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Till statsrådet

TILLSTÅNDSANSÖKAN, AVVECKLING AV FORSKNINGSREAKTORN FiR 1
SÖKANDE
Den tillståndssökande är Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (nedan ”VTT”), vars hemort är
Esbo. VTT är ägaren till och operatören av forskningsreaktorn av TRIGA Mk II-typ FIR 1 (nedan "Reaktorn"), som befinner sig i Otnäs i Esbo. Mer detaljerade uppgifter om VTT framgår av bilagorna 1, 9 och
10 till ansökan och om Reaktorns läge av bilaga 2 till ansökan.

BAKGRUND
Finska staten förvärvade Reaktorn år 1960 från USA för att användas för utbildning och forskning vid
Tekniska högskolan. VTT har administrerat Reaktorn sedan år 1971. Reaktorn har använts för forskning, undervisning, isotopproduktion och annan serviceverksamhet sedan år 1962. Åren 1999–2012
användes Reaktorn också för strålbehandling av patienter. VTT stängde Reaktorn slutgiltigt 30.6.2015.
Statsrådet beviljade med sitt beslut av 8.12.2011 VTT ett sådant tillstånd som avses i 20 § i kärnenergilagen (990/1987) att använda Reaktorn för strålbehandling, forskning, undervisning och isotopproduktion fram till slutet av år 2023 (det nuvarande, gällande tillståndet). VTT ändrades till aktiebolag
1.1.2015, varvid de skyldigheter som fastställs i det nuvarande tillståndet överfördes till Teknologiska
forskningscentralen VTT Ab.
Det nuvarande tillståndet gäller också innehavet, användningen, hanteringen och lagringen av kärnmaterial som finns på det materialbalansområde som VTT administrerar och som övervakas av Strålsäkerhetscentralen, Europeiska atomenergigemenskapen Euratom och Internationella atomenergiorganet IAEA. Med materialbalansområde avses i detta sammanhang reaktorbyggnaden med tillhörande
laboratoriebyggnad.
VTT fattade år 2012 beslut om att avveckla Reaktorn och lämnade en konsekvensbeskrivning för miljökonsekvensbedömning (MKB) av nedläggningen av reaktorn till arbets- och näringsministeriet (ANM).
Om denna beskrivning gav ANM 25.2.2015 ett sådant kontaktmyndighetens utlåtande som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och som avslutade projektets MKB-förfarande. I bilaga 12B presenteras hur MKB-utlåtandet har beaktats. Det genomförda MKB-förfarandet beskrev
också mellanlagringen av rivningsavfallet på de alternativa lagringsplatserna. Efter att Reaktorn stängdes slutgiltigt år 2015 inledde VTT förberedelserna för nedläggningen av Reaktorn med hjälp av sin
egen personal och tjänster av erfarna expertföretag inom kärnkraftsbranschen i Finland och utomlands.

VTT
Reaktorn FiR 1
Otsvängen 3, Esbo
PB 1000, 02044 VTT

Tfn 020 722 111
Fax (09) 855 4015

fornamn.efternamn@vtt.fi
www.vtt.fi
FO-nummer 2647375-4

2 (6)

ANSÖKAN
Med denna ansökan ber VTT att statsrådet beviljar ett sådant tillstånd som avses i 20 § i kärnenergilagen och som är i kraft fram till slutet av år 2038 att:


Lägga ned forskningsreaktorn FiR 1 på ett sådant sätt att mängden återstående radioaktiva ämnen
på anläggningsområdet uppfyller de krav som ställs med stöd av kärnenergilagen;



inneha, hantera och lagra använt kärnbränsle från reaktorn och annat kärnavfall som uppkommit i
anslutning till driften och nedläggningen;



inneha, använda, hantera och lagra andra kärnmaterial som redan finns på det materialbalansområde som VTT administrerar (WRRF) och som Strålsäkerhetscentralen, Euratom och IAEA övervakar.

VTT anhåller samtidigt om att reaktorns nuvarande drifttillstånd som är i kraft fram till slutet av år 2023
upphör att gälla.

FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN
Föremålet för ansökan är tillstånd till åtgärder som gäller avveckling av Reaktorn och kärnavfallshantering i anslutning till Reaktorn, med undantag av slutförvaringen av kärnavfall som uppkommit i anslutning till driften och nedmonteringen av Reaktorn.
För att genomföra kärnavfallshanteringen ansöker VTT om tillstånd att mellanlagra kärnavfall i ett utrymme som VTT administrerar eller på ett finländskt kärnkraftverks område enligt följande:


Kärnbränsle från Reaktorn till en mängd av högst 22 kilogram uran;



Låg- och medelaktivt kärnavfall från driften av Reaktorn till en mängd av högst 10 kubikmeter;



Låg- och medelaktivt kärnavfall som uppkommit till följd av nedmonteringen av Reaktorn till en
mängd av högst 350 kubikmeter.

Vidare är föremålet för ansökan tillstånd att inneha, hantera och lagra kärnmaterial som VTT redan innehar i enlighet med det existerande tillståndet:


Oanvänt kärnbränsle från Reaktorn till en mängd av högst 6 kilogram uran;



Uran som härstammar från Tekniska högskolans tidigare försöksanordning till en mängd av högst
1 600 kilogram; VTT och Aalto-universitetet förbereder överlåtelse av denna mängd i sin helhet till
utlandet;



Övriga kärnmaterial som redan finns på materialbalansområdet sammanlagt högst 0,02 effektiva
kilogram och av grafit av reaktorkvalitet högst 4 600 kilogram samt delar till Reaktorn som omfattas
av kärnmaterialövervakning.

VTT kommer att separat ansöka om ett sådant tillstånd som avses i 55 § i kärnenergiförordningen att
exportera det använda kärnbränslet till USA, sådana transporttillstånd som avses i 56 § i kärnenergiförordningen och andra nödvändiga tillstånd hos Strålsäkerhetscentralen.
För den period som följer på drifttillståndsperioden söker VTT eller den instans till vilken skyldigheten
att ombesörja kärnavfallet eventuellt överförs separat ett tillstånd enligt kärnenergilagen att hantera,
lagra och slutförvara kärnavfall under beaktande av de arrangemang som gjorts i anslutning till nedläggningen, kärnavfallets konstaterade egenskaper och de tillgängliga lösningarna för att verkställa slut-
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förvaringen. VTT och ägaren till respektive utrymme avtalar om lagringens villkor med separata avtal.
Lagring vid ett finländskt kärnkraftverk förutsätter ett tillstånd enligt kärnenergilagen och eventuellt ett
MKB-förfarande.

MOTIVERINGAR TILL ANSÖKAN
Avsikten med denna ansökan är att nedmontera Reaktorn i enlighet med kärnenergilagen. Med nedläggning avses i den nuvarande lagen nedmontering av en slutgiltigt stängd kärnanläggning så att de
radioaktiva ämnen som härstammar från den nedmonterade anläggningen inte kräver några särskilda
åtgärder på anläggningsplatsen Nedläggningen gäller avlägsnande av det använda kärnbränslet från
den stängda Reaktorn (Reaktorn har försatts i ett underkritiskt läge), nedmontering av Reaktorns radioaktiva konstruktioner och andra åtgärder för kärnavfallshantering.
Det finns två alternativa sätt att ordna avfallshanteringen för det använda kärnbränslet:


Använt kärnbränsle som uppkommit i Finland i samband med driften av en forskningsreaktor kan i
enlighet med 6 a § i kärnenergilagen placeras på ett sätt som är avsett att bli bestående i utlandet,
dvs. returneras till ursprungslandet USA. Det använda kärnbränslet från reaktorn ingår i USA:s
energiministeriums (DOE:s) globala returneringsprogram inom ramen för vilken USA sörjer för lagringen och slutbehandlingen av kärnbränslet. Oanvänt och lite använt kärnbränsle från Reaktorn
kan i sin tur användas i reaktorer av samma typ i USA. Utifrån detta har VTT i första hand berett returnering av det använda kärnbränslet. Detta alternativ uppfyller också de villkor som föreskrivs i 7
b § i kärnenergiförordningen. Enligt det nuvarande returneringsprogrammet ska det använda
bränslet från Reaktorn returneras till USA senast den 12 maj 2019. Av USA:s interna skäl bereder
DOE dock en förlängning av programmet för Reaktorns del, och DOE har inlett en sådan bedömning som miljölagstiftningen kräver i fråga om förlängningen och inlett förhandlingar om transportoch mellanlagringsarrangemangen med VTT.



Ett annat alternativ är att utföra avfallshanteringen av det använda kärnbränslet i Finland utifrån det
principavtal som ingicks mellan Industrins Kraft Abp och VTT år 1996 och som överfördes till Posiva Ab år 1996. Avtalet gäller en situation i vilken det inte är möjligt att flytta det använda bränslet
permanent till utlandet. Utgångspunkten för det gällande principavtalet är att det använda bränslet
flyttas efter lämplig mellanlagring till inkapslings- och slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Detta alternativ förutsätter emellertid utredningsarbete och i genomförandeskedet en säkerhetsmotivering för slutförvaring av kärnbränslet från Reaktorn djupt nere i berggrunden, ett detaljerat avtal som båda parterna godkänner och en plan för tillståndsförfarandet.

Det använda kärnbränslet ska flyttas från härden till ett tryggt lagerutrymme innan nedmonteringen av
konstruktionerna börjar. Det låg- och medelaktiva kärnavfallet som uppkommit till följd av driften och
nedmonteringen av Reaktorn lagras tills en lösning för slutförvaring i Finland är tillgänglig. Mellanlagringen och ordnandet av VTT:s kärnavfallshantering beskrivs i bilaga 8.

TIDSPLAN FÖR AVVECKLINGEN
Nedläggningen består av följande skeden med genomförandetider enligt den sökandes uppskattning:


Beredningsskedet, som pågår: 2017–2019;



Det använda kärnbränslet avlägsnas från Reaktorn för returnering till USA och vid behov för lagring
före det i väntan på att returneringen genomförs eller på att slutförvaringen utförs i Finland: 2019–
2020;



Reaktorns konstruktioner monteras ned: 2019–2022;
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Kärnavfall som uppkommit till följd av driften och nedmonteringen flyttas till mellanlagring: 2020–
2022;



Avvecklingen avslutas, vilket innebär att man konstaterar att mängden radioaktiva ämnen som
återstår i byggnaderna i anläggningsområdet uppfyller kärnenergilagens krav: 2022–2023;



Kärnavfallet mellanlagras: Fr.o.m. 2020–2022.

VTT anser att den tillståndspliktiga verksamhetens karaktär och kostnader blir lättförutsebara när lagringsskedet börjar. Utifrån detta föreslår VTT att VTT åläggs att lämna in den övergripande planen för
kärnavfallshanteringen i mellanlagringsskedet till exempel med sex års intervaller.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV TILLSTÅND
VTT anser att det uppfyller förutsättningarna för beviljande av ett sådant tillstånd som avses i 20 § i
kärnenergilagen.
Nedläggningen av Reaktorn uppfyller säkerhetskraven i lagen, och de anställdas och befolkningens säkerhet samt miljöskyddet har beaktats på behörigt sätt i planerna. VTT förfogar över tillräckliga och behöriga metoder för nedmonteringen av anläggningen inklusive den övriga kärnavfallshanteringen; VTT
förfogar över behövlig sakkunskap. Kompetensen hos Reaktorns driftspersonal, Reaktorns planerade
organisation och anskaffningen av externt arbete är vederbörliga och lämpar sig för nedläggningen. Då
staten förbinder sig att stå för kostnaderna till fullt belopp har VTT de ekonomiska förutsättningarna att
genomföra nedläggningen tryggt och i enlighet med Finlands internationella avtalsförpliktelser. Reaktorn och planerna för dess avveckling uppfyller kärnenergilagens principer även i övrigt.
VTT har uppfyllt sin ombesörjningsskyldighet i enlighet med kärnenergilagen genom att planera hur det
kärnavfall som Reaktorn producerar hanteras och slutförvaras i olika skeden av anläggningens livscykel. VTT har i enlighet med 35 § i kärnenergilagen uppfyllt sin reserveringsskyldighet genom att betala
avfallshanteringsavgifterna i enlighet med de årligen fastställda fondmålen till statens kärnavfallshanteringsfond.

BILAGOR TILL ANSÖKAN OCH KOMPLETTERANDE MATERIAL
I lagstiftningen om kärnenergi ingår tills vidare inga detaljerade krav på särskilda utredningar som ska
inlämnas i anslutning till ansökan som gäller nedläggning av en kärnanläggning. De handlingar som
presenteras i bilagorna 1–11 motsvarar de utredningar som krävs i 34 § i kärnenergiförordningen för
beviljande av tillstånd. Dessa bilagor har uppdaterats så att de motsvarar en situation i vilken man avslutat driften av Reaktorn och övergått till att förbereda nedläggningen. Bilagorna 12, 12A och 12B består av miljökonsekvensbeskrivningen för nedläggningen av Reaktorn och kontaktmyndighetens (ANM)
utlåtande samt VTT:s sammandrag över hur utlåtandet har beaktats. Bilaga 13 är ANM:s utlåtande av
19.12.2014 i enlighet med vilken skyldigheterna i det nuvarande drifttillståndet överfördes 1.1.2015 till
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Bilaga 14 är statsrådets beslut som statsrådet gav i samma
sammanhang 18.12.2014 om fastställande av ett lägre maximibelopp för ansvarigheten för innehavaren
av en kärnanläggning med ringa risk i enlighet med 18 § i atomansvarighetslagen.
I enlighet med den plan som Strålsäkerhetscentralen godkänt lämnar VTT ytterligare de material som
kärnenergiförordningen och som Strålsäkerhetscentralens föreskrifter och kärnsäkerhetsdirektiv förutsätter till Strålsäkerhetscentralen. De förberedelser som VTT utför regleras av 7 a § (proportionalitetsprincipen) i kärnenergilagen: Säkerhetskraven och åtgärderna för säkerställande av säkerheten ska
med anledning av Reaktorns ringa storlek och avfallets relativt låga radioaktivitet dimensioneras och
riktas så att de står i rätt proportion till de risker som är förenade med användningen av kärnenergi.

5 (6)

TILL SLUT
Forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs har fungerat nästan i två generationers tid som en central anläggning
för utbildning och forskning inom kärnenergi. Nedläggningen av Finlands första kärnreaktor genomförs
tryggt och avfallshanteringen utförs vid behov i samarbete med kärnenergibolagen. De lärdomar som
erhålls vid avvecklingen av forskningsreaktorn kan utnyttjas vid förberedelserna inför avvecklingen av
kärnkraftverkens reaktorer.
Esbo den 20 juni 2017

Antti Vasara
Verkställande direktör
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BILAGOR

1

Utredning om sökandens juridiska ställning
1A Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014)
1B Kopia av bolagsordningen
1C Handelsregisterutdrag

2

utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste
omgivning

3

Utredning om arten och maximimängden av kärnämnen eller kärnavfall som
skall framställas, produceras, hanteras, användas eller lagras i kärnanläggningen

4

Generell utredning om tekniska verksamhetsprinciper och lösningar samt
andra arrangemang varmed säkerheten har tryggats

5

Utredning om de säkerhetsprinciper som följts samt en bedömning av hur
principerna kommer att genomföras

6

Utredning om åtgärder i syfte att begränsa kärnanläggningens miljöbelastning

7

Utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och om
kärnanläggningens driftorganisation

8

Utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande
av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet rivning av kärnanläggningen och
den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de
beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen

9

Utredning om sökandens finansiella ställning, plan för hur finansieringen av
kärnanläggningen skall skötas samt produktionsplan för kärnanläggningen

10

Den sökandes bokslutshandlingar för åren 2015 och 2016

11

Utredning om hur villkor i det tidigare drifttillståndet har uppfyllts

12

MKB-beskrivning för nedläggningen
12A Arbets- och näringsministeriets utlåtande 25.2.2015
12B VTT:s redogörelse för hur utlåtandet har beaktats

13

Arbets- och näringsministeriets utlåtande 19.12.2014 om överföringen av
skyldigheterna i drifttillståndet för FiR 1 till Teknologiska forskningscentralen
VTT Ab 1.1.2015.

14

Statsrådets beslut 18.12.2014 om fastställande av ett lägre maximibelopp för
ansvarigheten för en innehavare av kärnanläggning med ringa risk
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BILAGA 1

TILLSTÅNDSINNEHAVARENS JURIDISKA STÄLLNING
Tekniska forskningscentralen VTT Ab, FO-nummer 2647375-4, är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som
är helägt av staten. Arbets- och näringsministeriet utövar ägarstyrning över bolaget. Bolagets syfte är att
främja näringslivets utveckling och förnyelse och att stödja planeringen och genomförandet av samhällspolitiken I sin verksamhet som ett oberoende och objektivt forskningsinstitut kommersialiserar och utnyttjar VTT forskning och teknologi på ett mångsidigt sätt. Bolaget fungerar också som ett nationellt metrologiinstitut. Till denna del har verksamheten organiserats i enlighet med de etablerade internationella
principerna inom metrologibranschen.
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet regleras i en lag, som fastställer bolagets syfte
och ställning, centrala uppgifter och verksamhetsprinciper (671/2014). Enligt 2 § i lagen är det Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut
främja det att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom
näringslivet och i samhället.
För att sköta sina uppgifter ska Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:


bedriva tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt göra upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning),



producera teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder),



verka som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthålla och utveckla det
nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten enligt det som särskilt föreskrivs samt bedriva strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om bolagets uppgifter.
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BILAGA 2

UTREDNING OM BOSÄTTNING OCH ANDRA FUNKTIONER SAMT
PLANLÄGGNINGSARRANGEMANG PÅ KÄRNANLÄGGNINGENS
FÖRLÄGGNINGSPLATS OCH I DESS NÄRMASTE OMGIVNING
SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING
Forskningsreaktorn är belägen i stadsdelen Otnäs i Esbo stad, i en byggnad som står på tomt nr 9 i
kvarter nr 1 på en udde som skjuter ut i Bredviken från sydväst (Bild 1). Reaktorlokalerna ligger i en separat del av byggnadskomplexet. Reaktordelen har tre våningar och totalytan är cirka 900 m2 våningsyta. Reaktorns byggnadskomplex färdigställdes 1958, och den renoverades senast i slutet av 1990talet.
Forskningsreaktorn näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i Otnäs. I campusområdet finns
bland annat lokaler för VTT:s forskningsverksamhet, Otnäs köpcentrum, en metrostation, utbildningscentret Dipoli samt studentbostäder.

Bild 1. Forskningsreaktorn (röd cirkel) är belägen på Aalto-universitetets campusområde i Otnäs, Esbo.
Forskningshallen ligger i underjordiska lokaler i närheten av den nya Kärnsäkerhetsbyggnaden (blå cirkel). (Flygbild: Esbo stad)
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Innehavet av byggnaden och tomten
Statsrådet överförde genom sitt beslut 7.4.1971 forskningsreaktorn FiR 1 från Tekniska högskolan till
VTT:s besittning.
Äganderätten till tomten och byggnaden överfördes 1.1.2010 till Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy.
Genom statsrådets principbeslut 2.4.2009 om avgränsning av den fastighetsförmögenhet som ska
överföras till universitetsfastighetsbolag avgränsades även fastigheten i Otnäs, Esbo, som för VTT:s del
bl.a. innehåller den administrerade forskningsreaktorn, att överlåtas till Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy.
Det för ögonblicket gällande hyresavtalet mellan VTT och Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy avseende reaktorlokalerna upphör efter en uppsägningstid om 24 månader om hyresvärden eller hyresgästen säger
upp avtalet. Vid behov fortsätter dock hyresavtalet att gälla även efter uppsägningstiden tills alla
lagstadgade och av STUK fastställda krav och skyldigheter i anslutning till verksamhetens avveckling
har uppfyllts, och lokalerna genom myndigheternas försorg har tillkännagetts vara rena så att de motsvarar den nya drifttillståndsfrist som söks.
Som ett alternativ har VTT undersökt placeringen av mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet från
reaktorn i en separat lokal i anslutning till den underjordiska forskningshall som VTT administrerar i Otnäs (Bild 1). För närvarande har VTT placerat forskningsutrymmen i samma lokaler. I forskningshallens
omedelbara närhet ligger kampusbyggnader som används av universitetet och VTT samt parkområde. I
närheten finns också bland annat kontors- och bostadsbyggnader. VTT:s Kärnsäkerhetsbyggnad, som
har kontors- och forskningsutrymmen, ligger på cirka 300 meters avstånd på adressen Stenkarlsvägen
4. Forskningslaboratorierna i byggnaden tas i bruk år 2017.
I fråga om reaktorns närmaste omgivning är inga betydande förändringar i områdets ändamål att vänta;
området kommer att vara ett campusområde även i fortsättningen. Däremot byggs och planeras för
närvarande nya byggnader för universitetet, forskningsinstitut, boende och andra funktioner i campusområdet. På ett mer allmänt plan kommer tilläggsbyggandet i campusområdet att påverka markanvändningen i Otnäs område under de närmaste åren.
Landskapsplanen
I området gäller Nylands landskapsplan (lagakraftvunnen 2007), etapplandskapsplan 1 för Nyland
(2012) och etapplandskapsplan 2 för Nyland (2016). Otnäs finns i ett område som i planerna har anvisats som område för tätortsfunktioner samt som område, väg eller objekt som är viktigt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården. Dessutom hör en del av campusområdet till beteckningen område
som ska förtätas. Ring I har märkts ut som en motorled som går i tunnel vid Otnäs, och även metrotunneln har märkts ut i landskapsplanen.
Generalplan
I Otnäsområdet gäller generalplanen för Esbos södra delar som har laga kraft (Stadsfullmäktige
7.4.2008, HFD beslut 29.1.2010). Området där forskningsreaktorn ligger har märkts ut som område för
offentlig service och förvaltning (PY) samt som ett område med värdefull stadsbild. I objektets närhet
har märkts ut bostadsområden (A), ett naturskyddsområde (SL) och ett rekreationsområde (VL) som
har en rekreationsförbindelse till Otnäs strandzon. För metron har ett nytt underjordiskt metrospår och
en station märkts ut i planen.
Forskningshallens område har i generalplanen för Esbos södra delar anvisats med raster för område
som utvecklas till ett område för offentliga tjänster och förvaltning (PY). Planläggningen avser att säkerställa områdets funktionalitet (bl.a. bevarade tjänster) genom tilläggsbyggande och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken. Området har också anvisats som ett område med värdefull
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stadsbild. Mellan reaktorn och forskningshallen ligger ett område för centrumfunktioner och närtjänster
med raster för ett område som ska utvecklas.
Detaljplan
I reaktorns område gäller detaljplanen Otsvängen och Otstranden, ändring av detaljplanområdena
220502 och 220503 (1.3.1984). Detaljplanen omfattar kvartersområdet 10001, tomterna 6, 7, 8 och 9.
Forskningsreaktorbyggnaden med närområden ligger i ett kvartersområde som betjänar undervisning
och forskning (YO-1). Reaktorbyggnaden har inte märkts ut separat och det finns inga särskilda planläggningsföreskrifter för den.
Reaktorbyggnadens närområde gäller ett förslag till ändring av detaljplanen (Otsvängen, 220505), som
avser att placera bostadsbyggande längs Otsvängen. I detta sammanhang kontrolleras även behovet
att ändra detaljplanen på TF:s (Teknologföreningens) tomt. Deltagar- och bedömningsplanen för planen
var framlagd i februari–mars 2016.
Området för VTT:s underjordiska forskningshall har i den gällande detaljplanen (Hagalundsparken II,
kvarter 10016, 21.5.1982) anvisats som ett kvartersområde för byggnader som betjänar undervisning
och forskningsverksamhet med beteckningen YO.
En ändring av detaljplanen är aktuell för området (Kemisten, 220608). Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa en blandad stadsstruktur som kombinerar kommersiella och andra tjänster med
olika universitets-, student- och organisationsfunktioner samt med fritt finansierat boende och studerandeboende. Även forskningsverksamheten fortsätter på planeringsområdet. Deltagar- och bedömningsplanen för planen var framlagd i oktober–november 2016. I planeringsområdet ordnades den internationella arkitekturtävlingen för inbjudna deltagare Mountain Man, som avgjordes i april 2017 (Bild 2).

Bild 2. Förslaget ”Nexus”, som vann arkitekturtävlingen Mountain Man.
Söder om Kemistens område, på Teknikvägens södra sida, planeras byggande av nya bostäder och
verksamhetslokaler, om Ring I flyttas till en tunnel vid Otnäs.
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Övriga planer för markanvändningen
I mitten av campusområdet byggs för närvarande en ny byggnad för Aalto-universitetet vid namn Väre.
I anslutning till Väre byggs en metrocentral som också har kommersiella lokaler. Byggnaden blir färdig
hösten senast 2018.
Andra planer för markanvändningen som gäller området finns bland annat i följande material:


Målen för den fortsatta planeringen av Otnäs (stadsplaneringsnämnden 20.5.2015).



Målen för markanvändningen och trafikplaneringen som anknyter till Otnäs helhet, Kokokuvarapporten om Otnäs (stadsplaneringsnämnden 23.4.2014).



Otnäs parkeringsanvisning och handlingsprogrammet för utveckling av parkeringen (stadsplaneringsnämnden 22.1.2014)



Stadsplaneringsnämndens teser och riktlinjer för de fortsatta åtgärderna i Otnäs och Kägeluddens
områden (stadsplaneringsnämnden 25.9.2013).

LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ
Aalto-universitetets campusområde i Otnäs (Bild 1) är ett högskole-, forsknings- och bostadsområde
som byggts för Finlands äldsta universitet för teknik och arkitektur och som var det största enhetliga
området av detta slag på sin tid. Området är en nationellt betydande bebyggd kulturmiljö. Många av de
centrala byggnaderna i området har ritats av de främsta arkitekterna på sin tid. Reaktorbyggnaden avviker inte väsentligt till sina dimensioner eller sin karaktär från de övriga byggnaderna i campusområdet. Enligt den detaljplan som är under beredning tillhör reaktorbyggnaden inte det byggnadsbestånd
som ska skyddas i Otnäs.

TRAFIK
Nuläget och projekt under byggnad
Forskningsreaktorn ligger i Otnäs i närheten av Ring I (regionväg 101), som går cirka 1 kilometer från
forskningsreaktorns område. Ring I har förbindelser till flera huvudvägar i nordlig-ostlig riktning och den
slutar i söder med Västerleden (stamväg 51).
Otsvängen går runt forskningsreaktorns område. Otsvängen leder till Otnäsvägen, som har en förbindelse till Ring I via Teknikvägen, Bergsmansvägen eller Björnholmsvägen. Genomfarten vid Aaltouniversitetets nya huvudbyggnad från Otnäsvägen till Marvägen och Datavägen är stängd och gatan
har på detta ställe byggts om till Högskoleplatsen.
På Högskoleplatsen finns också en annan entré till Aalto-universitetets metrostation. Metron torde tas i
drift år 2017 och den väntas ha 12 000 passagerare per dag. Efter att metron tagits i drift går det fem
busslinjer genom Otnäs. En av linjerna är stomlinje 550.
Den genomsnittliga trafikmängden på Otnäsvägen år 2015 var cirka 6 100 fordon per dygn, varav cirka
800 tunga fordon per dygn. Trafikmängden på Ring I vid Otnäs var cirka 32 900 fordon per dygn år
2015. Av dessa var cirka 2 100 tunga fordon.
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Planerade trafikprojekt
Byggandet av den nya snabbspårvägen genom Otnäs, Spår-Jokern, torde börja år 2019. Spår-Jokern
går från Kägeludden till Östra centrum via Alberga, Hoplax och Åggelby tågstationer. Snabbspårvägen
ersätter stomlinje 550 och den blir färdig under första hälften av 2020-talet.
Ring I flyttas till en tunnel vid Kägeludden åren 2016–2019. Esbo stad planerar att flytta Ring I till en
tunnel även vid Otnäs. I anslutning till tunnelprojekten byggs också planskilda anslutningar till ringvägen.

ÖVRIGA PROJEKT
Energibolaget ST1 bygger en experimentell värmeanläggning i Otnäs. Enligt planerna ska anläggningen producera geotermisk energi med hjälp av två hål som borrats i berggrunden. Hålen ligger cirka 50–
100 meter från varandra på markytan och går ner till 6–8 kilometers djup. Avsikten är att pumpa så
mycket vatten mellan hålen att det är möjligt att överföra en betydande värmeeffekt från berget till fjärrvärmenätet. Borrningen av ett lodningshål ned till två kilometers djup har slutförts på området för Otnäs
värmekraftverk. I februari hade den egentliga borrningen kommit ned till 4,5 kilometers djup, då man
avbröt arbetet för att utveckla och testa en teknik som lämpar sig bättre för stora djup. Bolaget uppskattar att borrningen slutförs år 2018.
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BILAGA 3

UTREDNING OM ARTEN OCH MAXIMIMÄNGDEN AV KÄRNÄMNEN ELLER
KÄRNAVFALL SOM SKALL FRAMSTÄLLAS, PRODUCERAS, HANTERAS,
ANVÄNDAS ELLER LAGRAS I KÄRNANLÄGGNINGEN
KÄRNMATERIALBALANSOMRÅDET WRRF
Reaktorn FiR 1 bildar en del av materialbalansområdet WRRF, som är underställt Strålsäkerhetscentralens (STUK), Europeiska kommissionens och IAEA:s tillsyns- och kontrollförfarande med tillhörande
skyldigheter avseende protokollföring och rapportering. Verksamheten inom kärnmaterialövervakningen
beskrivs och instruktioner om verksamheten ges i dokumentet ”WRRF Ydinmateriaalivalvontakäsikirja”
(WRRF Kärnmaterialövervakningshandbok), som godkänts av STUK.
I det gällande drifttillståndet för FiR 1 har man förberett sig på att verksamheten fortsätter och utvidgas,
och därför innehåller de maximimängder för kärnmaterial som fastställs i tillståndet en reservering för
ökning. De mängder som presenteras i denna ansökan ansvarar kärnmaterialens faktiska mängder
med en praktisk precision.

KVALITETEN PÅ OCH MÄNGDEN KÄRNAVFALL
TRIGA-kärnbränslet är en homogen blandning av låganrikat (anrikningsgrad under 20 %) uran och zirkoniumhydrid. Uranmassan för Triga-bränslet vid reaktorn är sammanlagt 27,1 kg, den effektiva massan 1,1 kg, då vikterna avrundas uppåt. Av denna mängd utgör använda bränslestavar i reaktorns härd,
reaktorbassängens väggställningar och golvbrunnen sammanlagt 103 st. (uranmassa 21,4 kg). Med
stöd av detta söker VTT en maximimängd om 22 kg uran för det använda kärnbränslet (kärnavfallet).
Under driften av reaktorn har det kalkylmässigt uppkommit mindre än 40 g plutonium-239, vilket motsvarar 0,04 effektiva kilogram.
Mängden låg- och medelaktivt kärnavfall som uppkommit genom driften av reaktorn (s.k. anläggningsavfall) är 10 m3. Huvuddelen av detta utgörs av lågaktivt jonbytesharts som använts för rening av reaktorvattnet.
När reaktorn monteras ned, uppkommer kärnavfall som härstammar från dess konstruktioner och från
system som anknyter till reaktorn (bestrålningsanordningarna, rening av reaktorvattnet osv.). Den totala
aktiviteten av det låg- och medelaktiva kärnavfallet (det s.k. rivningsavfallet) uppskattas vara under 5
TBq och när avfallet har förpackats för mellanlagring uppskattas dess mängd till 100 m3 (140 ton), av
vilket huvuddelen är aktiv betong. Andra aktiva material är särskilt aluminium, stål, grafit och moderatormaterialet Fluental från BNCT-stationen. Största delen av reaktorns konstruktioner väntas kunna
bli friklassade och behandlas som normalt byggavfall. I ansökan förbereder den sökande sig dock på
att den sökande avvikande från beräkningarna blir tvungen att behandla alla konstruktioner i reaktorn
som kärnavfall. Därför framställs i ansökan att maximimängden för avfall som förpackats för mellanlagring är 350 m3 (700 ton).
Ett mer detaljerat sammandrag över kärnavfallshanteringsplanen finns i bilaga 8.
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KVALITETEN PÅ OCH MÄNGDEN KÄRNMATERIAL SOM INNEHAS, HANTERAS OCH
LAGRAS
I bränslelagret finns 24 stavar (uranmassa 5,7 kg) oanvänt TRIGA-bränsle. Med stöd av detta är söker
VTT en maximimängd om 6 kg uran för det oanvända kärnbränslet.
För närvarande (på årsinventeringsdagen 19.5.2017) lagras stavar av naturligt uran (1 500 kg) från en
underkritisk testanläggning som användes i forskningssyfte under 1960-talet och togs ur drift i början av
1970-talet, samt låganrikade uranstavar för reaktorn med en uranmassa på ca 30,3 kg (som motsvarar
sammanlagt 0,44 effektiva kilogram). Med stöd av detta söker VTT en maximimängd om sammanlagt
1 600 kg för dessa material. VTT och Aalto-universitetet utför som bäst förberedelser för att dessa
material ska lämnas i sin helhet till fortsatt användning utomlands.
Utöver detta finns det i forskningsanvändning eller lagrat för forskningsändamål ca 93 kg prover av naturligt uran som motsvarar 0,0093 effektiva kilogram samt 1,4 kg låganrikade uranprover som motsvarar 0,002 effektiva kilogram, 0,01 kg höganrikade uranprover som motsvarar 0,0009 effektiva kilogram
samt 0,02 kg toriumprover. VTT bedömer det fortsatta behovet av dessa material inom forskningen och
beslutar utifrån detta om dessa material flyttas till kärnsäkerhetshusets materialbalansområde, som beskrivs nedan, eller om de överlämnas till ett ackrediterat institut. Fissionerande material ingår också i de
fissionskamrar som används för mätning av neutronflödet. Den maximala mängden uraninnehåll i
dessa uppskattas till 7,3 g, motsvarande 0,007 effektiva kilogram. Med stöd av detta söker VTT en
maximimängd om sammanlagt 0,02 effektiva kilogram för dessa material.
Reaktorduglig grafit räknas som annat kärnmaterial. I FiR 1-reaktorns härd och i lagret med nytt bränsle
finns också stavar som innehåller högren grafit. Dessa stavar innehåller 37,5 kg grafit. Dessutom lagras
ca 4 500 kg reaktorduglig grafit från en termisk kolonn som tagits ur drift i FiR 1 (inom WRRF:s övervakningsområde). Med stöd av detta söker VTT en maximimängd om sammanlagt 4 600 kg för grafiten.
Grafiten behandlas som nedläggningsavfall med de metoder som beskrivs i bilaga 8.
Övrigt kärnmaterial utgörs av reservdelar till neutronmätningskanaler och reglerstavarnas maskinerier
samt extra exemplar av dessa. Datamaterial som innehas av VTT och som räknas som kärnmaterial
specificeras inte i detta sammanhang, men en del av dem används fortsättningsvis för nedläggningsprojektets planering och tillståndsförfaranden.

KVANTITETEN OCH KVALITETEN AV ANDRA KÄRNÄMNEN I DEN SÖKANDES
BESITTNING
Utöver materialbalansområdet WRRF har VTT också ett annat materialbalansområde, WNSC. Området
omfattar laboratoriefunktionerna i VTT:s kärnsäkerhetsbyggnad (Stenkarlsvägen 3, Esbo). I kärnsäkerhetshuset används ämnen som klassificeras som kärnmaterial (färskt bränsle, toriumoxid och eventuellt
vissa malmer) experimentell forskning som främst anknyter till kärnavfallshantering (bl.a. upplösningsexperiment i olika simulerade grundvattenförhållanden). Denna experimentella forskning bedrevs tidigare i materialbalansområdet WRRF (Otsvängen 3), men åtgärder pågår för att flytta ämnena till nya
lokaler i kärnsäkerhetshuset. I enlighet med kärnsäkerhetshusets drifttillstånd får det finnas högst ett
effektivt kilogram kärnämnen i kärnsäkerhetshuset.
För närvarande uppskattas att cirka 2,1 kg motsvarande ca 0,0003 effektiva kilogram av de ovannämnda kärnämnen som för närvarande används för forskning eller lagras för forskningsändamål i reaktorns materialbalansområde flyttas till kärnsäkerhetsbyggnaden.
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BILAGA 4

GENERELL UTREDNING OM TEKNISKA VERKSAMHETSPRINCIPER OCH
LÖSNINGAR SAMT ANDRA ARRANGEMANG VARMED SÄKERHETEN HAR
TRYGGATS
1. HUVUDSAKLIGA MÅL
Det drifttillstånd som söks gäller nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 som uppskattas bli slutförd
senast år 2022. Det använda bränslet avlägsnas från reaktorn och reaktorns radioaktiva delar monteras
ned. Reaktorhallen och konstruktionerna i anslutning till den renas och friklassas på så sätt att det inte
finns några begränsningar för deras användning. Det använda bränslet från reaktorn och det radioaktiva avfall som uppkommer vid nedmonteringen transporteras bort och ombesörjs på det sätt som beskrivs i bilaga 8.
Nedläggningsprojektets huvudskeden är förberedande arbeten, bortflyttning av bränslet, nedmontering
av reaktorns radioaktiva delar, mellanlagring av rivnings- och driftavfallet och slutlig kartläggning av
strålningssituationen. Projektets uppskattade tidsplan presenteras i bild 1. För att nedläggningen ska
kunna genomföras på det planerade sättet måste avtalen och de praktiska arrangemangen för exporten
av det använda bränslet till USA eller mellanlagring av det i Finland och för mellanlagring av det radioaktiva rivningsavfallet ingås vid rätt tidpunkt. Tidsplanen preciseras senast år 2019.

Bild 1. Den uppskattade tidsplanen för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 och utförandet av
kärnavfallshanteringen.
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2. GENOMFÖRANDET AV NEDLÄGGNINGEN
2.1 Det förberedande skedet
Driften av forskningsreaktorn FiR 1 upphörde i juni 2015, varefter reaktoreffekten har varit permanent
ned. Reaktorns laddning försattes permanent i ett underkritiskt tillstånd i slutet av år 2015 genom att
flera bränslestavar avlägsnades från reaktorhärden. I reaktorn och anslutande system har inte gjorts
väsentliga säkerhetstekniska ändringar. Bränslestavarnas skick kontrollerades våren 2016. I reaktorhallen har dessutom gjorts kartläggningar av aktivitets- och kontaminationsnivån. I anslutning till detta
har borrade prover tagits bl.a. från den skyddskonstruktion av betong som omger reaktorn.
De förberedande arbeten som utförs inom ramen för det nuvarande drifttillståndet fortsätter. Aktivitetsoch kontaminationsnivåerna kartläggs fortfarande och alla onödiga konstruktioner, föremål och material
som skulle kunna bli kontaminerade i nedmonteringsskedet avlägsnas från reaktorhallen. Den eventuella radioaktiviteten av alla konstruktioner, föremål och material som transporteras bort från anläggningsområdet mäts omsorgsfullt för att säkerställa att de kan friklassas.
Ändringsarbeten som påverkar säkerheten inleds först när Strålskyddscentralen har godkänt de säkerhetshandlingar som gäller dem. Den strålskyddsmässiga områdesindelningen av reaktorhallen och de
övriga strålskyddsarrangemangen ändras så att de motsvarar de krav som gäller under nedmonteringsskedet. Detta gäller även arrangemangen för passerkontroll och säkerhet. I flyttnings-, ventilations-, avlopps- och brandskyddssystemen görs de ändringar som nedmonteringsarbetena kräver. Personalen ges utbildning och arbetsinstruktioner färdigställs för nedmonteringsskedet.
2.2 Avlägsnande och transport av det använda kärnbränslet
Det primära alternativet för hantering av det använda kärnbränslet från FiR 1 är export direkt till USA i
enlighet med det returneringsprogram för forskningsreaktorer av amerikanskt ursprung som landets
energiministerium driver. För transport av TRIGA-bränslet används en torrtransportbehållare med en
stål-bly-stålkonstruktion. Behållaren transporteras på landsväg till en lämplig hamn och vidare som sjötransport till USA med ett fartyg som är klassificerat särskilt för transport av kärnmaterial (INF klass 3).
Bränslestavarna flyttas med en vajerlyft i reaktorbassängen till en strålskyddad förflyttningskorg som
finns under vattnet. Korgen utgör transportbehållarens innerdel. En förflyttningskorg har plats för högst
24 bränslestavar. Skadade stavar packas gastätt före flyttningen och transporten.
VTT har också uppgjort planer för den eventualitet att det använda kärnbränslet från FiR 1 inte kan
transporteras direkt till USA inom nedläggningens tidsplan. Då kan det bli aktuellt med mellanlagring vid
ett finländskt kärnkraftverk före transporten till USA. För den eventualitet att exporten till utlandet skulle
förhindras hel ingick VTT och TVO år 1990 ett principavtal som utgår från att det använda kärnbränslet
flyttas efter lämplig mellanlagring till slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Avtalet överfördes till Posiva Ab år 1996 och genomförandeskedet förutsätter tekniska utredningar om
bränslets lämplighet för Posiva Ab:s slutförvaringskoncept, en säkerhetsmotivering för slutförvaringen
av kärnbränslet från FiR 1 djupt i berggrunden, ett detaljerat avtal som båda parterna har godkänt och
upprättandet av en plan för tillståndsförfarandet. Dessa alternativa planer som beskrivs mer ingående i
bilaga 8 har ingen stor inverkan på flyttningen av det använda kärnbränslet från reaktorhärden till transportbehållaren.
VTT förbereder sig dessutom på att det använda bränslet mellanlagras i ett utrymme som byggs i reaktorhallen fram till dess att bränslet kan transporteras till USA eller slutförvaras i Finland. Lagerutrymmet
planeras så att det inte förhindrar nedmonteringen av reaktorn. Vid behov utarbetar VTT de tekniska
detaljplanerna för ett sådant lagerutrymme. VTT föreslår att en sådan lagringsmöjlighet upptas i det
drifttillstånd som söks och att lagerutrymmet kan byggas som en ändring av anläggningen som STUK

3 (6)

godkänner. Om valet faller på lagring av denna typ, kommer nedläggningsplanen och -tidsplanen att
uppdateras på motsvarande sätt.
2.3 Nedmontering av reaktorns radioaktiva anordningar och konstruktioner
Nedmonteringsplanen för forskningsreaktorn FiR 1 bygger till stor del på planer som utarbetats av
Babcock Noell GmbH på beställning av VTT. Bolaget har tidigare erfarenhet av nedmonteringen av
motsvarande TRIGA-reaktorer. Som underlag för planeringen har använts bland annat VTT:s detaljerade beräkningar om kvaliteterna och mängderna av radioaktiva ämnen som uppkommit under driften
av reaktorn och om förekomsten av dessa ämnen i olika konstruktioner och system.
Innan nedmonteringen av reaktorn inleds görs förkaraktäriseringsmätningar på reaktormaterialen i enlighet med Internationella atomenergiorganet IAEA:s rekommendationer. Prover kommer att tas både
från aktiverade och inaktiva reaktormaterial, vilkas aktivitetsnivåer VTT har fastställts kalkylmässigt som
underlag för planeringen, Vid planeringen av provkampanjen kommer också lärdomarna från nedmonteringen av TRIGA-reaktorerna i Illinois och Hannover att utnyttjas. I aktiverade reaktormaterial kommer
både nuklidvektorn och de nuklidspecifika aktivitetskoncentrationerna att fastställas. Den nuklidvektor
som ska fastställas innehåller radioisotoper som s.a.s. är lätta att mäta, t.ex. Co-60, Eu-152, och radioisotoper som är s.a.s. svåra att mäta (t.ex. H-3, C-14, Cl-36, Fe-55, Ni-63). De isotoper som är lätta att
mäta kan fastställas utan kemisk analys genom gammamätning, medan de isotoper som är svåra att
mäta ska differentieras från övriga nuklider och fast material innan de kan fastställas genom vätskescintillationsmätning. Mätresultaten kommer att användas för att säkerställa de kalkylmässiga resultaten, till
exempel för att verifiera den allmänt använda skalningsfaktorn för nukliderna Co-60 och Fe-55. Prover
kommer också att tas från kalkylmässigt inaktiva reaktormaterial så att mängden friklassade rivningsmaterial kan optimeras. Gammamätning av rivet reaktormaterial kommer göras separat för varje tunna,
varvid de verifierade skalningsfaktorerna används för att fastställa nuklidvektorerna och de nuklidspecifika aktivitetskoncentrationerna. Vid behov kan också prover tas från tunnorna med gamma- och vätskescintillationsmätningar.
I det första skedet nedmonteras de konstruktioner som finns i reaktorhärden och de konstruktioner som
omedelbart omger härden. Vattnet i reaktortanken används som strålskydd och starkt aktiverade konstruktioner hanteras med specialverktyg från bassängens kant. Aktiverade delar skärs i mindre stycken
i så liten omfattning som möjligt, dock i en sådan utsträckning att det blir möjligt att effektivt begränsa
mängden avfall och emballera avfallet. När starkt aktiverade delar hanteras utanför tanken säkerställs
strålskyddet med skydd som planerats särskilt för TRIGA-komponenter. De nedmonterade komponenterna placeras i strålskyddsmässiga specialbehållare på reaktorns övre plan, varefter förpackningarna
lyfts med kran ned till det nedre planet för tillfällig förvaring. Strålbehandlingsstationens moderatormaterial Fluental tas loss och emballeras.
I det följande steget nedmonteras reaktorns kylkrets, vars innerdel innehåller en liten mängd radioaktiva
kontamination. Först avlägsnas vattnet i tanken och hartsen i jonbytaren och anordningarna tas ur bruk.
En del av pumparna, rörsystemen och värmebytarna torde kunna friklassas. De övriga skärs i bitar och
packas ned i stora stållådor.
De aktiverade delarna i strålskärmningen av reaktorbetong utgör endast en relativt liten del av hela betongkonstruktionen, och de kan avlägsnas utan att betongstrukturen behöver monteras ned i sin helhet.
Som metod har valts att den aktiverade betongen närmast reaktorhärden och strålrören avlägsnas genom vajersågning av tillräckligt stora rätblocksformade stycken som skärs i mindre bitar samtidigt som
de dras ut. Bitarna emballeras med plast eller packas i plåtlådor för att förhindra spridning av damm.
Det damm som uppkommer vid sågning hanteras genom att använda våtsågning och isolera arbetsstället i ett tält med filtrering av frånluften. Den återstående konstruktionen rivs med konventionella metoder
efter att hela byggnaden har befriats från övervakning.
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Före och under rivningen tas och analyseras prover från olika material för att få information om avfallets
aktivitetsinnehåll. Radioaktiviteten hos de individuella avfallsförpackningarna fastställs utifrån dessa
prover samt med hjälp av aktiveringsberäkningar och direkta mätningar. Samma metoder används för
att friklassa material.
Mängden kärnavfall som uppkommer vid nedmonteringen presenteras i bilaga 3. Avfallet förpackas i
enlighet med transport- och lagringskraven. Alla avfallsförpackningar kan vid behov lagras i reaktorhallen, men åtgärder vidtas för att transportera dem till ett annat mellanlager under eller efter nedmonteringsskedet. En del av det avfall som uppkommer vid nedmonteringen kan friklassas och avlägsnas
från reaktorhallen.
2.4 Slutkartläggning och rengöring
Efter att nedmonteringsarbetena har slutförts görs en kartläggning av aktivitets- och kontaminationsnivåerna i reaktorhallen för att konstatera huruvida byggnaden kan friklassas. Avsikten är att friklassa utrymmena i reaktorhallen i enlighet med det allmänna förfarandet på så sätt att inga begränsningar gäller för den fortsatta användningen av utrymmena. Om kriterierna för friklassning inte uppfylls, fortsätter
rengöringen (dekontaminering) av utrymmena och avlägsnandet av aktiverade material.
När reaktorhallens utrymmen har rengjorts på ett godkänt sätt och friklassats och allt kärnavfall och
kärnmaterial har transporterats bort från FiR 1-reaktorns område anhåller VTT om STUK:s beslut om
att nedläggningen har slutförts för reaktorns del.
2.5 Mellanlagringen och slutförvaringen av kärnavfall som uppkommit vid driften och nedläggningen av FiR 1
Metoderna för mellanlagring och slutförvaring av det kärnavfall som uppkommit vid driften och nedmonteringen av reaktorn beskrivs i bilaga 8. Mellanlagringen av detta avfall fram till dess att slutförvaringen
kan utföras ordnas antingen i en lokal som administreras av VTT (i reaktorhallen eller i en annan tekniskt lämplig lokal som har behöriga tillstånd) eller på ett finländskt kärnkraftverks område.
Mellanlagringens säkerhet har bedömts genom att anta att mellanlagringen sker i lagret för medelaktivt
avfall vid Olkiluoto kärnkraftverk (KAJ-lagret). KAJ-lagrets strålskyddsmässiga planeringsgrunder genomförs också när lagret används för mellanlagring av rivnings- och driftavfall från forskningsreaktorn
FiR 1, vilket innebär att lagringen kan utföras tryggt och i enlighet med kraven. Om en lokal som administreras av VTT väljs till mellanlager utförs en liknande bedömning av säkerheten som beskrivs ovan
för lokalen i fråga, och utifrån detta planeras bl.a. nödvändiga ytterligare strålskyddsarrangemang.
VTT har låtit Fortum Power and Heat Oy göra en preliminär säkerhetsgranskning för slutförvaringen av
rivningsavfallet från FiR 1 i slutförvaringsutrymmet för medel- och lågaktivt kraftverksavfall. I granskningen har antagits att rivningsavfallet slutförvaras i VLJ-slutförvaret i Olkiluoto, men slutsatserna kan i
huvudsak också generaliseras till slutförvaringsanläggningen på Hästholmen. Granskningen ger vid
handen att det inte finns några hinder som gäller långtidssäkerheten för slutförvaring av rivningsavfallet
från FiR 1 i VLJ-slutförvaret i Olkiluoto. Avfallet från FiR 1 skulle öka stråldoserna endast i obetydlig
omfattning. Ökningen är i samma storleksklass som aktivitetstillskottet från avfallet från FiR 1 vid slutförvaringstidpunkten – under en halv procent.
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3. IAKTTAGNA SÄKERHETSPRINCIPER
3.1 Tillämpning av kärnenergilagen och övriga regelverk
VTT är kärnanläggningens tillståndshavare och ansvarar för säkerheten av nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1. VTT är också avfallshanteringsskyldig som ansvarar för att det använda bränslet
och rivningsavfallet ombesörjs på ett behörigt sätt fram till dess att ansvaret för avfallet överförts till en
annan part eller till staten i enlighet med kärnenergilagen.
På den forskningsreaktor som är föremålet för nedläggningen tillämpas





föreskrifterna om kärnanläggningar, kärnavfallshantering, kärnmaterialövervakning av kärnbränsle
och andra kärnmaterial och om transporten av kärnmaterial, kärnavfall och radioaktiva komponenter som uppkommer vid nedmonteringen i kärnenergilagen och -förordningen samt i lagen om
transporter av farliga ämnen;
De allmänna säkerhetsföreskrifterna STUK Y/1/2016, Y/2/2016 och Y/3/2016;
STUK:s direktiv YVL D.1 för den del som gäller kärnmaterialövervakningen, direktiv YVL D.2 för
den del som gäller transporterna samt direktiven YVL D.3 och D.4 för den del som gäller nedläggningen samt hanteringen och lagringen av det använda kärnbränslet och rivningsavfallet.

3.2 Strålskyddsprinciperna
Nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 planeras och genomförs på ett sådant sätt att strålsäkerheten för arbetstagarna och befolkningen i omgivningen uppfyller de krav som föreskrivs i 22 b § i kärnenergiförordningen samt i STUK:s direktiv YVL C.1, YVL C.2, YVL C.4 och YVL D.4.
Utgångspunkten är att nedmonteringen i praktiken inte ger upphov till några utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen. Spridningen av radioaktiva ämnen förhindras med lämpliga arbetsmetoder, tillfälliga
skydd av arbetsställen och reaktorns ventilations- och filtreringssystem.
Arbetstagarnas strålsäkerhet säkerställs genom skyddsutrustning, strålskydd och vid behov metoder för
hantering på distans. Olika arbetsuppgifter planeras på så sätt att vistelserna i områden där det finns
förhöjda strålningsnivåer blir korta. Målet är att begränsa den kollektiva stråldosen som arbetstagarna
får i anslutning till nedmonteringsarbetet till under 10 mmanSv.
Strålningsnivåerna och radioaktivitetsinventarierna i reaktorhallen kartläggs innan nedmonteringen påbörjas och under nedmonteringen, om de ändras i betydande mån. Reaktorhallen är ett strålskyddsområde som vid behov indelas i olika områden efter strålningsnivåerna och eventuell kontamination. På
reaktorhallens gård bildas en inhägnad utvidgning av anläggningsområdet där tillträdet och strålningsövervakningen ordnas på det sätt som den rådande situationen kräver.
Strålsäkerheten säkerställs med personliga dosimetrar, strålmätning av de separata arbetsområdena,
personmonitorering, utsläppsmätningar och strålningsövervakning i omgivningen.
3.3 Övriga säkerhetsprinciper
Vid planeringen av nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 har utnyttjats erfarenheter och lärdomar
från nedläggningen av andra forskningsreaktorer, särskilt TRIGA-reaktorer.
Åtgärderna för att säkerställa säkerheten vid nedläggningen dimensioneras och riktas i rätt proportion
till de risker som verksamheten medför. Möjligheten till betydande utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen uppskattas vara ringa och tonvikten ligger på arbetstagarnas strålskydd.
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Det använda bränslet flyttas bort från reaktorhärden innan nedmonteringen av anläggningen påbörjas.
Bränslestavarna flyttas vidare från reaktorhärden och lagerplatserna till exempel till ett torrlager. Det
använda bränslets underkriticitet och övriga säkerhet under alla förhållanden har säkerställts med behållarens konstruktion. Inga särskilda åtgärder eller system behövs för att avlägsna restvärmen. Hanteringsanordningarna planeras på så sätt att bränslet inte riskerar att gå sönder under flyttningsåtgärderna.
Genom planering av nedmonteringsåtgärderna identifieras, förhindras och begränsas riskerna för eventuella störningar och olyckor på så sätt att de inte medför någon betydande strålningsfara för arbetstagarna eller utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen. Systemen och anordningarna planeras på så
sätt att enstaka fel inte kan orsaka en olycka med betydande strålningskonsekvenser.
Det finns inga stora brandlaster i reaktorhallen och åtgärder vidtas för att begränsa dem under nedläggningen. Det finns inte stora mängder radioaktiva ämnen som skulle kunna befrias lätt vid en eldsvåda. Reaktorhallen har utrustats med brandlarm-, släcknings- och rökventilationssystem.
För nedläggningens olika skeden planeras nödvändiga arbetsutrymmen, linjedragningar, stödkonstruktioner och elinstallationer samt metoder för användning av arbetsredskap, farliga ämnen och skyddsutrustning på så sätt att arbetarskyddet hålls på en god nivå. Arbetsmetoderna och -arrangemangen ändras vid behov utifrån de erfarenheter som erhålls.
Från forskningsreaktorn nedmonteras de delar och konstruktioner vilkas aktivitetsnivåer kan överskrida
gränserna för befrielse från övervakning. De nedmonterade radioaktiva komponenterna och konstruktionerna sorteras efter material och aktivitetsnivå och förpackas i behållare på så sätt att kraven på avfallsförpackningar som ska lagras och slutförvaras uppfylls. Uppgifter om avfallsförpackningarna dokumenteras på ett heltäckande och spårbart sätt.
Uppfyllandet av säkerhetskraven påvisas genom en deterministisk säkerhetsanalys och kompletterande
riskgranskningar som täcker sådana situationer som orsakar strålningsexponering för arbetstagarna
eller befolkningen som betraktas som möjliga.
Till genomförandet av nedläggningen väljs kompetent personal som ges utbildning och övning i sina
arbetsuppgifter enligt behoven. Den organisation som genomför nedläggningen anpassas enligt de krav
som de olika nedmonteringsmomenten ställer. VTT kräver att entreprenörerna och underleverantörerna
förbinder sig vid de kvalitetskriterier, regler och förfaranden som gäller reaktorn.
Tillsammans med ansökan om drifttillstånd lämnas till STUK följande säkerhetshandlingar som uppdaterats efter det rådande läget och som uppdateras efter behov när nedläggningsprojektet framskrider:















Komplettering till säkerhetsanalysrapporten
Riskanalys
Klassificeringshandling
Kvalitetshanteringsprogram
Utredning som ersätter de säkerhetstekniska bruksvillkoren
Sammandrag av programmet för återkommande kontroller
Plan för säkerhetsarrangemangen
Beredskapsplan
Utredning om ordnandet av kärnmaterialövervakningen
Instruktioner
Utredning över det grundläggande strålningsläget i omgivning och program för övervakning av
strålningen i omgivningen
Utredning om hur säkerhetskraven uppfylls
Program för hantering av reaktorns tekniska åldrande
Slutlig nedläggningsplan.
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BILAGA 5

UTREDNING OM DE SÄKERHETSPRINCIPER SOM FÖLJTS SAMT EN
BEDÖMNING AV HUR PRINCIPERNA KOMMER ATT GENOMFÖRAS
Forskningsreaktorn FiR 1 släcktes permanent 30.6.2015. Även om reaktorn inte längre är i drift, upprätthålls vid reaktorn en säkerhetskontroll som motsvarar säkerhetsprinciperna för kärnanläggningar
som är i drift. De internationella styrande säkerhetsprinciperna för driften av forskningsreaktorer finns
införda på ett generellt plan i IAEA:s publikation Code of Conduct on The Safety of Research Reactors,
(IAEA 2006) och mer detaljerat i IAEA:s publikation Safety of Research Reactors, Specific Safety
Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-3 (2016).
Nedmonteringen av konstruktionerna i forskningsreaktorn FiR 1 inleds först när nedmonteringsskedet
beviljats drifttillstånd och det använda kärnbränslet har flyttats bort från reaktorhärden. Även i detta
skede klassificeras forskningsreaktorn fortsättningsvis som en kärnanläggning på grund av aktiviteten i
dess konstruktioner (kärnavfallets totala aktivitet > 1 TBq). De internationella styrande säkerhetsprinciperna för nedläggningen finns införda på ett generellt plan i IAEA:s publikation Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6 (2014) och mer
detaljerat i IAEA:s publikation Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors,
Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.1 (1999).
De internationella styrande säkerhetsprinciperna för ledningssystemet för kärnanläggningar finns införda på ett generellt plan i IAEA:s publikation Leadership and Management for Safety, General Safety
Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2 (2016).
Nationellt styrs verksamheten vid forskningsreaktorn FiR 1 av kärnenergilagen och -förordningen och till
tillämpliga delar av Strålsäkerhetscentralens YVL-direktiv. Strålsäkerhetscentralen styr och utövar tillsyn över verksamheten vid forskningsreaktorn FiR 1.
Nedan granskas genomförandet av säkerhetsprinciperna för forskningsreaktorn FiR 1:s del.
Driftorganisationen och ledningsförhållandena har fastställts i ledningsinstruktionen. I instruktionen
beaktas även kopplingarna till nedläggningsprojektet. Särskild uppmärksamhet har fästs på en god säkerhetskultur och kontinuerlig utveckling av verksamheten.
Utbildningar och kompetensgodkännanden finns fastställda i drifthandboken för FiR 1-reaktorn. Reaktorns driftpersonal deltar i årliga utbildningar. Strålsäkerhetscentralen har godkänt reaktorns chefer
och operatörer på ansökan som gjorts med stöd av ett skriftligt förhör som avlagts med godkänt betyg.
Förfarandet har visat sig vara tillräckligt. När ett nytt system har tagits i bruk, har specialutbildning anordnats för driftpersonalen. För driftpersonalen har dessutom ordnats utbildning bl.a. om säkerhetskultur, inledande släckning och andra utbildningar som betraktats som nödvändiga.
Upprätthållandet av reaktorns säkerhetssystem, inklusive underhåll och regelbundna kontroller
samt säkerhetskritiska uppgifter utförs i enlighet med skriftliga instruktioner. Om alla arbetsmoment
görs anteckningar i en journal eller ett protokoll i enlighet med anvisningarna. I fråga om nya säkerhetskritiska uppgifter görs en riskgranskning och arbeten inleds inte förrän de som ansvarar för säkerhetsuppgifterna gett sitt godkännande. För genomförandet av säkerhetskritiska uppgifter utses en jourorga-
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nisation. Årliga sammandragsuppgifter rapporteras till Strålsäkerhetscentralen i reaktorns årsinspektionsberättelse. Förfarandet är etablerat och fungerar väl.
Kvalitetssäkringen beskrivs i kvalitetssäkringsprogrammet för reaktorn FiR 1. Kvalitetssäkringsprogrammet har utvecklats som en del av VTT:s ISO9001-certifierade kvalitetssystem.
Principerna och uppgifterna för strålskyddet finns införda i strålskyddshandboken. De strålskyddsmässiga behoven har beaktats på ett täckande sätt vid planeringen av nedläggningen av reaktorn.
Beredskapsarrangemangen finns beskrivna i FiR 1-reaktorns beredskapsplan. De planenliga beredskapsarrangemangen är tillräckliga och deras funktionalitet har testats i övningar som arrangerats tillsammans med räddningsmyndigheterna.
Skyddssarrangemangen finns beskrivna i FiR 1-reaktorns berörda reglemente och plan, som har
godkänts av STUK (sekretessbelagda enligt 7 kap. i offentlighetslagen). Tekniska och konstruktionsmässiga förbättringar som ingår i skyddsarrangemangen har gjorts regelbundet. Skyddsarrangemangen vidareutvecklas tillsammans med Strålsäkerhetscentralen och polismyndigheterna.
Kärnmaterialtillsynen genomförs i enlighet med FiR 1:s handbok om tillsyn av kärnmaterial. Handboken innehåller de protokollförings- och övervakningsåtgärder som är nödvändiga för att uppfylla tillståndsinnehavarens skyldigheter med avseende på kärnmaterial. I tillsynen deltar både nationella
(STUK) och internationella myndigheter (Internationella atomenergiorganet IAEA och safeguardsdirektoratet Euratom, som är underställt EU-kommissionen).
För kontroll av reaktorns tekniska åldrande har det utarbetats instruktioner och en handlingsplan.
Med programmet för kontroll av reaktorns tekniska åldrande säkerställs att kärnanläggningens säkerhetssystem fortlöpande är i ett gott skick. När det använda bränslet har transporterats bort från anläggningsområdet och arbetet med nedmonteringen av reaktorns konstruktioner, system och komponenter
inleds har kontrollen av reaktorns tekniska åldrande mindre betydelse. Även i detta skede utförs emellertid bl.a. de regelbundna kontrollerna av lyftanordningarna.
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BILAGA 6

UTREDNING OM ÅTGÄRDER I SYFTE ATT BEGRÄNSA
KÄRNANLÄGGNINGENS MILJÖBELASTNING
Målet med strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning är att upptäcka förändringar i strålningsnivån och konstatera förekomsten av naturliga och eventuella artificiella radioaktiva ämnen i miljön. Kärnanläggningens tillståndshavare ansvarar för strålningsövervakningen av anläggningens utsläpp och dess omgivning. VTT har den specialsakkunskap och det laboratoriekunnande som detta
kräver. VTT rapporterar årligen om resultaten av utsläppsmätningarna i forskningsreaktorn FiR 1 och av
strålningsmätningarna i reaktorns omgivning. Vid utsläppsmätningarna har inga radioaktiva ämnen som
härstammar från reaktorn observerats under den tid som reaktorn varit i drift. I praktiken har den enda
utsläppsnukliden varit Ar-41, som är en kortlivad aktiveringsprodukt i ventilationsluften. Strålningsnivåerna i reaktorns omgivning och resultaten av uppföljningen av radioaktiva ämnen utanför reaktorhallen
är i samma storleksordning som bakgrundsstrålningen överallt i området.
Strålningsövervakning av omgivningen bedrivs under nedmonteringen av forskningsreaktorn på ett av
Strålsäkerhetscentralen godkänt bl.a. sätt genom mätning av aktivitetsprover från atmosfär, nedfall,
dammens vatten och havsvattnet. Programmet för strålningsövervakning kan också omfatta fastställande av indikatorer och radioaktivitet i prover från olika näringskedjor. I programmet för övervakning av
strålningen i miljön definieras vilka mätningar som ska utföras och hur ofta de ska utföras. Före reaktorns nedmonteringsskede år 2017 installeras redan en högeffektiv anordning för insamling av luftprover i reaktorns omgivning. Dessutom genomförs den övriga utredning av det bastillståndet i av strålningen i omgivningen som STUK kräver.
I anslutning till nedmonteringsåtgärderna kan ringa mängder radioaktiva ämnen potentiellt frigöras i luften i reaktorbyggnaden. Metoderna väljs på så sätt att ämnena inte utsläpps och sprids utanför anläggningen. Spridningen av ämnen i aerosolform begränsas och ventilationsluftens aktivitet i utloppskanalen
övervakas med kontinuerlig mätning.
I olycksfall skulle radioaktiva ämnen också kunna befrias redan i anslutning till hanteringen av använda
bränslestavarna. Vid hanteringen av bränsle och nedmonteringen av anläggningen iakttas sådana
skyddsarrangemang att radioaktiva ämnen inte kan komma ut från byggnadens ens i mängder som
endast kan upptäckas med känsliga metoder.
Åtgärderna för att nedmontera forskningsreaktorn förutsätter inte intag eller avledning av kylvatten, och
därför uppstår inte konsekvenser för vattendrag som anknyter till dem.
Innan forskningsreaktorn nedmonteras renas vattnet i bränslebassängen genom filtrering och det renade vattnet leds till insamlingstankar. Efter radioaktivitetsmätningar med känsliga metoder kan det
rena vattnet på ett av STUK godkänt sätt avledas från insamlingstankar till den närliggande dammen
som har förbindelse med havet.
Vid nedläggningen av forskningsreaktorn uppkommer således inget radioaktivt vatten som leds ut i vattendrag. Detta säkerställs i programmet för övervakning av strålningen i miljön.
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BILAGA 7

UTREDNING OM DEN SAKKUNSKAP SOM SÖKANDEN FÖRFOGAR ÖVER
OCH OM KÄRNANLÄGGNINGENS DRIFTSORGANISATION
SAKKUNSKAP TILL FÖRFOGANDE
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är den ledande forskningsanstalten inom kärnteknik i Finland. Dess expertis täcker de alla de viktigaste områdena inom kärnteknik och kärnsäkerhet, såsom
reaktorfysik, reaktormaterial, reaktorkonstruktioner, säkerhetsanalys, tillförlitlighetsteknik, strålskydd
och kärnavfallshantering.
VTT iakttar ett ISO 9001:2008-certifierat kvalitetssystem i sin verksamhet.
VTT är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som är helägt av staten och som utför ett statligt specialuppdrag. Arbets- och näringsministeriet utövar ägarstyrning över bolaget. VTT sörjer för att den nödvändiga
expertisen och de nödvändiga resurserna är tillgängliga för upprätthållandet av säkerheten i och nedläggningen av reaktorn FiR-1.
Driftorganisationen för reaktorn FiR 1 stödjer sig särskilt på VTT:s forskningsområde inom kärnsäkerhet, men anlitar vid behov kompetensen i hela VTT. År 2017 deltar cirka 200 personer i projekt som gäller kärnsäkerhetsforskning. Arbetet med att utveckla laboratorierna i den nya kärnsäkerhetsbyggnaden
har ökat bolagets kompetens. Laboratorierna tas i användning år 2017.
Det finns erfarenhet av driften av reaktorn FiR 1 sedan år 1962. I den hittillsvarande driften har ingått
krävande projekt, såsom effekthöjningen år 1967, förnyelsen av instrumenteringen år 1982 och renoveringen av reaktorbyggnaden år 1997. I reaktorbyggnadens renovering ingick en förnyelse av byggnadens ventilation och reaktorns kylkrets.
När det gällande drifttillståndet bereddes, granskades det interna kvalitets- och verksamhetssystemet.
Efter beslutet att lägga ned reaktorn år 2012 har över 10 årsverken använts för beredning av nedläggningen av reaktorn. I anslutning till detta har VTT också skapat ett utmärkt samarbetsnätverk med kärnindustri och -forskning i Finland och utomlands.

BESKRIVNING AV DRIFTORGANISATIONEN
Till VTT-koncernen hör Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och dess dotterbolag VTT Expert
Services Oy, VTT International Oy, VTT Memsfab Oy och VTT Ventures Oy. VTT-koncernens struktur
presenteras i bild 1.
Bolagets högsta beslutanderätt utövas av aktieägarna på bolagsstämman. Bolagsstämman väljer styrelsen. VTT-koncernen leds av moderbolagets styrelse och verkställande direktören, som leder den
operativa administrationen enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Styrelsen utser verkställande
direktören.
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På VTT fattas besluten i en linjeorganisation med en chefshierarki (verkställande direktören – den
högsta ledningen – direktörer – chefer). För beredning av ärenden och som stöd för beslut finns det
ledningsgrupper och -team i en linjeorganisation och operativa ledningsteam i en matrisorganisation.
VTT:s organisation bygger på att forskningen har ordnats per affärsområde, på styrning av den strategiska forskningen i en matris samt på stödfunktioner för affärsområdena. Verkställande direktören bekräftar den interna organisationen. Organisationen fördelas på tre affärsområden. Forskningsområdet
för kärnsäkerhet, där FiR 1-reaktorns verksamhet har placerats administrativt, är en del av affärsområdet Smart industri och energisystem.

Bild 1. VTT-koncernens organisation 1.3.2017.
Driftorganisationen för forskningsreaktorn FiR 1 presenteras i bild 2 och 3. I presentationen beaktas indelningen av nedläggningen i separata skeden i fråga om kärnbränslet. Det innebär att situationen före
och efter flyttningen av bränslet från anläggningsområdet presenteras separat. Driftorganisationen omfattar de ansvariga personer för säkerhetsuppgifter som avses i 7 i § och 7 k § i kärnenergilagen jämte
ställföreträdare. I driftorganisationen ingår också driftchefen, cheferna och operatörerna, strålskyddschefen med ställföreträdare och den kvalitetsansvariga. I diagrammen i bild 2 och 3 beaktas dessutom
kopplingarna till nedläggningsprojektet inom vilket utförs både förberedelser inför nedmonteringsskedet
och utförs den egentliga nedmonteringen och dess övervakning under nedmonteringsskedet. I fråga om
underleveranser ansvarar VTT som tillståndshavare och i enlighet med 9 § i kärnenergilagen och VTT:s
kvalitetssystem för att också underleverantörerna uppfyller alla tillämpliga krav.
Säkerheten och kvalitetssäkringen får också stöd av VTT:s koncernfunktioner, bl.a. av VTT:s allmänna
kvalitetssäkring, arbetarskydd och säkerhetskontrollrum som fungerar 24h/365 dagar (med säkerhetspersonal och väktare).
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Strålsäkerhetscentralen övervakar utövar tillsyn över organisationen, behörigheten och verksamheten.
STUK godkänner den ansvariga direktören, de ansvariga för säkerheten, beredskapen och kärnmaterialövervakningen med ställföreträdare samt reaktorns chefer och operatörer.

Bild 2. Driftorganisationen för forskningsreaktorn FiR 1 medan den nedsläckta reaktorns säkerhetsfunktioner upprätthålls och nedläggningen förbereds, innan det förbrukade bränslet flyttas bort från anläggningsområdet.

Bild 3. Driftorganisationen för forskningsreaktorn FiR 1, då kärnanläggningen monteras ned och när det
förbrukade bränslet har flyttats bort från anläggningsområdet.
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BILAGA 8

UTREDNING OM SÖKANDENS PLANER OCH TILLBUDSSTÅENDE
METODER FÖR ORDNANDE AV KÄRNAVFALLSHANTERINGEN
HUVUDSAKLIGA MÅL OCH ALTERNATIV
Det drifttillstånd som söks gäller nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1 som planeras bli slutförd
senast år 2022. Tidsplanen för nedläggningen och kärnavfallshanteringen presenteras i bilaga 4. Det
använda kärnbränslet avlägsnas från reaktorn och reaktorns radioaktiva delar monteras ned. Reaktorhallen och konstruktionerna i anslutning till den renas och friklassas på så sätt att det inte finns några
begränsningar för deras användning.
Det primära målet för behandlingen av det använda kärnbränslet från reaktorn är att bränslet exporteras till USA i enlighet med det returneringsprogram som landets energiministerium (Department of
Energy, DOE) genomför. Om returneringen drar ut på tiden förbereder man sig på att transportera det
använda bränslet till Olkiluoto eller Lovisa kärnkraftverk för mellanlagring. Om det inte är möjligt att returnera bränslet till USA, har VTT för avsikt att förhandla fram ett detaljerat avtal om slutförvaring av
bränslet i slutförvaringsutrymmet för använt kärnbränsle i enlighet med principerna i det principavtal
som ingicks år 1990, under förutsättning att alla parter godkänner avtalet.
Det radioaktiva avfall som uppkommer vid nedläggningen av forskningsreaktorn emballeras och VTT
har inlett förhandlingar om mellanlagring av avfallet i KAJ-lagret i Olkiluoto eller i ett utrymme som anvisas i Lovisa kraftverks område. Som en alternativ lösning utreds mellanlagring vid forskningsreaktorn
eller i anslutning till VTT:s underjordiska forskningshall i Otnäs. Om slutförvaring i VLJ-grottan (slutförvaret) i Olkiluoto eller i slutförvaringsanläggningen på Hästholmen förs förhandlingar med Industrins
Kraft Abp (TVO) och Fortum Power and Heat Oy.
Samtidigt med FiR 1-projektet genomför VTT nedläggningen av ett forskningslaboratorium för radioaktiva konstruktionsmaterial som innehar tillstånd i enlighet med strålskyddslagen. Dess lokaler har funnits nära FiR 1:s reaktorbyggnad, i de nedre våningarna av fastigheten Otsvängen 3. Operativt har laboratoriet inte haft någon koppling till driften av reaktorn FiR 1 utan de undersökta materialen härstammar från stora kärnanläggningar olika länder. På laboratoriets strålningsövervakningsområde finns radioaktiva ytor och anläggningar som renas, och det fasta avfall som uppkommer emballeras. Även för
dessa avfallsströmmar gäller samma princip, dvs. ett behov för delvis mellanlagringen och slutförvaring.
Avsikten är att kombinera behoven för lagringsutrymme vid planeringen och genomförandet.

OMHÄNDERTAGANDET AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE
Egenskaperna hos och mängderna av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 beskrivs
i bilaga 3 till ansökan om drifttillstånd. Flyttningen av bränslet från reaktorn till transportbehållaren beskrivs i bilaga 4 till ansökan om drifttillstånd.
Det använda kärnbränslet från reaktorn ingår i USA:s energiministeriums (DOE:s) globala returneringsprogram inom ramen för vilken USA sörjer för lagringen och slutbehandlingen av kärnbränslet. Målet
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med programmet är att samla in anrikat uran som distribuerades från USA till forskningsreaktorer runt
om i världen för fredligt bruk tillbaka till ursprungslandet för att förhindra spridningen av kärnmaterial.
Bränslet av TRIGA-typ lagras vid anläggningen Idaho National Laboratory (INL).
TRIGA-bränsle som endast använts lite återvinns i USA för användning i forskningsreaktorer av samma
typ. En del av det använda kärnbränslet från FiR 1 lämpar sig för återanvändning, och genom att returnera bränslet till USA är det möjligt att säkerställa att denna andel av bränslet och även det oanvända
bränslet används för nyttiga ändamål i stället för att de slutförvaras som kärnavfall.
USA meddelade år 2013 om en ny strategi för slutförvaringen av använt kärnbränsle och annat högaktivt avfall, där målet är att slutförvaringsanläggningen är i användning år 2048. Det använda bränslet
ska dock avlägsnas från INL före utgången av 2035 i enlighet med avtalet (Idaho Settlement Agreement) mellan delstaten Idaho och federationen från 1995. Innan slutförvaringsanläggningen blir färdig
behövs nya mellanlager för att få kapacitet för det ackumulerande använda bränslet och högaktiva kärnavfallet som omfattas av obligatorisk förflyttning.
Enligt returneringsprogrammets nuvarande villkor kan det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR
1 returneras på villkor att det har mottagits i USA senast den 12 maj 2019. Returneringarna av använt
TRIGA-bränsle till INL är för närvarande stoppade eftersom delstaten Idaho är missnöjd med programmet för hantering av det historiska avfallet i området, och det finns ingen säkerhet om programmets
fortsättning. Även om returneringsprogrammet slutar år 2019 har en del länder redan nu beviljats undantag så att de kan returnera bränsle på 2020-talet. Även i DOE:s brev till ANM av december 2016
konstateras att det är möjligt att senarelägga returneringen. I anslutning till detta inledde DOE i maj
2017 en sådan bedömning som USA:s miljölagstiftning kräver i fråga om förlängningen. VTT förhandlar
med DOE om detaljerna i och tidsplanen för returneringen av bränslet samt om transport- och mellanlagringsarrangemangen.
Vid planeringen av transportarrangemangen kan man utnyttja den erfarenhet som erhållits genom tidigare returtransporter av kärnbränsle från Triga-forskningsreaktorer. När det använda bränslet från FiR
1 har flyttats till transportbehållaren på det sätt som beskrivs i bilaga 4, transporteras behållaren på
landsväg till en lämplig hamn därifrån den skeppas till USA. Exporten av bränslet till USA förutsätter ett
exporttillstånd och transporttillstånd i enlighet med kärnenergilagen. VTT har ansvaret för transporten
fram till dess att bränslet har anlänt till USA och ansvaret har officiellt överförts till mottagaren.
På grund av den osäkerhet som gäller tidsplanen för returneringen av TRIGA-bränslet överväger VTT
också möjligheten att lagra bränslet från FiR 1 på ett tryggt sätt i Finland, så att det blir möjligt för VTT
att inleda nedmonteringen av reaktorn. Om bränslet transporteras till USA vid en senare tidpunkt, är
inledande lagring vid reaktorn och mellanlagring i ett s.k. torrlager en möjlig lösning. Med tanke på tillståndsförfarandet ska mellanlagring vid ett kärnkraftverk därför utredas. Kärnkraftverken i Finland har
inga färdiga lokaler som planerats för lagring av använt kärnbränsle från FiR 1 i behållare och som har
tillstånd för denna verksamhet, men enligt VTT:s uppfattning vore det möjligt att i samarbete med ett
kärnkraftsbolag tekniskt genomföra ett lämpligt lagerarrangemang och tillståndsprocessen för det. Det
använda bränslet skulle transporteras till mellanlagret sjövägen eller på landsväg.
Om det använda kärnbränslet från FiR 1 inte returneras till USA, måste det slutförvaras i Finland. Posiva och VTT har ett principavtal om detta från år 1990 (avtalet flyttades från Industrins Kraft till Posiva
år 1996). Posiva håller på att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning i Olkiluoto som gör
det möjligt att slutförvara det använda kärnbränslet från kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1, 2 och 3
samt Lovisa 1 och 2. Enligt planerna ska Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggning uppnå slutförvaringsberedskap år 2022. Även i fråga om detta alternativ är det nödvändigt att förbereda sig på
mellanlagring av bränslet.
Slutförvaringen av det använda bränslet från FiR 1 har inte ingått i principbeslutet om inkapslings- och
slutförvaringsanläggningen eller i det byggnadstillstånd som Posiva fick år 2015. Detta innebär att det
finns ett behov att utvidga statsrådets principbeslut om Posivas inkapslings- och slutförvaringsanlägg-

3 (4)

ning så att det också omfattar inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 i Olkiluoto. I fråga om det bränslematerial som avviker från Posivas säkerhetsuppskattning ska de befintliga utredningarna kompletteras så att de uppfyller säkerhetskraven, de tekniska utredningarna i fråga om lagringen och inkapslingen av det använda bränslet utföras och tillstånd till
verksamheten i enlighet med den gällande kärnenergilagen skaffas. Vidare behövs ett preciserat avtal
med Posiva. Utgångspunkten för principavtalet är att skyldigheten att ombesörja avfallet förblir hos VTT
fram till dess att det förslutna slutförvaringsutrymmet överförs på statens ansvar.
Vid slutförvaringstidpunkten motsvarar den totala aktiviteten av det använda kärnbränslet från FiR 1 en
procent av aktiviteten av en slutförvaringskapsel som innehåller bränsle från enheterna Olkiluoto 1 och
2. Bränslet från FiR 1 har dock en annan anrikningsgrad och materialsammansättning och därför behövs särskilda säkerhetsutredningar. De preliminära utredningar som gjorts vid VTT visar att de avvikande egenskaperna hos bränslet från FiR 1 inte medför betydande problem med slutförvaringens
långtidssäkerhet och att mängden radioaktiva ämnen som eventuellt frigörs från FiR 1 är mindre än från
en typisk kapsel som innehåller använt kärnbränsle från ett kraftverk.

OMHÄNDERTAGANDET AV RIVNINGSAVFALLET
Nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1 och emballeringen av det radioaktiva avfallet för transport
och mellanlagring beskrivs i bilaga 4 till ansökan om drifttillstånd. Egenskaperna hos och mängden radioaktivt avfall som uppkommer när reaktorn monteras ned, inklusive små mängder avfall som uppkommit vid driften av reaktorn, beskrivs i bilaga 3.
Största delen av avfallet är lågaktivt och en liten del är medelaktivt. Avfallet emballeras i reaktorhallen i
ståltunnor, stållådor, i två specialförpackningar och plastemballage för transport. Antalet avfallsförpackningar är cirka 100. Avfallsförpackningarna transporteras på landsväg till mellanlagret, där de packas
ner i större enheter, till exempel i betonglådor.
VTT har utrett olika alternativa mellanlager för rivningsavfallet. Det huvudsakliga alternativet i utredningen är KAJ-lagret vid Olkiluoto kraftverk, som för sina egenskaper lämpar sig bra för lagring av rivningsavfallet. Under lagringstiden skulle VTT vara avfallshanteringsskyldig för rivningsavfallet medan
TVO skulle sörja för lagringens säkerhet. Ansvarsfördelningen skulle fastställas mer ingående i ett avtal
mellan TVO och VTT.
Ett annat alternativ är ett lagerutrymme på kraftverksområdet i Lovisa. Detta utrymme skulle kräva separat tillstånd. Avsikten är att förhandla fram en avsiktsförklaring om planeringen och driften av lagerutrymmet mellan VTT och Fortum Power and Heat Oy (FPH). Även detta alternativ skulle förutsätta anskaffning av tillstånd enligt kärnenergilagen och eventuellt ett MKB-förfarande. Även i detta alternativ
skulle VTT vara avfallshanteringsskyldig för rivningsavfallet, medan FPH skulle sörja för lagringens säkerhet.
VTT har dessutom utrett lagring av rivningsavfallet i anslutning till VTT:s underjordiska forskningslaboratorium på Kemistvägen 3 i Otnäs. Det är också möjligt att lagra rivningsavfall i reaktorbyggnaden på
det nuvarande anläggningsområdet om andra mellanlagringsalternativ inte kan genomföras. En längre
mellanlagring på det nuvarande anläggningsområdet skulle emellertid fördröja friklassningen av byggnaden.
Rivningsavfallet från FiR 1 skulle enligt VTT:s uppfattning kunna slutförvaras i Olkiluoto, antingen i de
nuvarande silorna i slutförvaringsanläggningen för medel- och lågaktivt avfall (VLJ-grottan) eller i slutförvaringsutrymmen som byggs senare, eller i slutförvaringsanläggningen för medel- och lågaktivt avfall
på Hästholmen i Lovisa. I de båda fallen skulle slutförvaringen förutsätta en ändring i anläggningens
drifttillstånd. Ombesörjningsskyldigheten för avfallet skulle förbli hos VTT fram till dess att slutförvaringsutrymmena försluts. Mellan VTT och FPH har beretts en avsiktsförklaring också om granskningen
av detta alternativ i Lovisa.

4 (4)

KOSTNADER
VTT:s av arbets- och näringsministeriet 16.12.2016 fastställda ansvarsbelopp för att täcka kostnaderna
för nedläggningen av FiR 1 är 11,934 milj. euro (motsvarar läget vid utgången av år 2016).
VTT har i enlighet med 35 § i kärnenergilagen uppfyllt sin reserveringsskyldighet genom att betala avfallshanteringsavgifter som motsvarar de årligen fastställda fondmålen till statens kärnavfallshanteringsfond. VTT uppdaterar sin uppskattning av ansvarsbeloppen i juni 2017.
De centrala kostnadsfaktorer som eventuellt kan höja kostnaderna för hanteringen av kärnavfallet från
FiR 1 är oberoende av VTT, till exempel dröjsmål vid returneringen av det använda kärnbränslet till ursprungslandet på grund av interna omständigheter i USA samt osäkerhetsmoment som gäller mellanlagringsskedet och slutförvaringen av rivningsavfallet. Särskilt vid genomförandet av mellanlagringen
och slutförvaringen av rivningsavfall måste VTT stödja sig på de inhemska kärnkraftsbolagen. Även
upphandlingen av rivningsarbetet är en helhet där man ännu inte känner till alla kostnadsfaktorer.
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BILAGA 9

UTREDNING OM SÖKANDENS FINANSIELLA STÄLLNING, PLAN FÖR HUR
FINANSIERINGEN AV KÄRNANLÄGGNINGEN SKALL SKÖTAS SAMT
PRODUKTIONSPLAN FÖR KÄRNANLÄGGNINGEN
OM TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT AB:S FINANSIELLA STÄLLNING
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (VTT) är ett aktiebolag som är helägt av staten. Det ickevinstsyftande bolaget utför ett av staten fastställt specialuppdrag. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och ministeriet svarar för bolagets ägarstyrning. Bolagets uppgift är att i
egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja det att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och i samhället.
Ministeriet beviljar bolaget verksamhetsfinansiering för annan forskning än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder inom ramen för det anslag som upptas i statsbudgeten. Av bolagets kostnader ersätts bolaget för mervärdesskatteandelen i priset för anskaffningar och i lokalhyror som ansluter
sig till annan verksamhet än sådan företagsekonomisk verksamhet som drivs i form av affärsverksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).
VTT:s totala intäkter består av omsättningen och statsunderstödet. Under bolagets första verksamhetsår utgjorde statsunderstödet något över 30 procent av den totala volymen medan den konkurrensutsatta finansieringen utgjorde knappt 70 procent. År 2016 utgjordes 62 procent av omsättningen av intäkter från den offentliga sektorn och 38 procent av intäkter från den privata sektorn. Av omsättningen
härrörde 64 procent från Finland och 36 procent från utlandet. Den företagsekonomiska verksamhetens
andel (verksamhet som ger bidrag) av den totala volymen var 29 procent.

FINANSIERINGEN AV NEDLÄGGNINGEN AV FORSKNINGSREAKTORN FIR 1 VID VTT AB
VTT inledde åtgärder för nedläggning av forskningsreaktorn år 2015, och målet är att reaktorn monteras ned åren 2019–2022. I egenskap av avfallshanteringsskyldig har VTT betalat den kärnavfallshanteringsavgift som bygger på det årligen fastställda fondmålet till Statens kärnavfallshanteringsfond VYR.
Syftet med fondandelen är att täcka de återstående kostnaderna för hanteringen av kärnavfallet under
de kommande åren, men VTT har tills vidare inte fått återbetalningar från fonden på grund av att fondmålet har höjts. VTT:s ackumulerade kostnader för förberedelserna av nedläggningen åren 2015 och
2016 är sammanlagt cirka 1,9 miljoner euro. De uppskattade kostnaderna för arbetet med förberedelserna år 2017 är 1,7 miljoner euro. VTT har betalat 1,093 miljoner euro till Statens kärnavfallshanteringsfond som kärnavfallshanteringsavgift för år 2017. Staten har täckt de kärnavfallshanteringsavgifter
som VTT betalat till Statens kärnavfallshanteringsfond åren 2015 och 2016 med tilläggsanslag.

ARTEN OCH OMFATTNING AV VERKSAMHETEN KRING FORSKNINGSREAKTORN
Forskningsverksamheten har slutat. Upprätthållandet av säkerheten i den stängda- (icke opererade)
reaktorn fortsätter tills nedmonteringen av reaktorn inleds.
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BILAGA 10
Den sökandes bokslutshandlingar för åren 2015 och 2016 (icke i denna version)
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BILAGA 11

UTREDNING OM HUR VILLKOR I DET TIDIGARE DRIFTTILLSTÅNDET HAR
UPPFYLLTS
Denna utredning redogör för hur villkoren i det drifttillstånd för forskningsreaktorn FiR 1 som beviljades
av statsrådet 8.12.2011 har uppfyllts.

TILLSTÅNDSVILLKOR

1.

Tillståndshavaren ska göra en säkerhetsbedömning som avses i 7 e § i kärnenergilagen före
utgången av år 2020.

2.

På basis av det tillstånd som beviljas genom detta beslut får tillståndshavaren inneha, producera, hantera, använda och lagra kärnavfall och kärnämnen samt andra kärnmaterial inom
materialbalansområdet enligt följande:
2.1

färskt kärnbränsle för och använt kärnbränsle från forskningsreaktorn FiR 1: sammanlagt högst 37 kilogram uran,

2.2

övriga kärnmaterial som redan finns på materialbalansområdet sammanlagt högst 0,8
effektiva kilogram och av kärnmaterial grafit av reaktorkvalitet högst 15 000 kilogram
samt sådana reservdelar som behövs för reaktorns drift,

2.3

låg- och medelaktivt kärnavfall som uppkommit vid driften av forskningsreaktorn FiR 1:
sammanlagt högst 10 kubikmeter.

3.

Reaktorns termiska effekt vid normaldrift är 250 kW. Tillståndshavaren ska ha fått tillstånd av
STUK för att få ändra laddningen av reaktorhärden och för att på detta sätt effektivisera neutronflödet vid strålbehandlingen i syfte att höja kvaliteten på behandlingen.

4.

Hanteringen av de kärnmaterial som redan finns inom materialbalansområdet ska inkluderas i
den i 74 § i kärnenergiförordningen avsedda totalplanen för ordandet av kärnavfallshanteringen för forskningsreaktorn senast år 2013.

5.

En utredning om alternativen för slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska lämnas till
arbets- och näringsministeriet före utgången av år 2014.
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PB 1000, 02044 VTT
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Följande kan noteras om den pågående tillståndsperioden:
Tillståndsvillkor, punkt 1:
Tillståndshavaren ska göra en säkerhetsbedömning som avses i 7 e § i kärnenergilagen före utgången
av år 2020.
Tillståndsvillkorets utsatta tid är ännu inte aktuell. Som en del av den pågående förnyelsen av drifttillståndet för nedmonteringen kommer Strålsäkerhetscentralen att göra en säkerhetsuppskattning utifrån
det mer detaljerade materialet och anläggningsdokumenteringen som VTT lämnat till Strålsäkerhetscentralen.
Tillståndsvillkor, punkt 2:
På basis av det tillstånd som beviljas genom detta beslut får tillståndshavaren inneha, producera, hantera, använda och lagra kärnavfall och kärnämnen samt andra kärnmaterial inom materialbalansområdet enligt följande:
2.1

färskt kärnbränsle för och använt kärnbränsle från forskningsreaktorn FiR 1: sammanlagt högst
37 kilogram uran,
Reaktorns kärnbränslemängd är oförändrad, 27,1 kg.

2.2

övriga kärnmaterial som redan finns på materialbalansområdet sammanlagt högst 0,8 effektiva
kilogram och av kärnmaterial grafit av reaktorkvalitet högst 15 000 kilogram samt sådana reservdelar som behövs för reaktorns drift,
Mängden övriga kärnämnen är 0,46 effektiva kilogram.
Grafiten från den termiska stapeln som rivits undan för BNCT-bestrålningsstationens moderatorblock, ligger lagrad i materialbalansområdet WRRF. Av den återstår cirka 4 500 kilogram.
Reservdelarna för reaktorns drift omfattar ett reservmaskineri för regleringsstavarna.

2.3

låg- och medelaktivt kärnavfall som uppkommit vid driften av forskningsreaktorn FiR 1: sammanlagt högst 10 kubikmeter.
Mängden kärnavfall som uppkommit vid reaktorns drift är under 10 m3.

Tillståndsvillkor, punkt 3:
Reaktorns termiska effekt vid normaldrift är 250 kW. Tillståndshavaren ska ha fått tillstånd av STUK för
att få ändra laddningen av reaktorhärden och för att på detta sätt effektivisera neutronflödet vid strålbehandlingen i syfte att höja kvaliteten på behandlingen.
Reaktorns nominella termiska effekt vid normaldrift har varit 250 kW under tillståndsperioden och reaktorhärdens laddning har inte ändrats för att effektivisera neutronstrålen för strålbehandlingen. Strålbehandlingarna vid reaktorn avslutades från början av 2012. Reaktorn stängdes permanent 30.6.2015 och
reaktorhärdens laddning ändrades så att den förblir permanent underkritisk 8.12.2015.
Tillståndsvillkor, punkt 4:
Hanteringen av de kärnmaterial som redan finns inom materialbalansområdet ska inkluderas i den i 74
§ i kärnenergiförordningen avsedda totalplanen för ordandet av kärnavfallshanteringen för forskningsreaktorn senast år 2013.
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VTT lämnade ett brev om hanteringen av uranet från den testanordning som föregick forskningsreaktorn till ANM år 2013 (VTT:s brev 18.12.2013, Dnr 599/071/2013). Som bilaga till brevet inlämnades
Aalto-universitetets utredning om hanteringen av det s.k. miluranet, dvs. uranet från testanordningen. I
brevet föreslår VTT i fråga om hanteringen av uranet från den testanordning som föregick forskningsreaktorn att hanteringen av detta miluran inte heller upptas i forskningsreaktorns kärnavfallshanteringsplan i fortsättningen. VTT föreslår att hanteringen av miluranet hellre behandlas som en sådan annan
utredning som myndigheten anser nödvändig i enlighet med 74 § 3.mom. i förordningen. Den främsta
motiveringen till förslaget har varit att uran från en underkritisk mila inte uppfyller definitionen av kärnavfall i 3 § i kärnenergilagen. En tilläggsmotivering är att VTT inte har äganderätten till det aktuella partiet
av uran och att ansvaret för transporten till utlandet och de avtalsförhandlingar som anknyter till detta
därför ligger på Aalto-universitetets ansvar. Miluranet har inte heller någon inverkan på kostnaderna för
nedläggningen av forskningsreaktorn och därför inte heller på ansvarsbeloppet för kärnavfallshanteringen.
Tillståndsvillkor, punkt 5:
En utredning om alternativen för slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska lämnas till arbets- och
näringsministeriet före utgången av år 2014.
VTT lämnade utredningen till ANM år 2014 (VTT:s brev 22.12.2014, Dnr 1393/071/2014).

BILAGA 12
MKB-beskrivning för nedläggningen (tillgänglig på arbets- och näringsministeriets
internetsidor)
Arbets- och näringsministeriets utlåtande 25.2.2015 (tillgänglig på arbets- och
näringsministeriets internetsidor)
VTT:s redogörelse för hur utlåtandet har beaktats
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BILAGA 12 B

BEAKTANDET AV UTLÅTANDENA OM
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN FÖR NEDLÄGGNINGEN
Arbets- och näringsministeriet konstaterade i sitt utlåtande 25.2.2015 att MKB-beskrivningen för nedläggningen av forskningsreaktorn uppfyller de innehållskrav som MKB-lagstiftningen ställer. VTT beaktar de brister och fel i beredningen av denna tillståndsansökan och dess bakgrundsmaterial på det sätt
som anges i Tabell 1.
Tabell 1. Beaktandet av de utlåtande som getts inom ramen för MKB-förfarandet.
Kontaktmyndighetens utlåtande

Beaktandet av utlåtandet/
kommentarer

4.1 PROJEKTET OCH ALTERNATIVEN
4.1.1 Nedmonteringen och nedläggningen
Inget att anmärka.
4.1.2 Projektets centrala egenskaper och avfallshanteringsalternativen
För nedläggningen behövs en separat plan om vars upprättande
föreskrivs i 28 § i kärnenergilagen och om vars godkännande föreskrivs i 7 g § i kärnenergilagen.

VTT lämnar en nedläggningsplan till
Strålsäkerhetscentralen.

4.1.3 Mellanlagring
Inget att anmärka
4.1.4 Slutförvaring
ANM påminner att MKB-beskrivningen inte är avsedd att vara detaljerad eller en slutlig nedläggningsplan. För nedläggningen behövs en separat plan om vars upprättande föreskrivs i 28 § i kärnenergilagen och om vars godkännande föreskrivs i 7 g § i kärnenergilagen.

VTT lämnar en nedläggningsplan till
Strålsäkerhetscentralen.

4.1.5 Transporter
Enligt ANM:s uppfattning har transportalternativen i regel presenterats i den omfattning som det är möjligt i det här planeringsskedet.
Beskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. ANM konstaterar vidare att när anskaffningen av tillstånd till nedläggningen av
forskningsreaktorn fortskrider och senast när det blivit aktuellt med
transporter ska tillståndshavaren uppdatera uppgifterna om lagstiftning, bestämmelser och myndighetsföreskrifter som gäller
transporterna och beakta de krav som presenteras i dem och i
detta MKB-förfarande.

VTT
Reaktorn FiR 1
Otsvängen 3, Esbo
PB 1000, 02044 VTT

Behandlas nedan i samband med
kommunikationsministeriets utlåtande.

Tfn 020 722 111
Fax (09) 855 4015

fornamn.efternamn@vtt.fi
www.vtt.fi
FO-nummer 2647375-4

2 (11)

4.1.6 Projektets syfte, planeringsskede, läge, markanvändningsbehov, projektansvarig, planer,
tidschema för planeringen och genomförandet
ANM påminner att man vid den fortsatta planeringen av projektet
ska precisera den övergripande tidsplanen och presentera den i
avfallshanteringsplanen.

En av VTT preciserad övergripande
tidsplan har upptagits i ansökan.

4.1.7 Beslut och tillstånd som projektet förutsätter
Inget att anmärka.
4.1.8 Projektets förhållande till markanvändningsplaner, planer för användningen av naturresurser
och program som gäller miljöskyddet
Inget att anmärka
4.2 BESKRIVNING AV MILJÖN OCH INFLUENSOMRÅDET
Inget att anmärka.
4.3 MILJÖKONSEKVENSER
Inget att anmärka.
4.4 MILJÖKONSEKVENSER AV EXCEPTIONELLA SITUATIONER OCH OLYCKOR
Enligt ANM:s uppfattning tillgodoser bedömningen av miljökonsekvenserna av olyckor och exceptionella situationer de krav som
ställs i MKB-lagstiftningen, och ANM:s utlåtande om MKBprogrammet har beaktats i MKB-beskrivningen. ANM konstaterar
att det vid den fortsatta planeringen av projektet är motiverat att
också fästa uppmärksamhet på externa risker och på beredskapen
för dem.

I Otnäs område har externa risker som
bygger på naturfenomen ingen betydelse för den nedstängda reaktorn. Till
Strålsäkerhetscentralen lämnas en
specifik säkerhetsanalys som kompletterar MKB-beskrivningen.
Reaktorns beredskapsplanering uppdateras i samarbete med myndigheterna.

4.5 JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN
Inget att anmärka.
4.6 FÖREBYGGANDE OCH UPPFÖLJNING AV NEGATIVA EFFEKTER
Inget att anmärka.
4.7 MATERIAL OCH METODER
Inget att anmärka.
4.8 ORDNANDE AV DELTAGANDET I ANSLUTNING TILL MKB-FÖRFARANDET
Inget att anmärka.
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4.9 SAMMANFATTNING OCH MKB-BESKRIVNINGENS TILLRÄCKLIGHET
ANM konstaterar att MKB-beskrivningen för nedläggningen av
forskningsreaktorn uppfyller de innehållskrav som MKBlagstiftningen ställer. MKB-beskrivningen har behandlats på det
sätt som MKB-lagen förutsätter. ANM:s utlåtande har beaktats vid
bedömningen.

Behandlas nedan i samband med miljöministeriets utlåtande.

I de utlåtanden som getts har man ansett att MKB-beskrivningen
är sakenlig och täckande. Å andra sidan har man i utlåtanden fäst
uppmärksamhet på vissa fel. Dessutom har till exempel miljöministeriet till vissa delar betraktat MKB-beskrivningen som bristfällig.
ANM konstaterar vidare att tillståndssökanden ska för forskningsreaktorns tillståndsförfarande lämna in utredningar enligt bl.a. kärnenergilagen och kärnenergiförordningen som påvisar att nedläggningen kan utföras säkert. ANM uppmanar tillståndssökanden
att rätta de brister och fel i de handlingar som krävs för tillståndsförfarandet som framkommit under MKB-förfarandet. ANM påminner ytterligare att tillståndshavaren även i övrigt ska beakta de
ärenden som lyfts fram under MKB-förfarandet i ansökan om tillstånd för nedläggningen.

Övriga utlåtanden och åsikter

Beaktandet av utlåtandet/
kommentarer

EURAÅMINNE KOMMUN
Inget att anmärka.
HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Inget att anmärka.
HELSINGFORS STAD (MILJÖNÄMNDEN)
Inget att anmärka.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND (ENHETEN FÖR MILJÖHÄLSOVÅRD)
Inget att anmärka.
FORTUM POWER AND HEAT OY
Om rivningsavfall från FiR 1 slutförvaras till exempel på Lovisa
kraftverks område, omfattas det också av slutförvaringsanläggningens MKB-förfarande, som utförs i sinom tid.
FPH samtycker med att det primära alternativet är att bränslet returneras till USA. Genomförandet av mellanlagringen i Lovisa område förknippas med flera tekniska, offentligrättsliga (tillstånd) och
privaträttsliga (avtal) frågor, som är öppna. Det är dessutom i praktiken besvärligt att utföra lagringen i kraftverkets vattenbassänger,
och detta skulle kräva ändringar i anläggningens system och
kärnmaterialbokföring. Det finns inte heller färdigt med plats för
torrlagring av det använda kärnbränslet vid kraftverket. FPH anser
att om det är nödvändigt att mellanlagra bränsle från FIR 1, finns
det anledning att utreda torrlagring av det använda bränslet i Otnäs. Till exempel VTT:s nya utrymmen som är under byggnad
skulle kunna erbjuda möjlighet till detta. I MKB-beskrivningen
nämns inte alls att USA har inlett behandling och återvinning av

På grund av dröjsmålen i returneringen
av det använda kärnbränslet utreder
VTT möjligheterna till mellanlagring i
Finland under beaktande av de omständigheter som framförs i detta utlåtande.
Omnämnandet av behandlingen och
återvinningen av bränsle från forskningsreaktorer gäller andra bränslen
för forskningsreaktorer än reaktorer av
TRIGA-typ.
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aluminiumbaserat bränsle för forskningsreaktorer som kraftverksbränsle.
Det skulle ha varit bra att i MKB-beskrivningen berätta mer ingående om Fluentals sammansättning, kemiska egenskaper och
hanteringsmetoder före slutförvaringen.
Av MKB-beskrivningen framgår inte vilka metoder man avser att
använda vid hanteringen av avfallet och i vilken form man planerar
att försätta till exempel aluminiumet, grafiten eller moderatorämnet
Fluental. FPH anser att det vore bra att utreda möjligheterna att
permanent exportera också grafiten, aluminiumet och moderatorämnet Fluental till utlandet. Kärnenergilagen ger ju möjlighet till
export.

I MKB-beskrivningen konstateras felaktigt att de eventuella nya
avfallshanteringsutrymmena i Lovisa anläggningsområde skulle
användas för lagring av stabiliserade produkter. För Lovisa kraftverk har gjorts preliminära planer för en lagerbyggnad som skulle
användas bl.a. tomma behållare för stabiliserat avfall före stabiliseringen. För stabiliserade produkter finns redan ett lager vid stabiliseringsanläggningen (det s.k. månadslagret). I MKB-beskrivningen
(sid. 70) konstateras dessutom felaktigt att byggandet av slutförvaringsutrymmena för kraftverksavfall i anslutning till det nuvarande
slutförvaringsutrymmet för låg- och medelaktivt avfall ska enligt
planerna inledas på 2020-talet. I Lovisa finns redan utrymmen för
kraftverksavfallet men byggandet av slutförvaringsutrymmen för
rivningsavfallet har planerat inledas på 2020-talet.
I MKB-beskrivningen (sid. 79) konstateras att "tillstånd för mellanlagring söks som en del av ändringen av villkoren för drifttillståndet
i anslutning till avvecklingen". FPH påpekar att om mellanlagringen
genomförs vid kraftverket i Lovisa ska FPH sköta tillståndsförfarandet i anslutning till kraftverkets tillståndsprocesser. Det är inte
möjligt att genomföra tillståndsförfarandet för verksamhet som sker
vid Lovisa kraftverk enbart i anslutning till ändringen av drifttillståndsvillkoren för VTT:s forskningsreaktor i Otnäs.
FPH konstaterar att den tidsplan för nedläggningen som presenteras i MKB-beskrivningen är ambitiös på grund av planernas preliminära karaktär. Till exempel mellanlagring av rivningsavfallet i
slutförvaringsutrymmen för nedläggningsavfall som ska byggas i
Lovisa på 2020-talet eller i ett separat utrymme som byggs i VLJslutförvaret kan inte utföras om transporterna av rivningsavfall inleds enligt den tidsplan som presenteras i MKB-beskrivningen.
Med den presenterade tidsplanen är det nödvändigt att utföra mellanlagring i Otnäs.
I MKB-beskrivningen finns dessutom ett antal sak- och skrivfel.
Till exempel hänvisningarna till drifttillstånden för Lovisa kraftverk
och för det slutförvaringsutrymme som finns på kraftverkets område blandas ställvis samman i texten.

VTT har planerat att mellanlagra dessa
ämnen och i sinom tid – utifrån heltäckande säkerhetsanalyser – slutförvara dem i Finland. Detta förutsätter att
materialen förpackas på ett adekvat
sätt.
Export av dessa material i utlandet förhindras av preciseringen till motiveringarna till 6a § i kärnenergilagen,
enligt vilken det nämnda undantaget
endast gäller returnering av forskningsreaktorns kärnbränsle till ursprungslandet.
VTT har beaktat dessa omständigheter
vid beredningen av ansökan.
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I MKB-beskrivningen konstateras att rivningsavfallet ryms i en 6 m
lång container. Enligt FPH:s beräkningar är det inte möjligt att
packa den mängd avfall som nämns i tabell 6-1 i en standardcontainer som är 6 m lång och har en yta på 32 m2. Även genomförandet av lagringen i enlighet med de principer som framförs i
stycke 6.3.3. (sid. 66)
utan strålskydd och separat ventilation skulle kräva mer detaljerade motiveringar.

Ansökningen jämte bakgrundsmaterialet innehåller uppdaterade uppskattningar om mängden rivningsavfall och
en preciserad plan för förpackning av
avfallet för mellanlagring. VTT har låtit
göra en säkerhetsanalys för mellanlagringen som visar den tekniska genomförbarheten.

I MKB-beskrivningen finns ingen bild eller text som anger nedläggningens omfattning och gränser entydigt och exakt. I VTT:s
lokaler i anslutning till forskningsreaktorn har under årens lopp bedrivits forskning kring bestrålade material. Av MKB-beskrivningen
framgår inte i vilken omfattning nedläggningen omfattar andra
forskningslokaler av detta slag eller radioaktivt avfall som lagras i
de övriga forskningslokalerna och som härstammar från annan
verksamhet. FPH anser att det skulle ha varit bra att presentera
nedmonteringens omfattning mer ingående, till exempel i form av
en bild.

Planerna har preciserats. Nedläggningen av lokalerna för materialforskning är ett separat projekt, men det är
sannolikt ändamålsenligt att mellanlagra dess fasta avfall tillsammans
(men separat) i samma utrymme med
rivningsavfallet från FiR 1.

FPH anser att upphörandet av strålbehandlingsmöjligheten är en
betydande effekt av nedläggningen av FiR 1 på människornas
hälsa och att det skulle ha varit bra att granska denna omständighet mer ingående i beskrivningen.

Utifrån det utvecklingsarbete som utförts vid reaktorn bygger HNS och bolaget Neutron Therapeutics en BNCTstrålbehandlingsanläggning i sjukhuset
i Mejlans. Behandlingarna fortsätter
med denna anläggning.

VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK
I beskrivningen diskuteras i huvudsak hur personal som arbetar på
det kontrollerade området inskolas i strålningsarbetet under nedmonteringsskedet. Om det sker en olycka kan det hända att räddningsverkets personal uppehåller sig på platsen till och med en
lång tid. Därför vore det betydelsefullt att öka samarbetet när arbetet fortskrider på så sätt att nödvändiga experter från räddningsverket kallas till ett separat möte för att diskutera potentiella farliga
situationer. Man borde också i god tid på förhand ordna exkursioner till objektet för räddningsverkets personal (olika arbetsskeden, riskerna i de olika skedena). Vidare förutsätter räddningsverket att räddningsplaner utarbetas för varje skede och att planerna
uppdateras när arbetet fortskrider.

VTT inbjuder myndigheterna (åtminstone Västra Nylands räddningsverk och STUK) att medverka i uppdateringen av räddningsplanerna för rivningsarbetet.

I räddningsverkets perspektiv är alternativet för omedelbar nedmontering mer rekommenderat. Som motivering framförs att om
rivningsobjektet förblir i ett "väntande tillstånd" för en lång tid finns
det risk för att säkerhetsbristerna ökar och ombesörjningsansvaret
försvinner.

VTT genomför nedmonteringen utan
onödiga dröjsmål. Enligt kärnenergilagen får nedmonteringen av anläggningen och andra åtgärder för avveckling av anläggningen inte flyttas utan
grund.

Uppföljningsgruppen har haft en bred sammansättning och syftet
har uttryckligen varit att främja informationsgången och kombinera
olika aktörers synpunkter. Västra Nylands räddningsverk önskar
att samarbetet vid den fortsatta planeringen av projektet är lika
fungerande som hittills.

För den fortsatta planeringen sammankallar VTT en ny uppföljningsgrupp där
de myndigheter, kommuner och andra
centrala intressentgrupper som verkar i
anslutning till projektet är representerade.
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UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
Undervisnings- och kulturministeriet anser att det är viktigt att bedömningen av säkerheten fortsätter och att uppskattningarna preciseras under hela projektet i enlighet med principerna i kärnenergilagen. Vid behov ska man i detta sammanhang överväga alternativet att riva reaktorbyggnaden.
Ministeriet konstaterar att nedläggningen av forskningsreaktorn
erbjuder goda möjligheter att utnyttja erfarenheterna av förfarandet
både inom undervisningen och forskningen, samtidigt som den
erbjuder bra möjligheter till avhandlingar.

VTT är hyresgäst i reaktorbyggnaden
och det är ägaren som beslutar om hur
byggnaden används i fortsättningen.
VTT strävar efter att utnyttja den erfarenhet som erhålls genom projektet
inom forskningen och undervisningen
tillsammans med universiteten.

FÖRSVARSMINISTERIET
I avsnitten om säkerhet eller i bedömningen av olycksfallsrisker
har inte fästs någon större uppmärksamhet på avvikande situationer som skulle orsakas till exempel genom vandalism eller annan lagstridig verksamhet. I miljökonsekvensbedömningen borde
också beaktas situationer i vilka miljörisken orsakas av lagstridig
verksamhet, och man borde förbereda sig för dessa situationer i
tillräcklig utsträckning genom att sörja för intressentgruppssäkerheten och andra säkerhetsarrangemang på det sätt som kärnenergilagen förutsätter.

VTT:s och reaktorns säkerhetsorganisationer ansvarar för skyddsplaneringen som gäller upprätthållandet och
nedläggningen av reaktorn. När projektet framskrider minskar faran i anslutning till reaktorn. Dessutom förändras anläggningens status, vilket förutsätter att arrangemangen uppdateras.

INRIKESMINISTERIET
Inget att anmärka.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET
Det skulle ha varit önskvärt att en representant för miljöhälsovården till exempel från Esbo stad hade kallats till bedömningsgruppen för att säkerställa informationsgången på det lokala planet.
Social- och hälsovårdsministeriet önskar att man i anslutning till
nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1 administrationstekniskt
lär sig så mycket som möjligt med tanke på de framtida utmaningarna vid de kommande nedläggningarna av effektreaktorer på
2030-talet.

VTT strävar efter att utnyttja den erfarenhet som erhålls genom projektet
inom forskningen, undervisningen och
främjandet av näringslivet i Finland.

STUK
I MKB-beskrivningen föreslår VTT sina egna utrymmen som ett
alternativ för mellanlagring. Det måste finnas tillräckligt med lagerutrymmen för sådant rivningsavfall som uppkommer vid nedläggningen och som inte kan friklassas. VTT ska i de framtida utredningarna som gäller nedläggningen presentera en detaljerad plan
och tidsplan för mellanlagringen samt uppskattade tidscheman och
planer för slutförvaringen av rivningsavfallet.

VTT lämnar till STUK en nedläggningsplan där dessa omständigheter
har preciserats.

I det material som VTT lämnat in har strålningskonsekvenserna för
befolkningen av en olycka som sker vid hanteringen av bränsle i
reaktorns vattenbassäng granskats. Enligt STUK:s uppfattning ska
strålningseffekterna för befolkningen av eventuella olyckor som
sker i andra skeden av avlägsnandet av bränslet, till exempel vid
lyft av förflyttningsbehållaren och förpackning av transportbehållaren, analyseras. Utifrån analysen ska VTT vid behov planera och
vidta åtgärder för att minska olycksrisken.

Nedläggningsplanen innehåller ett
sammandrag över dessa olycksfallsgranskningar.
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Egenskaperna hos slutförvaringsplatsen för det radioaktiva avfallet
kan ha en betydande inverkan på hanteringen av avfallsmaterial
och på deras förpackningar. VTT ska inleda samtal med kraftbolagen om slutförvaringen av rivningsavfallet så att slutförvaringsplatsernas lämplighet kan bedömas preliminärt och för att kraven på
avfallsförpackningarna ska kunna fastställas.

VTT har inlett samtal med kraftbolagen
om slutförvaringen och även lämpligheten av VTT:s avfall för slutförvaring
har studerats.

STUK konstaterar att en del av hänvisningarna som gäller lagstiftningen, det gällande drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen i
Olkiluoto och STUK:s YVL-direktiv är fortfarande felaktiga i MKBbeskrivningen.

Hänvisningarna har uppdaterats i ansökan och dess bakgrundsmaterial så
att de motsvarar gällande lagstiftning
och regelverk.

Rivnings- och driftsavfallet från forskningsreaktorn är i huvudsak
medelaktivt avfall. Aktiviteten av medelaktivt avfall överskrider 1
MBq/kg men inte 10 GBq/kg. Detta ska också beaktas vid nedläggningen, mellanlagringen och slutförvaringen av avfallet. Lagring av kärnavfall vars totala radioaktivitet överskrider 1 TBq utgör
omfattande lagring.

Enligt VTT:s uppskattning är rivningsavfallets totala aktivitet cirka 4 TBq,
och projektet har planerats utifrån
detta. Bedömningen av aktiviteten preciseras vid karaktäriseringsmätningarna och aktiviteten kan också vara lägre
än detta.

Utifrån MKB-beskrivningen kan den detaljerade planen för nedläggningen bestå av delhelheter som lämnas till STUK för godkännande. Den slutliga nedläggningsplanen ska vara godkänd av
STUK på ett sådant sätt som avses i 7 g § i kärnenergilagen. I
planen beskrivs planens helhet och den innehåller bland annat
nedmonteringsordningen och centrala tidsscheman. Den slutliga
nedläggningsplanen ska uppfylla kraven i anvisningen YVL D.4.
De separata, mer ingående delhelheterna kompletterar denna
plan.

VTT har samtalat med STUK om kraven på innehållet i den slutliga nedläggningsplanen i enlighet med direktivet YVL D.4. På grundval av dessa
samtal har VTT lagt fram en plan för
tillståndsförfarandet.

I MKB-beskrivningen presenteras en tidsplan som slutar med nedläggningen av reaktorn och transporten av rivningsavfall år 2018. I
MKB-beskrivningen presenteras dock inte en tidsplan som innehåller mellanlagringen och slutförvaringen av rivningsavfallet.

Projektets tidsplan har uppdaterats i
den här ansökan. Slutförvaringens tidpunkt kan inte uppskattas tillförlitligt i
detta skede och VTT ansöker inte om
tillstånd för slutförvaring i detta sammanhang.

I MKB-beskrivningen ges ingen mer ingående beskrivning om de
åtgärder som förutsätts i utredningarna om ordnandet av [kärnmaterial]övervakningen.

VTT lämnar i anslutning till ansökan in
till STUK de underlag som avses i 36 §
i kärnenergiförordningen och i vilka
även denna utredning ingår.

STUK konstaterar att befriandet av kärnavfall från övervakning
som omfattas av kärnenergilagen kan genomföras med förfaranden som STUK godkänt och i enlighet med kraven i direktivet YVL
D.4, beroende på avfallets mängd, nuklidsammansättning och aktivitet, genom ett obegränsat, allmänt eller fallspecifikt förfarande. I
kärnenergilagen och direktivet YVL D.4 används inte begreppet
delvis friklassning.

VTT har granskat allmän och fallspecifik friklassning separat.

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND
Inget att anmärka.
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KOMMUNIKATIONSMINISTERIET
Kommunikationsministeriet ber att man vid den fortsatta beredningen beaktar Trafikverkets utlåtande (bland annat observationerna om de olika sätten att transportera kärnbränslet, om sjötransportrutterna, om de aktörer som borde kontaktas samt informationen om de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som ska
iakttas).

Dessa omständigheter tas i beaktande.

Ministeriet ber att VTT vänligen korrigerar konsekvensbeskrivningens text eftersom vissa hänvisningar är felaktiga. Bland annat
meddelar Trafiksäkerhetsverket inte beslut och därför föreslår ministeriet att hänvisningarna till Trafiksäkerhetsverket Trafis gällande beslut på sidorna 58, 79, 154 stryks. Ministeriet föreslår vidare att ordet ”SOLAS” kompletteras med numret i fördragsserien,
som är FördrS 11/1981. Till exempel i punkt 6.3.1 på sidan 64
nämns trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på
väg (660/1997), som har hävts år 2002. Den gällande förordningen
har nummer 369/2011.

I ansökan och dess bakgrundsmaterial
samt i de transportplaner och ansökningar om transporttillstånd som uppgörs separat hänvisas till den uppdaterade lagstiftningen.

TRAFIKVERKET
Transporterna borde baseras på sjötransporter i så stor omfattning
som möjligt eftersom detta minskar transporterna av kärnbränsle
genom bosättningscentra.

VTT kommer att ansöka om transporttillstånd separat och vid beredningen
av dem prövas transporternas övergripande säkerhet.

I fråga om arrangemangen kring transporterna av kärnbränsle och
rivningsavfall som innehåller radioaktivitet ska VTT kontakta Trafikverket, polisen och andra nödvändiga myndighetsinstanser.
Specialtransporttillstånd beviljas av NTM-centralen i Birkaland. I
fråga om transporter av farliga ämnen ska VTT till behövliga delar
ta kontakt med Trafiksäkerhetsverket Trafi och STUK.

Dessa omständigheter tas i beaktande.

När olika sjötransportalternativ övervägs, ska den som ansvarar
för projektet beakta uppgifterna om dimensionerna av de sjöleder
som ska användas i förhållande till det antagna transportfartygets
storlek. I fråga om de sjöleder som ska användas och om deras
lämplighet för transport av använt kärnbränsle ska VTT kontakta
Trafikverket. Sjötrafiken i anslutning till projektet ska iaktta lagen
om fartygstrafikservice och VTS-myndighetens anvisningar och
föreskrifter.

Dessa omständigheter tas i beaktande.

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND
Inget att anmärka.
STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND
Statens ämbetsverk på Åland har i sitt utlåtande av 1.2.2014 konstaterat att man i MKB-beskrivningen bör beakta samarbetet med
räddningsväsendet och sjöfartsväsendet, vilka borde underrättas
om transporten av använt kärnbränsle på förhand. Denna omständighet beskrivs dock inte i MKB-beskrivningen. Samarbetet med
dessa myndigheter borde dock beaktas vid de praktiska arrangemangen i anslutning till transporten av använt kärnavfall. Inget övrigt att anmärka.

VTT kallar myndigheterna och de
nämnda instanserna att medverka vid
planeringen av transporterna.
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Ålands landskapsregering konstaterar i sitt utlåtande att sjötransport är ett säkert alternativ, men att man ska sträva efter att göra
transportrutten så kort som möjligt. Mellanlagringen och slutförvaringen ska ske på samma plats, antingen i Olkiluoto eller i Lovisa.
Sträckan från Esbo till Lovisa är betydligt kortare än från Esbo till
Olkiluoto. Den senare rutten måste gå genom Skärgårdshavet eller runt Åland på västra sidan, vilket gör att olycksrisken blir större
när rutten blir längre jämfört med det korta ruttalternativet från
Nordsjö eller Kantvik till Valkom hamn. Det kan vara ändamålsenligt att slutförvara det använda kärnbränslet i USA.
Enligt landskapsregeringens uppfattning skulle det vara mycket
viktigt att säkerställa ersättande cancerbehandlingar och fortsatt
cancerforskning innan BNCT-verksamheten läggs ned.

VTT kommer att ansöka om transporttillstånd separat och vid beredningen
av dem prövas transporternas övergripande säkerhet.

Utifrån det utvecklingsarbete som utförts vid reaktorn bygger HNS och bolaget Neutron Therapeutics en BNCTstrålbehandlingsanläggning i sjukhuset
i Mejlans. Behandlingarna fortsätter
med denna anläggning.

MILJÖMINISTERIET
Projektet och de alternativ som ska bedömas
Projektets avgränsning är delvis oklar. I kapitel 2.6.1 presenteras
de olika alternativen för genomförandet av projektet tillsammans
med underalternativen. Enligt detta kapitel omfattar projektet utöver den egentliga nedläggningen de alternativa mellanlagringsoch slutförvaringsåtgärderna både för det använda kärnbränslet
och för rivnings- och driftavfallet. Å andra sidan presenteras dessa
åtgärder i kapitel 2.5 som projekt som anknyter till nedläggningsprojektet. Miljöministeriets ståndpunkt är att den projekthelhet som
är under behandling omfattar nedläggningen av forskningsanstalten tillsammans med det behöriga ombesörjandet av det använda
kärnbränslet och det övriga avfallet.
Enligt konsekvensbeskrivningen kommer en del av rivningsavfallet
från reaktorn eventuellt att transporteras till utlandet för förbehandling innan slutförvaringen, som sker i Finland. Detta gäller främst
rivningsavfall som innehåller aluminium och grafit, vilkas specialegenskaper har betydelse i slutförvaringsförhållandena.
I konsekvensbeskrivningen presenteras inte den eventuella förbehandlingen av detta rivningsavfall som ett separat underalternativ.
Från beskrivningen saknas således en uppskattning om de miljöeffekter som eventuellt uppstår vid specialbehandlingen i Sverige
och Schweiz. I detta sammanhang skulle det ha varit bra att beskriva verksamheten vid Studsvik Ab i Sverige och vid forskningscentralen PSI i Schweiz på ett allmänt plan och konstatera till exempel huruvida dessa anläggningars befintliga tillstånd täcker behandlingen i fråga. Från konsekvensbeskrivningen saknas en diskussion av hur nödvändig specialbehandlingen är och vilka miljökonsekvenser den medför.
Miljöministeriet anser att specialbehandlingen av rivningsavfall i
utlandet har behandlats bristfälligt i beskrivningen. Om man i projektet beslutar att föreslå att rivningsavfallet specialbehandlas utomlands ska uppgifterna om miljökonsekvenserna av denna verksamhet kompletteras i anslutning till ansökan om ändring av drifttillståndet.

VTT ansöker om tillstånd för nedläggning och ansökan innehåller en beskrivning av kärnavfallshanteringen.

För närvarande planerar VTT ingen
specialbehandling på grund av att
mängden av dessa material är ringa.
En preliminär analys visar att de kan
slutförvaras tryggt med lämpliga förpackningar. Den slutliga säkerhetsplaneringen och -motiveringen utförs på
2020-talet.
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Effekter av olyckssituationer
I anslutning till behandlingen av effekterna av eventuella olyckor
vid transporten av använt kärnbränsle hänvisas till en separat utredning som granskar ett olycksfall vid landsvägstransport av använt kärnbränsle där exempelvis fem procent av Cs-137-aktiviteten
i transportbehållaren kommer ut från behållaren och sprids ut i
omgivningen. Den eventuella spridningssituationen är svår att
tolka. Ett viktigt mål med MKB-förfarandet är dock att producera
information till medborgarna om projektet och dess miljökonsekvenser. Man kan anta att effekterna av eventuella transportolyckor väcker intresse eftersom sådana olyckor kan ske var som helst
längs transportrutterna, på ett rätt omfattande område och nära
bebyggelse.

Beredskapsarrangemang dimensioneras i de planer som uppgörs när
transporterna ska utföras. Transportarrangemangen är sådana att radioaktiva
gaser inte kan komma ut i miljön.

Enligt ministeriets uppfattning borde man i beskrivningen ha beskrivit det värsta möjliga scenariot för transportolyckor och dess
konsekvenser för miljön och befolkningen.
Transporten av det använda kärnbränslet till USA
Miljöministeriet betonade i sitt utlåtande om MKB-programmet att
man i konsekvensbeskrivningen så heltäckande som möjligt ska
beskriva på vilket sätt och under vilka omständigheter det använda
kärnbränslet behandlas och mellanlagras i USA och ge en allmän
beskrivning av de nationella slutförvaringsplanerna i USA. Ministeriet betonade att det ska vara möjligt att jämföra de olika alternativen för hanteringen av det använda kärnbränslet utifrån den information som ges i beskrivningen. Utifrån den information som
ges i beskrivningen ska det också vara möjligt att ta ställning till
huruvida förutsättningarna i 7 b § 4 mom. i kärnenergiförordningen
uppfylls för säkerhetens del.
Det finns dock mycket sparsamt med information om mellanlagringen av använt kärnbränsle i Idaho. Det finns ingen beskrivning
bland annat av forskningscentralens miljöövervakning, den lokala
lagstiftningens krav och hur anläggningen fullföljer sina miljöskyldigheter. Även miljöns nuläge i Butteområdet i Idaho har lämnats
utan beskrivning.
Enligt konsekvensbeskrivningen förbereder VTT för närvarande ett
avtal med den amerikanska myndigheten om returnering av det
använda kärnbränslet. Dessutom bereder VTT anskaffning av
transport av det använda kärnbränslet. Utifrån detta verkar det
som om beslutet om hur det använda kärnbränslet kommer att
hanteras redan har fattats trots att MKB-förfarandet ännu inte har
slutförts. Syftet med MKB-förfarandet är att producera information
om miljökonsekvenserna av olika sätt att genomföra projektet som
underlag för beslut och att öka medborgarnas möjligheter att påverka projektet. Att fatta beslut om hur projektet ska genomföras
innan MKB-förfarandet har slutförts undergräver förfarandet.
Miljöministeriet ber att arbets- och näringsministeriet utreder
huruvida det är möjligt enligt kärnenergilagen att ingå ett sådant
avtal som nämns ovan före statsrådets beslut om nedläggning av
anläggningen.
Även om kärnenergilagen (6 a § 2 mom. 2 punkten) gör det möjligt
att skicka använt kärnbränsle till utlandet, betonar kärnenergiförordningen (7 b § 4 mom.) att ett sådant avvikande förfarande ska
vara motiverat med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska

Inom ramen för programmet för returnering av kärnbränslet från utländska
forskningsreaktorer har använt kärnbränsle från flera tiotals reaktorer returnerats till USA. Enligt det nuvarande
returneringsprogrammet ska det använda bränslet returneras till USA senast den 12 maj 2019. Av interna omständigheter i USA förbereder USA:s
energiministerium (DOE) dock bl.a. i
fråga om reaktorn FiR 1 en förlängning
av programperioden och DOE har inlett
ett MKB-förfarande som gäller förlängningen och påbörjat förhandlingar med
VTT om transport- och mellanlagringsarrangemangen.
I stället för att det använda och oanvända kärnbränslet från FiR 1 skulle
slutförvaras som avfall i berggrunden
kan använt och lite använt kärnbränsle
utnyttjas i reaktorer av samma typ i
USA.
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eller andra tungt vägande skäl. På grund av bristerna i den information som ges i konsekvensbeskrivningen kan man inte få en
tillförlitlig bild av hur säker mellanlagringen och slutförvaringen av
det använda kärnbränslet är. I beskrivningen behandlas inte heller
några betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl till att
det använda kärnbränslet borde skickas utomlands.
Övrigt
Miljöministeriet anser att bedömningen ska kompletteras i fråga
om de brister som påtalas i utlåtandet senast i anslutning till den
ansökan om ändring av drifttillståndet som lämnas till statsrådet.
Miljöministeriet föreslår ytterligare att man utöver MKBbeskrivningen också ska foga kontaktmyndighetens utlåtande om
beskrivningen till ansökan om ändring av forskningsreaktorns drifttillstånd.

I ansökan och dess bakgrundsmaterial
beskrivs de omständigheter som varit
oklara eller ofullbordade i MKBbeskrivningen till nödvändiga delar.
Bilaga 12 till ansökan: MKBbeskrivning
Bilaga 12A till ansökan: Kontaktmyndighetens utlåtande
Bilaga 12B till ansökan: Denna utredning

BILAGA 13
Arbets- och näringsministeriets utlåtande 19.12.2014 om överföringen av
skyldigheterna i drifttillståndet för FiR 1 till Teknologiska forskningscentralen VTT
Ab 1.1.2015 (på finska)

BILAGA 14
Statsrådets beslut 18.12.2014 om fastställande av ett lägre maximibelopp för
ansvarigheten för en innehavare av en kärnanläggning med ringa risk (på finska)
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