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I slutet av mars begav sig gruppen YG-gruppen utveckling ut på sitt första Sverigebesök vilket
faktiskt gick till både Risö i Danmark och till Lund. På Risö besöktes Dansk
Decommissionerings arbete med avveckling av sina kärntekniska anläggningar. I Lund
genomfördes ett dagsbesök på världens, i framtiden, kraftfullaste forskningsanläggningar.
I början av oktober passade gruppen också på att besöka KTH för att höra om deras forskning
inom kärnkraft.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Gruppens gjorde tidigt en bred tolkning av begreppet Utveckling och såg att utveckling sker inom alla stadier av en
anläggningscykels livstid, allt från nybyggnation till avveckling av både kärnkraftverk och övriga kärntekniska
anläggningar.
Som första besök valde gruppen därför att besöka Risö i Danmark där de arbetar med avveckling av sina
kärntekniska anläggningar från forskning inom området. Detta är ett område som kommer utvecklas även i Sverige
efterhand som våra anläggningar blir äldre. Vi tyckte det var intressant att se praktiska exempel inom området där
Risö kommit långt i sitt arbete.
Vi valde att åka till ESS och MAX I/II/III eftersom både ESS och MAX I/II/III primära arbetsuppgift är att
tillhandahålla forskningsutrustning och bedriva forskning. Det gäller forskning i allt från materialprovning till att
kunna ta fram nya läkemedel.
Både EES och MAX I/II/III håller på att bygga nya forskningsanläggningar och skapa en gemensam ” SCIENCE
VILLAGE SCANDINAVIA”. Detta är ett samarbete med Lunds Universitet, Lunds stad och region Skåne. Denna
forskningsby är placerad strax utanför Lund.
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Gruppens första besök var på Dansk Dekommissionering (DD) på Risö-halvön. DD är ansvariga för avvecklingen av
kärntekniska anläggningar på Risö och tar emot, hanterar och lagrar allt radioaktivt avfall i Danmark. På Risö har två
forskningsreaktorer avvecklats och det återstår ytterligare en forskningsreaktor, en hot-cell anläggning, en
anläggning som använts för bränsletillverkning och slutligen av avfallshanteringsanläggning som ännu är i drift.
Inför besöket togs kontakt med Kirsten Hjerrild Nielsen på Dansk Decommissionering som var väldigt hjälpsam med
att ordna besöket.
DD bildades 2003 som en institution under Ministry of Science, Technology and Innovation baserat på ett beslut som
togs i danska parlamentet i mars 2003. De kärntekniska anläggningar etablerades mellan 1956 och 1964 som en del i
grunden av Risö National Laboratory som hade det huvudsyftet att bereda väg för användning av kärnkraft i
Danmark, vilket senare inte inträffade. År 2000 beslutade styrelsen i Risö National Laboratory därför att stänga av de
kvarvarande kärntekniska anläggningar förutom Avfallshanteringsbyggnaden. Planen är att vara färdig med
avvecklingen av samtliga anläggningar på Risö till 2023.
Under vårt besök fick vi först en introduktion till DD och deras pågående projekt med att avveckla deras
forskningsreaktor DR3, Hot-Cell anläggning och bränsletillverkningsanläggning. Därefter följde en rundvandring i
de tre anläggningarna.
Forskningsreaktor DR3
DR3 var en forskningsreaktor som framförallt användes för neutronfysikforskning, materialprovning och för
produktion av radioaktiva isotoper för användning inom sjukvård och industri. DD har genomfört en omfattande
karakterisering av anläggningen som grund för detaljerad planering av de olika rivningsmomenten. Det största
arbetet är själva nedmonteringen av reaktortanken där de utvecklat speciella behållare för dels transport och dels
lagring av tanken. Detta är något de har erfarenhet av från avvecklingen av DR1 och DR2.

Bild 1: Reaktortanken efter förberedelser inför själva utlyftet och till höger hela gruppen stående på reaktorn.

Hot-Cell anläggningen
Byggnaden består av 6 st hot-cells som framförallt använts för analys av använt bränsle och för packning av
radioaktiva källor. Cellerna är högt kontaminerade vilket gör att ingen kan gå in i dem innan de dekontaminerats.
Dessutom har de problem med att tidigare försök till avveckling under 90-talet endast lett till ytterligare försvårande
omständigheter. Robotarmarna som fanns i cellerna och som kunde använts för dekontaminering och rivning såldes
och blyglasen dränerades vilket gör att det inte längre är möjligt att se in i cellerna.
Dessutom byggdes någon gång kontor på andra sidan väggen av cellerna vilket ytterligare försvårar planeringen då
extra höga säkerhetskrav ställs.
Detta gör arbetet svårt att genomföra och DD håller därför på och utvecklar fjärrstyrda specialverktyg för att kunna
genomföra dekontaminering av ytorna för att därefter påbörja själva rivningsarbetet.

Bild 2: Hot-cell anläggningen med de 6 cellerna på rad efter varandra. På bilden syns de olika kanaler som finns in
till cellerna genom vilka de verktyg som ska användas för fjärrstyrd dekontaminering och rivning.
Bränsletillverkningsanläggning
För anläggningen där bränsle tidigare har tillverkats till forskningsreaktorerna har de redan genomfört en omfattande
dekontaminering av väggar och golv och tagit bort gammal ventilation, avloppsledningar och utrustning. De arbetar
för tillfället med att planera för rivning av kvarvarande kontaminerade delar i framförallt det rum som användes för
själva framställningen av pulvret som pressades till bränsle. Efter detta återstår sedan friklassning av hela byggnaden.

MAX I/II/III/IV
Dagen började med en bilfärd till MAX II där Annika Nyberg på besöksmottagningsavdelningen mötte upp oss vid
entrén.
Efter en kopp kaffe startade den intressanta och informativa föreläsningen om hur MAX III fungerar och hur
byggnationen går för MAX VI. MAX står för Microton Accelerator för X-rays och laboratoriet har funnits i Lund
under 26 lyckosamma år. Under ett år kommer cirka 1000 forskare från hela världen till labbet för att utföra
vetenskaplig forskning för att göra det osynlig “synligt”.
Fördelen med MAX-Lab är att det är 100 % svenskägt och det är därför lättare att bestämma hur investeringar ska
göras. Detta är möjligt tack vare stora finansiärer som t.ex. Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Lunds
universitet.
Under föreläsningen fick vi även se översiktsplanen för ”SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA” och fick veta att
den stora lagringsringen kommer att ha en elektronenergi på 3000 MeV samt en omkrets på 528 meter.
Vi fick en detaljerad rundtur av MAX II:s anläggning där vi fick se allt från den stora lagringsringen på 90m i
omkrets till de olika teststationerna samt kontrollrummet.
MAX IV beräknas bli klar år 2016. Invigning ska ske den ljusaste dagen på året (enligt beräkning är det 21 juni).

ESS (European Spallation Source)
Efter en lång och intressant förmiddag gick vi vidare till ESS där vi åt lunch för att sedan fortsätta dagens
föreläsningar om framtidens partikelacceleratorer. Denna gång gick vi igenom neutroner istället för elektroner som
används hos MAX-Lab.
ESS är ett Europeiskt projekt som idag består av 17 stycken partnerländer.
Deras mål är att forskningscentret ska vara fullt utbyggt år 2025 och då bli placerad på toppen av lista över världens
mest kraftfulla neutronkällor. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där man studerar material
(allt från polymerer och läkemedel till membran och molekyler) för att förstå hur det är uppbyggt och fungerar.
ESS mål är att man ska kunna tillhandahålla 22 st. olika stationer för ”neutronbestrålning” som har olika
energinivåer och våglängd.

KTH institutionen för kärnkraftsäkerhet och reaktorfysik 1/10
I samband med mittseminariet gjordes ett tredje inrikes studiebesök till KTH. På förmiddagen visade avdelningen för
reaktorsäkerhet upp sin anläggning som använts för att modelera tankgenomsmältning. Man studerar även och visade
filmer på den ångexplosion som kan inträffa när smält härd faller i grunt vatten.
På eftermiddagen besöktes avdelningen reaktorfysik där Mikael Jolkkonen och Kyle Johnson berättade om deras
forskning om bränslekutsar som består av urannitrat istället för urandioxid. Fördelen med urannitrat är att de kan
tillverkas av använt kärnbränsle. De har också högre värmeledningsförmåga än kutsar av urandioxid vilket gör att
den radiella effektprofilen i kutsen blir lägre vilket ökar marginalen mot kutssmältning.

Tankar om hur besöken uppfyllt YG:s riktlinjer
Syftet med YG är att utveckla personliga nätverk, bidra till kompetensöverföring mellan generationer och öka
kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv. Genom besöken har vi knutit kontakt med personer inom flera
verksamhetsområden.
Vi har också fått en större förståelse för de utmaningar som väntar inom avvecklingsbranschen genom att ta del av de
erfarenheter som DD skaffat sig genom sitt utvecklingsarbete.
Materialprovning och framtagning av nya material är ett måste för att kunna förbättra och förstärka säkerheten på
våra kärnkraftverk. Med hjälp av Maxlab och ESS öppnas möjligheter för att kunna forska vidare och förbättra
kvalitén på vårt konstruktionsmaterial, inte bara i Sverige utan i hela värden.
Studiebesöket till KTH var intressant efter som det gav inblick i den utveckling som sker på inom säkerhet och
utveckling av nya bränslen.

Reflektion gällande temat
Kraven som ställs på våra anläggningar blir bara större och större. För att kunna ligga i framkant gällande forskning
och utveckling krävs nyare, robustare material och lösningar. Allt för att Svenska kärnkraftsindustri ska kunna
garantera säker och stabil drift och även kommande avveckling.

Tips
Om framtida YG-grupper får möjlighet att besöka ESS och MAX-lab rekommenderas att försöka få tag på biljetter
till invigningen 2016.

