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Utlandsresa – Spanien
YG 21 – Grupp Avveckling genomförde sin utlandsresa till Spanien i november 2015 där vi besökte
kärnkraftverket José Cabrera som i dagsläget är i slutstadiet av sin avveckling samt kärnkraftverket
Cofrentes för att lära oss mer om hantering av avfall under drift. Sammantaget gav studiebesöket en
god bild av avvecklingsarbetet i Spanien och var mycket inspirerande inför den stundande
avvecklingen som väntas i norden.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Efter våra tidigare besök på Barsebäck och Dansk Dekommissionering ville vi under vår utlandsresa
besöka ett kärnkraftverk som kommit en bit in i avvecklingsprocessen. Då antalet verk som för
tillfället håller på att avvecklas är begränsat, samtidigt som vi ville undvika en alltför lång restid, föll
valet på José Cabrera i Spanien. Avvecklingen drivs dessutom av Enresa som på flera sätt ses som en
förbild för andra avvecklingsprojekt. Bl.a. berättade Leif Roth på BKAB att de har inspirerats av
Enresa. Därför ville vi få reda mer om hur konceptet med avveckling ser ut i Spanien och samtidigt
lära oss mer om deras erfarenheter från segmenteringen av aktiva komponenter.
Som komplement till besöket på José Cabrera ville vi också besöka ett spanskt kärnkraftverk under
drift för att träffa människor i branschen och samtidigt lära oss mer om kärnkraftsbranschen som den
är i Spanien idag. Valet föll då på Cofrentes som är Spaniens största reaktor och mindre än tre
timmars bilresa från José Cabrera. Då Cofrentes och flera andra verk i Spanien (och resten av världen)
börjar få problem med lagringsutrymmet i verkens bränslebassänger gav även detta besök oss en
möjlighet till att få ta del av den problematiken, som inkluderar inslag som är direkt kopplade till
avvecklingstemat med både förvaring av avfall samt segmentering av styrstavar och andra mindre
komponenter.

Besök på José Cabrera (Zoritas)
Kärnkraftverket José Cabrera i Zoritas, omkring 5 mil öster om Madrid är en Westinghouse 1-Loop
PWR som togs i drift 1968 som Spaniens första kommersiella kärnkraftverk. Verket stängdes ned
2006 efter 38 år i drift och sedan 2010 har den statliga spanska organisationen Enresa varit ansvarig
för drift och nedmontering. Enresa tog över driften efter att de tidigare ägarna Unión Fenosa flyttat
bränslet från reaktorbassängen till bränslekapslar (s.k. ”Dry Cask storage”). Planen är att verket ska
vara helt nedmonterat och att området och marken skall lämnas över till ägarna år 2018 som ”Green
Field” med undantag för ett elektriskt ställverk som kan användas för annan elproduktion samt ett
temporärt mellanlager för bränslet som kommer bli kvar tills bygget av ett centralt mellanlager står
klart.
Besöket gjordes tillsammans med José Miguel Valdivieso från Westinghouse som varit inblandad
under hela projektets gång som inhyrd konsult av Enresa och vi togs emot på verket av Alvaro Rojo
från Enresas kommunikationsavdelning. Besöket inleddes med en kortare presentation om verkets
historia och senare en mycket bra beskrivning om avvecklingsprojektet där man använde sig av både
filmer och animationer för att beskriva det arbetet som utförts och det som pågår. Alvaro beskrev
även hur radioaktivt avfall tas om hand i Spanien där man idag har anläggningen El Cabril i Cordoba
för förvaring av låg- och mellanaktivt avfall, men att det i nuläget inte finns något centralt
mellanlager för högaktivt avfall, ett bygge som Alvaro berättade hade försenats på grund av politiska
motsättningar i den region det är tänkt att anläggningen skall byggas.

Bilder från avvecklingen. Till vänster: Packning av segmenterade interndelar under vatten. Mitten: Förflyttning av
reaktortank genom öppning i väggen mellan de tömda bassängerna. Till höger: Förflyttning av betongblock som har sågats
ut från väggen mellan bassängerna.

Alvaro förklarade att de första två åren av projektet var kritiska för att arbetet skulle bli
framgångsrikt. Under dessa två år byggdes anläggningens lokaler om för att bättre passa sitt syfte när
reaktorsystem och andra kontaminerade delar av anläggningen skulle tas bort. Som en del av detta
byggdes turbinhallen om för att hantera betongbehållare som packades med avfall från reaktorn och
andra primärsystem och sedan fylldes med betong och förslöts. Själva avvecklingen började sedan

med att kyltornen togs bort för att skapa mer utrymme på området och ett utrymme för att
mellanlagra bränslekapslar.
En stor milstolpe i projektet var när man sommaren 2015 blev klar med segmenteringen och
bortforsling av det mellanaktiva avfallet från reaktortanken och dess interndelar. Interndelarna
flyttades under vatten till det som tidigare var bränslebassängen där det segmenterades med vajersåg,
bandsåg och termiska skärverktyg och sedan packades i stålbehållare. Dessa behållare flyttades sedan
till hanteringslokalen där de packades in i betongbehållare. Efter att man segmenterat interndelarna
förstärkte man reaktorhallens lyftkran och lyfte ur hela reaktortanken som sedan segmenterades och
packades på samma sätt som interndelarna.

Hela gruppen, inklusive José Miguel Valdivieso från Westinghouse längst till höger, utanför José Cabrera.

Efter presentationen tog Alvaro med oss in på det som är kvar av verket för en rundtur. Det var en
smått overklig syn att stå i reaktorhallen och bara se ett stort hål där reaktortanken tidigare stått,
medan man kapade upp reaktorinneslutningen av betong med diamantvajer.
”De första två åren av projektet var kritiska för att arbetet skulle bli framgångsrikt”
”Det var en smått overklig syn att stå i reaktorhallen och bara se ett stort hål där reaktortanken tidigare stått”

Besök på Cofrentes
Efter att gruppen gjort flera besök på anläggningar som befunnit sig i olika stadier av avveckling var
det kul att som sista besök se en anläggning som är i drift. Vi besökte då verket Iberdrola Cofrentes
som togs i drift 1984 och i nuläget inte står under något hot om nedstängning. Iberdrola är ett
energiföretag som äger andelar i Spaniens samtliga kärnkraftverk med där Cofrentes är den enda
anläggningen där man äger 100 %. Reaktorn är en General Electric BWR-6 som vid full effekt
levererar 1094 MW el.
Vi togs emot på verkets informationscenter av Carlos Gomez och Luis Paniagua. Carlos är ansvarig
för alla besök till Cofrentes medan Luis är ansvarig för revisionsplaneringen på verket. Besöket
inleddes med information om kärnkraftverket och den revision man precis avslutat tidigare under
veckan. Detta följdes upp med fika och en rundvandring på informationscentret innan
presentationerna gick vidare med att Luis Lopez från Iberdrolas huvudkontor gav oss en genomgång
om ett pågående projekt för att tömma verkets bränslebassänger på hög- och mellanaktivt avfall.
Även om Cofrentes och flera andra verk i Spanien idag inte hotas av nedstängning så finns det idag ett
stort problem med lagringsutrymme i verkets bränslebassänger för utbränt bränsle och styrstavar.
Om detta problem inte löses inom ett par år kommer det att innebära att flertalet verk i Spanien
kommer att behöva stängas ner på grund av bristen på utrymme för att kunna ladda ur härden på allt
bränsle, vilket är ett krav enligt verkens tekniska specifikation.

Vy över Confrentes. Så som vi skulle ha sett verket på väg dit om det inte hade varit så tät dimma den dagen.

Luis berättade att Enresa som är ansvariga för bygget av ett mellanlager av bränsle och högaktivt
avfall inte bara har politiska problem utan att de även har problem med att få tillstånd från den
spanska myndigheten CNS (motsvarande svenska SSM) för sitt bygge. Därför trodde han att verken
kommer att behöva tömma sina bassänger och bygga temporära mellanlager på respektive site för så
kallad ”dry cask storage” för att undvika en nedstängning. Detta menade Luis inte heller var helt
oproblematiskt på grund av finansieringssystemet för avfallshantering samt att verken behöver tid för
att hitta en plats på området som klarar de krav som ställs för en sådan plats samt en teknisk lösning
på kapslarna. På Cofrentes håller man därför på att titta på en design för kapslarna (”dry casks”) som
kan hantera deras använda BWR-bränsle samt passa in i den tekniska lösningen som Enresa planerar
för sin anläggning för mellanlagring. Han visade även hur Iberdrola arbetade med att ta fram verktyg
och metoder för att reducera volymen av avfallet från verkets styrstavar genom att dels avlägsna det

avfall med högst aktivitet samt kapa styrstavarna så att dessa kan packas mer effektivt. Luis
presentation var ett mycket bra komplement till den presentation vi gick av Enresa på José Cabrera
eftersom den också visade verkens utmaningar och hur dessa arbetar tillsammans med Enresa.

Luis Paniagua och Luis Lopez berättar om Confrentes planer för att hantera bristen på lagringsutrymme i verkets
bränslebassänger.

Efter Luis Paniagua och Luis Lopez kom en tredje Luis förbi, nämligen Luis Yague som kom för att
prata om Young Generation (YG) i Spanien och hur man arbetade där. Luis Yague arbetar som
systemingenjör på Cofrentes men har tidigare varit ordförande för Young Generation i Spanien. Han
berättade om hur YG i Spanien försöker vara en del av den politiska debatten och informera
ungdomar om kärnkraft, bland annat genom besök till skolor och universitet. En stor skillnad mellan
YG i Sverige och Spanien är att i Spanien är organisationen öppen för alla att vara med fram tills att
man fyllt 35 år. Medlemmar kan sedan frivilligt anmäla sig till de olika aktiviteter man anordnar
varje år. Under båda skratt och en del höjda ögonbryn visade sedan Luis en film man hade gjort för
att locka folk till den internationella YG-kongress man 2014 anordnade i Burgos. Som sista ledord och
tips passa Luis på att presentera vikten av nätverkande och att man samtidigt inte ska glömma bort
att ha kul.
Besöket på Cofrentes avslutades sedan med en titt på verkets kontrollrumssimulator och en
traditionsenlig sen spansk lunch. I simulatorn visade Luis Paniagua som varit vår värd under dagen
oss runt lite bland paneler och skärmar medan han berättade om allt ifrån hur man kör verket till hur
utbildningen av reaktoroperatörer går till i Spanien. Som ett avslutande crescendo fick vi sedan
uppleva en simulerad ”Station Black Out” och till vissa gruppmedlemmars stora lycka fick vi även
trycka på knapparna för att snabbstoppa reaktorn.

Hela gruppen samlad i kontrollrumssimulatorn strax innan simulerad ”Station Black Out”. Längst till höger står vår guide
Luis Paniagua.

”Det finns det idag ett stort problem med lagringsutrymme i verkets bränslebassänger för utbränt bränsle och
styrstavar”
”Som ett avslutande crescendo fick vi sedan uppleva en simulerad ”Station Black Out” och till vissa
gruppmedlemmars stora lycka fick vi även trycka på knapparna för att snabbstoppa reaktorn”

Sammanfattning – Besök Spanien
Trötta och glada lämnade vi Cofrentes med siktet inställt på medelhavskusten och Alicanteområdet
för en helg tillsammans och möjligheten att njuta av lite novembervärme i lite mer avslappnad miljö.
Redan i bilen sammanfattade vi snabbt besöken i Spanien och konstaterade att dessa två besök
tillsammans med vår resa innan sommaren har visat bredden på vårt tema ”Avveckling” samt några
av de utmaningar verken, myndigheter och kommuner ställs inför.

Spanienresan avslutades med en uppskattad gemensam helg vid Spanska kusten.

Situationen i Spanien är inte helt olik den i Sverige, där den största skillnaden är att Spanien saknar
ett mellanlager för använt kärnbränsle (motsvarande CLAB som drivs av SKB). Både SKB och
Enresa är ansvariga för back-end-systemet, d.v.s. slutförvar för radioaktivt avfall samt hantering av
använt kärnbränsle. Vad gäller mellanlager och slutförvar för använt bränsle har SKB kommit längre
än Enresa, men Enresa har mer erfarenhet av avveckling än Sverige.
Besöket på José Cabrera visade hur komplext ett rivningsprojekt är och vilket enormt arbete det
ligger bakom att komma till stadiet att man nu snart kan övergå till en ren konventionell rivning av
byggnaderna. Vi förstod vikten av att projektet genomförs på ett smidigt sätt och är planerat från
början och att man tar alla aspekter i beaktning och tänker långsiktigt för hela processen för att
undvika onödiga utgifter och förseningar längre fram.
”Vi konstaterade att dessa två besök tillsammans med vår resa innan sommaren har visat bredden på vårt
tema ”Avveckling” och några av de utmaningar verken, myndigheter och kommuner ställs inför.”

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Vi valde att under detta besök inte bara fokusera på vårt tema avveckling, utan att vi även utnyttja
vår resa till att besöka en anläggning i drift och där få en inblick om hur kärnkraftsbranschen
fungerar i Spanien med alltifrån utbildning, revision, projektering samt YG.

Reflektion mot temat
Under våra tidigare besök detta YG-år, har vi besökt anläggningar inom i stort sett alla områden av
vårt tema avveckling, utom just ett kärnkraftverk som genomgår en avveckling. Med besöket på José
Cabrera uppfyllde fick vi se en avvecklings olika skeden i praktiken samtidigt som vi fick en fördjupad
kunskap om problematiken angående förvar av avfall när verkens egna bassänger nått sin maximala
kapacitet från vårt besök i Cofrentes.

Tips
•
•
•
•

Utifrån ert tema - Gör en lista över vad ni vill besöka under ert YG-år och använd sedan om
möjligt gruppens kontaktnät för att sätta upp dessa besök.
Upprätta en doodlekalender eller liknande där gruppmedlemmar kan lägga upp de datum de
inte kan medverka vid olika aktivititer. Detta hjälper oerhört mycket när det är dags att
bestämma datum för besöken/resorna.
Utnyttja gruppen! Fördela arbete så att alla är delaktiga och se till använd det nätverk ni har
gemensamt för att göra det bästa av era resor/besök.
Viktigast av allt – Ha kul! Planera er resa så att ni har möjlighet att se er omkring och umgås.

