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Nästa generations kärnkraft i Sverige
Under vår Sverigeresa ville vi få inblick i forskningen kring generation 4 reaktorer i Sverige genom att besöka KTH
och personerna bakom det numera nedlagda Geniousprojektet. Vi ville även få en inblick i hur man i maktens
korridorer resonerar kring framtiden för energimarknaden genom att delta i Energikommissionens seminarium om
framtidens elmarknad.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
- KTH och R1
Efter att tankeförbudet, infört i Sverige 1987 som en följd av Tjernobylolyckan 1986, lyftes 2006 startades ett
forskningsprojekt kallat Genious med uppgift att undersöka möjligheten att bygga en Bly-kyld snabbreaktor i
Sverige. Konceptet har funnits och testats tidigare men har aldrig förverkligats främst på grund av materialproblem
orsakade av blyets extremt korrosiva egenskaper vid en moderatortemperaturer över 500 °C. Dåvarande regering
beslutade att inte fortsätta finansiera projektet som lagts ned. Men människorna, utrustningen, data och kunskaperna
från projektet finns kvar. Vi ville ta reda på vad de kommit fram till, om och hur de i så fall fortsätter arbetet samt
vad de tror att resultatet blir. Därför besökte vi KTH och det avknoppningsföretag som är resultatet av projekt
Genious, LeadCold Power.

- Energikommissionen
Vi ville också få en inblick i det politiska läget och framför allt hur arbetet fortgår i Energikommissionen. Är
kärnkraften representerad i lobbyverksamheten eller är det bara vind, sol och biokraft som diskuteras? Känner
Energikommissionen ens till generation 4 som ett alternativ? För att söka svar på dessa frågor och om möjlig få
möjlighet att i någon mån påverka kommissionens representanter valde vi att besöka Energikommissionens
seminarium om framtidens elmarknad.

- Ringhals
Den 16 juni samlades gruppen på Ringhals, för att dels prata om förberedelser inför Kina-resan, dels för att få en
föreläsning av Johan om hur en generation 4 reaktor fungerar och, så klart, samtidigt göra ett studiebesök med
rundvandring på Ringhals 2 turbin och kontrollrum.
Ringhals 2 är en tryckvattenreaktor och var den första av Ringhals reaktorer att starta 1975. Under 2009 och 2010
genomfördes en stor modernisering av kontroll- och styrutrustning och ett helt nytt kontrollrum med
storbildsskärmar installerades i projekt ”TWICE”.
Processoperatör Johan Hallin gav oss en guidad tur i R2 turbin. Ringhals 2 har haft en lång revision sedan 2014, så
arbete pågick ute i hallen. Hela rundturen var intressant med många frågor och svar vilket var en bra start för våra
kommande YG studiebesök. Vi passade också på att inom gruppen prata om framtiden för branschen med tanke på
inriktningsbeslut om tidigare nedläggning då det inte längre är ekonomiskt försvarbart att driva anläggningarna
vidare.

Forskning kring material för blykylda reaktorer på KTH
Ett av alternativen för fjärde generationens kärnkraftverk är en snabb-reaktor som använder flytande bly (LFR, Lead
cooled Fast Reactor) som primärt kylmedium och moderator. Fördelarna att använda bly är dess låga
neutronabsorption, dess förhållandevis låga smältpunkt samt goda värmeledning. En blykyld snabb-reaktor har ett
snabbt neutronspektrum med ett slutet bränslekretslopp, se figur 1. Att använda flytande bly (500 °C) som
kylmedium medför dock stora svårigheter med korrosion i blyets angränsande ytor vilket preliminärt i reaktorn
kommer att bestå av rostfritt stål. Svårigheterna kring val av material har medfört omfattande forskning runt om i
världen.

Figur 1: Principskiss hur en blykyld reaktor kan se ut.

På KTH forskas det kring just hur rostfritt stål beter sig i samband med att det utsätts för flytande bly under hög
temperatur (ca 500°C). Jesper Ejenstam och Janne Wallenius visade bl.a. oss runt i deras materiallab och beskrev hur
de genomför forskningen från enskilda materialtester till övergripande förändringar av redan utvärderade material till
nya materialtyper. De beskrev samtidigt svårigheterna att använda olika ”nya” material i testanläggningar beroende
på hur olika länder hade divergerande acceptanskrav för vilka typer av material som fick användas.
Under sin doktorsavhandling utvecklade Jesper ett nytt material i nära samarbete med Sandviken AB. De material
som tidigare använts var antingen känsliga för blyets korrosiva egenskaper vid höga temperaturer eller mycket sköra.
En hybrid av dessa material har visat sig ha just de egenskaper man sökt efter och en doktorand på KTH har därmed
löst en gåta som stora forskningsländer, speciellt Ryssland, lagt stora summor och många år på att försöka hitta utan
resultat.
Tack vare att den forskning som utförs på Svenska högskolor inte ägs av skolan, utan av forskaren, så har LeadCold
Power (Wallenius företag som tagit efter där Genious slutade) kunnat utveckla sin reaktor vidare och planerar nu för
en färdig kommersiell produkt för licensiering i Kanada och användning i arktiska områden. Det blir en LFR i SMR
(SMR=Small Module Reactor) utförande, d.v.s. en blykyld snabbreaktor i litet engångsformat (man kan aldrig ladda
nytt bränsle) anpassat för massproduktion.

Reaktor 1 (KTH)
Efter besöket i KTHs ordinarie lokaler fick vi möjligheten att följa med ner och titta i salen där Sveriges första
forskningsreaktor, R1, en gång stod som var i drift mellan 1959-1970. Lokalen fungerar nu främst som konsertlokal
och medan vi var där provspelades den orgel som installerats utformad som en replika av reaktorinneslutningen i
storlek 4:1 inne i salen.
Det finns inte längre någon teknik att studera bortsett från en del av kontrollutrustningen som står kvar i
kontrollrummet. Dock gav besöket en känsla av vördnad och avund för den närmast ohämmade nyfikenhet och

framåtanda som resulterade i Sveriges snabba uppbyggnad av kärnkraftsparken.

Energikommissionens seminarium: Framtidens elmarknad

Figur 2. Karin Alvtege, Energimarknadsinspektionen, Thomas Tangerås, IFN, Lennart Söder, KTH och Ulla Sandborg,
Svenska kraftnät.

Energikommissionen. 26 oktober kl. 09.00 – 16.00, Tekniska museet Stockholm
Energikommissionen tillsattes i mars 2015 av regeringen för att ta fram underlag för en bred politisk
överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt. Energikommissionens uppdrag är
att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning. Kommissionen ska identifiera vilka
utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Elförsörjningen är en viktig fråga för
Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Därför har kommissionen ett särskilt fokus på el. Uppdraget är att lämna ett
underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.
Energikommissionen seminarium om energimarknaderna

-

Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader?

Seminariet som vi deltog i är det fjärde i en serie där Energikommissionen bjuder in aktörer och intressenter för en
dialog och kunskapsinhämtning. Dessa seminarier kommer sedan utgöra grunden för kommissionens arbete med att
bygga upp kunskap och formulera olika alternativ som kommer finnas på marknaden.
Övergripande frågeställning inom området marknad är förutsättningarna för att få till nödvändiga investeringar i
energisystemet för att tillgodose behoven av energi.
Under seminariet var det vissa fördjupningsfrågor som var i fokus:

-

Olika typer av prissättning och marknadsdesign samt dess effekter på marknadens funktion, inkl.
frågor om att säkerställa att det finns tillräckligt med energi och elektrisk effekt
Incitament för efterfrågeflexibilitet
Etableringshinder
Styrmedel och subventioner, inkl. eventuell påverkan på marknadens funktion
Andra faktorer som påverkar investeringsviljan och den samhällsekonomiska effektiviteten

Upplevelsen var att man höll det hela väldigt ytligt och knappt berörde kärnkraften som en viktig aktör och
kommissionens ordförande, Ibrahim Baylan, vill ha tid att utreda alla aspekter innan de sätter vilka ramverk som
gäller framgent.

Figur 3. Vi passade på att fånga Ibrahim för en pratstund under en paus. Nils Lannefors, Country President för Alstom
Sweden, var vänlig nog att ta ett foto.

Tankar om hur besöken uppfyllt YG:s riktlinjer
Vi har genom våra besök fått insikt i hur framtida kärnkraft kan komma att se ut i Sverige och vilka utmaningar som
finns dessförinnan. Vi tar även med oss kunskaper om hur forskning går till och hur den finansieras på våra tekniska
högskolor.
Vi har fått kontakt med både eldsjälar, briljanta forskare och politiker vilka har viktiga roller att spela i framtidens
energiförsörjning oavsett vilka energislag som vår regering kommer att välja. Förhoppningsvis har vi även visat
representanterna i kommissionen att det finns unga personer som vill kämpa för kärnkraftens fortlevnad och
utveckling i Sverige och i världen.

Reflektion mot temat framtid
Vi har genom våra besök fått insikt i både de tekniska och politiska hinder som står i vägen för framtidens kärnkraft i
Sverige. Effekten av den rädsla, okunskap, brist på intresse och finanser som hindrar utvecklingen av framtidens
kanske mest lovande energislag blir väldigt tydlig när man står i R1:ans bergrum som bildligt talat strålar av
motsatsen.

