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Marviken
YG21 Utveckling på Marvikenafton i Horsvik, Studsvik följt av studiebesök på Marviken.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
En chans att få ta del av presentationer om och studiebesök på Marviken, reaktorn som aldrig
startades och som istället användes till en rad experiment som varit mycket viktiga för
utvecklingen av reaktorsäkerheten internationellt.

Marvikenafton och studiebesök
SKS har anordnat en Marvikenafton i Studsvik med tre presentationer följt av middag och en
morgondag med studiebesök på Marviken. Carl Berglöf som är ordförande för SKS inleder kvällen
med att berätta vad som komma skall och presentererar kvällens första föreläsare,
industrifotografen Henrik von Klopp. Nu har han precis avslutat ett projekt på uppdrag av
Vattenfalls Kulturarvskommitté där resultatet är boken ”Marviken – slutet för Den Svenska
Linjen”.
Den svenska linjen innebar kärnkraftverk med tungvatten som moderator och egenproducerat
bränsle (ev. ingick också svenskt kärnvapen i detta). År 1957 hade bygget av Ågestareaktorn
R3/Adam startat skulle ha en elproduktion på 10 MW. Vattenfall planerade även för en 10 gånger

större reaktor, R4/Eva, som skulle byggas vid Marviken. Reaktorn skulle bli en större
”Ågestareaktor”, d.v.s. en tryckvattenreaktor. Trycktubsreaktor var också på tal, men valdes bort
då det skulle ta ett år längre tid att bygga den. Reaktorn skulle ha en intern bränslebytesmaskin
som möjliggjorde byten under drift, vilket skulle optimera utbränningen och bränsleekonomin
samt viktig om man ville producera vapenplutonium.

Ansökan om bygget lämnades in 1960, men redan 1961 hade Vattenfall ändrat sig och man ville
inte bygga reaktorn längre. Anledningen till detta var att man hade underskattat
vattenkrafts
utbyggnaden vilken gick att fortsätta med i 10 år till, oljepriset var lågt samt att
reaktortypen som man hade tänkt var mycket dyr att bygga.
Tanken på en ny reaktor var inte riktigt borta och 1962 dök en ny idé upp, istället för att bygga en
tryckvattenreaktor kunde man istället bygga en (troligen billigare) kokvattenreaktor med en
tungvattenturbin, självcirkulation, inre laddmaskin. Nytt var också att man ville använda anrikat
uran. Detta gick dock inte i linje med den ”Svenska linjen” och slog undan benen för egen
natururan.
År 1963 får man tillstånden att bygga och året efter börjar sprängningsarbetet som följs av bygget
av betongfundamentet 1965. Två år senare glider reaktortanken in i Marviken via Göta kanal från
Degerfors där den är konstruerad. Alltsammans skall kosta 400 miljoner.
Problem börjar emellertid dyka upp. Med tiden får man fram noggrannare beräkningar av själva
driften och det visar sig att i vissa förhållanden är reaktorn instabil. Försök görs för att rädda
projektet med två olika alternativ på 40 respektive 80 miljoner extra och kraftiga förseningar som
innebar att reaktorn skulle vara i drift tidigast 1973. Lösningarna är inte tillräckliga och 1970 läggs
arbetet ned och reaktorn byggs om till oljeeldning med endast 28% verkningsgrad och sätts i drift
1974, lagom till oljekrisen.
Ett annat problem som inte lyckades lösas var att få till tillförlitliga datorer. Det fanns en sorts
överoptimism med att man hade tänkt att styra reaktorn med datorer. Datorerna behövde därför
vara igång 24/7 och med dåtidens datorer var man glad om klarade att vara igång en hel dag.
Resultatet:
En mycket dyr och ineffektiv oljepanna, men också tror man att utan Marviken skulle vi inte ha
lättvattenreaktorer i Sverige eller en inhemsk kärnkraftsindustri för den delen. Vi har dessutom
kunnat avveckla olje- och koleldning.

Livet utan kärnbränsle
Reaktortanken och inneslutningen var kraftiga konstruktioner (den senare dimensionerad för 4,1
bar) och då man ändå inte skulle använda de till drift kunde man lika gärna utnyttja dem till
experiment. Oddbjörn Sandervåg från Norge jobbade åt Studsvik på den tiden och berättar om
Marvikenexperimenten och deras betydelse för dagens reaktorsäkerhet.
Marviken är reaktor 45 i världen och laddades aldrig med bränsle. Istället kunde man genomföra
säkerhetstekniska experiment. Experimenten var av intresse på internationell nivå och då Tyskland
hade möjlighet att ta reda på huruvida deras ännu icke startade reaktorer var säker eller inte blev
det att hälften av forskningsstyrkan bestod av tyskar. Förutom Sverige och Tyskland deltog även
Finland, Norge, Danmark och USA.
Bland annat ville man demonstrera PS-principen (Pressure Surpression) under LOCA, d.v.s skydda
reaktorinneslutningen genom tryckavlastning. I samband med det ville man också se hur jod beter
sig när den läcker ut till inneslutningen.
Med experimenten kunde det konstateras att PS-principen var en robust konstruktion och ett av
experimenten som togs fram har blivit ett internationellt standardproblem (ISP-17).
I Marviken har man också kunnat demonstrera Super Sonic two phase flow, vilket är omöjligt att
förklara hur det fungerar. Oddbjörn förklarar att det är Nobelpris till den som lyckas.

Mats Thelenius från Vattenfall berättar vidare om vad som hänt efter experimenten. Första
förslaget var att göra om anläggningen till en grön gräsmatta. Det skulle kosta ca 182 miljoner
varför idén om att ha kvar det som ett monument över kärnkraftens historia kändes mer
attraktivt. För att kunna genomföra den planen har Vattenfall sanerat Marviken från bl.a. stora
mängder asbest, man har rivit pannan, tagit bort turbinen, lyft bort reaktorn som rengjorts och
lyfts dit igen. Detta tänkte man skulle istället kosta 70-80 miljoner (oklart vad slutsumman blev).

Nu vill man sälja anläggningen som man värderar till 5-6 miljarder och hoppas att någon vill köpa
den för ca 20 miljoner med krav på att reaktordelarna behålls i befintligt skick. Marviken ligger
dock lite avsides, ca 4 mil öster om Norrköping. Hur anläggningen ska attrahera allmänheten
utöver kärnkraftshistorieintresserade känns oklart.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
YG har varit ett bra sett för oss i gruppen att få nya kontakter inom kärnkraftsbranschen som vi
normalt sett inte hade fått. Med studiebesöket på Studsvik/Marviken fick vi träffa personer som
var med från början, när allt skulle göras för första gången, när kärnkraften var framtiden. Vi fick
höra om vilka misstag som begicks då och vad som skulle gjorts annorlunda. En
erfarenhetsöverföring mellan generationerna som vi inte annars hade kunnat få möjlighet till.

Reflektion mot temat
Temat utveckling uppfylldes väl i och med besöket på Studsvik/Marviken. Med studiebesöket fick
vi höra om kärnkraftsindustrins utveckling i Sverige och om den misslyckade reaktorn i Marviken
som blev till lyckade experiment till fördel för dagens reaktorsäkerhet.

Tips


Det var mycket bra att utnyttja ett studiebesök som anordnades av SKS. Det innebar enbart lite
förberedelser för oss som i slutändan ändå ger ett mycket bra studiebesök.

