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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1
Teknologiska forskningcentralen VTT

SAMMANFATTNING

Projektbeskrivning
Bakgrund och syfte

VTT förbereder avveckling av den i Otnäs i Esbo belägna forskningsreaktorn FiR 1. Syftet med
projektet är att lägga ned driften av forskningsreaktorn och genomföra avvecklingsåtgärderna på ett
sådant sätt att byggnaden kan frigöras för annat bruk.

Forskningsreaktorn FIR 1 är en vattenkyld reaktor med öppen bassäng av typen TRIGA Mark II
från USA. Forskningsreaktorn har använts i över 50 år för forskning, undervisning och produktion
av isotoper. På 2000-talet har reaktorns mest betydande verksamhet varit borneutroninfångningste-
rapi (BNCT) som getts till patienter med cancer i huvud och hals samt forskning i anslutning till
detta. Behandlingarna har varit avbrutna sedan det företag som svarade för organiseringen av be-
handlingsverksamheten försattes i konkurs i januari 2012. Driften och underhållet av reaktorn har
varit en betydande ekonomisk belastning för VTT. Inom sikte finns inga strategiska teknologiska
utvecklingsprojekt som skulle förutsätta att driften av reaktorn fortsätter.

Forskningsreaktorn FiR 1 är den första kärnanläggningen som ska nedmonteras i Finland. På andra
håll har flera forskningsreaktorer avvecklats. Det närmaste av dessa projekt var avvecklingen av tre
reaktorer vid forskningscentralen i Risö i Danmark.
Alternativ som ska bedömas

Som genomförandealternativ granskas två huvudalternativ för avveckling av forskningsreaktorn.

- ALT1: Omedelbar nedmontering
- ALT2: Fördröjd nedmontering

Till projektet anknyter även eventuell mellanlagring och slutförvaring av det använda kärnbränsle
som uppkommit genom reaktorns verksamhet och av annat radioaktivt drift- och rivningsavfall. De-
ras miljökonsekvenser granskas som separata underalternativ i MKB-beskrivningen. Genomföran-
det av mellanlagringen och slutförvaringen skulle i ett senare skede av projektet kunna göras i sam-
arbete med VTT:s samarbetspartner, med vilka man ska avtala separat om förfarandet. Tillstånds-
havaren (VTT) har det huvudsakliga ansvaret för hanteringen av kärnavfallet.
Som nollalternativ granskas en situation i vilken forskningsreaktorn inte avvecklas och driften av
forskningsreaktorn fortsätter. I detta fall sker avvecklingen och de övriga åtgärderna för kärnav-
fallshanteringen i framtiden.
Tidtabell

Forskningsreaktorn används fortfarande bland annat för produktion av isotoper. Enligt den nuva-
rande planen ska reaktorn stängas slutgiltigt av senast under första hälften av år 2016.
Innan reaktorn stängs av ska ändring av reaktorns drifttillstånd och dess villkor sökas hos Statsrå-
det. Innan ansökan om ändring lämnas ska projektets miljökonsekvensbedömningsförfarande ha
slutförts.
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Projektets nedmonteringsplanering och tillståndsförfarandet för planerna genomförs 2014–2016.
Efter att reaktorn stängts av transporteras det använda kärnbränslet bort från reaktorn. Det egentliga
nedmonteringsarbetet uppskattas ta cirka 15–20 månader och det genomförs 2017–2018. Samtidigt
transporteras rivnings- och underhållsavfallet bort för mellanlagring och/eller slutförvaring.

Bedömning av miljökonsekvenser
Målet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen av miljökonse-
kvenser och beaktandet av miljökonsekvenserna på ett enhetligt sätt i planeringen och beslutspro-
cessen. Målet är också att öka medborgarnas tillgång till information samt möjligheter att delta och
påverka projektplaneringen. I MKB-förfarandet fattas inga beslut som gäller projektet och inte hel-
ler om tillståndsärenden i anslutning till detta.
MKB-förfarandet omfattar en programfas och en beskrivningsfas. Ett program för miljökonse-
kvensbedömning är en plan över hur förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna ska orga-
niseras och vilka utredningar som behövs vid förfarandet. I en miljökonsekvensbeskrivning presen-
teras projektets egenskaper och tekniska lösningar. Som ett resultat av bedömningsförfarandet pre-
senteras i miljökonsekvensbeskrivningen också en enhetlig bedömning av projektets miljökonse-
kvenser.

Projektets miljökonsekvenser
Utifrån bedömningen av projektets miljökonsekvenser kan man konstatera att projektet inte har be-
tydande negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvenser skulle kunna uppstå under åtgärderna för
nedmontering av reaktorn genom undantags- och olyckssituationer, som är mycket osannolika. I en
eventuell olyckssituation skulle gasformiga radioaktiva ämnen kunna frigöras i miljön, men även då
är de uppskattade strålningskonsekvenserna mycket små och begränsade till ett litet område. Kon-
sekvenserna skulle i regel endast riktas till den personal som deltar i nedmonteringsarbetet.
Det finns inga betydande skillnader mellan projektets huvudalternativ (ALT1: omedelbar nedmon-
tering och ALT2: fördröjd nedmontering) eftersom samma nedmonteringsmetoder används oavsett
om avvecklingen sker omedelbart eller med dröjsmål. Därför har de båda alternativen även likartade
miljökonsekvenser. Med tanke på strålsäkerheten har inga skillnader mellan omedelbar eller för-
dröjd nedmontering observerats i TRIGA-reaktorer.

Alla alternativ för genomförandet av projektet är genomförbara med tanke på miljökonsekvenserna.
Vid miljökonsekvensbedömningen konstaterades alternativen för genomförandet av projekten inte
orsakar så betydande miljökonsekvenser att de inte skulle kunna godkännas eller lindras till en god-
tagbar nivå.

Använt kärnbränsle
VTT har förberett  returneringen av det använda kärnbränslet  till  USA (A1) som det huvudsakliga
kärnavfallshanteringsalternativet. I enlighet med returneringsprogrammet tar USA:s energiministe-
rium emot TRIGA-bränsle och lagrar det vid anläggningen Idaho National Laboratory (INL) i USA.
Alla miljökonsekvenser av hamnverksamheterna, landtransporterna och mellanlagringen i USA har
bedömts vara små. Returneringen förutsätter ett separat avtal med energiministeriet i USA, och
dessutom ska överenskommelse träffas om detaljerna i transportarrangemangen och tidtabellen för
returneringen av det använda kärnbränslet.

Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn i Olkiluoto (A2) i Finland
skulle inte öka miljökonsekvenserna av byggandet och driften av den slutförvaringsanläggning som
Posiva Oy planerar i Olkiluoto. Bränslet från forskningsreaktorn skulle utgöra endast en mycket li-
ten del av den planerade slutförvaringen av använt kärnbränsle i Olkiluoto. Dessutom skulle man
vid slutförvaringen beakta de vissa särdragen hos bränslet från forskningsreaktorn så att kraven på
långtidssäkerhet uppfylls. Slutförvaringen i Olkiluoto förutsätter dock ett preciserat avtal med Po-
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siva Oy och tekniska utredningar eftersom kärnbränslet för forskningsreaktorn FiR 1 avviker till sin
sammansättning och sina dimensioner från det använda bränslet från kärnkraftverk och kräver där-
för annorlunda hanteringsmetoder. Dessutom förutsätter genomförandet att det principbeslut som
statsrådet fattat och riksdagen fastställt utvidgas på så sätt att det också omfattar slutförvaringen av
det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 i Olkiluoto.

Enligt uppskattning finns det inga skillnader i miljökonsekvenserna från mellanlagringsalternativen
för det använda kärnbränslet (Lovisa eller Olkiluoto). FiR-bränslets mängd, aktivitet och restvärme
är mycket små jämfört med det bränsle som förvaras i Lovisa och Olkiluoto i varje fall. När lag-
ringen av det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 genomförs med ändamålsenliga tek-
niska lösningar utifrån ingående utredningar, uppskattas lagringen av det använda kärnbränslet från
forskningsreaktorn inte medföra betydande miljökonsekvenser och konsekvenserna avviker inte
från de existerande mellanlagrens konsekvenser. Lagring av det använda kärnbränslet (Lovisa eller
Olkiluoto) förutsätter att avtal tecknas med kraftbolaget i fråga, att en detaljerad lagringsplan jämte
tidtabeller utarbetas och att nödvändiga tillstånd skaffas.
Rivnings- och driftavfall

Rivningsavfallet från FiR 1 avviker från rivningsavfallet från finländska kärnkraftverk särskilt vad
gäller det aluminium och den grafit som det innehåller. Rivningsavfallets särdrag har betydelse
främst i avfallets slutförvaringsförhållanden, och trygg slutförvaring av avfallet kräver tilläggsut-
redningar. En del av rivningsavfallet kan transporteras till utlandet för behandling före mellanlag-
ring och slutförvaring i Finland. Syftet med behandlingen är att försätta avfallet i en form som är
lättare att hantera och slutförvara.

Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet i Olkiluoto (B1) eller Lovisa (B2) skulle ske på befint-
liga kärnkraftverksområden och i huvudsak i verksamheter som är placerade i byggnader och kon-
struktioner som redan existerar eller som skulle byggas även utan detta projekt. Slutförvaringen av
rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 ökar eller ändrar inte de miljökonsekven-
serna av verksamheterna i fråga, när avfallets särdrag beaktas i slutförvaringslösningen.

Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet orsakar inga betydande miljökonsekvenser i något
skede. I Olkiluoto kan rivnings- och driftavfallet lagras i befintliga konstruktioner. I Lovisaalterna-
tivet kan man bli tvungen att bygga en separat lagerlokal på markytan eller i berggrunden. Bygg-
nadsarbetena skulle kunna orsaka främst lokala och tillfälliga konsekvenser. Alternativet för mel-
lanlagring av rivnings- och underhållsavfallet i Otnäs i underjordiska forskningslokaler som är i
VTT:s bruk kräver inga betydande byggnadsarbeten och medför inga begränsningar för den övriga
användningen av forskningslokalerna. Mellanlagringen i Otnäs har inga konsekvenser för miljön
eller markanvändningen i området.

Placeringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 på kraftverksområdena i
Olkiluoto eller Lovisa skulle förutsätta en ändring av kärnkraftverkens drifttillstånd eftersom an-
läggningarnas nuvarande tillstånd endast möjliggör lagring, hantering och slutförvaring av avfall
som producerats i kraftverken i områdena. Tillståndsförfarandet för rivnings- och driftavfallet från
FiR 1 skulle kunna genomföras i samband med framtida ändringar i kraftverkens tillstånd. De nuva-
rande drifttillstånden för enheterna Lovisa 1 och 2 gäller till 2027 och 2030. Enligt I det nuvarande
drifttillståndet för Lovisa är det tillåtet att efter behov mellanlagra och slutförvara små mängder an-
nat avfall än avfall som producerats på kraftverksområdet i Lovisa. Till följd av ibruktagandet av
anläggningen Olkiluoto 3 kan ansamlingen av avfall från flera olika anläggningar medföra ett behov
att utvidga VLJ-grottan uppskattningsvis på 2030-talet, och i anslutning till detta skulle det även
vara möjligt att genomföra tillståndsförfarandet för avfallet från FiR 1. Väsentliga faktorer vid pla-
neringen av samarbetet och tidtabellen är de olika tillståndsprocesserna för mellanlagringen och
slutförvaringen samt de krav som YVL-direktiven ställer på avfallsförpackningarna och lokalerna.
Beredningsarbetets omfattning beror på det alternativ som ska genomföras, och arbetet är mer om-
fattande om t.ex. helt nya lokaler byggs för mellanlagring. Tillståndsförfarandet för mellanlagrings-
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lokalerna i Otnäs skulle fastställas i anslutning till ändringen av drifttillståndsvillkoren som gäller
avvecklingen av forskningsreaktorn.
Delvis befrielse av rivnings- och driftavfallet från övervakning (B3) innebär att avfallet klassificeras
som konventionellt avfall och att det behandlas eller återanvänds som konventionellt avfall. När av-
fallshanteringen och materialåteranvändningen utförs på ett ändamålsenligt sätt orsakar de inga be-
tydande miljökonsekvenser.
Transporter

Den stråldos som transporterna till följd av nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 medför för
befolkningen och transportpersonalen står i direkt proportion till exponeringstiden, dvs. till den av-
verkade resans längd, så transporthastigheten är oförändrad. Landsvägstransporterna orsakar betyd-
ligt större befolkningsdoser än sjötransporterna. När de olika ruttalternativen för transporten av det
använda kärnbränslet granskades, orsakades den största befolkningsdosen av transporten av bränslet
från kärnkraftverksområdet i Lovisa till Olkiluoto, som är den längsta landsvägstransportrutten. En-
ligt beräkningarna orsakas personalen som utför transporten av rivnings- och driftavfallet och be-
folkningen en cirka 60 procent mindre stråldos jämfört med bränsletransporten på samma rutt.
Sammandragsvis kan man konstatera att inget transportalternativ till följd av nedläggningen av FiR
1 orsakar fara för personalen eller befolkningen med tanke på strålsäkerheten, och att risken för all-
varliga hälsoolägenheter som förekommer senare är försvinnande liten.

Information och deltagande
MKB-förfarandet är en öppen process som invånarna och andra intressentgrupper kan delta i. Invå-
nare och andra berörda parter kan medverka i projektet genom att lägga fram sina synpunkter för
kontaktmyndigheten, arbets- och näringsministeriet, samt till den projektansvariga eller konsulten.
För MKB-förfarandet tillsattes en uppföljningsgrupp. Syftet med gruppen var att främja informat-
ionsspridningen och -utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och andra intressentgrup-
per. Uppföljningsgruppen sammanträdde i MKB-program- och MKB-beskrivningsskedet.
Ett för allmänheten öppet informations- och diskussionsmöte om MKB-programmet ordnades i Ot-
näs. Bedömningsprogrammet presenterades på evenemanget, där allmänheten också fick möjlighet
att uttrycka sina åsikter om miljökonsekvensbedömningen. Ytterligare ett informations- och dis-
kussionsmöte ordnas efter att miljökonsekvensbeskrivningen har blivit färdig.
I anslutning till miljökonsekvensbedömningen ordnades separata individuella intervjuer och
gruppintervjuer för att samla in information från projektets intressentgrupper.


