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Utlandsrapport Italien 9502

Avveckling av kärnkraften i Italien
- konsekvenser och framtid

Italien var ett av de törsta länderna i världen som använde kärnkraften för
energiproduktion, och har blivit det enda landet i världens som avvecklat
denna kraftkälla efter att ha haft den i drift i över 20 år. Denna rapport
beskriver hur avvecklingen har påverkat landets elproduktion, industri
och högre utbildning.

En folkomröstning efter Tjernobylolyckan ledde till avvecklingen av all
kärnkraft i Italien. Den största konsekvensen av detta har blivit en förlust
av teknisk-vetenskaplig kompetens inom ett teknologiskt mycket avan-
cerat område, där Italien har haft ett förspräng under flera år. Det har
enbart varit möjligt att bevara denna kompetens i begränsad omfattning,
och det är framför allt industrin som har förlorat mest på detta under de
senaste aren.

En annan effekt av avvecklingen har blivit att universiteten haft svårt att
locka nya studenter till utbildningar med kärnkraftsanknytning, t ex har
antalet utexaminerade civilingenjörer i reaktorteknik minskat med 85 %,
vilket har påverkat själva existensen av dessa utbildningslinjer.

Den uteblivna satsningen på kärnkraften har också påverkat landets energi-
försörjning, vars utlandsberoende har blivit störst bland industriländerna.

I rapporten diskuteras också den framtida utvecklingen, eftersom en rad
signaler tyder på en förändring av det politiska klimatet, och att en even-
tuell återkomst av kärnkraften i Italien inte är helt osannolik.

Oavsett riktigheten i beslutet att avveckla denna energikälla, visar utveck-
lingen i Italien vilket pris ett land måste betala när man förkastar en tek-
nologi, och att det är människans värderingar och uppfattningar som till
slut styr utvecklingen och är överordnade all teknik.

Rapporten har skrivits av Professor Daniel Mascanzoni vid Svenges Tek-
niska Attachéers representationskontor i Milano, på uppdrag av ABB
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7. Inledning

Italien var ett av de första länderna i världen som använde kärnkraften för
energiproduktion, och det är också världens enda land som avvecklat
denna kraftkälla efter att ha haft den i drift i över 20 år. Syftet med denna
rapport är inte att bedöma riktigheten i detta beslut, utan att belysa kon-
sekvenserna av en kärnkraftsawecklir.g i ett land.

Vid tidpunkten för avvecklingen svarade kärnkraften bara för några pro-
cent av elproduktionen, och därför har bonfallet inte medfört några stör-
re konsekvenser för landets energiförsörjning. Beslutet att stänga samt-
liga reaktorer har däremot varit mer kännbart för upprätthållandet av lan-
dets kompetens inom kärnenergiområdet.

Denna rappcrt ger en bakgrund till situationen och beskriver hur avveck-
lingen har påverkat landets elproduktion, näringsliv och högre utbild-
ning. Den framtida utvecklingen diskuteras också, eftersom en rad signa-
ler tyder på en förändring av det politiska klimatet, vilket skulle kunna
leda till en återkomst för kärnkraften i Italien.

s Tcknisk.1 AtMihccr
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2. Bakgrund

2.7 Italien, pionjär inom kärnkraft
I Italien intresserade man sig myckel tidigt sig för kärnenergi som en kon-
sekvens av den forskningstradition inom fysik som funnits sedan 1930-
talet, särskilt kring tysiktakulteten vid universitetet i Pisa, den sä kallade
SawLi \'orrmjle. Där har mänga kända fysiker utbildats, bland annat
Nobclpnstagarna Enrico Fermi, Emilio Segré och Carlo Rubbia.

Ett antal mycket lovande fysiker frän detta prestigefyllda universitet sam-
lades i Rom pa i930-ta!et för att studera den "nya" partikelfysiken. I den-
na grupp ingick fysiker som Gilberto Bernardini, Edoardo Amaldi, Emi-
lio Segré, Bruno Rossi och Ettore Maiorana, som studerade atomklyv-
nmgen under ledning av Enrico Fermi.

Fermis hustru var dock av judiskt ursprung och eftersom han oroade sig
för nazisternas förföljelser av judar, flydde han till USA i samband med
resan till Stockholm för att ta emot Nobelpriset 1938.1 USA fortsatte han
sin forskning tills han, en decemberkväll 1942 i en lokal under stadion i
Chicago, lyckades åstadkomma en kontrollerad fission i det som blev
världens första reaktor.

Den första kontrollerade fissionen ägde alltså rum i USA, men historiker-
na är eniga om att det var Fermigruppens arbete i Rom som banade väg
för en uppfinning som kan betraktas som italiensk. Det var bara Enrico
Fermis flykt till USA som ändrade dess ursprung.

Denna historiska tillbakablick visar vilka länga traditionei Italien haft
inom kärnfysik, nägot som förklarar landets stora intresse för kärnkraft
efter andra världskriget. Dessutom fanns det under efterkrigstiden ett
stort behov av energi för återuppbyggnaden av landets industri, och efter-
som Italien saknar inhemska energikällor, med undantag en del naturgas,
blev det naturligt att fokusera intresset pä kärnkraften.

Redan 1946 grundades ett forskningscentrum, CISE (Ccntro Informa-
zioni Studi Espencn/.c), som studerade de industriella möjligheterna för
att utvinna energi ur atomklyvning. Den italienska regeringen bildade
1952 Nationalkommittén för kärnforskning, CNRN (Comttato Nazio-
nalc per le Riccrcbc Nudcari), som 1959 bytte namn och blev National-
kommittén för kärnenergi, CNEN (Cnmitato Na/.tonale per 1'Encrgia
Nudaire). Namnbytet Iran forskning till energi var en liten men viktig
ändring, som underströk en avgörande vändpunkt; kärnkraften betrakta-
des inte längre som en forskningsangelägenhet, utan som ett alternativ för
energiproduktion.

k.i Artulk-cr
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Under aren mellan 1959 och 1 963 vaxte CNLN trän några tiotal anställda
till över 3 000, och de törsta reaktorerna tor elproduktion, som hade bör-
jat byggas under 1950-talet, togs i dritt i början av 1960-talet. Den törsta
var en gasgrafitreaktor i Latina 1963 (203 MW c). följd 1964 av en kokar-
reaktor i Garigliano (160 M\X'C) och 1965 av en tryckvattenreaktor i Tri-
no Vercellese (260 MWc).

I mitten av 1960-talet var Italien världens tredje största kärnkraftsnation
etter USA och Storbritannien och kärnenergin i Italien upplevde något
som kan betraktas som en storhetstid. Entusiasmen tor denna nya energi-
källa var på topp och dessa tre reaktorer mötte aldrig någon opposition.
När elproduktionen förstatligades ?962, fick det nya statliga elbolaget,
ENEL, uppgiften att leda landet in i kärnkraftens tidevarv, vilket av alla
ansågs vara synonymt med välfärd och industriell framgång.

2.2 Oljekriserna och osäkerheten
under 1970-talet

Italiens brist på naturtillgångar, n\ed undantag för vissa mängder natur-
gas, har alltid inneburit att landet varit beroende av import av fossila
bränslen för sin energiförsörjning, med alla de problem som detta med-
för. Planerna för kärnkraftsutbyggnaden var därför från början mycket
ambitiösa: 10 000 MW skulle vara installerade 1980, 30 000 MW 1990 och
70 000 MW år 2000 [1 ]. Hela 26 reaktorer skulle byggas och landets kärn-
kraftsindustri började tänka i stora termer, bland annat startades utveck-
lingen av ett eget reaktorkoncept, CIRENE, baserat på naturligt uran.
Projektet förbrukade enorma ekonomiska och personella resurser, vilket
gjorde att planerna för en kärnkraftsutbyggnad försenades i väntan på
denna helitalienska reaktor.

1973 kom överraskande den första oljekrisen, följd av en ännu svårare
kris några år senare. Detta var två viktiga signaler som å ena sidan stimu-
lerade en utbyggnad av kärnkraften för att göra landet mindre beroende
av oljeimporten, men samtidigt tvingade fram en revision av landets ener-
giplaner. Plötsligt framstod de framtida elbehoven som överdrivna i för-
hållande till den plan för en kraftig energibesparing som landet beslutade
om.

Nästa reaktor startades 1978 i Caor.so (en kokarreaktor på 870 MWC),
men situationen hade nu förändrats och de anläggningar som var projek-
terade blev föremal för en rad utredningar. Oljekriserna hade nämligen
följts av en lågkonjunktur som hade drabbat hela västvärlden, inklusive
Italien. Den CIRENE-prototvp som hade blivit färdig under tiden, fram-
stod som orealistisk med tanke på landets ekonomi och startades aldrig.
Samtidigt började en smygande osäkerhet att prägla politikernas hållning
beträffande den framtida energipolitiken, vilket gjorde att de pågående

^ s ' I V k n i s k . i A r t . u l i - .vr
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kärnkraftsbyggena försenades kraftigt i väntan på nya utredningar som
skulle bedöma vilka reaktortyper som var mest lönsamma.

Som mest svarade kärn-
kraften för omkring 4 %
av Italiens elproduktion i
mitten av 1980-talet, med
fyra anläggningar (se Fig.
1) [2J. Men en ny, oväntad
faktor visade sig effektivt
kunna sätta käppar i hjulet
för landets kärnkraftspro-
gram, nämligen den allt
större miljömedvetenhet
som människor hade bör-
jat känna efter olyckan vid
Three Mile Island i USA
1979.

De första demonstratio-
nerna riktades mot de an-
läggningar som redan var
beslutade: fyra nya reakto-
rer på 1 000 MW var, två i
Trino Vercellese och två i
Montalto di Castro, norr om Rom. Konfrontationen mellan förespråkare
av och motståndare till kärnkraft blev allt skarpare, vilket ytterligare för-
svagade den bräckliga politiska majoritet som låg bakom den planerade
kärnkraftsutbyggnaden.

Fig. 1. Italiens kärnkraftsanläggningar 1984.

2.3 Tjernobylolyckan och folkomröstningen
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, den svåraste någonsin, blev döds-
stöten för det italienska kärnkraftsprogrammet. Olyckan fick över-
raskande allvarliga konsekvenser och orsakade en förlamning av hela
kärnkraftsindustrin. Mediernas sätt att bevaka olyckshändelsen och poli-
tikernas okunnighet bidrog dessutom till att förvirra opinionen. En opi-
nion som blev tvungen att konfronteras med en rad svårbegripliga och
friskt blandade termer, som Curie, Bequerel, rem, rad, Gray etc, och med
motstridiga uttalanden från både experter och ansvariga politiker.

Opinionen mot kärnkraften växte snabbt, vilket ledde till krav på en av-
veckling, samtidigt som politikerna ändrade uppfattning över en natt.
Både socialdemokrater och kommunister, som tidigare hade varit klara
kärnkraftsförespråkare, blev starka motståndare och två olika miljöparti-
er började göra sina röster hörda. Det är intressant att notera att, trots

* Tekniska Amcllécr
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medvinden, dessa politiska miljögrupper förblev splittrade och lyckades
aldrig nå samma styrka som t ex Die Griinen i Tyskland.

Det var istället det säregna och politiskt svårplacerade Radikala partiet,
som bäst kanaliserade människornas protester och lyckades samla in till-
räckligt många namnteckningar för att få till stånd en folkomröstning
(som i Italien är beslutande och inte rådgivande).

Folkomröstningen avsåg dock inte att ta ställning för eller emot kärn-
kraften, utan gällde tre lagar som indirekt påverkade användningen av
kärnkraft. Detta var en typisk italiensk kompromisslösning som skulle
lämna alla möjligheter öppna. Väljarna kallades i november 1987 till val-
lokalerna för att ta ställning till följande tre lagändringar:

1. Avskaffande av ekonomiska bidrag till kommuner som tar emot
kärnkraftsanläggmng^r i sina områden

2. Avskaffande av statlig finansiering till internationella forsknings-
program inom kärnkraft.

3. Införande av rätt för kommuner att inlägga veto mot lokalisering av
kärnkraftsanläggningar i deras områden

Folkomröstningen bekräftade på ett överväldigande sätt (80 %) alla tre
lagändringarna.

Konsekvensen blev att inga kommuner längre var beredda att låta en
reaktor byggas i deras område, och dessutom kunde de nu lägga in veto
mot oönskade lokaliseringar, två omständigheter som utan tvekan försvå-
rade situationen för kärnkraften. Att staten drog sig ur internationella
kärnkraftsprogram var därmot inte lika viktigt, eftersom detta gällde nya
samarbetsavtal och därmed kunde de redan pågående fortsätta.

Det är värt att notera att debatten måste ha upplevts som mycket förvir-
rande av väljarna, eftersom många valde att inte rösta och valdeltagandet
bara blev 50 %, vilket är det lägsta någonsin i en folkomröstning i Italien.

2.4 Avvecklingen börjar
Efter folkomröstningen tävlade partierna om att vara mest motståndare
till kärnkraft, och ingen politiker med självbevarelsedrift vågade ta klar
ställning för eller emot. Situationen var mycket svår och i december 1987,
en månad efter folkomröstningen, beslutade regeringen att säga upp
kontrakten för de två nya anläggningarna i Montalto di Castro (1 och 2)
och Trino Vercellese (2 och 3).

Eftersom uppbyggnadsarbetet för Montalto di Castro var långt framskri-
det (80 % klart), tillsattes en kommission för att utreda möjligheten att
konvertera anläggningen till konventionella bränslen I början av 1988

Sveriges Tckniik.1 AlUtluVr
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var kommissionen klar med sitt betänkande och ansåg att en konvertering
var ekonomiskt förkastlig, men att den skulle övervägas på grund av de
politiska aspekter som var involverade. Regeringen beslutade därför att
anläggningen skulle byggas om för att eldas med naturgas, och att ett
moratorium pu tern ar (till 1993) skulle gälla för all annan kärnkraft i Ita-
lien, både vad gäller drift och uppbyggnad. Under denna tid skulle forsk-
ning vara tilläten, dock utan nya statliga medel.

Även om tolkomröstningen formellt inte resulterade i ett nej till använd-
ning av kärnkraft, var det ändå politiskt omöjligt att tolka resultatet på
annat sätt. Konsekvenserna blev förödande; luften gick ur kärnkraftspro-
grammet och hela den industri som arbetade med kärnkraft fick sin döds-
stöt. Stora belopp som hade investerats för att skapa infrastrukturer och
bygga upp yrkeskunskaper hade gått till spillo och paniken spreds i bran-
schen.

* T c k n n k i Arr.w I
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3. Avvecklingens konsekvenser

Bortfallet av kärnkraften har hatt olika konsekvenser tor de aktörer som
varit kopplade till denna energikälla. Karnkratten hade aldrig hunnit bli
så avgörande för Italiens elproduktion att elbolaget ENEL inte kunde er-
sätta bortfallet med andra källor. Däremot har det varit svårt, om inte
omö|ligt. att fortsätta arbetet med de industriella pro|ekt som hade star-
tats, eller att motivera nya studenter till utbildningar med kärnkrafts-
anknytning.

forskningen om kärnkraft har minskat drastiskt efter folkomröstningen,
och orsaken har inte varit brist på medel utan fh kten av personal från en
bransch som betraktas vara utan framtidsutsikter. Konsekvenserna har
därför gällt Italiens energipolitik och de aktörer som varit mest involvera-
de i landets kärnkraftsprogram: ENEL, industrin och universiteten.

3.1 Konsekvenser för energipolitiken
Bortfallet av kärnkraftsel har ersatts med gas och olja samt ökad elimport
frän Schweiz och Frankrike. Det är intressant att notera att i båda fallen
rör det sig om import av kärnkraftsproducerad cl. Generellt har fördel-
ningen av energikällorna för elproduktionen förändrats under de senaste
åren. Fig. 2 visaren jämförelse mellan elproduktionen 1984 och 1993 [2].

1984 (203.600 GWh) 1993 (262.200 GWh)

Olia 39% ^ Olit 42%

\ Import 16%

, Kärnkraft
Ototntrgi 1% ^_ __^_

Qtotntrgi 2% i

Naturgas 12% . J ^ ^ «<" "% " . ^ ^ «« T%

Naturgas 16%
vatfnkraft 22% Vatfnkraft 17%

I ig. 2. Italiens elförsörjning l'fH4 och 1993. fördelning mell.in nlik i energik.illnr.

Under samma period har den totala elförbrukningen ökat frän 203 000
GWh till 262 200 GWh, medan elimportcn liar okat frän 10,4 % till 15 %.
Ett stort problem för landets ekonomi är dock att beroendet av utländska
energikällor har okat stadigt under aren. Denna trend har placerat Italien
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i en p«»sm<»n som skiljer <ig markant trän övriga industriländers. Fig. 3
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fig. J. Rcrttrnde az- utl.mdik.t energikällor för elförsörjning i några industrialiserade
länder.

Beslutet att stänga de reaktorer som var i drift (Caorso och Trino Vercel-
lese I) och att inte slutföra de som var under uppbyggnad (Monialto di
Castro 1 och 2 samt Trino Verccllese 2 och 3), har resulterat i ett effekt-
bortfall pä över 5 000 MW, vilket skulle ha inneburit en uppskattad pro-
duktion pä omkring 35—W 000 GWh. Detta motsvarar nästan hela den
mängd elkraft som Italien importerar frän Frankrike och Schweiz, 42 000
GWh 1993, eller en tredjedel av den oljebaserade elproduktionen, som
1993 uppgick till 110 000 GWh [2].

Sedan 1981 har Italien en statlig övergripande plan, PEN (Piano Energeti-
co Na/.innalc). for landets energiförsörjning. Denna reviderades 1985,
1988 och 1991 for att fä till stånd ett minskat utlandsbcroende, för att
tillmötesgå allt strängare miljökrav och för att ersätta den uteblivna kärn-
kraftsclcn. Italiens energipolitik är idag koncentrerad i fyra riktningar,
energibesparing, användning av lågsvavclolja, satsning på naturgas och
utveckling av alternativa energikällor.

3.1.1 Energibesparing
Stora insatser görs för att spara energi genom att verka för en större med-
vetenhet hos hushallen. (>mlattande åtgärder har även vidtagits för att
optimera energiförbrukningen inom industrin genom bättre förbrän-

A rf.», hrer
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ningsteknik, kontroll av tillverkningsprocesserna och återvinningssys-
tem, ots detta förblir oljan i särklass den viktigaste källan för italiensk
energiförsörjning.

3.1.2 Användning av lågsvavelolja
Politikerna är bekymrade över landets ökade oljeförbrukning och de fles-
ta är ense om att någon dramatisk reduktion av oljeimporten inte kom-
mer att ske under de närmaste åren. Därför har man beslutat att använda
bättre oljesorter för t ex elproduktion, där man inriktar sig på oljetyper
med extremt låg svavelhalt (0,25 %) som uppfyller den italienska miljö-
lagstiftningen, vilken kräver att alla kraft- och värmeanläggningar skall ha
övergått till denna typ av olja före år 2003.

Italiens behov av avsvavlad olja kommer att bli 10 miljoner ton år 2003,
varav 8,3 miljoner ton med en svavelhalt på 0,25 % och 1,7 miljoner ton
med en svavelhalt på 0,5 %. En mindre del av denna mängd skall avsvavlas
av raffinaderierna, medan den mest betydande delen kommer att bestå av
olja med låg svavelhalt [4].

Problemet är dock att denna högvärdiga olja bara utgör 10 % av världens
produktion, och det kan bli svårt att säkra försörjningen. Beräkningar
visar att år 2003 kommer världsproduktionen av olja med låg svavelhalt
att ligga omkring 20 miljoner ton/år [4], varav Italien kommer att behöva
göra anspråk på en betydande del.

Detta leder till två osäkerhetsmoment: tillgång och pris. Den ökande mil-
jöhänsynen kommer troligen att göra denn- olja till en bristvara, särskilt
om efterfrågan i USA och Japan kommer att öka, som många förväntar
sig. Leveranser av naturgas kan också bli mycket dyra på grund av efter-
frågan på produkten.

Alternativet, som några politiker har ventilerat, skulle kunna vara en an-
passning till EU:s lagstiftning, som är mindre sträng än den italienska.
Detta skulle bland annat innebära användning av olja med högre svavel-
halt (1,2 %), men i dagens situation är det knappast troligt att någon kom-
mer att ta förslaget på allvar, för att inte utmana en mycket miljömedveten
opinion.

3.7.3 Satsning på naturgas
Naturgasen står inför en expansion i hela Europa, främst på grund av mil-
jöaspekten. I Italien är dessutom gasen förmånligt beskattad för att sti-
mulera dess användning hos allmänheten. Under 1993 har 42 miljarder
Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) naturgas förbrukats i Italien, varav
17 miljarder Mtoe har gått till hushåll, för vilka naturgas är den viktigaste
energikällan för uppvärmning [2].
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Gasens miljöfördel har dock blivit rnest värdefull i elproduktionssam-
manhang. Avsaknaden av kärnkraft och motståndet mot kolanläggningar
har lett till en okad satsning på naturgas för elproduktion. Detta görs inte
minst med tanke på den lägre kWh-kostnaden som en följd av tekniska
förbättiingar och användning av så kallad kombinerad cykel. Använd-
ningen av naturgas för elproduktion beräknas gå emot en fördubbling
under de närmaste 10 åren i Europa, jämfört med en ökning på 15 % un-
der motsvarande period vad gäller andra användningsområden för natur-
gas.

Det statliga företaget SNAM innehar idag 98 % av Italiens gasmarknad,
som täcks till nästan hälften av inhemska tillgångar. Importen, som alltså
tillgodoser något mer än hälften av behovet, kominer huvudsakligen från
Algeriet (12 miljarder m-Vår), Ryssland (14 miljarder m /år) och Holland
(4 miljarder in Vår). Ett nytt avtal kommer att förse Italien med ytterligare
6 miljarder m /år från Sibirien. Ett omfattande distributionsnät (21 000
km) förser idag 70 % av landets kommuner, med totalt 16 miljoner hus-
håll och 45 miljoner människor (80 % av befolkningen), med naturgas.
Fig. 4 visar försörjnings- och distributionsnätet för naturgas i Italien [2].

De framtida sats-
ningarna på natur-
gas för elproduk-
tion kan exempli-
fieras av två viktiga
investeringar som
gjorts i denna rikt-
ning: ett tioårigt
leveransavtal och
en fördubbling av
gasledningen från
Algeriet.

ENEL och SNAM
har slutit ett avtal
om gasleveranser
fram till år 2004.
Enligt avtalet skall
SNAM leverera 6
miljarder in3 gas
per år, vilket kom-
mer att oka till 10
miljarder så fort
ENEL har genomgått den privatisering som förväntas vara avslutad under
1995. Avtalet är mycket viktigt för båda parterna, eftersom det säkrar både
inköp och leverans under en läng tid och fördelar risktagningen mellan
SNAM och ENEL.

Hg. 4. Distributionsnät lör naturgas i Italien.
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Ett annat stort projekt gäller fördubblingen av Transmed, gasledningen
som förbinder Italien med Algeriet. Dagens flöde av 10,3 miljarder mVår
kommer att öka till 15 miljarder nrVår, en mängd som av alla anses trygga
Italiens behov åtminstone till år 2005 [5].

3.1.4 Satsning på alternativa energikällor
När det gäller alternativa energikällor är flesta insatserna inriktade på
geotermisk energi, sol- och vindkraft samt bränsleceller. Även om inga
revolutionerande genombrott väntas under den närmaste tiden, pågår en
kontinuerlig utveckling av känd teknik, som gör att dessa tre energislag
har börjat närma sig industriell mognad, om än för en begränsad andel av
elproduktionen.

Geotermisk energi
Även om Italien har den största andelen i världen av varma källor som
potentiellt kan användas för energiproduktion, är bidraget från denna bil-
liga energikälla mycket litet (0,5 Mtoe). Denna situation har påpekats i
den senaste energiplanen och därför har en utbyggnad av geotermisk
energi planerats inför den kommande 5-ärs perioden, främst i form av
olika fjärrvärmeprojekt i mellersta och södra Italien. Besparingen för
hushällen kan vara betydande och varierar mellan 250 och 1 200 kronor/
vinter, beroende på om man jämför med ett naturgas- eller oljebaserat
uppvärmningssystem. Ett sådant fjärrvännesystem har beräknats kunna
innebära en total besparing av 12 000 toe/vinter [(•>}.

Solenergi

Italiens potential vad gäller solenergi har beräknats uppgå till 40 000 000
GWh/år, vilket betyder att några promille skulle räcka för att täcka lan-
dets årliga elbehov på drygt 250 000 GWh. Kostnaden är fortfarande den
begränsande faktorn, även om nya solceller med en verkningsgrad av
20 % har utvecklats i Italien, vilket visar att solenergin kan bli industriellt
intressant inom en inte alltför avlägsen framtid. Stora satsningar görs på
solenergi, bland annat på en försöksstation i närheten av Neapel, där man
testar solceller och driver ett intensivt forskningsarbete kring nya mate-
rial. I Italien finns idag några av Europas största solkraftverk: Delphos på
1,2 MW och Serre på 3,5 MW.

Det sistnämnda startades 1994 och kommer att leverera 5 Gwh/år. Det
som utmärker detta solkraftverk är att det består av tit) mindre enheter på
vardera 330 kW, som är fristående från varandra men som är kopplade i
en länk. Enheterna, som är monterade på strukturer som lutar 20 grader,
innehåller totalt 60 000 solcellsmoduler bestående av 36 eller 72 celler
(10x10 cm) i polykristallint kisel. Eftersom solcellerna genererar ström
kontinuerligt, är varje enhet försedd med en automatisk likström/växel-
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ström omvandlare med en nominell effekt på 550 kVA. Priset för den
producerade elen är 4 kronor/kWh, men förväntas sjunka till 2:70 när
nästa anläggning tas i drift [7].

Även andra aktörer har under de senaste åren börjat satsa på solenergi.
Petroleumföretaget Agip och kraftbolaget Ansaldo Energia har bildat två
bolag, Anit och Eurosolare, där man tillvaratar den kompetens som finns
i Italien inom detta område. Anit, som ägs av Agip och Ansaldo till 50 %
var, projekterar, tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga solenergian-
läggningar.

Eurosolare (60 % Agip och 40 % Ansaldo Energia) ägnar sig istället åt
utveckling och tillverkning av kisel för solceller. Eurosolare har en pro-
duktionskapacitet av 3 MW/skift/år, och har blivit en av världens största
solcellfabriker. Ett annat företag, Helios Technology, har nått en pro-
duktionskapacitet på 2 MW/skift/år, och har nyligen startat en komplett
linje för tillverkning och skärning av kiselkristaller för solenergiändamål.

Vindkraft
Vindkraft ses i första hand som en möjlighet att ge lokal elförsörjning och
en punktvis reduktion av oljebehovet. Hela 4 000 platser i Italien har
identifierats som lämpliga för installation av vindkraftsanläggningar, även
om nya lösningar har krävts för att klara de klimatiska förhållanden som
råder på dessa platser, med stora temperaturskillnader mellan dag och
natt och en vindstyrka som ligger i genomsnitt på över 5 m/s.

Hittills har åtta experimentanläggningar installerats och två stora vind-
kraftverk på 10 MW är i drift sedan förra året, ett i Matera och det andra i
Potenza i Syditalien [8].

Bränsleceller
Efter den lyckade starten av bränslecellkraftverket på 1,3 MW i Milano,
utvecklat av det statliga forskningsorganet ENEA och Milanos elbolag
AEM, har nya anläggningar börjat byggas och några är redan i drift, t ex i
Bologna och i Brescia.

Enligt ENEAs forskare kommer det framtida samhället och de allt
strängare miljökraven att kräva en decentralisering av elproduktionen.
Detta kan ske redan i början av nästa sekel med hjälp av små, rena och
tysta anläggningar baserade på bränslecellsteknik. Utvecklingen kommer
att göra bränsleceller attraktiva genom att förbättra dagens teknologi och
genom att sänka kostnaderna, som idag fortfarande är för höga för att
göra bränsleceller konkurrenskraftiga. Största delen av forskningen sker
på ENEA i samarbete med några företag, som SERE, Ansaldo Energia
och ett antal kommunala energibolag [9J.
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3.2 Konsekvenser för ENEL
Som mest har ENEL haft fyra kärnkraftsanläggningar i tunktion, men
reaktorerna i Latina och Garigliano, som tillhörde den törsta generatio-
nen, togs ur drift 1986 och tömdes pa bränslet, som fortfarande förvaras i
Storbritannien.

Reaktorerna i Trino Vercellese och Caorso var i funktion vid Tjernobyl-
olyckan, men råkade stå stilla för periodiskt underhall och bränslebyte.
Denna omständighet underlättade situationen tor politikerna, som beslöt
att reaktorerna tills vidare inte skulle startas igen och att ENEL skulle
fortsätta att underhålla dem. Denn.» fas varade tram till 1990, da rege-
ringen beslöt att reaktorerna aldrig skulle tas i bruk igen. Trots detta be-
slut, har ENEL låtit bränslet vara kvar i de tvä reaktorerna, med nästan
full personalstyrka på plats.

Totalt har ENEL idag omkring 500 personer sysselsatta med underhäll av-
reaktorerna, inklusive de omkring 100 anställda som fortfarande bevakar
Latina och Garigliano sedan de togs ur drift.

Den stora förändringen på ENEL har istället skett pä konstruktionssi-
dan. Efter folkomröstningen beslöt ENEL att vid en eventuell återgång
till kärnkraft ska projekt- och konstruktionsarbetet skolas av leverantö-
ren av anläggningen, och därmed kunde den avdelning som sysslade med
dessa uppgifter upphöra. Fram till 1987 fanns S (>00 personer sysselsatta
med projektering och konstruktion, en veiksamhei som idag praktiskt
taget försvunnit på ENEL. Några anställda har gått i pension, medan de
flesta har omplacerats inom bolaget och arbetar med konventionell elpro-
duktion [10J.

De som fortfarande är aktiva med konstruktions och projektet ingsupp-
gifter inom kärnkraft är en grupp på ett 40-tal personer som deltar i två
samarbetsprojekt som initierades före folkomröstningen. Av denna
grupp arbetar 30 personer med franska NERSA för utvecklingen av Su-
per Phoenix, ett paneuropeiskt projekt som kommer att pägä till ar 2001,
medan de resterande tio ingår i ett internationellt samarbete tör att kon-
struera en kärnkraftsanläggning i Laguna Verde i Mexiko. Den totala per-
sonalreduktionen inom konstruktions- och projekteringsavdclningarna
uppgår alltså till 90 %.

ENEL:s rena FoU-verksamhet har däremot nästan helt bevarats. Detta
svarar också mot det strategiska beslutet att behålla forskningskompeten-
sen och därmed upprätthålla en så kallad vetenskaplig närvaro. Totalt
finns idag 40-50 personer sysselsatta med IoU, vilket i stort sett är den
styrka som fanns före folkomröstningen. Målet är att behålla den kom-
petens som är nödvändig för att hantera ett eventuellt nytt kärnkraftspro-
gram, men inte for att projektera egna anläggningar.
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Den kvarvarande I;oU-styrkan är mycket aktiv, numera nästan uteslu-
tande inom ett samarbetsprogram med amerikanska EPRI (Electric Po-
wer Research Institute) och DOE (Department of Energy), som startade
1989 tor att utveckla reaktorer med inbyggd och/eller passiv säkerhet
[11].

Nu, när det remånga moratoriet upphört, har ENEL ansökt om nya
medel tor att utöka sina FoU-program. Folkomröstningen stoppade
nämligen ny statlig finansiering av FoU inom kärnenergiområdet under
tem ar, men samtidigt underströk regeringen vikten av att landet skulle
behålla kompetensen inom området. Detta gör att ENEL har relativt
goda chanser att tå dessa nya medel beviljade.

3.2.1 Differentierade eltariffer
ENEL försöker tillmötesgå regeringens besparings- och optimeringskrav
genom att införa olika tariffer för dag- och nattförbrukning. Under da-
gen, mellan kl 7.30 och 21.30, kostar elen 1,80 kronor/kWh, medan under
övrig tid sami lördagar och söndagar, är tariffen 0,85 kronor/kWh.

Denna differentiering har fungerat bra gentemot storkonsumenter som
har en årlig genomsnittsförbrukning på 4 700 kWh, medan den inte har
varit någon succé ifråga om hushåll med lägre förbrukning, i genomsnitt
2 200 kWh/år. Hos de hushåll som valt den differentierade tariffen, har
64 % av elen förbrukats under de billiga timmarna, medin 36 % har gått
åt under den vanliga tiden. Det är värt att notera att detta system har
introducerats trots att Italien saknar reellt billigare el på nätterna på
grund av avsaknaden av kärnkraft.

Skälet bakom denna differentierade tariff har för ENEL inte varit att
minska förbrukningen, utan att flytta den från de tider på dygnet då det
finns konsumtionstoppar till de timmar då produktionskraven är lägre.
Indirekt har dock systemet blivit ett sätt att spara energi på grund av två
omständigheter:

1. Om hushållen förbrukade mindre energi under tiderna 9-11 och 16-18
skulle man inte behöva investera i nya elkraftanläggningar.

2. Marknaden har börjat erbjuda tvättmaskiner anpassade till nattdriften,
som förbrukar mycket små mängder el och vatten, men som fordrar 6-
8 timmar för att genomföra en tvätt. Totalt blir tvätten billigare, men
besparingen blir ännu större om tvättningen sker på natten då tariffen
är lägre.

3.2.2 Industrins egenproduktion
ENEL började intressera sig för industrins egenproduktion först efter
tolkomröstningen 1987, da motståndet mot uppförandet av nya kraftverk
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växte i åtskilliga regioner. För att intressera företagen för ökad egenpro-
duktion, har ENEL varit tvunget att erbjuda bättre ersättning, och från
1992 får egenproducenterna 18 öre/kWh under natten och 60 öre/kWh
under perioderna med hög konsumtion. Man har beräknat att ett kraft-
verk som är i funktion 6 000 timmar per år kan sälja el till ENEL för ett
genomsnittspris av 44 öre/kWh. Detta innebär en besparing i produk-
tionskostnader för ENEL och en fördel för landet genom minskad elim-
port.

Listan på företag som är intresserade att investera i denna sektor har blivit
allt längre, med såväl stora som små egenprodu center. De största är stora
företag som Edison (Montedison-gruppen), Sondel (Falck-gruppen),
FIAT, Saras (företag i oljebranschen) och ISAB. Därefter följer liva, Sol-
vay, Agip Petroli, Api, Italiana Coke och en hel rad småföretag spridda
över hela landet.

Totalt har de ovannämnda företagen en produktionskapacitet på 5 200
MW, företrädesvis genom anläggningar som drivs med förnyelsebara
energikällor. I 70 % av fallen (3 800 MW) rör det sig om produktion av
både el och ånga genom vindkraftverk och genom förbränning av bio-
massa, biogas och avfallsprodukter från raffinaderier. Den totala elkraft
som dessa anläggningar säljer till ENEL uppgår till 30 000-35 000 GWh,
vilket motsvarar den förväntade ökningen av elefterfrågan i Italien fram
till sekelskiftet [12].

Det är viktigt att understryka att denna privata elproduktion också anses
vara ett bra alternativ till importen från Frankrike och Schweiz.

3.3 Konsekvenser för industrin
Avvecklingen av kärnkraften har drabbat elbolaget ENEL och ett 80-tal
företag, som hade sina order kopplade till de anläggningar som var plane-
rade (Montalto di Castro 1 och 2 samt Trino Vercellese 2 och 3).

Alla får sedan 1988 ett ekonomiskt skadestånd från staten, som fram till
juli 1995 uppgick till 60 miljarder kronor fördelade mellan 50 miljarder
till ENEL och 10 miljarder till industrin. Det är naturligtvis de italienska
elkonsumenterna som, genom ett tillägg på elräkningen, står för dessa
enorma belopp. En tvist har dock uppstått kring beräkningsgrunden för
räntan, och i maj 1995 stämdes till och med ENEL för att ha övervärderat
sina skadestånd. Detta innebär att det kan bli en livlig debatt om vilka
belopp elbolaget och de involverade företagen skall få i framtiden.

För dessa företag har Italiens kärnkraftsstopp inte bara inneburit en eko-
nomisk skada, utan även en utarmning av kompetens och personal.
Många av de anställda som arbetade med kärnkraften har varit tvungna
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att söka ett nytt arbete i andra branscher, eller har blivit omplacerade till
andra teknikområden inom samma företag.

Det mest talande exemplet är företaget Ansaldo Energia, en division av
kraftbolaget Ansaldo, som tillverkar olika reaktorkomponenter och som
i början av 1988 fick order för hela fem miljarder kronor annullerade, och
flera tusen personer att sysselsätta med nya uppgifter.

Fram till 1988 hade Ansaldo Energia 8 600 anställda i Genua, Milano och
Trieste som arbetade med utveckling och konstruktion av italienska och
även utländska kärnkraftsanläggningar. Två stora grupper, totalt 4 000
personer, arbetade med de nya anläggningarna i Montalto di Castro och
Trino Vercellese, som ENEL hade beställt. Folkomröstningen och det
efterföljande regeringsbeslutet kom just när företaget befann sig mitt i
den största satsningen. När det blev klart att Montalto di Castro 1 och 2
skulle omvandlas till gasdrift, och att Trino Vercellese 2 och 3 (som just
skulle börja byggas) aldrig skulle bli verklighet, startade företaget en om-
fattande omplaceringsplan som pågått i åtta år.

De flesta anställda som var involverade i olika kärnkraftsprojekt, om-
kring 7 000, har kunnat omplaceras till andra avdelningar inom företaget,
men 1 600 har antingen pensionerats eller fått söka nytt arbete. Nu när
denna process är över har avdelningen i Trieste stängts, och av den forna
organisationen återstår enbart 300 personer i Genua och Milano, fördela-
de mellan projektering (200) och konstruktion (100). Denna grupp har
koncentrerat sin verksamhet mom vissa nischer av kärnkraftsmarknaden,
med inriktning på utländska kunder [13].

Ett annat stort företag som drabbats hårt av beslutet att stänga den italien-
ska kärnkraften, är Fiat Ciei (Fiat Componenti e Impiantiper I'Energia e
1'Indnstria), en Fiatdivision som huvudsakligen arbetat med reaktor-
kontroll, instrumentering och kärnkraftsbränsle. Även Fiat Ciei fick or-
der på flera miljarder kronor annullerade och tvingades omplacera sina
anställda och omstrukturera hela divisionen. Av 500 personer återstår
idag 250 som arbetar för den utländska kärnkraftsmarknaden och för
rymd- och försvarsindustrin. Nyligen fick Fiat Ciei en order för att leve-
rera fjärrstyrda ventiler till reaktorn i Ignalina i Litauen.

Ansaldo Energia och Fiat Ciei samarbetar tillsammans med ENEL inom
projektet Genesis, som gäller en deponeringsanläggning för kärnbränslet
från de italienska reaktorerna, som för närvarande är lagrat i Storbriran-
nien. Avtalet med britterna går ut 1998, och därför måste man etablera ett
lagringsställe i Italien. Industrins förhoppning är att uppförandet av den-
na deponeringsanläggning kan bli början för en återgång till kärnkraften i
Italien.

Ett annat gemensamt projekt för Ansaldo Energia och Fiat Ciei gäller två
nya kärnkraftsanläggningar i Ryssland och Ukraina och ombyggnaden av
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den rumänska reaktorn i Chernavoda, där de två företagen har fått i upp-
drag att förbättra den totala säkerheten hos reaktorn [14]. Det kan vara
intressant att nämna att båda företagen också har inlett en rad experiment
inom kall fusion i samarbete med forskare vid universiteten i Milano och
Rom.

3.4 Konsekvenser för den högre utbildningen
Civilingenjörsutbildning i reaktorteknik (motsvarande nuclear enginee-
ring) finns i Italien vid universiteten i Pisa, Rom, Bologna, Palermo och
vid de tekniska högskolorna i Milano och Turin. Utbildningen tar fem år
och är mycket krävande, med en hög procentuell andel studenter som
lämnar studierna och aldrig blir klara (60-65 %). Utbildningen är extremt
teoretisk och den är upplagd för att ge studenterna en teknisk kultur, som
skall ge förmågan att angripa vilket problem som helst. Resultatet är att en
civilingenjör i reaktorteknik även kan arbeta i andra branscher, något som
på grund av den breda bakgrunden gäller alla italienska civilingenjörer.

Kärnkraftsawecklingen har dock radikalt ändrat förutsättningarna för
denna utbildning, som idag aktivt bedrivs endast i Pisa, Milano och Turin.
Orsaken är studentbrist. En av konsekvenserna av folkomröstningen har
nämligen varit en drastisk minskning av antalet studenter som sökt sig till
linjer med kärnkraftsanknytning på universitet och högskolor.

Sedan utbildningen startades 1961 har fram till idag drygt 4 300 civiligen-
jörer i reaktorteknik utexaminerats i hela Italien. Takten har varierat ge-
nom åren och legat mellan 2 % och 4 % av alla utexaminerade civilingen-
jörer, vilket betytt upp till 250 per år. Men från slutet av 1980-talet har
antalet studenter som valt denna utbildning minskat för varje år, eftersom
bristen på framtidsutsikter har avskräckt de flesta.

Idag är antalet utexaminerade civilingenjörer i reaktorteknik högst ett 30-
tal per år, vilket innebär en reduktion på över 80 % [15]. De få som på
grund av ett starkt intresse för kärnfysik ändå har valt att utbilda sig i
reaktorteknik, har flyttat utomlands, främst till Frankrike, Tyskland eller
USA, där de haft relativt goda framtidsutsikter. De som stannat i Italien
har fått anställning inom kraftindustrin eller incm andra relaterade bran-
scher, där en civilingenjör i reaktorteknik kan utnyttja en bred system-
kunskap. Detta har gjort att många har kunnat "återvinna" sin utbildning
i andra branscher, allt ifrån kraftproduktion till acceleratorceknik, medi-
cinsk fysik eller plasmateknik, för att ge några exempel.

Problemet med studentbrist har lett till att även antalet doktorander och
forskare minskat dramatiskt, vilket är på väg att skapa ett farligt tomrum
och en förlust av kompetens i väsentliga delar av forsknings- och utbild-
ningsstrukturen. Carlo Lombardi, professor i reaktorteknik vid Tekniska
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Högskolan i Milano, anser att trenden är oroande och att tiden är knapp,
högst 3-4 år, innan situationen hamnar i en point-of-no-return som svår-
ligen kan bemästras [16].

Ett vetenskapligt konsortium har nyligen bildats mellan de universitet
som haft kärnkraftsrelaterade utbildningar, för att samla in och koordine-
ra eventuella satsningar och ansökningar om forskningsanslag. Syftet
med konsortiet är att kunna erbjuda en samlad kunskapsbas och en större
flexibilitet mot eventuella uppdragsgivare. Hittills har konsortiet lyckats
få några forskningsanslag från EU-kommissionen och varit en aktiv före-
språkare för en återgång til! kärnkraft i Italien.
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4. Är kärnkraften på våg tillbaka
i Italien?

Efter beslutet 1990 om att definitivt stänga de kärnkraftsanläggningar
som legat i malpåse sedan folkomröstningen 1987, har det varit tyst från
politikerna om denna energikälla. Men hela det industriella etablisse-
manget med ENEL, Ansaldo Energia och Tekniska Högskolan i Milano i
spetsen, har sedan länge talat varmt för en omvärdering av kärnkrafts-
beslutet. Det bör understrykas att det handlat om en revidering av rege-
ringens beslut, och inte om folkomröstningens utslag, som egentligen inte
gällde kärnkraftens framtid.

Därför har det varit legitimt att tala om en möjlig återkomst för kärnkraf-
ten i Italien, dock inte för den traditionella typen, utan för reaktorer med
så kallad inbyggd och/eller passiv säkerhet. Få politiker har visat intresse
för denna vändning, åtminstone fram till Gulfkriget 1991. Krisen i ett så
viktigt oljeproducerande område aktualiserade ännu en gång Italiens sår-
barhet och beroende av andra länder, vad gäller energiförsörjningen.

4.7 Nya politiska signaler
De första tecknen på en förändring kom 1991. Dåvarande industriminis-
tern, Adolfo Battaglia, uttalade sig då om nödvändigheten av att minska
luftföroreningarna och därmed oljeberoendet. Den lösning som presen-
terades var en "ny, säkrare form av kärnkraft", med en klar antydan om
reaktorer med inbyggd och/eller passiv säkerhet.

Även Industriförbundet och fackföreningarna på vänsterkanten anslöt
sig till denna riktning, och kort tid efteråt kom ett viktigt inlägg från mil-
jöminister Giorgio Ruffolo. Han underströk att regeringen var emot "da-
gens kärnkraft", men att regeringen var "öppen för bättre lösningar som
den tekniska utvecklingen kunde bjuda på" [17].

Bekräftelsen av att den politiska vinden definitivt hade vänt kom ett par
veckor senare, när dåvarande statsminister Giulio Andreotti poängterade
regeringens negativa inställning till den traditionella kärnkraften, men
inte till en säkrare typ av reaktorer. Ett långsamt och försiktigt närmande
till kärnkraften hade därmed inletts.

Under de senaste åren har en rad nya inlägg gjorts av andra politiker, som
pekat på en möjlig utveckling i samrra riktning. Från början har det varit
sporadiska uttalanden, som sedan blivit allt tätare. I juni 1993 hölls i Mila-
no konferensen "Nucleate in Italia: fatti e opportunita" (Kärnkraften i
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Italien: fakta och möjligheter), där hela det italienska kärnkraftsetablisse-
manget deltog. Syftet med konferensen var att diskutera situationen i lan-
det och mana till uppslutning för att utöva påtryckningar och möjliggöra
en återgång till kärnkraften [18]. Statssekreteraren i Industriministeriet,
Giuseppe Gatti, deltog och uttalade tydligt regeringens stöd för en even-
tuell ny satsning på kärnkraft. "Bara vi kan skapa en bred politisk enig-
het", underströk han.

De mest konkreta uttalandena har dock gjorts av industriminister Alber-
to Clö, som i slutet av maj i år deklarerade att: "Regeringen har för avsikt
att starta diskussionerna om en återgång till kärnkraften, vilket skall ske
genom användningen av nya teknologier" [19].

ENEAs president, Nicola Cabibbo, har uttalat sitt stöd, men samtidigt
har han understrukit att "en återgång till kärnkraften kan te sig orealis-
tisk, med tanke på de låga oljepriserna". Han är dock optimistisk och tror
att "situationen skulle kunna förändrar radikalt på grund av växthusef-
fekten och de allt större koldioxidutsläppen" [20]. Industriministeriet har
i alla fall tillsatt en arbetsgrupp som skall utarbeta riktlinjer för ett möjligt
kärnkraftsprogram, som regeringen skall ta ställning till.

Dessa mycket tydliga uttalanden har naturligtvis lett till en rad reaktioner
från det Radikala partiet och från olika miljögrupper, som hävdar att
"folkomröstningen har sanktionerat slutet på kärnkraftsäventyret i Italien
och bara en ny folkomröstning kan ifrågasätta detta beslut" [21]. Denna
ståndpunkt från miljögruppernas sida är välkänd och följer den linje som
hållits hittills i denna fråga. Även om Miljöpartiet tillsammans med det
Radikala partiet inte har mer än några procent i det italienska parlamentet,
är det sannolikt att andra partier kan komma att stödja deras kamp vid en
eventuell parlamentsomröstning om en återgång till kärnkraften.

Många är dock optimistiska och hävcar att opinionen ändrat sig, nästan
tio år efter folkomröstningen, och idag är mindre benägen att döma ut
kärnkraften, på det sätt som skedde efter Tjernobylolyckan. Den stora
mobilisering som Greenpeace har åstadkommit i världen och även i Ita-
lien, i samband med det franska beslutet om att återuppta sina kärn-
vapenprov, visar dock att miljöfrågor som är knutna till kärnvapen, och
därmed atomklyvning, radioaktivitet etc, fortfarande skapar stor opini-
on. Steget från kärnvapen till kärnkraft är som bekant inte långt, och ett
kärnkraftsvänligt regeringsbeslut skulle därmed kunna orsaka samma
häftiga reaktion från miljögrupper, och kanske iri:\ tyngre politiska
grupper som tar tillfället i akt för att rida på en missnöjesvåg.

4.2 Konsortiet PIUS
Ett annat tecken på att Italien betraktar kärnkraften som en möjlighet för
att lösa landets energiproblem är intresset för det svenska rcaktorprojek-
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tet PIUS (Process Inherent Ultimate Safety), som utvecklats av ABB
Atom. I januari 1992 offentliggjordes det att ett konsortium (Consorzio
PIUS) hade bildats för att utveckla en reaktor med inbyggd säkerhet av
PIUS-typ, anpassad till de italienska kraven. I konsortiet ingick, förutom
ABB Atom (25 %), Ansaldo (60 %) och FIAT Component! (15 %). En
förstudie skulle vara klar inom ett par år och ENEA fick motsvarande tre
miljarder kronor för att delta i utvecklingen, även om det var ENEL som
skulle fatta det slutgiltiga beslutet om konstruktion av en prototyp [22].

För ABB var detta en viktig möjlighet att få bygga den efterlängtade
prototypen av PIUS. Dessutom skulle detta kunna ske i Italien, som var
strategiskt riktigt ur flera synvinklar. Landets image som industriland,
dess långa tradition av FoU inom kärnenergi och det stora oljeberoendet
har utgjort en bra bas för detta projekt, inte minst med tanke på att ABB
sedan många år är väl etablerat i landet.

PIUS representerar den nya typen av kärnkraftsreaktor, som italienska
politiker syftat på och vars säkerhet vilar på naturlagar istället för sofisti-
kerade, men känsliga, aktiva säkerhetssystem. Konsortiet har arbetat i
över ett år med datorsimuleringar, men arbetet har aldrig lämnat förstu-
diestadiet, eftersom ENEL inte lyckats få den nödvändiga finansieringen
och till slut tvingats avsluta projektet.

4.3 Framtiden
Med facit i hand kan man konstatera att en satsning på kärnkraft under
1980-talet skulle ha inneburit högre kostnader för Italien, jämfört med
vad s im hade varit fallet med olja. Det sjunkande oljepriset har nämligen
gjort den italienska oljenotan 43 % billigare, från 124 miljarder kronor/år
1981 till 71 miljarder 1991 (i dagens penningvärde) [2J. Eftersom nästan
hälften av landets el produceras genom oljekraftverk, betyder detta att
man hittills kunnat producera el mycket billigt, och utan de säkerhets-
och slutförvaringsproblem som kärnkraften medför.

Om Italien på kort sikt har undvikit stora investeringskostnader och en
mängd problem, blir bedömningen på längre sikt annorlunda, eftersom
det är osannolikt att denna situation skall kunna bestå hur länge som
helst. Oljeprisets utveckling på medellång och lång sikt kan svårligen för-
utsägas, med tanke på att de största reserverna finns i instabila och turbu-
lenta områden, med många ekonomiska, politiska, militärstrategiska och
religiösa faktorer, som kan påverka den framtida utvecklingen. Vad gäller
t ex naturgas, räknar t ex OECD med en ständig prisökning under de när-
maste 40 åren.

Vad som dock är mest allvarligt är Italiens utlandsbcroende för sin el-
försörjning, hela 79 %, jämfört med 0 % i Frankrike, 8 % i Tyskland och
10 % i USA [3J. Detta gör landet mycket sårbart. Användningen av na-
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turgas har ökat. medan den oljcbaseradc energiförbrukningen har mins-
kat från SO % 1980 till 70 % 1993. Det är dock osaken om denna reduk-
tion kan fortsätta även i framtiden. För att förbättra situationen har
ENEL försökt diversitiera sin energiförsörjning, både vad gäller typ av
bränsle och geografiskt ursprung.

Situationen är otillfredsställande också beträffande sänkningen av COT-
utsläppen. Lnergikonferensen i Madrid 1992 och miljökonferensen i Rio
de Janeiro 1993 har understrukit vikten av att sänka den globala CO>-
nivån och uppmanat alla industriländer att satsa på en hållbar utveckling.
Italien har därför satt upp två mål: en stabilisering år 2000 av CO>-pro-
duktionen på 1988-års nivå och en 20-procentig reduktion år 2005.

Hur denna sänkning skall kunna genomföras med dagens typ av energi-
försörjning är oklart. Italiens elproduktion baseras till 78 % på fossila
bränslen, och många bedömare anser att ekvationen inte kommer att gå
ihop om inte kärnkraften startas igen.

4.3.1 ENELs planer
På ENEL är man medveten om att situationen kan leda till en återgång till
kärnkraften. Därför har man behållit kärnbränslet i reaktorerna Trino
Vercellese och Caorso, så att de kan startas igen på relativt kort tid och
med full bemanning. ENEL har också fortsatt sitt samarbete med EPRI
och DOE, och efter att definitivt ha lämnat tankarna på att utveckla en
PlUS-prototyp. har intresset riktats mot liknande reaktorer av ameri-
kansk typ.

Det gäller reaktorer med passiv säkerhet, som General Electrics SBWR
(Simplified Boiling Water Reactor), en kokarreaktor med en effekt på 600
MW, och Westinghouses AP (Advanced PWR) 600, en tryckvattenreak-
tor också den med en effekt på 600 MW. Amerikanska DOE har stött
båda projekten, men efter en utredning 1992 beslutade man att satsa en-
bart på Westinghouses AP-600. Detta har gjort att ENELs intresse foku-
serats enbart på AP-600, som kan bli den reaktortyp som Italien kommer
att satsa på om landet återgår till kärnkraften.

Ett möte har nyligen hållits (i juni 1995) på Industriministeriet i Rom med
representanter för ENEL, ENEA, Industriförbundet och universiteten
för att, som industriminister har sagt, "ge nytt liv åt kärnkraften". De
första kommentarerna efter mötet är positiva och från politiskt håll tror
man inte att opinionen kommer att göra motstånd.

4.3.2 Internationell påverkan
En rad observatörer anser att den italienska situationen i viss mån följer
den internationella trenden med få nva reaktorer beställda under de sc-
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naste åren. Denna situation påverkas av en rad faktorer som kan vara svå-
ra att överskåda, särskilt om de har politiska förtecken. Många anser att
det behövs en händelse på internationell nivå för att åter lansera kärn-
kraften i världen. En sådan händelse skulle kunna vara Indiens och Kinas
inträde på oljemarknaden, två länder som befinner sig i ett mycket expan-
sivt ekonomiskt skede och som i framtiden kan efterfråga enorma mäng-
der olja fr In marknaden för att tillfredsställa sina nya behov. En annan
händelse skulle kunna vara en stor kris i Mellanöstern, där den islamiska
fundamentalismen kan komma att spela huvudrollen.

Det är inte första gången den internationella politiska utvecklingen spelar
en viktig roll i nationernas ekonomi. Kärnkraftsutbyggnaden har inte
följt de planer som många hade under 1970-talet, och detta gäller inte bara
Italien, utan de flesta industriländer. Ökade investeringskostnader, hår-
dare miljö- och säkerhetskrav och en allt mer pressande opinion, har sä-
kert försvårat de flesta satsningarna.

Många i Italien, med professor Carlo Lombardi vid Tekniska Högskolan
i Milano i spetsen, anser dock att USA:s rädsla för en spridning av kärnva-
pen har varit den faktor som vägt tyngst i denna utveckling. I synnerhet,
anser professor Lombardi att den amerikanska presidenten Carters poli-
tik väsentligt har påverkat utvecklingen av kärnkraften i världen [1].

Man måste gå tillbaka till den 18 maj 1974, då Indien lät detonera en
atombomb tillverkad med plutonium »om producerats i en av IAEA (In-
ternational Atomic Energy Agency) kontrollerad reaktor i Indien. Episo-
den var uppseendeväckande, men blev ringa uppmärksammad i pressen.
Reaktionerna kom dock efter två år. I slutet av 1976 blev Jimmy Carter,
civilingenjör i reaktorteknik (en inte oviktig detalj i sammanhanget), vald
till USA:s president. Den 7 april 1977 höll han ett tal i kongressen som
radikalt skulle förändra USA:s energi- och kärnkraftspolitik.

Kortfattat, ansåg han att kärnkraften hade många fördelar, men att dess
utveckling drog med sig en mängd allvarliga risker, som spridningen av
kärnvapen. Han ansåg att det så kallade Non Proliferation Treaty (icke
spridningsavtalet) inte var tillräckligt, och att risken att klyvbart material
skulle hamna i orätta händer skulle bli mycket större om kärnkrafts-
teknologin fick en större spridning. Efter att ha undersökt problemet an-
såg han at c USA skulle ändra sina kärnkraftsprogram radikalt. Specifikt,
beslutade han om att:

• Skjuta upp planerna på kommersiell bearbetning och återvinning av-
utbränt bränsle på obestämd tid.

• Omarbeta USA:s program beträffande så kallade bridreaktorer, så att
deras kommersialisering sköts framåt i tiden (planerna på att satsa på
dessa reaktorer är idag nedlagda).

• Satsa på FolJ för att finna nya bränslebearbetningsmetoder som inte
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medför tillgång till material som kan användas för att tillverka kärnva-
pen.

• Införa ett embargo för export av utrustning och teknologier som kan
används för att bearbeta och anrika uranet.

Vikten av dessa uttalanden för en försening av kärnkraften framgår klart
efter 18 år. Särskilt uppseendeväckande är den första punkten, där värl-
dens mäktigaste nation beslutar att begränsa sin industriella kapacitet, för
att hindra spridningen till andra länder av teknologi och kunskap som
kan användas för utvinning av plutonium från utbränt bränsle och till-
verkning av kärnvapen.

Dessa intentioner kom inte från intet. Kort tid dessförinnan hade den
prestigefyllda och mäktiga Ford Foundation publicerat en rapport, Nuc-
lear Power Issues and Chokes, som i stort sett förekom Carters åsikter.
Senare under året, vid G7-mötet i London, försökte Carter bannlysa all
återvinning av plutonium, dock utan framgång.

Carter gav också impulsen till ett initiativ, INFCE {InternationalNuclear
Fuel Cycle Evaluation), som pågick i över ett år på IAEA, för att studera
möjligheten av att begränsa spridningen av kärnmaterial. Slutsatsen var
att de rent tekniska åtgärderna var otillräckliga för detta ändamål, utan
stöd från politiska initiativ som kraftigt skulle begränsa tillgången till
kärnteknologier.

En rad händelser under de efterföljande åren underströk USA:s oro be-
träffande spridningen av kärnvapen. Den 7 juni 1981 bombade israeliskt
attackflyg det irakiska atomforskningcentret Osirak i Tammouz, miss-
tänkt för att arbeta med utveckling av kärnvapen. En internationellt vik-
tig händelse som dock inte fick några konsekvenser, vilket gör det troligt
att anfallet hade fått USA:s välsignelse. Nya misstankar om kärnvapen-
planer riktades mot Pakistan, Sydafrika och Libyen, länder som inte hade
gjort någon hemlighet om sina kärnvapenambitioner.

Även USA:s inblandning i Gulfkriget hade bland annat till syfte att avvär-
ja en möjlig kärnvapenutveckling i Irak. Den senaste episoden, som visar
hur oroligt USA är beträffande spridningen av kärnvapen, är Nordkoreas
vägran att ta emot IAEA:s inspektioner 1993, och det efterföljande hotet
av en amerikansk militär intervention för att förstöra de misstänkta labo-
ratorierna. Ett hot som knappast stod i proportion mot Nordkoreas håll-
ning i frågan.

Sammanfattningsvis finns det fog för att tro att målet för USA:s policy
har varit en generell begränsning av användningen av kärnkraft i världen,
för att förhindra en spridning av teknologier som kan användas för att
tillverka kärnvapen. Denna avsikt har dessutom deklarerats öppet, och
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det är därmed inte troligt att USA kommer att tillåta en avreglering av
kärnkraftsmarknaden under de närmaste åren.

Det italienska valet att, vid en återgång till kärnkraften, satsa på Westing-
houses AP-600-reaktor ligger i linje med denna situation. Att utveckla en
egen reaktor kan verka suspekt och utanför amerikansk kontroll, även
om det sker i ett NATO-land som Italien. Att däremot satsa på AP-600,
bemöter den amerikanska oron vad gäller spridning av kärnkraftstek-
nologi, samtidigt som det tillfredsställer de tekniska kraven på en avance-
rad och säker reaktor.
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5. Slutord

Italiens elbehov kommer att öka i framtiden, samtidigt som kraven på
miljövänlig energiproduktion gör sig allt mer gällande. Landets entusias-
tiska och tidiga intresse för kärnkraften avstannade på grund av tekniska
förseningar, politisk beslutsvånda och den folkomröstning som följde ef-
ter Tjernobylolyckan. Den största konsekvensen av kärnkraftsavveck-
lingen har gällt svårigheten att bevara den kompetens som landet hade
byggt upp under mer än 40 år. Tabell 1 sammanfattar reduktionen av de
mänskliga resurserna inom kärnkraftsområdet i Italien.

Aktör Verksamhet

Ansaldo Energia Projekt/konstr.

Fiat Ciei

ENEL

Universitet

projekt/konstr.

drift/underhåll
projekt/konstr
FoU

utexaminerade
civilingenjörer

Antal personer engagerade i
verksamheter knutna till
kärnkraft (procentuell
minskning inom parentes)

1985 1993

8 600 300 (97 %)

500 250 (50 %)

600 500(17%)
600 40 (94 %)

50 50 (0%)

200 30 (85 %)

Tabell 1. Jämförelse mellan engagemangsnivå inom kärnkraftsrelaterade verksamheter
1985 och 1993.

Under den senaste tiden har ett antal signaler tytt på en eventuell återgång
till kärnkraft, och många bedömare anser att det inte är fråga om, utan
snarare när Italien skall börja med kärnkraft igen, om än i ny skepnad.

Vad som är oklart är om landet, vid en sådan händelse, skall kunna spela
samma viktiga roll som på 1960- och 1970-talet, då den italienska kärn-
kraftsindustrin hade sin storhetstid. Den internationella konkurrensen
och utplåningen av landets kärnkraftsindustri tyder på att om denna åter-
gång bLr av, så kommer den att bli underordnad utländska intressen.

De senaste åtta årens vakuum har satt djupa spår, vilket tydligen är priset
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ett land måste betala när man (rätt eller tel) törkastar en teknologi. Än en
gång är det dock inte tekniken i sig som styr människans val, utan hennes
värderingar och uppfattningar, som naturligtvis kan vara riktiga eller då-
ligt grundade, men som i sista hand är överordnade all teknologisk ut-
veckling.
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