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Kanada
En studieresa med fokus på våra likheter och olikheter. Under 4 dagar fick vi en unik chans att få
en inblick i en stor del av Kanadas kärnkraftsbransch. Vi besökte OPG, Bruce Power, WWMF
och Cameco. De frågor vi hade när vi åkte, var besvarade när vårt besök var över och nya
kontakter skapades för framtiden.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Kanadensisk kärnkraft är i många avseenden väldigt olik europeisk: helt annat teknik,
annorlunda daglig realitet på energimarknaden, mycket olika kulturella och
företagsvärderingar m.m.
Att på plats konfronteras med denna miljö och ta del av deras erfarenheter och utmaningar
skulle ge perspektiv på vår egen vardag och på svensk kärnkraftsindustri.
Ett studiebesök på OPG (Ontario Power Generation) och dess vatten- och kärnkraftsanläggningar skulle medföra en större förståelse för energiproduktion i stort samt mer
kunskap om CANDU-reaktorer specifikt.
Innan resan har vi avstämt med våra motparter att våra diskussioner och föredrag skulle
gärna kunna inriktas på:
●
●
●
●
●

Säkerhetsarbete
Erfarenhetsutbyte mellan kärnkraftverk inom företaget samt Kanada
Hur OPG samarbetar med nationella och internationella organisationer
Historiskt om kärnkraft i Kanada och hur framtiden ser ut
Paralleller som kan dras till Sverige och vår nuvarande situation och framtida
utmaningar

●
●

Opinionen i Kanada
Kompetens och kompetensutveckling

En bidragande faktor till att vår grupp valde just Kanada var att en av våra
gruppmedlemmar sedan tidigare hade mycket bra kontakter med en tidigare ordförande i
kanadensiska YG, Shehab Mustafa samt Greg Leask, som också varit mycket engagerad i
YG. Shehab och Greg visade sig vara de perfekta kontakterna för att få se den kanadensiska
kärkraftsindustrin från ett “insider”-perspektiv. De hjälpte oss otroligt mycket genom att
skräddarsy ett fullpackat högvärdigt program under fyra dagar.

Bruce Power
Greg Leask anordnade ett besök på Bruce Power som bedriver 8 st CANDU-reaktorer i södra
Ontario. Bruce stod 2014 för 30 % av Ontario’s energiförsörjning med sina 6.300 megawatt
och är Nordamerikas och för tillfället även världens största kärnkraftverk i drift. Det
japanska kärnkraftverket Kashiwazaki är annars väldens största verk räknat till installerad
nettoeffekt men detta är för tillfället ej i drift.
Bruce A säljer energin från block 1 och 2 för fastpris, Bruce A block 3 och 4 har förhandlat
sig till garanterat lägst pris och och Bruce B säljs på spot marknaden.
Bruce Power som ursprungligen var provinsägt är numera ett privat företag och byggdes
etappvis mellan 1970 och 1987 av det statliga företaget Ontario Hydro. 1999 delades
Ontario Hydro upp i fem företag där OPG tog över bl.a. kärnkraftverken. På slutet av 90talet beslutades att lägga ner Bruce A Unit 1 av ekonomiska skäl. Bruce Power lyckades dock
senare vända på beslutet och återupptog driften efter 12-års uppehåll (ett organisatoriskt
mirakel!).
I nuläget har Bruce Power ca. 4200 anställda, varav ca. 360 ingenjörer. Fluktuation bland
anställda är låg.
CANDU-reaktorn är mycket annorlunda de vanligare BWR/PWR. Reaktorerna på Bruce Power
är byggda i enheter om fyra, dvs. en stor byggnad som rymmer 4 reaktorer samt 4
turbinhallar i ett. Själva bygget har väldigt lite fysisk separation mellan de 4 enheterna och
detta väcker såklart intressanta frågor avseende brandskydd osv.
Alla fyra reaktorer laddas kontinuerligt under drift (som alla CANDU) och en av de största
tekniska utmaningarna är att tre laddmaskiner delas mellan fyra reaktorer. Varje dag laddas
varje reaktor med fyra stycken nya bränsleknippen samtidigt som fyra förbrukade tas ut.
CANDU-reaktorer har heller inte mycket reaktivitetsöverskott, vilket betyder att fel på en
laddmaskin kan ha ganska direkt inverkan på driften (reaktor måste stängas ner).
Utöver att laddmaskiner delas mellan blocken (s.k. unit zero) så är även kontrollrummet
gemensamt mellan de fyra enheterna. Det har en cirkulär form där personal ansvariga för
bränslet är placerad i mitten med de fyra blocken placerade i varsin tårtbit runtom.
Haverisystemen delas också mellan alla fyra enheter.
Besättningen i kontrollrummet går 4 veckor skift med en femte vecka simulatorträning.
Överlag fick man en känsla av att hela kraftverket var väldigt rent och välorganiserat.
Bruce Power jobbar väldigt aktivt med lobbying och “company branding.” Företaget verkar
satsa väldigt mycket resurser och pengar på annonser samt “community relations”.
Nyckelordet som hördes flera gånger under besöket var “social license”.

Alldeles utmärkt informationskälla för CANDU-teknologi är:
https://canteach.candu.org/Pages/Welcome.aspx
CANDU-teknologin är fysikaliskt väldigt intressant, dock otroligt komplicerad ur ett
ingenjörsperspektiv.

WWMF, DGR och Bruce Used Fuel Storage Facility
Inom samma inhängnade område som Bruce 1 och Bruce 2 finns en anläggning för förvaring
av låg- och medelaktivt avfall (L&ILW - Low and Intermediate Level Waste). Denna
anläggning som drivs av OPG går under namnet WWMF (Western Waste Management
Facility) och här lagras L och ILW från alla Ontarios kärnkraftsanläggningar.
Använt bränsle lagras på respektive kärnkraftsanläggning, först minst tio år i bassänger för
att därefter placeras i behållare av armerad betong. Varje behållare som rymmer 384
bränsleknippen och väger 70 ton placeras sedan i byggnader ovan mark. Använt bränsle
från Bruce A och Bruce B lagras på en anläggning intill WWMF vid namn Bruce Used Fuel
Storage Facility.
Trots att det är den kanadensiska regeringen som ansvarar för övervakning och
lagstadgning av kärnkraften så är det producenterna av radioaktivt avfall som hålls
ansvariga för hanteringen på lång sikt. Transportbehållare och lagringsfaciliteter för avfallet
licensieras och regleras av CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission) samt övervakas av
IAEA.
DGR-projektet
I Kanada finns inget underjordiskt förvar av L&ILW motsvarande SFR i Forsmark (63,000
m3). Planerna på detta är dock långt gångna genom DGR-projektet (DGR - Deep Geological
Repository) och man är nu i läget att söka licens för ett förvar med en designkapacitet på
200,000 m3. Detta är lika stor volym som SKB planerar att behöva bygga ut till nu när de
snart förväntas ta emot avfall från rivningen av anläggningar. Därför står just nu Kanada
och Sverige inför liknande utmaningar i tillståndsprocessen även om vi verkar ha kommit
betydligt längre. Jämfört med nuvarande svenska SFR som är 50-120 meter under havsnivå
så planeras Kanadas DGR på ca 680 meters djup i kalkstensberggrund under Bruce
anläggning.

OPG
OPG bedriver 8 reaktorer på två separata siter. Pickering tillhör den äldsta CANDUgenerationen och är på väg att stängas ner. Darlington står däremot inför en
uppgradering/livstidsförlängning som bl.a. innefattar byte av reaktorns interna delar. Grova
kostnadsberäkningar för en ny reaktor hamnar på ca. 50 GCAD medan livstidsförlängningen
uppskattas till ca. 10 GCAD. I detta är avsett ca. 400 MCAD för träning.
OPG har byggt en mock-up av en reaktor i skala 1:1 så att personal kan tränas utan fara
och utan dosexponering. För att kunna ta fram och öva varje kritiskt moment i detalj så är
denna mock-up byggd med en noggrannhet av +- 0.6 mm varav själva reaktordelen har en
ännu mer extrem exakthet på +- 1/100 mm! Speciella verktyg har levererats och började
testas ca. 2 år innan uppgraderingen skall starta. En svetsare anses vara kvalificerad efter 5
svetsar (antingen horisontal eller vertikal). Kollektivdosen förväntas vara 18 Sv fördelad på
600 arbetare.

Bild 1. De kritiska svetsmomenten kan planeras och övas i detalj inne i den mock-up som byggts av reaktorn

OPG har lärt sig från tidsplan- och budgetproblem vid tidigare livstidsförlängningar och
investerar mycket i förväg för att undvika liknande problem i framtiden. De summor som
OPG investerar i träning är ett starkt bevis på organisatorisk lärande och uppenbar styrka.
Inom OPG är ständigt ca. 5% av de anställda på rotation som brukar vara mellan 4 månader
och 2 år. Syftet med rotationen är att skapa tvärgående kontakter och bredda
erfarenhetsbasen hos de anställda.
De flesta anställs med Bc.-titel men företaget sponsrar MSc. för utvalda (dock under den
anställdas fritid). OPG betraktas som en mycket attraktiv arbetsgivare, bland annat tack
förmånliga pensionsavtal (också känd som “golden handcuffs”). Fluktuationen bland de
anställda är väldigt låg.
OPG rör sig i ganska dynamiskt förändrande miljö. Licensen för drift tilldelas för max. 5 år

och public hearing är en del av varje licensförlängning. Dvs. OPG försöker också jobba med
allmänheten för att skapa mer fördelaktig miljö för sig. Som värst har OPG haft reaktorer i
drift med bara 6-månaders licenser i taget.

Cameco
Cameco är en av världens största producenter av uran. Vi besökte deras äldsta anläggning i
Port Hope, där man producerar UO2 samt UF6. Kanada har inga möjligheter att anrika uran,
därför skickas UF6 till andra länder för anrikning. För att producera UO2 används en ADUprocess (ADU - Ammonium diuranate). Cameco har lagt mycket utvecklingsarbete för att
kunna detaljstyra pulvermorofologi för att uppnå precis de definerade
sintreringsegenskaperna som krävs.

Bild 2. Från vänster: Tanya Panjwani (YG North America), Rahim Lakhani (AMEC), Tommie
Pettersson (FKA), Martin Holmberg (RAB), Radek Jošek (ÅF Industry), Kirk Vetor (Cameco),

Dave Ingalls (Cameco), Victor Wilander (OKG), Olle Pettersson (Rejlers), Beatrice Anderberg (RAB), Greg
Leask (Bruce Power)
Camecos anläggning i Port Hope är en av få civila anläggningar för urankonvertering i
världen och är därför under sträng bevakning bland annat av IAEA. Genom ett nära
samarbete med Cameco har IAEA chans att lära sig vad som är karakteristisk för en
konvetreringsanläggning och därmed kan man träna sig på att identifiera eventuell olaglig
verksamhet.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Man kan inte prägla nog det mottagandet som vi fick från kanadensisk YG. De har öppnad
otrolig många dörrar och ägnat extremt mycket tid åt vårt besök.
Våran grupp blev sammansatt av personer från tvärs över industrin - nu har vi mycket
bättre förutsättningar att även i framtiden jobba tvärs över kärnkraften i Sverige.

Reflektion mot temat
Studiebesöken i Kanada var en fantastisk möjlighet för oss att uppleva en annan realitet på
nära håll. De tekniska lösningar som vi har sett och anläggningar som vi besökte var
egentligen bara kulisser till att träffa mycket intressanta personer. Man är ofta som ingenjör
väldigt bildad i fyrkantig tänkandet, där tekniken kommer först. I Kanada var det inte
tekniken som var problemet, trots att den var så komplicerad.
De mjuka sidorna är i Kanada till stor del helt avgörande för kärnkraftens överlevnad - om
det nu handlade om “social license” för att kunna bedriva reaktorer eller om organisatorisk
styrka att driftsätta reaktorer efter väldigt långt uppehåll. Vi blev väldigt imponerade av hur
mycket resurser och pengar man lägger på “public hearings” och opinionsbildande åtgärder.

Tips
Ta kontakt med kanadensiska YG. Använd det bästa av svenska kulturen och planera väldigt
långt i förväg.

