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Abstract

Introduction of Fast Neutron Reactors in Sweden

Sam Samuelsson

The increasing world population and the ambition to improve the quality of life
contribute to an increase in demand for energy. If the world continues to use existing
energy sources the carbon emissions will increase substantially which leads to climate
change. Therefore, there is a need for a clean and environmental friendly energy that
can be delivered by the future nuclear (Generation IV).

The project presents a theoretical study in form of a summary of the energy and
electricity consumption in Sweden, nuclear power plants in Sweden, fast neutron
reactors and their fuel types in the world. Furthermore, the current problems with
nuclear (uranium resources, safety, nuclear waste and nuclear proliferation) and the
influence of fast neutron reactors on these challenges are discussed. 

The empirical part is in the form of a survey (questions) directed to all nuclear
activities in Sweden. Included Radiation Safety Authority (SSM), Swedish Nuclear Fuel
Management Company (SKB), Nuclear Safety and Education (KSU), Oskarshamn
Power Group (OKG), Forsmark Power Group (FKA) and Ringhals AB (RAB). The
answers are collected and analysed to present the opinions and thoughts from the
companies contacted. 

The results of the theoretical part are a comparison between light-water reactors and
fast neutron reactors. The comparison highlights that the fast neutron reactors offer
solutions for today's nuclear problems and are more suitable as energy source for a
cleaner and safer operation. Advantages and disadvantages of fast neutron reactors
are raised in the discussion’s part. Moreover, a choice of a fast neutron reactor and
its fuel for Sweden is included in this project.

The survey detail whether the nuclear power industry in Sweden are familiar of
Generation IV and fast neutron reactors and answers the question how companies
consider the reprocess of decommissioned plants in Barsebäck. In addition, it covers
the necessary changes that must be taken to introduce fast neutron reactors in
Sweden. Some companies and governmental bodies believe that after a period of few
years without nuclear accidents, it will be possible to regain public confidence in
nuclear power. 

The concluding part of the report contains conclusions and future developments
which are indicating a proposal to contact with countries that have fast neutron
reactor in operation or under construction, where it creates an attempt to discuss
certain issues and to highlight the views and challenges.
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Sammanfattning 
Ökningen av världsbefolkningen och förbättringen av livskvalitet bidrar till ökning av 

energiefterfrågan i hela världen. Om världen fortsätter att använda nuvarande mix av 

energikällor kommer koldioxidutsläppen att öka rejält, vilket bidrar till negativ 

klimatförändring. Därmed följer behovet av en ren och miljövänlig energi som kan 

levereras av framtidens kärnkraftreaktorer (generation IV). 

 

Denna rapport presenterar en studie i form av en sammanfattning av energi- och 

elförbrukning i Sverige, kärnkraft i Sverige samt snabbreaktorer och dess bränsle i världen. 

Vidare redovisas dagens problem med kärnkraft (urantillgångar, säkerhet, kärnavfall och 

kärnvapenspridning) och påverkan av snabbreaktorer under dessa utmaningar. 

 

I den teoretiska delen av arbetet jämförs lättvattenreaktorer och snabbreaktorer som belyser 

att generation IV är mer lämpat att leverera energi samtidigt möta de utmaningar som 

dagens kärnkraft presenterar. Rapporten presenterar även vilka typer av snabbreaktorer som 

lämpar sig för Sverige och diskuterar för- och nackdelarna mellan dessa. 

 

Den empiriska delen av rapporten presenteras i form av en enkät (frågor) som riktas till 

flesta kärnkraftsverksamhet som finns i Sverige och omfattar Strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSM), Svenska Kärnbränslehantering (SKB), Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU), 

Oskarshamnsverket Kraftgrupp (OKG), Forsmark Kraftgrupp (FKA) och Ringhals AB 

(RAB). Enkätsvaren samlas in och analyseras för att redovisa åsikter och tankar från de 

kontaktade företagen och myndigheterna. 

 

Enkätensvaren ökade kunskaperna om inställningen till snabbreaktorerna från de olika 

företagen. Svaren besvarade även deras åsikt om återanvändning av tidigare nedlagda 

anläggningar i Barsebäck. Dessutom redovisas de nödvändiga ändringar som måste ske för 

att införa snabbreaktorer i Sverige som t.ex. lagar och allmänhetssyn för kärnkraft samt att 

genomföra mer forskning och utföra fler studier om snabbreaktorer. Kärnkraftsolyckor 

påverkar allmänhetssynen och kärnkraftsbranschen, en period utan kärnkraftsolyckor kan 

återhämta allmänhetens förtroende för kärnkraft. 

 

Den avslutande delen av rapporten innehåller slutsatser och framtida vidareutvecklingar, 

som anger ett förslag att ta kontakt med länder som har snabbreaktorer i drift- eller i 

byggnationsfas. Där det skapas ett försök att diskutera vissa frågor och lyfta fram åsikter 

och utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Generation IV, Snabbreaktorer, Lättvattenreaktor, LWR, SFR, LFR. 
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Abstract 
The increasing world population and the ambition to improve the quality of life contribute 

to an increase in demand for energy. If the world continues to use existing energy sources 

the carbon emissions will increase substantially which leads to climate change. Therefore, 

there is a need for a clean and environmental friendly energy that can be delivered by the 

future nuclear (Generation IV). 

 

The project presents a theoretical study in form of a summary of the energy and electricity 

consumption in Sweden, nuclear power plants in Sweden, fast neutron reactors and their 

fuel types in the world. Furthermore, the current problems with nuclear (uranium resources, 

safety, nuclear waste and nuclear proliferation) and the influence of fast neutron reactors on 

these challenges is discussed. 

 

The empirical part is in the form of a survey (questions) directed to all nuclear activities in 

Sweden. Included Radiation Safety Authority (SSM), Swedish Nuclear Fuel Management 

Company (SKB), Nuclear Safety and Education (KSU), Oskarshamn Power Group (OKG), 

Forsmark Power Group (FKA) and Ringhals AB (RAB). The answers are collected and 

analysed to present the opinions and thoughts from the companies contacted. 

 

The results of the theoretical part are a comparison between light-water reactors and fast 

neutron reactors. The comparison highlights that the fast neutron reactors offer solutions for 

today's nuclear problems and are more suitable as energy source for a cleaner and safer 

operation. Advantages and disadvantages of fast neutron reactors are raised in the 

discussion’s part. Moreover, a choice of a fast neutron reactor and its fuel for Sweden is 

included in this project. 

 

The survey detail whether the nuclear power industry in Sweden are familiar of Generation 

IV and fast neutron reactors and answers the question how companies consider the 

reprocess of decommissioned plants in Barsebäck. In addition, it covers the necessary 

changes that must be taken to introduce fast neutron reactors in Sweden. Some companies 

and governmental bodies believe that after a period of few years without nuclear accidents, 

it will be possible to regain public confidence in nuclear power. 

 

The concluding part of the report contains conclusions and future developments which are 

indicating a proposal to contact with countries that have fast neutron reactor in operation or 

under construction, where it creates an attempt to discuss certain issues and to highlight the 

views and challenges. 

 

 

 

 

 

Keywords: Fast neutron reactors, Light water reactors, LWR, SFR, LFR. 
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Förord 
Jag fick i uppdrag att undersöka påverkan av snabbreaktorer på det svenska samhället och 

framtagandet av en enkät som riktas till SSM, KSU, SKB, OKG, FKA och RAB för att 

samla deras tankar och uppfattningar om införandet av snabbreaktorer. Att diskutera med 

företagen andra relevanta aspekter om nuvarande reaktorer och möjligheter för att införa 

snabbreaktorer i Sverige. 

 

Projektet är till stor del ett resultat av en litteraturstudie och flertalet kontakter med 

kärnkraftsverksamhet i hela Sverige. Projektet innehåller även egna personliga tankar, 

analyser och reflektioner kring vilken snabbreaktor som kan anpassas till Sverige. 

 

Jag passar på och tackar följande personer för deras engagemang i projektet: 

 

Staffan Qvist (handledare) Uppsala Universitet 

Ali Al-Adili (ämnesgranskare) Uppsala Universitet 

Michael Österlund (examinator) Uppsala Universitet 

 

Jag tackar även kontaktpersoner från följande företag  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 

Kärnsäkerhet och Utbildning, KSU 

Svensk kärnbränslehantering SKB 

Oskarshamnsverket Kraftgrupp, OKG 

Forsmark Kraftgrupp, FKA 

Ringhals, RAB 

Vattenfall AB 

 

Samt alla andra som bistått med information, material och kunskap. 

 

 

Stockholm, juni 2015 

Sam Samuelsson 



 4 

Ordlista 
 
Symbol  Förklaring 

 

BWR =  Boiling Water Reactor 

 

Kokvattenreaktor 

DU =  Depleted Uranium Utarmat uran är avfall från anrikning av natururan 

till kärnbränsle eller vapen 

 

FKA 

 

 Forsmark Kraftgruppen AB 

FNR = Fast Neutron Reactor  Snabbreaktorer 

 

FP  

 

Fissionsprodukter 

GFR =  

 

Gas-cooled Fast Reactor Gaskyld snabbreaktor 

IAEA =  International Atomic Energy Agency är en internationell organisation som syftar till att 

främja en fredlig användning av kärnenergi 

 

IEA =  Internationella Energy Agency IEA:s huvudmål är att minimera världens beroende 

på olja 

 

KSU 

 

 

 

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning 

LFR =  

 

Lead-cooled Fast Reactor Blykyld snabbreaktor 

LWR =  

 

Light Water Reactor Lättvattenreaktor 

OKG  Oskarshamnsverkets Kraftgruppen AB 

 

PWR =  Pressurized Water Reactor 

 

Tryckvattenreaktor 

RAB 

 

 

 

Ringhals AB 

SFR =  

 

Sodium-cooled Fast Neutron 

 

Natriumkyld snabbreaktor 

SKB 

 

 

 

Svenska Kärnbränslehantering 

SSM 

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

TRU 

 

 

 

Transuraner 

ULOF = 

 

Unprotected Loss of Flow En speciell test utfördes på EBR-II i USA för att 

godkänna passivt säkerhet av FNR. 

 

ULOHS =  

 

Unprotected Loss of Heat Sink En speciell test utfördes på EBR-II i USA för att 

godkänna passivsäkerhet av FNR. 

 

WANO =  World Association of Nuclear Operators En organisation som hjälper sina medlemmar att 

uppnå de högsta nivåerna av driftsäkerhet och 

tillförlitlighet genom erfarenhetsåterföring. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Världens befolkning uppskattas öka från cirka 7 miljarder till 9,3 miljarder människor till år 

2050 [1]. När jordens befolkning växer kommer energiefterfrågan att öka. Expanderande 

energiproduktion från fossila källor kommer dock att fortsätta att ha negativa konsekvenser 

för den globala klimatförändringen. FN:s klimatpanel IPCC anger i sin rapport från 2013 att 

de totala CO2-utsläppen måste stanna under 3700 GT (gigaton), vilket innebär att världens 

utsläpp måste minskas med i genomsnitt 3.7% per år enligt Ref. [2]. Den ökande 

befolkningen måste kompenseras med användning av ren, säker och kostnadseffektiv 

energiförsörjning vilket kan levereras av kärnkraften. Kärnkraftverken producerar idag 

avfall som måste lagras under många tusen år. Detta problem kan minskas genom att 

implementera snabbreaktorer i energiproduktionen. 

 

1.1.1 Dagens kärnkraft  
I Sverige används idag endast Lättvattenreaktorer (LWR) och de har ett antal problem 

kopplade till sig. Det radioaktiva avfallet som bildas under drift måste slutförvaras. I 

avfallet finns transuraner som bildats då uran fångat in neutroner. Transuraner finns inte i 

naturen och har mycket långa halveringstider, vilka är olika för olika isotoper. De har en 

uppskattade lagringstid på cirka 100000 år. I avfallet finns även fissionsprodukter vilka har 

skapats genom kärnklyvningar. Fissionsprodukter är relativt kortlivade och uppskattas 

behöva cirka 500 år lagringstid. 

 

Plutonium-239 är en transuran och kan användas i kärnvapen. Den kan produceras i 

kärnkraftverk för att sedan användas till icke-fredliga ändamål. 

I en lättvattenreaktor förbränns mestadels U-235, men det finns stora mängder av U-238 

och transuraner som inte kan förbrännas effektivt i de reaktorer som finns i Sverige. 

Transuraner kan inte förbrännas effektivt med termiska neutroner i lättvattenreaktorer, men 

de klyvs med snabba neutroner.  

 

1.1.2 Snabbreaktorer  
Ett av syftena med snabbreaktorer (FNR) är att bränna transuraner som producerats i 

lättvattenreaktorer. Avfallet från lättvattenreaktorerna blandas med utarmat eller naturligt 

uran för att bilda ett nytt bränsle optimerat för användande i ett snabbreaktorspektrum. Det 

finns ett stort antal bränsletyper för snabbreaktorer, men i denna analys begränsas studien 

till MOX-bränsle (som används i Frankrike, Japan och Ryssland) eller metalliskt bränsle 

(som är huvudalternativ i Sydkorea och USA). Med denna typ av reaktor kan fissilt 

material regaleras, dvs. den har möjlighet att bränna eller breeda (skapa mer) fissilt 

material. 

 

Av speciellt intresse för Sverige är snabbreaktorers möjlighet att förbränna långlivade 

transuraner, vilket lämnar mestadels fissionsprodukter som avfall. Detta minskar 

slutförvarstiden från 100000 år potentiellt ner till 500 år. 
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1.1 Syfte och Mål 
Syftet med projektet är att presentera en studie och undersöka möjlighet att införa 

snabbreaktorer i Sverige, genom en teoretisk del och en empirisk del. 

Målet var att genomföra; 

 

 en analys av införandet av snabbreaktorer och återvinningsanläggningar i Sverige. 

 val en lämplig snabbreaktorteknologi för Sverige och plats där en snabbreaktor kan 

byggas i Sverige. 

 påverkan på svenskt slutförvar av kärnbränsle genom ett införande av 

snabbreaktorer med återvinning av använt bränsle. 

 lyfta fram åsikter om snabbreaktorer från SSM, KSU, SKB och andra företag som 

arbetar inom svensk kärnkraftindustri. 
 

1.2 Lösningsmetoder 
En teoretisk del som innehåller teoretisk bakgrund och sammanfattning av snabbreaktorer i 

världen och vilka som befinner sig i drift. Detta för att leverera en tydlig bild av vilken 

snabbreaktor som är lämplig för Sverige. 

 

Den teoretiska delen har använts som bas för den empiriska delen av projektet. projektet 

genomfördes genom att intervjua kontaktperson på SSM (strålsäkerhetmyndigheten), KSU 

(kärnkraftsäkerhet utbildning), SKB (Svensk Kärnbränslehantering), FKA (Forsmark 

Kraftgruppen), OKG (Oskarshamnsverkets kraftgrupp) och RAB (Ringhals).  

 

Intervjuerna syftade till att förstå och redovisa tankar kring snabbreaktorer. Intervjuarna 

utfördes i form av en enkät som innehöll olika frågor som skickats till de olika företagen.  

 

1.3 Avgränsningar 
Den teoretiska studien presenterar olika förutsättningar, men innehåller ingen detaljerad 

modellering av scenarion. Analysen av snabbreaktorteknologi är begränsat till natriumkylda 

reaktorer med bränsle av antingen metallisk form eller MOX. Återvinningsteknologi är 

begränsad till PUREX (för MOX-bränsle) eller pyroprocessing (för metalliskt bränsle). 
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2 Teori  
2.1 Inledning 
Kapitlet presenterar teoretisk bakgrund och sammanfattning av internationell och svensk 

energiefterfrågan, svensk energi och elproduktion, svenska kärnkraftsanläggningar, 

kärnbränslecykeln, problem med dagens kärnkraft och snabbreaktorer som finns i världen 

samt de som befinner sig i drift och bränsletyper för snabbreaktorer.  

 

Kapitalet analyserar vilka olika typer av snabbreaktorer som är lämpliga eller mindre 

lämpliga för Sverige. Dessutom redogör projektet påverkan av snabbreaktorer på dagens 

kärnkraftsproblem. 

 

2.2 Energiefterfrågan 
2.2.1 Det internationella perspektivet  
Globalt dominera energiproduktionen av de fossila bränslena, dvs. olja, kol och gas vilka 

står för 80 procent av den totala konsumtionen medan den förnyelsebara energikällorna 

endast står för en tiondel [3]. 

 

Världens utsläpp från energikällor uppgår till nästan 33 miljarder ton koldioxid per år. Om 

utsläppen av andra växthusgaskällor ingår så uppgår den till 50 miljarder ton. Enligt 

bedömningar från Internationella Energy Agency (IEA) kommer utsläppen fortsätta att öka 

till 42 miljarder ton fram till 2030 samt till 62 miljarder ton fram till 2050. Detta kommer 

att ske om inte seriösa åtgärder vidtas för att minska utsläppen enligt Ref. [3]. 

 

2.2.2 Det svenska perspektivet 
Sverige har haft stora framsteg mot det långsiktiga målet om att energiproduktionen ska 

vara baserad på hållbar energi (se figur 2.1). Sverige är idag bland de ledande IEA 

medlemsländerna när det gäller låga koldioxidutsläpp och hög andel förnyelsebar energi i 

den totala energiförsörjningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1 Elproduktion i Sverige till 2010 [8] 
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Enligt Ref. [4] prioriterar Sverige två mål för framtiden. Det ena är att fordon som är 

oberoende av fossilbränsle till år 2030 och det andra målet är noll växthusgasutsläpp till år 

2050. Sverige är på väg mot sina mål, anger IEA, och för att nå 20% effektivare energi utan 

utsläpp till 2020 kommer det att krävas större insatser på miljövänliga energier. Enligt 

Kyotoprotokollet1 har Sverige ett mål till år 2020, vilket är att minska utsläppen av 

växthusgaser till under 1990 års nivåer. 

 

Sveriges tillverkningsindustri spelar stor roll i den svenska ekonomiska tillväxten. 

Ytterligare utsläppsminskning till 2030 och 2050 kan innebära höga kostnader. 

Minskningar av utsläpp kommer att kräva betydande ökning av energieffektivisering inom 

industrin och byggnader med mindre utsläpp. Detta i sin tur kan påverka landets ekonomi 

[4]. 

 

Elproduktionen i dagsläget är nästan koldioxidfri, tack vare produktion från kärnkraft och 

vattenkraft. Kärnkraft försörjde mer än 38% av landets elbehov under 2012 enligt Ref. [5]. 

Vattenkraft levererade den andra största andelen av energi (se figur 2.2). Detta innebär att 

Sveriges mål att nå noll koldioxidutsläpp vid år 2050 kan kräva stora ekonomiska insatser 

inom industrin och modernisering av byggnader [4]. 

 

2.3 Svensk energi- och elproduktion  
Elproduktionen startade tidigt i Sverige. De första kraftverken var baserade på vattenkraft 

och sattes i drift under 1880-talet. Kraftenheterna var små och levererade endast till 

industrier och samhällen som låg i närheten av kraftverken enligt Ref. [4]. 

 

Kärnkraft och vattenkraft levererar en majoritet av Sveriges elproduktion, under 2012 var 

Sverige elproduktion cirka 165 TWh, varav 48% vattenkraft, 38% kärnkraft, 4,5% 

vindkraft, medan resten av elproduktionskällor bestod för ca 3%, (se figur 2.2) enligt Ref. 

[5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Sveriges totala elproduktion 2012 [5] 

 

 

 

                                                 
1 Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal knutet till FN: s ramkonvention om klimatförändringar, som 
begår sin parter genom att internationellt bindande utsläppsminskningsmål enligt Ref. [7]. 
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Den svenska elproduktionen och kapaciteten av elproduktionsanläggningar ändrades under 

åren mellan 1970 till 2011, (se tabell 2:1). Perioden mellan 1970 till 2011 hade kapacitet av 

elanläggningar för kärnkraft ökats från 0,06 GWe till 9,36 GWe, vilket är den största 

utvecklingen under denna period i Sverige enligt tabell (2:1). Detta berodde på den växande 

befolkningen i Sverige och förbättring av livskvalitet som resulterades i en rejäl ökning av 

energi- och elförbrukning (se tabell 2:2). 

 

Tabell 2:1 Elproduktion och de installerade kapaciteten av anläggningar [6] 

 
Genomsnittlig årlig tillväxttakt (%) 

 
1970 1980 1990 2000 2005 2011 2000 to 2011 

Kapacitet av elanläggningar (GWe) 
       

- Termisk 4.44 7.95 7.82 7.53 7.42 7.99 0.55 

- Vattenkraft 10.86 14.86 16.33 16.53 16.35 16.20 -0.18 

- Kärnkraft 0.06 4.61 9.97 9.42 9.47 9.36 -0.06 

- Vind 0 0 0.01 0.21 0.45 2.90 116.41 

- Totalt 15.36 27.42 34.13 33.69 33.69 36.45 0.74 

Elproduktion (TWh) 
       

- Termisk 19.05 10.96 5.28 9.19 12.25 17.10 7.82 

- Vattenkraft 41.54 58.87 73.04 78.62 72.87 66.41 -1.41 

- Kärnkraft 0.06 26.49 68.19 57.32 72.38 60.87 0.56 

- Vind 0 0 0 0.46 0.936 6.08 111.13 

- Totalt 60.65 96.32 146.51 145.59 158.44 150.46 0.30 

Totalt Elförbrukning (TWh) 63.50 94.60 139.95 146.63 147.10 138.40 -0.51 

 

Tabell 2:2 historiska uppgifter för den svenska befolkningen [6] 

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (%) 

år 1970 1980 1990 2000 2005 2011 2000 to 2011 

Befolkning (miljoner) 8.08 8.32 8.59 8.88 9.05 9.48 0.61 
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2.4 De svenska kärnkraftsanläggningarna 
Den första kommersiella kärnreaktorn var Oskarshamn 1 som togs i drift 1972 och följdes 

av ytterligare elva enheter placerade i Barsebäck, Oskarshamn, Ringhals och Forsmark 

under tidsperioden fram till 1985 se tabell 2.3. 

 

De tolv kommersiella reaktorerna i Sverige består av 9 BWR (ASEA-ATOM) och 3 

tryckvattenreaktorer (Westinghouse design). Som ett resultat av politiska beslut togs de 

dubbla BWR enheterna Barsebäck- 1 och -2 ur drift 1999 respektive 2005, (se tabell 2:3). 

 

Tabell 2:3 Kärnkraftverk i Sverige [6] 

Reaktor Typ 
Kapacitet 

[MW(e)] 
läget Operator Leverantör Konstruktion 

Först 

kriticitet 
Första rutnät Kommersiell Avstängd 

FORSMARK-1 BWR 984 Drift FKA ABBATOM 1973-06-01 1980-04-23 1980-06-06 1980-12-10 
 

FORSMARK-2 BWR 1120 Drift FKA ABBATOM 1975-01-01 1980-11-16 1981-01-26 1981-07-07 
 

FORSMARK-3 BWR 1170 Drift FKA ABBATOM 1979-01-01 1984-10-28 1985-03-05 1985-08-18 
 

OSKARSHAMN-1 BWR 473 Drift OKG ABBATOM 1966-08-01 1970-12-12 1971-08-19 1972-02-06 
 

OSKARSHAMN-2 BWR 638 Drift OKG ABBATOM 1969-09-01 1974-03-06 1974-10-02 1975-01-01 
 

OSKARSHAMN-3 BWR 1400 Drift OKG ABBATOM 1980-05-01 1984-12-29 1985-03-03 1985-08-15 
 

RINGHALS-1 BWR 878 Drift RAB ABBATOM 1969-02-01 1973-08-20 1974-10-14 1976-01-01 
 

RINGHALS-2 PWR 865 Drift RAB WH 1970-10-01 1974-06-19 1974-08-17 1975-05-01 
 

RINGHALS-3 PWR 1064 Drift RAB WH 1972-09-01 1980-07-29 1980-09-07 1981-09-09 
 

RINGHALS-4 PWR 940 Drift RAB WH 1973-11-01 1982-05-19 1982-06-23 1983-11-21 
 

AGESTA PHWR 10 Avstängd BKAB ABBATOM 1957-12-01 1963-07-17 1964-05-01 1964-05-01 1974-06-02 

BARSEBACK-1 BWR 600 Avstängd BKAB ASEASTAL 1971-02-01 1975-01-18 1975-05-15 1975-07-01 1999-11-30 

BARSEBACK-2 BWR 600 Avstängd BKAB ABBATOM 1973-01-01 1977-02-20 1977-03-21 1977-07-01 2005-05-31 

 
2.4.1 Oskarshamnsverket Kraftgrupp AB (OKG) 
OKG är en av tre aktiva kärnkraftverk i Sverige. Anläggningen ligger ca 30 mil norr om 

Oskarshamn direkt vid Kalmarsund vid Östersjökusten och har tre reaktorer som 

producerar cirka 10 % av Sveriges elbehov. Alla OKG:s reaktorer är kokvattenreaktorer 

(BWR), E.ON kärnkraft Sverige AB äger 54,5 % av bolaget, Fortum AB äger 37,5% och 

resten ägas av VKAO. 

 

Oskarshamn-1 (O1) har en installerad effekt på 494 MW, O2 664 MW, och O3, det nyaste 

reaktorblocket vid anläggningen har en installerad effekt på 1450 MW. Clab är det 

tillfälliga lagret för använt kärnbränsle från alla svenska reaktorer och ligger nära OKG. 

 

2.4.2 Forsmark Kraftgrupp AB (FKA)  
FKA är ett kärnkraftverk i Forsmark och är även slutförvaringsplatsen för det svenska 

radioaktiva kärnavfallet. FKA drivs av ett dotterbolag till Vattenfall AB som äger 66% av 

FKA, E.ON Sverige AB äger 8,5% och resten av FKA ägs av MKG. 

 

Forsmarksverket har tre kokvattenreaktorer. Forsmark-1 (F1) tillverkas av ABB Atom 

BWR och har 2928 MWth samt 1010 MWe. F1 blev ansluten till nätet var den 5 juni 1980 

och påbörjade kommersiell drift den 10 december 1980. F2 och F1 är likadana, F2 var 

ansluten till nätet den 15 december 1980 och påbörjade kommersiell drift den 7 juli 1981. 

F3 är en BWR med 3300 MWth och 1190 MWe. F3 blev ansluten till nätet den 3 mars 1985 

och påbörjade kommersiell drift den 21 augusti 1985. 
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2.4.3 Ringhals AB (RAB) 
RAB är ett svenskt kärnkraftverk med fyra reaktorer, en kokvattenreaktor (R1) och tre 

tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4). Kraftverket ligger på Väröhalvön i Varbergs 

kommun ca 60 km söder om Göteborg.  

 

RAB har en total effekt på 3560 MWe och den betraktas som det största kraftverket i 

Sverige som genererar 24 TWh el per år, vilket motsvarar ca 20 % av den elektriska 

strömförbrukningen i Sverige. 70 % av RAB ägs av Vattenfall och 30% av E.ON. 

 

2.4.4 Barsebäcks Kärnkraftverk 
Barsebäcks kärnkraftverk är ett nedlagt kärnkraftverk i Sverige som ligger i Barsebäck, 

Kävlinge kommun, Skåne. Anläggningen används för utbildningssyfte och tar emot 

besökare från flera länder. Anläggningen ligger 20 kilometer från den danska huvudstaden, 

Köpenhamn och den danska regeringen hade stor roll för dess stängning. Den första 

reaktorn som sattes ur drift var Barsebäck-1 (30 november 1999) och det andra reaktor var 

Barsebäck 2 som upphörde sin verksamhet den 31 maj 2005. 

 

2.4.5 Ågesta Kärnkraftverket (R3) 
Konstruktionen av Ågesta startade 1957 och avslutades 1962. Ågesta inledde verksamheten 

1964 och sattes ur drift 1974. Stationen främst tillgänglig fjärrvärme för 

Stockholmsförorten Farsta samt en liten mängd el (12 MWe och 68 MWth). 

 

2.4.6 R4 kärnreaktor  
R4 var den fjärde kärnkraftsreaktorn som genomfördes på Marviken och var modererad av 

tungvatten. R4 syftade till att leverera el (130MWe) samt att producera plutonium för det 

svenska kärnvapenprogrammet. Under mitten av 1960-talet övergav regeringen projektet. 

 

 



 15 

2.5 Lättvattenreaktor (LWR) 
Tvärsnittet är sannolikheten för att en viss reaktion skall kunna hända när en neutron 

växelverkar med en atomkärna. Tvärsnitt finns i olika typer, t.ex. infångningstvärsnitt (σc), 

spridningstvärsnitt (σs), fissionstvärsnitt (σf) och absorptionstvärsnitt (σa). Totala tvärsnittet 

(σtot) är summan av alla tvärsnitt, dvs. σtot = σs+σc+σf. Fissionstvärsnitt för U-235 (fissilt 

material) är större med långsamma (termiska) neutroner för att åstadkomma en fission. För 

U-238 (fertilt material) fordras snabba neutroner för att en fission ska äga rum och 

tvärsnittet för fission, σf, är ytterst litet för neutronenergier lägre än 1.4 MeV, (se figur 2.3).  

 

För låg neutronenergi följer tvärsnittsberoendet 1/v, där v är neutrons hastighet. De flesta 

kärnor uppvisar toppar (resonanstoppar) vid vissa neutronenergier (se figur 2.3). Detta 

förklaras med att det uppstår resonanser mellan neutronen och kärnan vid vissa energier, 

varvid reaktionsbenägenheten blir speciellt stor [9]. 

 

 

 
Figur 2.3 Fissionstvärsnitt som funktion av neutronenergi för olika isotoper [9] 

 

Kedjereaktionen blir möjlig i en kritisk massa. Den kritiska massan måste innehålla en 

betydande koncentration av klyvbara isotoper och vara tillräcklig stor att endast en liten del 

av neutronerna flyr utan att utföra fissionsprocess. De viktigaste klyvbara materialen är U-

235 och Pu-239. U-235 kommer i naturen i 0,7 % av naturligt uran och används i dagens 

lättvattenreaktorer LWR. Pu-239 skapas när U-238 (99,3 % av naturligt uran) absorberar 

neutroner. 

 

Den stora majoriteten av utplacerade reaktorer runt om i världen är lättvattenreaktorer 

(LWR). De drivs med låganrikat uran och använder vatten som kylmedel och moderator för 

att bromsa snabbneutroner. Detta bidrar till ökning i fission sannolikheten av U-235.  
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2.6 Kärnbränslecykeln 
2.6.1 Den öppna bränslecykeln  
Den svenska kärnbränslecykeln består av 6 steg (se figur 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Den öppna bränslecykeln [8] 

 

 

1. Gruva: Uran som råmaterial hämtas från till exempel Kanada eller Ryssland. 

 

2. Konversion- och anrikningsprocess betyder att uran behandlas kemiskt till andra 

klyvbara uransisotoper. Denna process genomförs till exempel i USA, Australien 

och Kanada. 

 

3. Bränsletillverkning sker i Westinghouse i Västerås, där tillverkas bränsleelement 

och skickas senare till kärnkraftsanläggningar. Urandioxid (UO2) i svartpulverform 

produceras efter många kemiska processer och pressas till små kutsar som väger 

cirka 6–7 gram. Kutsarna staplas cirka 300–370 kutsar i 4 m långt rör som tillverkas 

av en zirkoniumlegering. Röret trycksätts med gas (Helium) och försluts i ändarna 

för att tillverka bränslestavar enligt Ref. [8]. 
 

4. Lättvattenreaktor: där rörelseenergi omvandlar till termiskenergi och senare till 

elkraft. 
 

5. Mellanlagring: driftavfall lagras i samma reaktor under en period på nio månader, 

då resteffekten är mycket hög. 

 

6. Slutförvar: kärnavfall slutförvaras under jorden för mycket långtid, denna uppgift 

utförs av Svensk bränslehantering SKB.  
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2.6.2 Den slutna bränslecykeln 
I den slutna bränslecykeln upparbetas och återanvänds kärnbränsle vilket bidrar till mindre 

material till slutförvar och bättre ekonomi. Detta genomförs i Frankrike, Japan och 

Ryssland. Tillverkning och upphämtning av den slutna bränslecykeln sker på samma sätt 

som den öppna bränslecykeln, (se figur 2.5) enligt Ref. [8]. 

2.6.3 Framtidens bränslecykel 1 
I övergångsfasen till ett framtida nukleärt energisystem samspelar nya och gamla typer av 

reaktorer. Det använda bränslet av lättvattenreaktorer återvinns i generation IV:s reaktorer 

(se figur 2.6). Den enda delen som ska slutförvaras av båda generationer III och IV är 

fissionsprodukter som har en halveringstid på ca 500 år enligt Ref. [8]. 

Figur 2.6 Framtidens bränslecykel 1 [8] 

 

Figur 2.5 Den slutna bränslecykeln [8] 
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2.6.4 Framtidens bränslecykel 2 
I den här cykeln återvinns använt bränsle från generation III i generation IV, dvs. ingen 

ytterligare gruvdrift eller anrikning behövs. Generation III fasas ut och generation IV 

dominerar hela produktionen. I den här bränslecykeln är den enda delen som slutförvaras 

klyvningsprodukter (FP) som har halveringstid på cirka 500 år, (se figur 2.9) enligt Ref. 

[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7 Framtidens bränslecykel 2 [8] 
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2.7 Problem med dagens kärnkraft 
2.7.1 Inledning 
I Sverige används idag endast lättvattenreaktorer (LWR) och i det här avsnittet kommer 

problemen med dagens kärnkraft att redovisas och diskuteras. 

 

2.7.2 Urantillgångar 
Dagens urantillgångar klassificerades av Uranium Institute inför FN konferens om världen 

klimat i Kyoto 1997, (se figur 2.8) enligt Ref. [10]. 

 
Figur 2.8 Uppskattande urantillgångar [10] 

 

Endast en liten del av urantillgångar används idag. Uranreserverna kommer inte att vara 

tillräckliga för att garantera leverans av uran i mer än trettio år. En lösning för att fortsätta 

använda miljövänlig energi utan koldioxidutsläpp som kärnkraftsenergi är att återvinna 

uran som finns i LWR:s avfall enligt Ref. [11]. 

 

2.7.3 Kärnavfall 
Kärnavfall innehåller radioaktivt material som är farligt för de flesta former av liv och 

miljö. Avfall regleras av strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att skydda människors hälsa 

och miljön. Radioaktivitet avklingar naturligt med tiden, radioaktivt avfall måste därför 

isoleras och begränsas i lämpliga anordningar för tillräckligt lång tid tills det inte längre 

utgör ett hot. Den tid radioaktivt avfall måste lagras beror på vilken typ av avfall och 

radioaktiva isotoper. Det kan vara allt från några dagar av mycket kortlivade isotoper till ca 

100000 år enligt Ref. [11]. 

 

Alla radioaktiva isotoper som finns i kärnavfallet har en halveringstid. Kärnavfall delas in i 

flera grupper men två grupper ska nämnas i denna rapport, kortlivade isotoper, vilka är 

fissionsprodukter som har slutförvarstid på cirka 500 år och producerar en kraftig 

radioaktivitet.  Långlivade isotoper, vilka är aktinider (transuraner, t.ex. Pu, Cm, Am …) 

som har en lång slutförvarstid på cirka 100 000 år, men utvecklar inte lika högt 

radioaktivitet som fissionsprodukter. 
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Ett annat problem i kärnavfall är resteffekten som utvecklas och produceras av 

fissionsprodukter. Resteffekt är ett problem i dagens reaktorer för att det inte kan upphöras 

och behöver konstant kylning i många år för att sedan slutförvaras i många år. 

 

Radiotoxicitet är den skadliga effekten av kemiska ämnen som till följd av radioaktiva 

element i olika koncentrationer. Effekten av joniserande strålning som emitteras av den 

elementen leder till förändringar i strukturen av levande organismer. Föroreningar med 

radioaktiva ämnen i luften och vatten i enheten Curie medan kontaminering av ytorna 

uttrycks i antalet alfa- eller betapartiklar som avges från en enhet yta per minut. 

Strålningstyper bidrar till olika skador, detta beroende på om strålning inträffar inuti- eller 

utanpå kroppen enligt Ref. [11].  

 
2.7.4 Säkerhet  
Kärnkraftsindustrin har förstärkt reaktorsäkerheten genom att jobba med 

erfarenhetsåterföring. Mänskliga fel och yttre händelser kan ha förödande inverkan som till 

exempel Fukushima i Japan, 2011 och Tjernobyl i Ukraina, 1986. Säkerheten är en viktig 

aspekt och påverkar både människor och natur. Säkerhetsbrister kan bidra till oerhört stora 

konsekvenser som påverkar hela kärnkraftbranschen. Efter Tjernobyl 1986 startade olika 

organisationer som arbetar med erfarenhetsåterföring. WANO är en av dessa organisationer 

som syftar till att utöka säkerhet i kärnkraftsanläggningarna. 

 

2.7.5 Kärnvapenspridning 
Det vanligaste klyvbart material för kärnvapen tillämpningar är Pu-239. Plutonium som 

isotop existerar inte i naturen, den skapas med hjälp av dagens lättvattenreaktorer och 

anrikningsanläggningar. Plutonium produceras under kärnkraftsdrift och kan utnyttjas till 

icke-fredliga tillämpningar, vilket bidrar till kärnvapenspridning. 

 

Pu-239 skapas i LWR när en atom av U-238 utsätts för neutronstrålning. Detta bidrar till att 

U-238 absorberar en neutron och skapar U-239. U-239 sedan beta-sönderfaller (β-) till Np-

239 och avger en elektron och en anti-neutrino. Denna process tar cirka 23,5 min. Np-239 

är inte stabilt, det beta-sönderfaller till Pu-239 och avger en elektron samt en anti-neutrino, 

(se ekvation 2.1). 

 

 
 

(2.1) 
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2.8 Snabbreaktorer 
2.8.1 Inledning  
Snabbreaktorn är en del av ett generation IV system. De kallas snabbreaktorer för att deras 

kedjereaktion upprätthålls med hjälp av de högenergetiska neutronerna, snabbneutroner. En 

snabbreaktor behöver ingen moderator eftersom dess arbetsprincip är baserad på dessa 

snabbneutroner. Som kylmedel till snabbreaktorerna används antingen smält natrium 

(Sodium Cooled Fast Reactor, SFR) eller smält bly (Lead cooled Fast reactor, LFR), eller 

gas (Gas Cooled Fast Reactor, GFR). I snabbreaktorer utgörs neutronflödet av 

snabbneutroner (E> 100keV), vilket gör att fissionssannolikheten för fertila kärnor är 

mycket större i snabbreaktorer [11]. 

 

Under fissionsprocess produceras isotoper med atomnummer som är större än 92 (uran har 

92). Alla dessa isotoper är instabila och sönderfaller till andra isotoper. 

 

2.8.2 Reglering av fissilt material 
Snabbreaktorer har möjligheten att reglera fissilt material, dvs. de kan bränna eller breeda 

(skapa mer) fissilt material. Snabbreaktorer har bra neutronekonomi samt ingen moderator, 

vilket gör att skapning av fissilt material blir möjligt i snabbreaktorer.  

Breedningsprocessen sker när härden laddas med cirka 20% av klyvbart material (oftast 

plutonium-239) blandat med naturligt uran. Kring denna härd placeras en filt som består av 

naturligt uran för att absorbera neutroner som läcker ut ur härden och omvandla uranet till 

plutonium. En sådan reaktor producerar mer plutonium än förbrukar [11].  

 

Snabbreaktorer har också möjligheten att bränna transuraner (TRU) som produceras i 

LWR. Ett alternativ görs genom att blanda de med utarmat uran (DU) för att bilda så kallat 

MOX-bränsle (mixed oxides) till snabbreaktorer. MOX-bränslet har en plutoniumhalt 

mellan 15-25%. Denna typ av reaktor förbränner långlivade transuraner och slutförvarar 

endast fissionsprodukter som avfall vilket i sin tur minskar slutförvarstiden från 100000 år 

till 500 år, (se figur 2.9) [11]. 

 

 
 

Figur 2.9 Bränning av LWR:s aktinider i SFR. 
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2.8.3 Typer av snabbreaktorer 
Snabbreaktorer startade under 1950 – talet, (se tabell 2:4). Då underskattades 

urantillgångarna i världen och när dessa visade sig vara större än det först troddes övergick 

världen till termiska vattenmodererade reaktorer [11].  

 

Tabell 2:4 visar att snabbreaktorsteknologi är en gammalteknik, det fanns redan under 50 – 

talent. Detta innebär att det finns en bra kunskapsbank om snabbreaktorteknologi och 

erfarenhetsåterföring från dessa länder som hade - och har snabbreaktorer i drift eller under 

konstruktion kan hjälpa Sverige att optimera egen snabbreaktor. 

 

En annan typ av snabbreaktorer användes för kommersiella syften som i Ryssland. Cirka 

400 reaktor-års drifterfarenheter har ackumulerats till slutet av 2011. Militära reaktorer är 

inte inkluderade, t.ex. Sovjetiska ubåtar. Tabell 2:5 sammanfattar status av snabbreaktorer i 

drift och tabell 2:6 visar eventuella utvecklingar av snabbreaktorer i världen.  

 

 

Tabell 2:4 Historisk sammanfattning för alla snabbreaktorer i världen [12] 

 Land MWe MWth Operation 

USA 

EBR 1 (E) 0.2 1.4 1951-63 

EBR II (E)  20 62.5  1963-94 

Fermi 1 (E) 66 200 1963-72 

SEFOR (E)   20 1969-72 

Fast Flux Test Facility (E)   400 1980-93 

UK 

Dounreay FR (E) 15 65 1959-77 

Protoype FR (D) 270 650 1974-94 

Frankrike 

Rapsodie (E)   40 1966-82 

Phenix (D) 250 563 1973-2009 

Superphenix (C) 1240 3000 1985-98 

Tyskland 

KNK 2 (E) 21 58 1977-91 

India 

FBTR (E)   40 1985- 

PFBR (D) 500 1250 2012- 

Japan 

Joyo (E)   140 1978- 

Monju (D) 280 714 1994-96, 2010- 

Kazachstan 

BN-350 (D) 135 750  1972-99 

Ryssland 

BR 5/10 Obninsk (E)   5/8 1959-71, 1973- 

BOR 60 Dimitrovgrad (E) 12 55 1969- 

BN-600* Beloyarsk 3 (D) 600 1470 1980- 

BN-800 Beloyarsk 4 (E)  864 2100 2014- 

Kina 

CEFR (E) 20 65 2010- 

där C: kommersiell, E: experimental och D: demonstration eller prototyp  
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Tabell 2:5 Status på snabbreaktorer som är i drift [12] 

Reaktor Typ, kylmedel 
Effekt 

MWth/MWe 
Bränsle  Land Startades 

BOR-60 Experimental, Na 55/10 MOX Ryssland 1969 

BN-600 Demonstration, Na 1470/600 MOX Ryssland 1980 

BN-800 Experimental, Na 2100/864 MOX  Ryssland 2014 

FBTR Experimental, Na 40/- Metall India 1985 

PFBR Demonstration, Na 1250/500 Metall India 2015 

CEFR Experimental, Na 65/20 MOX Kina 2010 

Joyo Experimental, Na 140/- MOX Japan 1978-2007, framtid osäker 

Monju Prototyp, Na 714/280 MOX Japan 1994-96, 2010- 

  

Tabell 2:6 Eventuella utveckling av snabbreaktorer i respektive land [12] 

Reaktor Typ, kylmedel 
Effekt 

MWth/MWe 
Bränsle  Land Planeras 

PRISM Demonstration, Na 840/311 Metall USA Från 2020s 

Astrid Demonstration, Na 1500/600 MOX Frankrike, Japan Från 2024 

Allegro Experimental, gas 50-100 MOX Frankrike Cirka 2025 

MYRRHA Experimental, Pb-Bi 57/110 MOX Belgien, kina Från 2020s 

ALFRED Prototyp, Pb 300/120 MOX Italien & EU Från 2025 

BN-1200 kommersiell, Na 2900/1220 MOX Ryssland Från 2020 

BREST-300 Demonstration, Pb 700/300 Nitrid Ryssland Från 2020 

SVBR-100 Demonstration, Pb-Bi 280/100 MOX Ryssland Från 2019 

MBIR Experimental, Na, (Pb-Bi, gas) 100-150 MOX Ryssland Från 2020 

CDFR-1000 Demonstration, Na /1000 MOX Kina Från 2023 

CDFBR-1200 kommersiell, Na /1200 Metall Kina Från 2028 

PGSFR Prototyp, Na /150 Metall Sydkorea  Från 2028 

JSFR Demonstration, Na /500 MOX  Japan Från 2025 

 

2.8.3.1 Natriumkyld snabbreaktor (SFR) 

Natriumkyld snabbreaktor är ett unikt system eftersom den använder ett 

sekundärkylsystem och omvandlar fertilt uran och långlivade aktinider till 

energi. SFR drifttemperatur är ungefär 550 °C, primärkretsen är ansvarig för 

klyvningsprocessen och innehåller bränslet samt kylmedel.  

 

Sekundärnatriumkretsen innehåller ånggenerator som genererar ångan till 

turbinanläggning, (se figur 2.10). Klyvbara- och fertilt material (t.ex. U-238) 

kan avvändas som bränsle i SFR. För att minimera moderering vid elastiska 

kollisioner i kylmedium krävs tunga kärnor, t.ex. smälta metaller (natrium/ bly). 

Neutronerna förlorar mindre energi i kollisioner med tunga kärnor 

(natriumatomer). 

 

SFR kyls genom naturlig konvektion vid snabbstopp, dvs. skillnaden i densitet 

när kylmedlet värms upp skapas det en lyftkraft och reaktorn kyls ned, men det 

måste finnas extra pumpar för kylning. Eftersom ingen moderering krävs kan 

bränslestavarna packas tätare än i en LWR enligt Ref. [11]. 
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Natrium som kylmedel har hög ut-temperatur, vilket innebär att den levererar 

högre termodynamisk verkningsgrad. Natrium kokar vid mycket höga 

temperaturer (883 °C), detta gör att den har stor marginal till kokning, vilket i 

sin tur bidrar till att reaktorn har en stor termisk tröghet vid olyckor. 

Reaktortanken behöver inte vara under tryck och det bidrar till en billigare 

reaktor. Dessutom betraktas metallkylda reaktorer inneha en passiv säkerhet 

enligt Ref. [11]. 

 

Natrium brinner i kontakt med luft och exploderar i kontakt med vatten. Därför 

finns det en extra kylkrets som garanterar att vatten inte kan komma i kontakt 

med reaktortanken enligt Ref. [11]. 

 

 
Figur 2.10 Natriumkyld snabbreaktor (SFR) [8] 

 

2.8.3.2 Blykyld snabbreaktor (LFR) 

Blykyld snabbreaktor är ett system som använder bly som kylmedel, (se figur 

2.11). LFR har sluten bränslecykel och flytande bly + bly-bismut som 

kylningsmedel. 

 

LFR kyls med naturlig konvektion vid snabbstopp men det måste finnas extra 

pumpar för kylning. Den arbetar vid 550 ° C upp till 800 ° C. Fördelen med  

sådan hög temperatur är att producera vätgas. LFR använder antingen 

urandioxid, metall eller nitrid som bränsle och har möjlighet för aktinid 

återvinning. Första användning var i sovjetiska attackubåtar ca 1961 eftersom 

LFR har en kompaktare och lättare härd än motsvarande lättvattenreaktor. Detta 

beroende på att moderering saknas. Vid service måste kylmedlet hållas flytande 

med superupphettad ånga från externa enheter. 

 

Fördelar med bly som kylmedel att det inte reagerar med luft eller vatten och 

behöver en enklare härddesign. Dessutom har bly bra marginal till kokning och 

reaktortanken behöver inte trycksättas, samt att den har passiv säkerhet. 
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Nackdelar med bly som kylmedel är att den har hög smältpunkt, dvs. den 

riskerar att stelna, vilket inträffade för de sovjetiska ubåtarna och de fick 

skrotas. Bly som ämne är kraftigt korrosivt, vilket i sin tur förstör pumpar och 

cladding, bly-bismut är ännu mer korrosivt och väldigt dyrt. Massan hos bly är 

mycket stor vilket kan leda till problem vid t.ex. jordbävningar [11]. 

 

 
Figur 2.11 Blykyld snabbreaktor (LFR) [8] 

 

2.8.3.3 Gaskyld snabbreaktor (GFR) 

Gaskyld snabbreaktor är ett slutet bränslecykelsystem som kyls av helium, (se 

figur 2.12). GFR har tre syften, el-generation, väte- och värmeproduktion. 

Reaktorn arbetar vid temperatur på 850 °C samt använder sig av Braytoncykeln2 

gasturbin som levererar högtermisk verkningsgrad. GFR kan använda olika 

slags bränsle, keramiska bränslen eller utarmat uran. GFR har möjlighet att 

minimera produktion av långlivade radioaktivt avfall. Detta sker på grund av att 

GFR har återvinningsmöjligheter för alla aktinider. 

 

Fördelar med gas som kylmedel att den reagerar inte med vatten, gas ger högre 

arbetstemperaturer än vad som är möjligt med andra kylmedel. Nackdelar med 

gas som kylmedel är den behöver högre pumpeffekt och tryck i systemet jämfört 

med flytande kylmedel.  

 

                                                 
2 Braytoncykeln är en termodynamisk cykel som beskriver arbetsprincip för gasturbinmotorer. 
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Figur 2.12 Gaskyld snabbreaktor (GFR) [8] 

 

2.9 Upparbetning och bränsletyper för FNR  
2.9.1 Upparbetningsprocess 
Denna process kan användas för fredliga och icke-fredliga ändamål. Fredliga ändamål är att 

återanvända bränslet i LWR. Icke-fredliga handlar om att få ut plutonium ur LWR:s bränsle 

för att tillverka kärnvapen. Denna process kallas PUREX och material som kommer av 

upparbetningsprocessen är fissionsprodukter med andra långlivade aktinider, uran, 

plutonium, kapsling och strukturmaterial som har följande huvuddelar enligt Ref. [8]: 

 Mekanisk fragmentering av bränslet följd av kemisk behandling. 

 Separering av uran och plutonium från fissionsprodukter och andra aktinider. 

 Separering av uran från plutonium genom upprepade vätskeprocessen. 

 

I snabbreaktor kan PUREX (extraktion av plutonium och uran) användas för upparbetning 

av bränslet. På grund av de höga plutoniumsmängderna i bränslet måste extra 

uppmärksamhet ges till strålningsnivåer som kan vara mycket höga. Upparbetning av 

snabbreaktorbränslet har testats i Frankrike (La Hague) enligt Ref. [11]. 

 

I USA och Sydkorea användas en alternativ process som kallas pyroprocessing. Den kallas 

också torr upparbetning eftersom den inte innehåller vatten. Pyroprocessing kan tillverka 

bränslet med högre utbränning, mindre avfall och kärnvapenspridning. Pyroprocessing är 

en process där material utsätts för höga temperaturer (vanligtvis över 800 °C) för att 

åstadkomma en kemisk eller fysikalisk förändring. Pyroprocessing använder olika 

utrustningar, ugnar, ljusbågsugnar och reverberatory ugnar. De har följande huvuddelar 

enligt Ref. [11]: 

 Mekanisk fragmentering av bränslet. 

 Separering av kapsling genom att pulverisera bränslet (oxidering). 

 Separering av uran, plutonium, fissionsprodukter och resten av aktinider genom 

elektrokemisk saltsmälta process. 
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2.9.2 MOX-bränsle 
MOX står för mixed-oxides. Till skillnad från vanligt bränsle i lättvattenreaktor (UO2, 

urandioxid) som bara består av uran och syre består MOX även av transuraner som tagits 

från LWR-avfall. MOX-bränsle kan användas i lättvattenreaktor för att bränna Pu-239 och 

Pu-241. För dagens reaktorer omvandlas UO2 till MOX-bränsle genom en 

upparbetningsprocess. Upparbetning minimerar volym på högradioaktivt avfall och sparar 

på uranpriser. Återvinningsteknologi för MOX-bränslet är PUREX, (se figur 2.13). 

  

 
Figur 2.13 PUREX process [8] 

 

2.9.3 Metalliskt bränsle 
Metalliskt bränsle har en speciell egenskap med lägre smältpunkt vilket innebär att vid 

värsta tänkbara olyckan startar härdsmältan tidigt och bränslet sprids ut i reaktorn. Detta 

gör att härden blir underkritisk och reaktor stänger av sig. Värmeledningsförmåga hos 

metalliska bränslen är mycket bra vilket bidrar till mycket lägre temperaturer. Detta ger 

mycket mindre reaktivitet i bränslet och den nya jämviktstemperaturen blir lägre vilket 

leder till att kokning undviks. Återvinningsteknologi för metalliskt bränsle är 

pyroprocessing enligt Ref. [10]. 
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2.10 Påverkan av snabbreaktorer på dagens problem 
2.10.1 Urantillgångar 
Snabbreaktorer använder många olika typer av bränsle. I Ryssland och USA används 

MOX- respektive metalliska bränslen. I MOX-bränslet används LWR:s avfall som 

innehåller transuraner med långlivade aktinider blandat med utarmat uran för att skapa 

bränslet till snabbreaktorer. Efter första cykeln separeras fissionsprodukter och ersätts med 

transuraner från LWR:s avfall. Den delen av fission produkter är icke-användbar i FNR och 

måste slutförvaras. Med hjälp av snabbreaktorer blir det möjligt att ersätta U-235 mot 

naturligt uran blandat med transuraner. 

 

2.10.2 Kärnavfall 
Snabbreaktorer har möjligt att korta ned slutförvaringstiden från cirka 100000 år till 500 år. 

FNR:s avfall förekommer endast i form av FP och TRU brinner under processen. 

 

Mängden av avfall kommer att minskas rejält vilket bidrar till bättre miljö, billigare 

slutförvar och mindre strålningsskador. Dessutom påverkar 500 år (mycket korttid) 

beslutsfattarna och samhället i stort. 500 år är mycket lättare att förstå och acceptera i 

termer av ett skyddat slutförvar än 100 000 år. 

 

2.10.3 Säkerhet 
Under 80-talet utfördes två scenarion på en snabbreaktor, EBR – II i USA. Ett scenario 

kallades ULOF (Unprotected Loss of Flow) och resulterade i en kort temperaturökning som 

avslutades med negativ reaktivitetsåterkoppling vilket ledde till att temperaturen sjönk igen 

och reaktorn stängde av sig, (se figur 2.14, a). Ett annat scenario som genomfördes på 

samma reaktor, EBR – II kallades ULOHS (Unprotected Loss of Heat Sink) och orsakade 

ökning av inloppstemperaturen som introducerade negativ reaktivitetsåterkoppling, vilket 

resulterade i ökning i temperaturen och reaktorn stängde av sig, (se figur 2.14, b) enligt 

Ref. [11]. 

 

Vid ULOF scenario, Det första som värms upp när primär pumparna slutar att fungera är 

bränslet eftersom kylmedlet har slutat att transportera bort värme från bränslestavarna. 

Därnäst värms bränslets beklädnad samt det närliggande kylmedlet upp varvid det 

sistnämnda medför minskad moderering nära bränslestavarna. I en snabbreaktor tenderar 

det hårdare neutronspektrumet från minskad moderering nära till att öka reaktiviteten då 

fissionstvärsnittet för ökade neutronenergier. Då kylmedlets temperatur ökar kommer även 

stålstrukturen som innesluter bränslet att värmas upp. Dessa tenderar därmed att öka 

avståndet mellan bränsleknippena i härden då temperaturen i strukturen ökar vilket ökar 

kvoten mellan härdens yt-area och volym. Större kvot mellan area och volym ökar 

neutronflödet genom härdens gränsyta vilket tenderar att minska reaktiviteten i härden 

enligt Ref. [11]. 
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   (a)                                                                   (b) 

Figur 2.14 (a) ULOF scenario, (b) ULOHS scenario [11] 

 

2.10.4 Kärnvapenspridning 
Snabbreaktorer har möjlighet att reglera (breeda eller bränna) långlivade aktinider. En av 

dessa aktinider är plutonium som betraktas som en viktig isotop i kärnvapentillverkning. 

Med hjälp av FNR blir det möjligt att bränna plutonium och omvandla den till energi som 

kan bidra till att minska klimatutsläppen. Enligt NPT (Non-Proliferation Treat)3 har USA, 

Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina rätt att behålla kärnvapen, men dessa länder 

har lovat att nedrusta sina innehav. FNR blir då en bra lösning för att bränna ned 

plutoniumet från dessa kärnvapen. 

                                                 
3 NPT är ett internationellt fördrag som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen och 

vapenteknologi. 
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2.11 Electra (European Lead-Cooled Training Reactor) 
Den europeiska blykylda trainee reaktorn (ELECTRA) är en liten forsknings- och 

utbildningsreaktor som planeras att byggas i Sverige ca 2023 ± 1 år. Electra konceptet är 

unikt i världen eftersom den använder sig av endast blyteknologi ”pure lead” och beräknas 

skapa en värmeeffekt på 0,5 MWth vilket innebär at reaktorn kommer inte att användas för 

att generera någon elkraft. Clab i Oskarshamn är ett förslag för bygget av Electra. Där 

befinner flera reaktorer i drift i dag, vilket innebär att en stor del av den nödvändiga 

infrastrukturen redan finns på plats [13]. 

Denna reaktor bidrar till en ökning av kunskapsläget och erfarenheter. Electra konceptet 

använder inte MOX- eller Metalliskt- bränsle. Den skall använda bränsle som består av 

uran, plutonium, zirkonium och nitrid. Eftersom bränslet är utvecklad specifikt för Electra 

konceptet så är det inte möjligt att köpa den på världsmarknaden. Därför är det nödvändigt 

att bygga en bränslefabrik för att producera bränsle till reaktorn enligt Ref. [13]. 

Elektras härdstorlek är 30×30 cm och reaktortank ca 1,5×3 meter. Den totala kostnaden 

planeras hamna runt 1000 ±200 Miljoner SEK, denna kostnad inkluderar 

bränsleanläggning. Electra konceptet skall användas som en trainee- och 

utbildningsreaktor, speciellt för blykylda snabbreaktorer som kommer att införas i välden, 

dvs. MYRRHA och ALFRED enligt Ref. [15]. 

Vad gäller val av bly som kylmedel för Elektra konceptet. Bly har låg modererings 

egenskaper och låg absorptionstvärsnitt. Bly är billigt och inte kemiskt aktivt med luft eller 

vatten vilket innebär mindre underhålls. Bly har hög kokpunkt och lågt ångtryck, ett bra 

skydd mot gammastrålning, hög specifik värme och termisk expansion. Bly är naturligt 

negativt reaktivitetsåterkopplingar. Nackdelar med bly som kylmedel är att den har stor 

massa och har stort korrosionsförmåga vilket resulterar till att den snabbt förstör pumpblad 

enligt Ref. [8][13][15].  

2.12 Kärnämneskontroll 
Kärnämneskontroll grundade på avtal som ratificeras på frivillig basis. Undertecknande 

stater ställer hela sina kärntekniska verksamhet till förfogande för internationell kontroll 

enligt Ref. [14]. 

 

NPT-avtalet anger att nukleära material måste underställas ett nationellt kontrollsystem. 

IAEA har tagit fram generella anvisningar för hur ett sådant system bör utformas, dessa 

anvisningar genomsyras av fyra principer enligt Ref. [14]; 

 

 Bokföring innebär skyldighet att upprätthålla en sammanhållen och konsekvent 

beskrivning av kärnämnessinnehavet (Duty of characterization). 

 Fysiskt skydd, innebär skyldighet att förhindra att otillåtna får tillgång till 

kärnämnen (Duty of restraint). 

 Transparens, betyder att systemet kan garantera tillförlitlighet (Duty of assurance). 

 Efterlevnad innebär skyldighet att efterleva det man lovat (Duty of compliance). 
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Kärnämneskontroll fungerar genom att IAEA sluter ett Safeguardsavtal med en stat, en 

”initial Report” sammanställas där staten bokför innehavet av kärnämnen och redovisar 

sina kärntekniska anläggningar samt deras utformning (design information) enligt Ref. [14]. 

 

Det finns olika verktyg för övervakning 

 Kameror och annan stationär övervakning. 

 Portmonitorer. 

 Tillträdeskontroll (fysiskt skydd). 

 Sigill. 

 Satelliter. 

 Seismisk monitorering. 

 

Inspektionstyper kan klassificeras enligt tabell 2:7 enligt Ref. [14]; 

 

Tabell 2:7 Typer av inspektioner [14] 

Typ av inspektion Kommentar 

Physical Inventory Verification Årlig kontroll av Interim innehav 

Inspection (II) Inspektion för att säkerställa ”timeliness” 

Simultaneous Inspection För kontroll att material inte lånas mellan faciliteter 

Short Notice Inspections Annonseras med kortast möjliga förvarning  

Random Inspection Inspektion med slumpmässighet i tiden 

Limiter Frequency Unannounced Acess Gäller anrikningsanläggningar 
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3 Genomförande 
3.1 Inledning 
Detta kapitel presenterar den empiriska delen av projektet som utfördes genom intervjuer 

av anställda på strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU), 

Svenska kärnbränslehantering (SKB), Forsmark Kraftgrupp (FKA), Oskarshamnsverket 

Kraftgrupp (OKG) och Ringhals (RAB). Intervjuns syfte var att redovisa och sammanställa 

deras tankar kring snabbreaktorer. Denna del genomfördes i form av en enkät som innehöll 

olika frågor som riktades till respektive företag och myndigheter. Svaren samlades in och 

analyserades sedan för att få fram ett resultat.  

 

3.2 Enkät för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Strålsäkerhetsmyndigheten är den svenska myndighet som ansvarar för strålskydd. Den 

skapades den 1 juli 2008 genom en sammanslagning av den svenska kärnkraftinspektion 

och det svenska strålskyddsinstitutet. Den sysselsätter 300 personer och är belägen i 

Stockholm och har en årlig budget på cirka 400 miljoner svenska kronor. 

 

3.2.1 SSM:s Enkätsstruktur  
Strålsäkerhetsmyndighetens enkät bifogas i bilaga 1 och består av 12 frågor. Frågorna 1 och 

2 handlar om dagens reaktorer, där görs ett försök för att förstå och redovisa SSM:s åsikter 

och tankar kring nuvarande reaktorer som finns i drift. Dessa frågor (1 och 2) belyser 

SSM:s syn på dagerns kärnkraft. Detta gäller teknikdelen, utbildningar, säkerhetsaspekter, 

nationella- och internationella erfarenhet, vilket kan betraktas som en bas för eventuellt 

utveckling av snabbreaktorer. 

 

Frågorna 3-5 försöker att belysa om SSM känner till den nya tekniken som finns i drift i 

vissa länder och de lösningarna som snabbreaktorer erbjuder. Svar på frågor visar om SSM 

tänker uppgradera dagens reaktorer och lösa dagens problem eftersom närvarande vid olika 

konferenser och informationssamling kan kräva att SSM tilldelar stora ekonomiska resurser 

för detta.  

 

Frågorna 6-9 undersöker om det finns plats där en snabbreaktor kan byggas och om 

eventuella problem som kan förekomma. Frågorna behandlar möjligheten att återvinna 

nedlagda reaktorbyggnader i Barsebäck. 

 

Frågorna 9-12 diskuterar de kompetenser SMM kan komma att behöva för att en 

snabbreaktor skall kunna konstrueras i Sverige.  
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3.3 Enkät för Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU) 
Kärnkraftsäkerhet och utbildning syftar till att utbilda personal till kärnkraftindustri och 

granska störningar som sker i svenska respektive utländska kärnkraftverk. Utöver detta 

arbetar KSU som länk för erfarenhetsåterföring mellan olika kärnkraftverk. KSU startades 

1972 och ingår idag i vattenfallkoncernen. Huvudkontoret ligger i Studsvik och har campus 

för utbildningssyfte i Barsebäck -, Oskarshamnsverket-, Forsmark- och Ringhals 

kärnkraftverk. Simulatorutbildning sker med hjälp av ett kontrollrum i Studsvik. 

 

3.3.1 KSU:s enkätstruktur 
Kärnkraftsäkerhet och utbildnings enkät bifogas i bilaga 2 och består av 11 frågor. Den 

första delen av enkäten (frågorna 1-6) är samma frågor som på SSM:s enkät. Dessa syftar 

till att bygga en grund och förståelse för KSU:s uppfattning kring dagens kärnkraftindustri.  

KSU som utbildningsorganisation och länk för erfarenhetsåterföring mellan nationella och 

internationella kärnkraftverk har stor roll i införandet av snabbreaktorer i Sverige. 

 

Fråga 7 belyser KSU:s erfarenheter och kompetenser för att utbilda ny driftpersonal. KSU 

är en utbildnings organisation och de flesta av deras utbildningsprogram riktas till dagens 

reaktorer, lättvattenreaktorn. 

 

Frågor 8-9 redovisar KSU:s tankar kring återvinning av nedlagda anläggningar i Barsebäck 

och nödvändiga förändringar som måste ske för att kunna bygga snabbreaktorer.  

 

Fråga 10 undersöker vilken påverkan snabbreaktorn har på KSU som organisation. Det kan 

vara att KSU behöver starta nya utbildningar och anställa eller utbilda personal med annan 

bakgrund.  

 

Fråga 11 diskuterar lagstiftning. KSU som utbildningsorganisation och länk för 

erfarenhetsåterföring kan naturligtvis lagar och förskrifterna. För att starta en 

byggnationsprocess av snabbreaktorer behöver det säkerligen skriva nya lagar. 

 

3.4 Enkät för Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
SKB etablerades på 1970-talet och hade som uppgift till att sköta svensk kärn- och 

radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett sätt som levererar största möjliga 

säkerhet för människor och miljö. SKB betraktar uppdraget som Sveriges största 

miljöskyddsprojekt. 

 

3.4.1 SKB:s enkätstruktur 
Svensk kärnbränslehanterings enkät bifogas i bilaga 3 och består av 14 frågor. Enkäten är 

uppdelad i flera delar, en del försöker belysa SKB syn på nuvarande reaktorer och deras 

utmaningar, generation IV- och snabbreaktorer. Tanken bakom denna del är att bygga en 

uppfattning för SKB:s åsikter om nuvarande och kommande generation av reaktorer. 
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SKB:s huvuduppgift är hantering av kärnbränsle som uppkommer från LWR och införandet 

av snabbreaktorer i Sverige påverkar SKB:s arbetsprincip. Detta gäller mängden och 

slutförvarstid av kärnavfall. 

  

Tanken med denna del av enkäten var att fråga om SKB har planerat för generation IV som 

ett långsiktigt mål. En del tekniska frågor ställdes i enkäten som syftade till att lyfta fram de 

tekniska åsikterna kring införandet av snabbreaktorer. 

 

3.5 Enkät för OKG, FKA och RAB 
Detta avsnitt presenterar enkätstrukturen för dessa tre företag OKG, FKA och RAB samt 

förklaring för syftet av enkätstrukturen. 

 

3.5.1 Enkätstruktur  
OKG, FKA och RAB:s enkät bifogas i bilaga 4 och består av 11 frågor. Tanken med att 

kontakta kärnkraftsanläggningarna var att diskutera de aspekterna som kan uppkomma vid 

uppgradering av dagens reaktorer eller att bygga en snabbreaktor. 

 

En del av enkäten (bilaga 4, frågor 1-4) innehöll frågor om dagens kärnkraft och dess 

utmaningar som riktades till vissa anställa på respektive kärnkraftverk. Svaren från enkäten 

redovisade åsikter om nuvarande kärnkraftindustri och deras uppfattning om generation IV- 

samt snabbreaktorer. 

 

I en annan del av enkäten (bilaga 4, frågor 5-11) belyser påverkan av snabbreaktorer på 

dagens kärnkraftindustri och det svenska samhället och svarar på om företagen har 

tillräckliga ekonomiska resurser för att införa snabbreaktorer till sin verksamhet. Tanken 

bakom frågan var att elpriserna är historiskt sett låga och kärnkraftverken knappt gör någon 

vinst i dagsläget. Satsning av ett så stort projekt som införandet av snabbreaktorer i Sverige 

kräver stora ekonomiska insatser. 

 

Återvinning av nedlagda kärnkraftbyggnader i Barsebäck diskuteras också i enkäten. 

Tanken bakom denna del är att undersöka om det är lönsamt att återanvända dessa 

byggnader. 
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4 Resultat 
4.1 Inledning 
Detta kapitel presenterar resultaten av projektet. Svaren på enkäterna som riktades till SSM, 

KSU, SKB, OKG, FKA och RAB redogörs i den andra delen. 

 

 

4.2 En jämförelse mellan FNR och LWR 
Bränslen som används i snabbreaktorer är antingen MOX- eller metalliska. 

Lättvattenreaktorer använder låg anrikat uran UO2 som bränsle. Kärnavfall för 

snabbreaktorer med återvinning är endast fissionsprodukter, dvs. en snabbreaktor minskar 

den totala radiotoxiciteten av kärnavfall och minimerar avfallslivstid. Lättvattenreaktorerna 

producerar däremot stora mängder med hög radioaktivt och långlivat avfall. 

 

 

Säkerhet är en viktig aspekt och dålig säkerhet kan leda till enorma konsekvenser. 

Snabbreaktorer har en passiv säkerhet och är en av världens säkraste tekniker. 

Lättvattenreaktor har mindre säkerhet än FNR och händelser samt olyckor under sin 

driftstid. I detta sammanhang hotar kärnvapenspridning världsfreden och med 

snabbreaktorer blir det möjlighet att förbränna Pu som är ett viktigt ämne vid 

kärnvapentillverkning. Lättvattenreaktorer har möjligheten att producera Pu. 

 

Snabbreaktorer är mindre än lättvattenreaktorer eftersom de inte har någon moderator vilket 

leder till att härden blir mer kompakt. Lättvattenreaktorn använder vatten som moderator 

och kylmedel vilket är billigt. Kylmedlet för snabbreaktorer antingen smältmetall (natrium, 

bly) eller gas (helium). Natriums egenskaper som kylmedel är att det brinner i kontakt med 

luft och exploderar i kontakt med vatten. Bly som kylmedel har stora korrosionsproblem, 

samt stor massa vilket innebär att det kan vara problem vid jordbävning. 

 

Avfall kan fördelas till långlivade (transuraner) respektive kortlivade (fissionsprodukter). 

Snabbreaktorer har möjlighet att breeda eller bränna aktinider, detta gör att snabbreaktorn 

kan reglera materialet. Lättvattenreaktorerna har möjlighet att skapa långlivade aktinider. 

Snabbreaktorer har stor möjlighet att fissionerna TRU och U-238. Lättvattenreaktorerna har 

liten sannolikhet att fissionerna U-238 och TRU.  

 

Snabbreaktorers avfall är endast fissionsprodukter som slutförvaras på ca 500 år, vilket 

bidrar till mindre mängd och kortare slutförvarstid av kärnavfall. Lättvattenreaktorers avfall 

innehåller långlivade aktinider och fissionsprodukter och de kräver slutförvarstid på ca 

100000 år. Däremot har snabbreaktorsavfall högre radioaktivitet än LWR:s avfall. 
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4.3 SSM:s svar på enkäten 
Under telefonsamtal med SSM:s kontaktperson förklarade han att företaget inte direkt kan 

besvara på enkäten (bilaga 1). Detta beror på att Strålsäkerhetsmyndighetens behöver mer 

tid på sig för att studera och uttala sig. 

 

SSM har genomfört en säkerhetutvärdering för Forsmark kraftgruppen för år 2015 och den 

är publicerad på SSM:s hemsida. För Oskarshamnsverket Kraftgruppen och Ringhals var 

säkerhetsutvärderingen inte färdig. 

 

SSM godkänner dagens reaktorer som uppfyller SSM:s krav. När dessa krav ej uppfylls då 

tvingar SSM företaget att stänga ner reaktorn. SSM berättade att alla kärnkraftverk som 

finns i drift uppfyller kraven, vilket innebär att dagens reaktorers prestationsförmåga är bra 

ur SSM:s synvinkel. 

 

Utmaningar av dagens reaktorer var urantillgångar, säkerhet och drifttid, dvs. den tiden som 

reaktor fungerar bekymmersfritt. SSM:s kontaktperson var mycket försiktig på fråga 2 och 

noggrann med att förklara att detta var hans personliga åsikt och inte SSM:s åsikt. När det 

gäller kärnavfall tyckte han att SKB sköter sitt jobb utmärkt och de är kunniga samt 

målmedvetna. SSM mäter kontinuerlig plutoniummängder som produceras i dagens 

reaktorer för att uppfylla kraven och eliminera risken för spridning av kärnvapenmaterial. 

 

SSM har inte tillräckliga kunskaper och resurser om snabbreaktorer och generation IV. 

SSM satsar sina resurser på dagens reaktorer (generation III) som är drift och alla frågor i 

enkäten som berör generation IV, återvinning av nedlagda kärnkraftsanläggningar, 

byggplatser och typer av snabbreaktorer kan inte besvaras av SSM. 

 

SSM:s kontaktperson berättade en personlig åsikt om att världen bör använda 

urantillgångarna mer effektivt, höja säkerheten av reaktorerna samt att leverera ren och 

miljövänlig energi. Alla dessa faktorer kan levereras av snabbreaktorer.  

 

När det gäller lagstiftning berättade kontaktpersonen; för att införa ny teknik i Sverige 

måste den tekniken vara anpassad för lagarna och inte tvärtom.  

 

4.4 KSU:s svar på enkäten 
Kärnkraftsäkerhet och utbildnings svar kom i form av telefonsamtal med kontaktperson 

från företaget som besvarade en del av enkäten.  

 

Frågorna som handlade om snabbreaktorer och generation IV reaktorer kunde inte besvaras 

av KSU. KSU:s kontaktperson förklarade att KSU inte har jobbat med dessa frågor och de 

inte har erfarenhet eller kunskap om snabbreaktorer och generation IV. Dessutom 

fokuserade KSU på utbildning och säkerhet av nuvarande reaktorer. 
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Kontaktpersonen berättade att KSU samarbetar med alla kärnkraftsanläggningar i Sverige 

och dagens utmaningar anses vara säkerheten och kärnavfall. KSU arbetar kontinuerligt 

med erfarenhetsåterföring och med att utöka säkerheten genom att utbilda personal vilket i 

sin tur bidrar till bättre säkerhet och stabilare drift. KSU tycker att kärnkraft är en mer 

politisk fråga än teknisk. 

 

Problem som kan uppstå med att införa snabbreaktorer i Sverige är att KSU saknar 

kunskaper och kompetenser. KSU som utbildningsorganisation satsar sina resurser på 

nuvarande reaktorer och siktar till att utöka deras säkerhet. Det skulle vara slöseri med 

resurser om KSU började bygga en kunskapsbank om snabbreaktorer. 

 

Nedlagda reaktorers byggnader i Barsebäck kräver mycket politiskt arbete för att sätta de i 

drift igen. Dessutom har den danska regeringen sitt tryck i Barsebäck avstängning. 

Återvinning av nedlagda anläggningar i Barsebäcks kan inte betraktas som en stor vinst i 

kärnkraftsbranschen. På grund av mycket restaurering och ombyggnationer krävs för att 

byggnaderna skulle vara dugliga för att användas till snabbreaktorer. 

4.5 SKB:s svar på enkäten 
Svenska kärnbränslehanterings svar inkom i form av en utredning som företaget 

publicerade 2013 på SKB:s hemsida. SKB:s utredning innehåller mycket bra information 

och svarar på de flesta frågorna i enkäten, speciellt om generation IV, snabbreaktorer. 

Under samtalet diskuterades vissa svar om dagens reaktorer och deras utmaningar. 

 

SKB tycker att dagens kärnkraft erbjuder lösning för koldioxidfri energi vilket i sin tur 

bidrar till ren och miljövänlig värld. Kärnavfall och urantillgångar är den största 

utmaningen i dagens kärnkraft vilket SKB nämner i sin utredning. SKB:s huvudansvar är 

att erbjuda hög nivå av säkerhet för människor och miljö oavsett om dagens kärnkraft 

fortsätter eller stängs ner, dvs. med och utan dagens kärnkraft kommer det att finnas 

radioaktivt kärnavfall och skadligt material som måste hanteras med hög säkerhet. 

 

Under utredningen presenterade SKB generation IV:s reaktorer och gjorde en beskrivning 

av varje reaktor med exempel och egenskaper. Snabbreaktorer (SFR och LFR) är mest 

intressanta för SKB och utredningen är riktad till snabbreaktorer och deras påverkan på 

svensk kärnbränslehantering. 

 

SKB:s utredning beskriver att slutförvar kommer att påverkas mycket av snabbreaktorerna. 

De långlivade aktinider kommer att brännas och fissionsprodukter ska endast slutförvaras, 

vilket i sin tur påverkar mängd och tid av slutförvar. Fissionsprodukter har mycket hög 

radioaktivitet vilket innebär att det måste finnas en metod för att hantera dessa material som 

kan betraktas som hot för människor och miljö. 

 

SKB:s utredning beskriver att det behövs en upparbetningsprocess för att kunna producera 

bränslet till snabbreaktorer. Upparbetningsprocessen kräver kunskap och stora ekonomiska 

resurser samt en upparbetningsanläggning i Sverige. SKB:s utredning beskriver process av 

upparbetning till MOX och PUREX. Förutom lagstiftning kommer det att ske många 

förändringar gällande snabbreaktorers byggplats och upparbetningsanläggning samt 



 38 

mellanlager för LWR:s bränsle. Dessutom kan det komma ett beslut som stoppar 

möjligheten att deponera LWR:s bränsle och återanvända det i snabbreaktorer.  

4.6 OKG-, FKA- och RAB:s svar på enkäten 
OKG:s kontaktperson berättade att OKG inte har jobbat med ämnet tidigare. Därför kunde 

han inte svara på alla frågorna. Under telefonsamtal blev det diskussion kring vissa frågor. 

 

Kokvattenreaktorerna som OKG driver producerar cirka 10 % av Sveriges totala 

elproduktion och de levererar ren och miljövänlig energi. OKG arbetar med att modernisera 

sina reaktorer vilket bidrar till en säkrare och stabilare drift. 

 

OKG:s kontaktperson berättade även att OKG anser att utmaningen för dagens reaktorer är 

säkerheten vilket de jobbar hårt med. Detta sker genom erfarenhetsåterföring och 

underhållsarbete. OKG har inte mycket erfarenhet om generationen IV, men de vet att SFR 

i Ryssland är i drift. 

 

FKA:s kontaktperson tyckte att nuvarande reaktorer är tillräckliga under de närmaste åren. 

Dock kommer åldring och behovet av relativt kostsamt underhåll och investeringar, ökande 

säkerhetskrav och situationen på elmarknaden att leda till att de äldsta reaktorerna stängs av 

ca 2018-2020. 

 

FKA berättade även att företag inte har kunskaper om generation IV eller snabbreaktorer. 

Däremot tror kontaktpersonen att införandet av snabbreaktorer i Sverige inte är en teknisk 

fråga utan mer av en politisk fråga. Kontaktpersonen berättade att byggandet av en 

snabbreaktor i nuläget inte är politiskt möjligt i Sverige. 

 

FKA:s kontaktperson tycker att om det finns en möjlighet att bygga en snabbreaktor så 

borde av kraftbalansskäl bygget vara i södra Sverige. Detta för att den skall ligga där största 

delen av konsumtionen finns. FKA:s kontaktperson tror att återanvändning av nedlagda 

reaktorbyggnader i Barsebäck inte är lönsamt med tanke på att byggnaderna troligen 

behöver modifieras. Han tror även att det skulle vara svårt politiskt med tanke på avståndet 

till Köpenhamn. 

 

FKA:s kontaktperson berättade att införandet av snabbreaktor i Sverige behöver att det 

politiska klimatet ändras till att kärnkraft betraktas som något bra för Sveriges 

energiförsörjning. Styrningen av ägarna av kraftproduktionen i Sverige behöver troligen 

ändras. I nuläget har kärnkraften lönsamhetsproblem bland annat på grund av de låga 

priserna på fossilbaserat bränsle (olja, kol) och påverkan via den fria elmarknaden samt på 

grund av beskattning. 

 

Enligt FKA kommer situationen i Europa att förändras inom en 10-årsperiod. Möjligen kan 

ny kärnkraft börja diskuteras om 5 år för att sedan ta ytterligare 15 år innan någon ny 

reaktor kan tas i drift. Några kalla vintrar kan dock troligen ge en ganska rejäl påverkan på 

viljan att bygga nya reaktorer. 
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RAB:s kontaktperson berättar att nuvarande reaktorer uppfyller säkerhetskraven samt att 

företaget jobbar hårt med att underhålla och uppgradera sina reaktorer. 

 

RAB:s kontaktperson kopplar enkäten till Vattenfall AB, Vattenfalls kontaktperson säger 

att åldring kan påverka nuvarande reaktorer, men man jobbar med att modernisera sina 

reaktorer som finns i drift både i Forsmark och Ringhals.  

 

Long-term-operation är en viktig utmaning för dagens reaktorer anser man på Vattenfall. 

Säkerhet och kärnavfall betraktas inte som riktiga utmaningar eftersom Vattenfall jobbar 

med att fördjupa säkerheten samt att SKB sköter sitt jobb mycket bra. 

 

Frågorna om snabbreaktorer kunde inte besvaras av Vattenfall eftersom företaget inte har 

något intresse av reaktorer av generation IV. På Vattenfall tycker man att utmaning long-

term-operation kommer att finnas även med snabbreaktorer. Dessutom tror man att det 

under lång tid kommer att vara omöjligt att bygga en snabbreaktor med kommersiella 

ändamål i Sverige. 

  

Vattenfalls kontaktperson berättade att Sverige saknar kompetens, bränslecykel, 

infrastruktur och avfallshantering vilket är problem som kan uppstå med byggnation av 

snabbreaktorer i Sverige. Man påpekar att det enbart är lagligt att bygga reaktorer i Sverige 

i anslutning till de tre befintliga kärnkraftsanläggningar, Ringhals, Forsmark och 

Oskarshamn.  

 

Vattenfalls kontaktperson avslutade med att det måste finnas en politik konsensus om att 

kärnkraft är en långsiktig lösning för Sveriges energiförsörjning samt att man har 

tillräckliga kunskaper och resurser för att bedöma potentialen hos snabbreaktorer och 

reaktorer av generation IV. Vattenfall har bedömt att det inte är intressant för företaget i 

nuläget och har därmed varken kunskaper eller resurser att införa snabbreaktorer. 
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5 Analys och diskussion 
5.1 Inledning 
Detta kapitel presenterar analysen av den teoretiska respektive empiriska delen. Den 

avslutar även med en diskussion kring hela projektet.  

 

5.2 Analys av resultaten 
5.2.1 Fördelar och nackdelar med snabbreaktorer 
Fördelar och nackdelar av snabbreaktorer kan redovisas med lösningar för dagens 

kärnkraftsproblem, vilka är urantillgångar, kärnavfall, säkerhet och kärnvapenspridning.  

 

Snabbreaktorer använder uran som miljövänlig energikälla effektivare för att producera mer 

energi. Kärnavfallet blir mindre och har kortare slutsförvarstid samt används för att 

producera miljövänlig energi. Säkerheten kommer att bli bättre och förväntas bidra med till 

mindre olyckor och incidenter. Vid en olycka ökar temperaturen av kylmedlet, vilket leder 

till negativ reaktivitetsåterkoppling, vilket bidrar till en minskning av temperaturen igen 

och reaktorn stänger av sig. Plutonium kommer att kunna användas som bränsle istället för 

att användas i tillverkningen av kärnvapen. Snabbreaktorer ger möjligheten att använda 

nuvarande kärnvapnen som bränsle enligt Ref. [11][13]. 

 

I sammanhanget kärnvapenspridning har snabbreaktorer positiv och negativ påverkan. 

Detta beror på hur snabbreaktorer kommer att användas eftersom de har möjlighet att 

reglera plutonium (fissilt material). Detta gör att de kan användas för att bränna (minska 

plutonium) eller breeda (skapa mer plutonium) enligt Ref. [8].  

 

För länderna som har konflikter med IAEA och inte har undertecknat icke-spridningsavtalet 

NPT kan snabbreaktorer skapa ett problem med kärnvapenspridning. Dessa länder har 

möjligheten att breeda (skapa) plutonium som är ett viktigt ämne för tillverkning av 

kärnvapen. 

 

5.2.2 Kostnad av snabbreaktor 
Kostnaden för att bygga en snabbreaktor varierar beroende på storlek av snabbreaktor och 

typ av kylmedel. Kostnaden för att bygga en ny natriumkyld kommersiell snabbreaktor 

(Astrid i Frankrike) som har en effekt på 600 MWe ligger runt 40,4 miljarder kronor. Ett 

annat konstandsförslag är Electra konceptet som är en blykyld forsningsrektor och har en 

effekt på 0,5 MWth ligger runt 1 ± 0,2 miljarder kronor. Priset inkluderar reaktor- och 

bränsleanläggningskostnader. Det måste observeras att Electra skulle vara en mindre 

forskningsanläggning som inte används för kraftproduktion. Electrakonceptet planeras 

använda ett unikt bränsle vilket gör det omöjligt att importera bränslet från andra länder 

enigt Ref. [12][15]. 

 

Enligt Ref. [12] som är uppdaterad i mars 2015 har Vattenfall planerat att investera ca 6 

miljarder kronor mellan 2013 och 2017 för att modernisera och uppgradera Forsmark- och 

Ringhalsreaktorer (ca 3 miljarder kronor på Forsmark och liknande på Ringhals).  
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Beslutet som Vattenfall fattade den 28 april 2015 var att stänga två gamla reaktorer, 

Ringhals-1 och 2 mellan 2018-2020 kan ha två synpunkter; Nedläggningen av de gamla 

reaktorerna sparar Vattenfall stora resurser, runt 3 miljarder kronor. Dessa resurser kommer 

förhoppningsvis att investeras i att bygga en snabbreaktor enligt Electra konceptet. 

Byggstart är planerad till år 2023 ± 1 enligt Ref. [15]. 

 

Den andra synpunkten är mindre positiv. Sjunkande elpriserna på marknaden leder till att 

Vattenfall pausar all kärnkraftsutveckling efter 2018. Vattenfall kommer att satsa 

investeringarna på andra energikällor som till exempel vindkraft. Vattenfall behöver utföra 

en långsiktig analys som visar de konsekvenser som uppstår när kärnkraftsverksamheten 

minskar i Sverige. Dessa är bland annat ökade elkostnader, eventuell ökning av 

koldioxidutsläpp och sämre energistabilitet. 

 

5.2.3 Val av snabbreaktor till Sverige 
Vad gäller valet av reaktorskylmedel visar studier att natrium eller bly kommer att vara 

huvudalternativen. Natrium som kylmedel har hög värmekapacitet som ger termisk tröghet 

mot överhettning. Natrium behöver inte trycksättas eftersom dess kokpunkt är mycket 

högre än reaktorns driftstemperatur. De höga temperaturer som uppnås av kylmedlet (upp 

till 550 °C) ger en hög termodynamisk effektivitet enligt Ref. [11].  

 

Natrium brinner i kontakt med luft och exploderar i kontakt med vatten. Vilket gör att det 

kräver sekundärt kylsystem i reaktorn för att garantera att kylmedel inte kommer i kontakt 

med luft eller vatten. Natrium är industriellt mogen teknologi för geneneration IV:s 

reaktorer nu och framtiden enligt Ref. [15]. 

 

Bly som kylmedel har lågt modereringsegenskap och lågt absorptionstvärsnitt. Det är billigt 

och agerar inte kemiskt med luft eller vatten och har enklare konstruktion av reaktorn. Bly 

har hög kokpunkt och lågt ångtryck samt är ett bra skydd mot gammastrålning. Det har hög 

specifikt värme och termiskt expansion samt naturligt negativ reaktivitetsåterkopplingar. 

Nackdelar med bly som kylmedel är att det har stor massa och hög korrosionsförmåga 

vilket skapar problem vid jordbävningar och förstöra pumpblad enligt Ref. [13].  
 
Baserat på denna studie bör valet av snabbreaktor vara natriumkyld snabbreaktor SFR då  

den har bra egenskaper som gör att den är bra alternativ för Sverige. Dessutom har natrium 

bra egenskaper, gör inte korrosion i reaktorsståldelar, hög värmekapacitet, ger termisk 

tröghet mot överhettning. Förutom dessa egenskaper med natrium kan Sverige få en hel del 

utbyte av information med andra länder som använder samma kylmedel[8][11][12][13][15]. 

 

 

 

 

5.2.4 Val av bränsleteknologi 
MOX-bränsle ger nästan 5% av det nya kärnbränslet som används idag och det ger också 

möjligheten att bränna vapenplutonium (från militära källor) för att producera elkraft enligt 

Ref. [8]. 
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MOX-bränsle kan tillverkas av plutonium som återvinns från använt LWR:s bränsle eller 

avfall. Den klyvbara koncentrationen av MOX – bränslet kan öka enkelt genom att addera 

en mindre mängd plutonium. Dessutom betraktas MOX-bränslet attraktivt i snabbreaktor 

enligt Ref. [11]. 

 

Enligt Ref. [8][15] använder Electra konceptet en ny form av bränsle som består av uran, 

plutonium, zirkonium och nitrid. Detta bränsle är unikt och designat för Electra koncept 

som forskningsreaktor, dvs. bränslet används hittills inte i de kommersiella 

snabbreaktorerna vilket gör att det inte kan rekommenderas till de framtida svenska 

reaktorerna. 

  

Baserat på denna studie bör valet av bränsleteknologi för Sveriges snabbreaktor vara MOX-

bränslet på grund av att MOX-bränsle har bra egenskaper som visas ovan, samt att det finns 

en stor kunskapsbank. MOX-bränsle bidrar till en ökning av kunskapsläget och en 

minskning av kärnvapenspridning [8][11][12][15]. 

 

5.2.5 Val av plats för återvinningsteknologi 
Återvinningsteknologi för MOX-bränsle är PUREX. Den gamla PUREX-processen syftar 

till att få fram uran och plutonium så rent som möjligt för att tillverka en ny bränslepatron, 

vilket i sin tur kan bidra till ökad kärnvapenspridning. 

 

Processen har genomgått modifieringar som gör att den producerar en blandning mellan 

uran och plutonium. Denna blandning består till hälften av plutonium och den andra delen 

av uran, vilket i sin tur kan påverka positiv kärnvapenspridning. 

 

Nackdelar med PUREX-processen är att det under återvinningsprocessen måste ta hänsyn 

till den höga strålningsnivån och plutoniumskoncentrationerna enligt SKB. 

 

Baserat på denna studie bör valet av plats för återvinningsteknologi vara vid Clab i 

Oskarshamn som ägs och drivs av SKB. Det finns också möjliga källor för plutonium 

eftersom att det mellanlagras förbrukat bränsle i Clab. Dessutom är Clab en kontrollerad 

och inspekterad plats av IAEA.  

 

Tanken här är att infasning av snabbreaktorer och utfasning av lättvattenreaktorer kommer 

att ske i olika steg, där både lättvattenreaktorer och snabbreaktorer kommer att befinna sig i 

drift under en period. Till och med 2100 sker en utfasning av lättvattenreaktorer enligt Ref. 

[8]. 

 

 

5.2.6 Påverkan av snabbreaktorer i kärnämneskontroll 
I dagens bränslecykel utförs IAEA:s arbete (kärnämnesbokföring, övervakning och 

inspektion) i alla delar av den öppna och slutna bränslecykeln förutom i gruvan (se figur 2.4 

och 2.7) enligt Ref. [8]. 
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Enligt strålsäkerhetsmyndighets förskrift 2008:1 ska varje kärnteknisk anläggning ha en 

organisation som är utformad och bemannad så att den stödjer en fullgod 

kärnämneskontroll. Vid bränsleförflyttning från mottagningslager till användningslager 

genomförs det enligt driftorderns förflyttningsschema och registreras i ett 

bränsleförflyttningsprogram. Mottagning av färskt bränsle sker i torr förpackning och tas 

upp till torra förråd. Avsändning av bestrålat bränsle till Clab sker med en 

transportbehållare. 

 

Vad gäller framtidens bränslecykel 1 (se figur 2.6) befinner sig båda generationerna i drift 

under en period. IAEA:s arbete kommer att öka under denna period eftersom det kommer 

att finnas två bränsletillverkningsenheter, två återvinningsanläggningar, anrikningsenhet, 

lättvattenreaktor, generation IV.  

 

Vad gäller framtidens bränslecykel 2 (se figur 2.7) fasas generation III ut och endast 

generation IV kommer att finnas i drift. Ingen anrikningsenhet kommer att vara nödvändig 

eftersom anrikning av uran inte längre behövs i bränslecykeln. Detta gör att IAEA:s arbete 

skall bli mindre, eftersom det kommer att finnas en bränsletillverkningsenhet, en 

återvinningsenhet, generation IV, mellanlagring och slutförvar.  

 

PUREX-processen producerar en blandning av plutonium och uran vilket bidrar till 

minskning i kärnvapenspridning och i sin tur kommer att underlätta IAEA:s arbete enligt 

SKB:s utredning. 

  

5.2.7 Val av plats för att bygga en snabbreaktor  
Enligt Ref. [15] är Electra planerat att byggas i Oskarshamn i södra Sverige. Oskarshamns 

kommun har tillgång till SKB:s medel upp till 1200 M SEK vilket i sin tur täcker den totala 

kostnaden för en liten forskningsanläggning och en bränsleanläggning. 

 

Södra Sverige är en bra plats för att bygga en snabbreaktor. Produktionen kommer att ligga 

nära huvuddelen av konsumenterna på grund av Sveriges befolkningstäthet är större i de 

södra delarna av landet. Detta innebär att det kommer att bli smidigare och leverera el till 

konsumenten utan stora ekonomiska insatser i elkraftnät enligt projektresultaten. 

 

Kraftbalansskäl kan också vara en viktig orsak för att bygga en snabbreaktor i södra 

Sverige. Stängningen av Barsebäck påverkade kraftbalansen i Sverige och införandet av en 

snabbreaktor i södra Sverige skulle bidra till bättre balans i elproduktionen över hela landet. 

 

Södra Sverige är en bra geografisk plats, den ligger nära till Danmark och Tyskland. Stora 

intäkter kan komma om Sverige exporterar el till sina kolberoende grannar (Danmark och 

Tyskland) när båda länderna minskar deras elproduktion på grund av en ökning av deras 

koldioxidutsläpp. 

5.2.8 Återvinning av nedlagda anläggningar i Barsebäck 
Vad gäller återvinning av nedlagda kärnkraftsanläggningar i Barsebäck visar 

projektresultaten att det ser svårt ut. Det kräver otroligt mycket inrikes- och utrikes politisks 

arbete. Den geografiska platsen av Barsebäck och påverkan av den danska regeringen utgör 

att problemet flyttas från tekniska till politiska diskussioner. 
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Nedlagda anläggningar kräver också stora ombyggnationer och renoveringar som kommer 

att vara kostsamma. Dessutom har åldringsfaktor inverkan på återvinning av Barsebäck 

enligt Forsmark kraftgrupp.  

 

5.2.9 Snabbreaktorer påverkan på svenskt slutförvar 
Kärnavfall innehåller långlivade aktinider och fissionsprodukter. Med FNR blir det möjligt 

att korta ned slutförvaringstiden från ca 100000 år till 500 år. FNR:s avfall förekommer 

endast i form av FP och TRU brinner under processen enligt Ref. [8][11]. 

 

Mängden av avfall kommer att sjunka rejält, eftersom de bara innehåller kortlivade isotoper 

med slutsförvarstid på 500 år vilket bidrar till billigare slutförvar och mindre 

strålningsskador enligt Ref. [8]. 

 

Svaren från enkäterna visar att SKB har genomfört en utredning som undersöker påverkan 

av snabbreaktorer på svenskt slutförvar och kommit fram till att teknik som används idag 

för LWR:s avfall inte kan användas för snabbreaktorer. Detta har kommit fram efter många 

beräkningar och en analys som presenterades i SKB:s utredning.  

 

Svaren från enkäterna visar att SKB och vattenfall hade en plan för att bygga en 

snabbreaktor som endast hanterar dagens kärnavfall. Företagen försöker få inspiration av 

PRISM (Power Reactor Innovative Small Module) snabbreaktorn i Storbritannien som 

syftar till att bränna kärnavfall. Planen har blivit pausad efter Fukushima anger SKB men 

det finns alltid hopp att planen återupptas efter en period utan kärnkraftsolyckor.  

 

5.2.10 Åsikter av kontaktade företagen 
SSM, KSU, OKG, FKA, RAB beskriver att nuvarande reaktorer uppfyller säkerhetskraven 

och deras generella prestationsförmåga är bra även om vissa reaktorer har vissa 

svängningar i driften (eftersom en del står still under delar av året) och är inte lönsamma 

under dagens elpriser. Företagen anser att reaktorerna i helheten är godkända. Det gör att 

företagen som bedriver kärnverksamheten behöver underhålla och uppdatera sina reaktorer 

för att bibehålla samma nivå av säkerhet. Men däremot har SKB inga åsikter om nuvarande 

reaktorer och detta är väntat eftersom SKB arbetar med kärnavfall som är ackumulerade 

under kärnkraftstiden. 

 

Dagens reaktorers utmaningar anser företagen vara först och främst säkerheten, vilket 

påverkar människor och miljö. Olyckor kan leda till enorma konsekvenser. Dessutom 

tycker SSM att uran bör användas effektivare som energikälla och dagens reaktorer slösar 

en hel del med denna energi.  

 

Svensk bränslehantering anser att kärnavfall är en viktig utmaning eftersom den påverkar 

människor och miljö. SKB prioriterar sitt arbete med att kunna hantera kärnavfall på ett 

effektivt sätt. SKB:s svar är väntat eftersom SKB arbetar med att bygga en stor 

slutförvarsanläggning som räcker till stora mängder av kärnavfall utanför Forsmark. 
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Sjunkande elpriser påverkar kärnkraftsverksamheten i Sverige och leder till att kärnkraft 

inte blir lönsamt längre enligt OKG, FKA och RAB. Detta svar var också förväntat 

eftersom de som företag drivs av en ekonomisk vinst och när elpriserna sjunker resulterar 

det i förlust. Kärnkraftsverksamheten kräver stora ekonomiska insatser för både drift och 

underhåll. 

 

Förutom SKB har SSM, KSU, OKG, FKA och RAB inte undersökt eller samlat någon 

information om generation IV eller snabbreaktorer. Det innebär att innan införandet av 

snabbreaktorer i Sverige behöver företagen bygga en rik kunskapsbank om generation IV 

och snabbreaktorer samt satsa på snabbreaktorers erfarenhetåterförring från länder med 

avancerade generation IV program. 

 

SKB är det enda företaget som undersökt snabbreaktorer och dess påverkan på dagens 

problem, vilket innebär att SKB följer upp och uppdaterar sina kunskaper om tekniken för 

att lösa dagens utmaningar. 

 

Företagen har ett gemensamt svar om ändringar som bör ske för att kunna införa 

snabbreaktorer i Sverige vilket är lagar, politiska klimatet samt allmänhet syn för 

kärnkraftsindustri. I detta sammanhang spelar media, beslutsfattarna och studier stor roll för 

att belysa dagens kärnkraftsproblem och de lösningar som erbjudas av snabbreaktorer. 

 

5.3 Diskussion 
Införandet av snabbreaktorer i Sverige ser inte omöjligt ut men den kräver stora insatser 

från olika organisationer och myndigheter. Besluten att bygga snabbreaktorer kommer att 

ha sin påverka på den svenska elproduktionen, dagens kärnkraftsproblem och 

koldioxidutsläpp. 

 

Vattenfalls ekonomiska besparingar (ca 3 miljarder kronor enligt Ref. [12]) till 2020 

kommer att påverkar framtida energikällor som Sverige väljer att bygga ut. 

Förhoppningsvis kommer beslutet att leda till införandet av snabbreaktorer i Sverige genom 

att start bygget av Electra koncept (runt 2024) som ska kosta ca 1,2 miljarder kronor enligt 

Ref. [15]. 

 

Baserat på denna studie så bör valet av snabbreaktorsteknologi som är anpassad för Sverige 

är natriumkyld snabbreaktor SFR på grund av natrium är industriellt mogen teknik, natrium 

har bra fysikaliska egenskaper och användning av natrium som kylmedel garanterar bättre 

erfarenhetsåterföring på grund av det är det mest använda kylmedlet i världen. 

 

 

Det eventuella bygget av Electra koncept som forskningsreaktor runt år 2024 kan ha sin 

påverkan i valet av den kommersiella snabbreaktorn för Sverige. Electra koncept skall 

använda en ny teknik (den använder bara blyteknologi ”pure lead” och har ett ny sorts 

bränsle uran, plutonium, zirkonium och nitrid) som kan bli rekommenderad för Sveriges 

kommersiella snabbreaktor.  
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Baserat på denna studie bör valet av bränsleteknologi för Sveriges snabbreaktor vara MOX-

bränslet på grund av att MOX-bränslet har bra egenskaper och många studier som levererar 

en stor kunskapsbank. MOX-bränsle är det mest använda i världen och 

återvinningsteknologi för MOX-bränsle bidrar till minskning i kärnvapenspridning.  

 

Baserat på denna studie bör valet av plats för återvinningsteknologi (PUREX) vara vid Clab 

i Oskarshamn som ägs och drivs av SKB. Det finns möjliga källor för plutonium eftersom 

det mellanlagras förbrukat bränsle i Clab. Dessutom är Clab en kontrollerad och 

inspekterad plats av IAEA. Detta val kommer inte att bli påverkat av det eventuella 

införandet av Electra konceptet eftersom den reaktorn förmodligen kommer att byggas i 

Oskarshamn då det finns stora geografiska fördelar. 

 

Snabbreaktors bränslecykel (när generation III fasas ut) visar att anrikningsenheter inte 

längre existerar eftersom anrikat-uran inte kommer att användas. PUREX-processen 

producerar en blandning av plutonium och uran vilket bidrar till minskning i 

kärnvapenspridning och i sin tur kommer att underlätta IAEA:s arbete. I bränslecykeln som 

påverkar båda generationers kärnkraftsverksamhet kan leda till ökning i IAEA:s arbete. 

 

Södra Sverige är en bra plats för att bygga en snabbreaktor. Där ligger produktionen nära 

huvuddelen av konsumenterna. Kraftbalansskäl kan också vara en viktig orsak och Electra 

koncept (den svenska snabbreaktorn) är planerad att byggas i södra Sverige. Svaren på 

enkäterna visar att nedlagda anläggningar i Barsebäck kräver otroligt mycket inrikes- och 

utrikespolitik samt stora ekonomiska resurser. Detta gör att hela konceptet inte blir lönsamt. 

 

Snabbreaktorer kommer att påverka svenskt slutförvar eftersom den har möjlighet att 

bränna långlivade aktinder och minimerar slutförvarstiden av kärnavfall ca 100000 år till 

500 år. SFR minskar även slutförvarsmängden av kärnavfall eftersom endast 

fissionsprodukter kommer att slutförvaras aven om de har höga strålningsnivåer. 

 

Kontakten med företagen visar att det finns brist i kunskap och kompetens om generation 

IV och snabbreaktorer hos flera kärnkraftsverksamhet (alla förutom SKB) i Sverige. Det 

kräver stora ekonomiska resurser och flera studier för att kunna bygga bra kunskaper och 

kompetens. Kunskapsbrist kan betraktas som ett stort hinder om ett beslut tas för att införa 

snabbreaktorer i Sverige. Detta problem kan lösas genom att starta en forskningsavdelning 

vid kärnkraftindustri eller universitetet som är finansierad av Svenska staten.  

 

Kunskapsbrist hos SSM och KSU om generation IV skapar ett stort problem med 

införandet av snabbreaktorer i Sverige. SSM bör skaffa mer kunskaper och resurser om 

generation IV, detta kan göras genom att satsa på studier och resurser eller starta en 

avdelning som undersöker olika tekniker och typer av generation IV:s reaktorer.  

KSU bör också satsa på att skaffa mer kompetens för att evaluera och granska införandet av 

generation IV, dessa kompetenser kommer att verifieras med hjälp av erfarenhetsåterföring 

från andra länder som har snabbreaktorer i drift. 

 

Vad gäller lagstiftning i dagsläget står lagen mot att bygga ny reaktor i Sverige och 

införandet av snabbreaktorer i Sverige kommer att kräva mycket politiskt arbete och samt 
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lagändringar. Det kan behövas ny lagstiftning eller modifiering kring nuvarande 

lagstiftning. 

 

Dessa slutsatser belysar de sidor som bör förstärkas i kärnkraftsbranschen (t.ex. skaffa mer 

kompetenser och studier). En startpunkt för införandet av snabbreaktorer i Sverige kan vara 

genom att simulera en SFR med MOX-bränsle i Serpent-programmet4. Serpents resultat 

kan senare användas för att bygga en eventuell forskningsreaktor.  

 

                                                 
4 Serpent är en tredimensionell kontinuerlig- energi Monte Carlo - reaktorfysik utbrännings beräkningskod 

som används i många studier och forskning för att simulera olika typer av snabbreaktorer med olika bränsle 

och olycksscenario [11] 
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6 Slutsats 
Projektmålen var att genomföra en analys om införandet av snabbreaktorer i Sverige, val av 

en lämplig snabbreaktorteknologi för Sverige, snabbreaktor påverkan på svenskt slutförvar 

av kärnbränsle och lyfta fram åsikter från kärnkraftsverksamheten i Sverige. Åsikterna 

syftar till att visa kunskaps- och kompetensnivå som kärnkraftbranschen i Sverige har vilka 

är viktiga för införandet av snabbreaktorer. Projektmålen genomfördes genom ett teoretisk- 

och empiriskt arbete, empiriskt arbete har skett i form av enkäter som riktades till en stor 

del av kärnkraftsverksamhet i Sverige. 

 

Denna studie visar att natriumkyld snabbreaktor med MOX-bränslet och PUREX 

återvinningsplats är anpassad för Sverige. Detta beslut blev fattad baserat på för- respektive 

nackdelar med denna typ av reaktorer. Det viktiga med natrium som kylmedel är att den har 

bra egenskaper t.ex. låg korrosionsförmåga. MOX-bränsle bidrar till en ökning av 

kunskapsläget och en minskning i kärnvapenspridning. 

 

Projektet presenterar ett förslag på återvinningsplats, vilket är i Clab i Oskarshamn, där 

mellanlagras avfall från LWR. Detta innebär att det finns tillgång till använt bränsle där 

som behövs i tillverkning av nytt MOX-bränsle. Geografisk plats av Clab som är 

kontrollerad och inspekterad av IAEA. 

 

Enkäten som riktades till företagen visade att SKB var det enda företaget som hade arbetat 

kring frågor om snabbreaktorer. Det gjorde de under sin utredning som handlade om 

snabbreaktorers påverkan på svenskt kärnavfall. De övriga företagen svarade inte på några 

frågor kring snabbreaktorer. Detta innebär att det finns ett behov till att bygga upp en 

kompetens i flera av dessa ställen för att bemöta generation IV:s utmaningar. Företagen 

behöver satsa mer ekonomiska resurser på studier och forskning. Myndigheten bör skapa en 

utvecklingsavdelning som är ansvarig för att uppfölja den nya och moderna tekniken som 

finns i världen. 

 

Återvinning av nedlagda anläggningar i Barsebäck kräver både inrikes- och utrikespolitik, 

åldringsfaktor och ombyggnation kan göra att återvinning inte blir lönsam enligt Vattenfalls 

svar på enkäten. Södra Sverige betraktas som en bra plats för bygget av snabbreaktor på 

grund av befolkningstäthet och kraftbalansskäl enligt enkätsvaren. 

 

Baserat på resultatet av denna studie kan införandet av en snabbreaktorer i Sverige utföras 

genom att bygga en reaktor i forskningssyfte för att vid senare tillfälle utveckla konceptet 

till en kommersiell reaktor. En forskningsreaktor skulle ge möjligheten att utföra nya 

studier. 

 

Dessa slutsatser belyser de sidor som bör förstärkas i kärnkraftsbranschen (t.ex. skaffa mer 

kompetenser och studier). En startpunkt för införandet av snabbreaktorer i Sverige kan vara 

genom att simulera en snabbreaktor i Serpent med parametrar (bränsletyp och kylmedium) 

baserat på denna rapports resultat. Resultaten kan användas i jämförelse med andra 

simuleringar för andra parameter såsom kylmedium och bränsle. 
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7 Framtida vidareutveckling 
Projektet undersöker möjligheten att införa snabbreaktorer i Sverige. Undersökningen har 

skett genom kontakt med kärnkraftsverksamheten i Sverige. Det är bra med lärdomar från 

andra länders erfarenheter om det finns möjlighet att skapa kontakt med de länder som 

redan har fungerande snabbreaktorer i drift eller i byggnationsfas som Ryssland eller Kina 

och Indien. Ett hinder som kan hämma kunskapsöverföringen är de hårda motsättningar i 

det politiska världsklimatet. 

 

Ett förslag kan vara att genomföra en teoretisk design för en snabbreaktor med hjälp av 

Serpent program, baserat på förslag om kylmedium och bränsle från detta projektarbete. 

Denna reaktor har till syfte till att bränna långlivade aktinider som existerar i LWR:s avfall 

vilket bidrar till en minskning av slutförvarstiden av avfall.  

 

Som det framkommit från denna studie så verkar att det saknas mycket kunskap inom 

generation IV. Det behövs mer studier och forskning för att bygga en kunskapsbank inom 

ämnet och förstå behovet av generation IV. I dagsläget fattas mycket kärnfysikaliska data 

vid högre energier som skulle behövas i införandet av snabbreaktorer. Dessutom fortsätter 

världen bränna fossila bränsle, ökar koldioxidutsläpp och generation IV kan vara en 

räddning från ökad negativ miljöpåverkan samt farligt avfall. 
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9  Bilagor 
Bilaga 1 

Enkät till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 
1. Vad tycker ni om dagens reaktorers prestationsförmåga?  

2. Vilka utmaningar har dagens reaktorer? 

3. Vilken reaktor av generation IV är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

4. Vilken snabbreaktor är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

5. Vilken påverkan har en snabbreaktorer i dagens reaktor problem? 

6. Finns det möjlighet att bygga en snabbreaktor i Sverige, Vad tror/tycker ni? (se punkt 8) 

7. I vilken plats kan det mest vara lämpligt att bygga snabbreaktor? 

8. I punkt 6, vilka problem kan uppstå (förutom lagföreskrifter)? 

9. Vad säger lagen om nedlagda reaktorbyggnader i Barsebäck om den ska återvinnas för icke 

kärnverksamhet? 

10. Vilken ändring måste ske för att kunna bygga en snabbreaktor i Sverige? Motivera. 

11. Vilka lag bör modifieras eller ändras för att kunna införa snabbreaktor i Sverige? 

12. Har SSM tillräckliga kunskaper och resurser för att införa snabbreaktorer i Sverige? 
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Bilaga 2 

Enkät till Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) 

1. Vad tycker ni om dagens reaktorers prestationsförmåga?  

2. Vilka utmaningar har dagens reaktorer? 

3. Vilken reaktor av generation IV är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

4. Vilken snabbreaktor är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

5. Vilken påverkan har en snabbreaktorer i dagens reaktor problem? 

6. Vilka problem kan uppstå vid införandet av snabbreaktorer i Sverige (förutom 

lagföreskrifter)? 

7. Har KSU tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna utbilda nya personaler för 

snabbreaktorer?  

8. Vad säger KSU om att kunna använda nedlagda reaktorbyggnader i Barsebäck för 

att bygga snabbreaktor? 

9. Vilken ändring måste ske för att kunna bygga en snabbreaktor i Sverige? Motivera. 

10. Hur påverkas KSU om Sverige ska införa snabbreaktorer? Motivera. 

11. Vilka lag bör modifieras eller ändras för att kunna införa Snabbreaktor i Sverige?  
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Bilaga 3 
 
Enkät till Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 

1. Vad tycker ni om dagens reaktorers prestationsförmåga?  

2. Vilka utmaningar har dagens reaktorer? 

3. Vilken reaktor av generation IV är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

4. Vilken snabbreaktor är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

5. Vilken påverkan har en snabbreaktorer i dagens reaktor problem? 

6. Finns det möjlighet att bygga en snabbreaktor i Sverige, Vad tror/tycker ni?  

7. I vilken plats kan det mest vara lämpligt att bygga snabbreaktor? 

8. I punkt 6, vilka problem kan uppstå (förutom lagföreskrifter)? 

9. Vad säger SKB om att kunna använda nedlagda reaktorbyggnader i Barsebäck för 

att bygga snabbreaktorer? 

10. Vilken ändring måste ske för att kunna bygga en snabbreaktor i Sverige? Motivera. 

11. Hur påverkas slutförvarprecess om Sverige ska införa snabbreaktorer? Motivera. 

12. Hur påverkas mängder av slutförsvaramaterial om Sverige ska införa 

snabbreaktorer? Motivera. 

13. Hur påverkas slutsförvarstiden om Sverige ska införa snabbreaktorer? Motivera. 

14. Hur stor och djup källare behöver att byggas för att slutförvara snabbreaktorers 

avfall? Motivera.  
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Bilaga 4 

Enkät till OKG, FKA och RAB 

1. Vad tycker ni om dagens reaktorers prestationsförmåga?  

2. Vilka utmaningar har dagens reaktorer? 

3. Vilken reaktor av generation IV är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

4. Vilken snabbreaktor är mest intressant för Sverige tycker ni? Motivera. 

5. Vilken påverkan har en snabbreaktorer i dagens reaktor problem? 

6. Finns det möjlighet att bygga en snabbreaktor i Sverige, Vad tror/tycker ni? (se 

punkt 8). 

7. I vilken plats kan det mest vara lämpligt att bygga snabbreaktor? 

8. I punkt 6, vilka problem kan uppstå (förutom lagföreskrifter)? 

9. Finns det möjlighet att återanvända nedlagda reaktorbyggnader i Barsebäck för att 

bygga snabbreaktorer? 

10. Vilken ändring måste ske för att kunna bygga en snabbreaktor i Sverige? Motivera. 

11. Har företaget tillräckliga kunskaper och resurser för att införa snabbreaktorer i 

Sverige? 
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