapsmenn
sikres tilstrekkelig tid. Klarer de ikke dette før vi har tæret for
mye på de ikke-fornybare energikildene vi i dag bruker, setter vi kommende generasjoner i en fryktelig tvangssituasjon. Det må være vart
siktemål å hindre at våre etterfølgere gjør oss ansvarlige for at de er
blitt påtvunget en slik arv. For å unngå at dette blir ettertidens dor.,
må vi derfor sikte mot en gradvis stabilisering av energiforbruket.
• En lavere vekst i energiforbruket framover gjør det langt mindre påtrengende med atomkraftverk her i landet, idet vi blant annet fortsatt
har visse reserver å gå på når det gjelder vannkraft. En redusert vekst
og derpå følgende stabilisering av forbruket vil føre til at behovet
for atomkraftverk blir ytterligere redusert. Et like viktig forhold er
at også atomkraftverk tærer på ressurser som ikke er fornybare, og at
det derfor heller ikke av den grunn representerer noen permanent løsning. Endelig er det knyttet meget alvorlige problemer til kjerne-.
kraften som gjør det ennå mer ønskelig å unngå en slik løsning.
Energiforbruk, økonomisk vekst, sysselsetting
For at oppslutningen om
energiforbruket kan bli
av veien. Jeg tenker i
sammenheng mellom vekst
setting.

et planmessig arbeid for redusert vekst i
størst mulig, må enkelte misforståelser ryddes
denne forbindelse særlig på den gamle myten om
og energiforbruket, økonomisk vekst og sysssel-

Det sier seg selv at innsats av energi, utgjør en forutsetning for produksjon, som igjen skaper økonomisk vekst. Nettopp derfor er det så
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viktig at vi i de ulike landene ikke legger beslag på så store energiressurser at verdens fattige nasjoner fratas muligheten til å bedre
sin situasjon.
Også i de rike landene har sanunenhengen mellom økt energiforbruk og økt
bruttonasjonalprodukt vært ganske klar. I den senere tid har det
imidlertid kommet fram opplysninger som svekker inntrykket av en slik
sammenheng, og at sammenhengen i det minste kan påvirkes. Den forrige
svenske regjeringen la f.eks. opp til en prosentvis reduksjon i energiforbrukets vekst, men regnet med at dette ikke ville få særlige konsekvenser for den økonomiske veksten. Dette synet har nå også fått full
gjeiinomslagskraft også innen vart land. Miljøvernministeren har f.eks.
uttalt at vi kan oppnå økonomisk vekst med betydelig mindre økning i
energiforbruket enn hittil.
For Norges vedkommende er det en del tegn som tyder på at sammenhengen
mellom energiforbruk og samlet produksjon ikke lenger vil være så
sterk som hittil. På de felter hvor vi for tiden øker vår økonomiske
virksomhet, er ikke behovet for energi så stort. Det er nemlig nå mer
i de tjenesteytende næringer enn i de vareproduserende næringer vi nå
ekspanderer mest»
Når det gjelder energitilgangen i Norge er forholdet at vart elektrisitetsforbruk - men ikke vart samlede energiforbruk - er høyere enn i
noe annet land. Og mens vannkraft i hele verden bare dekker 2% av
elektrisitetsforbruket, dekker dan i Norge nær innpå 100%.
Alternativ forskning
Mange steder i verden foregår det en intens forskning for å finne frara
til alternative enegikilder til de nå kjente. Her til lands er vel ennå
lite gjort på dette området. For å unngå drastiske beslutninger som vi
kanskje ikke på langt nær kjenner konsekvensene av i relativt nær framtid, må vi i en ganske annen grad sette inn midler på forskningens
område. Vi må søke kontakt med utenlandske forskningsinstanser og
. bygge videre på erfaringer som allerede er høstet. Etter mitt syn bør
den norske innsatsen på dette området ligge på slik forskning som utvikler fornybare energikilder. Bare intens forskningsvirksomhet som
bygger på selvfornyende energikilder kan gi en permanent løsning av
morgendagens energiproblemer.
Når det gjelder mulighetene for å kunne finne fram og nyttiggjøre seg
visse alternative energikilder, vil jeg gjerne få vise til den rapport
som den nordiske samarbeidsinstitusjon "Nordel" la fram i fjor. I sin
sammenfatning sier rapporten bl.a. om ulike energiformer:
a.

Solenergi for oppvarmningsformål kan introduseres under 1990-tallet.
For elektrisitetsproduksjon først etter år 2000. Kostnadene er moderate ved anvendelse for oppvarmning, høye for elektrisitetsproduks jon.

b.

Vindenergi kan introduseres allerede under 1980-tallet.
er moderate.

c.

Bølge- og tidevannsenergi bør kunne introduseres under 1990-tallet.
Kostnadene kommer sannsynligvis til å bli dyrere enn for de nå
konvensjonelle kraftslag.

Kostnadene
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à.

Jordvarme-energi kan muligens introduseres i slutten av 1990-tallet.
Kostnader og miljøpåvirkningen ansees som moderate.

e.

Varmepumper er i hovedsak ferdig utviklet.
og miljøpåvirkningen fordelaktig.

f.

En langt mer intensiv utnyttelse av torv, kuli og biologisk avfall
kan komme på tale allerede under 1980-tallet.

Kostnadene er moderate

Også et par andre energikilder blir omtalt i rapporten såsom fusjonsenergi og breeder-reaktorer- For sistnevnte vil en kunne regne med
anvendelse allerede på 1990-tallet, fusjons-energien noe senere.
Som konklusjon kan en si at flere av de nevnte energikilder vil kunne
anvendes før århundreskiftet, dersom forskningsindsatsen intensiveres.
Dette i seg selv gir ingen garanti for å unngå kjernekraft eller noen
annen form for varmekraft. Det gir oss imidlertid et "pusterom", slik
at andre og tryggere energiformer kan bli utprøvd.
Energisparing
Det kreves tid til en slik innsats, og vi må unngå å komme i den situasjon at vi blir bundet opp til å sette alle kreftene inn på å finne
fram til kortsiktige løsninger på dagens vanskeligheter. Jeg mener der-i
for økt energisparing kan bli en nøkkelfaktor som kan bidra til å gi oss
det nødvendige pusterom. Også på dette område kan vi bygge videre på
meget lovende erfaringer fra utlandet. Det det står på er i første
rekke midler til å komme i gang. Det gjelder midler til gjennomføring
både av konkrete spareprosjekter og til utprøving av nye tiltak på en
rekke interessantr områder.
Det sier atskillig om innsparingsmulighetene når vi vet at bedre isolasjon i veggene kan redusere kraftforbruket med opptil 50% enkelte steder.
Fra fagfolk blir det dessuten hevdet at bruk av varmegjenvinning, der
lufte trekkes ut av byggene, kan gjøre det mulig å bruke opp til 80%
av varmen på nytt.
På industrisektoren bør vi nytte betydelige midler til energisparing.
Det er av stor betydning å finne fram til finansielle ordninger som på
sikt kan stimulere til investeringer i energisparetiltak på dette området. I utlandet har man f.eks. innen deler av prosessindustrien
klart å minske energiforbruket med opptil 60 - 70 %.
Også innen overførings- og distribusjonsnettet for elektrisk kraft er
det betydelige energimengder å hente inn. På landsbasis går ca. 10%
av elektrisiteten tapt på grunn av for dårlig nett.
Ved siden av å gi opplysningsarbeidet høyere prioritet, vil vi også
måtte styrke forskning i energisparing. Viktige arbeidsfelt.framover
er industrielle prosesser, transport og samferdsel, varmegjenvinning og
gjenbruk av flest mulig ressurser, utnyttelse av spillvarme, nye brenselssystemer etc. Mulighetene er sikkert betydelige. De fleste sparetiltak vil dessuten kunne få positive effekter på miljøet, særlig i
form av mindre forurensning. Økonomisk framstår også energisparing som
ganske attraktivt. Enkelte hevder til og med at det å spare en kilowatt
koster atskillig mindre enn utgiftene ved å bygge ut og føre fram den
tilsvarende kraftmengden. Jeg er ingen ekspert på dette, så jeg vil ta
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all mulig forbehold om de tall jeg har brukt i det foregående. Men
under enhver omstendighet synes det gjennom en rekke publikasjoner og
utredninger som foreligger, å kunne være betydelige kraftkvanta å hente
inn.
Oppsummering
For oversiktens <;kyld kan det være grunn til å foreta en kort oppsummering:
Vi vet at
de fleste av våre nåværende energikilder vil være oppbrukt innen
relativt nær framtid og det hersker usikkerhet omkring eventuelle
nye kilder,
stadig økende energiforbruk skaper alvorlige trusler mot vart miljø
og kan skape uheldige sosiale omveltninger,
de fattige landene sakker ytterligere akterut i kampen om ressursene.
En må derfor gå inn for at:
veksten i energiforbruket gradvis reduseres Flik at det kan stabiliseres fra et visst tidspunkt,
det er nødvendig med en aktiv styring av energiforbruket i forhold
til andre aktiviteter i samfunnsutviklingen,
forskning for utvikling av nye alternative energikilder basert på
fornybare ressurser må prioriteres,
det må iverksettes et omfattende energispareprogram både for å
forhindre uheldig kortsiktig utbygging og for å gi rom for utvikling av nye energikilder,
-

bygging av atomkraftverk kan på denne bakgrunn avvises slik at vi
også unngår atomkraftens risikomomenter.

Energitilførselen skal gi nåværende og kommende generasjoner tryqghet
og sikkerhet, arbeid og inntekt
Energipolitikken må derfor formes for å tilfredsstille disse velferdsmålsettingene. En viktig forutsetning for å oppfylle disse kravene, er
å skape handlingsfrihet for framtiden når det gjelder valg av energikilder. En satsing pa flere alternativ og en god ressursdisponering utgjør grunnlaget for en slik handlingsfrihet.

- 37 -

ER ENERGIØKONOMISERIKiG NØDVENDIG I NORGE
Plenumsmøte med P.F.

Vise-adm.direktør Henrik Ager-Hanssen
Den norske stats oljeseiskap a.s

Det er vel ingen som har vanskeligheter med å svare et klart ja på det
spørsmålet som ligger til grunn for aftenens paneldiskusjon. Det fundamentale problem derimot er hvor store veksler en kan trekke på energiøkonomisering for løsning av de fremtidige energiproblemer dersom vi
ønsker et samfunn med fortsatt kvalitativ og kvantitativ vekst. Denne
problemstillingen er blitt aktualisert gjennom de målsettinger i energipolitikken som Sverige har gått inn for og de synspunkter som fra forskjellige hold også har kommet til uttrykk i den energipolitiske debatt
i Norge.
Jeg ser det ikke som min oppgave i dette innlegget å drøfte eller ta
stilling til det politiske spørsmål om den ønskede fremtidige samfunnsutvikling, men snarere å påpeke og å underbygge den kausale sammenheng
der er mellom de samfunnsmessige langtidsmål og utviklingen i energiforbruket.
En slik analyse er blitt foretatt av Scandpower a.s med finansiell
støtte fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Analysen
er basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i Regjeringens
ressursmelding (St.meld. 50, 1974-75). Hensikten med analysen var å
vurdere den mulige energiforbruksutvikling korresponderende til realistiske politiske og økonomiske forutsetninger for det norske samfunn.
Energiforbruksanalysen, som er ført fram til år 2000, er dokumentert i
en rapport datert september 1976 og er tilgjengelig fra Scandpower og
NTNF.
Jeg skal i det følgende redegjøre for noen av hovedresultatene fra
analysen, og deretter skal jeg også knytte aftenens tema til den internas jonale utvikling på energiområdet.
Energiforbruket i Norge frem mot år 2000
Formålet med den omtalte energiforbruksanalysen var:
å skissere en mulig utvikling av energiforbruket og energiforbruksmønsteret frem til år 20^0 ved en"detaljert analyse av samspillet
mellom økonomisk vekst, energipris, energipoliti^ke virkemidler og
energiforbruket,
å kartlegge potensielle energiøkonomiserende tillak og kvantifisere
virkningen av disse, slik at underlaget er egnet for energipolitiske
vurderinger,
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å gjøre en vurdering av på hvilke felt energiøkonomisk forskning
har muligheter for å gi en høy samfunnsmessig nytteverdi.
Utviklingen i det totale energiforbuk i Norge ved de valgte forutsetninger fremkommer ved å vurdere de enkelte energiforbruk i totalt
ca. 70 samfunnsaktiviteter.
På grunnlag av de politiske og økonomiske forutsetninger i den nevnte
ressursmelding, ble aktivitetsnivåene i disse 70 samfunnsaktiviteter
etablert. Det spesifikke energiforbruk (dvs. energiforbruk pr. aktivitetsenhet) ble deretter etablert gjennom en detaljert analyse av hvordan
dette vil påvirkes av prisnivået for de aktuelle energibærere og andre
energipolitiske tiltak. Over et 25 års tidsperspektiv er det selvsagt
vanskelig å vurdere virkningene av teknologiske nyvinninger, men gjennom
prosjektets tilknytning til lignende analyser i andre land- og spesielt
i USA - ble også dette tatt hensyn til.
Det har altså ikke vært hensikten med analysen å vurdere de samfunnsmessige konsekvenser av f.eks. en "nullvekstfilosofi" på energiområdet. v.
Analysen har imidlertid etablert en database som gir et utmerket grunnlag for å foreta nye vurderinger under forskjellige forutsetninger om
økonomisk vekst, industri og energipolitiske virkemidler, energipriser
osv. De som måtte være interessert i å finne ut hvordan deres samfunnsmessige målsetninger skal oversettes energipolitisk, har her en mulighet •
for å få etablert en realistisk sammenheng mellom de to. Poenget er at
en kan ikke velge de samfunnsmessige mål og de energipolitiske tiltak
uavhengig av hverandre. De energipolitiske tiltak er viktige innsatsfaktorer i realiseringen av de samfunnsmessige mål. En målsetting om
nullvekst på energiområdet gir med stor sannsynlighet ikke plass til de
forventninger som de fleste borgere i Norge har til den fremtidige utvikling.
Figur 1 viser en mulig utvikling i total energi levert forbruker i Norge
frem til år 2000 for en økonomisk vekst som faller sammen med det høye
vekstalternativ i ressursmeldingen.
På figuren er det vist en kurve som illustrerer den vekst i energiforbruket som ville ha funnet sted dersom forholdet mellom vekst i energiforbruk og vekst i brutto nasjonalprodukt ville ha vært det samme i
perioden i 1972 til år 2000 som i perioden fra 1950 til 1972. I tidsrommet 1950 til 1972 korresponderte 1% vekst i brutto nasjonalproduktet
til 1,2% vekst i energiforbruket. Energiforbruksanalysen viser at det
i perioden 1972 til år 2000 vil være mulig å komme ned i et forholdstall på 0,7 - 0,8, dvs. at 1% økning i brutto nasjonalproduktet vil
kunne være mulig med en energivekst på bare fra 0,7 til 0,8%.
Den reduksjon av energiforbruket som tilsvarer reduksjonen i det omtalte forholdstall fra 1,2 til 0.7 - 0,8 er en følge av:
forbrukerens reaksjon på de høyere energiprisene som er forutsatt i
perioden frem til år 2000,
et annet vekstmønster spesielt i industrien, og særlig viktig er her
den reduserte vekstiråmetallindustrien som er forutsatt,
påvirkning fra myndighetenes side som leder til energiøkonomiserende
tiltak utover de som finner sted som «t resultat av den nevnte forbrukerreaksjon på de høyere priser. (Som et eksempel her kan nevnes
økt isoleringsstandard for boliqer).
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I figur 2 er det presentert en del nøkkeltall for energiveksten i perioden frem til år 2000, korresponderende til det høye vekstalternativ i
ressursraeldingen. Det fremgår at med en økonomisk vekst på i gjennomsnitt litt over 4% i perioden., vil energivektsen ligge på ca. 3,3% i
gjennomsnitt for hele perioden. Det fremgår videre at veksten i det
totale forbruket av fossile brensler er raskere enn for elektrisitet,
dvs. at det foregår en forskyvning i retning av olje og gass. Denne forskyvning er ikke et resultat av en forutsatt overgang fra elektrisitet
til fossile brensler i tradisjonelle virksomheter og prosesser. Bare i
et tilfelle er det forutsatt en kraftig forskyvning, nemlig for boligoppvarmingen, og denne forskyvning går i motsatt retning. Den indikerte
forskyvning skyldes derimot at sektorer og områder som først og fremst
utnytter fossile brensler ekspanderer sterkest. Fremfor alt gjelder
dette transportsektoren og kjemisk industri.
Figuren viser at energiforbruket innen transportsektoren er beregnet å
øke .vesentlig raskere enn det totale forbruk. Den viktigste grunnen til
dette er at Norges internasjonale samhandel øker raskere enn produksjonen som en følge av stadig større internasjonal arbeidsdeling og spesialisering.
For boligsektoren er veksten meget langsommere enn veksten i det totale
energiforbruket. Til tross for at det er forutsatt en kraftig økning i
boligstandarden og nærmere 100% utbredelse av alle idag kjente og
viktige husholdningsapparater i år 2000. Dette skyldes først og fremst
at befolkningstilveksten vil være lav, og omfattende energiøkonomiserende tiltak er forutsatt. Dessuten er det antatt en relativ kraftig
overgang til elektrisk oppvarming.
Det fremgår videre fra figuren at i perioden 1985 til år 2000 øker
brutto energiforbruket vesentlig raskere enn nettoforbruket. Dette
skyldes at varmekraft som har lavere produksjonsvirkningsgrad enn vannkraft er antatt å bidra til elektrisitetsforsyningen i denne perioden
slik at tapsandelen øker.
Energiøkonomisering og prisen på energi
Hvor langt det vil være lønnsomt å gå med energiøkonomisering er sterkt
knyttet til spørsmålet om hvordan prisen på energi vil utvikle seg på
det internasjonale energimarked. Idag er prisnivået som bekjent sterkt
influert av tiltak fra OPEC"s side. Det er imidlertid sterke indikasjoner på at det høye prisnivå på olje i dag er riktig ut fra en langsiktig ressursdisponering. Det spørsmålet egentlig dreier seg om er
hvorvidt det prisnivå som skulle ha vært styrende for de energipolitiske
tiltak skulle være enda høyere. At IEA's minstepris på olje er for lav
for dette formål, kan det ihvertfall ikke være noen tvil om.
Hva som lønner seg best innen en bestemt samfunnssektor av enten å
fremskaffe en marginal mengde energi eller å effektivisere energiforbruket med en tilsvarende mengde energi, er et spørsmål om tilgjengelig
teknologi og energiprisens nivå og mulige utvikling. Hvordan energiprisen kan tenkes å utvikle seg er ogs'å i høyeste grad avgjørende for
hvilke forsknings- og utviklingstiltak på området som bør settes i verk.
Analyser av den mulige fremtidige prisutvikling på olje viser at for en
verden i økonomisk vekst vil med stor sannsynlighet det reelle prisnivå
på olje måtte økes. Begrunnelsen for dette er at det helt uavhengig av
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OPEC oppstår et dramatisk etterspørselpress for denne energibærer om
fra 10 til 20 år. Ettersom energibærere som kan erstatte for oljen i
dennes hovedanvendelsesområder har et kostnadsnivå som ligger betydelig
over dagens oljepris, vil dette etterspørselspress måtte føre til
ytterligere prisøkninger på olje. Dramatikken i denne problemstilling
kan bli forsterket dersom de energipolitiske tiltak, i form av utvikling
av alternativer til olje og ny teknologi for energiøkonomisering,
uteblir.
Den pris på energi som må være styrende for vår energiforskning og utvikling, er en fremtidig forventet energipris som er betydelig høyere
enn dagens pris.
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ER ENERGIØKONOMISERING NØDVENDIG I NORGE
Plenumsmøte med P.F.

Elektrisitetsdirektør Gunnar Vatten

Ressursmessig befinner Norge seg som kjent i en fordelaktig stilling
blant verdens industriland. Vi har relativt betydelige vannkraftressurser, isolert sett store mengder olje og gass i Nordsjøen som det
med antatt prisutvikling for disse energibærere trolig vil vise seg
lønnsomt å utnytte, og vi har ikke ubetydelige forekomster av kuli på
Svalbard. Kjernebrennstoffene uran og thorium er også påvist, selv om
omfanget foreløpig er uklart.
Til tross for denne ressursmessig sett gunstige utgangsposisjon har
likevel spørsmål om tilbud og etterspørsel på energi statt sentralt i
den offentlige debatt ikke bare på internasjonalt, men også på nasjonalt plan. Interessen for energiøkonomisering har således vært stor
også hos oss "i de senere år, og det er idag full politisk enighet om at
vi må økonomisere med vår energi. Motivene for slik ønsket energiøkonomisering kan imidlertid være forskjellig innen de forskjellige
grupperinger i vart land. De kan være bygget på den internasjonale
ressurssituasjon på miljøfaktorer og/eller kostnadsmessige faktorer
eller på rent politiske vurderinger hvor forholdet mellom I- og U-land
kommer sterkt inn i bildet. Kombinasjonen av nevnte faktorer vil vel
for de fleste være grunnlaget for ønsket energiøkonomisering. Enkelte
grupperinger ser imidlertid også spørsmålet om energiøkonomisering i
sammenheng med ønsket om vesentlige endringer i vart politiske og
økonomiske system.
Når jeg for min del er av den oppfatning at energiøkonomisering er nødvendig også i Norge, har dette bl.a. sin bakgrunn i forholdene på det
internasjonale energimarked hvor hensynet til de nåværende energiressursers størrelse, mulighetene for introduksjon av nye energiformer og
sannsynlig kostnadsutvikling er vurdert. Den energipolitikk som utformes i vart land kan nemlig ikke ses uavhengig av hva som skjer i vår
omverden. Vi har eksempelvis alltid hatt en utadrettet handelspolitikk
med betydelig utveksling av varer og tjenester spesielt med de vestlige
industrialiserte land, og vår sikkerhetspolitikk er som kjent også
koordinert med sikkerhetspolitikken i disse land. Det er med andre ord
ikke likegyldig for oss hvilken utvikling som vil komme til å skje i
de andre vestlige land.
Ved siden av utviklingen på det internasjonale energimarked har også
miljøspørsmål såvel ute som hjemme samt forholdet mellom U-land og Iland hatt betydning for mitt syn.
Forholdene på det internasjonale energimarked har som kjent endret seg
betydelig i de senere ti-år. Fra eb kulldominert marked fram til andre
verdenskrig har etterhvert olje og gass kommet til å dominere markedet.
At dette etter hvert medførte et alvorlig misforhold mellom omfanget av
de primære energiressurser og forbruket av disse syntes man ikke å være
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tiIstrekkelig klar over før den såkalte "oljekrise" oppsto i 1973-74.
Fig. 1 viser det omtrentlige forhold mellom kjente forekomster av de
mest anvendte energibærere på dette tidspunkt og forbruket av disse.
Denne "krisen" som var foranlediget av de politiske motsetninger i
Midt-Østen representerte på mange mater en vekker for de industrialiserte land. Hendingene kom til å danne utgangspunkt for en verdensomspennende debatt om de gjenværende petroleumsreserver og disponeringen
av disse, om reservenes geografiske fordeling og forsyningssikkerheten
for de oljeimporterende land. En rekke utredninger som omhandler forholdet mellom tilgjengelige og nye energiressurser og alternative energiforbruksutviklinger er blitt offentliggjort i de senere år. Et flertall
av disse har hatt karakter av rene dommedagsprofetier. Uansett hvilke
tiltak som treffes vil vi stå overfor en permanent krise. Vi har dog
registrert noen utredning som er mere optimistiske. Ut fra den forskningsinnsats som pågår og de resultater som foreligger, synes det realistisk å regne med at energitilførselen på lengere sikt ikke vil representere den begrensende faktor for den økonomiske vekst i verden.
Likevel synes det klart at man de nærmeste ti-år neppe vil kunne dekke
en eksponensiell vekst i energiforbruket tilsvarende den som tidligere
ble realisert.
Det har riktignok i de senere år vært satset meget på utviklingen av
alternative energikilder i det håp at disse skulle kunne erstatte noe
av oljens energiandel. Ekspansjon av kjernekraftutbyggingen var herunder prioritert, og innen flere land så man relativt optimistisk på
mulighetene for å erstatte en del av oljen med elektrisitet fra kjernekraftverk. Motstanden mot slik kjernekraftutbygging og den store kostnadsstigningen som har sammenheng med økte sikkerhetskrav har imidlertid
ført til en nedgradering av kjernekraftekspansjonen. Samtidig er det
blitt klart at utviklingen av andre alternative energikilder som eventuelt kunne substituere olje i dens hovedanvendelse vil nødvendiggjøre
store investeringer i forskning og utvikling. Prismessig sett vil de
også ennå en tid være ugunstig stillet sett i relasjon til nåværende
prisnivå for olje.
Ut fra foreliggende materiale synes derfor sannsynlig at oljen fortsatt
i en tid fremover vil måtte dekke en vesentlig andel av det voksende
energiforbruk i de industrialiserte land. Utvinningstakten av den
vestlige verdens kilder er i den senere tid gått ned, og funn av nye
kilder er begrensede. Det synes derfor som om disse lands avhengighet
av oljeimport'vil øke i stedet for å avta i årene framover mot år 2000.
OPEC-landenes stilling vil ved dette bli styrket, samtidig som forbrukerlandene pga oljeforsyningens sårbarhet kan komme til å tape viktige
frihetsgrader såvel når det gjelder deres økonomiske politikk som utenrikspolitikken, noe som selvfølgelig også vil kunne få innvirkning for
vart land.
Samtidig med erkjennelsen av økt avhengighet av oljeimport er man i de
vestlige land også etter hvert blitt klar over at tilbudet på olje
fremtidig ikke vil kunne dekke det globale behov hvis ikke restriktive
tiltak for begrensning av forbruket iverksettes. Alt ettersom man
regner med en høy eller lav økonomisk vekst antas det at det i perioden
1985-95 vil oppstå en oljeknapphetssituasjon. Samtidig er det klare
indikasjoner for at enkelte av de o-ljeproduserende land vil sette tak
på utvinningstakten slik som vi forsåvidt har gjort her hos oss.
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Misforholdet mellom tilbud og ettcrspørsel vil trolig føre til en ikke
uvesentlig økning av oljeprisene i tiden fremover. En pris på 17 til
20 dollar pr fat synes det herunder ikke urealistisk å regne med. Slik
prisutvikling vil på den ene side ha betydning for den økonomiske grense
for utnyttelse av nye oljeforekomster bl.a. på vår kontinentalsokkel,
likesom den vil øke konkurranseevnen for alternative energiformer. Prisøkningen vil på den annen side kunne øke presset på økonomien i de oljeimporterende land i den grad at den økonomiske vekst innen disse land
nedsettes, noé som vil ha innvirkning på Norges handelssamkvem med
disse land.
Som jeg har søkt å skissere i det foregående er tiden for rikelig og
samtidig billig energitilførsel internasjonalt sett utløpet. Det er
trolig at vi om noen ti-år igjen vil få økt tilgang på energi, men
kostnadsnivået vil da bli et annet enn det vi har idag. Nevnte forhold
har nødvendiggjort en sterkere styring av energiforbruksutviklingen med
energiøkonomisering som siktemål. Tiltak for å oppnå slik energiøkonomisering iverksettes da også i flere av de industrialiserte land. Vår
nasjonale politikk når det gjelder anskaffelse av ny energi og mer effektiv utnyttelse av nåværende energiformer kan i denne forbindelse ikke
bygges på rent nasjonale synspunkter, men må også vurderes i global
sammenheng. Vi deler nemlig som jeg har anført i mange henseender den
samme risiko av økonomisk og politisk art som de øvrige industrialiserte land.
I det foregående har jeg iagt vekt på den internasjonalt sett vanskelige
energisituasjon med trussel om global ressursknapphet på kort sikt og
forventet sterk stigning for energikostnadene. Miljøbelastningene som
følger med forbrenning av petroleumsprodukter må imidlertid også tillegges betydelig vekt. Vi har jo selv i den senere tid fått erfare hva
den økte anvendelse av olje kan føre til. Mens derfor teknisk/økonomiski
vurderingen tidligere var dominerende i beslutningsprosessen, må nå
også miljøproblemene få en vesentlig plass i denne prosessen.
I vart land er det vel nettopp miljøproblemene som har statt sterkest
i fokus i samband med vurderinger av energiutbygging og økonomiseringstiltak. Vi har riktignok hittil ikke hatt de overveininger som har vært
foretatt i land som har et større eller mindre innslag av oljebasert
varmekraft eller som har stått overfor avgjørelsen om å bygge slike
kraftverk, men vi vil trolig om relativt få år måtte ta stilling til slik
utbygging. Vi har allerede møtt miljøproblematikken i samband med diskusjoner og etablering av kjernekraftverk, og når det gjelder utnyttelsen
av våre oljeforekomster. Fra slutten av 60-årene har også motfore. stillingene når det gjelder videre vannkraftutbygging vært økende.
Selv om det har vært vanskelig å kvantifisere de miljømessige verditapene
ved energifremstilling og energiforbruk har imidlertid erkjennelsen av
den miljøbelastning vi står overfor ved økt energiutnyttelse medført at
ønsket om begrensning i fremstilling og forbruk av energi har vunnet
fram. I den forbindelse har det vel også hatt betydning at nytten ved
en videre økning av energiforbruket av fier og fier oppleves som stadig
mindre samtidig som ulempene ved øknihgen føles større.
Undersøkelser som har vært foretatt viser også at det er vesontlige gevinster å hente ved gjennomføring av enerigøkonomiserende tiltak, og at
slik gjennomføring nødvendigvis ikke behøver å ha særlig innvirkning på
den økonomiske vekst. Hvor store gevinster som kan oppnås vil imidlertid i stor grad avhenge av hvilke tiltak som våre politiske myndigheter
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er villige til å iverksette. En del av disse tiltak vil nemlig kunne
være av til dels upopulær art.
Fra Regjeringens side er det allerede kommet klare uttalelser om at
det ønskes en begrensning av vart elektrisitetsforbruk. Det er satt
som mål å søke å begrense elektrisitetsforbrukets utvikling innen den
alminnelige forsyning til 60 milliarder kWh i 1985, samtidig som nytildelinger av kraft til kraftintensiv industri er pålagt strenge restriksjoner. Måltallet for forbruksutviklingen innen den alminnelige
forsyning samsvarer med NVE's lave prognose utarbeidet for vel ett år
siden. Forbruksutviklingen for elektrisitet har imidlertid i de siste
10 år vært langt høyere enn nevnte måltall skulle tilsi, og indikerer
en utvikling henimot 68 milliarder kWh i 1985 hvis ikke det iverksettes
energiøkonomiserende tiltak eller restriksjoner på forbruket. Med
basis i den sterke forbruksutvikling siste år, vel 3 milliarder kWh,
skal det usedvanlig sterke virkemidler til for å nå målet på 60 milliarder kWh. Dette forutsetter nemlig en årlig gjennomsnittlig vekst på
kun 1,7 milliarder kWh.
.
Energiøkonomisering innen elektrisitetssektoren har som man vel har
lagt merke til vært særlig sterkt i fokus i den senere tids energidebatt. Dette har trolig sammenheng med vart høye elektrisitetsforbruk
og den oppfatning som enkelte synes å ha fått at det i vart land særlig
skjer en sløsing med elektrisk energi. Riktignok vil det være vesentlige besparelser som kan oppnås ved en mer rasjonell anvendelse av
elektrisiteten, og tiltak for å oppnå slike besparelser bør også snarlig iverksettes. Man overser imidlertid ofte at tapene ved anvendelse
av olje er langt større enn ved elektrisitetsanvendelsen, og at stigningen i vart oljeforbruk på grunn av endringer i den industrielle
struktur og forskyvninger næringssektorene imellom etter all sannsynlighet vil bli langt større i årene framover enn økningen i elektrisitetsforbruket. Det synes derfor å være vesentlig større energigevinster som kan oppnås ved økonomisering i oljeforbruket enn i elektrisitetsforbruket. Det pågående arbeid for å oppnå nødvendig energiøkonomisering som bl.a. har sin bakgrunn i de globale vansker når det gjelder
oljeforsyningen, må derfor ikke i for sterk grad alene fokuseres om
elektrisitetsanvendelsen, spesielt ikke så lenge denne produseres ved
hjelp av resirkulerende vannkraft. Tiltak bør derfor snarlig vurderes
og iverksettes også for å oppnå besparelser når det gjelder anvendelsen
av oljeprodukter.
Av det som foran er anført fremgår at det av hensyn til den internasjonalt sett vanskelige energisituasjon i de nærmeste 10-år, på grunn av
forventet kostnadsøkning for energibærerne og av hensyn til miljøpåvirkningene ved energiproduksjon og energiforbruk bør iverksettes energiøkonomiserende tiltak også i vart land. Visse tiltak er som kjent
allerede i gang. Det er min oppfatning at slike tiltak, selv om de til
dels kan synes upopulære, bør iverksettes snarest. Vår innsats når
det gjelder forskning og utvikling av alternative energikilder bør også
intensiveres på de områder hvor det synes naturlig at vi gjør en aktiv
innsats. Samtidig bør vi nøye overvåke utviklingen på andre områder
hvor det skjer forskningsinnsats i andre land. Vi må imidlertid være
klar over at energiøkonomisering vil ha begrenset virkning og at det
tar lengere tid for å oppnå full effekt av slike tiltak enn man vanligvis tror, til dels opptil 20 - 30 år-. Det bør derfor vises varsomhet
med å forskuttere energiøkonomiseringens virkning, idet det kan føre
til rasjoneringstilstander med uønskede virkninger for samfunnet.
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SÄKER FÖRVARING AV KÄRNBRÄNSLEAVFALL I BERG
- GEOLOGISKE F O R U T S E T N I N G A R -

VILKEN SÄKERHETSNIVÅ VIL VI HA OCH VILKEN KAN VI ÅSTADKOMMA

av
Civ.ing. Lennart Devell
AB Atomenergi
Stuâsvik

Vilken säkerhetsnivå vill vi ha?
Helt säker, högsta tänkbara, högsta möjliga?
Dessa ord räcker inte för den kvantifiering som erfordras, utan vi
måste mycket bättre göra klart för oss vad vi menar och vad vi vill uppnå. Den svenska villkorspropositionen talar om helt säker. I motiveringen sägs att förvaringen skall kunna uppfylla de krav som ställs
från strålskyddssynpunkt och som syftar till skydd mot strålningsskador.
Förvaringsplatsen skall kunna anordnas så att avfallet eller det använda kärnbränslet isoleras för så lång tid som behövs för att aktiviteten skall ha minskat till ofarlig nivå. Vid bedömningen måste även
beaktas risken för att avfallet eller det använda kärnbränslet sprids
till biosfären genom naturliga processer, olyckshändelser eller krigshandlingar. Så långt den svenska regeringens direktiv.
För all kärnkraftteknisk verksamhet har alltid gällt mycket stränga
säkerhetsregler, vilket medfört att kärnkraftens hälso- och miljöpåverkan är låg jämfört med andra energiproduktionsmetoder.
Strålskyddsmyndigheterna i de nordiska länderna har även angivit riktlinjer som innebär att säkerheten på sikt och för kommande generationer
kan upprätthållas. Regeln / I / om begränsning av den kollektiva dosinteckningen till 1 manrem per 1 MW(e) år syftar till att begränsa doshastigheten till 10 mrem/år i ett sekellångt perspektiv. Redan nu
börjar riktlinjer utkristallisera sig som innebär skydd för hela kärnkraftepoken och t.o.m. oändlig tid. Jag skall beröra detta något
senare. Ingen annan verksamhet som är potentiellt farlig för kommande
generationer har nått så långt i detta skydd.
Vi tekniker, biologer, ekologer, samhällsplanerare m.fl., m.fl. måste
engagera oss att noga analysera säkerheten och sätta den i relation till
de säkerhetskriterier ansvariga och framsynta myndigheter sätter upp.
Om vi som medborgare önskar högre säkerhetsnivå i ett tekniskt system
kan man på sikt åstadkomma detta med olike skyddsåtgärder. Detta
kostar naturligtvis pengar och därmed insatser som i sin tur innebär
vissa riskmoment. Här krävs en avvägning.
Att vi kan höja säkerhetsnivån om vi önskar gäller ju speciellt för
system med snabb omsättning. För långlivat radioaktivt avfall kommer
långtidsaspekter in. Många frågar sig säkert om vi med kärnkraftavfallet, som alltid hävdas är så farligt och långlivat, gör något som
sedan inte kan åtgärdas. Svaren skall sökas med riskanalys och jämförelser med andra likartade risker.
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Låt oss se på hur man kan systematisera
(Fig. 1 ) . Vi utgår från ett tekniskt system, i kväll är det kärnkraft
och spesiellt slutlig förvaring. Systemet kan råka ut för olika haverifall. Var och en av dessa haverifall eller haverisekvenser innebär en
viss, ibland mikroskopiskt liten, påverkan eller konsekvens på hälsa
och miljö. Var och en kan också uppträda med en viss sannolikhet. Produkten av konsekvens och sannolikhet kallar vi risk. Varje delrisk
måste summeras till en totalrisk. Även normaldriftens risker skall
tas med. För slutlig förvaring skall normaldriftsfallet vara sådant
att barriärerna tillsammans ger praktiskt taget nollutsläpp även på
mycket lång sikt. Extremfall på haveriskalan skulle vara ett vulkanutbrott eller ett meteoritneislag. Det senare med rimlig chans till
skador har sannolikheten omkring 10~^ 4 per km 2 och år. Effekten skulle
bli mycket begränsad och helt försumbar jämfört med primäreffekten vid
nedslag i ett samhälle.

Vad skall nu risken vägas mot?
,

Nyttan med verksamheten måste naturligtvis uppväga risken. (Här
måste vi se slutförvaringen som en del av produktionen av nyttig
energi.)
Risken i det aktuella systemet skall vägas mot risken i ett alternativt system.

-

Risken skall vägas mot de strålskyddsnormer som gäller för personal,
närboende och större befolkningsgrupper och dessutom jämföras med
andra risknivåer.

Vid överväganden om förbättringar i systemet, i vårt fall t.ex. djupare
borrhål, flera inneslutningar, bättre kapsling, använder man (eller bör
använda) differentiell cost-benefit analys. Det innebär att förbättringar i hälso och miljö jämförs med den kostnadsökning som normalt
hör till.
Den eventuella förbättring som vinns med ett guldlager runt glaskropparna vilket kastats fram skall vägas mot kostnaderna för detta. Och
låt oss gå ett steg längre i tankegången än till kostnaden. Det innebär ju reella risker för guldgruvearbetarna och dem som förädlar och
hanterar materialet. Anläggningspersonal som spränger eller borrar
onödigt djupa tunnlar kan utsättas för risker som är högre än dem som
sparas in. Återigen en avvägningsfråga.
Sammanfattar vi och konkretiserar de viktigaste kriterierna får vi
följande (figur 2 ) .
Dosbelastningen till personal skall ligga under 5000 mrem/år och
genomsnittligt ha en lägre nivå.
Dosbelastningen till närboende (kritisk grupp) skall ligga under
nivån 10 mrem/år (naturlig bakgrundsstrålning är 150 mrem/år).
Kollektiv dosinteckning till befolkningen skall vara tillräckligt
låg. För dosbelastningar som sker inom några generationer ger
regeln 1 iaanrem/MWe år bra skydd mot att hamna över 10 mrem/år. Om
integrationen vid beräkningen av kollektiv dosinteckning utsträcks

till säg 500 år då fissionskraftsepoken antagligen är avslutad erhålls full säkerhet att kommande generationer inte påverkas. Att
utsträcka integrationen till oändlig tid kan man göra för âPtt kontrollera att total belastning inte överstiger nyttoeffekten. I det
oändliga tidsperspektivet skulle storleksordningen 1000 manrem/MW(e)
år vara försvarligt. Gjörup vid hälsofysikaliska avdelningen på Risö
har diskuterat begränsning av kollektivdosinteckningen i det långa
tidsperspektivet / 2 / .
Risknivån i övrigt skall vara tillräckligt låg med hänsyn till
personal och närboende.
-

Haverikonsekvensen får inte vara orimligt stor jämfört med vad samhället accepterar för likartade nyttigheter.

-

Dosbelastningen bör minskas om kostnaden per insparad manrem är
låg (lägre än 1000 - 10.000 k r ) .
Nyttan skall överväga riskerna (1 MW(e) år motsvarar en nytta vi är
villiga att betala omkring 500.000 kr för. 1 MW(e) år motsvarar en
radiologisk risk som kan värderas till högst 1000 - 10.000 kr med
förutsättningen 1 manrem/MW(e) år. Således en marginal på två-tre
tiopotenser avseende de radiologiska riskerna.).

Det finns en del andra mer spektakulära kriterier som kastas fram just
för högaktivt avfall. En forskare / 3 / vid University of California har
föreslagit technical irreversibility och site multiplicity som två
kriterier som bör tillämpas (figur 3 ) . Han menar att ju svårare det är
för avfallet att återgå till ursprunglig form ju bättre. Transmutation '
till icke radioaktiva ämnen och uppskjutning i rymden skulle innebära
största säkerhet. Förvaring på ett stort antal platser skulle ge bättre
säkerhet mot stora konsekvenser vid osannolika händelser. Synpunkterna
är tankeväckande men kan egentligen återföras på redan tidigare angivna
kriterier.
Vilken säkerhetsnivå kan vi åstadkomma?
Vi utgår från högaktivt avfall ingjutet i glas eller alternativt en
direktlagring av utbränt bränsle.
Varje reaktor om 1000 MWe ger per år upphov till några tiotal glaskroppar
om 0.2 m 3 verdera. Grovt sett kommer aktivitetsmängden per ton utbränt
uran att motsvara innehållet i en glascylinder.
Vad finns det nu för radioaktiva ämnen i avfallet och hur mycket är det
fråga om. Figur 4 visar ett sätt att dela in dem i. Det är valt med
hensyn till att få säkerhetsanalysen överskådlig och med tanke på skillnader i halveringstider.
Kortlivade klyvningsprodukter med halveringstider upp emot några år
avklingar praktiskt taget helt innan det är fråga om slutlig förvaring.
Under perioden fram till 300 år domineras aktiviteten helt av Cs 137
och Sr 90 och deras dotterprodukter. Per ton utbränt bränsle eller
per glascylinder finns 40.000 - 100.000 Ci av vardera. De har
halveringstiden omkring 30 år. På 300 år minskar denna aktivitetsmängd 1000 gånger.
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Därefter återstår långlivade klyvningsprodukter och tunga element.
Aktivitetsnivåerna är emellertid betydligt lägre som vi snart skall
se. Slutligen bildas i bränslet även tritium och kol 14.
Efter omkring 300 år kommer som framgår av figur 5 alfastrålande
Am 241 med halveringstiden 460 år att dominera fram till 3000 år.
Americium 241 är dotterprodukt till betastrålande plutonium 241, som
har halveringstiden 13 år. Mängden Am 241 stiger i bränslet efter
uttag från reaktorn på grund av sönderfallet av Pu 241. Det når ett
maximum efter 100 år som är väsentligt högre än vid uttaget. Vid
upparbetning avskiljs nästan allt plutonium medan americium stannar
kvar. Beroende på när upparbetningen sker får man därav olika
halter av americium i avfallet.
Efter perioden 3000 år är americium 243 med sina döttrar neptunium
239 och plutonium 239 intressanta. Även plutonium 240 och
neptunium 237 bidrar.
På mycket lång sikt blir Te 99, Cs 135, I 129, Np 237 och nucklider
i de naturliga sönderfallskedjorna dominanta. I högaktivt avfall
torde Pu 239 varken aktivitetsmässigt eller toxiskt sett ha någon
* dominant roll. Tvärtom torde den utpräglat dåliga transporten till
biomassan ytterligare begränsa betydelsen av Pu 239 och Pu 240.
Detta är av intresse vid analys av direktförvaringsalternativet som
innebär 200 gånger större Pu-mängd (figur 6) .
På lång sikt kommer Ra 226 att få viss betydelse. Figur 7 och 8 visar
relativ potentiell farlighet (eller potentiell riskindex) för de olika
nukliderna i bränsle respektive avfall. Aktivitetsmängderna har dividerats med tillåtna koncentrationer för dricksvatten. Det framgår där
att Ra 226 ökar sin betydelse och får en mycket dominant ställning på
lång sikt i utbränt bränsle som direktförvaras.
Ra 226 är nämligen
relativt sett giftigare än Pu 239. Å andra sidan är radiums uppträdande
inget nytt i naturen. Vi kan stödja oss på årmiljoners erfarenhet.
Vi ser av figur 9 att efter 1000 år är potentiella riskindexet lika
lågt för avfallet som för de radioaktiva ämnena i uranmalmen / 4 / . Är
detta en relevant jämförelse? Det beror bl.a. på om avfallets nuklider
är mindre, lika eller mer tillgängliga för upptag i biosfärens organismer i förhållande till nukliderna i uranmalmen. Här inverkar utlakningshastigheten från glas eller kutsar jämfört med utlakning från
uranmalm. Kapsling och förvaringsdjup ökar säkerheten för avfallet.
Professor Bernard Cohen / 5 / vid University of Pittsbourgh har i några
artiklar gjort en uppmärksammad analys av riskerna och konkluderade att
det är fråga om en risk på 10~ 6 dödsfall per år till följd av bencancer
från Ra 226 vid 400 GW år. De ralativt kortlivade Cs 137 och Sr 90
anser han helt ha avklingat innan de når biosfären. Cohens resonemang
bygger på antagandet att det deponerade materialet är lika otillgängligt
för biosfären som radium i jordskorpans övre 600 m. Värme och radiolyseffekterna är emellertid kraftigare i avfallet. A andra sidan kommer
avfallet att ligga på 600 m djup och det gör ingalunda allt radium.
Tvärtom sprider vi ut ansenliga mängder uran, radium och radioaktivt
kalium i samband med vanlig gödsling med handelsgödsel. I Sverige rör
det sig om 1000 Ci kalium varje år och uran och radium i storleksordningen 100 Ci. Detta kommer lika lite som det högaktiva avfallet att
radiologiskt påverka kommande generationer.
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Detta leder frågan över på noggrannare analys av reella risker
Vi utgår från två skilda tekniska koncept.
principskiss.

Figur 10 är en mycket enkel

dels högaktivt avfall ingjutet i glas kapslat i t.ex. titan eller
koppar eventuellt med en strålskärm mellan glaset och kapseln för
att reducera eventuella radiolyseffekter,
-

dels utbränt bränsle eventuellt ingjutet i bly och inlagt i en
keramisk kapsel.

Riskanalytiskt kan vi särskilja två olika kategorier av händelser som
skulle kunna leda till spridning av avfallet:
Extrema händelser av typen meteoritnedslag och vulkanisk aktivitet.
-

Långsamma processer av typen kapslingsdegradering och utlakning.

Det finns flera mellanvarianter:
-

kapslingsbrott och utlakning från början vid någon enstaka behållare
som resultat av t.ex. materialfel och ofullständig kontroll

-

kapslingsbrott och utlakning vid en viss tidpunkt som följd av
förkastning i berget

-

ökad grundvattenströmning som följd av berggrundsförändring.

Det som nu påbörjats inom säkerhetsanalysen är en noggrann genomgång av
olika händelsesekvenser, deras konsekvenser och sannolikheter. En
redovisning av bl.a. de resultaten skall ske före den 1 oktober till den
svenska regeringen /6/. Man kommer således ej att nöja sig med de allmänna jämförelser av riskindex och liknande som i och för sig visar på
hög säkerhet.
Som ett grovt räkneexempel på ett haverifall där kapslingen på en behållare med ingjutet avfall antas vara sönder redan från början anges
i figur 11 och 12 faktorers inverkan på dosbilden /!/. Konsekvenserna
är låga. Den närmaste tidens insatser blir att bygga ut detta förfarande till att omfatta många fler haverifall och ta hänsyn till även
andra faktorers inverkan på dosbilden, t.ex. fördröjande jonbyteseffekter i lera och berg, men även påskyndande som t.ex. ökad vattenrörlighet vid berggrundsförändring. Faktorernas variationsgrad skall diskuteras och sannolikhetsbedömningar kommer in.
Den industriella hanteringen av det högaktiva avfallet och förberedelserna för det kräver naturligtvis framöver ett fortsatt utvecklingsarbete där betydande säkerhetsinriktade insatser har er. given plats.
Härigenom kommer kärnkraften också fortsättningsvis att kunna räkna
sig tillgodo en låg miljöbelastning.
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