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KONTAKTINFORMATION OCH FRAMLÄGGNING

Projektansvarig:
Teknologiska forskningscentralen VTT
Kontaktpersoner: Forskningsområdets chef Timo Vanttola och teamchef Petri Kotiluoto
Telefon: 020 722 5020 (Vanttola) eller 020 722 6357 (Kotiluoto)
E-post: fornamn.efternamn@vtt.fi

Kontaktmyndighet:
Arbets- och näringsministeriet
Kontaktperson: Jaana Avolahti
Telefon: 029 506 4836
E-post: fornamn.efternamn@tem.fi

MKB-konsult:
Pöyry Finland Oy
Kontaktperson: MKB-projektchef Minna Jokinen och MKB-projektsamordnare Anna-Katri Räihä
Telefon: 040 570 2117 (Jokinen) eller 050 409 4934 (Räihä)
E-post: fornamn.efternamn@poyry.com

Bedömningsprogrammet är framlagt på följande ställen:
Esbo stad, Brogatan 11 (Köpcentrum Entresse 3 våningen), Esbo centrum
Helsingfors stad, Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, Helsingfors

Grankulla stad, Grankullavägen 10, Grankulla
Vanda stad, Konvaljvägen 13, Vanda

MKB-programmet är också utlagt i elektronisk form på internet:

www.tem.fi > Energia > Ydinenergia

Kartor:
Lantmäteriverket

Översättning av Semantix Finland Oy
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MKB-ARBETSGRUPPEN

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet och -beskrivningen har uppgjorts av Pöyry
Finland Oy som konsultarbete. Material till MKB-beskrivningen har också producerats
av experter från VTT, Platom Oy och Ramboll Finland Oy.
De viktigaste experterna som deltagit i miljökonsekvensbedömningen är:

- DI Minna Jokinen (Pöyry), projektchef
- AFM Anna-Katri Räihä (Pöyry), projektsamordnare, trafikkonsekvenser och kon-

sekvenser för luftkvaliteten
- DI Henni Simpanen (Pöyry), konsekvenser av avfall och avfallshantering, konse-

kvenser av radioaktiva utsläpp, strålsäkerhet, konsekvenser av undantags- och
olyckssituationer

- FM Anna-Liisa Koskinen (Pöyry), konsekvenser av konventionellt avfall och kon-
sekvenser av olycksfalls- och störningssituationer

- DI Carlo di Napoli (Pöyry), bullerkonsekvenser
- FM Soile Turkulainen & FM Sari Ylitulkkila (Pöyry), konsekvenser för miljön
- AFM Lotta Lehtinen (Pöyry), konsekvenser för vattendrag
- FM Riku Hakoniemi (Pöyry), konsekvenser för jordmånen, berggrunden och

grundvattnet
- FM & samh.lic. Kalle Reinikainen (Pöyry), konsekvenser för människornas hälsa,

trivsel och levnadsförhållanden
- DI Saija Miettinen-Tuoma (Ramboll), konsekvenser för markanvändningen och

samhällsstrukturen
- Landskapsarkitekt Mariikka Manninen (Ramboll), konsekvenser för landskapet

och kulturmiljön
- DI Olli Vilkamo (VTT), strålsäkerhet, konsekvenser av undantags- och olyckssi-

tuationer, kärnavfall
- FD Petri Kotiluoto (VTT), rivningsavfallets aktivitet, strålsäkerhet
- DI Jukka Rossi (VTT), konsekvenser av undantags- och olyckssituationer
- DI Vesa Suolanen (VTT), transport av kärnbränsle och rivningsavfall och risker i

anslutning till dem
- Ing. YH Tero Lytsy & DI Timo Siiskonen, åtgärder för nedmontering av reaktorn
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TERMER OCH FÖRKORTNINGAR

I MKB-beskrivningen har följande termer och förkortningar använts:

Aktivitet (Bq) Anger antalet kärnsönderfall i radioaktivt material per tidsenhet. Enheten för
aktivitet är becquerel (Bq) = ett sönderfall per sekund.

Aktiverat avfall Delar och anläggningar som aktiverats av neutronstrålningen i forskningsre-
aktorn FiR 1 och som tagits ur bruk.

ANM Arbets- och näringsministeriet

Använt kärnbränsle Kärnbränsle sägs vara använt när det avlägsnats från reaktorn. Använt kärn-
bränsle är i allmänhet kraftigt strålande.

Ar-41 Radioaktiv argon-41-isotoop

Becquerel (Bq) Mätenhet för radioaktivitet som innebär ett radioaktivt sönderfall per sekund.
1 TBq = 1 Bq x 1012

Blue Ribbon Commission En expertgrupp som utsetts av Förenta staternas federala förvaltning. Grup-
pens uppgift är att utreda slutförvaringen av kärnavfall i USA och föreslå en
ny strategi.

Borneutroninfångningsterapi
(BNCT)

En form av strålbehandling för cancerpatienter. Behandlingen riktas exem-
pelvis på vissa typer av hjärntumörer och andra tumörer i huvud och hals.

Bränsleelement Med bränsleelement i anslutning till forskningsreaktorn FiR 1 avses en en-
skild bränslestav, inte ett bränsleknippe av flera bränslestavar såsom i kraft-
reaktorer.

Bränsleknippe Ett bränsleknippe består av bränslestavar, där uranet som ska användas som
kärnbränsle placerats.

Bränslestav Uran som används som kärnbränsle placeras innanför ett skyddshölje i
bränslestavar.

Co-60 Radioaktiv isotop av kobolt-60.

Driftavfall Radioaktivt avfall som uppstår under drift av en kärnanläggning.

FiR 1 En forskningsreaktor av typ TRIGA Mark II som ligger i Otnäs i Esbo.

Fission Sönderfall av en tung atomkärna till två eller flera lättare kärnor, varvid en
stor mängd neutroner och energi frigörs.

IAEA International Atomic Energy Agency. Internationella atomenergiorganet.

Individ i kritisk grupp Person som representerar den mest exponerade människogruppen i befolk-
ningen

INL Idaho National Laboratory. En forskningscentral för kärnteknik i Idaho, USA.

Isotop Isotoper är olika varianter av samma grundämne, vilka skiljer sig från
varandra med avseende på antalet neutroner i kärnan och kärnans egen-
skaper. Nästan alla grundämnen förekommer i naturen som flera isotoper.

Jonbytesmassa, jonbytes-
material

Jonbytesmassa är ett material som används i anläggningen för rening av re-
aktorns kylmedium (jonväxlare). Med jonväxlare avlägsnas radioaktiva äm-
nen och andra föroreningar från reaktorns kylmedium.

Joniserande strålning Elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning som producerar fria elektro-
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ner och joner när den träffar ett medium. Strålningen kan bryta kemiska bind-
ningar i en molekyl, till exempel bryta en DNA-molekyl som innehåller cellens
arvsmassa. Joniserande strålning är därför farlig för hälsan.

KAJ-lagret Lager för medelaktivt avfall.

Karaktärisering Fastställande av de fysikaliska, kemiska och radiologiska egenskaperna hos
avfall, med hjälp av vilken det är möjligt att motivera behovet av fortsatta ar-
rangemang, förädling, omarbetning gällande avfallet eller dess lämplighet för
senare behandling, processering, lagring eller slutförvaring. Radiologisk ka-
raktärisering av avfall omfattar observation av existensen av enskilda radio-
nuklider samt fastställandet av den totala mängden radionuklider i avfallet.
Karaktärisering kan utföras med flera olika metoder.

Kontaminerat avfall Material som tagits ur bruk som har förorenats av radioaktiva ämnen.

KPA-lager Mellanlager för använt kärnbränsle.

Kraftverksavfall Allmän benämning på det låg- och medelaktiva kärnavfall som uppstår då ett
kärnkraftverk är i drift. Kraftverksavfall består av både drift- och rivningsavfall.

Kärnanläggning Med kärnanläggning avses anläggningar för utvinning av kärnenergi, forsk-
ningsreaktorer medräknade, anläggningar för slutförvaring av kärnavfall i stor
skala samt anläggningar som brukas för tillverkning, produktion, användning,
behandling eller lagring av kärnämne eller kärnavfall i stor skala.

Kärnavfall Allmän benämning på det radioaktiva avfall som uppstår då ett kärnkraftverk
är i drift. Kärnavfall är låg- eller medelaktivt kraftverksavfall eller högaktivt
bränsleavfall.
Kärnavfall utgörs både av radioaktivt avfall som uppkommer i anslutning eller
till följd av användning av kärnenergi i form av använt kärnbränsle eller i an-
nan form, och av ämnen, föremål och konstruktioner som blivit radioaktiva i
anslutning till eller till följd av användningen av kärnenergi och som tagits ur
bruk, och vars radioaktivitet medför en sådan fara att särskilda åtgärder be-
höver vidtas.

Kärnbränsle En förening som innehåller uran eller plutonium avsett för användning i reak-
torer vid kärnkraftverk, och som är packad på ett sådant sätt att den kan an-
vändas för att sammanställa en reaktorhärd som åstadkommer en kedjere-
aktion som bygger på klyvning av kärnor.

Kärnmaterial Kärnämnen samt ämnen, anordningar, anläggningar, datamaterial och avtal
som gäller dem.

Kärnämne Särskilda klyvbara ämnen som lämpar sig för utvinning av kärnenergi, t.ex.
uran, torium och plutonium.

(kW) Kilowatt, effektenhet. 1 megawatt (MW) = 1 000 kW.

MAJ-lagret Lager för lågaktivt avfall.

manSv Enhet för kollektiv dos. Om varje person i en befolkningsgrupp på 1 000 per-
soner får en genomsnittlig stråldos på 20 mSv (= 0,02 Sv) är den kollektiva
dosen 20 manSv.

MKB Miljökonsekvensbedömning. Förfarande enligt lag, dvs. MKB-förfarande.

OL1, OL2, OL3, OL4 Två reaktorenheter som är i drift på Industrins Kraft Abp: kärnkraftverk i
Olkiluoto (Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2), en reaktorenhet som är under byggnad
(Olkiluoto 3) och en reaktorenhet som är under planering (Olkiluoto 4).

ONKALO Posiva Ab:s underjordiska forskningsutrymme för forskning kring slutförvaring
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av använt kärnbränsle i berggrunden.

Slutförvaring Permanent förvaring av kärnavfall så att slutförvaringsplatsen inte behöver
övervakas och att avfallet inte utgör en fara för miljön eller människor.

Solidifieringsanläggning I en solidifieringsanläggning behandlas kärnavfall i flytande eller finfördelad
form på ett sådant sätt att slutresultatet är en fast och enhetlig avfallsprodukt

Radioaktivt avfall Med radioaktivt avfall avses radioaktiva ämnen och anordningar, föremål och
ämnen som kontaminerats av radioaktiva ämnen och som inte har någon
användning och som på grund av sin radioaktivitet måste göras ofarliga.

Radioaktivitet Radioaktiva ämnen bryts ned spontant till lättare grundämnen eller till isoto-
per av samma grundämne där kärnan innehåller mindre bindningsenergi. I
samband med processen avges joniserande strålning, som antingen är
elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning.

Rivningsavfall Avfall som uppstår då en kärnanläggning nedmonteras. En del av rivningsav-
fallet är radioaktivt.

Sievert (Sv) Enhet för stråldos, som anger de hälsoolägenheter som strålningen orsakar.
Multipelenheter är exempelvis millisievert (mSv), som är en tusendel av en
sievert och mikrosievert (μSv), som är en miljondel av en sievert.

STUK Strålsäkerhetscentralen

Stråldos En stråldos är ett mått som beskriver de negativa konsekvenserna av strål-
ning som riktas mot en människa. Enheten för stråldos är sievert (Sv)

Termisk effekt (hos reaktor) Den totala mängden värmeenergi som produceras i en kärnreaktor per tids-
enhet.

Underkriticitet Med underkriticitet avses en situation i vilken mängden fissioner inte kan öka
i kedjereaktionen, vilket innebär att kedjereaktionen inte kan starta (exempel-
vis i trygga slutförvaringsförhållanden för använt bränsle) eller kedjereaktion-
en stannar av sig själv (t.ex. reaktorns effekt minskar).

Granskningsområde Det område där miljökonsekvenser granskas.

TRIGA-reaktor En forskningsreaktor som tillverkats av General Atomics i USA för forskning,
utbildning och produktion av isotoper vars reaktorhärd är placerad i en
otrycksatt öppen vattenbassäng.

Uran Ett grundämne med den kemiska beteckningen U. Den genomsnittliga ande-
len uran i jordskorpan är 0,0004 procent av alla ämnen (fyra gram per ton).
Alla uranisotoper är radioaktiva. Största delen av natururanet utgörs av isoto-
pen U-238, och den har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Isotopen uran
235, som är ett lämpligt bränsle för kärnkraftverk, utgör cirka 0,71 procent av
natururanet.

Uranton Uranmängden i färskt bränsle (tU).

U.S.DoE United States Department of Energy. Energiministeriet i USA.

U.S.NRC United States Nuclear Regulatory Comission. Myndighet som övervakar
kärnsäkerheten i USA

VLJ-grottan Slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt kraftverksavfall.

VTT Teknologiska forskningscentralen

YVL-direktiv Myndighetsdirektiv som publiceras av Strålsäkerhetscentralen och som be-
skriver kravnivån för strålnings- och kärnsäkerhetstillsynen. Säkerhetskraven



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
10/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

gällande användningen av kärnenergi beskrivs i YVL-direktivet.

Årsdos Summan av den effektiva dos som erhålls under ett år genom extern strål-
ning och den effektiva dosen av ackumulerade radioaktiva ämnen som kom-
mer in i kroppen under samma period.
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SAMMANFATTNING

Projektbeskrivning
Bakgrund och syfte

VTT förbereder avveckling av den i Otnäs i Esbo belägna forskningsreaktorn FiR 1.
Syftet med projektet är att lägga ned driften av forskningsreaktorn och genomföra av-
vecklingsåtgärderna på ett sådant sätt att byggnaden kan frigöras för annat bruk.
Forskningsreaktorn FIR 1 är en vattenkyld reaktor med öppen bassäng av typen TRIGA
Mark II från USA. Forskningsreaktorn har använts i över 50 år för forskning, undervis-
ning och produktion av isotoper. På 2000-talet har reaktorns mest betydande verksamhet
varit borneutroninfångningsterapi (BNCT) som getts till patienter med cancer i huvud
och hals samt forskning i anslutning till detta. Behandlingarna har varit avbrutna sedan
det företag som svarade för organiseringen av behandlingsverksamheten försattes i kon-
kurs i januari 2012. Driften och underhållet av reaktorn har varit en betydande ekono-
misk belastning för VTT. Inom sikte finns inga strategiska teknologiska utvecklingspro-
jekt som skulle förutsätta att driften av reaktorn fortsätter.

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

Som genomförandealternativ granskas två huvudalternativ för avveckling av forsknings-
reaktorn.

- ALT1: Omedelbar nedmontering
- ALT2: Fördröjd nedmontering

Till projektet anknyter även eventuell mellanlagring och slutförvaring av det använda
kärnbränsle som uppkommit genom reaktorns verksamhet och av annat radioaktivt drift-
och rivningsavfall. Deras miljökonsekvenser granskas som separata underalternativ i
MKB-beskrivningen. Genomförandet av mellanlagringen och slutförvaringen skulle i
ett senare skede av projektet kunna göras i samarbete med VTT:s samarbetspartner, med
vilka man ska avtala separat om förfarandet. Tillståndshavaren (VTT) har det huvudsak-
liga ansvaret för hanteringen av kärnavfallet.
Som nollalternativ granskas en situation i vilken forskningsreaktorn inte avvecklas och
driften av forskningsreaktorn fortsätter. I detta fall sker avvecklingen och de övriga åt-
gärderna för kärnavfallshanteringen i framtiden.
Tidtabell

Forskningsreaktorn används fortfarande bland annat för produktion av isotoper. Enligt
den nuvarande planen ska reaktorn stängas slutgiltigt av senast under första hälften av år
2016.

Innan reaktorn stängs av ska ändring av reaktorns drifttillstånd och dess villkor sökas
hos Statsrådet. Innan ansökan om ändring lämnas ska projektets miljökonsekvensbe-
dömningsförfarande ha slutförts.
Projektets nedmonteringsplanering och tillståndsförfarandet för planerna genomförs
2014–2016. Efter att reaktorn stängts av transporteras det använda kärnbränslet bort från
reaktorn. Det egentliga nedmonteringsarbetet uppskattas ta cirka 15–20 månader och det
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genomförs 2017–2018. Samtidigt transporteras rivnings- och underhållsavfallet bort för
mellanlagring och/eller slutförvaring.

Bedömning av miljökonsekvenser
Målet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen av
miljökonsekvenser och beaktandet av miljökonsekvenserna på ett enhetligt sätt i plane-
ringen och beslutsprocessen. Målet är också att öka medborgarnas tillgång till informat-
ion samt möjligheter att delta och påverka projektplaneringen. I MKB-förfarandet fattas
inga beslut som gäller projektet och inte heller om tillståndsärenden i anslutning till
detta.

MKB-förfarandet omfattar en programfas och en beskrivningsfas. Ett program för mil-
jökonsekvensbedömning är en plan över hur förfarandet för bedömning av miljökonse-
kvenserna ska organiseras och vilka utredningar som behövs vid förfarandet. I en miljö-
konsekvensbeskrivning presenteras projektets egenskaper och tekniska lösningar. Som
ett resultat av bedömningsförfarandet presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen
också en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser.

Projektets miljökonsekvenser
Utifrån bedömningen av projektets miljökonsekvenser kan man konstatera att projektet
inte har betydande negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvenser skulle kunna uppstå
under åtgärderna för nedmontering av reaktorn genom undantags- och olyckssituationer,
som är mycket osannolika. I en eventuell olyckssituation skulle gasformiga radioaktiva
ämnen kunna frigöras i miljön, men även då är de uppskattade strålningskonsekvenserna
mycket små och begränsade till ett litet område. Konsekvenserna skulle i regel endast
riktas till den personal som deltar i nedmonteringsarbetet.

Det finns inga betydande skillnader mellan projektets huvudalternativ (ALT1: omedel-
bar nedmontering och ALT2: fördröjd nedmontering) eftersom samma nedmonterings-
metoder används oavsett om avvecklingen sker omedelbart eller med dröjsmål. Därför
har de båda alternativen även likartade miljökonsekvenser. Med tanke på strålsäkerheten
har inga skillnader mellan omedelbar eller fördröjd nedmontering observerats i TRIGA-
reaktorer.

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

Använt kärnbränsle
VTT har förberett returneringen av det använda kärnbränslet till USA (A1) som det hu-
vudsakliga kärnavfallshanteringsalternativet. I enlighet med returneringsprogrammet tar
USA:s energiministerium emot TRIGA-bränsle och lagrar det vid anläggningen Idaho
National Laboratory (INL) i USA. Alla miljökonsekvenser av hamnverksamheterna,
landtransporterna och mellanlagringen i USA har bedömts vara små. Returneringen för-
utsätter ett separat avtal med energiministeriet i USA, och dessutom ska överenskom-
melse träffas om detaljerna i transportarrangemangen och tidtabellen för returneringen
av det använda kärnbränslet.
Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn i Olkiluoto (A2) i
Finland skulle inte öka miljökonsekvenserna av byggandet och driften av den slutförva-
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ringsanläggning som Posiva Oy planerar i Olkiluoto. Bränslet från forskningsreaktorn
skulle utgöra endast en mycket liten del av den planerade slutförvaringen av använt
kärnbränsle i Olkiluoto. Dessutom skulle man vid slutförvaringen beakta de vissa sär-
dragen hos bränslet från forskningsreaktorn så att kraven på långtidssäkerhet uppfylls.
Slutförvaringen i Olkiluoto förutsätter dock ett preciserat avtal med Posiva Oy och tek-
niska utredningar eftersom kärnbränslet för forskningsreaktorn FiR 1 avviker till sin
sammansättning och sina dimensioner från det använda bränslet från kärnkraftverk och
kräver därför annorlunda hanteringsmetoder. Dessutom förutsätter genomförandet att
det principbeslut som statsrådet fattat och riksdagen fastställt utvidgas på så sätt att det
också omfattar slutförvaringen av det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 i
Olkiluoto.

Enligt uppskattning finns det inga skillnader i miljökonsekvenserna från mellanlag-
ringsalternativen för det använda kärnbränslet (Lovisa eller Olkiluoto). FiR-bränslets
mängd, aktivitet och restvärme är mycket små jämfört med det bränsle som förvaras i
Lovisa och Olkiluoto i varje fall. När lagringen av det använda bränslet från forsknings-
reaktorn FiR 1 genomförs med ändamålsenliga tekniska lösningar utifrån ingående ut-
redningar, uppskattas lagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn inte
medföra betydande miljökonsekvenser och konsekvenserna avviker inte från de existe-
rande mellanlagrens konsekvenser. Lagring av det använda kärnbränslet (Lovisa eller
Olkiluoto) förutsätter att avtal tecknas med kraftbolaget i fråga, att en detaljerad lag-
ringsplan jämte tidtabeller utarbetas och att nödvändiga tillstånd skaffas.

Rivnings- och driftavfall
Rivningsavfallet från FiR 1 avviker från rivningsavfallet från finländska kärnkraftverk
särskilt vad gäller det aluminium och den grafit som det innehåller. Rivningsavfallets
särdrag har betydelse främst i avfallets slutförvaringsförhållanden, och trygg slutförva-
ring av avfallet kräver tilläggsutredningar. En del av rivningsavfallet kan transporteras
till utlandet för behandling före mellanlagring och slutförvaring i Finland. Syftet med
behandlingen är att försätta avfallet i en form som är lättare att hantera och slutförvara.
Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet i Olkiluoto (B1) eller Lovisa (B2) skulle
ske på befintliga kärnkraftverksområden och i huvudsak i verksamheter som är place-
rade i byggnader och konstruktioner som redan existerar eller som skulle byggas även
utan detta projekt. Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn
FiR 1 ökar eller ändrar inte de miljökonsekvenserna av verksamheterna i fråga, när av-
fallets särdrag beaktas i slutförvaringslösningen.
Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet orsakar inga betydande miljökonsekven-
ser i något skede. I Olkiluoto kan rivnings- och driftavfallet lagras i befintliga konstrukt-
ioner. I Lovisaalternativet kan man bli tvungen att bygga en separat lagerlokal på mark-
ytan eller i berggrunden. Byggnadsarbetena skulle kunna orsaka främst lokala och till-
fälliga konsekvenser. Alternativet för mellanlagring av rivnings- och underhållsavfallet i
Otnäs i underjordiska forskningslokaler som är i VTT:s bruk kräver inga betydande
byggnadsarbeten och medför inga begränsningar för den övriga användningen av forsk-
ningslokalerna. Mellanlagringen i Otnäs har inga konsekvenser för miljön eller markan-
vändningen i området.

Placeringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 på kraftverks-
områdena i Olkiluoto eller Lovisa skulle förutsätta en ändring av kärnkraftverkens drift-
tillstånd eftersom anläggningarnas nuvarande tillstånd endast möjliggör lagring, hante-
ring och slutförvaring av avfall som producerats i kraftverken i områdena. Tillståndsför-



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
14/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

farandet för rivnings- och driftavfallet från FiR 1 skulle kunna genomföras i samband
med framtida ändringar i kraftverkens tillstånd. De nuvarande drifttillstånden för enhet-
erna Lovisa 1 och 2 gäller till 2027 och 2030. Enligt I det nuvarande drifttillståndet för
Lovisa är det tillåtet att efter behov mellanlagra och slutförvara små mängder annat av-
fall än avfall som producerats på kraftverksområdet i Lovisa. Till följd av ibruktagandet
av anläggningen Olkiluoto 3 kan ansamlingen av avfall från flera olika anläggningar
medföra ett behov att utvidga VLJ-grottan uppskattningsvis på 2030-talet, och i anslut-
ning till detta skulle det även vara möjligt att genomföra tillståndsförfarandet för avfal-
let från FiR 1. Väsentliga faktorer vid planeringen av samarbetet och tidtabellen är de
olika tillståndsprocesserna för mellanlagringen och slutförvaringen samt de krav som
YVL-direktiven ställer på avfallsförpackningarna och lokalerna. Beredningsarbetets
omfattning beror på det alternativ som ska genomföras, och arbetet är mer omfattande
om t.ex. helt nya lokaler byggs för mellanlagring. Tillståndsförfarandet för mellanlag-
ringslokalerna i Otnäs skulle fastställas i anslutning till ändringen av drifttillståndsvill-
koren som gäller avvecklingen av forskningsreaktorn.

Delvis befrielse av rivnings- och driftavfallet från övervakning (B3) innebär att avfallet
klassificeras som konventionellt avfall och att det behandlas eller återanvänds som kon-
ventionellt avfall. När avfallshanteringen och materialåteranvändningen utförs på ett
ändamålsenligt sätt orsakar de inga betydande miljökonsekvenser.

Transporter
Den stråldos som transporterna till följd av nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1
medför för befolkningen och transportpersonalen står i direkt proportion till expone-
ringstiden, dvs. till den avverkade resans längd, så transporthastigheten är oförändrad.
Landsvägstransporterna orsakar betydligt större befolkningsdoser än sjötransporterna.
När de olika ruttalternativen för transporten av det använda kärnbränslet granskades, or-
sakades den största befolkningsdosen av transporten av bränslet från kärnkraftverksom-
rådet i Lovisa till Olkiluoto, som är den längsta landsvägstransportrutten. Enligt beräk-
ningarna orsakas personalen som utför transporten av rivnings- och driftavfallet och be-
folkningen en cirka 60 procent mindre stråldos jämfört med bränsletransporten på
samma rutt. Sammandragsvis kan man konstatera att inget transportalternativ till följd
av nedläggningen av FiR 1 orsakar fara för personalen eller befolkningen med tanke på
strålsäkerheten, och att risken för allvarliga hälsoolägenheter som förekommer senare är
försvinnande liten.

Information och deltagande
MKB-förfarandet är en öppen process som invånarna och andra intressentgrupper kan
delta i. Invånare och andra berörda parter kan medverka i projektet genom att lägga
fram sina synpunkter för kontaktmyndigheten, arbets- och näringsministeriet, samt till
den projektansvariga eller konsulten.
För MKB-förfarandet tillsattes en uppföljningsgrupp. Syftet med gruppen var att främja
informationsspridningen och -utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och
andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppen sammanträdde i MKB-program- och
MKB-beskrivningsskedet.
Ett för allmänheten öppet informations- och diskussionsmöte om MKB-programmet
ordnades i Otnäs. Bedömningsprogrammet presenterades på evenemanget, där allmän-
heten också fick möjlighet att uttrycka sina åsikter om miljökonsekvensbedömningen.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
15/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Ytterligare ett informations- och diskussionsmöte ordnas efter att miljökonsekvensbe-
skrivningen har blivit färdig.
I anslutning till miljökonsekvensbedömningen ordnades separata individuella intervjuer
och gruppintervjuer för att samla in information från projektets intressentgrupper.
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1 INLEDNING
VTT förbereder avveckling av den i Otnäs i Esbo belägna forskningsreaktorn FiR 1.
Med avveckling av en kärnanläggning avses att reaktorn stängs av på ett tryggt sätt och
att åtgärder vidtas för att avlägsna radioaktiva ämnen från anläggningen efter att an-
läggningen tagits ur drift. Målet med åtgärderna för avveckling är ett slutligt tillstånd
där anläggningens konstruktioner och system har rengjorts från radioaktiva material så
genomgående att de inte orsakar någon fara för befolkningen och för personal som
eventuellt arbetar i anläggningen.
Forskningsreaktorn FiR 1, som ligger i Otnäs i Esbo, är en vattenkyld reaktor med öp-
pen bassäng av typen TRIGA Mark II, som togs i drift 1962. Även forskningsreaktorns
kärnbränsle härstammar från USA och ingår i programmet för returnering av förbrukat
bränsle  som  energiministeriet  i  USA  inlett  i  syfte  att  förhindra  spridningen  av  kärn-
material. Med forskningsreaktorn åstadkoms kärnreaktioner (kontinuerlig reaktorverk-
samhet) och med dess neutronstrålning produceras radioaktiva isotoper. Reaktorns max-
imala termiska effekt är 250 kW, vilket endast är cirka 0,006 procent av den termiska
effekten för en reaktorenhet (t.ex. Olkiluoto 3) i ett stort kärnkraftverk.
Forskningsreaktorns huvudsakliga användningsområden har varit forskning, utbildning,
produktion av radioisotoper och strålbehandling. Reaktorn används fortfarande för pro-
duktion av isotoper, men de sista strålbehandlingarna gavs i januari 2012. Forskningsre-
aktorn har ett gällande drifttillstånd beviljat av statsrådet. Enligt tillståndet skulle driften
av kärnreaktorn kunna fortsätta fram till 2023. Beslutet om att vidta åtgärder för av-
veckling av reaktorn gjordes sommaren 2012, då man inte kunde säkerställa finansie-
ringen av strålbehandlingsverksamheten efter konkursen av Boneca Oy, som gav strål-
behandlingar. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn stängas slutgiltigt av år 2015 el-
ler senast i början av år 2016, varefter åtgärderna för avveckling av reaktorn inleds.

Forskningsreaktorn FiR 1 är den första kärnanläggningen som ska monteras ned i Fin-
land. På andra håll har flera forskningsreaktorer avvecklats. Det närmaste av dessa pro-
jekt var avvecklingen av tre reaktorer vid forskningscentralen i Risø i Danmark.
Avvecklingen av en forskningsreaktor i Finland ingår i tillämpningsområdet för MKB-
lagen (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 468/2994), eftersom MKB-
förfarandet i enlighet med MKB-förordningen (Statsrådets förordning om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 713/2006, 6 §, 7 b) gäller kärnkraftverk och andra kärn-
reaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer.

Vid MKB-förfarandet granskas inte bara miljökonsekvenserna av nedmonteringen av
forskningsreaktorn, utan även miljökonsekvenserna av transporten, mellanlagringen och
till tillämpliga delar slutförvaringen av det använda kärnbränslet och rivningsavfallet.
Som alternativa genomföranden granskas omedelbar nedmontering av forskningsreak-
torn och fördröjd nedmontering. Som nollalternativ granskas en situation där driften av
forskningsreaktorn fortsätter och avvecklingen genomförs senare.

I denna miljökonsekvensbeskrivning presenteras information om projektet och dess al-
ternativ samt om planeringens tidtabell, projektets uppskattade miljökonsekvenser och
intressentgruppernas deltagande i projektet under MKB-förfarandet.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
17/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

2 PROJEKTET OCH DE ALTERNATIV SOM SKA BEDÖMAS

2.1 Projektansvarig
Som den projektansvariga som avses i MKB-lagen fungerar Teknologiska forsknings-
centralen VTT. VTT är ett ämbetsverk som ingår i arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde och är en del av Finlands innovationssystem. Forskningscentralen är
en opartisk och icke vinstdrivande expertorganisation som verkar oberoende från kun-
derna.

VTT är Nordeuropas största forskningsorganisation, som erbjuder tillämpad polyteknisk
teknologi och innovationer åt sina inhemska och internationella kunder, företag och den
offentliga sektorn. Vid utgången av 2013 hade VTT 2 644 anställda, och dess omsätt-
ning 2013 var cirka 279 miljoner euro.

Lagarna om ett aktiebolag vid namn Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har
stadfästs av presidenten och de träder i kraft 1.1.2015 (762/2014 och 761/2014). I lagen
om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab ges föreskrifter om aktiebolagets syfte,
ställning, uppgifter, ekonomiska verksamhetsprinciper, finansiering och informations-
skyldighet samt om lagens ikraftträdande. VTT granskar under Arbets- och näringsmi-
nisteriets styrning förändringens eventuella effekter med perspektiv på grunderna för
forskningsreaktorns drifttillstånd, kärnansvaret och kärnavfallshanteringen.

2.2 Projektets planering och syfte
Syftet med projektet är att lägga ned driften av forskningsreaktorn FiR 1 och genomföra
avvecklingsåtgärderna på ett sådant sätt att byggnaden kan friklassas från övervakning
och tas i annat bruk. Avvecklingen genomförs så snart det är tekniskt och lagstiftnings-
mässigt möjligt. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn stängas slutgiltigt av senast
under första hälften av 2016, varefter åtgärderna för avveckling av reaktorn genomförs.
Forskningsreaktorn FiR 1 är den första kärnanläggningen som ska monteras ned i Fin-
land.
Forskningsreaktorn FiR 1 har varit i användning sedan 1962 (Bild 2-1). Forskningsreak-
torn har använts i över 50 år för forskning, undervisning och produktion av isotoper. På
2000-talet har reaktorns mest betydande verksamhet varit borneutroninfångningsterapi
(BNCT) som getts till patienter med cancer i huvud och hals samt forskning i anslutning
till detta (se t.ex. Joensuu m.fl. 2011). Behandlingarna har varit avbrutna sedan Boneca
Oy, som svarade för organiseringen av behandlingsverksamheten, försattes i konkurs i
januari 2012.

Driften och underhållet av reaktorn har varit en betydande ekonomisk belastning för
VTT. Inom sikte finns inga strategiska teknologiska utvecklingsprojekt som skulle för-
utsätta att driften av reaktorn fortsätter.
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Bild 2-1. Republikens president Urho Kekkonen skjuter en effektpuls vid invigningen av
forskningsreaktorn FiR 1 år 1962.

2.3 Projektets planeringsläge och tidsplanen för genomförandet
Forskningsreaktorn används fortfarande bland annat för produktion av isotoper. Enligt
den nuvarande planen ska reaktorn stängas slutgiltigt av senast under första hälften av år
2016.
Innan reaktorn stängs av ska ändring av reaktorns drifttillstånd och dess villkor sökas
hos Statsrådet. Innan ansökan om ändring lämnas ska projektets miljökonsekvensbe-
dömningsförfarande ha slutförts.

Projektets nedmonteringsplanering och tillståndsförfarandet för planerna genomförs
2014–2016. Efter att reaktorn stängts av transporteras det använda kärnbränslet bort från
reaktorn. Det egentliga nedmonteringsarbetet uppskattas ta cirka 15–20 månader och det
genomförs 2017–2018. Samtidigt transporteras rivnings- och underhållsavfallet bort för
mellanlagring och/eller slutförvaring.
I den vidstående bilden (Bild 2-2) presenteras den preliminära tidtabellen för nedmonte-
ringen av forskningsreaktorn.
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Bild 2-2. Preliminär tidtabell för nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1.

2.4 Läge och markanvändningsbehov
Forskningsreaktorn FiR 1 finns på Aalto-universitetets campusområde i Otnäs i Esbo
(Bild 2-3). Forskningsreaktorns näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i
Otnäs. I närheten av reaktorn finns Aalto-universitetets lokaler och lokaler för VTT:s
forskningsverksamhet samt parkområden. Forskningsreaktorns område ligger cirka nio
kilometer från Helsingfors centrum.

Forskningsreaktorn FiR 1 ligger i en reaktorbyggnad med tre våningar. Byggnaden ägs
av Aalto Universitetsfastigheter Ab och är i VTT:s bruk. I en byggnad i anslutning till
reaktorbyggnaden finns också separata laboratorieutrymmen. Reaktorbyggnadens vo-
lym är cirka 5 500 m3 och dess yta är cirka 400 m2. Efter avvecklingen befrias lokalerna
till annat bruk.
Lokalerna för material- och kärnavfallsforskning i fastigheten Otsvängen 3 omfattas inte
av avvecklingen av forskningsreaktorn. Rengöringen och överlåtelsen av dessa utrym-
men planeras som ett separat projekt eftersom deras verksamhetstillstånd baseras på
strålskyddslagen och har beviljats separat av Strålsäkerhetscentralen. Detta har även en
koppling till beredningen av flyttningen av kärnsäkerhetshuset, som är under byggnad.

Arbetsskede

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Drift av reaktorn
MKB för avvecklingen
Beredning av ändringsansökan för
drifttillståndet
Myndighetsbehandling av ändringen av
drifttillståndet

Drif ten av reaktorn läggs ned

Avveckling av reaktorn
Nedmonteringsplanering, beredning av
upphandlingen och tillståndsförfarande för
planerna
Myndighetsbehandling av
nedmonteringsplanerna
Planering och tillståndsförfarande för
transporten av det använda bränslet
Förberedelse och transport av det
använda bränslet
Nedmontering av reaktorn

Transporten av rivnings- och driftavfall
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Bild 2-3. Forskningsreaktorns läge i Otnäs.

2.5 Projektets kopplingar till andra projekt
Till projektet anknyter även eventuell specialbehandling samt transport, mellanlagring
och slutförvaring av det använda bränslet och det övriga radioaktiva drift- och rivnings-
avfallet som uppkommit genom reaktorns verksamhet. Tillståndshavaren (VTT) har det
huvudsakliga ansvaret för hanteringen av kärnavfallet. Genomförandet av mellanlag-
ringen och slutförvaringen eller den fortsatta behandlingen av det använda bränslet och
det övriga radioaktiva avfallet skulle i ett senare skede av projektet kunna göras i sam-
arbete med VTT:s samarbetspartner, med vilka man ska avtala separat om förfarandet.

Nedan ges mer ingående information om potentiella samarbetspartner inom lagring,
fortsatt behandling och slutförvaring av det bestrålade bränslet och det radioaktiva drift-
och rivningsavfallet som uppstår då forskningsreaktorn avvecklas.

2.5.1 Använt bränsle
Det använda bränslets avfallshantering kan göras genom att returnera det använda
bränslet till USA i enlighet med U.S.DoE:s (United States Department of Energy) retur-
neringsprogram, vars genomförande VTT har berett som huvudalternativ. Ansvaret för
kärnavfallshanteringen överförs till USA när bränsletransporten anlöper hamn i det mot-
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tagande landet. Ett annat alternativ är att sträva efter att genomföra slutförvaringen av
det använda kärnbränslet i Finland i samarbete med Posiva Oy, men detta förknippas
med flera begränsande faktorer.

Avfallshanteringsmetoderna för det använda kärnbränslet beskrivs mer ingående i kapi-
tel 6.2.

Vid forskningsreaktorn finns dessutom oanvänt bränsle som kan returneras till USA på
samma sätt som det använda bränslet. Det oanvända bränslet skulle kunna användas i
andra motsvarande forskningsreaktorer.

2.5.1.1 Samarbete med energiministeriet i USA
Enligt 6 a § i kärnenergilagen (990/187) ska kärnavfall som uppkommit i Finland hante-
ras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland. Enligt 6 a
§ 2 punkten gäller detta dock inte kärnavfall som uppkommit i Finland i samband med
driften av en forskningsreaktor eller som en följd därav.

VTT har möjlighet att returnera forskningsreaktorns använda kärnbränsle till USA i en-
lighet med Förenta staternas energiministeriums (United States Department of Energy,
U.S.DoE) returneringsprogram (U.S.DoE 2004a). Ett särskilt mål med returneringspro-
grammet är att förhindra spridningen av kärnmaterial, dvs. att samla in uran, som på sin
tid distribuerades till olika länder runt om i världen för fredligt bruk, tillbaka till ur-
sprungslandet. I returneringsprogrammet tar USA hem cirka 20 ton använt kärnbränsle
som är låg- och höganrikat i förhållande till isotopen U-235, dvs. cirka 22 700 enskilda
bränsleelement. (Federal register 1996) Internationella atomenergiorganet IAEA ger
tekniskt stöd till program för returnering av kärnbränsle från forskningsreaktorer
(Goldman, Adelfang & Ritchie: IAEA Activities Related to Research Reactor Fuel Con-
version and Spent Fuel Return Programs).
Ett utlåtande om miljökonsekvensbedömning som gäller det amerikanska energiministe-
riets returneringsprogram och beslutshandlingen i anslutning till den utfärdades 1995
(Federal register 1996). Beslutshandlingen har kompletterats bland annat vad gäller för-
längningen av returneringstidtabellerna för bränslet. Samtliga beslut bekräftar motta-
gandet av använt kärnbränsle från utländska forskningsreaktorer till USA:s energimini-
steriums anläggningar. Nästan allt använt bränsle med aluminiumhölje lagras vid an-
läggningen Savannah River Site, och bränslet med hölje av annat material tillsammans
med allt TRIGA-bränsle lagras vid anläggningen Idaho National Laboratory (INL).
(Federal register 1996)

Sedan 1996 har cirka 60 returneringstransporter av använt kärnbränsle utförts till USA
inom ramen för returneringsprogrammet. Dessa transporter har omfattat över 9 500
bränsleelement. Av dem har över 1 500 bränsleelement innehållit TRIGA-bränsle. An-
vänt bränsle har returnerats bland annat från Tyskland, Japan, Italien, Slovenien, Stor-
britannien, Indonesien, Sydkorea och Rumänien. (Wade 2008) Största delen av returne-
ringarna har gjorts via USA:s militära hamn i Sydcarolina, därifrån bränslet har trans-
porterats som en intern transport i landet till anläggningsområdena. Alla transporter har
utförts tryggt. Ansvaret för det använda kärnbränslet har överförts till USA:s energimi-
nisterium i det skede när fartyget som transporterar kärnbränslet har anlöpt hamn i USA.
Från denna punkt framåt har mottagarlandets lagstiftning iakttagits vid hanteringen av
kärnbränslet. (IAEA 2006a)



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
22/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

År 2012 införde USA en ny strategi för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat
högaktivt avfall utifrån Blue Ribbon Commissions rekommendation. Detta skedde efter
att förberedelserna för den länge planerade slutförvaringsanläggningen i berggrunden i
Yucca Mountain lagts ned. Målet med den nya strategin är att kärnavfall slutförvaras
permanent i berggrunden på så sätt att slutförvaringsanläggningen tas i drift år 2048.
Det använda bränslet ska dock avlägsnas från INL före utgången av 2035 i enlighet med
avtalet (Settlement Agreement) mellan USA:s energiministerium, marinen i USA och
delstaten Idaho från 1995. Innan slutförvaringsanläggningen blir färdig utvecklas mel-
lanlagringsutrymmena för kärnbränsle och högaktivt kärnavfall och byggs nya mellan-
lagringsanläggningar, så att det är möjligt att på ett hållbart sätt täcka behovet av mel-
lanlagringskapacitet för den ökande mängden använt kärnavfall och det använda kär-
navfall som omfattas av förflyttningstvång. (U.S. DoE 2013) U.S.DoE har utrett möjlig-
heten att bygga ett nytt mellanlager som lämpar sig för mer långvarig lagring på anlägg-
ningsområdet i Idaho. Ett förfarande för miljökonsekvensbedömning för den nya an-
läggningen genomfördes 2004. (U.S.NRC 2004)

Enligt returneringsprogrammet kan det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn
FiR 1 returneras till USA på villkor att driften av reaktorn läggs ned senast den 12 maj
2016 och att bränslet mottagits i USA senast den 12 maj 2019. Energiministeriet i USA
förutsätter ett separat avtal om returnering av det använda kärnbränslet. VTT bereder för
närvarande ett avtal om returneringen av det använda kärnbränslet med U.S.DoE. Dess-
utom förbereds anskaffning av transport för det använda kärnbränslet.

Avtal måste tecknas med energiministeriet i USA om detaljerna i transportarrange-
mangen och tidtabellen för returneringen av det använda kärnbränslet. Vid planeringen
av transportarrangemangen kan man utöver de tidigare utredningarna även utnyttja den
erfarenhet som erhållits genom tidigare returtransporter av kärnbränsle från TRIGA-
forskningsreaktorer (IAEA 2006a). Av de nordiska länderna har Danmark (Risø) och
Sverige (Studsvik) utfört liknande bränsletransporter.

Mer ingående information om hanteringen av bränslet från forskningsreaktorn FiR 1
och om transporterna till USA ges i kapitel 6.2.

2.5.1.2 Samarbete med Posiva Oy
I Finland kommer Posiva Oy (Posiva), som ägs av Industrins Kraft Abp (TVO) och For-
tum Power and Heat Oy (Fortum), att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanlägg-
ning för använt kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne. Enligt det för närvarande gällande
principbeslutet om Posiva i enlighet med kärnenergilagen är den maximala mängden
använt kärnbränsle från kärnanläggningar som ska slutförvaras i Olkiluoto 9 000 ton
uran. I denna mängd ingår det använda kärnbränslet från TVO:s anläggningsenheter
OL1, OL2, OL3 (under byggnad) och OL4 (under planering) och från Fortums anlägg-
ningsenheter LO1 och LO2.
I slutet av 2012 lämnade Posiva till arbets- och näringsministeriet en till statsrådet riktad
ansökan om byggnadstillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning i
Olkiluoto för slutförvaring av använt kärnbränsle. Enligt planerna ska inkapslings- och
slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle tas i bruk cirka 2022. Då skulle slut-
förvaringen av använt kärnbränsle från Posivas ägares kärnkraftverk kunna inledas.

Slutförvaringen av det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 har inte ingått i
principbeslutet om slutförvaring i enlighet med kärnenergilagen eller i den ansökan om
byggnadstillstånd som Posiva lämnade 2012. Posiva och VTT har ett principavtal om



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
23/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

denna möjlighet från 1996. Avtalet ingicks ursprungligen mellan VTT och TVO år
1990. Avtalet gäller en situation i vilket returneringen till USA inte genomförs.
Slutförvaringen i Olkiluoto förutsätter dock ett preciserat avtal med Posiva och ett stort
antal olika tekniska utredningar eftersom kärnbränslet för forskningsreaktorn FiR 1 av-
viker till sin sammansättning och sina dimensioner från det använda bränslet från kärn-
kraftverken (Tabell 2-1) och kräver annorlunda hanteringsmetoder. Dessutom förutsät-
ter genomförandet att det principbeslut som statsrådet fattat och riksdagen fastställt ut-
vidgas på så sätt att det också omfattar slutförvaringen av det använda bränslet från
forskningsreaktorn FiR 1 i Olkiluoto. VTT har i detta skede inte berett tekniska planer
eller ett detaljerat avtal som ersätter principavtalet med Posiva eftersom VTT har be-
traktat returneringen av det använda bränslet till USA som huvudalternativet.

VTT och Fortum Power and Heat Oy (IVO) har tidigare gjort grundläggande utredning-
ar om hanteringen av det använda bränslet från FiR 1 och om säkerheten vid slutförva-
ringen. De tidigaste utredningarna som gjordes 25 år sedan gällde transportförpackning-
en som används före slutförvaringen av det använda kärnbränslet från FiR 1 och den
särskilda bränslebehållaren som är avsedd att användas i transportförpackningarna och i
slutförvaringskapseln. VTT har även granskat slutförvaringens säkerhet under beak-
tande av de särskilda egenskaperna hos TRIGA-bränslet (bl.a. bränslematerialen, anrik-
ningen, den låga förbränningen och kriticiteten vid slutförvaringen). Säkerhetsunder-
sökningar och kriticitetsundersökningar har gjorts även senare, senast 2010. Allt som
allt är det möjligt att precisera dessa grundläggande utredningar till tekniska planer och
säkerhetsmotiveringar.
Även om det använda bränslet från forskningsreaktorn slutförvarades i Posivas slutför-
varingsutrymme som ska byggas för slutförvaring av använt kärnbränsle, skulle ansva-
ret för kärnavfallshanteringen bli kvar hos VTT. Posiva har ett motsvarande arrange-
mang med sina ägare TVO och Fortum.
Tabell 2-1. Egenskaperna hos bränsleelement från forskningsreaktorn FiR 1 och
egenskaperna hos bränsleelement från en lättvattenreaktor i Finland.

Bränsleelement från forsk-
ningsreaktorn FiR 1

Bränsleelement från en lätt-
vattenreaktor i Finland

bränslestavens längd 0,726 m 2,5–4,8 m
bränslestavens diameter 37,6 mm ~10 mm
stycken bränslestavar i ett
element 1 ~ 64–120

bränslets material uran-zirkoniumhydrid (UZrH) uranoxid UO2
urankoncentration 8–12 % 88 %
anrikningsgrad (andelen U-
235 isotop i uranet) 20 % ~4 %

Skyddshölje rostfritt stål eller aluminium zirkonium

2.5.1.3 Samarbete med Fortum Power and Heat Oy eller Industrins Kraft Abp
Mellanlagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 före slutför-
varingen i Posivas slutförvaringsutrymme skulle kunna genomföras i samarbete med
Fortum Power and Heat Oy eller Industrins Kraft Abp. Båda bolagen har utrymmen för
mellanlagring av använt kärnbränsle på sina kraftverksområden. Samarbetet förutsätter
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att avtal tecknas med kärnkraftsbolaget i fråga, att en detaljerad lagringsplan jämte tid-
tabeller utarbetas och att nödvändiga tillstånd skaffas.

2.5.2 Rivnings- och driftavfall

2.5.2.1 Samarbete med Fortum Power and Heat Oy eller Industrins Kraft Abp
Mellanlagrings- och slutförvaringsåtgärderna gällande driftavfallet som uppkommer
under driften av forskningsreaktorn FiR 1 och rivningsavfallet som uppstår vid ned-
läggningen av reaktorn skulle kunna vidtas på de befintliga kärnkraftverksplatserna i
Finland i samarbete med kärnkraftsbolagen Fortum Power and Heat Oy eller Industrins
Kraft Abp. Detta förutsätter att VTT ingår ett samarbetsavtal med det aktuella kraftbo-
laget.
VTT har inlett planeringen av mellanlagrings- och slutförvaringsmöjligheterna i samar-
bete med Fortum och TVO. Vid planeringen har man preliminärt uppskattat hur lämp-
liga lagrings- och slutförvaringsanläggningarna för låg- och medelaktivt avfall på For-
tums kraftverksområde i Lovisa och TVO:s kraftverksområde i Olkiluoto är för mellan-
lagring av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn.

I båda fallen skulle mellanlagringen sannolikt förutsätta en ändring av drifttillståndet ef-
tersom anläggningarnas nuvarande tillstånd endast möjliggör lagring, hantering och
slutförvaring av avfall som producerats i kraftverken i områdena. I Olkiluoto kan dessu-
tom slutförvaras statens småavfallspartier som innehas av STUK. I drifttillståndet för
kärnkraftverket i Lovisa konstateras även tillstånd att driva en slutförvaringsanläggning
i vilken låg- och medelaktivt kraftverksavfall, som uppkommit från driften av kärn-
kraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 och genom lagring av använt bränsle, samt
enligt behov ringa mängder avfall som uppkommit på annat sätt än genom verksamhet
på kraftverksområdet i Lovisa, kan placeras på ett sätt som är avsett att vara bestående.
I Olkiluoto finns utrymmen där rivnings- och driftavfallet från FiR 1 tekniskt skulle
kunna mellanlagras och slutförvaras. På kraftverksområdet i Lovisa finns för närvarande
inga färdiga lokaler som skulle lämpa sig för ändamålet. Det finns dock planer på att
bygga underjordiska lokaler i området för avfallet från avvecklingen av kraftverket re-
dan på 2020-talet.

Väsentliga faktorer vid planeringen av samarbetet och tidtabellen är de olika tillstånds-
processerna för mellanlagringen och slutförvaringen samt de krav som YVL-direktiven
ställer på avfallsförpackningarna och lokalerna. Beredningsarbetets omfattning beror på
det alternativ som ska genomföras, och arbetet är mer omfattande om t.ex. helt nya lo-
kaler byggs för mellanlagring. Mer ingående information om de praktiska målen för
samarbetet kommer att ges i samband med att ansökan om ändring av forskningsreak-
torns tillståndsvillkor avseende nedläggningen lämnas in. De utredningar som behövs
för att förbereda den senare slutförvaringen påbörjas i god tid före den sannolika lös-
ningen för slutförvaring av avfallet slås fast.
Metoderna för hanteringen av rivnings- och driftavfallet beskrivs mer ingående i kapitel
6.3.
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2.5.2.2 Samarbetet med andra parter
En del av rivningsavfallet transporteras eventuellt till utlandet för behandling före mel-
lanlagringen och slutförvaringen i Finland. Genom behandling skulle avfallet få en
mindre volym och det radioaktiva materialets andel minska betydligt.
Enligt en ändring som gjordes i kärnenergilagen 1994 ska kärnavfall som uppkommit i
Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Fin-
land. Enligt 6 a § 2 punkten gäller det som framförs ovan dock inte kärnavfall som upp-
kommit i Finland i samband med driften av en forskningsreaktor eller som en följd
därav. Det som framförs ovan gäller i enlighet med 6 a § 1 a punkten i kärnenergilagen
inte heller kärnavfall i vilket mängderna av radioaktiva ämnen är små och vilket trans-
porteras till ett annat land för ändamålsenlig behandling. Det behandlade avfallet retur-
neras för slutförvaring i Finland.
I anslutning till slutförvaringslösningen för kärnavfallet från de finländska kärnkraftver-
ken har man gjort omfattande utredningar av förvaringens långtidssäkerhet i Finlands
berggrund, men beträffande rivningsavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 kräver sär-
skilt egenskaperna och verkningsmekanismerna hos de material som avviker från av-
fallsprodukterna från kärnkraftverken, såsom aluminium och reaktorgrafit, tilläggsut-
redningar. VTT har granskat (Carlsson m.fl. 2014) specialfrågor gällande aluminium
och grafit med tanke på slutförvaringen i slutförvaringsförhållandena i Finland (se mer
ingående information 6.3.2).
Svenska Studsvik Ab har en framstående utrustning för hantering av radioaktiv metall,
och till denna del skulle man kunna utreda möjligheten att smälta ned och återvinna
aluminiumet från forskningsreaktorn. Ett alternativ för den bestrålade reaktorgrafiten
skulle vara att grafiten hanterades exempelvis vid forskningscentralen PSI i Schweiz,
som har utvecklat specialteknik för förpackning av bestrålad grafit (betongmatris) eller
utifrån ett eventuellt avtal med motsvarande teknik i Finland. Enligt den rådande upp-
fattningen är det möjligt att dessa alternativ inte skulle stödja lösningen för slutförvaring
av de små kärnavfallsmängderna från forskningsreaktorn FiR 1 kostnadseffektivt.
Europeiska kommissionens program för kärnsäkerhetsforskning har redan genomfört ett
omfattande kärnavfallsforskningsprojekt gällande reaktorgrafit. Det finns en stor mängd
aktiverat grafitavfall i mycket större forskningsreaktorer och grafitmodererade kraftre-
aktorer runt om i världen (bl.a. i Ryssland och Storbritannien). Man kan vänta sig att
behandlingen och slutförvaringen av reaktorgrafit som kärnavfall behandlas inom det
internationella samarbetet även i fortsättningen.
Det vore nyttigt att inkludera utvecklingsprojekt för avveckling av kärnanläggningar i
Finlands nationella program för kärnavfallsforskning, då rivningen av FiR 1 är det
första nationella projektet för avveckling av en kärnanläggning i Finland. Detta skulle i
högre grad handla om att granska teknik som kräver gemensamt lärande (t.ex. karaktäri-
seringsmätningar av betong, rivningstekniker) än om att utreda faktorer som är specifika
för forskningsreaktorn (såsom grafit och aluminium, som behandlades ovan).

2.6 Alternativ som ska bedömas
Vid MKB-förfarandet granskas miljökonsekvenserna av nedmonteringen av forsknings-
reaktorn, och till tillämpliga delar även miljökonsekvenserna av transporten, mellanlag-
ringen slutförvaringen av det använda kärnbränslet och rivnings- och driftavfallet. Som
alternativa genomföranden granskas två huvudalternativ för avveckling av forskningsre-
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aktorn. Dessa två alternativ är omedelbar nedmontering och fördröjd nedmontering.
Som nollalternativ granskas en situation där driften av forskningsreaktorn fortsätter och
avvecklingen genomförs senare.

2.6.1 Genomförandealternativ
Som genomförandealternativ granskas två huvudalternativ för avveckling av forsknings-
reaktorn.

- ALT1: Omedelbar nedmontering
- ALT2: Fördröjd nedmontering

För genomförandealternativen har separata underalternativ definierats utifrån de alterna-
tiva åtgärderna för mellanlagring och slutförvaring av det använda bränslet och riv-
nings- och driftavfallet på det sätt som anges i vidstående bild (Bild 2-4).

Bild 2-4. Alternativ som bedöms vid MKB-förfarandet med underalternativ

Använt bränsle
För det använda bränslets del granskas två underalternativ för både omedelbar (ALT1)
och fördröjd (ALT2) nedmontering. Dessa underalternativ är:

- A1: Returnering av det använda bränslet till USA (Butte, Idaho)
- A2. Slutförvaring av det använda bränslet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)

Returneringen av det använda bränslet till USA (Butte, Idaho) skulle genomföras så
snart som det är tekniskt möjligt. Om det använda kärnbränslet slutförvarades i Finland
(Olkiluoto, Euraåminne), skulle slutförvaringen föregås av mellanlagring på Hästhol-
men i Lovisa eller i Olkiluoto i Euraåminne.

Vid bedömningen av genomförandealternativen för det använda kärnbränslet beaktas
även konsekvenserna under transporterna.
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Transporterna av det använda bränslet och dess mellanlagrings- och slutförvaringsalter-
nativ beskrivs mer ingående i kapitel 6.2.

Rivnings- och driftavfall
För rivnings- och driftavfallets del granskas tre underalternativ för omedelbar (ALT1)
respektive fördröjd (ALT2) nedmontering. Dessa underalternativ är:

- B1: Slutförvaring av rivnings- och driftavfallet i Finland (Hästholmen, Lovisa)
- B2: Slutförvaring av rivnings- och driftavfallet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)
- B3: Delvis friklassning av rivnings- och driftavfallet från övervakning

Slutförvaringsalternativen för rivnings- och driftavfallet är kärnkraftverksområdena i
Lovisa och Olkiluoto. Utöver slutförvaringen kan det också bli aktuellt med att delvis
friklassa rivnings- och driftavfall från övervakning, när radioisotoperna i de radioaktiva
ämnena i rivnings- och driftavfallet halveras med tiden och ämnena blir ofarliga för
omgivningen.

Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet före slutförvaring eller friklassning från
övervakning skulle ske i Otnäs, Lovisa eller Olkiluoto.

Vid bedömningen av genomförandealternativen för rivnings- och driftavfallet beaktas
även konsekvenserna under transporterna.
Transporterna, mellanlagrings- och slutförvaringsalternativen för rivnings- och driftav-
fallet samt friklasskingen av det från övervakning beskrivs mer ingående i kapitel 6.3.

2.6.2 Nollalternativet
Som nollalternativ granskas en situation i vilken forskningsreaktorn inte avvecklas och
driften av forskningsreaktorn fortsätter. Fortsatt drift innebär en liknande situation som i
dag, då strålningstjänster samt utbildning och forskning bedrivs vid reaktorn. I detta fall
sker avvecklingen och de övriga åtgärderna för kärnavfallshanteringen senare i framti-
den.
För närvarande lagras det använda bränslet som uppkommit i forskningsreaktorn i ett
lager för använt bränsle som finns i reaktorbyggnaden. Fortsatt drift av reaktorn innebär
att lagringen av bränsle fortsätter eller att kärnbränslet gradvis flyttas till slutförvaring i
framtiden.
Nollalternativet betraktas inte för närvarande som ett sannolikt alternativ eftersom det
inte finns ekonomiska förutsättningar för den fortsatta driften av forskningsreaktorn om
inte kompletterande finansiering erhålls.

2.6.3 Ändringar i alternativen som gjorts efter MKB-programskedet
Efter MKB-programskedet har mellanlagringen i Otnäs utelämnats som lagringsalterna-
tiv för det använda kärnbränslet. Om bränslet returneras till USA genomförs returne-
ringen när bränslet har avlägsnats från reaktorn, vilket innebär att mellanlagring inte be-
hövs. Om det använda kärnbränslet slutförvarades i Finland kan mellanlagringen före
det inte göras i Otnäs på grund av den långa mellanlagringstiden och för att det inte
finns lokaler som lämpar sig för ändamålet. Reaktorbyggnaden ägs av Aalto Universi-
tetsfastigheter Ab, och byggnaden ställs till bolagets förfogande så snart som det säker-
hetstekniskt är möjligt. De övriga mellanlagringsalternativen för det använda kärnbräns-
let i Otnäs skulle förutsätta ändring av markanvändningen och ett tillståndsförfarande
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enligt kärnenergilagen, och dessa åtgärder är inte genomförbara med tanke på projektets
tidtabell.
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3 FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

3.1 Behovet av ett MKB-förfarande och dess mål
Europeiska gemenskapernas direktiv 85/337/EEG har med stöd av bilaga tjugo i avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verkställts i Finland genom lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), MKB-lagen, och förordningen
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006), MKB-förordningen.
De projekt på vilka förfarandet för miljökonsekvensbedömning tillämpas definieras med
stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i Statsrådets
förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006). Enligt punkt 7 b
i projektförteckningen i 2 kap. 6 § i MKB-förordningen gäller MKB-förfarandet kärn-
kraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana
kraftverk eller reaktorer.
Målet med MKB-förfarandet är att främja miljökonsekvensbedömningen och att ta hän-
syn till miljökonsekvenserna på ett enhetligt sätt i planeringen och beslutsprocessen.
Målet är också att öka medborgarnas tillgång till information samt möjligheter att delta
och påverka projektplaneringen. I MKB-förfarandet fattar man inga beslut som gäller
projektet och inte heller om tillståndsärenden i anslutning till detta.

3.2 MKB-förfarandets huvudskeden och tidtabell
MKB-förfarandet omfattar en programfas och en beskrivningsfas. Ett program för mil-
jökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan över hur förfarandet för bedöm-
ning av miljökonsekvenserna ska organiseras och vilka utredningar som behövs vid för-
farandet. I en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) presenteras projektets
egenskaper och tekniska lösningar. Som ett resultat av bedömningsförfarandet presente-
ras i miljökonsekvensbeskrivningen också en enhetlig bedömning av projektets miljö-
konsekvenser.

Bedömningsprogram
I det första skedet av förfarandet för miljökonsekvensbedömning har ett bedömnings-
program (MKB-program) uppgjorts. Bedömningsprogrammet är en utredning av pro-
jektområdets nuvarande tillstånd och en plan (arbetsprogram) för vilka konsekvenser
som utreds och på vilket sätt utredningarna görs. I bedömningsprogrammet presenteras
bland annat basinformation om projektet och om de alternativ som ska undersökas samt
en plan om informationen under projektet och en uppskattad tidtabell för projektet.
Den projektansvariga lämnade in MKB-programmet till arbets- och näringsministeriet,
som är kontaktmyndighet, i november 2013. Myndigheten kungjorde att MKB-
programmet finns utlagt bland annat i lokaltidningar och på myndighetens webbplats.
MKB-programmet var framlagt 18.11.2013-16.1.2014 för att utlåtanden och åsikter
skulle kunna framläggas. Arbets- och näringsministeriet sammanställde åsikterna och
utlåtandena och gav sitt eget utlåtande om programmet den 7 februari 2014.

Konsekvensbeskrivning
Resultaten av det bedömningsarbete som gjorts utifrån MKB-programmet och de syn-
punkter och utlåtanden som framlagts om dem har samlats i denna beskrivning. I be-
skrivningen presenteras:
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- en beskrivning av miljöns nuläge,
- de alternativ som ska bedömas,
- alternativens och nollalternativets miljökonsekvenser samt deras betydelse,
- en jämförelse av projektalternativen,
- metoderna för att förebygga och lindra negativa konsekvenser,
- ett förslag till program för uppföljning av miljökonsekvenserna,
- en beskrivning av hur växelverkan och deltagandet ordnas under MKB-

förfarandet,
- en beskrivning av hur kontaktmyndighetens utlåtande beaktas vid uppgörandet

av miljökonsekvensbeskrivningen.

Information om att konsekvensbeskrivningen blivit färdig publiceras i områdets tid-
ningar och beskrivningen läggs fram. Under framläggandet begärs utlåtanden av myn-
digheterna, och invånarna samt andra intressentgrupper har möjlighet att framföra sina
åsikter till arbets- och näringsministeriet som fungerar som kontaktmyndighet. Kon-
taktmyndigheten samlar utlåtandena och åsikterna om beskrivningen och ger utifrån
dem sitt eget utlåtande senast två månader efter att framläggningstiden gått ut. MKB-
förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten lämnar sitt utlåtande om MKB-
beskrivningen till den projektansvariga.

MKB-förfarandets centrala skeden och tidtabell framgår av följande bild (Bild 3-1).

Bild 3-1. MKB-förfarandets planerade tidtabell.

3.3 Parter i MKB-förfarandet
Som projektansvarig fungerar VTT och som kontaktmyndighet arbets- och näringsmi-
nisteriet. Konsulten för MKB-förfarandet är Pöyry Finland Oy.

En viktig roll i MKB-förfarandet har även medborgare och andra myndigheter som på-
verkar MKB-förfarandet bland annat genom att lämna utlåtanden och åsikter. De instan-
ser som medverkar i MKB-förfarandet för detta projekt åskådliggörs i vidstående bild
(Bild 3-2).

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

MKB-programmet
Utarbetande av bedömningsprogrammet
Bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten
Bedömningsprogrammet framlagt
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-beskrivningen
Separata utredningar
Uppgörande av konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten
Konsekvensbeskrivningen framlagd
Kontaktmyndighetens utlåtande
Deltagande och interaktion
Uppföljningsgruppens möten
Möten för allmänheten

MKB-förfarandets skede
2013 2014 2015
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Bild 3-
2. Aktörer som deltar i MKB-förfarandet.

3.4 Uppföljningsgrupp
För att följa upp MKB-förfarandet samlades en uppföljningsgrupp. Syftet med gruppen
är att främja informationsspridningen och -utbytet mellan den projektansvariga, myn-
digheterna och andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppens medlemmar följer upp
hur miljökonsekvensbedömningen fortskrider och framför synpunkter på uppgörandet
av miljökonsekvensbedömningen.
Följande parter har inbjudits att delta i uppföljningsgruppen:

- Fortum Power and Heat Oy
- Industrins Kraft Abp
- Posiva Oy
- Esbo stad

· Tekniska väsendet och miljöväsendet
· Byggnadsinspektionen

- Lovisa stad, miljövårdsenheten
- Euraåminne kommun, miljösektorn
- Strålsäkerhetscentralen STUK
- Västra Nylands räddningsverk
- Västra Nylands polisinrättning
- Aalto-universitetet

· Institutionen för teknisk fysik, kärnteknik
· Institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap
· Fysikergillet
· Studentkåren

- Aalto Universitetsfastigheter Ab
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- VTT, fastighetsförvaltningen
- Stor-Hagalunds invånarforum
- Finlands Naturskyddsförbund
- Helsingfors universitet
- Villmanstrands tekniska universitet
- Indmeas Oy
- Diplomingenjör Esko Ruokola

Uppföljningsgruppen sammanträdde första gången i MKB-programskedet den 10 okto-
ber 2013. Gruppen sammanträdde en andra gång i oktober 2014, varvid utkastet till
MKB-beskrivningen behandlades. På mötet diskuterades bland annat kraven på mellan-
lagrings- och slutförvaringsalternativen för det använda kärnbränslet och rivnings- och
driftavfallet, de separata utredningar som gjorts om projektet, förfarandena i anslutning
till nedmonteringen, eventuella olyckssituationer samt projektets bakgrund och syfte.

3.5 Intervjuer
Som en del av bedömningen av de sociala konsekvenserna som ingår i miljökonse-
kvensbedömningen gjordes individuella intervjuer och gruppintervjuer, i vilka man dis-
kuterade projektets konsekvenser. Ett sammandrag av intervjuerna presenteras i kapitel
11.9.2.

3.6 Information och medverkan
MKB-förfarandet är en öppen process som invånarna och andra intressentgrupper kan
delta i. Medborgarna har kunnat medverka i projektet genom att lägga fram sina åsikter
och synpunkter för kontaktmyndigheten, arbets- och näringsministeriet, samt för den
projektansvariga, dvs. för VTT, eller för MKB-konsulten. Ett av de viktigaste målen
med dialogen har varit att samla och utnyttja de olika parternas åsikter under MKB-
förfarandet.

Ett öppet publikevenemang om miljökonsekvensbedömningsprogrammet ordnades i
Esbo den 26 november 2013. På evenemanget presenterades projektet och MKB-
bedömningsprogrammet. På mötet hade allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter
och ställa frågor om arbetet, de alternativ som undersöks och MKB-förfarandet. Färre
än tio personer deltog i mötet.
Ett motsvarande publikevenemang ordnas i Esbo efter att konsekvensbeskrivningen blir
färdig under dess framläggningstid i november 2014. På evenemanget presenteras resul-
taten av miljökonsekvensbedömningen och MKB-beskrivningen. Mer ingående inform-
ation om evenemanget publiceras i områdets tidningar.

3.7 Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet
Arbets- och näringsministeriet gav sitt utlåtande om MKB-programmet den 7 februari
2014. I sitt utlåtande konstaterar kontaktmyndigheten att VTT:s MKB-program uppfyll-
ler MKB-lagstiftningens krav på innehållet och att det behandlats enligt kraven i MKB-
lagstiftningen.

I vidstående tabell (Tabell 3-1) presenteras de omständigheter på vilka man enligt kon-
taktmyndighetens utlåtande skulle fästa uppmärksamhet då bedömningsutredningarna
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och konsekvensbeskrivningen utarbetades. I tabellens högra kolumn anges hur kontakt-
myndighetens utlåtande har beaktats i bedömningsarbetet.
I kontaktmyndighetens utlåtande konstaterades dessutom att det finns skäl att fästa
uppmärksamhet på de synpunkter som framfördes i de övriga instansernas utlåtanden
och åsikter till den del som det är nödvändigt vid uppgörandet av MKB-beskrivningen. I
MKB-beskrivningen måste den projektansvarige ge erforderliga och tillräckliga svar på
de frågor som dykt upp. Svar på de övriga instansernas utlåtanden och åsikter har sam-
manställts i vidstående tabell (Tabell 3-2).

Tabell 3-1. Behandlingen av kontaktmyndighetens utlåtande i MKB-beskrivningen.

Kontaktmyndighetens utlåtande genomförande
4.1 Projektbeskrivning och alternativ

I MKB-programmet presenteras projektets hela livscykel inklusive
kärnavfallshanteringen med slutförvaring. I de inlämnade utlåtan-
dena framförs att nedmonteringsarbetets omfattning borde framgå
bättre och att nedmonteringsarbetet borde utsträckas till byggna-
den i vilken reaktorn är placerad.
ANM anser att bedömningen ska kompletteras genom att åskåd-
ligt beskriva hur reaktorbyggnaden ser ut efter att avvecklingen
och nedmonteringsarbetet har slutförts. Dessutom ska möjlighet-
erna att riva byggnaden granskas.

Nedmonteringsarbetet beskrivs mer ingående skede
för skede i projektbeskrivningen (kapitel 5).
Avsikten är inte att riva reaktorbyggnaden. VTT
överlåter byggnaden efter att reaktorn har monterats
ned till Aalto Universitetsfastigheter Ab i enlighet
med hyreskontraktet. Överenskommelse om detal-
jerna träffas före avvecklingen.

Mellanlagrings- och slutförvaringsalternativen presenteras i MKB-
programmet, och i programmet konstateras att de behandlas mer
ingående i MKB-beskrivningen. De alternativ som bedöms jämte
deras underalternativ har betraktats som klara i utlåtandena, men
flera preciseringar har framförts gällande dem.
ANM anser att det är motiverat att granska mellanlagringen och
slutförvaringen separat och att i MKB-beskrivningen presentera
vad genomförandet av alternativen kräver av den projektansva-
riga.
För mellanlagringens del ska dess längd bedömas och dess ge-
nomförande även i Otnäs granskas. Likaledes ska det framföras
huruvida mellanlagringen kräver exempelvis att nya lokaler byggs.
För slutförvaringens del ska det diskuteras vilka krav rivnings- och
driftavfallet och det använda bränslet ställer på placeringsorten
och vad slutförvaringen av dem kräver av den som ansvarar för
projektet som gäller forskningsreaktorn.

Mellanlagrings- och slutförvaringsalternativen besk-
rivs mer ingående i kapitel 6, som innehåller en be-
skrivning av byggandet av eventuella nya lokaler,
förbehandlingen av avfallet och kraven på place-
ringsorten. I kapitel 8.4 behandlas tillståndsförfaran-
det och avtalen för de olika alternativen. Även mel-
lanlagringen i Otnäs behandlas.

I MKB-programmet presenteras returnering av det använda kärn-
bränslet till USA som ett alternativ och konstateras att konsekven-
serna av bränsletransporterna presenteras i MKB-beskrivningen. I
utlåtandet betraktas bedömningen som knapp och föreslås kom-
pletteringar bl.a. i beskrivningar och motiveringar.
ANM framför att det är motiverat att bedömningen kompletteras
med de omständigheter som framförs i utlåtandena samt att
transporten och behandlingen av det använda kärnbränslet från
forskningsreaktorn i USA och konsekvenserna av detta beskrivs i
allmänna drag.
ANM påpekar ytterligare att MKB-beskrivningen också ska beakta
sådana omständigheter som mottagaren av det använda kärn-
bränslet eventuellt förutsätter av MKB-beskrivningen.

Beskrivningen av returneringen av det använda
bränslet till USA har kompletterats vad gäller trans-
porterna och behandlingen av bränslet i USA (kapi-
tel 6.2.3) och konsekvenserna av dessa moment
har bedömts (kapitel 12.2).
Textavsnitten om USA bygger på material som er-
hållits av energiministeriet i USA och på kontakter
med ministeriet.

Kärnavfallet från forskningsreaktorn presenteras i MKB-
programmet och som ett alternativ framförs att avfallet behandlas
utomlands och returneras till Finland för slutförvaring. I utlåtan-
dena fästs uppmärksamhet vid särdragen hos avfallet från forsk-
ningsreaktorn och föreslås att de beaktas i bedömningen.
ANM konstaterar att avfallet är en av avvecklingens viktigaste
konsekvenser och anser det motiverat att särdragen hos avfallet
från forskningsreaktorn och avfallets inverkan på hela projektets

Hanteringen, lagringen och slutförvaringen av avfall
behandlas i kapitel 6. Avfallets särdrag behandlas i
kapitel 6.3.2. Projektets kopplingar till andra projekt
och deras tidtabeller behandlas i kapitel 2.5 och 8.4.
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livscykel framförs klart och tydligt. Det är också motiverat att fram-
föra förutsättningarna för behandlingen av avfallet och behand-
lingens fördelar för projektets livscykel i bedömningen.

4.2 Konsekvenserna och utredningen av dem

I MKB-programmet konstateras att bedömningen i enlighet med
MKB-lagen granskar miljökonsekvenserna av avvecklingen av
forskningsreaktorn och betonar konsekvenser som uppskattas
och upplevs vara betydande. I utlåtandena om MKB-programmet
föreslås kompletteringar i de konsekvenser som bedöms.
ANM konstaterar att de konsekvenser som definieras i MKB-lagen
i huvudsak upptagits i MKB-programmet. Bland de konsekvenser
som bedöms saknas exempelvis konsekvenserna för byggnader
och för utnyttjandet av naturresurser. Dessutom saknas en be-
skrivning av konsekvenserna för samhällsstrukturen.
ANM anser att det är motiverat att bedömningen koncentreras på
betydande konsekvenser. Samtidigt förutsätter ANM att de av-
gränsningar och val som gjorts motiveras och att även projektets
typ och dess särdrag beaktas i dem. Särskild uppmärksamhet ska
fästas på konsekvenser för människorna.

Konsekvenserna för samhällsstrukturen beaktas i
bedömningen (kapitel 11.1 och 12.1.1). Projektets
konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser be-
skrivs i kapitel 11.11.
Bedömningens avgränsning och betoning motiveras
i kapitel 9.
För att utreda konsekvenserna för människor gjor-
des intervjuer med projektets intressentgrupper i
syfte att utreda projektets konsekvenser för männi-
skornas levnadsförhållanden och trivsel. Intervjuer-
na presenteras i kapitel 11.9.2.

I MKB-programmet framförs att bedömningen av forskningsreak-
torns miljökonsekvenser omfattar konsekvenserna av undantags-
och olyckssituationer och att bedömningen koncentreras särskilt
på nedmonteringen av forskningsreaktorn och på transporterna av
det radioaktiva avfallet. I utlåtandena har betonats beaktandet av
olycksfall och understrukits särskilt granskningen av olyckor som
förknippas med transporterna.
ANM förutsätter att man utöver olycksfall och undantagssituation-
er och deras konsekvenser även bedömer beredskapsåtgärderna
för olika risker. Dessutom förutsätter ANM att bedömningen om-
fattar mellanlagringen. Bedömningens resultat ska presenteras
åskådligt.

Konsekvenserna av olyckssituationer som förknip-
pas med transporterna beskrivs utifrån en separat
utredning om transporterna, och konsekvenserna av
transportolyckor presenteras i kapitel 12.1.10.

Beredskapsåtgärderna och lagstiftning i anslutning
till dem beskrivs i projektbeskrivningens olika ske-
den. Olycks- och undantagssituationer behandlas i
kapitel 11.12 och 12.1.10 samt åtgärderna för att
förebygga och lindra olägenheter i kapitel 16.

I MKB-programmet anges att området för undersökning av konse-
kvenserna i Otnäs omfattar forskningsreaktorns omgivning inom
en radie på cirka två kilometer och att konsekvenserna av trans-
porterna bedöms i transportrutternas närhet. I MKB-programmet
anges dessutom de potentiella mellanlagrings- och slutförvarings-
platsernas omgivningar som granskningsområden. I utlåtandena
påpekas att motiveringarna för att granskningsområdet har en
radie på två kilometer saknas.
ANM förutsätter att motiveringar för avgränsningen av alla
granskningsområden presenteras i MKB-beskrivningen.

Bedömningens avgränsning och granskningsområ-
den presenteras i kapitel 9.

I MKB-programmet presenteras bedömningsmetoderna i anslut-
ning till de bedömda konsekvenserna. I utlåtandena föreslås
kompletteringar i bedömningsmaterialet.
ANM förutsätter dessutom att särdragen hos forskningsreaktorn
och dess avfall beaktas i bedömningen.

De kompletteringar som föreslås i de övriga utlåtan-
dena och svaren på dem presenteras i tabell 3-2.

4.3 Övriga faktorer som ska beaktas i bedömningen

Arbets- och näringsministeriet anser att projektets uppdaterade
tidtabell ska presenteras i MKB-beskrivningen. I tidtabellen ska
projektets kopplingar till de övriga projekt som nämns i MKB-
programmet beaktas.

Projektets planeringsskede och tidtabellen för ge-
nomförandet av projektet presenteras i kapitel 2.3
och tidtabellen för de anknytande projekten i kapitel
8.4.

ANM konstaterar att detta MKB-förfarande handlar om avveckl-
ingen av forskningsreaktorn, varvid det är påkallat att bedöma
miljökonsekvenserna uttryckligen med tanke på avvecklingen och
nedmonteringen. Detta innebär att mellanlagringen i Otnäs, trans-
porterna till de alternativa orterna och returneringen av det an-
vända kärnbränslet till USA i detta MKB-förfarande omfattas av
detaljerad bedömning.

Konsekvenser under hela projektets livscykel har
beaktats. Den eventuella mellanlagringen av riv-
nings- och driftavfallet i Otnäs har upptagits i be-
dömningen (kapitel 2.6). Miljökonsekvenserna av
returneringen till USA beskrivs i allmänna drag i
kapitel 12.2.
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Den projektansvariga presenterar projektets hela livscykel i MKB-
programmet och de identifierade alternativen i anslutning till detta.
Enligt ANM:s uppfattning är det motiverat att i detta MKB-
förfarande granska alternativen i allmänna drag och beakta de
kompletteringar som föreslås i utlåtandena.

4.4 Plan för ordnande av bedömningsförfarandet och deltagandet i anknytning till detta

Arbets- och näringsministeriet anser att arrangemangen för delta-
gande under miljökonsekvensbedömningsförfarandet kan skötas
på det sätt som framförs i MKB-programmet så att MKB-
uppföljningsgruppens sammansättning breddas till de delar som
framförs i utlåtandena. ANM ber den projektansvariga att över-
väga hur deltagandets effektivitet framförs i konsekvensbeskriv-
ningen.

De förslag som framförs i utlåtandena har beaktats i
uppföljningsgruppens sammansättning. Uppfölj-
ningsgruppens kommentarer har beaktats i MKB-
beskrivningen.
Intressentgruppernas deltagande har utvidgats i
form av intervjuer (kapitel 11.9.2).
Beaktandet av de omständigheter som framförs i
ANM:s utlåtande och de övriga utlåtandena presen-
teras i tabellerna 3-1 och 3-2.

Tabell 3-2. De övriga utlåtanden och åsikter som kontaktmyndigheten samlat in och behandlingen av
dem i MKB-beskrivningen

Övriga utlåtanden och åsikter genomförande
Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet konstaterar i sitt utlåtande att man vid
transport av radioaktiva ämnen ska iaktta den gällande lagen om
transport av farliga ämnen samt de förordningar och föreskrifter
som getts med stöd av lagen. Både de internationella föreskrifter-
na om transport av farliga ämnen och de nationella bestämmel-
serna och föreskrifterna ändras med minst två års mellanrum. Det
lönar sig att kontakta Strålsäkerhetscentralen och Trafiksäker-
hetsverket i det inledande skedet av planeringen av transporterna
för att säkerställa transportsäkerheten. Enligt kommunikationsmi-
nisteriet finns det planer på att de tekniska bestämmelserna och
kraven kommer att upptas i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.
Trafik- och kommunikationsministeriet har också fäst uppmärk-
samhet på vissa felaktiga hänvisningar i MKB-programmet och
ber att de i utlåtandet specificerade punkterna korrigeras.

Föreskrifterna och kraven om transporterna presen-
teras i MKB-beskrivningen (kapitel 8.3.5). Hänvis-
ningarna och de övriga punkterna har kontrollerats
och uppdaterats.

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet konstaterar i sitt utlåtande
beträffande alternativen ALT1 (omedelbar nedmontering) och
ALT2 (fördröjd nedmontering) att de delområden som ska utredas
i programmet borde kompletteras med det av Aalto-universitetet
framförda alternativet att reaktorbyggnaden rivs, eftersom bygg-
naden ligger i en bebyggd kulturmiljö av nationell betydelse, samt
att sidoutrymmena renas för att säkerställa säkerheten. Ministeriet
betraktar de ställningstaganden som Villmanstrands tekniska uni-
versitet framfört som viktiga.
Undervisnings- och kulturministeriet konstaterar dessutom att det
kunde vara nyttigt att komplettera bedömningen av konsekven-
serna för människor med en utredning av mätningen av strålning-
en före och under nedmonteringen i syfte att säkerställa strålsä-
kerheten för de människor som arbetar i näromgivningen.

Avsikten är inte att riva reaktorbyggnaden. VTT
överlåter byggnaden efter att reaktorn har monterats
ned till Aalto Universitetsfastigheter Ab i enlighet
med hyreskontraktet. Överenskommelse om detal-
jerna träffas före avvecklingen.

Åtgärderna för att säkerställa strålsäkerheten under
nedmonteringen beskrivs i kapitel Error! Reference
source not found., bedömningen av strålningsef-
fekterna i kapitel 11.9.3 och uppföljningen i kapitel
17.1.

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet betraktar det som positivt att Västra Nylands
räddningsverk är representerat i MKB-förfarandets uppföljnings-
grupp. Ministeriets räddningsavdelning anser att det är viktigt att
man vid bedömningen av de olika alternativen för genomförandet
av nedmonteringen och vid planeringen av transporten, lagringen,
slutförvaringen o.d. av farligt material beaktar projektets eventu-

Olycks- och undantagssituationer beskrivs i MKB-
beskrivningen i kapitel 11.12 och 12.1.10. Rädd-
ningsmyndigheterna kontaktas under den fortsatta
planeringen.
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ella konsekvenser för de regionala riskerna och för de nödvändiga
arrangemangen inom räddningsväsendet.

Miljöministeriet

Miljöministeriet konstaterar i sitt utlåtande att man i den prelimi-
nära tidtabellen för nedmonteringen inte reserverat tid för behand-
lingen av avvecklingstillståndet, och därför ska tidtabellen kom-
pletteras till denna del.
I beskrivningen ska även motiveringarna till eventuell fördröjd
nedmontering presenteras.
I beskrivningen ska klart och tydligt framföras vilka samarbetsav-
tal och andra arrangemang VTT ska ingå med olika parter. Vidare
ska även förutsättningarna för att avtal uppkommer bedömas.
Även de tillstånd som åtgärderna kräver ska presenteras, vilket
för det använda kärnbränslets del gäller avtal som behövs med
United States Department of Energy och Posiva Oy. Beträffande
rivnings- och driftavfallet gäller behandlingen avtal som ska ingås
med Fortum Power and Heat Oy och Industrins Kraft Abp.
I beskrivningen ska beskrivas mer ingående vad man skulle göra
med grafitdelarna, och under vilka omständigheter. Samtidigt ska
man bedöma hur det som föreskrivs i 6 a § i kärnenergilagen om
hur kärnavfall som uppkommit i Finland ska hanteras, lagras och
slutförvaras i Finland uppfylls i detta alternativ.

Projektets tidtabell har kompletterats och detta pre-
senteras i kapitel 2.3.
Alternativet för fördröjd nedmontering presenteras i
kapitel 5.2.
VTT:s samarbete med olika instanser beskrivs i
kapitel 2.5, och i kapitel 8.4 presenteras dessutom
tidtabellen för tillståndsförfarandet för projektet och
de projekt som anknyter till det.
Hanteringen av grafiten och den finska kärnenergi-
lagens krav behandlas i kapitel 2.5.2.2 och 6.3.2.

Enligt miljöministeriet ska man i konsekvensbeskrivningen så hel-
täckande som möjligt beskriva på vilket sätt och under vilka om-
ständigheter det använda kärnbränslet behandlas och mellanlag-
ras i USA och ge en allmän beskrivning av de nationella slutförva-
ringsplanerna i USA. Det ska vara möjligt att jämföra de olika al-
ternativen för hanteringen av det använda kärnbränslet utifrån den
information som ges i beskrivningen. Utifrån den information som
ges i beskrivningen ska det vara möjligt att ta ställning till huruvida
förutsättningarna i 7 b § 4 mom. i kärnenergiförordningen uppfylls
för säkerhetens del.

Returneringen av det använda bränslet till USA och
den finska kärnenergilagens krav behandlas i kapi-
tel 2.5.1.1 och 6.2.3.
De olika avfallshanteringsalternativens miljökonse-
kvenser har bedömts i kapitel 12.

Miljöministeriet påminner om att Posiva Oy inlämnat en aktuell
utredning om projektets miljökonsekvenser som en bilaga till sin
ansökan om byggnadstillstånd för inkapslings- och slutförvarings-
anläggningen som bolaget gjorde 2012, och att denna utredning
borde utnyttjas i avvecklingsprojektet.

MKB-beskrivningen som inlämnades som bilaga till
Posiva Oy:s ansökan om byggnadstillstånd har ut-
nyttjats vid miljökonsekvensbedömningen.

I projektets konsekvensbeskrivning ska egenskaperna hos det
använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet från forsknings-
reaktorn behandlas och deras eventuella särdrag framföras.
Dessa egenskaper ska beaktas heltäckande i miljökonsekvens-
bedömningen.

Hanteringen, lagringen och slutförvaringen av avfall
behandlas i kapitel 6. Avfallets särdrag utreds och
presenteras i kapitel 6.3.2.

När konsekvenser som uppkommer vid eventuella olycksfalls- och
undantagssituationer i anslutning till mellanlagringen och slutför-
varingen bedöms ska man beakta att det använda kärnbränslet
och det radioaktiva avfallet från forskningsreaktorn inte motsvarar
det material från Finlands övriga kärnkraftverk som ska mellanlag-
ras och slutförvaras.

Olycks- och undantagssituationer beskrivs i MKB-
beskrivningen i kapitel 11.12 och 12.1.10.
Egenskaperna hos det använda kärnbränslet och
rivningsavfallet från FiR 1 behandlas i olika avsnitt.
Huvudsaken är att kärnavfallets mängd och aktivitet
i dem är mycket mindre än hos motsvarande mängd
från kärnkraftverken. Specialegenskaperna behand-
las för grafitens och aluminiumets del utifrån en in-
ternationell litteraturutredning (kapitel 6.3.2).

Vad gäller de tillstånd, planer och beslut som projektet förutsätter
påpekar miljöministeriet att Strålsäkerhetscentralen inte beviljar
ändring av drifttillståndets villkor.
I beskrivningen ska dessutom anges hur det med hänvisning till
de krav på hanteringen, lagringen och placeringen av använt
kärnbränsle på ett sätt om är avsett att vara bestående som fram-
förs i kärnenergiförordningen är motiverat av ett väsentligt eko-

Förfarandet för förnyelse av drifttillståndets villkor
beskrivs i kapitel 8.3.2.
Returneringen av det använda bränslet till USA och
den finska kärnenergilagens krav behandlas i kapi-
tel 2.5.1.1 och 6.2.3.
Enligt 6 a § i kärnenergilagen (990/187) ska kärnav-
fall som uppkommit i Finland hanteras, lagras och
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nomisk eller annat vägande skäl att placera det använda kärnav-
fallet på annat håll än i Finland.

slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestå-
ende i Finland. Enligt 6 a § 2 punkten gäller detta
dock inte kärnavfall som uppkommit i Finland i sam-
band med driften av en forskningsreaktor eller som
en följd därav.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för miljöhälsovård vid regionförvaltningsverket i Södra
Finland anser att det är viktigt att Esbo stads hälsoskyddsmyndig-
het medverkar i bedömningsförfarandet eftersom myndigheten
har lokal sakkunskap om de hälsomässiga omständigheterna i
hälsoskyddsmässigt känsliga objekt och i livsmiljön i influensom-
rådet.

Kontaktmyndighetens begäran om utlåtande gäl-
lande MKB-programmet har lämnats till Esbo stad.
Motsvarande förfarande iakttas även i MKB-
beskrivningsskedet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland framställer att bedöm-
ningen av konsekvenserna av returneringen av det använda
kärnbränslet till USA utvidgas genom att behandlingsmetoderna
och -platserna i USA beskrivs minst på allmän nivå.
Dessutom ska granskningsområdets ekologiska status beskrivas i
beskrivningen av vattendragens nuläge. Uppgifterna om vatten-
dragens tillstånd och vattnets kvalitet ska uppdateras bl.a. från de
senaste observationsrapporterna. Ett utlåtande om MKB-
beskrivningen ska också begäras av Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Egentliga Finland.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland framställer att dess
kommentarer beaktas vid utarbetandet av MKB-beskrivningen och
anser att miljökonsekvensbedömningen uppfyller de innehållskrav
som MKB-lagen ställer på MKB-program.

Miljökonsekvenserna av returneringen till USA besk-
rivs i allmänna drag i kapitel 12.2.
Beskrivningen av nuläget för vattendragen i Otnäs
område har utvidgats från programskedet. Havsom-
rådet beskrivs utifrån de senaste tillgängliga uppgif-
terna och nuläget för dammen Ossinlampi, som
ligger i Otnäs, har utretts med ett separat expertbe-
sök i objektet.

Västra Nylands räddningsverk

Räddningsverket borde vid varje tid ha en klar lägesbild över
verksamheten i objektet och över åtgärderna i eventuella olyckssi-
tuationer. Räddningsverket ska informeras i god tid om de olika
skedena i verksamheten och om åtgärderna under dem. Normala
åtgärder för förebyggande av olyckor och beredskap samt åtgär-
der i olycksfall ska vidtas i verksamheten. Särskilda åtgärder ska
vidtas för att säkerställa förutsättningarna för räddningsverksam-
het under avvecklingen och nedmonteringsarbetet. Uppgifterna
om transporterna ska lämnas till räddningsverket.
Enligt räddningsverket ska de sammantagna effekterna med met-
roprojektet beaktas. Om det i de framtida utredningarna framgår
något som är av vikt med tanke på räddningsverket, önskar rädd-
ningsverket samarbete. Vidare framställer räddningsverket att ett
gemensamt möte ordnas i god tid innan nedmonteringsarbetet
inleds.

Projektets tidtabell presenteras i kapitel 2.3. Olycks-
och undantagssituationer beskrivs i MKB-
beskrivningen i kapitel 11.12 och 12.1.10.
Räddningsmyndigheterna kontaktas under den fort-
satta planeringen.
De sammantagna effekterna beskrivs i kapitel 14.

Sammandragsvis konstaterar räddningsverket att räddningsverket
ska vara informerat om tidpunkten av varje pågående skede, få
en beskrivning av verksamheten i objektet, få en prognos som
gäller frigörelsen av radioaktiva ämnen och information om strål-
ningsriskerna så att räddningsverket kan genomföra insatser så
snabbt som möjligt vid en eventuell olycka.

Den projektansvariga håller kontakt med rädd-
ningsmyndigheterna under den fortsatta planeringen
av projektet.

Strålsäkerhetscentralen
STUK förutsätter preciseringar i följande omständigheter:
- I MKB-beskrivningen ska presenteras den planerade omfatt-

ningen av nedmonteringen av forskningsreaktorn
- preciserade beskrivningar om den fortsatta användningen av

lokalerna
- preciserade planer för genomförandet av nedmonteringen

och för dess tidtabell
- vid sidan av minskningen av aktivitetsnivån även mer ingå-

Nedmonteringen av forskningsreaktorn presenteras
i kapitel 5 och projektets tidtabell i kapitel 2.3
Lokalerna friklassas från övervakning och överlåts
därefter till Aalto Universitetsfastigheter Ab (kapitel
5.1.7).
Alternativet för fördröjd nedmontering presenteras i
kapitel 5.2.
Alternativen för mellanlagring och slutförvaring av
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ende motiveringar av för- och nackdelarna med alternativet
för fördröjd nedmontering.

I MKB-beskrivningen ska preciseras vilken andel av den plane-
rade tiden kommer att användas för förberedandet av de till-
ståndsansökningar som avvecklingen kräver och för handlägg-
ningen av tillståndsansökningen hos de behöriga myndigheterna,
samt vilka arbeten i det förberedande skedet avvecklingen av
forskningsreaktorn kommer att omfatta medan reaktorn fortfa-
rande är i drift.
En mer exakt uppskattning av alternativen för mellanlagring och
slutförvaring av avfallet ska presenteras i MKB-beskrivningen eller
senast i den slutliga avvecklingsplan som lämnas in till STUK.

avfallet presenteras i MKB-beskrivningen och de
preciseras ytterligare i projektets senare skeden.

STUK påpekar att MKB-programmet delvis beskriver dekontami-
nationsåtgärdernas och reningsåtgärdernas slutresultat på ett
inkonsekvent sätt. I MKB-beskrivningen ska fästas uppmärksam-
het på det från radioaktiva ämnen rengjorda avfallets mängd, kva-
litet och aktivitetsnivå samt på definitionen av anläggningens slut-
tillstånd. De förfaranden och gränsvärden som föreskrivs i direkti-
vet YVL D.4 ska beaktas.

Genomförandet av nedmonteringen beskrivs i kapi-
tel 5 och uppgifterna om rivningsavfallet presenteras
i kapitel 6.3. Till åtskillnad från kärnkraftverken finns
det knappt någon ytkontamination som ska renas
(dekontamination) i FiR 1.

STUK fäster uppmärksamhet på att man måste sörja för reaktorns
driftssäkerhet och säkerhets- och beredskapsåtgärder på påkallat
sätt även under avvecklingsskedet.

Åtgärderna för att säkerställa säkerheten under av-
vecklingen beskrivs i kapitel Error! Reference
source not found..

Enligt MKB-programmet har VTT och kraftbolagen inget avtal om
mellanlagring av rivningsavfallet, och VTT har inga alternativa
egna lokaler för genomförande av lagringen. Förfarandena ska
beskrivas i MKB-beskrivningen eller senast i den slutliga avveckl-
ingsplanen.

De alternativa mellanlagringslokalerna beskrivs i
kapitel 2.5.2 och 6.3.3.

STUK framställer att det sätt på vilket erfarenheterna av nedmon-
teringen av Triga-reaktorer på andra håll har utnyttjats vid ned-
monteringen av FiR 1 beskrivs i MKB-beskrivningen eller senast i
den slutliga avvecklingsplanen.
För MKB-beskrivningen ska kontrolleras att hänvisningarna till
lagstiftningen, det gällande drifttillståndet för slutförvaringsanlägg-
ningen i Olkiluoto och STUK:s YVL-direktiv är aktuella.

För MKB-beskrivningen har gjorts en separat utred-
ning i vilka erfarenheter från andra nedmonterings-
och avvecklingsprojekt har utnyttjats. Dessa beak-
tas i kapitel 5 i MKB-beskrivningen.
Hänvisningarna har kontrollerats och uppdaterats.

Enligt STUK:s utlåtande ska man i MKB-beskrivningen beakta att
avfallshanteringen även omfattar fastställandet av avfallets aktivi-
tet, sorteringen av avfallet utifrån dess aktivitet och material samt
bokföring av avfallet.
Förfarandena för förpackning av det rivnings- och driftavfall som
uppstår vid avvecklingen ska preciseras i MKB-beskrivningen eller
senast i den slutliga avvecklingsplanen.

Behandlingen av rivningsavfallet beskrivs i kapitel
5.1.6 och 6.3.

Textavsnittet om planläggningen i Olkiluoto ska preciseras i MKB-
beskrivningen eftersom det innehåller felaktigheter och inexakt-
heter.

Olkiluotos planläggning har kontrollerats och den
beskrivs i kapitel 10.1.1.

I stycket om förnyandet av drifttillståndsvillkoren saknas ett om-
nämnande av den övervakning som behövs för att förhindra
spridningen av kärnvapen, och i punkt 11.3.6 saknas en hänvis-
ning till YVL-direktivet D.1 som omfattar förfarandena för övervak-
ning av kärnmaterial fram till avvecklingen.
I punkt 11.3.7 finns inget omnämnande av det färska bränslet,
vars transport och export också förutsätter ett tillstånd i enlighet
med kärnenergilagen. Även exporten av det använda kärnbräns-
let, som kräver iakttagande av föreskrifterna i EU-direktivet
2006/117, borde beaktas tydligare i MKB-beskrivningen. Före-
skrifterna beskrivs i detalj i STUK:s direktiv ST 5.7.

Kapitel 8.3.2, som handlar om förnyandet av drifttill-
ståndsvillkoren, har uppdaterats och alla relevanta
YVL-direktiv beaktas vid planeringen av projektet.
Föreskrifterna och skyldigheterna avseende bräns-
letransporterna presenteras i kapitel 8.3.5.
Föreskrifterna i EU-direktivet ingår i tillståndspro-
cessen och de gäller även myndigheternas skyldig-
heter.

Helsingfors stad

Helsingfors stad konstaterar att MKB-programmet utarbetats om-
sorgsfullt. För att garantera informationsgången och ett smidigt

Bedömningens avgränsning och granskningsområ-
den presenteras i kapitel 9.
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Övriga utlåtanden och åsikter genomförande
genomförande av projektet har bildats en omfattande uppfölj-
ningsgrupp, vilket är exceptionellt i MKB-förfaranden. Som områ-
det för granskning av miljökonsekvenserna har definierats ett om-
råde omkring forskningsreaktorn i Otnäs med en radie på cirka två
kilometer. Inga motiveringar för avgränsningen av influensområ-
det framförs. I MKB-programmet anges inte heller storleken av det
influensområde i närheten av transportrutterna som avses bli
granskat. Det vore bra att nämna detta i programmet.

Euraåminne kommun

Euraåminne kommun konstaterar i sitt utlåtande att bedömnings-
programmet innehåller en tillräcklig plan över de konsekvenser
som granskas och hur utredningarna görs. Kommunstyrelsen
anser att det är bra att man vid bedömningen av konsekvenserna
även granskar konsekvenserna av transporten av använt bränsle
och rivningsavfall i transportrutternas närhet samt i omgivningen
kring potentiella mellanlagrings- och slutförvaringsplatser. Kom-
munstyrelsen vill betona att projektet även handlar om eventuell
specialbehandling samt transport, mellanlagring och slutförvaring
av det använda bränslet som uppkommit genom verksamheten
och av annat radioaktivt avfall och rivningsavfall. Slutförvaringen
av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn ingår inte i
principbesluten eller byggnadstillståndsbesluten för Posiva.

-

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland väntar sig att man i MKB-
beskrivningen presenterar en mer detaljerad redogörelse över
transportrutterna och säkerhets- och beredskapsarrangemangen i
anslutning till transporterna samt om transportarrangemangen och
hälsoeffekterna till följd av transporterna.
I MKB-beskrivningen ska presenteras olika potentiella olycksfall
och deras konsekvenser samt räddningsåtgärderna. Dessutom
ska man beskriva de beredskapsåtgärder och förebyggande åt-
gärder som vidtas avseende olycksfall.
I MKB-beskrivningen ska samarbetet mellan sjöfarten och rädd-
ningsmyndigheterna behandlas.

Genomförandet av transporterna presenteras i kapi-
tel 6.2.2 och 6.3.1, deras miljökonsekvenser be-
döms i kapitel 12.1.3 och hälsoeffekterna i anslut-
ning till transporterna i kapitel 12.1.9.2.
Bedömningen av effekterna av undantags- och
olyckssituationer presenteras i kapitel 12.1.10.
Säkerhets- och beredskapsarrangemangen beskrivs
i samma kapitel.
Vid den fortsatta planeringen av projektet tas kon-
takt med räddningsmyndigheterna.

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet konstaterar att MKB-programmet är bristfälligt
till sin omfattning. Det är sannolikt inte möjligt att ta reaktorbygg-
naden i användning för ett annat ändamål i fortsättningen även
om man genom mätningar skulle kunna konstatera att lokalerna
är rena från radioaktiva ämnen. Det vore ytterst exceptionellt att
en reaktorbyggnad som tagits ur bruk skulle tas i annan använd-
ning efteråt. Överallt i världen har man iakttagit ett förfarande som
innebär att även byggnaden rivs. Radioaktiva ämnen från forsk-
ningsreaktorn har hanterats också i andra byggnader som VTT
använder (sidoutrymmen), som kan ha kontaminerats. I MKB-
programmet ska rivningen av hela byggnaden och rengörandet av
sidoutrymmena beaktas.

Avsikten är inte att riva reaktorbyggnaden. VTT
överlåter byggnaden efter att reaktorn har monterats
ned till Aalto Universitetsfastigheter Ab i enlighet
med hyreskontraktet. Överenskommelse om detal-
jerna träffas före avvecklingen.
Friklassandet av byggnaden från övervakning besk-
rivs i kapitel 5.1.7.

Även de mindre lagerlokaler som fortsättningsvis
varit i reaktorns bruk friklassas från övervakning på
motsvarande sätt.

Separat från detta projekt utför VTT en mycket om-
fattande rengöring av materialforskningslaboratori-
ets lokaler. Övervakningen av det ankommer på
Strålsäkerhetscentralen i enlighet med Strålskydds-
lagen och ST-direktiven.

Villmanstrands tekniska universitet

Villmanstrands tekniska universitet konstaterar att MKB-
programmet till sitt innehåll är ändamålsenligt och täckande.
Beskrivningen av själva reaktorn och dess aktivaste delar är rela-
tivt översiktlig. MKB-programmet beskriver i huvuddrag de åtgär-
der som behövs för att lägga ned reaktorn och montera ned reak-
torn. Det vore bra att i MKB-beskrivningen presentera mer i detalj
med vilka metoder och med vilka anordningar styckningen och

Nedmonteringen av forskningsreaktorn beskrivs i
kapitel 5.
Separat från detta projekt utför VTT en rengöring av
materialforskningslaboratoriets lokaler. Vid plane-
ringen av mellanlagringen av det radioaktiva avfallet
från rengöringen beaktas motsvarande alternativ för
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Övriga utlåtanden och åsikter genomförande
kompakteringen av de aktiva delarna skulle utföras, så att de
strålskyddsåtgärder och andra skyddsåtgärder som förknippas
med arbetsmomenten och det eventuella extra avfall som uppstår
genom dem blir beaktade.
Det vore också bra att granska huruvida det är möjligt att uppnå
synergifördelar mellan projektet för nedmontering av forsknings-
reaktorn och avvecklingen av hotcell-laboratoriet, som finns i
samma fastighet.
Av MKB-programmet framgår inte om ett förfarande för ingående
av avtal som möjliggör samarbete med kärnkraftverken är i gång
eller under planering.
I MKB-beskrivningen borde den speciella sammansättningen hos
det avfall som uppkommer då forskningsreaktorn monteras ned
beaktas klart eftersom det låg- och medelaktiva avfallet från kraft-
verken inte innehåller likadana mängder eller kombinationer av
aluminium, grafit eller fluor som aktiverats. I Finland finns ingen
tidigare erfarenhet av de krav som ska ställas på transport- och
slutförvaringsförpackningar för de nämnda ämnena. Det finns
anledning att i MKB-beskrivningsskedet precisera informationen
om behandlingen av de för forskningsreaktorn specifika avfalls-
materialen och deras inverkan på slutförvaringen med tanke på
både arbetarskyddet och långtidssäkerheten.

genomförandet som för FiR 1 i Otnäs.
VTT:s eventuella samarbetspartner och avtalsar-
rangemang beskrivs i kapitel 2.5.
Hanteringen, lagringen och slutförvaringen av riv-
ningsavfallet behandlas i kapitel 6.3. Avfallets sär-
drag utreds och presenteras i kapitel 6.3.2.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt konstaterar att det inte
har något att tillägga till de tidigare utlåtandena. Sjukvårdsdi-
striktet förespråkar det s.k. nollalternativet.

Nollalternativet behandlas i kapitel 13.-

Fortum Power and Heat Oy

Fortum påpekar att den strategi som presenteras förutsätter avtal
mellan parterna, lösningar på många tekniska och administrativa
frågor samt forskning och utveckling som säkerställer att avfallet
är slutförvaringsdugligt. Det vore en stor utmaning att mellanlagra
det använda bränslet från forskningsreaktorn i lagret för använt
bränsle i Lovisa, och därför vore det ändamålsenligt att använda
något annat tekniskt koncept för mellanlagringen.
Det vore bra att precisera den strategi för nedmontering som pre-
senteras i MKB-programmet. Exempelvis beträffande låg- och
medelaktivt avfall borde möjligheterna att mellanlagra avfallet i
VTT:s egna lokaler granskas mer ingående. Möjligheten att fri-
klassa kärnavfallet från övervakning borde beaktas bättre i av-
fallshanteringsstrategin.
Eftersom det är fråga om ett MKB-program som gäller avveckling
och eftersom ett separat MKB-förfarande i sinom tid kommer att
göras för slutförvaringen av rivningsavfallet från kärnkraftverken
vore det ändamålsenligt att i denna rapport lägga större tonvikt på
miljökonsekvenserna av själva nedmonteringsarbetena och av
eventuella störnings- och olyckssituationer under nedmontering-
en.

VTT:s eventuella samarbetspartner och avtalsar-
rangemang beskrivs i kapitel 2.5. Projektets livscy-
kel och dess kopplingar till tidtabellerna och till-
ståndsförfarandena för andra projekt beskrivs i kapi-
tel 8.4.
Hanteringen, lagringen och slutförvaringen av riv-
ningsavfallet behandlas i kapitel 6.3. Avfallets sär-
drag utreds och presenteras i kapitel 6.3.2. I anslut-
ning till beskrivningen av alternativen presenteras
också alternativet för mellanlagring i VTT:s egna
lokaler.

Posiva Ab
Posiva har inga anmärkningar angående MKB-programmet. -

Industrins Kraft Abp

TVO framför att TVO:s kärnkraftverksenheter i Olkiluoto inte har
tillstånd som möjliggör mellanlagring av använt kärnbränsle från
forskningsreaktorn på anläggningsområdet. I drifttillståndet för
TVO:s slutförvaringsutrymme för kraftverksavfall (VLJ-grottan)
finns inte ett sådant tillstånd som slutförvaringen av drift- och riv-
ningsavfallet från forskningsreaktorn förutsätter eller tillstånd för
mellanlagring av avfallet. Posiva Oy har inte beviljats ett sådant
principbeslut enligt vilket det vore förenligt med samhällets bästa
att det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn skulle slut-

VTT:s eventuella samarbetspartner och avtalsar-
rangemang beskrivs i kapitel 2.5. Projektets livscy-
kel och dess kopplingar till tidtabellerna och till-
ståndsförfarandena för andra projekt beskrivs i kapi-
tel 8.4.
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Övriga utlåtanden och åsikter genomförande
förvaras i Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning. Genomförandet
av de alternativa planerna förutsätter detaljerade avtal mellan de
berörda aktörerna. Inga förhandlingar om sådana detaljerade av-
tal har förts med TVO. De alternativa planer avseende TVO som
framförs i MKB-programmet kräver långvariga tillståndsprocesser
och myndighetsbeslut och -tillstånd i enlighet med kärnenergila-
gen.

I MKB-programmet presenteras endast sådana alternativ för mel-
lanlagring och slutförvaring av rivnings- och driftavfallet som krä-
ver användning av lokaler som innehas av de i Finland verk-
samma kärnkraftsbolagen. Lagringen och slutförvaringen av såd-
ana avfallsslag som grafit, aluminium och moderatormaterialet
som innehåller fluor från strålbehandlingsstationen och de even-
tuella behandlingsmetoderna kräver att separata tilläggsutred-
ningar görs och att alternativa slutförvaringssätt presenteras.

Behandlingen av rivnings- och driftavfallet före mel-
lanlagringen och slutförvaringen presenteras i kapi-
tel 6.3.2.

Övriga utlåtanden och åsikter

En privatperson framförde sin åsikt om MKB-programmet. I åsik-
ten framförs att MKB-programmet borde kompletteras beträffande
konsekvenser för människornas hälsa och levnadsförhållanden.
Vid bedömningen borde uppmärksamhet fästas vid de konse-
kvenser som orsakas av att reaktorn avvecklas jämfört med att
driften fortsätter. Avvecklingen skulle påverka hälso- och sjukvår-
den, forskningen och utbildningen.
Vid bedömningen borde också uppmärksamhet fästas vid tidsdi-
mensionen och en utdragen avvecklingsprocess jämföras med
fortsatt drift fram till dess att avvecklingsåtgärderna och slutförva-
ringen av avfallet kan genomföras i snabb takt.

Projektets konsekvenser för människornas hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel behandlas i kapitel
11.9 och 12.1.9. Bedömningen av de sociala effek-
terna har utvidgats i form av intervjuer (kapitel
11.9.2).
Nollalternativet behandlas i kapitel 13.
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4 ALLMÄN BESKRIVNING AV FORSKNINGSREAKTORN

4.1 Ändamål
Fram till 2012 var ett av de huvudsakliga ändamålen med forskningsreaktorn FiR 1 att
ge borneutroninfångningsterapi (BNCT, boron neutron capture therapy) till patienter
samt forskning och utveckling kring fysikalisk medicin i anslutning till dem. I anslut-
ning till reaktorn har byggts en behandlingsstation vars neutronmoderator bildar en källa
av epitermiska neutroner som används för att ge BNCT-behandlingar till cancerpatien-
ter. Med BNCT behandlas tumörer som är svåra att behandla med andra metoder. Be-
handlingen bygger på en neutroninfångningsreaktion i isotopen bor 10. I reaktionen
uppstår strålning av laddade partiklar med mycket begränsad räckvidd.
Med forskningsreaktorn produceras radioisotoper bland annat för användning i indu-
strimätningar. Syftet med bestrålning i reaktorn FiR 1 är i allmänhet att tillverka radio-
aktiva strålningskällor eller att aktivera ett prov för att fastställa koncentrationerna av
vissa grundämnen. De prover som ska bestrålas placeras i reaktorhärden och i bestrål-
ningsutrymmena omkring dem där neutronflödet är så stort som möjligt. Genom aktive-
ringsanalys kan man undersöka bland annat geologiska och biologiska prover samt för-
oreningar i olika material och processlösningar.

Forskningsreaktorn används också för undersökning av strålningsbeständighet. Bland
annat givare som planerats för mätning av magnetfältet i fusionsreaktorn ITER, som är
under byggnad, har bestrålats vid reaktorn.
Vidare används forskningsreaktorn för undervisning och utbildning inom kärnteknik
och kärnsäkerhet i samarbete med finländska och svenska högskolor.

4.2 Reaktorns konstruktion och funktion
FiR 1-reaktorn är en forskningsreaktor av TRIGA Mark II-typ som tillverkats av Gene-
ral Atomics. Med neutronstrålningen från denna Finlands första kärnreaktor, som togs i
drift 1962, kan man fortfarande åstadkomma kärnreaktioner för mätningar och produ-
cera radioaktiva isotoper. Reaktorns termiska effekt är 250 kW, men den värmeenergi
som uppstår i reaktorhärden utnyttjas inte.
FiR 1 är en vattenkyld reaktor med öppen bassäng. Reaktorn omfattar en reaktorbassäng
av aluminium, en reaktorhärd med grafitreflektor och ett biologiskt strålskydd av be-
tong. Vattnet i reaktorbassängen fungerar som kylmedium, moderator och i vertikalrikt-
ning som strålskydd. I anslutning till reaktorn har byggts en behandlingsstation som gör
det möjligt att ge borneutroninfångningsterapi till cancerpatienter. Den allmänna kon-
struktionen av forskningsreaktorn FiR 1 presenteras i vidstående bild (Bild 4-1).
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Bild 4-1. På 2000-talet har forskningsreaktorn FiR 1 huvudsakligen använts för att ge
borneutroninfångningsterapi till cancerpatienter. På bilden visas också delar av
reaktorns allmänna konstruktion.

Reaktorkärna
Reaktorkärnan består av 79 bränsleelement (Bild 4-2). Med bränsleelement i anslutning
till forskningsreaktorn FiR 1 avses en enskild bränslestav, inte ett bränsleknippe med
flera bränslestavar såsom i kraftreaktorer. Som bränsle används en homogen blandning
av uran som anrikats 20 procent med avseende på isotopen uran-235 (U-235) och zirko-
niumhybrid. I reaktorhärden finns cirka 15 kilogram uran i taget. Diametern på bränsle-
området i reaktorn som innehåller uran är cirka 44 centimeter och dess höjd cirka 36
centimeter.
TRIGA-bränslet i forskningsreaktorn FiR 1 har särskilda säkerhetsegenskaper, bl.a. ne-
gativ återkoppling av reaktiviteten då den termiska effekten ökar. Detta innebär att det
av fysikaliska orsaker är omöjligt att kedjereaktionen kommer utom kontroll. Dessutom
är bränslets produktion av restvärme så ringa att aktiv avkylning inte behövs då reaktorn
stängs av. Reaktorn används endast vid behov och den är avstängd största delen av ti-
den.

Reaktorbas-
säng

Reaktorhärd och
grafitreflektor

Strål-
skydd Behandlings-

station
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Bild 4-2. Bränsleelement i reaktorhärden i forskningsreaktorn FiR 1.

Grafitreflektor
I övre och nedre delen av ett bränsleelement finns en cirka 10 centimeter lång grafitre-
flektor vars syfte är att sprida en del av de utåtriktade neutronerna från reaktorhärden
tillbaka till reaktorhärden. Dessutom omges reaktorhärden av en grafitreflektor som be-
står av grafitstycken med cirkelbågsform och är vattentätt inkapslad i aluminium.

Reaktorbassäng
Reaktorhärden och grafitreflektorn har placerats på bottnen av en reaktorbassäng av
aluminium som är fylld med jonbytt vatten.

Strålskydd
Reaktorbassängen omges av ett biologiskt skydd av betong som fungerar som reaktorns
strålskydd i sidled. Vattenlagret i reaktorbassängen fungerar som reaktorhärdens strål-
skydd uppåt.

Behandlingsstation
År 1995 byggdes en BNCT-behandlingsstation i anslutning till reaktorn genom att av-
lägsna grafiten i hålrummet för den termiska pelaren som ingår i denna reaktortyp och i
stället montera neutronmoderatorn FLUENTALÔ som producerar epitermiska neutro-
ner samt en kollimator som möjliggör en internationellt högklassig strålkägla för
BNCT-behandling. Behandlingsstationens väggar och tak har byggts av tungbetong som
har goda strålningsdämpande egenskaper.
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5 NEDMONTERINGEN AV FORSKNINGSREAKTORN
Med avveckling av forskningsreaktorn avses åtgärder som vidtas för att tryggt stänga av
reaktorn och för att avlägsna radioaktiva ämnen från anläggningen efter att anläggning-
ens användningstid gått ut eller verksamheten har lagts ned. Målet med åtgärderna i an-
slutning till avvecklingen är att uppnå ett slutligt tillstånd, där anläggningens konstrukt-
ioner och system har heltäckande rengjorts från radioaktiva ämnen på så sätt att till-
ståndshavaren befrias från alla sina kärnkraftstillståndsskyldigheter. Enligt 32 § i kärne-
nergilagen (990/1987) ska arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen
bestämma att ombesörjningsskyldigheten upphört när kärnavfallet har placerats i slutligt
förvar och kärnanläggningen har lagts ned i enlighet med 33 § och den avfallshante-
ringsskyldige har erlagt en engångsavgift till staten för framtida kontroll och övervak-
ning av kärnavfallet.
Efter att driften av reaktorn har lagts ned avlägsnas kärnbränslet först från reaktorn. Ef-
ter detta utförs nedmonteringen av de övriga radioaktiva delarna (reaktorhärden med
dess inre delar, reaktorbassängen, det biologiska skyddet, strålbehandlingsstationen och
avkylningssystemets primärkrets). Det förbrukade kärnbränslet och huvuddelen av reak-
torhärden är högaktivt avfall. Det övriga radioaktiva rivnings- och driftavfallet klassifi-
ceras som mycket lågaktivt eller låg- och mellanaktivt avfall.
Då alla radioaktiva delar har transporterats från anläggningen, utförs mätningar av strål-
ningsnivåerna. När alla lokaler och material har utifrån mätningar och analyser bevisats
vara rena, kan byggnaden frigöras från övervakning för annat bruk.

Beträffande forskningsreaktorn kan avvecklingsmetoderna indelas i två huvudkatego-
rier, som är omedelbar nedmontering och fördröjd nedmontering efter övervakad förva-
ring.

5.1 Omedelbar nedmontering
Omedelbar nedmontering innebär att alla radioaktiva system i reaktorn monteras ned
och det radioaktiva avfallet och det övriga materialet transporteras bort från anläggning-
en snarast möjligt efter att verksamheten har lagts ned.
Omedelbar nedmontering är det förmånligaste alternativet för avveckling med tanke på
både den allmänna säkerheten och ändringen av byggnadsområdets ändamål. Ytterligare
en fördel med detta alternativ jämfört med fördröjd nedmontering är att anläggningens
nuvarande personal och deras kompetens kan anlitas för nedmonteringen. Även den er-
farenhet och teknik som behövs för rivningsarbetet finns redan, och i planeringen kan
man använda erfarenheterna från redan nedmonterade forskningsreaktorer som hjälp.
Till exempel erfarenheterna från nedmonteringen av forskningsreaktorerna Heidelberg 2
(HD-2), Frankfurt 1 och 2 (FRF 1&2) i Tyskland, Risø-2 (DR-2) i Danmark och KRR-1
i Sydkorea kan utnyttjas.

5.1.1 Nedmonteringsstrategi
Strategin för planeringen av avvecklingen av VTT:s forskningsreaktor FiR 1 kommer
att baseras på de nationella kraven på planeringen av avvecklingen av en kärnanlägg-
ning, på internationella rekommendationer som definierats av IAEA (IAEA 2008) samt
på erfarenheter av avveckling och nedläggning av forskningsreaktorer som gjorts runt
om i världen. I strategin definieras bland annat de olika skedena av genomförandet med
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tidtabeller, nedmonterings- och avfallshanteringslösningar och anläggningsområdets
slutliga tillstånd (YVL D.4).
VTT kommer att övervaka och leda avvecklingsarbetena, men den detaljerade plane-
ringen av avvecklingen och utförandet av avvecklingsarbetena kommer att läggas ut på
bolag som är specialiserade på dessa arbeten.

5.1.2 Arbetsfaser och tidtabell för genomförandet
Avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 består av de skeden som presenteras i vidstå-
ende bild (Bild 5-1), då reaktorn nedmonteras omedelbart.

Bild 5-1. Skedena i avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1.

Nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1 har beräknats ta totalt 15–20 månader
(60–80 veckor). I uppskattningen ingår inte förberedande arbeten för nedmonteringen
som kan utföras innan den egentliga nedmonteringen påbörjas utan separata tillstånds-
behandlingar. Arbetsfasernas uppskattade längder presenteras i vidstående tabell (Tabell
5-1). Arbetsfasernas innehåll beskrivs mer ingående i kapitlen nedan.
Innehållet som gäller nedmonteringen och styckningen preciseras i den detaljerade
nedmonteringsplanen. En del av arbetena kan utföras parallellt, och exempelvis karaktä-
riseringen, förpackningen och transporten av avfallet ordnas om möjligt genast när av-
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fall uppkommer. Arbetsfaserna planeras på så sätt att tiden för hantering av radioaktiva
delar minimeras.
Tabell 5-1. Arbetsfaserna under nedmonteringen och deras uppskattade längd.

Arbetsfas Längd, veckor
1 Förberedande arbeten 20
2 Hantering av bränslet 2

3

Nedmontering och styckning
- Förberedande arbeten
- Nedläggning och nedmontering av reaktorhär-

den
- Nedmontering av reaktorbassängen
- Nedmontering av betongkonstruktionerna

20

4 Behandling av rivnings- och driftavfall 12
5 Slutförande åtgärder och befrielse från övervakning 8

5.1.3 Förberedande arbeten
Innan de förberedande arbetena påbörjas, och medan de pågår, utarbetas en detaljerad
nedmonteringsplan.
I detta skede kan forskningsreaktorutrymmena förberedas för avveckling på ett sådant
sätt att anordningarna och konstruktionerna inte orsakar störningar i avvecklingsåtgär-
derna. I praktiken innebär detta exempelvis att stödutrymmena för BNCT-behandlingar
i reaktorns nedre del avlägsnas och att strålbehandlingsstationens skydd monteras ned.
För Strålsäkerhetscentralen framläggs en plan och en heltäckande kartläggning av akti-
viteten, och strålningsnivån utförs med direkta mätningar och provtagning.

5.1.4 Hantering av bränslet
I forskningsreaktorn FiR 1 finns kärnbränsle i drygt 100 stycken bränsleelement. Sam-
manlagt 79 bränsleelement är i bruk i reaktorn och de använda kärnbränsleelementen
har lagrats i lagerutrymmet för använt kärnbränsle i reaktorbyggnaden. Dessutom finns
det ett tjugotal obestrålade bränsleelement vid forskningsreaktorn.

Det använda kärnbränslet avlägsnas från reaktorn och lagerlokalerna före de egentliga
arbetena för nedmontering av konstruktionerna. Till följd av den låga termiska effekten
av restvärmen i använt TRIGA-bränsle behöver bränslet ingen avkylning, och lagringen
sker i torra utrymmen.

De befintliga lyftanordningarna kan användas för att flytta bränslestavarna. Bränslesta-
var tas fram från reaktorhärden för kontrollmätningar i anslutning till varje årsunderhåll,
och en motsvarande metod kan också användas vid avvecklingen.
För att förflytta bränslestavarna till en transportbehållare flyttas de först skyddat i reak-
torbassängen till ett strålningsdämpande förflyttningsskydd och med hjälp av förflytt-
ningsskyddet vidare för placering i transportbehållaren. Transportbehållaren för
TRIGA-bränsle är en NAC-LWT (Legal-Weight Truck Cask) av B(U)F-typ. För trans-
port av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 behövs en transportbe-
hållare. Information om bränsletransporterna ges i kapitel 6.2.2.
Oanvända kärnbränslestavar förpackas i en separat transportförpackning.
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5.1.5 Nedmontering och styckning
Textavsnitten om nedmonteringen och styckningen bygger på en separat utredning som
VTT låtit göra (Lytsy & Siiskonen 2014) samt på utlåtanden av VTT:s experter.

Förberedande arbeten
Innan de egentliga nedmonteringsarbetena inleds, definieras olika arbetsområden på FiR
1-anläggningsområdet. Som kontrollerat område fungerar hela det område på vilket sär-
skilda säkerhetsinstruktioner ska iakttas för att skydda personer för strålning och för-
hindra spridningen av radioaktiv kontamination. Tillträdet till detta område kontrolleras.
Vid det kontrollerade områdets gräns finns passerområden där man utför övervakning
av radioaktiv kontamination av personal och verktyg.
Innanför det kontrollerade området byggs en tilläggsskyddskonstruktion (ett tält eller
motsvarande) för den tid som betong skärs. Syftet med detta är att förhindra utsläpp av
både radioaktiva och icke radioaktiva ämnen i atmosfären. Kraven på arrangemangen
beror på de skärnings- och styckningsmetoder som väljs för nedmonteringsarbetet. För
avfall av olika typer avgränsas separata avfallsförpackningsområden, och ett separat
dockningsområde reserveras för avfallsförpackningarna.
Den befintliga ventilationsanläggningen kan användas för att stöda de lokala frånluft-
sanordningarna eller ventilationen av den skyddskonstruktion som uppförts för nedmon-
teringsarbetena. I vissa arbetsområden kan behövas lokalt skydd och ventilation vars ef-
fekt och hastighet anpassas efter kraven i arbetsområdet. Alla ventilationssystem som
leder utomhus förses med HEPA-filter, vilket förhindrar att radioaktiva aerosolpartiklar
som eventuellt frigörs i luften i nedmonteringsskedet kommer utomhus. Särskild upp-
märksamhet fästs vid brandskyddsarrangemangen, om teknik som åstadkommer höga
temperaturer, till exempel plasmaskärning, används.

Nedläggning och nedmontering av reaktorhärden
Reaktorhärden kan avlägsnas antingen i ett stycke tillsammans med grafitreflektorn, el-
ler genom styckning. Exempelvis i HD-2-projektet vid universitetet i Heidelberg i Tysk-
land kunde man lyfta bort hela reaktorhärden tillsammans med grafitreflektorn och
flytta den till en behållare som planerats för ändamålet.

Om styckning utförs, lösgörs reaktorns kringutrustning under iakttagande av strålskydd
med mekaniska anordningar under vatten eller med hjälp av tillfälliga strålningshinder.
Verktyg, såsom saxar och sågar, kan utrustas med förlängningar så att det är möjligt att
öka avståndet till strålkällan för att minska stråldosen. Alternativt kan verktygen kopp-
las till en fjärrstyrd nedmonteringsrobot. Grafitreflektorn och dess aluminiumöverdrag
kan flyttas i ett stycke, vilket underlättar dess mellanlagring före slutförvaringen. Om
reaktorhärden styckas kan detta göras under vatten, fjärrstyrt eller i en temporär hot cell.
Reaktorns rörsystem monteras ned på så sätt att reaktorbassängen hålls tät fram till dess
att reaktorhärden har monterats ned eftersom vattnet i bassängen fungerar som strål-
skydd medan reaktorhärden tas loss och monteras ned. Om reaktorbassängens rör mon-
teras ned, förses deras in- och utloppsändar med flänsar.
Vid eventuella kapningsarbeten under vattnet används bassängens filtersystem för att
upprätthålla god sikt i vattnet. Vid kapningsarbeten i vattnet främjas metoder som inte
producerar fina partiklar.
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Nedmontering av reaktorbassängen
Reaktorbassängen kan monteras ned stegvis i takt med nedmonteringen av betongkon-
struktionerna, i huvudsak för att bassängen är permanent fäst vid cementen med bitu-
men och inte kan tas loss i ett stycke. Att ta loss bassängens ytmaterial från ett losskuret
betongstycke är antagligen lättare än att ta loss bitarna innan betongen nedmonteras ef-
tersom det finns mycket lite plats att arbeta innanför bassängen.
Den icke radioaktiva delen av reaktorbassängen kan tas loss med hjälp av handverktyg.
När bassängen har styckats stegvis uppifrån ned, kan reaktorn fortsättningsvis hållas
delvis under vatten. Vattnet upprätthåller personalens strålskydd i förhållande till de ak-
tiverade delarna.
Arbetsplattformar kommer att användas för att säkerställa att arbetet utförs tryggt och
effektivt. Det är möjligt att använda nibblare, cirkelsågar och andra mekaniska verktyg
för att skära bassängens ytmaterial. Eftersom ytmaterialet på grund av bituminet antag-
ligen sitter hårt fast i den omgivande betongen kommer lyftanordningar att användas för
att dra loss den skurna biten från väggen. Vid behov är det också möjligt att värma upp
stycket med blåslampa, varvid bituminet smälter och ytmaterialet kommer lätt loss från
betongen. Reaktorbassängens aktiverade del kan vid behov också monteras ned med
fjärrstyrda verktyg som används av en nedmonteringsrobot.

Nedmontering av betongkonstruktionerna
Reaktorns biologiska skydd monteras stegvis ned med olika tekniker för skärning av be-
tong eftersom nedmonteringsförhållandena och kraven på nedmonteringen varierar be-
roende på arbetsområde och konstruktion. Betongen skärs i så stora bitar som lyftkra-
nens lyftkapacitet på fem ton, de förflyttningar som är möjliga i forskningsreaktorns ut-
rymmen och transportarrangemangen medger. Även egenskaperna hos potentiellt akti-
verade stycken beaktas när styckena skärs. För att göra hanteringen smidig är avsikten
att nedmontera aktiverade delar med en teknik som ger en önskad geometri med hänsyn
till den fortsatta behandlingen och karaktäriseringen av stycket. Icke aktiverade delar
kan monteras ned med den teknik som lämpar sig bäst för konstruktionen i fråga.
För att minska personalens stråldoser nedmonteras de radioaktiva delarna i betongkon-
struktionerna (även strålrören) om möjligt först. Innanför reaktorn finns dock endast be-
gränsad plats att arbeta, och därför kan det vara klokt att också de aktiverade delarna
monteras ned i takt med att det blir möjligt genom stegvis nedmontering uppifrån ned.
Också vid nedmonteringen av betong är avsikten att använda metoder som producerar
så lite avfall och damm i luften som möjligt, till exempel klyvning av betong. Om dia-
mantkärnborrning används, beaktas erfarenheterna av nedmonteringen av reaktorn Risø-
2 i Danmark, och åtgärder för uppkomsten av eventuella problem vidtas i god tid. I ar-
betet kan också användas rivningsrobotar som är i allmänt bruk inom byggindustrin.

De fastgjutna strålrören omkring reaktorhärden är sannolikt aktiverade, och de kan av-
lägsnas genom kärnborrning innan den återstående betongkonstruktionen monteras ned.
Icke aktiverade rör kan avlägsnas samtidigt med de återstående betongkonstruktionerna.
Även värmeväxlarna, de övriga rören, pumparna och jonbytarna som tömts på harts an-
tas vara icke radioaktiva. Alla föremål som har fästs med bultar tas först loss och däref-
ter används i första hand handverktyg, såsom metallsåg, cirkelsåg och slipmaskiner.
Skrymmande föremål kan också styckas med handverktyg, varefter de kan transporteras
enkelt och effektivt.
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5.1.6 Hanteringen av rivnings- och driftavfallet i anslutning till nedmonteringen
Vid avvecklingen av forskningsreaktorn uppkommer radioaktivt rivningsavfall. Hante-
ringen av allt rivningsavfall i nedmonteringsskedet bygger på att avfallet förpackas i ett
tätt emballage. Personalens strålskydd säkerställs och behovet av särskilda arbetsar-
rangemang (t.ex. skydd och fjärrkontroll) bedöms under förpackandet. I anslutning till
nedmonteringen hanteras även driftavfall som uppkommit under reaktorns drifttid på
påkallat sätt. Detta avfall omfattar t.ex. skyddskläder, skräp och jonbytesharts som an-
vänts för rening av vatten. Reaktorbassängens vatten renas med samma existerande jon-
bytesfiltersystem, varefter det renade vattnet leds till insamlingsbehållare. Efter radioak-
tivitetsmätningar leds det rena vattnet från insamlingsbehållarna via regnvattenavlopps-
systemet till en liten damm i närheten.

Rivningsavfallets radioaktivitet mäts och avfallet sorteras efter aktivitet, material och
fortsatt behandling. Detaljerade anteckningar förs om avfallet enligt föreskrifterna i
YVL-direktivet D. 4. Avfallsbokföringen görs enhetlig med motsvarande avfallsbokfö-
ring vid kraftverken (Lovisa och Olkiluoto). Avfallets aktivitet fastställs i huvudsak med
VTT:s befintliga kalibrerade system för gammaspektrometer- och vätskescintillations-
mätning eftersom VTT har stor erfarenhet av motsvarande mätningar med dessa utrust-
ningar. För gammaspektrometermätning används särskilt ISOCS-mätutrustning (In-Situ
Object Counting System), som lämpar sig bra för ändamålet. Detaljerade arbetsinstrukt-
ioner för utförandet av mätning av avfallets aktivitet kommer att utarbetas och STUK:s
godkännande inhämtas för mätprocessen.

Hanteringen av rivnings- och driftavfallet på forskningsreaktorns område utförs på om-
råden som reserverats för detta ändamål. För högaktiva föremål som inte kan packas
under vatten skapas ett eget hanteringsområde för att hålla hanterings- och nedmonte-
ringspersonalens stråldoser så små som möjligt. Även för det övriga radioaktiva avfallet
och det icke radioaktiva avfallet reserveras separata områden. För avfallet behövs också
ett karaktäriseringsområde där det är möjligt att karaktärisera avfallet och avfallsför-
packningarna pålitligt och effektivt utan strålningsexponering från andra verksamheter
(t.ex. lyft av radioaktivt material) eller från luftkontamination. Dessutom grundas ett
område för lastning av avfallsförpackningar där de transportfärdiga förpackningarna kan
förvaras utan risk för extern kontamination och därifrån förpackningarna enkelt och
tryggt kan flyttas till transportmedel som reserverats för externa transporter.
I rivningsavfallet finns bland annat radionukliderna H-3, C-14, Co-60 och Eu-152. Riv-
ningsavfallsförpackningarnas strålningsnivå orsakas i huvudsak bland annat av de starka
gammastrålare såsom Co-60 som finns i aktiverad betong och i aktiverade och kontami-
nerade metalldelar. Betongen och aluminiumet omkring härdområdet har aktiverats och
de största doshastigheterna orsakas av bitar som skurits från dessa delar samt särskilt
från den lösgjorda grafitreflektorn som omger härden och från bestrålningsringen ovan-
för den. Vid behov fodras den förpackning som används för transporten av de aktivaste
delarna med blyplattor.
Mängden radioaktivt avfall som kräver slutförvaring kan minskas med olika reningsme-
toder, dvs. dekontaminations- och styckningsmetoder. En del av rivningsavfallet kan
separeras och de rena delarna friklassas från övervakning förutsatt att koncentrationerna
av radionuklider i det rivningsavfall som friklassas underskrider de fastställda frigrän-
serna. De radioaktiva ämnena kan avlägsnas från en del av avfallet, varefter avfallet i
fråga också kan friklassas från övervakning.
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Kontaminerade arbetsredskap eller andra föremål kan dekontamineras på nedmonte-
ringsområdet för hand exempelvis genom att tvätta, torka av eller slipa dem under beak-
tande av nödvändiga strålskyddsåtgärder.

Före förpackning för slutförvaring kan volymen av vissa avfallsslag vid behov minskas
exempelvis genom styckning eller kompaktering.

Avfall som uppstått vid drift av anläggningen och som inte har en fast form (förbrukad
jonbytesharts) kan vid behov stabiliseras med ett bindeämne som lämpar sig för ända-
målet till enhetliga, homogena produkter. Alternativt kan det hartset förslutas i en håll-
bar behållare efter att det torkats eller absorberats i ett lämpligt medium.

Huvuddelen av rivningsavfallet kan packas direkt i ett lämpligt förvaringskärl.

5.1.7 Slutförande åtgärder och friklassning av lokalerna från övervakning
Som slutförande åtgärder renas forskningsreaktorns lokaler och strålningsmätningar ut-
förs för att säkerställa att det inte finns radioaktiva ämnen i lokalerna. Även det kon-
ventionella avfallet hanteras på påkallat sätt. I detta skede har allt radioaktivt avfall och
alla radioaktiva anordningar transporterats bort från forskningsreaktorns område. På
detta sätt säkerställs att lokalerna kan friklassas från övervakning och byggnaden kan
överlåtas till Aalto Universitetsfastigheter Ab, som äger fastigheten. Även de mindre la-
gerlokaler som fortsättningsvis varit i reaktorns bruk friklassas från övervakning på
motsvarande sätt.

Ytor i byggnaden som inte blir nedmonterade, såsom väggar, golv och andra konstrukt-
ioner, mäts omsorgsfullt med strålningsmätare, och prover tas från dem för analys av
eventuell radioaktivitet. Byggnaderna kan friklassas från övervakning utan använd-
ningsbegränsningar om lokalernas genomsnittliga ytaktivitet inte överskrider värdet 0,4
Bq/cm². Ytaktiviteten får inte heller överskrida 10 000 Bq på en enda kvadratmeter i
byggnaden. Strålmätningsprogrammet för reningsskedet utarbetas efter att nedmonte-
ringen har avslutats. STUK övervakar mätningarna och utför kontrollmätningar efter
eget övervägande.

Efter att lokalerna i reaktorbyggnaden bevisats vara rena från radioaktivitet med mät-
ningar och analys av prover, kan en ansökan i enlighet med kärnenergilagen lämnas för
godkännande till Strålsäkerhetscentralen med framställan om att anläggningen inte
längre är en kärnanläggning och att den utan begränsning kan användas för annat ända-
mål.
Planeringen av de slutförande åtgärderna för avvecklingen och beredningen av det nöd-
vändiga myndighetsmaterialet görs i nedmonteringens slutskede.
Det finns flera exempel på avveckling av forskningsreaktorer, rengöring av lokaler och
befrielse av byggnaderna för annat bruk. Dessutom är förfarandena i sådana samman-
hang kända och definierade i internationella anvisningar.

5.2 Fördröjd nedmontering
Vid fördröjd nedmontering skulle det faktum att radionuklider halveras med tiden ut-
nyttjas, vilket innebär att det kan bli delvis lättare att utföra nedmonteringsarbetena då
strålningsnivån sjunker. I denna metod försätts kärnanläggningen för flera år eller de-
cennier i ett tillstånd av övervakad förvaring där kärnanläggningen tryggt kan hållas
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fram till den slutliga nedmonteringen. Under den övervakade förvaringen ska övervak-
ning och bevakning av anläggningen ordnas.
Avveckling genom fördröjd nedmontering har liknande skeden som omedelbar nedmon-
tering. Även i detta alternativ transporteras det använda kärnbränslet utan dröjsmål bort
för mellanlagring och senare för slutlig förvaring. Hanteringen av det övriga kärnavfall
som uppkommer vid nedmonteringen har samma skeden som alternativet för omedelbar
nedmontering.

I praktiken används metoden för fördröjd nedmontering för nedmontering av stora
kärnkraftverk i vilka mängden radioaktiva ämnen är betydande. För forskningsreaktorer
av TRIGA-storlek föreligger i typiska fall inga grunder för fördröjning. I Tyskland har
man vid en jämförelse av erfarenheterna av nedmonteringen av forskningsreaktorer av
samma typ konstaterat att det inte förekommit någon strålsäkerhetsmässig skillnad mel-
lan omedelbar och fördröjd nedmontering (Kaulard & Jünger-Gräf 2007).

När det gäller nedmontering av kärnanläggningar väntar sig samhället i allmänhet att
kärnanläggningen monteras ned omedelbart, och fördröjd nedmontering kan berättigas
endast i specialfall, vilket kräver klara grunder (IAEA 2006b).
Beträffande avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 betraktar den ansvariga för pro-
jektet inte fördröjd nedmontering som motiverad. Under fördröjningen är det svårt att
upprätthålla en tillräckligt stor och sakkunnig personal som har beredskap att planera
och inleda nedmonteringen senare. Fördröjningen skulle leda till förlust av know-how,
onödigt bindande av resurser och indirekta tilläggskostnader. Fördröjning skulle kunna
övervägas endast om man efter returneringen av det använda kärnbränslet av tidta-
bellsmässiga skäl inte fick tillgång till en lämplig lösning för mellanlagring av rivnings-
avfallet, varvid konstruktionerna i reaktorbyggnaden skulle hållas i ett vänteläge. En så-
dan situation betraktas dock inte som sannolik.

5.3 Säkerhet och strålskydd vid nedmonteringen
Lagstiftningens krav och allmänna principer
I Finland anges de allmänna principerna för säkerhetskrav på kärnkraftverk i statsrådets
förordningar (733–736/2008 och 717/2013) och mer detaljerad information finns i
YVL-direktiven publicerade av Strålsäkerhetscentralen. Strålskyddet omfattas av strål-
skyddslagen, strålskyddsförordningen samt av Strålsäkerhetscentralens tillämpliga di-
rektiv om driften av kraftverk (YVL) och användningen av strålning och av de allmänna
direktiven (ST) om säkerheten inom övrig strålningsverksamhet. Besluten om tillämp-
ningen av de nya YVL-direktiven på de befintliga kärnkraftverken fattas 2015.
Ett kärnanläggningsområde indelas i kontrollerade områden och övervakade områden.
Strålningens doshastigheter på arbetsområdet mäts systematiskt och eventuell förekomst
av radionuklidkoncentration i luften och ytkontamination övervakas. Som kontrollerade
områden har definierats utrymmen i vilka den yttre strålningsdoshastigheten kan över-
skrida värdet 3 µSv/h eller i vilka en vistelse på 40 timmar i veckan till följd av radio-
nuklider som härstammar från kärnanläggningen kan orsaka en intern stråldos på över 1
mSv om året. Utrymmena i det kontrollerade området indelas vid behov i zoner utifrån
den yttre doshastigheten, ytkontamineringen och förekomsten av radionuklider i luften.
När forskningsreaktorn är i drift används inte en sådan zonindelning normalt, och till-
trädet till bestrålningsområdena och bränslekontrollerna är begränsad endast till nöd-
vändig personal. Kontamination förekommer normalt inte.
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För arbeten som utförs i det kontrollerade området uppgörs en arbetsplan och ett till-
stånd eller en anvisning för strålningsarbete utfärdas i anslutning till den när det är mo-
tiverat med tanke på strålsäkerheten.

Anställda som utför strålningsarbete klassificeras i strålningsarbetskategorierna A och
B. Enligt 10 § i strålskyddsförordningen hör de arbetstagare till kategori A som, med
beaktande av en med arbetet sammanhängande risk för händelser som leder till en avvi-
kande strålningsexponering, riskerar att utsättas för en effektiv dos som är eller kan vara
högre än 6 mSv per år eller en ekvivalentdos som är högre än tre tiondelar av dosgrän-
serna för ögats lins, huden, händerna och fötterna.

Enligt strålskyddsförordningen (1512/1991) får den effektiva stråldos som en arbetsta-
gare erhåller vid strålningsarbete inte överskrida medeltalet 20 mSv per år under fem år,
och inte 50 mSv under något år. Strålsäkerhetscentralen övervakar de individuella strål-
doserna och hur dosgränserna iakttas hos arbetstagare vid kärnanläggningarna i Finland.

Syftet med hälsokontrollen för en anställd som utför strålningsarbete är bland annat att:

- säkerställa att personen lämpar sig för strålningsarbete och att personens hälso-
tillstånd inte är ett hinder för utförande av strålningsarbete

- säkerställa att den som utför strålningsarbete kan använda den skyddsutrustning
som behövs i strålningsarbete

Genom realtidsuppföljning av exponeringen för strålning insamlas data för arbetsplane-
ringen och säkerställs att skyddsåtgärderna är tillräckliga.
För att säkerställa strålsäkerheten vid kärnanläggningen och i dess omgivning används
fast installerade och flyttbara strålmätningssystem och -anordningar. Med de mäts strål-
doshastigheten och stråldosen i anläggningens lokaler och övervakas mängden radioak-
tiva ämnen i systemen. Dessutom används de för att mäta utsläpp av radioaktiva ämnen.
Strålskyddet vid forskningsreaktorn FiR 1 bygger på utnyttjandet av erfarenhet, plane-
ring, ändamålsenliga arbetsmetoder och strålskyddsmetoder, anordningar och skyddsut-
rustning.

Säkerheten och strålskyddet under nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1
Genom säkerhetsplanering av avvecklingsåtgärderna säkerställs att en spridning av ra-
dioaktiva ämnen i anslutning till avvecklingen kan förhindras på ett tillförlitligt sätt i
alla situationer. Vid avvecklingen iakttas principerna för operativ säkerhet och föreskrif-
terna i anslutning till dem. I strålskyddet av forskningsreaktorn iakttas liknande förfa-
randen som vid årsunderhållet av ett kärnkraftverk, då kontaminerade system öppnas
och underhålls. Ett viktigt kriterium när det gäller att välja tekniker för nedmontering,
förflyttning, styckning och förpackning under avvecklingen är att exponeringen för
strålning och avfallsmängderna hålls små.
Gällande avvecklingsskedet kommer en ansökan att lämnas till statsrådet om ändring av
forskningsreaktorns driftstillståndsvillkor, och i detta sammanhang kommer de centrala
handlingarna om reaktorns driftsystem att kontrolleras och uppdateras på påkallat sätt. I
de handlingar som ska kontrolleras ingår bl.a. forskningsreaktorns strålningsövervak-
ningsprogram där övervakningen av eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen och kon-
centrationerna i miljön definieras. För strålskyddet under nedmonteringen uppdateras
forskningsreaktorns handbok för strålskydd. I de anvisningar som ska utarbetas till
handboken ingår bland annat ett preciserat förfarande för strålningsarbetstillstånd vid
alla centrala strålningsarbeten. Under avvecklingsskedet utförs även säkerhets- och be-
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redskapsarrangemangen i enlighet med den proportionalitetsprincip (graded approach)
som föreskrivs i strålskyddsförordningen. Ansökan om ändring i driftstillståndsvillkoren
görs efter miljökonsekvensbedömningen under beaktande av bedömningens resultat.

Personal som arbetar på det kontrollerade området inskolas i strålningsarbetet under
nedmonteringsskedet. De anställda ges information om strålskyddslagstiftningen och
om föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt förutsättningar att arbeta på rätt sätt.
Huvuddelen av personalen är anställda som arbetat med strålningsarbete redan tidigare.

Strålskydd utförs separat efter varje arbetsmoment. Ett strålskyddsmässigt väsentligt
skede som kräver särskilt strålskydd är nedmonteringen och styckningen av reaktorn
och betongen som omger den. Detta skede har uppskattats ta 2–3 månader. Arbetsområ-
den där kontamination kan förekomma isoleras på så sätt att ingen uppehåller sig i dem i
onödan. Arbetstagarnas skyddsutrustning definieras efter arbetsuppgiften. Målet är att
hålla det kontaminerade området så litet som möjligt medan nedmonteringsarbetena på-
går genom att ordna olika kontaminationsgränser, dvs. områden som isolerats med
skogränser, och på vilka man ska använda skyddsutrustning som fastställs vid respek-
tive gräns. När man ska lämna området, ska skyddsutrustningen kläs av innanför grän-
serna på så sätt att kontaminationen inte kan spridas. Vid behov förhindras spridning av
luftkontamination genom att en lokal frånluftsanläggning eller tilläggsskyddskonstrukt-
ion byggs i arbetsområdet.

Luftens aktivitet definieras i utrymmen och på områden där det kan finnas radioaktiva
ämnen i luften som påverkar personalens strålskydd. Fastställandet baseras på kontinu-
erligt mätande apparater och på analys av insamlade prov i laboratorium.
Enligt en preliminär uppskattning medför den omedelbara nedmonteringen av forsk-
ningsreaktorn FiR 1 en kollektiv dos på några tiotals mmanSv för personalen. Detta om-
fattar även dosen som orsakas av flyttningen av det använda kärnbränslet som görs in-
nan nedmonteringen inleds. Uppskattningen av dosen preciseras i väsentlig grad när de
arbetsplaner och -anvisningar som behövs för tillståndet preciseras.
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6 AVFALLSHANTERINGEN UNDER AVVECKLINGEN
Avvecklingen av forskningsreaktorn ger upphov till både högaktivt avfall och låg- och
medelaktivt avfall. Det högaktiva avfallet består i huvudsak av använt kärnbränsle.
Största delen av rivnings- och driftavfallet klassificeras som låg- och medelaktivt avfall.
Vid avvecklingen uppstår dessutom vanligt avfall.

6.1 Säkerhet och strålskydd inom kärnavfallshanteringen
Enligt kärnenergilagen är den som producerar kärnavfall skyldig att ta hand om det an-
vända kärnbränsle som har uppstått i produktionen och om annat kärnavfall fram till
förslutningen av slutförvaringsutrymmena. Kärnavfallsproducenten är även skyldig att
förbereda sig för alla kostnader som kärnavfallshanteringen medför. Vid hanteringen av
kärnavfall är utgångspunkten att avfallet isoleras slutgiltigt från miljön tills det har blivit
ofarligt.
I alla skeden av avfallshanteringen under avvecklingen sörjs för att strålningsdoserna är
klart mindre än de i lagstiftningen föreskrivna maximidoserna för både anställda och de
mest exponerade individerna i omgivningen.

6.2 Använt bränsle
Det förbrukade kärnbränslet från forskningsreaktorn klassificeras som högaktivt kärnav-
fall. I forskningsreaktorn FiR 1 finns kärnbränsle i drygt 100 stycken bränsleelement.
Sammanlagt 79 bränsleelement är i bruk i reaktorn och de använda kärnbränsleelemen-
ten har lagrats i lagerutrymmet för använt kärnbränsle i reaktorbyggnaden. Dessutom
finns det ett tjugotal obestrålade bränsleelement vid forskningsreaktorn. Det förbrukade
bränslets totala massa är cirka 340 kilogram, av vilket cirka 25 kilogram är uran.
Bränsleelementen i forskningsreaktorn FiR 1 är stavformade. Deras totala längd är
726 mm och yttre diameter 37,6 mm (Bild 6-1). I mitten av bränsleelementet finns den
egentliga bränsledelen som innehåller uran, och i elementets övre och nedre ända finns
en grafitreflektor. Bränsleelementens skyddshölje är av aluminium eller stål.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
56/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Bild 6-1. Bild över bränsleelementen för FiR 1.

Med bränsleelement i anslutning till forskningsreaktorn FiR 1 avses en enskild bränsle-
stav, inte ett sådant bränsleknippe med flera bränslestavar som i typiska fall används i
reaktorhärdarna i kärnkraftverk. Forskningsreaktorns bränsle avviker även på andra sätt
från bränsle som är avsett för kärnreaktorer som används i kärnkraftverk (se Tabell 2-1).
Uranet i forskningsreaktorns bränsle har blandats med zirkoniumhydrid, och därför är
bränslet särskilt tryggt att använda under drift: det är fysikaliskt omöjligt att kedjereakt-
ionen kommer utom kontroll. I praktiken bygger denna säkerhetsegenskap av den starka
och direkta negativa återkopplingen mellan den termiska effekt som kedjereaktionen or-
sakar och bränslets reaktivitet. Detta är kännetecknade för uran-
zirkoniumhydridblandningar. Andelen uran i forskningsreaktorns bränsle är 8−12 vikt-
procent, beroende på bränsletyp. I bränsleelementen med skyddshölje av aluminium är
andelen uran åtta viktprocent, i element med stålhölje 8,5 eller 12 viktprocent. Forsk-
ningsreaktorns bränsle klassificeras som låganrikat (LEU, på engelska: Low Enriched
Uranium). Andelen delningsbar (fissil) isotop U-235 i FiR 1-bränslet är knappt 20 pro-
cent.

Under drift uppstår i kärnbränslet radioaktiva fissionsprodukter som orsakar restvärme i
bränslet, i synnerhet genom alfasönderfall. I forskningsreaktorns bränsle är produktion-
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en av restvärme ringa och aktiv nedkylning behövs inte. Forskningsreaktorns bränsle
kan utan problem lagras och transporteras torrt.
Forskningsreaktorns bränsleelement kontrolleras årligen i anslutning till det årliga un-
derhållet av reaktorn. Då kontrolleras bland annat eventuell uttänjning av elementen,
förändringar i skyddshöljets diameter och elementens rakhet. Vid kontrollerna har man
konstaterat att forskningsreaktorns bränsle och bränsleelementens skyddshöljen är i ett
gott skick.

Enligt uppskattning är den totala aktiviteten av det använda kärnbränslet i forskningsre-
aktorn högst cirka 300 TBq (Viitanen & Räty 2012), vilket är mindre än en hundratu-
sendel av aktiviteten av den mängd använt kärnbränsle (högst 9 000 tU) som produceras
i de existerande kärnkraftverksenheterna och de kärnkraftverksenheter som är under
byggnad i Finland efter en avkylningstid på 40 år.

6.2.1 Förpackning
Vid transporten av forskningsreaktorn FiR 1 används en stark transportbehållare av ty-
pen B(U)F NAC-LWT (Legal-Weight Truck Cask) i gjutjärn eller stål. Behållaren har
plats för sammanlagt 140 bränslestavar, vilket innebär att alla stavar från forskningsre-
aktorn kan transporteras på en gång i en enda behållare. Transportbehållaren för bränsle
NAC-LWT väger cirka 24 ton när den är lastad.
Behållaren NAC-LWT har beviljats tillstånd av U.S.NRC utifrån en säkerhetsanalys
som gjorts av NAC International (NAC 2008). Dessutom uppfyller behållaren den finska
myndighetsföreskriften YVL D.2 och internationella atomenergiorganisationens före-
skrifter (International Atomic Energy Agency, IAEA), särskilt kraven i TS-R-1 (Regu-
lations for the Safe Transport of Radioactive Material) samt SSR-6 (Regulations for the
Safe Transport of Radioactive Material - 2012 Edition Specific Safety Requirements).
Internationella atomenergiorganet fastställer de egenskaper som krävs av transportför-
packningar utifrån aktiviteten och strålningsegenskaperna hos det ämne som förpack-
ningen innehåller (IAEA 2009). Dessutom ska förpackningen hållfasthetstekniskt hålla
för de potentiella belastningarna i transportmiljön. Enligt IAEA:s krav ska en transport-
behållare i rutinmässiga transportförhållanden klara av (Bild 6-2):

- vattenbesprutning under en timmes tid
- fall från 0,3–1,2 meters höjd mot ett stumt underlag
- skivbelastning fem gånger behållarens vikt
- penetrationstest, där en stålstång på 6 kg släpps ner på behållarens sidovägg från

en meters höjd.

Med anknytning till falltestet ovan ska man i riskbedömningen beakta säkerheten vid
lyft utan stötdämpare. Om lyften misslyckas håller sig konstruktionen hel, men det som
behållaren krockar mot blir kanske skadat.

I händelse av trafikolyckor eller undantagssituationer måste en med stötdämpare utrus-
tad transportbehållare för använt kärnbränsle uppfylla betydligt hårdare krav, dvs. den
måste bl.a. klara av:

- fall mot ett stumt underlag i den ofördelaktigaste vinkeln från 9 meters höjd
- fall på en stålstång som är 0,15 meter i diameter från en meters höjd
- upphettning vid pölbrand under minst 30 minuter, då lågorna rör hela behållarens

yta och temperaturen är 800 °C
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- nedsänkning till 200 meters djup under minst en timme.
Med testerna för undantagssituationer (Bild 6-2) strävar man efter att täcka mekaniska
och termiska belastningar vid eventuella olyckssituationer, såsom stötar mot behållaren
vid kollision och brand på fordon som transporterar brandfarliga vätskor. I verkligheten
är föremålet inte stumt. Vid ett falltest från nio meters höjd uppnår transportbehållaren
vid kollisionen en fart på nästan 50 km/h, vilket också är en möjlig hastighet vid kollis-
ion med ett annat fordon eller hinder i verkliga olyckssituationer. Det använda kärn-
bränslet i transportbehållaren måste i alla situationer förbli underkritiskt under transpor-
ten.

Bild 6-2. Tester på transportbehållare i enlighet med IAEA:s anvisningar vid rutinmässiga
transportförhållanden samt i förhållanden som motsvarar olyckssituationer.

U.S. NRC har motsvarande krav som IAEA på behållarnas täthet och detaljerade till-
ståndsförfaranden för transportbehållare som tas i bruk.
Bränslet lastas i transportbehållaren med en särskild överföringsbehållare som styrs med
forskningsreaktorns hallyftkran. Lastningen sker utomhus vilket kräver en lyftanordning
med en lyftkapacitet på 24 ton. När bränslestavarna från forskningsreaktorn FiR 1 har
lastats i transportbehållaren försluts behållarens lock genom att lockets bultar dras åt.
Transportbehållaren lyfts upp i luften med en lyftkran från lyftbeslag i behållarens övre
del och sänks försiktigt ner på transportunderlaget på lastbilen i upprätt läge, bottende-
len först. Därefter fästs behållarens nedre del i vaggan, varefter behållaren läggs på
transportunderlaget i horisontellt läge.
Bränslet transporteras som en torrtransport, men fukt har kunnat bli kvar eller kondense-
ras på stavarnas eller behållarväggarnas ytor innanför behållaren. Därför avlägsnas
eventuella extra gaser från transportbehållaren och behållarens hålrum inklusive den
inre korgen och bränslestavarna torkas med utrustning som lämpar sig för ändamålet.
Temperaturen och strålningsnivån av behållarens yttersida kontrolleras före transporten.
Det är också bra att mäta strålningsnivån från regnskyddets yttre yta. Med mätningarna
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försäkrar man sig också om att kontamination inte har blivit kvar på behållarens, regn-
skyddets eller fordonets däck eller andra ytor. Slutligen försluts regnskyddet även i be-
hållarens ändor, och transportbehållaren är färdig för transport.

Vid landsvägstransport lossas lasten (Lovisa, Olkiluoto) i enlighet med transportanvis-
ningarna. Vid fartygstransport flyttas bränslet från transportfordonet direkt till fartyget
under följepersonalens övervakning.

6.2.2 Transporter
Transport av använt kärnbränsle regleras i detalj i nationella och internationella be-
stämmelser och avtal. Strålsäkerhetscentralen beviljar transporttillstånd för transport av
använt kärnbränsle. STUK kontrollerar transportplanen, transportbehållaren, transport-
personalens kompetens samt säkerhets- och beredskapsarrangemangen. Utöver IAEA:s
internationella föreskrifter regleras sjötransporter av INF- och IMDG-koden, som ingår
i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss SOLAS, och
av Trafiksäkerhetsverket Trafis gällande beslut.
Beskrivningen av transporterna bygger på en separat utredning av VTT (Suolanen
2014).

Transportmateriel
Vid landsvägstransport skulle transportmaterielen för det använda kärnbränslet bestå av
en kombination av en dragbil och en lavett. Transportbehållaren ska fästas och låsas vid
transportunderlaget. Detta kan uppnås med en transportvagga som är planerad för än-
damålet. Transportbehållaren förses med ett regnskydd för transport. Transporten utförs
som en övervakad transport, vilket innebär att nödvändig följepersonal följer med trans-
porten. Den högsta tillåtna hastigheten för specialtransporter är 60 km/h. (Suolanen
2014)
På ett fartyg som är avsett för sjötransport av bestrålat bränsle ska det finnas tekniska
lösningar som tryggar säkerheten, såsom dubbelskrov för att förhindra att fartyget sjun-
ker till följd av eventuell grundstötning. Dessutom ska fartyget vara försett med utrust-
ningar för övervakning och hantering av lastrummets temperatur, utvecklade kommuni-
kationsmedel och andra egenskaper som ökar säkerheten. Sjötransporterna kan utföras
med ett fartyg av samma typ som M/S Sigyn eller det nyare fartyget M/S Sigrid som ägs
av SKB, som svarar för kärnbränsle- och kärnavfallshanteringen i Sverige. Fartygen är
konstruerade för transport av använt kärnbränsle. (Suolanen 2014) Vid fartygstransport
till USA skulle användas ett typbestämt transportfartyg som den amerikanska avtals-
partnern anskaffat från Tyskland eller Storbritannien, och som samtidigt också kan ha
andra kärnämnen eller ämnen som klassificeras som farliga för transport från Europa till
USA.

Transportrutter
I enlighet med USA:s energiministeriums returneringsprogram får använt och färskt
kärnbränsle returneras till anläggningen Idaho National Laboratory (INL) i USA. Då
transporteras bränslet från Otnäs på landsväg till hamnen, varifrån det transporteras till
sjöss till USA:s östkust, sannolikt till en lämplig hamn i delstaten Sydcarolina. Därifrån
transporteras bränslet först på järnväg eller landsväg till Savannah River Site och däri-
från vidare på landsväg till Idaho. För säkerheten vid landsvägstransporterna i USA an-
svarar strålskyddsmyndigheten U.S.NRC (United States Nuclear Regulatory Commiss-
ion). Ansvaret för eventuella olyckor under transporten kvarstår hos reaktoroperatören
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tills bränslet officiellt har mottagits på USA:s territorium. Efter detta övergår ansvaret
till USA. (Federal register 1996)
Transporten av det använda kärnbränslet i Finland till de alternativa mellanlagringsplat-
serna (Lovisa, Olkiluoto) samt till slutförvaring (Olkiluoto) skulle utföras som lands-
vägstransport eller som en kombination av landsvägstransport och sjötransport.

Som hamnalternativ i Finland har Kantvik, Nordsjö, Tolkis och Hangö hamnar grans-
kats. Samtliga är djuphamnar som man anlöpas och angöras med oceangående fartyg. I
Olkiluoto skulle sjötransportens destinationshamn sannolikt vara hamnen i Olkiluoto. I
Lovisa skulle destinationshamnen i nuläget vara hamnen i Valkom. Även andra hamnal-
ternativ är möjliga.
På vidstående karta (Bild 6-3) visas forskningsreaktorns läge, de alternativa platserna
för mellanlagring och slutförvaring samt möjliga hamnar och farledsalternativ för sjö-
transporterna i Finland. För landsvägstransporter finns flera potentiella rutter som preci-
seras närmare transporttidpunkten. För sjötransporterna har två alternativa rutter på
Finska viken undersökts: rutten via Skärgårdshavet och rutten runt Åland.

Bild 6-3. Forskningsreaktorns läge samt alternativa hamnar, mellanlagringsplatserna och
slutförvaringsplatsen i Finland.

Strålskyddet under transporterna
Den totala aktiviteten av det använda kärnbränsle som lastas i transportbehållaren är
högst cirka 300 TBq (Viitanen & Räty 2012). De kortlivade nuklidernas aktivitet mins-
kar mest under bränslets avkylningstid. Doshastigheterna hos TRIGA-bränsle från
forskningsreaktorer som returnerats till USA har mätts beroende på aktivitetsinnehållet
(U.S.DoE 2004b). Vid transport av bränslet från FiR 1 skulle aktivitetsinnehållet mot-
svara en doshastighet på cirka 0,05 mSv/h.
Då bestrålat bränsle transporteras minimeras transporttiden och transportbehållarnas
hanteringstid. Dessutom används påkallad strålskyddsutrustning och transportpersona-
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lens och hanterarnas kompetens och avfallsförpackningarnas täthet och renhet säker-
ställs.
Före transporten utförs mätningar för att kontrollera strålningsnivåerna på behållarens
yttre yta och på hela transportmaterielen till den del som den eventuellt varit i beröring
med kontaminerade ytor. Aktiviteten till följd av ytkontamination av behållaren får vara
högst 4 Bq/cm2 och för vissa radionuklider 0,4 Bq/cm2. (Suolanen 2014)
Transportpersonalen och personalen som hanterar behållarna kan jämföras med personer
som arbetar på det kontrollerade området vid ett kärnkraftverk, vilkas stråldoser obser-
veras med personliga anordningar för mätning av den ackumulerade dosen och vid be-
hov med anordningar för mätning av doshastigheten (Suolanen m.fl. 2004). De som han-
terar transportbehållaren och förpackningarna utsätts för de största stråldoserna eftersom
de arbetar i strålkällans närhet under hanteringstiden (Suolanen 2014).
Det radioaktiva avfall som ska transporteras förpackas på ett sådant sätt att strålningens
doshastighet utanför transportbehållaren inte kan överskrida IAEA:s gränsvärden för
slutna transporter (IAEA 2009):

- 10 mSv/h på någon punkt på behållarens yta
- 2 mSv/h på någon punkt på transportmedlets yta
- 0,1 mSv/h på någon punkt på 2 meters avstånd från transportmedlet

6.2.3 Mellanlagring och slutförvaring i USA
I enlighet med USA:s energiministeriums returneringsprogram får FiR 1-bränslet retur-
neras till USA på vissa villkor (se kapitel 2.5.1.1).
TRIGA-bränsle som samlats tillbaka till USA inom ramen för returneringsprogrammet
mellanlagras i forskningscentralen i Butte i delstaten Idaho (Idaho National Laboratory,
INL) (Federal register 1996). INL är det amerikanska energiministeriets vetenskapliga
forskningscentral som stödjer ministeriet i forskning och vetenskap som anknyter till
kärnkraft och energi samt i nationellt försvar. Forskningscentralens område har en total
areal på cirka 2 300 km2, och i området finns flera anläggningar av olika slag, bland an-
nat provreaktorer, forskningsbyggnader och ett område för lagring av använt kärn-
bränsle. Byggnaderna har grupperats på ett sådant sätt att anläggningsområdena vanlig-
en har en areal på några kvadratkilometer, och mellan dem finns flera kilometer obe-
byggd mark. (INL 2014)
År 2010 lagrade INL använt bränsle från kärnkraftverk i energiproduktionsdrift och
forskningsreaktorer motsvarande cirka 260 ton tungmetaller (Secretary of Energy 2012).
INL:s nuvarande lagerutrymmen består av vattenbassänger på markytan samt av ovan-
jordiska och underjordiska valvliknande torrlagringsanläggningar (U.S.NRC 2004).
Torrlagringstekniken går ut på att det använda kärnbränslet inkapslas i en stålcylinder
som kan läggas i en stor ståltank eller i någon annan konstruktion. Det använda kärn-
bränslet lagras i cylindern, avskilt med ramverk eller plattor antingen luftfyllt eller i va-
kuum. Tankarnas och de övriga konstruktionernas material, i typiska fall betong, stål,
järn eller bly, fungerar som skydd och som värmeavlägsnare. För att förhindra kriticitet
används avstånd, begränsningar av det fissila materialet samt material som absorberar
neutroner. Det finns två olika torrlagringstekniker som alternativ, modulärt torrvalv
samt torra tunnor. Båda alternativen är verifierade tekniska lösningar som är godkända
av NRC (Nuclear Regulatory Commission). (U.S.DoE 1996)
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Efter mellanlagringen skulle det använda kärnbränslet från FiR 1 transporteras till slut-
förvaringsplatsen. USA:s administration ansvarar för slutförvaringen av det använda
kärnbränslet, och det införde år 2012 en ny strategi för slutförvaring av använt kärn-
bränsle och högaktivt avfall utifrån Blue Ribbon Commissions rekommendation om den
framtida användningen av kärnkraft i USA. Strategin siktar på ett underjordiskt slutför-
varingsutrymme som tas i bruk år 2048. Fram till dess lagras det använda kärnbränslet
och övrigt högaktivt avfall i flera olika mellanlagringsanläggningar i anslutning till
kommersiella kärnkraftverk, hos INL i Idaho, Sydcarolina och Washington. (U.S.DoE
2013).

År 2004 beviljade Förenta staternas kärnsäkerhetsmyndighet (NRC, Nuclear Regulatory
Commission) INL tillstånd att bygga en ny mellanlagringsanläggning, och avsikten är
att TRIGA-bränsle som tas emot efter att anläggningen blir färdig placeras där.
(U.S.NRC 2004). Byggprojektet är emellertid stoppat fram till 2017, och därför kommer
möjligheterna att använda befintliga mellanlagringsanläggningar att kartläggas innan
byggnadsprojektet eventuellt fortsätter. Mellanlagringen vid INL kommer att upphöra år
2035, varefter det använda kärnbränslet från FiR 1 transporteras för mellanlagring till en
annan delstat, där det får vänta på att slutförvaringsanläggningen blir färdig. Slutförva-
ringsanläggningens verksamhet har planerats börja år 2048 (U.S.DoE 2013).

6.2.4 Mellanlagring i Finland
I det fall att man beslutar att slutförvara det använda kärnbränslet från forskningsreak-
torn FiR 1 i Finland, borde man utifrån en ingående utredning av slutförvaringssättet ut-
arbeta en plan som också fastställer de målsatta tiderna för den mellanlagring som be-
hövs och för genomförandet av den egentliga inkapslingen och slutförvaringen. Alterna-
tiven för lagringen av det använda kärnbränslet i Finland är Industrins Kraft Ab:s kraft-
verksområde i Olkiluoto och Fortum Power and Heat Oy:s kraftverksområde i Lovisa.

I Olkiluoto finns ett separat KPA-lager (Bild 6-4) som blev färdigt år 1987. I KPA-
lagret finns för närvarande tre lagerbassänger och en reservbassäng i användning. För
närvarande har bassängerna en lagringskapacitet på cirka 1 200 ton uran. Ett projekt för
utvidgning av KPA-lagret inleddes 2009 och planen är att utvidgningen slutförs 2014. I
samband med utvidgningen har ytterligare fyra bassänger byggts. I tre av bassängerna
ska täta ställningar för använt kärnbränsle från OL3 placeras. Tillstånd för lagring av
bränsle söks i anslutning till ansökan om drifttillstånd för OL3. KPA-lagrets nuvarande
drifttillstånd gäller fram till 2018. I Lovisa har lagersystemet en fast koppling till kärn-
kraftverksbyggnaden. Mängden lagerbassänger för använt kärnbränsle utökades i Lo-
visa senast år 2000, och därefter har lagerkapaciteten utökats åren 2007, 2009 och 2011
ökat genom att införa täta ställningar för lagring av bränsle. (Posiva 2014) Vid båda an-
läggningarna har mellanlagringen planerats på så sätt att den kan fortsätta i hundra års
tid.
Det använda bränslet från kärnkraftverken förvaras vid kärnkraftverken i Olkiluoto och
Lovisa i vattenbassängslager. Den tekniska grunden till lagring i vattenbassänger är att
det är tryggt att avlägsna restvärmen från det använda kärnbränslet genom vattenkyl-
ning. Samtidigt fungerar vattnet som strålskydd för det starkt strålande använda bränslet
från kraftreaktorerna. Kriticitetssäkerheten säkerställs med ställningskonstruktioner.

I Europa används också luftkylda torrlager för använt kärnbränsle från kärnkraftverk.
Då försluts bränsleknippena i täta behållare som placeras i ventilerade utrymmen eller
exempelvis i stora betongbehållare.
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En långvarig (flera decennier lång) mellanlagring av kärnbränslet från FiR 1 borde i
första hand utredas enligt torrlagermetoden. Även lagring av detta slag skulle kräva
samma nivå av strukturella säkerhetsarrangemang som bränsle från kärnkraftverk. De
nuvarande mellanlagringslokalerna och -systemen har dock inte en förberedd hantering-
smetod eller reserverade utrymmen för bränslet från forskningsreaktorn. Bränslet skulle
också omfattas av internationell övervakning av kärnmaterial under genomförandet av
mellanlagringen och slutförvaringen.

I lagringslösningen borde även möjligheten att kontrollera bränslets tillstånd beaktas
före inkapslingen för slutförvaringen.

Om de påkallade tekniska lösningarna planerades och genomförandet gjordes i enlighet
med dem skulle lagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 på
kraftverksområdet i praktiken inte ha några säkerhetseffekter. Bränslets mängd, aktivitet
och restvärme är mycket liten jämfört med den övriga verksamheten. Behovet av till-
äggsövervakning som lagringen medför administrativt har inte uppskattats.

Bild 6-4. Mellanlagret för använt bränsle i Olkiluoto. (Bild: Industrins Kraft Abp)

6.2.5 Slutförvaring i Finland
I Finland kommer Posiva Ab (Posiva), som ägs av Industrins Kraft Abp (TVO) och For-
tum Power and Heat Oy (Fortum), att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanlägg-
ning för använt kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne. I den planerade anläggningen
finns en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle ovan jord och slutförvaringsut-
rymmen som byggs på cirka 420 meters djup.

I slutförvaringsanläggningen ska enligt planerna slutförvaras sammanlagt 9 000 uranton
använt kärnbränsle som producerats vid kärnkraftverksenheterna i Lovisa och Olkiluoto.
Denna mängd är maximimängden i enlighet med principbeslutet. Det använda kärn-
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bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 har inte inberäknats i Posivas principbeslut. Slut-
förvaring i Olkiluoto förutsätter ett preciserat samarbetsavtal med Posiva och flera tek-
niska utredningar (se kapitel 2.5.1.2).

Nedan ges en översiktlig beskrivning av Posivas plan för slutförvaring av använt kärn-
bränsle (Posiva 2012a).

Det använda kärnbränslet som transporteras från mellanlagren packas i kapslar i en
inkapslingsanläggning, varefter kapslarna flyttas med hiss till en slutförvaringsanlägg-
ning. Denna slutförvaringsmetod bygger på multibarriärprincipen, där de radioaktiva
ämnena isoleras från omgivningen med frigörelsebarriärer som säkrar varandra. Enligt
multibarriärprincipen äventyras inte isoleringen av kärnavfallet om en barriär ger efter,
då de övriga barriärerna säkerställer att kärnavfallet förvaras tryggt. Som frigörelsebar-
riärer fungerar kärnbränslets aggregationstillstånd, slutförvaringskapseln, bentonitbuf-
ferten och urberget.

I slutförvaringsmetoden KBS-3 förpackas de radioaktiva ämnena i vattentäta, starka
koppar-järnkapslar som placeras i slutförvaringstunnlar som ligger på cirka 420 meters
djup i berggrunden. Kapslarna omges med bentonitlera. Slutförvaringstunnlarna försluts
i takt med att de fylls och slutförvaringsverksamheten avslutas genom att anläggningens
tekniska utrymmen, körtunnlar och schakt fylls igen. Efter att de underjordiska slutför-
varingsutrymmena har stängts, rivs byggnaderna på markytan och området återställs.

I princip skulle kärnbränslet från FiR 1 kunna slutförvaras i berggrunden i en liknande
kapsel. Placeringen av kapseln skulle kräva en separat säkerhetsmotivering (strål- och
kriticitetssäkerhet), och det skulle bero på motiveringen i vilket skede och på vilket sätt
kapseln skulle kunna flyttas till de underjordiska utrymmena. Om de påkallade tekniska
lösningarna planerades och genomförandet gjordes i enlighet med dem skulle slutförva-
ringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 på kraftverksområdet
i praktiken inte ha några säkerhetseffekter. Bränslets mängd, aktivitet och restvärme är
mycket liten jämfört med den övriga verksamheten.

6.3 Rivnings- och driftavfall
Rivningsavfallet innehåller bland annat betong, ståldelar, aluminium, grafit samt skräp
av olika slag och jonbytesharts. Enligt de senaste inventarieberäkningarna skulle den to-
tala mängden radioaktiva komponenter i rivningsavfallet utgöra cirka 75 ton (Tabell 6-
1). Den uppskattade totala mängden icke-radioaktivt avfall är cirka 300 ton (Tabell 6-2).
Rivningsavfallets kalkylmässiga totala aktivitet skulle vara cirka 38,5 TBq, om tritiumet
i moderatorämnet Fluental inte skulle ha avlägsnats i betydande omfattning under drift-
tiden. I övrigt finns radioaktiva ämnen bland annat i stål, aluminium, grafit och betong.
Reaktorhärdens mest radioaktiva delar är inställningsstavarnas aluminiumdelar och
provrören som är närmast reaktorhärden (0,9 MBq/g), bestrålningsringens inre delar av
stål (6,5 MBq/g) och grafitreflektorerna (1,2 MBq/g). Den övriga uppskattade aktivite-
tens totala mängd i dagens läge är i storleksklassen 2 TBq.

BNCT-stationens moderatorämne Fluental har en mycket hög kalkylmässig aktivitet.
Aktiviteten av Fluental beror dock kalkylmässigt till 99,99 procent av tritium, som är
beta-aktivt och som inte orsakar betydande extern strålning vid nedmonteringsarbetet.
Tritium är dessutom ett gasformigt ämne som med tiden sannolikt frigjorts från Fluenta-
len, vilket beräkningsprogrammen inte kan beakta. Utan Fluentals inverkan är den totala
aktiviteten i vidstående tabell (Tabell 6-1) 1,8 TBq.
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De mängder av radioaktivt avfall som uppkommit under driften av forskningsreaktorn
har beaktats i mängden kärnavfall som ska hanteras vid avvecklingen. Bland driftavfal-
let finns inte avfall av särskilda typer.

Som helhet kontrolleras den kalkylmässiga aktiviteten med karaktäriseringsmätningar
senast i anslutning till rivningsarbetet.
Tabell 6-1. Uppskattning av mängden oförpackat radioaktivt avfall. (Kotiluoto & Räty
2014)

Volym [m3] Massa [kg] Viktigaste radio-
isotoper

Total radio-
aktivitet

Betong 25 61 000 3H, 55Fe, 60Co
och 152Eu 0,105 TBq

Grafit 2,61 4450 3H, 14C, 60Co,
133Ba 0,859 TBq

Stål 0,449 3 540 63Ni, 55Fe,
60Co, 59Ni, 14C 0,268 TBq

Aluminium 0,836 2 220
55Fe, 65Zn,
63Ni, 60Co,
54Mn, 59Fe

0,364 TBq

Fluental 0,45 1 330 3H, 14C 36,5 TBq

Övriga 10 2 700 3H, 14C,
108mAg, 63Ni 0,416 TBq

Totalt 39,5 75 100 38,512 TBq

Tabell 6-2. Uppskattning av icke-radioaktiva avfallsmängder.

Massa [t]
Betong 250
Stål 35
Aluminium 13
Övriga 2
Totalt 300

6.3.1 Förpackningen och transporterna
Rivnings- och driftavfallet placeras i lämpliga standardförpackningar, varje avfallsslag
separat för sig. Förpackningarna för rivnings- och driftavfallet har dimensionerats på så
sätt att de uppfyller föreskrifterna i trafikministeriets beslut (660/97). Utöver myndig-
heten ska också den part som tar emot avfallet godkänna förpackningen.

Strålningsnivån för förpackningarna med rivningsavfall utgörs bl.a. av aktiverad betong
samt av aktiverade och kontaminerade metalldelar. Betongen och aluminiumet omkring
härdområdet har aktiverats och de största doshastigheterna orsakas av bitar som skurits
av dessa delar samt särskilt av den lösgjorda grafitreflektorn som omger härden och av
bestrålningsringen ovanför den. Om betongblocken eller ståldelarna har hög aktivitet
fodras den förpackning som används för transporten vid behov med blyplattor. Skydds-
betongen i reaktorn FiR 1 har till största delen en låg aktivitetsnivå och aktivitetsnivån
skiljer sig just inte från den normala bakgrundsstrålningen i naturen. En stor del av be-
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tongen är material som frigörs från övervakning på grund av dess låga karakteristiska
aktivitet.
För lagringen eller slutförvaringen packas det fasta avfallet i kärl som underlättar flytt-
ningen av avfallet, hindrar spridningen av kontamination samt minskar brandfaran. Av-
fallets förpackningsvolym minskas genom att avfallet sorteras, kompakteras och styckas
i den mån det är möjligt. (YVL D.4)
Om rivnings- och driftavfallet förs till Olkiluoto kärnkraftverk, skulle man delvis kunna
använda de metoder och slutförvaringsförpackningar som används i Olkiluoto för för-
packning. Torrt lågaktivt rivningsavfall kan packas som sådant i slutförvaringsförpack-
ningar eller i 200 liters ståltunnor som placeras i en betonglåda. Aktiverat och eventuellt
kontaminerat metallskrot styckas vid behov och kompakteras till en mindre volym och
packas slutligen i slutförvaringsförpackningar. Rivnings- och driftavfallet från FiR 1
skulle därigenom packas i slutförvaringslådor av betong i Olkiluoto, beroende på avfal-
lets förpackningseffektivitet. Om avfallet är dammbildande eller innehåller små lösa
stycken, kan det först packas i stållådor och därefter i en betonglåda.

På motsvarande sätt bör de metoder som används för förpackning av rivnings- och drift-
avfall vid kärnkraftverket i Lovisa definieras på ett sådant sätt at förpackningarna upp-
fyller STUK:s och Fortums krav. Anläggningens solidifieringsanläggning för kärnavfall
är för närvarande i drifttagningsskedet.

En liten mängd lågaktiva jonbyteshartser inifrån FiR 1 kan torkas i tunnor eller eventu-
ellt solidifieras i avfallshanteringsanläggningen i Olkiluoto eller Lovisa.

Förpackningarna förses med ett märke som anger att de innehåller radioaktivt innehåll
och lyfts med truck i en container. När forskningsreaktorn FiR 1 rivs är mängden aktiv
betong cirka 5 m3, vilket innebär att betongen och det övriga rivningsavfallet sannolikt
får plats i en 6 m lång container.

När rivnings- och driftavfallet har förpackats i förpackningar som uppfyller myndig-
hetskraven och godkänts av den mottagande parten, kan avfallet transporteras med kon-
ventionell transportmateriel.
Vid transporten av rivnings- och driftavfall iakttas myndighetsdirektivet YVL D.2 samt
Internationella atomenergiorganet IAEA:s föreskrifter, särskilt TS-R-1 (Regulations for
the Safe Transport of Radioactive Material)  samt  SSR-6  (Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material - 2012 Edition Specific Safety Requirements). För
transporterna uppgörs det myndighetsmaterial som avses i direktivet YVL D.2.

För landsvägstransport av radioaktivt rivnings- och driftavfall har traditionellt använts
industrikollit IP-2 som transporteras med lastbil. I transporterna av övrigt avfall (bl.a.
betong) kan användas en vanlig transporcontainer som lastas på en lastbil. (Lytsy & Si-
iskonen 2014)

Transporterna av rivnings- och driftavfall till ett mellanlagringsutrymme i Finland (Ot-
näs, Olkiluoto eller Lovisa) eller vidare till slutförvaring (Olkiluoto eller Lovisa) sker
sannolikt på landsväg med lastbil. Enligt en preliminär uppskattning kommer transpor-
terna av radioaktivt rivnings- och driftavfall sammanlagt att utgöra cirka fem lastbilar.
Rivnings- och driftavfall som friklassats från övervakning transporteras från anlägg-
ningsområdet på landsväg till platsen för fortsatt behandling. Mängden transporter av
detta slag beräknas utgöra 20–25 lastbilar.
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6.3.2 Krav som ställs av rivningsavfallets särdrag
Rivningsavfallet från FiR 1 avviker från rivningsavfallet från finländska kärnkraftverk
särskilt vad gäller det aluminium och den grafit som det innehåller. Rivningsavfallets
särdrag har betydelse främst i avfallets slutförvaringsförhållanden,
VTT har utrett (Carlsson m.fl. 2014) specialfrågor som förknippas med aluminium och
grafit, som avviker från avfallsprodukterna från kärnkraftverk, med tanke på slutförva-
ringen. Arbetet gjordes som en litteraturöversikt.

Aluminiumets principiella betydelse för säkerheten handlar om risk för korrosion i
eventuella andra metallförpackningar i slutförvaringsutrymmet och utvecklingen av gas
i anslutning till detta. Slutförvaringsutrymmena fylls småningom med grundvatten och
vattenkemiskt skulle de slutförvaringslösningar som granskats i Finland vara basiska
mycket länge. Aluminiumet i rivningsavfallet från FiR 1 förutsätter på grund av dess
ringa aktivitet inte att det placeras direkt i ett kritiskt utrymme, utan det kan placeras
längre bort från annat metallavfall, varvid det inte äventyrar det övriga avfallets slutför-
varingssäkerhet.

Den mest krävande radionukliden med tanke på slutförvaringens långtidssäkerhet är
kol-14, som måste isoleras långvarigt från biosfären. I VTT:s utredning (Carlsson m.fl.
2014) granskades experiment med den kemiska formen av nukliden grafit 14C som
gjorts ute i världen. Den kemiska formen har betydelse för lösligheten. En organisk för-
ening transporterar den radioaktiva nukliden med vattnet, medan en oorganisk förening
binds exempelvis i betong. Vid behov kan formen och fenomenets betydelse definieras
med löslighetstester på TRIGA-reaktorgrafiten.
Rivningsavfall som innehåller aluminium och grafit skulle kunna transporteras till ut-
landet för behandling före mellanlagring och slutförvaring i Finland. Syftet med be-
handlingen är att försätta avfallet i en form som är lättare att hantera och slutförvara.
Det radioaktiva avfall som blir kvar efter avskiljningen skulle returneras till Finland för
slutförvaring. Alternativen för behandling i utlandet beskrivs i kapitel 2.5.2.2.

Allt rivningsavfall från FiR är problemfritt med tanke på mellanlagringen eftersom det
är fast och obrännbart och har god beständighet för olika temperaturer och fukt.

6.3.3 Mellanlagring
Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet före slutförvaring eller friklassning från
övervakning skulle kunna genomföras antingen i lokaler som administreras av VTT i
Otnäs, på Fortum Power and Heat Oy:s kraftverksområde i Lovisa eller i Industrins
Kraft Abp:s kraftverksområde i Olkiluoto.
De allmänna principerna för mellanlagring är som följer:

- lokalen ska vara separat och låst samt möjlig att övervaka tekniskt
- strålningskonsekvenser på det fria passageområdet får inte medföra begränsning-

ar
- betydande tilläggsskydd behövs inte, det lagrade materialet fungerar själv som

strålskydd
- det lagrade materialet avger inte gaser, dvs. separat ventilation behövs inte
- materialet skyddas för extern fukt (vattenläckage)
- vid behov används lagercontainer vid sidan av eventuella avfallsförpackningar
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- materialet väljs så att det håller för den planerade mellanlagringstiden (t.ex. 15
år)

- behovet av säkerhetssystem är ringa
- möjligheterna att underhålla och kontrollera materialet beaktas
- yttre hot bedöms och beaktas.

Vid planeringen är det nödvändigt att uppgöra en detaljerad teknisk specifikation för
mellanlagringen. På kärnkraftverksområdena skulle detta komplettera de befintliga
byggnadernas och funktionernas säkerhetsbeskrivning. Vad gäller nya utrymmen som
ska byggas (Otnäs eller Lovisa) utarbetas motsvarande utredningar och anvisningar för
verksamhetssystemet. Vid specifikationen beaktas kraven i STUK:s YVL- och ST-
direktiv. Internationella anvisningar om mellanlagring av kärnavfall har utarbetats bl.a.
av IAEA (t.ex. Storage on radioactive waste, safety guide no. WS-G-6.1).

Vid mellanlagring av avfallet (innan slutförvaringsutrymmena blir färdiga) i Otnäs, Lo-
visa eller Olkiluoto genomförs strålskyddsarrangemangen i enlighet med kraven i YVL-
direktiven och genom att förhindra obehörigt tillträde till lagringsområdet.

Bild 6-5. Mellanlagringsutrymmen för rivningsavfall vid forskningscentret i Risø i
Danmark. (Bild: Dansk Dekommissionering)

Otnäs
Byggnaden  där  den  reaktor  som ska  monteras  ned  är  placerad  kan  inte  användas  som
mellanlagringsutrymme efter nedmonteringen eftersom avsikten är att friklassa hela den
stora lokalen från övervakning så att den senare kan användas för andra ändamål. Som
alternativ undersöks mellanlagring av rivnings- och driftavfallet från reaktorn i ett för-
varingsutrymme som byggs i anslutning till VTT:s underjordiska forskningshall i Otnäs.
Rivningsavfallet skulle kunna förvaras här under STUK:s övervakning fram till dess att
det transporteras till kärnkraftverksområdet i Olkiluoto eller Lovisa för slutförvaring el-
ler fortsatt lagring.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
69/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Mellanlagret för rivnings- och driftavfall kommer att vara ett så kallat passivt lager som
innehåller fast avfall (bl.a. betong, aluminium, grafit och stål) och avfallet flyttas eller
utökas inte under lagringen. Grottan finns i berggrunden, och avfallet skulle lagras om-
sorgsfullt, separat, övervakat och inlåst på så sätt att det inte medför begränsningar för
annan användning av utrymmet.

Industrins Kraft Abp:s kraftverksområde i Olkiluoto
I Olkiluoto skulle rivnings- och driftavfallet kunna mellanlagras i lagret för medelaktivt
avfall (KAJ), lagret för lågaktivt avfall (MAJ) eller i ett lager för småavfall som ligger i
grottan för kärnkraftsavfallet. Av dessa alternativ skulle lagret för lågaktivt avfall vara
det sannolikaste. Efter mellanlagringen skulle rivnings- och driftavfallet flyttas till VLJ-
grottan efter att tillståndsförfarandet slutförts.

KAJ-lagret
KAJ-lagret är avsett för hantering och lagring av låg- och medelaktivt avfall från kraft-
verksenheterna och KPA-lagret. Dessutom har man planerat att använda lagret för mel-
lanlagring av medelaktivt avfall från OL3. I KAJ-lagret finns också ett brandbekämp-
ningssystem, ett system för mätning av aktivitet och ett system med avloppsbrunnar i
golvet. I lagret hålls undertryck i förhållande till utomhusluften.

Om lagringen av rivnings- och driftavfallet från FiR 1 genomfördes i KAJ-lagret skulle
man sträva efter att se till att avfallets volym är praktisk och liten eftersom lagerutrym-
met är begränsat. Dessutom ska den övriga verksamheten i lagret (bl.a. hantering och
kompaktering av avfall) beaktas så att lagrets normala verksamhet inte störs.

MAJ-lagret
I MAJ-lagret hanteras och lagras främst mycket lågaktivt driftavfall som man avser att
friklassa från övervakning. Lagret har ett övervakat avloppssystem och i lagerutrymmet
hålls ett undertryck i förhållande till utomhusluften.

VLJ-grottan
Smått radioaktivt avfall som innehas av STUK lagras utifrån ett separat avtal i VLJ-
grottan i Olkiluoto. Ett separat avtal borde tecknas om användning av lagret för radioak-
tivt småavfall för lagring av rivnings- och driftavfallet från FiR 1. Lagret har redan nu
visat sig vara för litet för lagring av det småavfall som STUK innehar, och därför är lag-
ret troligtvis inte ett ändamålsenligt mellanlager för rivnings- och driftavfallet från FiR
1.

Fortum Power and Heat Oy:s kraftverksområde i Lovisa
Vid Lovisa kärnkraftverk finns för närvarande inga färdiga lokaler som skulle lämpa sig
för mellanlagring eller slutförvaring av rivnings- och driftavfallet från FiR 1. Det vore
möjligt att bygga ett nytt, tekniskt lämpligt lagerutrymme exempelvis enligt följande:
Mellanlagring i en hall som byggs för ändamålet

Om nya byggnader byggs på anläggningsområdet, skulle de också planeras för att be-
tjäna annan användning, exempelvis för lagring av avfall som ska friklassas eller för
lagring av solidifieringsprodukter. För mellanlagring av rivnings- och driftavfall från
FiR 1 skulle man eventuellt bli tvungen att bygga en del av byggnaden som kontrollerat
område.
Lagring i byggnaden för hantering av metallskrot
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I anläggningsområdet har gjorts en områdesreservering för en byggnad för hantering av
metallskrot under avvecklingsskedet. Om projektet genomförs, skulle byggnaden med
små ändringar kunna användas för mellanlagring av rivnings- och driftavfall från FiR 1
under antagandet att det mellanlagrade avfallet skulle kunna flyttas till slutförvaringsut-
rymmena innan byggnaden återlämnas för det ursprungliga ändamålet.

Mellanlagring i slutförvaringsutrymmena för avvecklingsavfallet
Man skulle kunna spränga in de planerade slutförvaringsutrymmena för avvecklingsav-
fall i de underjordiska slutförvaringsutrymmena redan i detta skede, inte i enlighet med
avvecklingsplanen först på 2020-talet.

Mellanlagring i ett separat utrymme i VLJ-grottan
Det vore möjligt att spränga in ett separat utrymme för rivnings- och driftavfallet från
FiR 1 i VLJ-grottan.

6.3.4 Slutförvaring
Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn skulle kunna ge-
nomföras i slutförvaringsutrymmena för lågaktivt eller medelaktivt avfall eller i slutför-
varingsutrymmet för rivningsavfall som byggs efter avvecklingen av reaktorerna i berg-
grunden på kärnkraftverksområdena i Lovisa och Olkiluoto.

De nuvarande slutförvaringsgrottorna för kraftverksavfall har strålskyddsarrangemang
för lagring och slutförvaring av kärnavfall. På lagrings- och slutförvaringsområdena sör-
jer man för personalens strålskydd, samtidigt som strålningsexponeringen följs upp, om-
rådet indelas i strålskyddsområden och -zoner och förses med ändamålsenliga strål-
ningsövervakningssystem. (YVL D.4, D.3)

Industrins Kraft Abp:s kraftverksområde i Olkiluoto
I Olkiluoto finns ett slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt kraftverksavfall
som togs i bruk 1992, bergrummet VLJ. Slutförvaringsutrymmet i Olkiluoto ligger på
kraftverksområdet och har sprängts in i berget på ungefär 100 meters djup.
VLJ-grottan består i dagens läge av två silon med en höjd på cirka 35 meter och en dia-
meter på 24 meter. Deras nedre yta ligger på 95 meters djup. Den andra silon har isole-
ring av armerad betong mellan avfallet och berget. Silon för lågaktivt avfall (MAJ) har
dimensionerats för 5 000 kubikmeter avfall och för en total aktivitet om 10 TBq (1013

Bq). Silon för medelaktivt avfall har dimensionerats för 3 500 kubikmeter avfall och för
en total aktivitet om 1 000 TBq (1015 Bq). Allt avfall förpackas i lådor av armerad be-
tong. Flytande avfall förpackas dessutom i ståltunnor på 200 liter. Tunnornas innehåll
stabiliseras i bitumen. Även huvuddelen av det torra avfallet förpackas i tunnor som
kompakteras därefter i en pressanordning. Enligt planerna ska slutförvaringsutrymmet i
Olkiluoto byggas ut så att kraftverksavfallet från de nya kärnkraftverksenheterna (OL3
och OL4) och rivningsavfallet från samtliga anläggningsenheter slutförvaras i separata
silon.
Lågaktivt avfall placeras i en silo i berggrunden (cirka 5 000 kubikmeter) och mellanak-
tivt avfall i en silo av armerad betong (cirka 3 500 kubikmeter) som byggts i en annan
silo i berggrunden. Bergrummet kommer att utvidgas med två silor för kraftverksavfal-
let från de nya reaktorerna och med fyra nya silor för rivningsavfallet från avvecklingen
av anläggningarna. För reaktortryckkärlen byggs två separata vertikalschakt.
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När användningen av bergrummet upphör, stängs förbindelserna till bergrummet. Efter
stängningen behöver utrymmet inte övervakas, och de radioaktiva ämnena i avfallet blir
med tiden ofarliga för miljön. (Industrins Kraft Abp 2008)

Om mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet från FiR 1 genomförs i Olkiluoto,
vore det ändamålsenligt att till tillämpliga delar också genomföra slutförvaringen i silon
för lågaktivt avfall i VLJ-grottan i Olkiluoto. Volymmässigt skulle rivnings- och drift-
avfallet från FiR 1 lämpa sig för lagring i huvudsak i MAJ-silon, efter att specialavfal-
lets (grafit, aluminium och fluorföreningen Fluental) säkerhetslösning (kap-
sel/förpackning e.d.) och säkerhetsmotivering avgjorts.

Fortum Power and Heat Oy:s kraftverksområde i Lovisa
På Fortums kärnkraftsområde har slutförvaringsutrymmet för låg- och medelaktivt av-
fall schaktats på 110 meters djup i berggrunden på kraftverksområdet. Slutförvaringsut-
rymmet består av två tunnlar och ett bergrum. I slutförvaringsutrymmet finns separata
utrymmen för driftavfall och cementerat avfall.
Vidare har anläggningen en anläggning för stabilisering av flytande avfall i drifttag-
ningsskedet. I anläggningen stabiliseras jonbytesharts som använts vid rening av pro-
cessvatten och avdunstningsrester med cement i avfallsbehållare av armerad betong för
att göra hanteringen och slutförvaringen av dem tryggare. Fast radioaktivt avfall för-
packas i plåttunnor på 200 liter. Stabiliserad jonbytesmassa slutförvaras i bergrummet i
cylinderformade kärl av armerad betong. Enligt planerna ska stabiliseringsanläggningen
tas i drift 2013. (Fortum Power and Heat Oy 2012)

Fortum har dessutom planer för slutförvaring av rivningsavfall under antagandet att
kärnkraftverksenheterna är i drift i cirka 50 år. Beslut om tillståndsförfarandet för denna
rivningsavfallsanläggning utfärdas när bolaget slutgiltigt avgör de aktuella enheternas
drifttid.

Enligt planerna ska byggandet av slutförvaringsutrymmena för kraftverksavfall i anslut-
ning till det nuvarande slutförvaringsutrymmet för låg- och medelaktivt avfall inledas på
2020-talet. Nedmonteringen av kraftverken har planerats börja genast efter att driften
lagts ned år 2027. Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från FiR 1 skulle kunna
tas med i planeringen om Lovisa väljs som slutförvaringsplats. De säkerhetskrav som
särdragen för avfallet från FiR 1 ställer beaktas vid planeringen i likhet med slutförva-
ringsalternativet Olkiluoto.

6.3.5 Friklassning från övervakning
Friklassning från övervakning innebär att byggmaterial samt driftavfall från forsknings-
reaktorn FiR 1 med ringa aktivitet mäts omsorgsfullt och klassificeras som konvention-
ellt avfall eller som avfall som kan återvinnas.
Praktiska åtgärder av detta slag regleras av internationellt utvecklade metoder (Euro-
pean Commission Radiation Protection 2000), på vilka de nationella förfarandena byg-
ger. I Finland gäller Strålsäkerhetscentralens direktiv YVL D.4 även friklassning från
övervakning. Ett grundläggande krav i direktivet är att årsdosen som de frigjorda
materialen medför för individer i befolkningen eller anställda som hanterar avfallet inte
får överskrida värdet 0,01 mSv och att strålningsexponeringen från det avfall som fri-
gjorts från övervakning även på andra sätt hålls så låg som det med praktiska åtgärder är
möjligt.
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Frigörandet från övervakningen kan utföras allmänt (destinationen definieras inte eller
anges endast i huvuddrag) eller genom ett fallspecifikt förfarande. I det fallspecifika för-
farandet ingår alltid en säkerhetsanalys. Utifrån informationen om rivningsavfallet från
forskningsreaktorn är det uppenbart att avfallet i huvudsak kan behandlas enligt ett fall-
specifikt förfarande på ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt sätt.

De praktiska möjligheterna att återvinna rivningsavfallet från forskningsreaktorn FiR 1
är mycket begränsade på grund av de små materialmängderna. De gäller främst skydds-
konstruktionens betong och aluminiumet från bassängen. Det friklassade betongavfallet
skulle kunna lämnas exempelvis till mottagningssystemen i nom byggindustrin, där den
skulle användas tillsammans med den övriga krossade betongen till exempel som fyll-
nadsmaterial vid markanläggningsarbeten. Största delen av det aluminium som avskiljs
för återvinning i Finland kommer från industri-, elektronik-, fordons- och metallför-
packningsskrot. Det metalliska aluminiumet levereras till industrin och används för att
gjuta nya produkter.
Grafiten kan inte återanvändas som reaktorgrafit. I sinom tid kan den lågaktiva grafiten i
den termiska pelaren som tagits ur bruk kunna förbrännas exempelvis i Ekokems an-
läggning, men det är kanske inte en lönsam lösning.
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7 MILJÖSYNPUNKTER BETRÄFFANDE AVVECKLINGEN

7.1 Utsläpp av radioaktiva ämnen
I forskningsreaktorns säkerhetstekniska driftsvillkor som Strålsäkerhetscentralen god-
känt definieras som gränsvärde för utsläpp av radioaktiva ämnen i luft och vatten en ti-
ondel av det motsvarande gränsvärde för kärnkraftverk som ges i statsrådets förordning
733/2008. Den av Strålsäkerhetscentralen fastställda gränsen 3,7 TBq bygger på ett Ar-
41-utsläpp som inte uppkommer i nedmonteringsskedet. Eventuella tilläggsbegräns-
ningar som gäller nedmonteringsskedet ges av Strålsäkerhetscentralen. Avvecklingen
och nedmonteringen av forskningsreaktorn planeras i enlighet med Strålsäkerhetscen-
tralens direktiv YVL C.3.
I anslutning till nedmonteringsåtgärderna kan ringa utsläpp av radioaktiva ämnen uppstå
när reaktorn och dess konstruktioner monteras ned (t.ex. Co-60), beror på de kapnings-
och styckningsmetoder som väljs. Avsikten är att välja sådana metoder att partikelut-
släpp inte uppkommer. Spridningen av ämnen i partikelform begränsas och ventilations-
luftens aktivitet i utloppskanalen övervakas med kontinuerlig mätning.

Vid nedmonteringsarbetet kan utsläpp av radioaktiva ämnen även uppstå om skadade
bränslestavar hanteras. Dessa utsläpp skulle kunna innehålla mycket små mängder ädel-
gaser (xenon och krypton). Utsläppen skulle dock begränsas till arbetsutrymmet inom-
hus i reaktorbyggnaden eftersom sådana skyddsarrangemang vidtas vid nedmonterings-
arbetet att radioaktiva ämnen inte kan komma ut ur reaktorn i sådana mängder att de ens
skulle upptäckas med de känsligaste metoderna.

Under avvecklingsskedet har reaktorbyggnadens ventilation undertryck i förhållande till
utomhusluften i tre steg, på samma sätt som under driftskedet, så att luft strömmar uti-
från in i kontorslokalerna, från kontorslokalerna till hallutrymmet och från hallutrymmet
till forskningslokalen ovanför reaktortanken, där undertrycket således är störst. Utflödet
av luft från ventilationssystemet kan kopplas om så att det går genom filter. Dessutom
har strålbehandlingsutrymmena och vissa forskningsapparater separata ventilationssy-
stem. Ventilationsluftens aktivitet i utloppskanalen följs upp med kontinuerlig mätning.
Vid normal drift av forskningsreaktorn uppkommer inte radioaktivt avloppsvatten, och
sådant vatten uppkommer inte heller i avvecklingsskedet. Vatten som ansamlas från
tvättställen och golvbrunnarna i reaktorbyggnaden då forskningsreaktorn är i drift leds
till uppsamlingsbehållare (2 st., 15 m3). Radioaktiviteten av vattnet i uppsamlingsbehål-
larna mäts från vattenprov med känsliga metoder. Under drift har radioaktiva ämnen
inte observerats i avloppsvattnet före tömning av behållarna. Behållarna tömdes senast
2011. Vattnet, som renats innan det avletts från bränslebassängen, leds till uppsamlings-
behållarna, och efter mätningar avleds det rena vattnet från uppsamlingsbehållarna via
regnvattenavloppssystemet till en damm i närheten (Ossinlampi) och via dammen vidare
ut i havet (Bredviken).

7.2 Transporter och trafik
Det använda kärnbränslet packas i en transportförpackning som lämpar sig för ändamå-
let. Allt bränsle (använt och färskt) får plats i en enda transportförpackning, vilket inne-
bär att endast en transport av kärnbränsle avgår från anläggningsområdet. Transporten
utförs med en för ändamålet lämplig lastbil som en övervakad transport, vilket innebär
att nödvändig följepersonal följer med transporten.
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Vad gäller rivningsavfallet utförs sammanlagt cirka 30 lastbilstransporter från forsk-
ningsreaktorn. Fem av transporterna är transporter av radioaktivt avfall och 20–25
transporter av annat byggavfall, främst betong.

Under avvecklingsskedet är området i liten omfattning också föremål för personalens
pendeltrafik. Cirka 10 personer uppskattas delta i rivningsarbetet.

7.3 Övriga utsläpp i atmosfären
Nedmonteringen av forskningsreaktorn frigör inga konventionella utsläpp i luften.

Rivningsarbetena kan orsaka en del dammbildning, men målet är att i huvudsak be-
gränsa dammbildningen till reaktorbyggnadens inomhusutrymmen i anslutning till riv-
ningsarbetet. Spridning av damm utanför byggnaden förhindras på behörigt sätt, och vid
nedmonteringsarbetet iakttas föreskrifterna i arbetarskyddslagstiftningen. Det damm-
bildande skedet i nedmonteringsarbetet är kort.
Trafiken och transporterna i anslutning till avvecklingen orsakar små mängder avgasut-
släpp i luften.

7.4 Övriga vattenutsläpp och avloppsvatten
Vattenkondensering används inte i forskningsreaktorns kylsystem eftersom den vär-
meenergi som överförs från reaktorhärden till vattnet under drift frigörs i atmosfären via
tre stycken avkylningstorn som placerats på taket av laboratoriebyggnaden bredvid re-
aktorbyggnaden. Dessa avkylningstorn fungerar som värmeväxlare. Detta innebär att
det inte uppstår kylvatten i anläggningen eller värmebelastning i vattendragen.
De konventionella avloppsvatten som uppstår genom avvecklingen av forskningsreak-
torn behandlas på behörigt sätt, analyseras och leds därefter ut i Esbo stads avloppsnät.

7.5 Avfall
Det radioaktiva avfall som uppkommer vid avvecklingen beskrivs i kapitel 6.2 (använt
bränsle) och 6.3 (drift- och rivningsavfall). Vid rivningen uppkommer cirka 300 ton
icke-radioaktivt avfall som främst består av betong, stål och aluminium. Detta avfall
transporteras sorterat på påkallat sätt till fortsatt behandling eller återanvändning.

Under avvecklingen uppkommer dessutom små mängder konventionellt avfall (till ex-
empel pappers- och plastavfall) och farligt avfall (till exempel lysrör och kemikalier).

I enlighet med VTT:s samhällsansvar ska forskningscentralen också sörja för miljösä-
kerheten. VTT:s miljöledningssystem beviljades ISO 14001-certifiering den 16 januari
2014. VTT har en avfallshanteringsplan som iakttas i  alla funktioner som anknyter till
avfallshantering i VTT:s olika fastigheter. Beträffande farligt avfall är Ekokem Oyj
VTT:s avtalsleverantör.

7.6 Buller och vibrationer
Nedmonteringsarbetena vid avvecklingen av reaktorn orsakar i viss utsträckning buller
och vibrationer som främst riktas till reaktorbyggnadens inomhusutrymmen. Nedmonte-
ringsarbetena utförs i huvudsak dagtid mellan cirka klockan 7.00 och 19.00. Vid ned-
monteringsarbetena iakttas föreskrifterna om buller och vibrationer i arbetarskyddslag-
stiftningen.
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Statsrådet har gett ett beslut om riktvärdena för bullernivån utom- och inomhus (SrB
993/92) för att förebygga bullerolägenheter och säkerställa trivseln i miljön. Enligt den
får bullernivån utomhus i områden som används för boende, rekreationsområden i tätor-
ter och i omedelbar närhet av tätorter samt i områden som betjänar vård- eller läroan-
stalter inte överskrida dagsriktvärdet (kl.7–22) 55 dB eller nattriktvärdet (kl. 22–7) 50
dB för ekvivalentnivån (LAeq) på A-vägt buller. Nattriktvärdet tillämpas dock inte i
områden avsedda för läroanstalter. Nattriktvärdet tillämpas inte heller på sådana natur-
skyddsområden som inte allmänt används för vistelse eller naturobservationer nattetid.
Arbetarskyddslagen (738/2002) innehåller föreskrifter om exponeringen av anställda för
buller. Enligt den ska arbetstagarnas exponering för buller begränsas så att bullret inte
medför olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa. Den viktigaste
bestämmelsen om buller är statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker
som orsakas av buller (85/2006).

7.7 Kemikalier och skadliga ämnen
Reaktorbyggnaden byggdes på 1950-talet, då man i Finland allmänt använde asbest för
brandskydd, rörisolering, plattor samt för fäst- och fogbruk. Vid sidan av asbest använ-
des också andra hälsoskadliga byggmaterial ända fram till 1980-talet.

VTT:s reaktorbyggnad renoverades grundligt på 1990-talet och i samband med detta
byggdes största delen av ventilationssystemets och värmeväxlarnas rör och konstrukt-
ioner om. Vid renoveringen utreddes förekomsten av asbest i konstruktionerna, och as-
bestisoleringarna och de övriga skadliga ämnena avlägsnades.

Gamla plastplattor och plattornas limämnen som eventuellt finns kvar i byggnaden un-
dersöks beträffande förekomsten av asbest och andra skadliga ämnen i byggmaterial in-
nan rivningsarbetet inleds. Om skadliga ämnen fortfarande förekommer trots ombygg-
naden på 90-talet, utförs rivningsarbetena och slutförvaringen av avfallet på påkallat sätt
i enlighet med lagar och förordningar.
I forskningsreaktorns lokaler finns små mängder kemikalier som används främst för
städning och undersökningar. Kemikalierna förpackas på behörigt sätt och vidarebe-
fordras till fortsatt behandling som farligt avfall.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
76/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

8 TILLSTÅND, PLANER OCH BESLUT SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER

8.1 Planläggning
Avvecklingen av forskningsreaktorn har inga konsekvenser för planläggningen. Både i
den gällande detaljplanen och i det ändringsförslag gällande detaljplanen för området
som kommer att aktualiseras har området anvisats som ett kvartersområde för byggna-
der som betjänar undervisnings- och forskningsverksamhet. I detaljplanen anvisas inga
skyddszoner för kärnanläggning eller motsvarande områden som inte längre skulle be-
hövas efter att reaktorn lagts ned.
De gällande planerna för mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna tillåter verksamhet
i enlighet med projektet och det finns inget behov att ändra på dem.

8.2 Bedömning av miljökonsekvenser
Enligt MKB-lagen (468/1994) och MKB-förordningen (713/2006) förutsätter avveckl-
ing av kärnkraftverk att ett MKB-förfarande genomförs. MKB-beskrivningen fogas till
ansökan om ändring av drifttillståndet.

8.3 Beslut och tillstånd enligt kärnenergilagen

8.3.1 Drifttillstånd
Enligt 16 § 1 mom. i kärnenergilagen (990/1987) beviljas tillstånd att driva en kärnan-
läggning av statsrådet. Tillstånd att driva kärnanläggning kan beviljas om de förutsätt-
ningar som räknas upp i 20 § i kärnenergilagen uppfylls.

Statsrådet beviljade 8.12.2011 forskningscentralen VTT ett sådant tillstånd som avses i
20 § i kärnenergilagen (990/1987) och som gäller för närvarande att:

1. använda forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo för strålbehandling, forskning,
undervisning och produktion av isotoper fram till 31.12.2023;

2. inneha, använda, hantera och lagra kärnmaterial på det materialbalansområde
som förvaltas av VTT och övervakas av Strålsäkerhetscentralen, IAEA och Eu-
ratom. Med materialbalansområde avses reaktorbyggnaden och laboratoriebygg-
naden i anslutning till den.

I tillståndet ingår villkor som gäller säkerhet och kärnavfallshanteringen.

8.3.2 Förnyande av villkoren för drifttillståndet samt avveckling
Påbörjandet av avvecklingen av forskningsreaktorn förutsätter att drifttillståndet i enlig-
het med kärnenergilagen motsvarar anläggningens status och därigenom att tillstånds-
villkoren ändras. De preciseringar i de tillståndsvillkor som gäller avvecklingen kan ge-
nomföras på tillståndshavarens ansökan eller på tillståndsmyndighetens beslut som en
ändring av tillståndsvillkoren i enlighet med 25 § i kärnenergilagen. Driften av forsk-
ningsreaktorn (fissioner och produktion av neutroner) avslutas genom att reaktorn
stängs av tryggt. Huvudprinciperna och målen för nedmonteringen beskrivs i ansökan.
Mer detaljerade utredningar lämnas till Strålsäkerhetscentralen.
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VTT lämnar en ansökan om ändring av drifttillståndsvillkoren till statsrådet och bifogar
de utredningar om sökanden som avses i 24 § i kärnenergiförordningen (161/1988) och i
tillämplig omfattning de utredningar som presenteras i 34 § till ansökan:

1. utredning om kärnanläggningens förläggningsplats, bebyggelse och andra verk-
samheter i närområdet samt om hur planläggningen arrangeras;

2. utredning om kvaliteten på och mängden kärnmaterial eller kärnavfall som till-
verkas, produceras, hanteras, används eller förvaras i kärnanläggningen;

3. generell beskrivning av de tekniska funktionsprinciperna och lösningarna samt
andra arrangemang genom vilka säkerheten säkerställs;

4. utredning om tillämpade säkerhetsprinciper samt en bedömning av principernas
genomförande;

5. utredning om åtgärder för begränsning av kärnanläggningens miljöbelastning;
6. utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över och kärnanläggning-

ens driftorganisation;
7. utredning om sökandens planer och till buds stående metoder för att anordna

kärnavfallshanteringen, innefattande rivningen av kärnanläggningen och slutför-
varingen av kärnavfallet samt en utredning om tidsplanen och de beräknade
kostnaderna för kärnavfallshanteringen;

8. utredning om sökandens finansiella ställning, kärnanläggningens finansierings-
plan och kärnanläggningens produktionsplan;

9. sökandens bokslutshandlingar för alla år efter de år som nämns ovan i 32 § 13
punkten eller, om drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, för det år
då det tidigare drifttillståndet söktes och de därpå följande åren;

10. utredning om hur eventuella villkor i byggnadstillståndet har uppfyllts eller, om
drifttillstånd beviljats tidigare för kärnanläggningen, hur eventuella villkor i det
tidigare drifttillståndet har uppfyllts; samt

11. annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Centrala beskrivningar presenteras i punkterna 4-7 samt 11 (inkl. MKB-beskrivningen).
Dessutom lämnas till Strålsäkerhetscentralen i tillämplig omfattning i enlighet med 36 §
i kärnenergiförordningen (161/1988):

1. en slutlig säkerhetsanalys;
2. en sannolikhetsbaserad riskanalys;

3. en klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och
anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presente-
ras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

4. ett kvalitetsledningsprogram för kärnanläggningens drift;

5. säkerhetstekniska driftsvillkor som anger åtminstone gränserna för processtor-
heter som påverkar kärnanläggningens säkerhet i olika driftlägen, föreskrifter
om inskränkningar i driften till följd av fel i anordningarna samt krav på prov-
ning av anordningar som är viktiga för säkerheten;

6. ett sammandrag av programmet för återkommande kontroller;
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7. planer för skydds- och beredskapsarrangemang;

8. utredning om ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av
kärnvapen;

9. instruktion för kärnanläggningen;
10. en utredning om det ursprungliga tillståndet när det gäller strålning i omgivning-

en och ett program för strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning;
(31.10.2013/755)

11. utredning om hur säkerhetskraven uppfylls; samt
12. ett program för hantering av åldrande.

När drifttillstånd söks för en kärnanläggning som redan har varit i drift, behöver hand-
lingar som avses i 1 mom. lämnas in till Strålsäkerhetscentralen endast i den mån såd-
ana inte har getts in tidigare. Utifrån detta kommer de enskilda punkternas lämplighet
att granskas. T.ex. 2–6 och 12 gäller inte direkt avvecklingsskedet.

Sökanden ska dessutom till strålsäkerhetscentralen lämna in andra utredningar som cen-
tralen anser nödvändiga.

Till Strålsäkerhetscentralen lämnas en detaljerad avvecklingsplan för godkännande. De
mer ingående kraven på planens innehåll ges i direktivet YVL D.4 "Hantering och lag-
ring av låg- och medelaktivt avfall vid kärnkraftverk och nedläggning av kärnkraftverk".
Det kan vara ändamålsenligt att den slutliga nedmonteringsplanen består av arbetshel-
heter för vilka separat godkännande söks hos STUK innan respektive skede inleds.
De övriga YVL-direktiven som gäller säkerheten av avvecklingen av forskningsreaktorn
och kärnavfallshanteringen (inkl. använt kärnbränsle), är:

- YVL A.11, Säkerhetsarrangemang vid kärnanläggningar
- YVL C.2, Strålsäkerhet för kärnanläggningens arbetstagare och uppföljning av

strålningsexponering
- YVL D.1, Kärnmaterialövervakning
- YVL D.2, Transporter av kärnämnen och kärnavfall
- YVL D.3, Lagring och hantering av kärnbränsle
- YVL D.5, Slutförvar av kärnkraftverkets avfall

8.3.3 Kärnavfallshantering
I kärnenergilagen i dess nuvarande form finns inga detaljerade föreskrifter om avveckl-
ingen eller nedmonteringen av kärnanläggningar, utan de betraktas som en del av kär-
navfallshanteringen.
Enligt 3 § i kärnenergilagen utgörs kärnavfall av radioaktivt avfall i form av använt
kärnbränsle eller i annan form som uppkommit i samband med användning av kärne-
nergi eller såsom en följd därav, samt sådana ämnen, föremål och konstruktioner som
blivit radioaktiva i samband med användning av kärnenergi eller till följd därav och som
tagits ur bruk och på grund av den fara deras radioaktivitet innebär föranleder speciella
åtgärder.
Enligt 6 a § i kärnenergilagen ska kärnavfall som uppkommit i Finland i samband med
användningen av kärnenergi eller som en följd av användningen av kärnenergi, hante-
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ras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland. Detta gäl-
ler dock inte:

- små mängder kärnavfall som levereras eller som har levererats till ett annat land
för forskningsändamål; (23.5.2008/342)

- kärnavfall i vilket mängderna av radioaktiva ämnen är små och vilket transporte-
ras till ett annat land för ändamålsenlig behandling; inte heller (23.5.2008/342)

- kärnavfall, som uppkommit i Finland i samband med driften av en forskningsre-
aktor eller som en följd därav.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ska enligt 32 § i kärnenergilagen bestämma att
VTT:s ombesörjningsskyldighet upphört, när

1. denna skyldighet i enlighet med 30 § i kärnenergilagen har överförts på någon
annan;

2. kärnavfallet på ett sätt som enligt 6 a § 2 mom. kan godkännas som slutligt har
förts utanför Finlands jurisdiktionsområde, eller

3. kärnavfallet har placerats i slutligt förvar och kärnanläggningen har lagts ner i
enlighet med 33 § i kärnenergilagen och den avfallshanteringsskyldige har erlagt
en engångsavgift till staten för framtida kontroll och övervakning av kärnavfal-
let.

Enligt 33 § i kärnenergilagen har kärnavfall placerats i slutligt förvar när Strålsäkerhets-
centralen konstaterat att kärnavfallet deponerats på ett sätt som den godkänner såsom
bestående. En kärnanläggning har lagts ned när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat
att de resterande mängder av radioaktiva ämnen som finns kvar i byggnaderna och
jordmånen inom anläggningsområdet överensstämmer med de krav som ställs med stöd
av denna lag.

I 34 § i kärnenergilagen konstateras att då en avfallshanteringsskyldigs ombesörjnings-
skyldighet upphört med stöd av 32 § 1 mom. 3 punkten, övergår äganderätten till kärn-
avfallet till staten, som därefter skall svara för kärnavfallet. Är det efter placeringen i
slutligt förvar nödvändigt, har staten rätt att på den plats där kärnavfallet slutligt förva-
ras vidta alla de åtgärder som kontrollen och övervakningen av kärnavfallet samt tryg-
gandet av en säker slutlig förvaring av kärnavfallet förutsätter.

8.3.4 Säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen
VTT innehar flera säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen. Säkerhetstillstån-
det (nr 4672/L13/11) gäller strålningsverksamhet på Otsvängen 3 och omfattar utöver
strålningskällor i annan användning även den neutronaktiveringsanalys och produktion-
en av radioaktiva spårämnen som utförs vid reaktorn samt antimon-beryllium-
neutronkällan i reaktorhärden som aktiveras när reaktorn är i drift. I säkerhetstillståndet
i fråga räknas även upp de strålningsmätare som är i användning.
När driften av reaktorn upphör är det nödvändigt att ansöka om ändring av säkerhetstill-
ståndet till de delar som gäller reaktorn.

8.3.5 Transporttillstånd och transport av det använda bränslet
Transport av använt kärnbränsle är tillståndspliktig verksamhet enligt 8 § i kärnenergi-
lagen, och enligt 56 § i kärnenergiförordningen (161/1988) beviljas tillstånd till trans-
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port av kärnämnen och kärnavfall inom Finland eller via finskt territorium av strålsä-
kerhetscentralen separat för varje transportparti av bränsle. Detta är i praktiken ett god-
kännandebeslut i enlighet med YVL-direktivet D.2.

Transporten får inledas först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att transportma-
terielen och transportarrangemangen samt skydds- och beredskapsarrangemangen upp-
fyller de krav som ställs på dem och att skadeståndsansvaret i händelse av en kärnskada
är ordnat (kärnenergiförordningen 56 §, 115 §).

Transporter av använt kärnbränsle och den teknik som används vid transporterna regle-
ras dessutom bland annat i:

- lagen om transport av farliga ämnen (719/1994)
- statsrådets förordning (194/2002) och kommunikationsministeriets förordning om

transport av farliga ämnen på väg (369/2011) samt statsrådets förordning om kör-
tillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011)

- bilagan till förordningen (369/2011) bygger på IAEA:s rekommendationer för de
radioaktiva ämnenas del

- statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) samt
kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
(370/2011)

- INF-koden (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nu-
clear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships)

- IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) inom sjötranspor-
ter, samt det vid var tid gällande Trafiksäkerhetsverket Trafis beslut. I IMDG-
koden ingår radioaktiva ämnen i klass sju (Class 7)

- STUK:s  direktiv  YVL D.2  Transporter  av  kärnämnen och  kärnavfall,  som också
omfattar färskt bränsle

- Security in the Transport of Radioactive Material, NSS No. 9, IAEA (2008)
- Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, IAEA (2012)
- STUK:s direktiv ST 5.7 Transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
- Direktivet 2006/117/Euratom om transport av använt kärnbränsle, som har beak-

tats i Finlands lagstiftning

Vid transporter till utlandet, i detta fall sjövägen till USA, ska internationella föreskrif-
ter iakttas. Föreskrifter som gäller sjötransport av använt kärnbränsle är utöver det in-
ternationella atomenergiorganet IAEA:s anvisningar även INF-koden (International
Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-
Level Radioactive Wastes on Board Ships) och IMDG-koden (International Maritime
Dangerous Goods Code) som anknyter till det internationella avtalet om säkerhet för
människoliv till sjöss (SOLAS).

8.4 Tillstånd för mellanlagring och slutförvaring
Mellanlagringen och slutförvaringen av det rivnings- och driftavfall som uppkommer i
anslutning till avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 kräver tillstånd i enlighet med
kärnenergilagen. Tillstånd för mellanlagring söks som en del av ändringen av villkoren
för drifttillståndet i anslutning till avvecklingen. En detaljerad specifikation av ända-
målsenliga utrymmen skulle gälla det av VTT förvaltade området i Otnäs i Esbo, det av
Fortum förvaltade området på Hästholmen i Lovisa eller det av TVO förvaltade området
i Olkiluoto i Euraåminne.
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De olika projektens tidtabeller och synkroniseringen av tillståndsförfarandet presenteras
på vidstående bild (Bild 8-1).

Mellanlagring av rivnings- och driftavfall Otnäs
Tillståndsförfarandet för mellanlagringslokalerna i Otnäs fastställs i anslutning till änd-
ringen av drifttillståndsvillkoren som gäller avvecklingen av forskningsreaktorn. När
tillståndet går ut (gäller nu till 2023), ska man bedöma ett lämpligt tillståndsförfarande i
enlighet med kärnenergilagen utgående från den totala mängden och aktiviteten av kär-
navfall som finns i området vid denna tidpunkt. Om avfallets aktivitet överskrider 1
TBq, ska tillstånd för kärnanläggning sökas hos statsrådet. Om aktiviteten är lägre än 1
TBq, räcker det med ett verksamhetstillstånd av STUK för lagringen. Ett annat alterna-
tiv är att flytta avfallet till den plats där slutförvaringen har förberetts i det rådande läget
senast när drifttillståndet går ut (Olkiluoto eller Lovisa – beskrivs nedan).

Mellanlagring av rivnings- och driftavfall samt slutförvaring Olkiluoto eller Lovisa
De gällande drifttillstånden för kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa begränsar i nulä-
get tillståndshavarens rätt att hantera och inneha kärnavfall på så sätt att de endast gäller
kärnavfallet från de reaktorer som används på anläggningsplatsen.
Placering av drift- och rivningsavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 på kärnkraftverks-
områdena i Olkiluoto eller Lovisa skulle därigenom kräva en ändring av kärnkraftver-
kens drifttillstånd.

Tillståndsförfarandet för mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet från FiR 1 skulle
kunna genomföras i anslutning till framtida tillståndsändringar för kraftverken. Drifttill-
ståndet för Olkiluoto kärnkraftverk förnyas 2018. De nuvarande drifttillstånden för en-
heterna Lovisa 1 och 2 gäller till 2027 och 2030. I det nuvarande drifttillståndet för Lo-
visa finns en option för en liten mängd annat avfall än avfall som producerats vid kraft-
verket i Lovisa.

Till följd av ibruktagandet av anläggningen Olkiluoto 3 kan ansamlingen av avfall från
flera olika anläggningar medföra ett behov att utvidga VLJ-grottan uppskattningsvis på
2030-talet, och i anslutning till detta skulle det även vara möjligt att genomföra till-
ståndsförfarandet  för  avfallet  från  FiR 1.  I  Lovisa  skulle  det  främst  handla  om ett  till-
ståndsförfarande för en utvidgning av nedmonteringsskedet. Väsentliga faktorer vid
planeringen av samarbetet och tidtabellen är de olika tillståndsprocesserna för mellan-
lagringen och slutförvaringen samt de krav som YVL-direktiven ställer på avfallsför-
packningarna och lokalerna. Beredningsarbetets omfattning beror på det alternativ som
ska genomföras, och arbetet är mer omfattande om t.ex. helt nya lokaler byggs för mel-
lanlagring.

Mellanlagring av använt kärnbränsle Olkiluoto eller Lovisa
Tillståndsändringen gällande mellanlagring av det använda kärnbränslet från FiR 1 ska
sökas som en ändring av kärnkraftverkets drifttillstånd.

Slutförvaring av använt kärnbränsle Olkiluoto
Enligt den nuvarande lagstiftningen bör tillstånd för behandling av använt kärnbränsle
från forskningsreaktorn FiR 1 i inkapslingsanläggningen och slutförvaring sökas som en
komplettering till principbeslutet, till byggnadstillståndet som är under beredning och
till det senare drifttillståndet.
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Bild 8-1. De olika projektens tidtabeller och tillståndsförfarandets kompatibilitet. (Bilden
har uppgjorts utifrån följande källor: Arbets- och näringsministeriet 2014 & Posiva 2012b)

8.5 Tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen
Ett bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen behövs för byggnad av nya
byggnader, men också för väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del
av den samt för andra reparationer och ändringar i en byggnad om arbetet uppenbart kan
inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga
förhållanden. Tillståndspliktiga ändringsarbeten är exempelvis byggnad av nya våtut-
rymmen eller utvidgning av våtutrymmena, ändring i en bärande eller brandsektioner-
ande konstruktion, ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den, reparation
eller ändring av klimatskalet eller byggnadens installationssystem som kan ha stor in-
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verkan på byggnadens energiprestanda. Tillståndsbehovet gäller främst eventuella änd-
ringsbehov som föranleds av den fortsatta användningen av reaktorbyggnaden efter att
reaktorn har monterats ned.

För åtgärdstillstånd (126 § i markanvändnings- och bygglagen), rivningstillstånd (127 §)
(eller rivningsanmälan) eller tillstånd för miljöåtgärder (128 §) finns inget behov ef-
tersom man inte kommer att röra den egentliga reaktorbyggnaden.

8.6 Miljötillstånd
Forskningsreaktorn har inte varit en miljötillståndspliktig anläggning enligt följande
motivering: Enligt 28 § 1 mom. i miljöskyddslagen (86/2000) och 1 § 1 mom. 3 punk-
ten, underpunkt a i miljöskyddsförordningen (169/2000) ska miljötillstånd sökas för
kärnkraftverkets verksamhet. I 1 § 1 mom. 3 punkten ges bestämmelser om anläggning-
ar som anknyter till energiproduktion. Reaktorn används dock inte för ordinarie energi-
produktion, och därför kan reaktorn på denna grund inte betraktas som en miljötill-
ståndspliktig anläggning. Enligt 2 § i miljöskyddslagen tillämpas lagen inte heller på fö-
rebyggande av skadeverkningar orsakade av strålning till den del det bestäms om detta i
kärnenergilagen (990/1987) eller strålskyddslagen (592/1991).
Inte heller avvecklingen av forskningsreaktorn kräver miljötillstånd.

8.7 Övriga tillstånd
De övriga tillstånden som har anknytningspunkter till miljöfrågor är i huvudsak tekniska
tillstånd vilkas huvudsyfte är att säkerställa arbetarskyddet och förhindra materiella ska-
dor.

8.8 Projektets förhållande till markanvändningsplaner och program gällande utnytt-
jande av naturtillgångar och miljövård
De för projektet viktigaste planerna och programmen utgörs främst av internationella
förbindelser (kapitel 8). Dessa är nödvändigtvis inte direkt förpliktande för verksamhet-
sidkaren, men deras mål kan få effekter på verksamhetsidkarnivå till exempel genom
tillstånd och andra bestämmelser.

Projektet har ingen direkt koppling till aktuella markanvändningsplaner och program
gällande nyttjande av naturtillgångar och miljövård. Projektet har kopplingar till föl-
jande nationella planer och program:

- Den nationella undersökningen av säkerheten vid kärnkraftverken SAFIR2014
(SAFIR2018): I avvecklingsprojektet för forskningsreaktorn FiR 1 har utnyttjats
beräkningskunskaper som utvecklats för reaktorfysik.

- Det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2014
(KYT2018): forskningsdata om slutförvaringsförhållandena har använts i utred-
ningar som gäller projektet för avveckling av forskningsreaktorn FiR 1.

Dessutom har projektet kopplingar till olika internationella kärnsäkerhetsundersökning-
ar bland annat inom ramen för följande program och organisationer: Europeiska union-
ens ramprogram för forskning (både fissions- och fusionsforskning), det nordiska säker-
hetsforskningsprogrammet NKS, de industrialiserade ländernas samarbetsorgan
OECD:s kärnenergiorganisation NEA (Nuclear Energy Agency) IAEA (International
Atomic Energy Agency), som tillhör FN-familjen.
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9 BEDÖMNINGENS UTGÅNGSPUNKTER OCH BEDÖMNINGSMETODERNA

9.1 Bedömningens utgångspunkter
Vid MKB-bedömningen har granskats i enlighet med MKB-lagen de miljökonsekvenser
som avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 medför för:

- människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
- jordmånen, vattnet, luften, klimatet, växtligheten, organismer och naturens mång-

fald
- samhällsstrukturen, byggnaderna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,
- utnyttjandet av naturresurser
- växelverkan mellan dessa faktorer.

Vid miljökonsekvensbedömningen har granskats de nedmonteringsarbeten som utförs
efter att driften av reaktorn har upphört (kapitel 11) samt transporten, mellanlagringen
och slutförvaringen av avfall som uppkommit i anslutning till nedmonteringsarbetena i
Finland (kapitel 12.1). Miljökonsekvenserna av returneringen av det använda kärnbräns-
let till USA beskrivs i kapitel 12.2. De granskade konsekvenserna är konsekvenser som
uppstår under normal drift. Bedömningen av konsekvenserna vid olyckor och undan-
tagssituationer beskrivs i separata punkter.

Konsekvensbedömningen bygger på VTT:s separata utredningar som anknyter till av-
vecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 (bl.a. Lytsy & Siiskonen 2014, Suolanen 2014,
Rossi 2014, Carlsson m.fl. 2014, Kotiluoto & Räty 2014) samt på andra publicerade ut-
redningar och undersökningar som anknyter till ämnet. Vid granskningen av de alterna-
tiva mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna i Finland har använts de miljökonse-
kvensbedömningar som gjorts om dem (Posiva Oy 2008 & 2012a, Fortum Power and
Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Vad gäller det använda kärnbränslet som re-
turneras till USA bygger bedömningen på miljökonsekvensbedömningen som gjorts för
anläggningen (U.S.DoE 1996).
Vid bedömningen av konsekvenserna har konsekvenser som uppskattats som betydande
och upplevda konsekvenser beaktats. Aspekter som allmänheten och olika intressent-
grupper anser är viktiga kommer fram bland annat genom uppföljningsgruppens möten,
gruppintervjuerna och publikevenemangen.
Vid bedömningen av miljöns tolerans har bland annat fastställda riktvärden utnyttjats,
såsom utsläppsgränser för radioaktiva ämnen samt tillgängliga forskningsdata.
Som granskningsområde för miljökonsekvenserna har forskningsreaktorns omgivning i
Otnäs och transportrutternas omgivning på ett område som täcker den granskade miljö-
konsekvensens influensområde definierats. Som granskningsområden för de alternativa
mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna används de granskningsområden som pre-
senterats vid bedömningen av deras miljökonsekvenser. Efter att projektets tekniska be-
skrivning och de övriga utredningarna som beskriver dess strålningseffekter och andra
konsekvenser blev färdiga, kontrollerades och konstaterades att områdena för gransk-
ning av konsekvenserna är tillräckliga.
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9.2 Bedömningsmetoder

9.2.1 Samhällsstruktur och markanvändning
Nuläget inom markanvändningen på granskningsområdena har utretts med kart- och
flygbildsutredningar och baserat på lokalkännedom. Den planerade markanvändningen
har utretts  i  huvudsak utifrån gällande och aktualiserade planer samt utifrån eventuella
andra utredningar gällande området. Vid bedömningen av konsekvenserna beskrivs pro-
jektets förhållande till den nuvarande och den planerade markanvändningen. Som
granskningsområdets omfattning i Otnäs har definierats det centrala campusområdet,
samt närområdet för den planerade mellanlagringsplatsen för rivnings- och driftavfallet
och i Olkiluoto och Lovisa kärnkraftverksområdena med omgivning.
I avsnitten har inte transporterna beaktats, eftersom de inte medför konsekvenser för
samhällsstrukturen eller markanvändningen.

9.2.2 Landskap och kulturmiljö
Granskningsområdenas landskapsdrag har utretts med hjälp av kart- och luftbildsstudier
samt utifrån tidigare gjorda miljökonsekvensbedömningar (Posiva Oy 2008 & 2012a,
Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Värdefulla objekt i land-
skapet och kulturmiljön har utretts utifrån riksomfattande och landskapsomfattande
material och andra motsvarande uppgifter.
I avsnittet om landskapet, stadsbilden och kulturmiljön har inte transporter beaktats ef-
tersom de inte medför förändringar i trafiknätet och därigenom inte heller har konse-
kvenser för landskapet, stadsbilden eller kulturmiljön.

9.2.3 Transporter och trafik
Trafikeffekterna har granskats genom att uppskatta antalet transporter som anknyter till
avvecklingen av forskningsreaktorn, samt transportsätten och de rutter som används i
detta sammanhang. Konsekvenserna av både väg- och sjötransporter har granskats på de
rutter och i de objekt (lossningsområde, hamnar, mellanlagrings- och slutförvaringsplat-
ser) som projektet kan påverka. De nödvändiga tillfälliga ändringarna i trafikarrange-
mangen i områdena som behövs har presenterats.
En uppskattning av säkerheten för de olika alternativen för transport av använt kärn-
bränsle samt rivnings- och driftavfall har presenterats. Vid bedömningen har utnyttjats
en separat transportutredning för avvecklingen av forskningsreaktorn. Som grund för
bedömningen har använts tidigare utarbetade miljökonsekvensbedömningar till tillämp-
liga delar (Posiva Ab 2008 & 2012a, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft
Abp 2008).

9.2.4 Klimat och luftkvalitet
Utsläppen av radioaktiva ämnen och andra utsläpp i luften som uppstår under nedmon-
teringen och avfallshanteringen har uppskattats. Vid bedömningen har utnyttjats resultat
från tidigare miljökonsekvensbedömningar (Posiva Ab 2008 & 2012a, Fortum Power
and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008) och befintlig uppföljningsinformation
om utsläpp. Radioaktiva utsläpp har jämförts med de normativa värdena.
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9.2.5 Buller och vibrationer
Konsekvenserna av buller och vibrationer har granskats i avvecklingens olika skeden.
Utöver effekterna av rivningsarbetet har de buller- och vibrationseffekter som uppstår
genom transporterna av använt kärnbränsle och rivnings- och driftavfall utifrån trans-
portvolymerna uppskattats. Som grund för bedömningen har använts tidigare utarbetade
miljökonsekvensbedömningar (Posiva Ab 2008 & 2012a, Fortum Power and Heat Oy
2008, Industrins Kraft Abp 2008).

9.2.6 Flora, fauna och skyddsobjekt
Vid bedömningen av konsekvenserna har projektets direkta och eventuella indirekta
konsekvenser för växt- och djurliv, objekt i Natura 2000-nätverket, naturskyddsområden
och naturens biologiska mångfald beaktats. Konsekvensbedömningen bygger på de be-
dömningar som görs i MKB-förfarandets andra avsnitt.
Utvärderingen av konsekvenserna för naturen som uppstår under nedmonteringen byg-
ger på information från separata utredningar som utarbetats i projektet. Bedömningen av
konsekvenserna för naturen görs utifrån information om naturen som presenteras i tidi-
gare miljökonsekvensbedömningar (Posiva Ab 2008 & 2012a, Fortum Power and Heat
Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008) och utifrån annat offentligt tillgängligt material
(bl.a. miljö- och geoinformationen i tjänsten OIVA, städernas geografiska information
om naturobjekt och uppgifterna i registret över organismarter som statens miljöförvalt-
ning upprätthåller). Det ansågs inte nödvändigt att utföra nya naturutredningar i anslut-
ning till det aktuella MKB-förfarandet eftersom verksamheten inte utvidgas betydligt i
jämförelse med nuläget.

9.2.7 Jordmån, berggrund och grundvatten
Konsekvenserna för granskningsområdets jordmån, berggrund och grundvatten bedöms
utifrån utförda jordmåns-, berggrunds- och grundvattenutredningar, områdets terräng-
former och jordmånens egenskaper samt utifrån nedmonteringsåtgärderna, rivningsav-
fallet och avfallshanteringen.

För jord-, berggrunds- och grundvattenförhållandenas del bygger bedömningen på exi-
sterande material som beskriver områdenas nuläge, samt på de planerade nedmonte-
ringsåtgärderna, rivningsavfallets kvalitet och mängd och planerna för avfallshantering-
en.

9.2.8 Vattendrag
Konsekvenserna för vattendragen har bedömts som expertarbete utifrån befintlig in-
formation om granskningsområdenas nuvarande tillstånd (bl.a. Posiva Oy 2008 &
2012a, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Nuläget av Os-
sinlampi som ligger i Otnäs har utretts med ett expertbesök vid objektet. Bedömningen
baseras på information om de planerade nedmonteringsåtgärderna, om rivningsavfallets
och bränslets kvalitet och mängd samt om avfallshanteringsplanerna. Vid bedömningen
har också den transportutredning som utarbetats för MKB-beskrivningen utnyttjats.
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9.2.9 Människor och samhällen
I MKB-beskrivningen har projektets konsekvenser för människornas hälsa, levnadsför-
hållanden och trivsel bedömts. Vid bedömningen har utnyttjats kalkylmässiga och kvali-
tativa bedömningar som uppstår i andra avsnitt av konsekvensbedömningen samt befint-
liga konsekvensbedömningar som redan har gjorts (Posiva Ab 2008 & 2012a, Fortum
Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Då hälsoeffekterna beskrivs, har
Strålsäkerhetscentralens publikation om strålningens hälsoeffekter som innehåller in-
formation om de hälsomässiga effekterna av joniserande strålning utnyttjats (STUK
2002). Vid bedömningen av konsekvenserna har även sysselsättningseffekterna grans-
kats.
Intressentgruppernas åsikter och synpunkter har beaktats i bedömningsarbetet. Intres-
sentgruppernas inställning till projektet och eventuell fruktan och oro som de känner för
projektet  har  bedömts  bland  annat  utifrån  de  åsikter  som  framförs  om  MKB-
programmet, respons som lämnas i uppföljningsgruppen och på publikevenemangen
under MKB-förfarandet och gruppintervjuer.

9.2.10 Avfallshanteringens konsekvenser
Utgångspunkterna för bedömningen av kärnavfallshanteringens konsekvenser beskrivs i
kapitel 9.1. Metoderna för bedömning av konsekvenserna av kärnavfallshanteringen be-
skrivs mer ingående vid varje delområde för konsekvenserna.

Konsekvenserna av avfallshanteringen för det konventionella avfallet har utvärderats ut-
ifrån avfallsmängderna och -kvaliteten.

9.2.11 Konsekvenserna för användning av naturresurserna
Beträffande projektets konsekvenser för användningen av naturresurserna har granskats
projektet konsekvenser för användningen av naturligt uran och presenterats en uppskatt-
ning av möjligheterna att återanvända bränslet från FiR 1.

9.2.12 Undantags- och olyckssituationer
Olycksriskernas typ, sannolikhet och miljökonsekvenser har bedömts och metoder för
att förhindra dem eller lindra deras konsekvenser presenterats. Granskningen har inrik-
tats på nedmonteringen av forskningsreaktorn och på transporten av radioaktivt avfall,
och i bedömningen av dessa utnyttjas de separata utredningar som utarbetas med anled-
ning av avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 (bl.a. transportutredningen). Beträf-
fande mellanlagringen och slutförvaringen granskas de avvikande situationernas konse-
kvenser utifrån tidigare gjorda miljökonsekvensbedömningar (Posiva Oy 2008 & 2012a,
Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008).
Olyckornas konsekvenser för människornas och miljöns strålningsexponering har
granskats utifrån säkerhetsanalyser och utifrån de krav som ställs på avvecklingen av
forskningsreaktorn. De stråldoser som olyckor orsakar och olyckornas influensområden
har uppskattats.
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10 MILJÖNS NULÄGE

10.1 Esbo, Otnäs

10.1.1 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 10-1).
Forskningsreaktorns näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i Otnäs. I cam-
pusområdet finns bland annat lokaler för VTT:s forskningsverksamhet, Otnäs köpcent-
rum, utbildningscentret Dipoli samt studentbostäder.

Bild 10-1. Forskningsreaktorn är belägen på Aalto-universitetets campusområde i Otnäs,
Esbo. Reaktorbyggnaden visas med en röd cirkel. (Esbo stad 2009)

Reaktorbyggnaden och tomten där reaktorbyggnaden ligger ägs av Aalto
Universitetsfastigheter Ab. Reaktorlokalerna ligger i en del som ligger separat från det
övriga byggnadskomplexet. Reaktordelen har tre våningar och dess totala yta är cirka
900 m2 våningsyta. Reaktorns byggnadskomplex färdigställdes 1958, och den
renoverades senast i slutet av 1990-talet. (VTT 2010)
Placering av mellanlagring av rivnings- och driftavfallet från reaktorn i VTT:s under-
jordiska forskningshall i Otnäs undersöks. För närvarande har VTT placerat forsknings-
utrymmen i samma lokaler. I forskningshallens omedelbara närhet ligger kampusbygg-
nader som används av universitetet och VTT samt parkområde. I närheten finns också
bland annat kontors- och bostadsbyggnader. Metrotunneln och underjordiska konstrukt-
ioner i anslutning till metron, såsom körtunneln, ligger som närmast cirka 200 meter
från mellanlagringsutrymmet

Inga ändringar av markanvändningen är att vänta i reaktorns närmaste omgivning. Om-
rådet kommer att vara ett campusområde även i fortsättningen. I ett bredare perspektiv
kommer markanvändningen i Otnäsområdet under de närmaste åren att påverkas av
metrostationen som byggs i området och av kompletteringsbyggandet i dess närhet.
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Landskapsplanen
I området gäller Nylands landskapsplan som har laga kraft (15.8.2007). Otnäs finns i ett
område som i planen har anvisats som område för tätortsfunktioner samt som område,
väg eller objekt som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
(Nylands förbund 2013)

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 västmetron har ett nytt metrospår och en
station märkts ut i planen.

Området som granskas för mellanlagring 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) och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken".
Området har också anvisats som ett område med värdefull stadsbild. (Esbo stad 2013a)

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.

I reaktorbyggnadens område pågår en ändring av detaljplanen (Otsvängen, 220505) i
syfte att möjliggöra nybyggnation i omgivningen kring Otnäs framtida metrostation och
definiera metrostationsutrymmenas anslutningar till den nuvarande stadsstrukturen och
nybyggnationen. I det 28.1.2009 daterade detaljplanetukastet har området fortfarande
anvisats som ett kvartersområde för byggnader för undervisning och forskning där
miljöns karaktär ska bevaras (YO-1). Detaljplaneinnehållet gällande det nuvarande
byggandet i kvarteret 10001 ändras inte väsentligt med detaljplanen. (Esbo stad 2013a)
Området för VTT:s underjordiska forskningshall som är ett mellanlagringsalternativ har
i den gällande detaljplanen (Hagalundsparken II, kvarter 10016, 21.5.1982) anvisats
som ett kvartersområde för byggnader för undervisning och forskning (YO). I
detaljplanen anvisas också normativa underjordiska utrymmen för en kollektivtrafikled.
Metrotunneln håller emellertid på att byggas längre norrut. Arbetet med
detaljplaneändringen norr om området har inletts (Otnäs centrum 220506) och
detaljplaneförslaget utarbetas som bäst. Målet med detaljplaneändringen är att göra det
möjligt att placera Aalto-universitetets centrala verksamhetslokaler i Otnäs centrum och
att utveckla omgivningen kring Högskoleplatsen. Avgränsningen av
detaljplaneändringens område preciserar när planläggningen framskrider, men enligt
den preliminära avgränsningen utsträcker sig området till cirka 100 meters avstånd från
den underjordiska forskningshallen.
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Övriga planer för markanvändningen
Andra planer för markanvändningen som gäller området finns bland annat i följande
material: Otnäs markanvändningsplan, Otnäs-visionen samt Otnäs
metrostationsbyggnad – lokaler för innovationsuniversitetet och kommersiella tjänster.
(Esbo stad 2013a)

10.1.2 Landskap och kulturmiljö
Aalto-universitetets campusområde i Otnäs (Bild 10-1) 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. (Museiverket 2013) 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. (Esbo stad 2009)
Mellanlagringen av kärnavfall skulle placeras i den existerande underjordiska forsk-
ningslokalen.

10.1.3 Trafik
Forskningsreaktorn ligger i Otnäs i närheten av Ring I (regionväg 101), som går cirka
1,5 kilometer från forskningsreaktorns område. Ring I har förbindelser till flera huvud-
vägar i nordlig-ostlig riktning och den slutar i söder med Västerleden (stamväg 51).
Otsvängen går runt forskningsreaktorns område. I Teknologbyn i Otnäs finns ändhåll-
platsen för flera busslinjer i Esbo och flera regionlinjer går förbi området. Otsvängen le-
der till Otnäsvägen (väg 1142), som har en förbindelse till Ring I via Teknikvägen,
Bergsmansvägen och Björnholmsvägen.
Den genomsnittliga trafikmängden på Otnäsvägen (1142) år 2007 var cirka 11 800 for-
don per dygn, varav cirka 650 tunga fordon per dygn. Trafikmängden på Ring I mellan
Västerleden och Åboleden (riksväg 1) var cirka 29 300 fordon per dygn år 2012. Av
dessa var cirka 2 500 tunga fordon. (Trafikverket 2013)

Nordsjö hamn
Nordsjö hamn är en hamn som ligger i Helsingfors och ägs av Helsingfors Hamn. Nord-
sjö hamn betjänar container- och rorotrafiken. Hamnområdets areal är 150 hektar. Ham-
nen har 1 500 meter kajer för containerfartyg och 15 kajplatser för roro-fartyg. Farleden
är 32 kilometer lång och minst 200 meter bred, och den leder direkt till det öppna havet.
Sammanlagt 8 000 fartyg besöker Nordsjö hamn årligen. (Helsingfors Hamn 2013)
Den tunga trafiken går från Ring III (50) genom Nordsjö vägtunnel till hamncentret.
Fordon som kör till det spärrade hamnområdet fortsätter längs Hamnvägen genom port-
området till gatan Harbour Road In. Den genomsnittliga trafikmängden på vägsträckan
103 från Ring III till Nordsjö hamn år 2012 var cirka 8 600 fordon per dygn, av vilka
cirka 2 400 fordon var tunga fordon (Trafikverket 2013).

Kantviks hamn
Kantviks hamn ligger i Pickalavikens norra del i Kyrkslätt. Till Kantviks hamn leder en
fartygsfarled med ett leddjupgående på 9,2 meter. Hamnen besöks årligen av över 200
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fartyg som transporterar sammanlagt cirka 850 000 ton gods (råvaror eller färdiga pro-
dukter till och från produktionsanläggningar). De fartyg som besöker hamnen är i hu-
vudsak bulklast- och styckegodsfartyg. (Kantvik Shipping 2013, Västra Finlands miljö-
tillståndsverk 2006)
Till Kantviks hamn leder Obbnäsvägen (1191) från Västerleden (stamväg 51). Den ge-
nomsnittliga trafikmängden på Obbnäsvägen år 2011 var 6 000 fordon per dygn, varav
cirka 310 tunga fordon. Till Kantviks hamn leder även Sockerbruksvägen (11241), vars
genomsnittliga trafikmängd år 2010 var 860 fordon, varav 100 tunga fordon. (Trafikver-
ket 2013)

Tolkis hamn
Tolkis hamn (Port of Tolkkinen) är en privat allmän hamn i Borgå. Den ligger cirka tio
kilometer sydväst om Borgå stads centrum på Tolkis udde, på östra stranden av Sillvik,
som tillhör Finska viken.

Hamnen har tidigare fungerat som en hamn för ett sågverk, och där har hanterats stockar
och sågade trävaror. I dag omfattar hamnfunktionerna logistik- och lasthanteringstjäns-
ter för bulklaster, styckegods och projektlaster. Hamnen fungerar som export- och im-
porthamn. Hamnens verksamhet väntas öka och bli mångsidigare under de kommande
åren. Farliga laster kommer dock inte att transporteras via hamnen.
Till Tolkis leder en farled med ett djup på 7,20 meter. Farleden kan trafikeras året om.
Bredvid hamnen ligger den livligt trafikerade oljehamnen i Sköldvik, vilket bidrar till
att hålla isförhållandena gynnsamma.

Antalet fartygsbesök år 2011 var 51 och i framtiden uppskattas antalet till cirka 50–150
om året. Fritidsbåttrafiken är relativt livlig i skärgården utanför Borgå, vilket beror både
på den permanenta bosättningen och på den rikliga förekomsten av semesterbostäder i
skärgården. (Regionförvaltningsverket 2012)

Hamnen ligger cirka 5,5 kilometer från motorvägen mellan Helsingfors och Kotka
(E18). Avståndet till Ring III är cirka 34 kilometer. Trafikmängden på dessa vägar var
27 524 fordon, av vilka tunga fordon utgjorde 2 312 stycken, samt 28 607 fordon, av
vilka 3 105 var tunga fordon. Till hamnen leder Drägsbyvägen (1541) och Tolkisvägen
(1543) från motorvägen Helsingfors–Kotka. Trafikmängderna på Drägsbyvägen år 2012
utgjorde 3 542 fordon varav över två procent tunga fordon (93 stycken). Trafikmäng-
derna på Tolkisvägen år 2012 utgjorde 2 491 fordon varav cirka sex procent tunga for-
don (153 stycken). (Trafikverket 2013)

Hangö hamn
Hangö Hamn är ett affärsverk i Hangö stads ägo. Hamnen ligger i närheten av Hangö
centrum. Hangö Hamn driver hamnen och tillhandahåller hamntjänster för sina kunder
och för företag som är verksamma i hamnen. Hamntjänsterna omfattar fartygsservice
(tjänster för förtöjning, losskastning och vattendistribution för fartyg) samt mottagning
av avfall. Hamnen består av två hamndelar, Västra hamnen och Yttre hamnen.

Yttre hamnen ligger på Tulludden i Hangö udds sydvästra spets separat från det egent-
liga stadsområdet. Den är samtidigt Finlands sydligaste punkt. Yttre hamnen fungerar
främst som en bilimporthamn och som lossningsplats för billaster. Trafiken i hamnen
består i huvudsak av rorofartyg, och hamnen får årligen besök av cirka 250 fartyg. Utan-
för hamnen finns ingen skärgård, och farleden till hamnen är kort, lättnavigerad och så
gott som alltid isfri. (Västra Finlands miljötillståndsverk 2005)
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Västra hamnen ligger på Hangö udd i närheten av stadens centrum i området mellan
Långgatan och Drottningsberget. Området på totalt 73,3 hektar omfattar också ett trå-
larhamnsområde, en part med begravningsplats i områdets norra del samt vattenområ-
dena utanför hamnen. Västra hamnen används för pappersexport, bilimport samt contai-
ner- och trailertrafik. Västra hamnen får årligen besök av cirka 1 350 fartyg. Utanför
hamnen finns ingen skärgård, och farleden till hamnen är kort, lättnavigerad och så gott
som alltid isfri. (Västra Finlands miljötillståndsverk 2003)

Till hamnen leder riksväg 25, och trafikmängderna på vägen på Hangö udd år 2013 var
3 506 stycken. Den tunga trafikens andel var cirka 18 procent. Trafikmängderna på väg-
avsnittet Lojo–Hangö varierar mellan 3 500 och 10 000 fordon. Av detta utgör den
tunga trafiken cirka 10–18 procent. (Trafikverket 2013)

10.1.4 Klimat och luftkvalitet
Den närmaste observationspunkten till Otnäs under klimatuppföljningsperioden 1981–
2010 finns i Kajsaniemi i Helsingfors. Esbo har ingen egen observationspunkt. Den ge-
nomsnittliga årliga nederbördsmängden i observationspunkten i Kajsaniemi är 655 mil-
limeter, och årets medeltemperatur är 5,9 °C. (Pirinen m.fl. 2012) Enligt Meteorologiska
institutets vindatlas för Finland är den rådande vindriktningen i Otnäs sydväst (Meteoro-
logiska institutet 2013).
Helsingforsregionens miljötjänster följer årligen upp luftkvaliteten i huvudstadsregion-
en. År 2012 var luftkvaliteten oftast god eller tillfredsställande. Luftkvaliteten klassifi-
cerades som god eller tillfredsställande över 90 procent av tiden på alla mätstationer
med undantag av Mannerheimvägen och Ring I. (HSY 2013) Utredningarna och mät-
ningarna av luftkvaliteten utförs av Meteorologiska institutet.

De viktigaste källorna till luftföroreningar i huvudstadsregionen är trafik, energipro-
duktion och användning av eldstäder. De viktigaste föroreningarna som försämrar luft-
kvaliteten är partiklar (PM = particulate matter), kväveoxid (NO2), ozon (O3), kol-
monoxid (CO), svaveldioxid (SO2), flyktiga organiska föreningar (VOC) samt vissa po-
lycykliska aromatiska kolväten (PAH) såsom benso(a)pyren. (HSY 2013)
Utsläppen har minskat i huvudstadsregionen under de senaste elva åren med undantag
av ozon. År 2012 stannade utsläppen av kväveoxider på samma nivå som året innan,
och deras årsmedeltal varierade i intervallen 7–37 µg/m3. Det årliga gränsvärdet för
kväveoxider är 40 µg/m3. Utsläppen av svaveldioxid ökade med 24 procent från 2011,
men låg klart under dygns- och timgränsvärdena (125 µg/m3 och 350 µg/m3). De upp-
mätta dygnskoncentrationerna varierade i intervallen 6–63 µg/m3 och timkoncentration-
erna i intervallen 13–127 µg/m3. Utsläppen av flyktiga organiska föreningar minskade
med 5 procent. Årsmedeltalet för bensen varierade i intervallen 0,7–1,1 µg/m3, vilket
underskrider gränsvärdet, som är 5 µg/m3. Utsläppen av kolmonoxid låg under gräns-
värdet för medeltalet för åtta timmar (10 mg/m3), och de minskade med 9 procent jäm-
fört med 2011. Halterna av inandningsbara partiklar har minskat under de senaste åren
tack vare det effektiviserade underhållet och rengöringen av gatorna. Årsmedeltalen för
halterna av mikropartiklar år 2012 varierade i olika mätningsmiljöer i intervallen 6,7–
9,6 µg/m3, och ligger under WHO:s riktvärde (10 µg/m3). Ozonhalterna har ökat i hu-
vudstadsregionen på längre sikt. Långväga transport av ozon från andra håll i Europa
påverkar halterna klart. (HSY 2013)
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Utsläpp av radioaktiva ämnen
För att begränsa miljökonsekvenserna av forskningsreaktorn FiR 1 är avsikten att hålla
utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön så låga som det med praktiska åtgärder är möj-
ligt. Då forskningsreaktorn är i normal drift består utsläppen av radioaktiva ämnen i luf-
ten uteslutande av ädelgasen Ar-41 (Argon), vars halveringstid är 1,83 timmar. Ädelga-
ser blandas med luften i atmosfären och på grund av gasens korta halveringstid före-
kommer Ar-41 endast i små koncentrationer i reaktorns omedelbara närhet. Utsläppen
av ädelgaser i luften har varierat åren 1995–2012 i intervallen 0,21–0,63 TBq. År 2012
utgjorde utsläppen 0,21 TBq. (Kekki 2013) Utsläppen i luften har underskridit utsläpps-
gränserna klart. Som störst är de endast 17 procent av utsläppsgränsen. Den årliga ut-
släppsgränsen för Ar-41 är 3,7 TBq. (VTT 2011)

För att minska strålningsbelastningen till följd av den radioaktiva argongasen är luftut-
rymmena i reaktorkärnans område stängda när de inte används, varvid Ar-41 sönderfal-
ler på en kortare tid än två timmar till stabilt K-41 (kalium-41) utan att komma utanför
lokalerna. Utsläpp av argon i miljön uppkommer endast då dessa utrymmen används,
samt från luftutrymmen nära reaktorhärden som inte har kunnat förslutas lufttätt. Den
radioaktiva argongas som uppkommer leds ut genom ventilationen för att skydda dem
som arbetar i reaktorbyggnaden. Den aktivitetsmängd som leds ut vid ventilation av ar-
gon övervakas.

Strålning
Den strålning som orsakas av utsläpp från forskningsreaktorn i miljön är mycket ringa
jämfört med bakgrundsstrålningen i naturen, och strålningsnivåerna och utsläppen över-
vakas kontinuerligt. Övervakningsmätningar görs i omgivningen för att följa upp före-
komsten av radioaktiva ämnen som härstammar från reaktorn i miljön.
Med hjälp av det årliga argonutsläppet (Ar-41) från forskningsreaktorn FiR 1 beräknas
ett approximativt värde för de största stråldoserna för en individ i befolkningen. Utöver
med argonräknaren utförs övervakning även med meteorologiska mätare. (VTT 2011)

Som normativt gränsvärde för strålningsdoserna vid utsläpp som uppkommer då reak-
torn är i drift och vid reaktorns bestrålningsverksamhet tillämpas gränsvärdet för den år-
liga dosinteckningen om 0,01 mSv, som är en tiondel av gränsvärdet för den årliga do-
sinteckningen för en individ i befolkningen i enlighet med YVL-direktiv 7.1 (Strålsä-
kerhetscentralen 2006). Detta gränsvärde gäller utsläpp som avleds ut i naturen som
både via ventilationen och via avloppssystemet.

Höjningen av strålningsnivån utanför reaktorhallens vägg då reaktorn är i drift med en
effekt på 250 kW är mindre än 0,0001 mSv, vilket medför en årlig dos på högst 0,0125
mSv för en individ i den kritiska gruppen. Det finns knappas någon skillnad i jämförelse
med den normala bakgrundsstrålningen, och strålkäglor som kräver ytterligare skydd
har inte förekommit. (VTT 2011)

10.1.5 Buller och vibrationer
Källor till buller i närheten av forskningsreaktorn i Otnäs är Fortum Power and Heat
Oy:s värmecentral i Otnäs, ventilationspumparna i byggnader som används för forsk-
ning och andra ändamål samt trafiken på Otsvängen och Otnäsvägen. Enligt bullermät-
ningarna har bullret i forskningsreaktorns omgivning varit högst 50 dB (A). Bullret har
varit på nivån för riktvärdet nattetid (50 dB (A)) och dagtid under riktvärdet (55 dB)
(A)). (Nylands miljöcentral 2009)
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För närvarande kan det uppstå byggnadsbuller och vibrationer dessutom genom bygg-
nadsarbetena på Västmetrons station i Otnäs och metrotunnlarna. Sprängningsarbetena
har slutförts i området. Enligt uppskattning slutförs byggarbetet på Otnäs station hösten
2015. (Västmetron 2014)

10.1.6 Flora, fauna och skyddsobjekt
Forskningsreaktorn FiR 1 ligger i den sydvästra delen av havsviken Bredviken. Forsk-
ningsreaktorbyggnaden står i uddens inre del, cirka 300–400 meter från havsstranden.
Öster om udden finns sundet mellan Otnäs och Lövö, och norr och väster om udden lig-
ger Marviken som utgör Bredvikens västra del.

Otnäs område ligger i den hemiboreala vegetationszonen i den biogeografiska regionen
Nyland (databasen OIVA 2013). Den hemiboreala zonen, dvs. den tempererade zonens
blandskog, är ett övergångsområde mellan den nordliga barrskogszonen och den sydliga
tempererade lövskogszonen, som i Finland begränsas till den södra och sydvästra kus-
ten. Typiskt för området är förekomsten av bland annat lundar och ädla lövträd.
Otnäs är så gott som helt en byggd miljö där naturtillståndet ändrats, och där det endast
finns lite naturlig växtlighet och djurliv kvar. Den till sin strandvegetation frodiga Os-
sinlampi (0,2 ha) som ligger cirka 100 meter öster om forskningsreaktorn kan inte be-
traktas som ett vattendrag i naturligt tillstånd. Växtarterna i Bredviken och Ossinlampi
har beskrivits i kapitel 10.1.8.

Enligt beredningsunderlaget för Otsvängens detaljplan, som omfattar Otnäs inre delar,
finns det lindalléer, enstaka stora lindar, tallskogar och parkeringsområdesplanteringar i
Otnäs område. Bredvikens västra del som angränsar till Otnäs är en grund, öppen och
vassbevuxen havsvik med ett internationellt värdefullt fågelbestånd (Helimäki 2009).
Objektet beskrivs mer ingående i det följande kapitlet.
Nedan beskrivs de Naturaområden, naturskyddsområden och objekt för nationella natur-
skyddsprogram som finns på cirka två kilometers avstånd från Otnäsområdet (Bild 10-
2) (databasen OIVA 2013, ELY-centralen i Nyland 2013):

Naturaområdet samt IBA- och FINIBA-fågelbeståndsområdena i Bredvikens fågel-
vatten
Naturaområdet Bredvikens fågelvatten (FI0100028, Esbo, 192 ha, SPA/SCI) är en vass-
bevuxen havsvik som har ett internationellt värdefullt fågelbestånd. Viken är belägen i
östra Esbo. Viken är ett av de bästa viloområdena för flyttfåglar på Finlands sydkust.
Till de häckande arterna i viken hör bland annat kornknarr, småfläckig sumphöna,
fisktärna och silvertärna. Under flytten vilar bland annat rördrom, sångsvan, tundrasvan,
svarthakedopping, salskrake, brun kärrhök, blå kärrhök, brushane, grönbena och smal-
näbbad simsnäppa rikligt förekommande i viken. Naturaområdets avgränsning omfattar
utöver det egentliga vassbevuxna området på fastlandssidan även tidigare åker och
buskage och öppnare vattenområden längre ut i viken.
Grunden till skyddet med Naturaområdet är 20 fågelarter i bilaga I till fågeldirektivet
och 12 flyttfågelarter samt följande naturtyper i naturdirektivet (% av arealen, * = prio-
riterad naturtyp):

- 1160 Stora grunda vikar och sund (78 %),
- 1630 Boreala strandängar av Östersjötyp (11 %)*
- 6430 Högörtängar (5 %)
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- 9050 Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ (< 1 %) och
- 9080 Lövsumpskogar av fennoskandisk typ (< 1 %)*.

Bredviken tillhör det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten och har föresla-
gits bli upptagen i förteckningen över internationellt betydande våtmarker, dvs. som ett
s.k. Ramsar-objekt. Grunden för skyddet med Naturaområde är naturskyddslagen.
Bredvikens naturskyddsområde (ESA010002) grundades 1979. Området har sedermera
utvidgats så att det omfattar hela Naturaområdet. Bredviken är en del av helheten Bred-
viken-Gammelstadsviken-Vik (078) som är ett av Finlands internationellt betydande
IBA-fågelområden (Leivo m.fl. 2001). Med en något mer extensiv avgränsning som om-
fattar Bredvikens-Viks område (210247) ingår viken i Finlands nationellt viktiga
FINIBA-områden. Bredviken är ett viktigt undervisnings- och forskningsobjekt i hu-
vudstadsregionen. Det finns två fågeltorn och en tre kilometer lång naturstig vid viken. I
naturhuset Villa Elfvik, som finns i vikens norra del, fungerar Esbo stads naturinformat-
ionscenter.
Forskningsreaktorn ligger cirka 250 meter söder om Naturaområdet, området för fågel-
vattenskyddsprogrammet, naturskyddsområdet och IBA-området. På Bredvikens strand
på Otnäs sida finns en del av Bredvikens strandängar som används sommartid som be-
tesmarker för boskap. Det andra fågeltornet ligger cirka 700 meter från forskningsreak-
torn.
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Bild 10-2. Naturobjekten i Otnäs omgivning. Forskningsreaktorns läge visas med en svart
pil.

Andra naturobjekt som ligger på cirka två kilometers avstånd från forskningsreaktorn är
objektet Elfviks skogar, som ligger cirka 1,7 kilometer norr om forskningsreaktorn och
ingår i det nationella skyddsprogrammet för gamla skogar, samt Bredstrandens tradit-
ionslandskap cirka 1,4 kilometer nordväst om forskningsreaktorn.

10.1.7 Jordmån och berggrund samt grundvatten

Jordmån och berggrund
Det kortaste avståndet från forskningsreaktorn till Finska vikens strandlinje är 300 me-
ter. Markytans höjd i Otnäs varierar allmänt från cirka 1 meter till 20 meter meter över
havet. I reaktorbyggnadens omedelbara närhet är nivån cirka 2-5 meter över havet. I
nordostlig-sydvästlig riktning i Otnäs östra del går en ås som är topografiskt högre än
omgivningen. Reaktorbyggnaden ligger väst om åsen i fråga. I Otnäs mittdel, cirka 100
meter ost-nordost om reaktorbyggnaden ligger Ossinlampi. Vattenytans nivå i Os-
sinlampi är cirka +1,6. (Lantmäteriverket 2014)

Berggrunden i Otnäs område har en ålder på cirka 1 800–1 850 miljoner år och består av
flera stenarter, främst granit. (Laitala 1991). Enligt borrningsdata finns det ställvis
krosszoner i berget. Blottat berg förekommer särskilt på den ås i Otnäs östra del som är
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högre än omgivningen och som går i nordostlig-sydvästlig riktning (Lantmäteriverket
2014). Det kortaste avståndet mellan reaktorbyggnaden och metrotunneln som sprängs
in i berggrunden söder om reaktorbyggnaden är cirka 400 meter (Västmetron 2014).

Enligt borrningsdata är det lösa jordtäcket i Otnäsområdet tunt. Dess tjocklek är allmänt
under fem meter. I områden som topografiskt sett ligger högre än omgivningen, såsom i
Otnäs östra och södra del, saknas de lösa jordtäcket ställvis helt. Eftersom Otnäs är rela-
tivt tättbebyggt, består jordmånens översta lager ofta bland annat av utfyllnad eller av
vägarnas strukturdelar. Det naturliga lösa jordtäcket består i huvudsak av morän, särskilt
i områden där det lösa jordtäcket är tunt. I närheten av stranden och i sänkor förekom-
mer ställvis organiska jordarter ovanpå lera. Under leran kan finnas sand eller grus, men
i huvudsak morän.

Grundvatten
Forskningsreaktorbyggnaden ligger inte på ett klassificerat grundvattenområde. Det
närmaste klassificerade grundvattenområdet (Bolarskog 0104902, II klass) ligger cirka
sju kilometer väster om byggnaden. I områdets närhet finns inga vattentäkter eller hus-
hållsvattenbrunnar.
Det finns inga observationsrör för grundvattnet i reaktorbyggnadens omedelbara närhet.
De närmaste observationsrören ligger cirka 300 meter öster om byggnaden och något
under 400 meter söder om byggnaden. (Esbo stad 2014) Grundvattenytan ligger i all-
mänhet på cirka 1–2 meters djup under markytan. Grundvattnets huvudsakliga ström-
ningsriktning är mot havet. Lokalt kan grundvattnets strömningsriktning avvika från den
huvudsakliga riktningen, såsom i närheten av metrotunneln som är under byggnad, där
grundvatten enligt observationerna kan sippra in i tunneln som sprängts in i berget.
Uppkomsten av grundvatten i Otnäs område är ringa.

10.1.8 Vattendrag
Forskningsreaktorn ligger på en udde som skjuter ut i Bredviken från sydväst (Otnäs).
Öster om udden finns sundet mellan Otnäs och Lövö, och norr och väster om udden lig-
ger Marviken, som utgör Bredvikens innersta del i väst. Forskningsreaktorns avstånd
från havsstranden är cirka 250 meter, och cirka 100 meter från forskningsreaktorn ligger
Ossinlampi, en liten damm på cirka 0,2 hektar.

Ossinlampi är frodig, i vattnet och på stränderna finns en riklig vegetation, bland annat
kaveldun och gäddnate. Från dammens västra strand går ett rör genom vilket dammen
har förbindelse med havet. Det finns ingen mer ingående information om kvaliteten på
dammens vatten eller om dess vattenorganismer och den har inte klassificerats ekolo-
giskt av miljöförvaltningen. Eftersom Ossinlampis avrinningsområde är bebyggt och
dammen har en konstgjord förbindelse med havet kan dammen inte anses vara i natur-
ligt tillstånd.
Utsläppen av radioaktiva ämnen som uppkommer då forskningsreaktorn är i drift följs
upp i enlighet med ett program för strålningsövervakning som Strålsäkerhetscentralen
godkänt. Om mätningarna i anslutning till strålningsmätningarna i miljön rapporteras år-
ligen till Strålsäkerhetscentralen. Utöver strålningsnivåerna mäts/tas årligen också vat-
ten- och bottensedimentprover i Ossinlampi. I vattenproverna från dammen har inte ob-
serverats tecken på artificiell radioaktivitet under något år. I bottensedimentproverna
från dammen har däremot observerats en svag cesiumaktivitet som sannolikt härstam-
mar från nedfallet efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. (VTT 2011)
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Bild 10-3. Ossinlampi fotograferad från östra stranden 2.6.2014. I fonden syns VTT:s
byggnader.

Bredviken är en grund havsvik som utsträcker sig långt in i fastlandet och har därför en
låg vattenomsättning. Bredvikens areal är cirka fem kvadratkilometer. Vattenområdets
medeldjup är 0,5–2 meter och vattnets salthalt 3–5 promille. I havsområdet söder om
Otnäs varierar havsvattnets nivå mellan –0,8 och +1,1 meter. Vikarna i Bredviken är
normalt frusna från december till april, och områdets medeltemperatur är +5 ºC.
Viktiga växtarter i Bredviken är vass, blåsäv, säv och kaveldun. Ställvis finns det vid-
sträckta områden av öppet vatten i Bredviken. Avloppsvatten från avloppsreningsverket
i Tali pumpades ut i Bredviken fram till 1986. Undervattensvegetationen håller lång-
samt på att återvända till Bredviken efter att eutrofieringen i området minskat jämfört
med de tidigare decennierna. Bredvikens stränder kantas av klibbalsdungar, men en
tredjedel av klibbalarna har förstörts genom utfyllnad av mark. (Helsingfors stads miljö-
central 2012)
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Minskningen av belastningen i mitten av 1980-talet har ställvis ändrat fiskbeståndet på
Helsingfors vattenområde. Beståndet av björkna och braxen har minskat i Bredviken
medan gösbeståndet har blivit starkare, vilket är en indikation på att vattenkvaliteten
förbättrats jämfört med 1970- och 1980-talen. Gösbeståndet har dessutom vårdats ge-
nom utplanteringar och begränsningar av fisket. I Bredviken finns lekområden för bland
annat gädda, gös och braxen. Bredvikens naturskyddsområde är mycket betydande för
yngelproduktionen av abborre och gös. (Kangas 2007)

Tillståndet av Bredvikens vattenområde följs upp i anslutning till egenkontrollen av ef-
fekterna av avloppsvattnet från Esbos avloppsreningsverk i Finnå. Det senaste samman-
draget av observationer under flera år är från 2006. Vattenkvaliteten i Bredviken är till-
fredsställande och området klassificeras som eutrofierat. Eutrofieringen av Bredviken
upprätthålls bland annat av intern belastning (Munne & Autio 2005). Dessutom belastas
Bredviken fortsättningsvis av lakvatten från den tidigare avstjälpningsplatsen i Stora
Hoplaxvikens norra del samt av Rutiån, som utmynnar i norra delen av samma vik.
Sommarens totala kvävehalt har ökat i Bredviken något mellan 1992 och 2006. Däremot
har inga betydande förändringar i de genomsnittliga totalfosforhalterna observerats un-
der motsvarande tidsperiod. Djurplanktonarterna i området karaktäriseras av en riklig
förekomst av sötvattenarter som föredrar eutrofierat vatten. Utifrån växtplanktonarterna
och växtplanktonbiomassorna var somrarna 2002–2006 mer eutrofierade än på 90-talet,
vilket beror delvis på den interna belastningen (Autio m.fl. 2007).
Bredvikens havsområde ingår i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde
och i ytvattenformationen Fölisön i Finska vikens inre skärgård, vars ekologiska status
miljöförvaltningen bedömt som hjälplig (Informationstjänsten OIVA 2013). Bedöm-
ningen av den ekologiska statusen av ett vattendrag bygger på dess uppskattade natur-
liga tillstånd, och huvudvikten vid klassificeringen ligger på biologiska faktorer. Vatten-
förvaltningslagstiftningens allmänna mål är att vattendragen är i ett gott tillstånd. I Föli-
söns havsområde försämras den klassificerade statusen av eutrofiering, syreproblem och
intern belastning samt strandbyggande. Vid den kemiska klassificeringen av ytvattnen
bedöms halterna av skadliga ämnen i ytvattnen. Den kemiska statusen av Fölisöns havs-
område har i en preliminär bedömning klassificerats som god.

10.1.9 Människor och sammanslutningar
Forskningsreaktorns näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i Otnäs. Allde-
les bredvid reaktorbyggnaden ligger bland annat institutionen för medicinsk teknik och
beräkningsvetenskap, institutionen för markanvändningsvetenskap, institutionen för
byggnadsteknik och institutionen för samhälls- och miljöteknik. I reaktorbyggnadens
närhet finns utöver Aalto-universitetets lokaler också bland annat lokaler för VTT:s
forskningsverksamhet och en arbetsplats-/studentrestaurang. I campusområdet finns
också Otnäs köpcentrum, utbildningscentret Dipoli samt studentbostäder. Den närmaste
bosättningen till forskningsreaktorn finns på cirka 300 meters avstånd. I den planerade
mellanlagringsplatsens omedelbara närhet ligger kampusbyggnader som används av
universitetet och VTT samt parkområden. I närheten finns också bland annat kontors-
och bostadsbyggnader. Den närmaste bosättningen finns på cirka 150 meters avstånd.
I stadsdelen Otnäs bodde sammanlagt 3 630 personer år 2011. Stadsdelens befolkning
består i huvudsak av unga studerande, och nästan 90 procent av invånarna är under 35
år. Det närmaste större bosättningscentret till reaktorbyggnaden ligger i Hagalund på ett



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
100/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

avstånd om två kilometer. År 2011 hade Stor-Hagalund 42 915 invånare. (Esbo stad
2013b)
Otnäs tillhör Finlands mest tätt bebodda område, och det finns dessutom många arbets-
platser på campusområdet. År 2010 uppskattades mängden dagbefolkning (boende –
sysselsatta som bor i området + personer som arbetar i området) som uppehåller sig
inom fem kilometers avstånd från forskningsreaktorn till cirka 197 000 personer. Mäng-
den dagbefolkning inom en radie på 30 kilometer från reaktorn var cirka 1 200 000 per-
soner. (Statistikcentralen 2011) I vidstående tabell presenteras befolkningsfördelningen
i forskningsreaktorns beräkningsområde i Otnäs utifrån uppgifterna för 2010.
Tabell 10-1. Befolkningsfördelningen i forskningsreaktorns beräkningsområde i Otnäs
(VTT 2010). Invånare dagtid (nattetid inom parentes). Invånare dagtid = boende inom
området – arbetande som bor inom området + arbetande som besöker området. Invånare
nattetid = boende inom området.

Område Befolkningsmängd Täthet invånare/km2

Inom 500 m radie 17 656 (2 197) 22 636 (2 809)
Inom en cirkel 0,5–1,5 km 14 697 (4 956) 2 340 (790)
Inom en cirkel 1,5–3 km 32 060 (29 379) 1 512 (1 385)

I Otnäs finns mångsidiga rekreationsmöjligheter, såsom Otnäs idrottsplan, som lämpar
sig för både sommar- och vinteridrott, Othamnen (båthamn), Othallens idrotts- och mot-
ionscentrum samt rekreations- och motionsleder som går i huvudsak i strandområdena.
Inom cirka två kilometers avstånd från projektområdet ligger två skolor och 18 dag-
vårdsenheter.

10.2 Euraåminne, Olkiluoto

10.2.1 Samhällsstruktur och markanvändning
Olkiluoto kraftverksområde, som ägs av Industrins Kraft Abp (TVO), ligger i västra än-
dan av ön Olkiluoto i Euraåminne kommun (Bild 10-4). På kraftverksområdet finns
kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 som byggdes 1973–1980. I
Olkiluoto byggs för närvarande även kärnkraftverksenheten OL3, och OL4 har fått ett
positivt principbeslut av riksdagen.
På Olkiluotos kraftverksområde i öns västra del ligger TVO:s nuvarande två kraftverks-
enheter och deras konstruktioner för intag och avledning av kylvatten, ett mellanlager
för använt kärnbränsle (KPA-lagret), mellanlager för låg- och medelaktivt kraftverksav-
fall (MAJ- och KAJ-lagren), ett slutförvaringsutrymme för kraftverksavfall (VJL-
bergrummet), förvaltningsbyggnader, ett utbildnings- och besökscenter, lagerbyggnader,
reparationsverkstäder, en reservvärmecentral, ett reningsverk för råvatten samt det un-
derjordiska forskningsutrymmet för slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle i
berggrunden ONKALO. Enheten OL3, som är under byggnad, placeras i Olkiluotos
västra spets.

Från  kraftverksområdet  går  ett  brett  kraftledningsområde  på  den  norra  sidan  av  ön.  I
området finns en elstation. I området finns dessutom Fingrids gasturbinkraftverk för be-
hov av reservkraft och TVO:s vindkraftverk. (bl.a. Euraåminne, delgeneralplane-
beskrivning för Olkiluoto)
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Bild 10-4. Läget av Olkiluoto kraftverksområde och slutförvaringsområdet för använt
kärnbränsle.

Öster om kraftverksområdet består ön av skog. I mitten av öns norra strand finns en in-
dustrihamn, och i öns östra ända finns jordbruksområden och semesterbosättning. De
närmaste bostadsbyggnaderna ligger på ett avstånd på cirka tre kilometer från kraft-
verksområdet. Avståndet till Raumo centrum är cirka 13 kilometer och till Euraåminne
kyrkby cirka 16 kilometer. (Posiva Ab 2012a, Industrins Kraft Abp 2008)

Kraftverket omges av en skyddszon med en radie på fem kilometer där markanvänd-
ningen är begränsad. Vid planeringen och genomförandet av funktioner i zonen ska
Strålsäkerhetscentralens anvisningar iakttas. (YVL A.2)

Landskapsplanen
Olkiluoto ligger i ett område som omfattas av Satakunta landskapsplan, som fastställdes
av miljöministeriet 30.11.2011.

I landskapsplanen anvisas anläggningsområdet som ett område för energiförsörjning
(EN1). Med denna beteckning markeras anläggningsområden för kärnkraftverk som re-
serverats för anläggningar, byggnader och konstruktioner för energiproduktion samt an-
läggningar och byggnader för slutförvaring av använt kärnbränsle. På området gäller
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Utanför kraftverks-
området i Olkiluoto har med beteckningen en anvisats ett målområde för utveckling av
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energiförsörjningen. Enligt planläggningsföreskriften i planen ska särskild uppmärk-
samhet fästas vid tryggandet av energiförsörjningen, slutförvaringsverksamheten och
utvecklingsförutsättningarna vid planläggningen av området. (Satakuntaförbundet 2013)

Generalplaner
I Olkiluotoområdet gäller delgeneralplanen för Olkiluoto som har rättsverkan. Delgene-
ralplanen fastställdes av kommunfullmäktige 19.5.2008. Planen fick laga kraft 2010.
Kraftverksområdet har i sin helhet anvisats i planen med EN-beteckningen. Enligt plan-
föreskriften får man i området bygga kärnavfallsanläggningar som anknyter till slutför-
varing av låg- och medelaktivt avfall och högaktivt avfall i enlighet med byggnadstill-
stånd som beviljats enligt kärnenergilagen.
I delgeneralplanen har ett område där kärnavfallsanläggningar får placeras anvisats med
delområdesbeteckningen (yj). Ovanjordiska byggnader är bl.a. inkapslingsanläggningen,
schaktbyggnaden, portbyggnaden, kontorsbyggnaden, forskningscentralen, lagerhallen,
tvätteriet/verkstäderna och byggnaden för tunnelteknik. Dessutom har man med en rikt-
givande delområdesbeteckning (ma-enl) anvisat området för slutförvaringsanläggningen
för högaktivt avfall.
I ändringen av delgeneralplanen för Raumos norra stränder som har rättsverkan (fast-
ställd 29.9.2008) har ön Kuusisenmaa, som ligger väster om Olkiluoto, anvisats som
område för energiförsörjning (EN-1). På ön har också anvisats ett skyddsgrönområde
(SV). Delgeneralplanen möjliggör underjordisk slutförvaring, men i området har inte ut-
sträckts slutförvaringsutrymmenas lokaler ovan jord. (Euraåminne kommun 2013)

Detaljplaner
På området för de nuvarande kärnkraftverksenheterna gäller detaljplaner som fastställ-
des 1974 och 1997. År 2005 fastställdes två detaljplaner genom vilka man i Olkiluotos
sydöstra del anvisade bl.a. ett kvartersområde för personalbostäder och byggnadsplatser
för byggnader med verksamhetslokaler. För de östra delarna av ön Olkiluoto finns ytter-
ligare tre fastställda strandplaner som styr semesterbosättningen. År 2010 fastställde
Euraåminnes kommunfullmäktige en detaljplan för slutförvaringsområdet och en änd-
ring av detaljplanen samt delvis hävning av en detaljplan och strandplan. Med detaljpla-
nen reserverades området för slutförvaring av kärnbränsle i enlighet med delgeneralpla-
nen.

Till följd av att markanvändningen i Olkiluoto energiproduktionsområde utvidgades in-
ledde Rauma stad år 2008 arbetet med att uppgöra en ändring av detaljplanen för öarna
Kuusisenmaa, Leppäkartta och Vähä-Kaalonperä och de omgivande områdena. Detalj-
planeområdet angränsar i öst till Euraåminnes kommungräns och Olkiluotos kärnan-
läggningsområde. (Euraåminne kommun 2013)

10.2.2 Landskap och kulturmiljö
Olkiluotos kärnkraftverksområde ligger i den västra delen av ön Olkiluoto, som ligger i
fastlandskustens omedelbara närhet. Kärnkraftverkets område är till sin karaktär en in-
dustriell miljö som bebyggts i stor skala. Från området leder en bred kraftledningsgata
till fastlandet. Till övriga delar består ön i huvudsak av skogiga naturområden, men det
finns också i viss mån jordbruksmiljöer, bosättning och semesterbosättning i området.
På kärnkraftverkets område finns inga särskilda landskaps- eller kulturmiljövärden. (In-
dustrins Kraft Abp 2008)
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10.2.3 Trafik

Vägtrafik
Euraåminne kyrkby ligger vid riksväg 8, mellan Raumo och Björneborg. Från riksväg 8
vid Lapijoki går Olkiluotovägen (förbindelseväg 2176 Lapijoki–Olkiluoto) mot
Olkiluoto. Från korsningen är det cirka sex kilometer till Raumo och cirka 40 kilometer
till Björneborg. Från Raumo kommer man dessutom via Sorkka till Olkiluoto. Från
Euraåminnes centrum går en väg via Linnamaa till Olkiluoto. I Olkiluotoområdet finns
etablerade trafikförbindelser inklusive hamn, vägar och parkeringsområden.
Det förekommer kraftiga variationer i Olkiluotos trafikvolymer på grund av de stora
byggprojekten (OL3 och ONKALO) och kärnkraftsanläggningarnas årliga underhåll.
Det livligaste vägavsnittet av Olkiluotovägen är det cirka en kilometer långa avsnittet
från anslutningen vid riksväg 8 mot Olkiluoto. År 2010 utgjorde den genomsnittliga tra-
fikvolymen på Olkiluotovägen 3 800 fordon per dygn, varav cirka 300 tunga fordon per
dygn (Trafikverket 2013). Största delen av trafiken är pendeltrafik.
År 2012 färdades i snitt 11 100 fordon per dygn på riksväg 8 mellan Raumo och
Euraåminne, vara 1 130 tunga fordon per dygn (Trafikverket 2013).

Sjötrafik
Kajerna vid kärnkraftverken i Olkiluoto finns på Olkiluotos södra strand. Till kajerna
leder en farled med ett djup på fem meter. OL1:s kaj (och uppskattningsvis även OL3:s
kaj) besöks av högst 1-2 fartyg per år. Till Olkiluoto industrihamn på ön Olkiluotos
norra sida leder en sex meters fartygsled från väst och norr om Kalla. Under den isfria
säsongen fungerar hamnen som en export- och importhamn. Hamnen har årligen cirka
90–100 fartygsbesök. Den övriga båttrafiken i kraftverksområdets närvatten handlar i
huvudsak om rekreation och fiske. (Industrins Kraft Abp 2008)
Raumo hamn ligger väster om staden i huvudsak på området Komppi, IsoHakuni och
UlkoPetäjä. Till Raumo hamn leder två farleder, Valkeakarifarleden (leddjupgående 7,0
meter), och den södra farleden som kommer från Rihtniemiriktningen (leddjupgående
10,0 meter). År 2012 besökte sammanlagt 1 359 fartyg hamnen (Raumo hamn 2013).
Det finns en landsvägsförbindelse till Raumo hamn från riksväg 12 och riksväg 8. Tra-
fiken från riksvägarna till hamnen går längs Hakunintie (väg 22425). Skogsindustrins
trävarutransporter använder också Hankkarintie. Volymen av tung trafik vid hamnkon-
toret på Hakunintie är cirka 1 700 fordon per dygn. Järnvägsförbindelsen till Raumo
hamn förgrenar sig från järnvägen Tammerfors–Björneborg i Peipohja. Bangårdsområ-
det ligger mellan Rautatiekatu och Karjalankatu, varifrån järnvägen fortsätter till ham-
nen. (Västra Finlands miljötillståndsverk 2007)

10.2.4 Klimat och luftkvalitet
Olkiluoto ligger vid Bottenhavets kust där havsklimat råder. Jämna temperaturer är ett
typiskt drag för havsklimat. På våren är temperaturen vid kusten klart lägre än i inlan-
det. På hösten jämnar det varma havet ut dygnets temperaturskillnader och nattfrost fö-
rekommer sällan. Inom Satakuntaområdet är vintern mild och Bottenhavet är isfritt näs-
tan hela vintern.

Den dominerande vindriktningen i Olkiluoto är sydväst (Meteorologiska institutet
2013). Den årliga nederbördsmängden i Olkiluoto varierar mellan 400 och 700 millime-
ter.
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Luftutsläppen i Euraåminne är ringa. Mängden utsläpp från mindre industrianläggning-
ar, dvs. källor till punktbelastning, samt från så kallade områdeskällor (t.ex. egnahems-
hus, bastur) har inte uppskattats. Euraåminne har ingen övervakning av luftkvaliteten.
Den närmaste mätpunkten för uppföljning finns i Raumo. Även på industriorterna
Harjavalta och Björneborg följs luftkvaliteten upp.

Utsläpp av radioaktiva ämnen
Vid behandlingen av de radioaktiva gaser som uppkommer i kärnkraftverket i Olkiluoto
tillämpas principen av bästa tillgängliga teknik. Radioaktiva gaser samlas in, filtreras
och fördröjs för att minska mängden radioaktiva ämnen. Gaser som innehåller små
mängder radioaktiva ämnen leds kontrollerat via ett frånluftsrör ut i luften. Utsläppen
innehåller ädelgaser, jod, aerosoler, tritium och kol-14. Största delen av de radionukli-
der som kommer ut i miljön är så kortlivade att de kan observeras endast sporadiskt i
anläggningens närmaste miljö. De radioaktiva gaserna blandas med atmosfären och för-
svagas. I frånluftsröret för mellanlagret för använt kärnbränsle har inte påträffats utsläpp
som skulle ha överskridit observationsgränsen. (Industrins Kraft Abp 2008)

Som störst var utsläppen av radioaktiva ädelgaser från de befintliga kraftverksenheterna
till luften åren 2011–2012 cirka 1,2-1,24 TBq, vilket är 0,0002 procent av den fast-
ställda utsläppsgränsen (utsläppsgräns 9 429 TBq). Utsläppen av jod var cirka 0,0002
procent av utsläppsgränsen (utsläppsgräns 0,103 TBq). (Industrins Kraft Abp 2012)

Strålning
Utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverket i luften och havet följs upp kontinuer-
ligt. Mängden radioaktiva ämnen mäts bland annat från havsvatten, fiskar, alger, bot-
tendjur, luften, jordmån, gräs samt trädgårds- och jordbruksprodukter och kött i kraft-
verksområdet. Övervakningen utförs i enlighet med programmet för övervakning av
strålningen i kraftverkets omgivning och resultaten rapporteras till STUK. Utifrån ut-
släppen beräknas årligen de strålningsdoser som invånarna i anläggningens närhet får.
(Industrins Kraft Ab 2008) År 2012 var strålningsdosen som beräknats utifrån utsläppen
till luften och vattnet för den mest exponerade personen i omgivningen cirka 0,00003
mSv, vilket är cirka 0,03 procent av den fastställda gränsen på 0,1 mSv. En genomsnitt-
lig finländare får motsvarande strålningsdos från strålningskällor i naturen och rymden
på cirka 10 minuter. (Kainulainen 2013)
Radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket i Olkiluoto påträffas relativt sällan
i prov som tagits från markmiljön. I luft- och nedfallsprov görs några observationer
varje år, men deras koncentrationer har även som störst utgjort omkring en promille av
radioaktiviteten i naturen. I provtagningsobjekt i vattenmiljön i kraftverkets närhet,
såsom i alger, vattenväxter, bottendjur och sedimenterande material, observeras regel-
bundet små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket, men koncent-
rationerna har varit obetydliga för både människan och naturen. (Industrins Kraft Abp
2008)
I livsmedelsprover har observationer av radioaktiva ämnen varit sällsynta. I mjölk-,
spannmåls- och köttprov har aldrig observerats några radioaktiva ämnen som härstam-
mar från kraftverket i Olkiluoto under hela den tid som kraftverket varit i drift. (Indu-
strins Kraft Abp 2008)
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10.2.5 Buller och vibrationer
Bullernivån på Olkiluoto kraftverksområde påverkas av TVO:s befintliga kraftverksen-
heter OL1 och OL2, byggarbetsplatsen för den nya kraftverksenheten OL3 samt bland
annat vindkraftverket, Posiva Ab:s ONKALO-arbetsplats, hamnen och Fingrid Abp:s
gasturbinkraftverk. Enligt bullermätningar som utfördes 2005, 2006 och 2007 var bull-
ret i de närmaste objekten som exponeras för störning nära riktvärdet för semesterbo-
sättning, 45 decibel, eller tidvis över riktvärdet. Enligt en bullerberäkning som gjordes
2006 underskrider bullret riktvärdena i de närmaste objekten som utsätts för störning ef-
ter att enheten OL3 blivit färdig. (Industrins Kraft Abp 2008)

10.2.6 Flora, fauna och skyddsobjekt
Ön Olkiluoto, som är avskild från fastlandet av ett smalt sund, har en areal på cirka 10
km2. Ön omges av Bottenhavets skärgårds- och havsområde. Olkiluoto ligger i den syd-
boreala vegetationszonens sydvästra område i Satakunta biogeografiska landskap (data-
basen OIVA 2013). Bottniska vikens kustområde präglas av snabb landhöjning och av
zonvis förekommande strandvegetation som orsakas av detta.

Naturmiljön i Olkiluoto har förändrats kraftigt genom mänsklig verksamhet, men på ön
finns också barrträdsdominerade moskogar, strandskogszoner med lövträd, berg och
små myrar. Olkiluotoområdet är till sina naturförhållanden ett typiskt kustområde i Syd-
västra Finland där flora och fauna samt jordmånen är mycket likartade som i de angrän-
sande områdena. Obebyggda strandområden, särskilt på nordsidan, representerar ofta
frodiga strandbiotoper i naturligt tillstånd. Lokalt betydande naturobjekt på ön är Tyr-
niemi skog med dess rötträd och igenvuxna tjärnar i öns nordvästra del, samt Flutanperä
klibbalskärr, som delvis förlorat sitt naturliga tillstånd. Det finns relativt många djurar-
ter i Olkiluoto, men sällsynta eller hotade arter har sällan påträffats. Det finns ett stort
men relativt vanligt bestånd av landfåglar på ön. Den vanligaste sjöfågelarten är ejder,
och bland de sällsyntaste häckande arterna finns gravand och svärta. (Industrins Kraft
Abp 2008, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2007).

Det närmaste området till Olkiluotos kraftverksområde som tillhör Natura 2000-
nätverket är Raumo skärgård (FI0200073), vars närmaste objekt ligger cirka en kilome-
ter från kraftverket. Grunden till skyddet av Raumo skärgård med ett Naturaområde är
14 naturtyper i naturdirektivet. Naturaområdet och de vattenområden som omger det är
en del av helheten Raumo–Luvia skärgårdar (085), som tillhör Finlands internationellt
betydelsefulla IBA-fågelområden (Leivo et. al. 2001). Med en något mer extensiv av-
gränsning utgör området det nationellt betydelsefulla FINIBA-fågelområdet Raumo-
Luvia-Björneborgs skärgård (120074). Skär och holmar som tillhör Naturaområdet och
betydande IBA- och FINIBA-fågelområden finns på 1-2 kilometers avstånd från kärn-
kraftverksområdet utanför ön Olkiluotos västra spets. (Databasen Oiva 2013, ELY-
centralen i Sydvästra Finland 2013)

På Olkiluoto finns Liiklankari skogsområde som ingår i Raumo skärgårds Naturaom-
råde. Detta område ligger i den omedelbara närheten av slutförvaringsområdet för an-
vänt kärnbränsle. Liiklankari tillhör det nationella programmet för skydd av gamla sko-
gar (AMO020001), och det har skyddats som Liiklankari naturskyddsområde
(VMA020001). (Databasen Oiva 2013, ELY-centralen i Sydvästra Finland 2013)
Inom en radie på cirka två kilometer från kraftverksområdet finns ytterligare följande
skyddsområden: Bottenhavets nationalpark, västra delen av ön Kornamaa
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(AMO000093), Koivukari (MRA202659), Vasikkari (MRA203039), Mäntyrinne
(YSA206416), Voitka (MRA203036) samt FINIBA-fågelområde i Euraås mynning
(120075). (Databasen Oiva 2013, ELY-centralen i Sydvästra Finland 2013)

10.2.7 Jordmån och berggrund samt grundvatten
Olkiluoto är en ö på Bottenhavets kust, ön har en rätt jämn topografi. Markytans nivå är
i genomsnitt cirka fem meter ovanför havsytan. (Posiva Oy 2008, 2012a)
Jordmåns-, berggrunds- och grundvattensförhållandena i Olkiluotoområdet är ytterst väl
kända  eftersom området  har  undersökt  i  mer  än  20  års  tid  särskilt  som slutförvarings-
plats för använt kärnbränsle. Forskningen i området fortsätter än i dag. (Posiva Ab 2008,
2012a) I berggrunden i Olkiluoto har insprängts forskningsutrymmet ONKALO, som är
avsett för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Åldern på berggrunden, som i huvudsak består av migmatiter, är cirka 1,8–1,9 miljarder
år. Berggrundens översta del har mer sprickor ner till 120–140 meters djup än berg-
grunden djupare än detta. De sprickor som förekommer i berggrundens översta del har
större vattenledningsförmåga än sprickor längre ner. (Posiva Ab 2008, 2012a) Tjockle-
ken på det lösa jordtäcket i området är i allmänhet 2–4 meter och i genomsnitt 2,5 me-
ter. De tjockaste lagren av lös jord på cirka 16 meter finns i öns västra del (Mönkkönen
2012). Täcket av lös jord består i huvudsak av sandmoräner, bland vilka finns en del la-
ger av silt, lera, sand och grus. (Ikonen m.fl. 2013).

Det närmaste klassificerade grundvattenområdet (Kuivalahti, klass I, beteckning
0205104) ligger på cirka fem kilometers avstånd nord-nordost om ONKALO. På ön
Olkiluoto finns några brunnar för hushållsvatten (Ikonen m.fl. 2003). De närmaste brun-
narna ligger cirka 1,4 kilometer från ONKALO. Enligt observationsdata om grundvatt-
net varierar markgrundvattennivån omkring ONKALO mellan omkring 0 och +8 meter
över havsvattennivån, och berggrundvattnets trycknivå varierar mellan omkring 0 och
+10 meter över havsvattennivån.

10.2.8 Vattendrag
I norr avgränsas Olkiluoto av det ca 1,5 kilometer breda Euraåsundet och i söder av det
ca tre kilometer långa och 0,7–1,0 kilometer breda Olkiluodonvesi. Söder om Olkiluoto
börjar Raumo skärgård. Väster om Olkiluoto ligger ett grunt kustområde med relativt
många kobbar och småöar. Olkiluotos miljö består av grunt kustområde med undantag
av sänkor utanför öns sydvästra och nordöstra sida. Bottnen på havsområdet i närheten
av Olkiluoto består till största delen av bar klippa. Den näst vanligaste bottentypen är
moränbotten. Sedimentet i sänkorna är gyttjelera och andra lerarter. Olkiluotos havsom-
råde är relativt öppet. I Olkiluotoområdet finns inga sjöar, åar eller bäckar. Öns enda sjö
har torkat ut på grund av utdikning. I Olkiluotoområdet byggdes på 1970-talet en råvat-
tenbassäng (Korvensuo bassäng) för kraftverkets bruk. (Posiva Ab 2008 och 2012a, In-
dustrins Kraft Abp 2008)
Vattnets kvalitet och ekologiska status i Olkiluotos havsområde påverkas av det all-
männa tillståndet av Bottenhavets kustvatten samt av näringsämnen och andra ämnen
som älvarna transporterar. Lokalt påverkas vattenområdets tillstånd av den höjning av
vattentemperaturen och förändring av strömningsförhållandena som kylvattnet från
kärnkraftverket orsakar samt den näringsbelastning som det avloppsvatten som pumpas
ut tillsammans med kylvattnet medför (Kirkkala &Turkki 2005). De kylvatten som
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pumpas ut från kärnkraftverket i Olkiluoto påverkar isläget i närområdet. Storleken av
det område av öppet vatten och svag is som bildas utanför Olkiluoto varierar mellan
några kvadratkilometer till 20 kvadratkilometer.

Syresituationen har i allmänhet varit bra i havsområdet utanför Olkiluoto. Vattnets nä-
ringsämneshalter är typiska för Bottenhavets kustvatten och den lokala variationen av
halterna har varit ringa, även om strömningarna, de näringsämnen som frigörs från
strandzonen och den lokala avloppsvattenbelastningen tidvis ökar halterna. Den mest
betydande källan av näringsämnesbelastning är åvattnen. Växtplanktonbiomassorna har
varit närmast på samma nivå som i lindrigt eutrofierade vatten (Industrins Kraft Abp
2008). Vattenvegetationen i Olkiluotos havsområde varierar från de algdominerade
samfunden på den yttre skärgårdens hårda bottnar till de kärrväxtdominerade samfunden
på de mjuka bottnarna i Olkiluodonvesi. I undersökningar om vattenvegetationen har
konsekvenserna av eutrofieringen kunnat observeras på influensområdet för kraftverkets
kylvatten (Kinnunen & Oulasvirta 2005). De dominerande arterna bland bottenfaunan
utanför Olkiluoto har varit östersjömussla, kölad tusensnäcka, havsborstmask och
fåborstmask (Turkki 2007). I kylvattnens influensområde har observerats variation i bot-
tenfaunans mängder och biomassa samt tidvis förökning av arter eller grupper som gyn-
nas av eutrofieringen (Turkki 2007).
Havsområdet utanför Olkiluoto tillhör Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vatten-
förvaltningsområde och de närmaste ytvattenformationerna i Bottenhavets inre kustvat-
ten är Olkiluodonvesi-Haapasaarenvesi, Raumo och Euraåminnes skärgård och Eurajo-
ensalmi. De yttre havsområdena tillhör Luvia-Raumo högsjöområde. Vattenområdena
har i huvudsak en god ekologisk status, men Eurajoensalmis status har klassificerats
som tillfredsställande (Informationstjänsten Oiva 2013). I klassificeringen 2008 bedöm-
des Olkiluodonvesi-Haapasaarenvesis ekologiska status som tillfredsställande, men sta-
tusen steg till bra i den senare klassificeringen. Förändringen berodde sannolikt på ett
mer täckande uppföljningsunderlag och klassificeringstekniska ändringar och inte på
egentliga förändringar i ytvattenformationens status. Klassificeringen av Eurajoensalmi
försämras av eutrofiering. Den kemiska statusen av Bottenhavets kustvatten har i en
preliminär bedömning klassificerats som god.
I havsområdet utanför Olkiluoto bedrivs yrkesfiske, som främst är nätfiske. De viktig-
aste fångstarterna var abborre, gädda, sik, strömming, braxen och mört (Industrins Kraft
Abp 2008). Även små mängder lax och öring fångades. Bestånden av de viktigaste
fiskarterna i havsområdet utanför Olkiluoto kan betraktas som goda eller tillfredsstäl-
lande (Ramboll Finland Oy 2007).

I alger, sedimenterande material och sporadiskt också i fiskar utanför Olkiluoto har
uppmätts mycket små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket,
men andelen av naturens radioaktivitet i de aktuella proven var betydligt högre än akti-
viteten som härstammade från kraftverket (Taivainen 2007).

10.2.9 Människor och sammanslutningar
Olkiluoto kärnkraftverk och slutförvaringsområdet för använt kärnbränsle ligger på ön
Olkiluoto i Euraåminne kommun. I Olkiluoto finns mycket lite bosättning, och de närm-
aste permanenta bostäderna ligger cirka tre kilometer från kraftverksområdet. År 2007
bodde cirka 70 personer permanent inom ett avstånd på fem kilometer från kraftverks-
områdena. Närmaste betydande bosättningscentra är Raumo (12 km), Euraåminne (14
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km) och Luvia (16 km). År 2012 hade Raumo stad 39 842 invånare, Euraåminne kom-
mun 5 883 invånare och Luvia kommun 3 360 invånare (Statistikcentralen 2013).
På ön Olkiluoto, på de närmaste öarna och i de kustområden som omger Olkiluoto finns
mycket semesterbosättning. De närmaste fritidsbostäderna finns vid norra stranden av
Olkiluoto (Munakari). År 2007 fanns det cirka 550 semesterbostäder inom ett avstånd
av fem kilometer från kraftverksområdena. (Industrins Kraft Abp 2008)
Inom ett avstånd av 10 kilometer från anläggningsområdet finns fyra lågstadieskolor.
(Industrins Kraft Abp 2008)

10.3 Lovisa, Hästholmen

10.3.1 Samhällsstruktur och markanvändning
Området för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa ligger i stadsdelen 12 i
Lovisa stad på ön Hästholmen, cirka 12 kilometer från stadens centrum (Bild 10-5). Den
närmaste byn Valkom ligger cirka 7 kilometer nordväst om området. Ön Hästholmen
ägs av Fortum. Kraftverksområdet gränsar till markområden som ägs av staten, Lovisa
stad och privata markägare. En cirka 200 meter lång vallväg över Kirmosund leder till
ön. På ön ligger kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2, som är i drift. På ön finns
dessutom flera anläggningar och byggnader som anknyter till produktionen av kärn-
kraft, såsom mellanlagren för kraftverksavfall, mellanlagret för använt kärnbränsle och
slutförvaringsutrymmet för kraftverksavfall. På fastlandet i Hästholmens omedelbara
närhet finns byggnader och konstruktioner för stödfunktioner, såsom reception, bevak-
ning och tillfällig inkvartering för arbetskraften vid årliga avställningar. (Fortum Power
& Heat Oy 2008)
Kraftverket omges av en skyddszon med en radie på fem kilometer där markanvänd-
ningen är begränsad. (YVL A.2).
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Bild 10-5. Läget för Lovisa kraftverksområde.

Landskapsplanen
I området gäller Östra Nylands landskapsplan, som har fastställts av miljöministeriet
15.2.2010. I landskapsplanen har kraftverksområdet anvisats som område för energiför-
sörjning (EN/y), på vilken det är tillåtet att bygga ett kärnkraftverk. Stödområdena på
fastlandet nordväst om ön har i planen anvisats som områden för energiförsörjning
(EN). Dessa områden utsträcker sig till ett jord- och skogsbruksdominerat område med
särskilt behov att styra friluftslivet (MU) Öster om ön Hästholmen finns ett område för
energiförsörjning (EN) och sydost om området ett målområde för energiförsörjning (en)
som möjliggör byggnad av konstruktioner för pumpning av kylvatten till och från kraft-
verket. Norr om Hästholmen har anvisats en ny kraftledning eller kraftledning som ska
förbättras betydligt. Sydväst om kraftverksområdet har betecknats en ny fartygsled och
hamn. Med delområdesbeteckningen (en/y) har anvisats en skyddszon med en radie på
fem kilometer som omger kärnkraftverket. (Nylands förbund 2013)
Landskapsfullmäktige har godkänt landskapsplanens andra skede den 20 mars 2013.
Landskapsplanen är hos miljöministeriet för fastställande. I detaljplanen anvisas Svart-
holms fästning ett par kilometer nordväst om Hästholmen som ett område med nation-
ellt värde med tanke på värnandet om kulturmiljön (betydande på riksnivå, RKY 2009).
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Generalplaner
I Lovisa stranddelgeneralplan med rättsverkan (fastställd 10.12.2008) har ön Hästhol-
men anvisats som område för energiförsörjning (EN-1). Med delområdesbeteckningen
(v) har anvisats ett område där det är tillåtet att bygga kärnkraftverk. Områdena för
kärnkraftverkets stödfunktioner på fastlandssidan har i planen anvisats som område för
service- och stödfunktioner för energiförsörjning (EN-3), där det är möjligt att bygga
bl.a. forskningsanläggningar, lager-, produktions- och kontorsbyggnader som betjänar
byggandet av kärnkraftverk och deras energiförsörjning och energiproduktion (Lovisa
stad 2013)

Detaljplaner
På ön Hästholmen och i sydspetsen av näset på fastlandssidan gäller en ändring och ut-
vidgning av detaljplanen för Hästholmens kärnkraftverksområde, som fastställdes i
stadsfullmäktige 21.1.2009. I planen har ön Hästholmen betecknats nästan i sin helhet
som område för energiförsörjning (EN), där det är möjligt att placera kärnkraftverk samt
byggnader och konstruktioner som stödjer deras verksamhet. På öns yttre kanter och på
fastlandssidan har anvisats ett specialområde avsett för stödfunktioner för kärnkraftverk
(EN-1). Området för den vallväg som leder till kraftverket har anvisats som ett område
för stödfunktioner för kraftverk där byggandet på grund av landskapsmässiga värden
ska anpassas till landskapet (EN-2). Underjordiskt byggande är tillåtet på de områden
som nämns ovan. (Lovisa stad 2013)

10.3.2 Landskap och kulturmiljö
Lovisa kärnkraftverk ligger i Lovisa, på ön Hästholmen, som ligger i fastlandskustens
omedelbara närhet. Omkring hälften av öns areal utgörs av storskalig industriell kraft-
verksmiljö, och en bred kraftledningsgata leder från området i riktning mot fastlandet.
Till övriga delar är miljöns allmänna framtoning skogig. Det finns inga värdefulla land-
skaps- eller kulturmiljöobjekt i Hästholmens område. (Fortum Power and Heat Oy
2008) Ett par kilometer nordost om Hästholmen, i huvudsak på havsområde finns ett
kulturmiljöobjekt av nationellt värde (RKY 2009), Svartholms fästning.

10.3.3 Trafik

Vägtrafik

Lovisa stad ligger i närheten av riksväg 7 (Helsingfors-Vaalimaa), som är en del av Fin-
lands viktigaste väg i östlig-västlig riktning, E18. På riksvägen finns anslutningar både
öster och väster om Lovisa. Trafikförbindelsen från riksväg 7 till kärnkraftsanläggning-
arna på Hästholmen i Lovisa går längs Skärgårdsvägen och Atomvägen (1583). Trafi-
ken från västra anslutningen till kärnkraftverket går genom Lovisa centrum. Till Häst-
holmen leder en cirka 200 meter lång väg som anlagts på en bank och en bro över Kir-
mosund.
Trafiken till Lovisa kärnkraftverk då kraftverken är i drift består av pendlings- och un-
derhållstrafik samt av transporter av färskt kärnbränsle, transporter av kemikalier,
brännolja och gaser samt transporter som anknyter till avfallshantering. (Fortum Power
and Heat Oy 2008)
År 2012 utgjorde den genomsnittliga vardagstrafiken per dygn från Märlax till Skär-
gårdsvägens och Atomvägens korsning 2 100 fordon per dygn, varav cirka 65 tunga
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fordon per dygn. Atomvägens genomsnittliga trafikvolym per dygn år 2012 var cirka
660 fordon, varav cirka 28 var tunga fordon. (Trafikverket 2013)

Sjötrafik
Valkom hamn ligger cirka 25 kilometer från ön Hästholmen i Lovisa. Till Valkom hamn
leder en djupfarled på 9,5 meter. Farleden passerar Hästholmen sydväst om ön och är
som närmast drygt en kilometer från stranden. Den yttre farleden är Finska vikens kust-
farled från Fredrikshamn och Kotka. Den går förbi Orrengrund. Fartygstrafiken till
hamnen år 2012 utgjorde 298 fartyg (Finlands hamnförbund 2013).
I den nordvästra delen av Hästholmen har med områdesreservationsbeteckning anvisats
ett hamnområde (LS-4), där det är möjligt att bygga en farled och en lastkaj.

10.3.4 Klimat och luftkvalitet
Vindriktningen i Lovisa är sydväst. Jämfört med inlandet betonas i skärgården vindar
som går i riktning med strandlinjen, särskilt på sommaren. På grund av det havsnära lä-
get är vindarna på kraftverksön i genomsnitt några tiotals procent starkare än i inlandet
(Heino & Hellsten 1983; Tammelin 1991). De högsta vindhastigheterna förekommer på
hösten och vintern, de lägsta på sommaren.
Utsläppen från punktkällor i Lovisaregionen är ringa eftersom det inte finns storindu-
strier i området. Volymen av utsläpp från mindre industrianläggningar, dvs. från punkt-
källor, samt från så kallade områdeskällor (egnahemshus, bastur o.d.) har inte uppskat-
tats. Luftkvaliteten i Lovisa påverkas kraftigt av utsläppen från huvudstadsregionen och
Sköldviks industriområde i Borgå, av trafiken samt av den långväga transporten, vars
betydelse betonas särskilt på Finlands sydkust. I Lovisa har man observerat att mängden
lavarter som förekommer på tallstammar minskat något på grund av luftföroreningarna.
I Valkom har barrens svavel- och kvävehalter varit höga, uppenbarligen på grund av ut-
släpp som uppkommer genom hamnens verksamhet. (Pihlström & Myllyvirta 1996)

Utsläpp av radioaktiva ämnen
Utsläppen av radioaktiva ämnen från lättvattenreaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk i
luften består främst av ädelgaser, gasformiga aktiveringsprodukter, halogener och aero-
soler. Vid behandlingen av de radioaktiva gaser som uppkommer tillämpas principen av
bästa tillgängliga teknik. Radioaktiva gaser samlas in, filtreras och fördröjs för att
minska mängden radioaktiva ämnen. Gaser som innehåller små mängder radioaktiva
ämnen leds kontrollerat via ett frånluftsrör ut i luften. Största delen av de radionuklider
som kommer ut i miljön är kortlivade, och sådana nuklider observeras endast sporadiskt
i kraftverkets närmaste omgivning. De radioaktiva gaserna blandas med atmosfären.
(Fortum Power and Heat Oy 2008)

Utsläppen av radioaktiva ämnen från Lovisa kärnkraftverk i luften har varit rejält under
de fastställda utsläppsgränserna. Som störst var utsläppen av radioaktiva ädelgaser från
de befintliga kraftverksenheterna till luften åren 2011–2012 cirka 5,6–6,3 TBq, vilket är
cirka 0,03 procent av utsläppsgränsen (22 000 TBq). Utsläppen av jod var cirka 0,0005
procent av utsläppsgränsen (utsläppsgräns 0,22 TBq). (Fortum Power and Heat Oy
2008 & 2012)

Strålning
Programmet för strålningsövervakning i Lovisa kraftverks omgivning omfattar mät-
ningar av extern strålning samt bestämning av aktiviteten i andningsluften, provtagning
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från olika faser i näringskedjan som leder till människan samt aktiviteten i människo-
kroppen. Dessutom omfattar programmet provtagning av så kallade indikatororganismer
som samlar eller anrikar de radionuklider som finns i utsläppen. Programmet omfattar
årligen  cirka  500  analyser  av  prov  som  tas  på  olika  platser  och  under  olika  årstider.
(Fortum Power and Heat Oy 2008)

Utsläppen från Lovisa kärnkraftverk orsakar mycket ringa strålning i omgivningen jäm-
fört med den genomsnittliga stråldos som finländarna får från andra strålningskällor och
som uppgår till cirka 3,2 mSv per år. Utifrån utsläppen av radioaktiva ämnen från kraft-
verket i luften och vattnet beräknas årligen de stråldoser som personer som bor i an-
läggningens närhet får. År 2012 utgjorde den utifrån utsläppen beräknade stråldosen för
den mest exponerade individen i omgivningen cirka 0,00007 mSv om året, dvs. mindre
än 0,1 procent av den fastställda gränsen. En genomsnittlig finländare får motsvarande
stråldos från strålningskällor i naturen och rymden på cirka en halv timme. (Kainulainen
2013)
Radioaktiva ämnen som härstammar från Lovisa kraftverk har observerats främst i vat-
tenmiljön, såsom i det sedimenterande materialet på havsbottnen samt i organismer som
samlar in aktivitet effektivt, men som inte ingår i människans föda. Radioaktiva ämnen
som härstammar från kraftverket har observerats i havsvattnet endast i undantagsfall,
men aldrig i fiskar. I luft- och nedfallsproven observeras några gånger om året mycket
små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från utsläpp i luften från Lovisa kärn-
kraftverk. I jordmånen, gräset på betesmarker, mjölk, trädgårdsprodukter, spannmål,
kött eller hushållsvatten har inte observerats radioaktiva ämnen som härstammar från
anläggningen. (Fortum Power and Heat Oy 2008)

10.3.5 Buller och vibrationer
Det buller som uppkommer vid kärnkraftverket i Lovisa består i huvudsak av ett jämnt
och kontinuerligt brus. Enligt en utredning som gjordes 2007 är anläggningens buller-
nivå 43 decibel vid den mest avlägsna mätpunkten, som finns i ett område för semester-
boende, och överskrider därigenom riktvärdet för semesterbosättningsområden nattetid,
40 decibel. (Fortum Power and Heat Oy 2008)

10.3.6 Flora, fauna och skyddsobjekt
Ön  Hästholmen,  som  är  avskild  från  fastlandet  av  ett  sund,  har  en  areal  på  cirka  en
kvadratkilometer. Ön omges av Finska vikens skärgårds- och havsområde. Vegetations-
geografiskt tillhör Hästholmen den sydboreala vegetationszonens sydvästra område  (da-
tabasen OIVA 2013). Det biogeografiska landskapet är Nyland.
Hästholmen och de omgivande områdena representerar den typiska skogs-, kust- och
skärgårdsnaturen i Östra Nyland. Skogarna i området är steniga moskogar av vilka en
stor del är ekonomiskogar. Strandvegetationen i området är varierande och mångsidig
tack vare den sönderskurna strandlinjen, varierande jordmånen och de talrika holmarna.
På strandområdena finns små strandängar. En beaktansvärd omständighet är de obe-
byggda stränderna i området som i övrigt är nästan fullbebyggt. (Fortum Power and
Heat Oy 2008) I området har inte påträffats nationellt hotade växtarter och där finns inte
naturtyper som skyddats med stöd av naturskyddslagen (Lovisa stad 2007). Faunan på
Hästholmen och i de omgivande områdena utgörs av sedvanliga arter som anpassat sig
till ekonomiskogarna. Artbeståndet av sjöfåglar är rikt, och i det isfria området utanför
kraftverket samlas sjöfåglar även på vintern. I strandområdet på den östra sidan av ud-
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den bredvid Hästholmen och i de vassbevuxna vikarna på uddens västra strand finns ett
värdefullt fågelbestånd. (Fortum Power and Heat Oy 2008)
Det finns flera naturskyddsområden i Östra Nylands skärgårdsområde. De närmaste om-
rådena som tillhör Natura 2000-nätverket ligger cirka två kilometer från kraftverksom-
rådet. Cirka en kilometer från kraftverksområdet ligger området Källaudden-
Virstholmen (FI0100080), som skyddats på grund av 5 naturtyper i naturdirektivet. Om-
rådet ingår i det nationella skyddsprogrammet för åsar under namnet Källa och Hamn-
holmen (HSO010010). Natura 2000-området Pernåvikarnas och Pernå skärgårds havs-
skyddsområde (FI0100078) ligger som närmast två kilometer sydväst om kraftverksom-
rådet. Området är ett vidsträckt havsområde som också omfattar en del landområden.
Grunden för skyddet av området är 14 naturtyper i naturdirektivet, gråsäl som ingår i ar-
terna i bilaga II till naturdirektivet samt flera fågelarter och flyttfågelarter som ingår i
bilaga I till fågeldirektivet. (Databasen Oiva 2013, ELY-centralen i Nyland 2013)

På Naturaområdet Pernåvikarna och Pernå skärgård finns flera objekt för riksomfattande
naturskyddsprogram. Av dem ligger strandskyddsområdet Pernåvikens stränder
(RSO010003) närmast kärnkraftverksområdet. På Naturaområdet utanför Lovisa finns
Pernå yttre skärgård, som är ett av Finlands internationellt viktiga IBA-fågelområden
(075) (Leivo m.fl. 2001). Området har dessutom införts i förteckningen över internation-
ellt viktiga våtmarker och är således ett s.k. Ramsar-objekt. (Databasen Oiva 2013,
ELY-centralen i Nyland 2013)
En del av Naturaområdet tillhör naturskyddsområden som redan existerar eller som ska
grundas. Det närmaste är Kuggens naturskyddsområde (YSA010131), som ligger i
Hudöfjärdens vattenområde cirka två kilometer sydväst om kraftverksområdet. En
kilometer norr om kraftverksområdet ligger två naturskyddsområden: Bastuängens spar-
skog (YSA011321) och Björnvikens strand (YSA011320). (Databasen Oiva 2013, ELY-
centralen i Nyland 2013)

10.3.7 Jordmån och berggrund samt grundvatten
Den högsta punkten på Hästholmen ligger cirka 16 meter över havsvattennivån. Berg-
grunden i området består i huvudsak av rapakivigranit. Områden av blottat berg är van-
liga särskilt i öns västra del. Täcket av lös jord i området är tunt och består främst av
moräner. Förekomsten av andra jordarter är ringa och sporadisk. (Fortum Power and
Heat Oy 2008)
Grundvattnets yta följer terrängens former. Grundvattnets yta ligger högst på ett par me-
ters djup från markytan och förenas med havsvattnets yta på stranden. (Fortum Power
and Heat Oy 2008) Det närmaste klassificerade grundvattenområdet (Hudö, klass III,
beteckning 0158518) ligger cirka fyra kilometer sydväst om Hästholmen. Det finns inga
brunnar för hushållsvatten i kraftverkets närhet (Fortum Power and Heat Oy 2008).

10.3.8 Vattendrag
Lovisa Hästholmen ligger i den yttre delen av Finska vikens inre skärgårdszon. Havs-
området utanför Lovisa utmärks av att det på väg ut mot öppet hav finns på varandra
följande bassänger med liten vattenväxling separerade genom sund och grunda under-
vattenströsklar. I Lovisa havsområde nära strandlinjen består bottnen i allmänhet av
sand eller grusblandad lera med rikligt förekommande stora stenblock. (Fortum Power
and Heat Oy 2008)
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Avloppsvattnet från kraftverket i Lovisa rengörs innan det avleds till havet, och utsläp-
pen har inga betydande konsekvenser för havsvattnets tillstånd i området. Åvattnen är
den viktigaste belastningskällan i hela det havsområde som omger Hästholmen. Belast-
ningen orsakas särskilt av de näringsämnen, fasta partiklar och syreförbrukande ämnen
som åvattnen transporterar. Vattnets totala fosforhalter har varit något högre på 2000-
talet än de genomsnittliga halterna på 1980- och 1990-talet. Detta har uppskattats bero
bland annat på en försämring av bottensedimentens tillstånd och på intern belastning. Å
andra sidan har vattnets kvävehalter sjunkit i jämförelse med de senaste decennierna
(Mattila & Ilus 2007). Syresituationen i det bottennära vattnet i sänkorna i havsområdet
i närheten av Lovisa har varit problematisk under sensomrarna i flera decenniers tid,
vilket har uppskattas bero på att trösklarna i bottnen begränsar vattenomsättningen och
på den allmänna eutrofieringen av Finska viken (Fortum Power and Heat Oy 2008).
Enligt temperaturmätningar har kylvattnet från kraftverket höjt ytvattnets temperatur
under vegetationsperioden med 1–2,5 ºC på ett avstånd om en–två kilometer från avled-
ningsplatsen (Mattila & Ilus 2006). Kraftverkets kylvatten påverkar istäcket, vilket syns
som ett stort isfritt område i början av vintern.
Beståndet av växtplankton i havsområdet utanför Lovisa består av både brackvattenarter
och sötvattenarter. De höjda vattentemperaturerna och den kortare isvintern har lett till
en lägre vegetationsperiod, vilket verkar ha ökat biomassan för växtplankton i Häst-
holmsfjärden och påverkat förhållandena mellan de olika arterna. För djurplankton har
däremot inte observerats lika klara förändringar i förekomst eller artfördelning som or-
sakats av kylvattnet. På grund av kylvattnet har vattenväxtligheten blivit frodigare, vil-
ket visar sig särskilt genom att ettåriga trådalger och fleråriga kärlväxter som förökas
vegetativt har blivit vanligare samtidigt som artbeståndet blivit ensidigare. Bottenfaunan
i havsområdena omkring Hästholmen har observerats vara liten, och i en långsiktig
granskning har bottendjurssamhällena gått tillbaka, blivit ensidigare och till och med
minskat dramatiskt. Förändringen förklaras dock inte endast av den lokala eutrofiering-
en, utan det är fråga om en mer omfattande tillbakagång i Finska viken. Det verkar till
och med som om det varma kylvattnet gjort att bottenfaunan blivit mångsidigare allde-
les i avledningsöppningens närhet. I avledningsöppningens närhet trivs även nyinvand-
rade arter såsom vandrarmusslan, brackvattenmusslan och märlkräftan. (Fortum Power
and Heat Oy 2008)
Beståndet av fiskarter i havsområdet utanför Lovisa består av typiska brackvattenarter
såsom strömming, mörtfiskar, abborre, gärs, gös, gädda och siklöja. Av havsarterna fö-
rekommer lax, havsöring, vandringssik, sandsik, skarpsill, sjurygg och storspigg i om-
rådet. I havsområdet utanför Hästholmen bedrivs yrkesfiske, huvudsakligen med nät. De
viktigaste fångstarterna var gös, lax och abborre. (Ramboll Finland Oy 2006)

Havsområdet utanför Lovisa tillhör Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltnings-
område och de närmaste ytvattenformationerna i Finska vikens inre skärgårdar är
Klobbfjärden och Kejvsalö. De yttre havsområdena tillhör Lovisa–Borgå yttre skärgård.
Miljöförvaltningen har klassificerat Klobbfjärdens ekologiska status som svag, och sta-
tusen för Kejvsalö och Lovisa–Borgå havsområden som hjälplig (Informationstjänsten
Oiva 2013). Klassifikationen för havsområdet utanför Lovisa försämras av den åter-
kommande syrebristen i bottenvattenmassan. Den kemiska statusen av havsområdet ut-
anför Lovisa har i en preliminär bedömning klassificerats som god.

Radioaktiva ämnen som härstammar från Lovisa kraftverk har observerats främst i det
sedimenterande materialet på havsbottnen samt i organismer i havet som samlar in akti-
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vitet effektivt. Dessa organismer ingår inte i människans föda. Radioaktiva ämnen som
härstammar från kraftverket har aldrig observerats i fisk, och endast i undantagsfall i
havsvattnet. (Fortum Power and Heat Oy 2008)

10.3.9 Människor och sammanslutningar
Lovisa kärnkraftverk och slutförvaringsområde ligger på ön Hästholmen i Lovisa stad. I
närheten av kraftverket (under 5 km) bor cirka 40 personer året runt. Bosättningen finns
i huvudsak norr om kraftverksområdet. På tjugo kilometers radie från Lovisa kraftverk
bor cirka 12 600 personer. Det närmaste betydande bosättningscentret är Lovisa (11
km). År 2012 hade Lovisa stad 15 519 invånare, av vilka omkring hälften bodde i cen-
tralorten. Inom en radie på tjugo kilometer finns tätorterna Tessjö, Strömfors kyrkby
och Pyttis kyrkby, som har något under tusen invånare var (Statistikcentralen 2013,
Fortum Power and Heat 2008).
På öarna och kusten i närområdena kring ön Hästholmen finns rikligt med fritidsbosätt-
ning. År 2007 fanns det uppskattningsvis över 1 000 semesterinvånare inom ett avstånd
på fem kilometer från kraftverksområdet. (Fortum Power and Heat Oy 2008)

Den närmaste skolan och det närmaste daghemmet finns i Valkom by cirka sju kilome-
ter från kraftverksområdet (Fortum Power and Heat Oy 2008).

10.4 Idaho, Butte
INL-anläggningen i Butte i delstaten Idaho i USA beskrivs i allmänna drag i avsnitten
2.5.1.1 och 6.2.3. Områdets nuläge beskrivs i korthet i anslutning till konsekvensbe-
dömningen i kapitel 11.
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11 MILJÖKONSEKVENSERNA AV NEDMONTERINGEN

11.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Det har ingen betydelse för markanvändningen, samhällsstrukturen och planläggnings-
arbetet huruvida nedmonteringen av forskningsreaktorn utförs omedelbart (ALT1) eller
fördröjt (ALT2).

Forskningsreaktorn har under sin drifttid inte orsakat begränsningar i markanvändning-
en i Otnäs, och därför förändrar inte heller avvecklingen av reaktorn situationen i områ-
det. Reaktorbyggnaden rivs inte, utan endast reaktorns strukturer innanför byggnaden
monteras ned. Nedmonteringen av forskningsreaktorn har inga konsekvenser för sam-
hällsstrukturen eller markanvändningen. Otnäs område kommer att bevaras som ett
campusområde.

När byggnaden kan friklassas från övervakning är det möjligt att ta den i annat bruk.
Både i den gällande detaljplanen och i den detaljplan för området som för närvarande är
under arbete har området anvisats som ett kvartersområde för byggnader som betjänar
undervisnings- och forskningsverksamhet. I detaljplanen anvisas inga skyddszoner eller
motsvarande märkningar som inte längre skulle behövas efter att reaktorn lagts ned.
Nedmonteringen av forskningsreaktorn orsakar inte behov av ändring i planerna och
står inte i konflikt med planerna.

11.2 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Det har ingen betydelse för landskapet och kulturmiljön huruvida nedmonteringen av
forskningsreaktorn utförs omedelbart (ALT1) eller fördröjt (ALT2).

Nedmonteringen av forskningsreaktorn medför inga ändringar i landskapet, stadsbilden
eller kulturmiljön i Otnäs. Det är fråga om ändringar som sker i funktioner inomhus i
reaktorbyggnaden. Förändringarna syns inte utåt eftersom reaktorbyggnaden inte rivs.

11.3 Transporter och deras konsekvenser för trafiken
Under nedmonteringsarbetet riktas en del persontrafik till forskningsreaktorns område,
när den personal som utför nedmonteringsarbetet kommer till arbetsplatsen och lämnar
den. Det sker dock inga observerbara ändringar i trafikvolymerna jämfört med nuläget
eftersom den anläggningens nuvarande personal och deras kunnande anlitas i nedmonte-
ringsarbetet om det är möjligt. I vissa arbetsskeden kan trafiken till området öka något,
då utomstående instanser deltar i nedmonteringsarbetet. Ökningen av trafikmängden är
dock mycket liten, högst cirka 20 bilar om dyghet (högst 10 utomstående personer) och
kortvarig och har ingen betydande inverkan på den övriga trafiken i området, eftersom
den genomsnittliga trafikvolymen på Otnäsvägen (1142) år 2007 var cirka 11 800 for-
don per dygn, av vilka cirka 650 tunga fordon per dygn.

Under nedmonteringsarbetet kan det förekomma något mer tung trafik i området än
normalt, då arbetsmaskiner och transportmateriel flyttas till forskningsreaktorns närhet.
Tidvis kan kortvariga begränsningar i passagen till området införas till följd av specia-
larrangemang för transport av avfallstransporter, främst flyttningen av använt kärn-
bränsle. Miljökonsekvenserna av avfallstransporter som avgår från reaktorn bedöms i
kapitel 12.1.3 (Finland) och 12.2 (USA).
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Transporterna under nedmonteringsskedet uppskattas inte ha en betydande effekt på tra-
fiken eller trafiksäkerheten i Otnäsområdet, när de små transportmängderna och de vid-
tagna säkerhetsarrangemangen beaktas. De begränsningar i trafiken som specialar-
rangemangen eventuellt orsakar har en mycket begränsad varaktighet. Det finns inga
skillnader mellan alternativen (ALT1 och ALT2) eftersom båda alternativen har samma
arbetsmetoder, vilket innebär att antalet personer som deltar i nedmonteringsarbetet är
detsamma i båda fallen. Det kommer således inte att finnas några skillnader i transport-
mängderna. I alternativ ALT1 (omedelbar nedmontering) sker nedmonteringsarbetena
och borttransporterna inom en kortare period än i ALT2 (fördröjd nedmontering).

11.4 Utsläpp till luft och deras konsekvenser
Utsläpp av radioaktiva ämnen
I anslutning till rivningsåtgärderna kan ringa utsläpp av radioaktiva ämnen uppstå när
reaktorn och dess konstruktioner monteras ned (t.ex. Co-60), beroende på de kapnings-
och styckningsmetoder som väljs. Avsikten är att välja sådana metoder att partikelut-
släpp inte uppkommer. Spridningen av ämnen i partikelform begränsas och ventilations-
luftens aktivitet i utloppskanalen övervakas med kontinuerlig mätning.
Vid rivningsarbetet kan utsläpp av radioaktiva ämnen även uppstå då skadade bräns-
lestavar hanteras. Dessa utsläpp skulle kunna innehålla mycket små mängder ädelgaser
(xenon och krypton). Utsläppen skulle dock begränsas till arbetsutrymmet inomhus i re-
aktorbyggnaden eftersom vid rivningsarbetena vidtas sådana skyddsarrangemang att ra-
dioaktiva ämnen inte kan komma ut ur reaktorn i sådana mängder att de ens skulle upp-
täckas av de känsligaste metoderna.
Frigörandet av radioaktiva aerosolpartiklar i luften innanför reaktorbyggnaden och ut
från byggnaden i nedmonteringsskedet förhindras. Kraven på arrangemangen beror på
de skärnings- och styckningsmetoder som väljs för nedmonteringsarbetet. Utgångspunk-
ten vid valet av arbetsmetoder är att radioaktiva ämnen inte kan spridas i luften i något
skede. För nedmonteringsarbetet byggs en separat skyddskonstruktion med egen venti-
lation. Dessutom kommer lokalt skydd och ventilation vars effekt och hastighet anpas-
sas efter kraven i arbetsområdet ordnas i arbetsområden där man uppskattar att det är
möjligt att luftkontamination kan uppstå. Alla ventilationssystem som leder utomhus
förses med HEPA-filter, så att utsläpp i omgivningen inte är möjliga.

Det finns inga skillnader mellan alternativen (ALT1 och ALT2) eftersom båda alterna-
tiven har samma arbetsmetoder.

Strålningseffekter av utsläpp av radioaktiva ämnen bedöms i kapitel 11.9.

Övriga utsläpp
Trafiken och transporterna i anslutning till nedmonteringen orsakar små utsläpp av av-
gaser och damm i luften. Ökningen av trafikmängderna i nedmonteringsskedet är dock
mycket liten och kortvarig (se kapitel 11.3), och därför bedöms utsläppen från trafiken
inte ha konsekvenser för luftkvaliteten.

Nedmonteringsarbetena orsakar damning, som dock är ringa och kortvarig, och detta
har inga betydande konsekvenser för närområdet. Damningen begränsas i huvudsak till
reaktorbyggnadens lokaler och till nedmonteringsarbetena. Spridning av damm utanför
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byggnaden förhindras på behörigt sätt, och vid nedmonteringsarbete iakttas föreskrifter-
na i arbetarskyddslagstiftningen. Hälsoeffekterna av dammet bedöms i kapitel 11.9.
Det har ingen betydelse för utsläppen huruvida nedmonteringen av forskningsreaktorn
utförs omedelbart (ALT1) eller fördröjt (ALT2).

11.5 Buller- och vibrationseffekter

Buller
Miljöbullret från nedmonteringen av forskningsreaktorn består av buller från nedmonte-
rings- och lastningsverksamheten samt från transporterna.
Bullret från nedmonterings- och lastningsverksamheten påminner i hög grad om bygg-
nadsbuller. Då kan bullret kortvarigt också omfatta faktorer som ökar dess störande ka-
raktär i närheten av nedmonteringsområdet, såsom buller av impulskaraktär eller buller
på ett smalt band. Enligt den preliminära nedmonteringsplanen bedrivs nedmonterings-
verksamhet endast i enlighet med riktvärdena för bullernivån (kl. 07-19).

Nedmonteringen av forskningsreaktorn samt hanteringen och förpackningen av avfallet
sker inomhus under övervakade omständigheter, vilket innebär att bullerolägenheten i
detta arbetsskede främst gäller den personal som deltar i nedmonteringsarbetet.
Bullret bedöms inte ha betydande konsekvenser för känsliga objekt i närheten, såsom på
bosättning eller naturskyddsområden. Under de mest bullersamma arbetsmomenten kan
det i de närmaste byggnaderna, som främst används för undervisning och forskning,
uppstå tillfälliga bullerolägenheter.

Det finns inga skillnader mellan alternativen ALT1 och ALT2 i den miljöbullerbelast-
ning som nedmonteringen av forskningsreaktorn medför. I alternativ ALT1 (omedelbar
nedmontering) sker nedmonteringsarbetena och borttransporterna inom en kortare pe-
riod än i ALT2 (fördröjd nedmontering).

Bullereffekterna av avfallstransporter som avgår från reaktorn bedöms i kapitel 12.1.5
(Finska) och 12.2 (USA).

Miljöbuller kan vid behov observeras med bullermätningar vid närliggande byggnader
eller bostadsbyggnader som utsätts för störningar eller i det närliggande naturskyddsom-
rådet. Den personal som deltar i nedmonteringsarbetet ska ha hörselskydd på en sådan
nivå att kraven i anslutning till exponering för buller i förordning 85/2006 blir upp-
fyllda.
På det hela taget kan man bedöma att konsekvenserna av buller under nedmonteringen
är små och mycket lokala. Konsekvenserna riktas främst till lokalerna inomhus i reak-
torbyggnaden och till den personal som deltar i nedmonteringsarbetet. Hälsoeffekterna
av buller bedöms i kapitel 11.9.
Transporternas bullereffekter behandlas i kapitel 12.1.5.

Vibrationer
Under nedmonteringsarbetena kan vibrationer orsakas främst av vissa arbetsmetoder.
Vibrationerna som eventuellt uppstår under vissa arbetsmoment under nedmonterings-
arbetet är mycket dämpade och kortvariga, och de riktas i regel endast till lokaler inne i
reaktorbyggnaden.
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Tunga transporter kan orsaka lindriga vibrationer i näromgivningen. Transporternas vib-
rationseffekter behandlas i kapitel 12.1.5.
Det finns inga skillnader mellan alternativen (ALT1 och ALT2) eftersom båda alterna-
tiven har samma arbetsmetoder.

11.6 Konsekvenser för floran, faunan och skyddsobjekten
Frigörandet av radioaktiva partiklar i luften innanför reaktorbyggnaden och ut från
byggnaden i nedmonteringsskedet förhindras med ändamålsenliga metoder. Radioaktiva
vätskor som eventuellt förknippas med åtgärderna för att nedmontera reaktorn samlas i
behållare och filtreras rena. Vattnets renhet säkerställs med provtagningar innan det leds
via regnvattenavloppssystemet till Ossinlampi, därifrån vattnet går via ett rör till Bred-
viken. Ett motsvarande förfarande har använts under forskningsreaktorns drifttid och det
har inte observerats radioaktivitet som överskrider bakgrundsstrålningen i Ossinlampis
vatten eller bottensediment. Nedmonteringsåtgärderna har inte bedömts medföra konse-
kvenser för grundvattnets mängd eller kvalitet, och därför uppstår inga konsekvenser för
naturen via grundvattnet.

På grund av de tekniska strålskyddsåtgärderna är det i praktiken inte sannolikt att radio-
aktivt material kommer utanför reaktorbyggnaden. Nedmonteringen bedöms således
inte medföra radioaktivitetsrelaterade konsekvenser för projektområdets naturliga miljö.
Konsekvenserna av undantags- och olyckssituationer presenteras i kapitel 11.9.4.

Nedmonteringsarbetets övriga natureffekter skulle kunna anknyta till damning av annat
material än radioaktivt material, buller och vibrationer samt till utsläpp från trafiken i
anslutning till nedmonteringsarbetena. Nedmonteringsarbetet medför inga dammolä-
genheter för den omgivande växtligheten eftersom den ringa damningen i anslutning till
arbetet är kortvarig och spridningen av damm utanför reaktorbyggnaden förhindras med
tekniska lösningar. Bullret och vibrationerna från nedmonteringsarbetena förekommer
dagtid och begränsas främst till reaktorbyggnadens inre delar. Bullret bedöms således
inte orsaka konsekvenser för Bredvikens fågelbestånd eller exempelvis för boskap som
går i bete på Otnäs strandängar. Mängden tung trafik och pendeltrafik i anslutning till
nedmonteringen är relativt liten, vilket innebär att avgasutsläppen inte skiljer sig från
utsläppen från den övriga trafiken i området. Nedmonteringsåtgärderna orsakar inte hel-
ler avloppsvatten eller avkylningsvatten som kommer ut i naturen eller värmebelastning
som riktas mot vattendrag.
På grund av det långa avståndet (över 1,4 km) bedöms projektet inte orsaka konsekven-
ser för naturskyddsmässigt viktiga objekt (Bredvikens traditionsmiljö, Elfviks skogar).
Resultaten av naturkonsekvenserna uppvisar inga skillnader mellan nedmonteringssät-
ten (omedelbar och fördröjd nedmontering).

11.7 Konsekvenser för jordmån, berggrund och grundvatten
Jordmånen eller berggrunden rörs inte vid nedmonteringen, vilket innebär att nedmonte-
ringen i normalfall inte orsakar negativa konsekvenser för jordmånen eller berggrunden.
Det finns inga skillnader mellan alternativen.
Grundvattenytan ligger under markytans nivå i området för forskningsreaktorn som ska
nedmonteras. Nedmonteringsåtgärderna når inte djupare än grundvattennivån och
grundvattennivån sänks inte i anslutning till nedmonteringsåtgärderna. Med stöd av
detta kommer nedmonteringen inte att orsaka negativa konsekvenser för grundvattnets
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volymmässiga status. Med negativa konsekvenser för grundvattnets volymmässiga sta-
tus avses att grundvattenförekomstens riklighet minskar, eller någon annan negativ kon-
sekvens som orsakas indirekt av att grundvattenmagasinets volym minskar. I praktiken
framgår konsekvenser för den volymmässiga statusen genom att grundvattennivån sjun-
ker.

De viktigaste faktorerna som hotar grundvattnets kvalitetsmässiga status är skadliga
ämnen som förekommer i flytande form och transporten av dem till grundvattnet. Dess-
utom hotar grundvattnets kvalitetsmässiga status av skadliga ämnen i annan än flytande
form, upplösningen av dem eller omvandlingen av dem till flytande form och transpor-
ten av dem till grundvattnet. Med negativ effekt på grundvattnets kvalitet avses en ef-
fekt till följd av vilken grundvattnet kan orsaka risk eller olägenhet för hälsan eller mil-
jön eller som gör grundvattnet obrukbart för något ändamål som det skulle kunna an-
vändas för.

Nedmonteringen av reaktorn kommer i en normal situation inte att orsaka negativa kon-
sekvenser för grundvattnets kvalitetsmässiga status. Rivningsavfallet är i huvudsak fast,
och det behandlas och förpackas på ett sådant sätt att skadliga ämnen inte kommer ut i
jordmånen eller grundvattnet. Avloppsvatten, kemikalier och flytande avfall behandlas
på behörigt sätt så att de inte kommer ut i jordmånen eller grundvattnet.
Det finns inga skillnader mellan alternativen (ALT1 och ALT2) eftersom båda alterna-
tiven har samma arbetsmetoder.
Konsekvenserna av eventuella undantags- och olyckssituationer behandlas separat i ka-
pitel 11.11.

11.8 Konsekvenser för vattendrag
Innan forskningsreaktorn nedmonteras renas vattnet i bränslebassängen genom filtrering
och det renade vattnet leds till insamlingsbehållare. Efter radioaktivitetsmätningar med
känsliga metoder leds det rena vattnet från insamlingsbehållaren via regnvattenavlopps-
systemet till Ossinlampi. Ossinlampi har en förbindelse till havet genom ett rör (Bredvi-
ken). I forskningsreaktorns avvecklingsskede uppkommer således inte radioaktivt eller
annat avloppsvatten som leds ut i vattendrag, och därför uppskattas nedmonteringen inte
ha konsekvenser för de närliggande vattendragen, Ossinlampi och Bredvikens havsom-
råde. Under driften av reaktorn har vatten från reaktorns handtvättställ och golvbrunnar
som är avsedda för läckage letts till insamlingsbehållarna. I dessa vatten har inte konsta-
terats radioaktivitet, inte heller i de vatten- och sedimentprov från Ossinlampi som mäts
årligen.
Enligt uppskattning råder det inga betydande skillnader mellan alternativen ALT1 och
ALT2 eftersom ingendera nedmonteringsmetoden orsakar utsläpp av vatten.
Åtgärderna för att nedmontera forskningsreaktorn förutsätter inte täkt eller avledning av
kylvatten, och därför uppstår inte konsekvenser som anknyter till dem.
Konsekvenserna av eventuella undantags- och olyckssituationer behandlas separat i ka-
pitel 11.9.4.
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11.9 Konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

11.9.1 Konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel
I forskningsreaktorns nedmonteringsskede kan det uppstå konsekvenser för människor
främst genom nedmonteringsåtgärderna, lastningsverksamheten och transporterna. Kon-
sekvenserna av dessa verksamheter är dock mycket kortvariga, och därför uppskattas att
de inte har några betydande konsekvenser för människornas levnadsförhållanden eller
trivsel eller för rekreationsanvändningen av området. Konsekvenserna riktas i regel
endast till den personal som deltar i nedmonteringsarbetet. Kortvariga konsekvenser kan
uppstå för personer som vistas i byggnader i reaktorbyggnadens omedelbara närhet. De
närmaste byggnaderna används dagtid främst för forskning och undervisning (i närheten
finns bl.a. VTT:s forskningslokaler och arbetsrum, Aalto-universitetets utbildnings- och
forskningslokaler samt en personal- och studentrestaurang).
Nedmonteringen, hanteringen och förpackningen av det använda kärnbränslet sker in-
omhus under övervakade omständigheter, vilket innebär att bullerolägenheten i detta ar-
betsskede främst gäller den personal som deltar i nedmonteringsarbetet. Det tillfälliga
bullret bedöms inte ha hälsoeffekter, då påkallad skyddsutrustning används. Bullret från
nedmonteringsåtgärderna kan tidvis upplevas som störande i nedmonteringsområdets
närhet och i de allra närmaste byggnaderna som används dagtid för undervisning och
forskning. Bullerolägenheten är dock tillfällig och den uppskattas inte ha betydande
konsekvenser för känsliga objekt i närheten, såsom för bosättning.
Under nedmonteringsarbetet kan vibrationer orsakas främst genom vissa arbetsmetoder,
men dessa vibrationer bedöms dock vara mycket dämpade och kortvariga. Vibrationer-
na till följd av nedmonteringen riktas i regel endast till reaktorbyggnadens inomhusloka-
ler och de har inte konsekvenser för människorna i närområdet. Tunga transporter kan
orsaka lindriga och kortvariga vibrationer i näromgivningen.

Personalen som deltar i nedmonteringsarbetet ökar områdets trafikmängd endast i liten
omfattning, och i nedmonteringsskedet ökar trafiken av flyttbara arbetsmaskiner och
transportmateriel områdets trafikmängd endast kortvarigt. Nedmonteringsskedet be-
döms inte ha någon inverkan på trafiksäkerheten i området. Konsekvenser för den öv-
riga trafiken i området kan uppstå främst genom kortvariga begränsningar i passagen el-
ler andra specialarrangemang. Avfallstransporternas konsekvenser för människornas
hälsa, levnadsförhållanden och trivsel behandlas i kapitel 12.1.9.
I forskningsreaktorns omedelbara närhet kan förekomma kortvariga begränsningar av
passagen under lastningsverksamheten. I övrigt begränsar nedmonteringen inomhus i
reaktorbyggnaden inte användningen av området, och negativa konsekvenser för triv-
seln som syns utåt uppkommer inte.
Nedmonteringsarbetet orsakar lite damning, men den är ringa och kortvarig och be-
gränss i huvudsak till nedmonteringsarbetena och till lokalerna inomhus i reaktorbygg-
naden. Spridning av dammet utanför byggnaden förhindras på ett ändamålsenligt ästt,
och föreskrifterna i arbetarskyddslagstiftningen iakttas i nedmonteringsarbetena.
I anslutning till rivningsåtgärderna kan ringa utsläpp av radioaktiva ämnen uppstå när
reaktorn och dess konstruktioner monteras ned. Avsikten är att välja sådana nedmonte-
ringsmetoder att partikelutsläpp inte uppkommer. Spridningen av ämnen i partikelform
begränsas och ventilationsluftens aktivitet i utloppskanalen övervakas med kontinuerlig
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mätning. Konsekvenserna för utsläpp av radioaktiva ämnen för människornas hälsa be-
handlas i kapitel 11.9.3.
Det finns inga skillnader mellan alternativen ALT1 och ALT2 i de miljökonsekvenser
som nedmonteringen av forskningsreaktorn medför. I alternativ ALT1 (omedelbar ned-
montering) sker nedmonteringsarbetena och borttransporterna inom en kortare period än
i ALT2 (fördröjd nedmontering).

11.9.2 Individuella intervjuer och gruppintervjuer
I anslutning till miljökonsekvensbedömningen ordnades separata individuella intervjuer
och gruppintervjuer för att samla in information från intressentgrupperna i Otnäs om-
råde. Intervjuerna gjordes av Pöyry Finland Oy.
De individuella intervjuerna gjordes den 12 november 2014 och i dem intervjuades stu-
derande i Otnäs campusområde. Genom individuell intervju av studerande införskaffa-
des information av sådana studerande i Otnäs som inte har någon direkt koppling till
projektet eller till verksamhet som anknyter till det. Intervjuerna var temaintervjuer och
i dem efterfrågades studerandenas åsikter, attityder och eventuellt upplevda hotbilder
som gäller projektet. Intervjupersonerna valdes slumpmässigt bland studerande i olika
fakulteter som besökt Aalto-universitetets huvudbibliotek i Otnäs.

Gruppintervjuerna ordnades den 22 augusti 2014 och den 12 september 2014. Grupper-
na som intervjuades var en grupp med personal från VTT, en grupp forskare och stu-
derande vid Aalto-universitetet samt särskilt en grupp med personal från VTT och HNS
som arbetat med forskningsreaktorn och med cancerbehandlingarna i anslutning till den.
Även en representant för institutionen för fysik vid Helsingfors universitet medverkade.
Intervjuerna ordnades i VTT:s lokaler i Otnäs i Esbo.

Intervjuresultaten
De intervjuade studerandena hade relativt små kunskaper om forskningsreaktorn och
dess existens, och verksamheten i anslutning till reaktorn kändes rätt främmande för
studerandena. Största delen av de nya studerandena visste inte om projektet eller mindes
högst att de hört något om det i medierna, men reaktorns existens hade inte påverkat de-
ras beslut gällande studierna på något sätt. Äldre studerande visste om forskningsreak-
torn och hade hört om den genast i studiernas början.
Utgående från resultaten är reaktorns nuvarande placering på campusområdet ingen be-
tydande fråga för studerandena, och de flesta tycker inte att den orsakar negativa konse-
kvenser för områdets trivsamhet. Reaktorns nuvarande verksamhet medför inga bety-
dande negativa sociala konsekvenser.
Man litar också på att nedmonteringsprojektet genomförs kontrollerat, och studerandena
anser inte att nedmonteringsskedena förknippas med någon särskild eller ökande säker-
hetsrisk. Några intervjuade studerande upplevde dock att reaktorns existens på campus-
området är en faktor som minskar dess trivsamhet, och till denna del förbättras situat-
ionen genom projektet. Könet hade en liten inverkan på attityderna på så sätt att kvinnor
oftare ville ha bort reaktorn från området. Å andra sidan hade kvinnorna större förtro-
ende för säkerheten vid nedmonteringen. Studerandena ansåg också att det är viktigt att
sköta om att undervisningens kvalitet inte försämras när projektet genomförs.

"Nedmonteringen ska göras tryggt. Helst på en gång, och så att ingenting
lämnas kvar i mellanlager i området."
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Studerande och forskare från Aalto-universitetet har upplevt att existensen av reaktorn
varit viktig särskilt för studerande i fysik.

"en stolthet och en viktig sak att vi har en egen reaktor här".

För dessa studerande är det en förlust att reaktorn avvecklas. Nedmonteringen av reak-
torn väntas dock inte försämra studiernas kvalitet eller möjligheterna att få arbete se-
nare.

"Få tar anställning på sådana ställen där erfarenheten är så avgörande
för kompetensen."

På det hela taget är avvecklingen av reaktorns verksamhet inte betydande för studierna i
fysik,

"men det är en förlust, och vi får aldrig reaktorn tillbaka."

Enligt de intervjuades bedömning är många som studerar andra vetenskaper inte ens
medvetna om reaktorns existens, och man anser inte att det behövs särskilt omfattande
information om nedmonteringen. Nedmonteringsarbetena ska dock inte utföras i hem-
lighet, och information om arbetena ska ges i nödvändig omfattning.

"Kanske det är bättre att göra arbetet med låg profil, eftersom arbetet kan
utföras på ett pålitligt sätt. Dessutom behövs de nya kunskaperna och er-
farenheterna på annat håll."

Studerandena önskade att nedmonteringsprojektet skulle kunna utnyttjas i studierna ex-
empelvis som ämnen för övnings- eller slutarbeten.
För en del forskare hos VTT har uppgiften om projektet kommit rätt hastigt och delvis
som en överraskning. Framtiden efter reaktorn är därigenom delvis osäker, och precise-
ringen av de nya planerna kräver tid.

Utvecklandet av borneutroninfångningsterapin (BNCT) och forskningen i anslutning till
den i nuvarande form kan anses sluta om projektet genomförs.

Enligt forskarnas uppfattning är det bra att utnyttja projektets nedmonteringsfas för ve-
tenskaplig forskning.

"Om projektet genomförs vore det klokt att utnyttja informationen om hur
projekt av detta slag nedmonteras fullt ut." BNCT byggdes med vetenskap-
lig pietet och varje skede dokumenterades, så varför skulle vi inte utnyttja
detta i nedmonteringsskedet så att vi agerar med samma omsorg och pre-
cision. Man borde få forskare med för att lära sig förfarandet med tanke
på nedmonteringen av stora kraftverk. Projektet ger åtminstone ämnen till
avhandlingar."

Sammandrag av intervjuerna
Sammandragsvis kan man konstatera att projektet har en mycket liten inverkan på lev-
nadsförhållandena, studierna och trivseln för studerande som avlägger grundexamen.
Projektet försämrar avsevärt den vetenskapliga forskningen i anslutning till reaktorns
verksamhet och utvecklingen av denna forskning, och därigenom har projektet en för-
sämrande effekt på studier som bedrivs av forskarstuderande i detta ämnesområde. Pro-
jektet påverkar också de under fem personer som intensivt arbetat på VTT med reaktorn
genom att innehållet av deras arbete förändras när uppgifterna som anknyter till reaktorn
upphör. Projektet har inga betydande konsekvenser för VTT:s andra anställda.
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Det har ingen betydande skillnad för människornas levnadsförhållanden och trivsel
huruvida nedmonteringen av forskningsreaktorn utförs omedelbart (ALT1) eller fördröjt
(ALT2). Den klart viktigaste frågan också bland dem som ställer sig skeptiska till sä-
kerheten är hur pålitlig nedmonteringen är, inte nedmonteringens tidsmässiga längd i
någon större omfattning.
Tabell 11-1. Sammandragstabell över effekterna då projektet genomförs.

Nedmonteringen av forskningsreaktorn (Esbo, campusområdet i Otnäs)

Konsekvensens
objekt (receptor) Konsekvens

Konsekven-
sens sanno-

likhet

Före ned-
monterings-

skedet

Under ned-
monterings-

skedet
Efter pro-

jektet

Invånare, stu-
derande och an-
ställda på Otnäs
campus

Reaktorns nuva-
rande konsekvens
avlägsnas

Sannolik Lindrigt positiv Betydelselös Betydelselös

Reaktorbyggna-
den och dess
näromgivning

Reaktorns nuva-
rande konsekvens
avlägsnas

Sannolik Lindrigt positiv Betydelselös Betydelselös

VTT:s kärnreak-
torforskning

Den nuvarande
forskningen upp-
hör

Sannolikt/helt
säkert

Relativt nega-
tiv

Relativt nega-
tiv

Relativt nega-
tiv

Undervisningen
och forskningen i
reaktorfysik och -
teknik vid Aalto-
universitetet

Undervisningen
har anpassats
efter den situation
som projektet
skapar Nedmon-
teringsskedet ut-
nyttjas i undervis-
ningen

Sannolikt/helt
säkert

Lindrigt nega-
tiv Lindrigt positiv Lindrigt nega-

tiv

Borneutronstrål-
behandling och
forskning i anslut-
ning till den (HNS,
VTT)

Den nuvarande
forskningen upp-
hör

Sannolikt/helt
säkert

Relativt nega-
tiv

Relativt nega-
tiv

Relativt nega-
tiv

Forskningen inom
medicinsk fysik
och teknik

Den nuvarande
forskningen upp-
hör Det uppstår
möjlighet att sys-
tematiskt utnyttja
nedmonterings-
skedet i forsk-
ningen.

Sannolik Betydande
negativ

Betydande
positiv

Betydande
negativ

11.9.3 Konsekvenser för hälsan
Konsekvenser av strålning
Frigörandet av radioaktiva aerosolpartiklar i luften innanför reaktorbyggnaden och ut
från byggnaden i nedmonteringsskedet förhindras. Kraven på arrangemangen beror på
de skärnings- och styckningsmetoder som väljs för nedmonteringsarbetet. Utgångspunk-
ten vid valet av arbetsmetoder är att radioaktiva ämnen inte kan spridas i luften i något
skede. För nedmonteringsarbetet byggs en separat skyddskonstruktion med egen venti-
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lation. Dessutom kommer lokalt skydd och ventilation vars effekt och hastighet anpas-
sas efter kraven i arbetsområdet ordnas i arbetsområden där man uppskattar att det är
möjligt att luftkontamination kan uppstå. Alla ventilationssystem som leder utomhus
förses med HEPA-filter, så att utsläpp i omgivningen inte är möjliga. Under nedmonte-
ringsverksamheten uppkommer således inga strålningseffekter som riktas till männi-
skorna i närområdet. Hälsoeffekterna av eventuella undantags- och olyckssituationer
behandlas separat i kapitel 11.9.4.

Enligt en preliminär uppskattning medför den omedelbara nedmonteringen av forsk-
ningsreaktorn FiR 1 en kollektiv dos på några tiotals mmanSv för personalen. Detta om-
fattar även dosen som orsakas av flyttningen av det använda kärnbränslet som görs in-
nan nedmonteringen inleds. Uppskattningen av dosen preciseras i väsentlig grad när de
arbetsplaner och -anvisningar som behövs för tillståndet preciseras. Denna uppskattade
kollektiva dos som är den sammanlagda mängden för alla anställda som deltar i ned-
monteringen underskrider myndighetsgränsen för en anställd vid strålningsarbete under
ett års tid, 50 mSv i enlighet med 3 § i strålskyddsförordningen (23.12.1998/1143). Med
så här små stråldoser kan direkta hälsoeffekter av strålningen inte observeras och orsa-
ken till eventuella långvariga effekter kan inte särskiljas exempelvis från naturens bak-
grundsstrålning. Nedmonteringspersonalens individuella och kollektiva stråldos hålls så
låg som det med praktiska åtgärder är möjligt (ALARA-principen) med hjälp av de ar-
betsmetoder och arbetsinstruktioner som väljs.
Nedan presenteras allmän information om strålning och om dess inverkan på männi-
skornas hälsa.
Strålning kan vara antingen joniserande eller ickejoniserande beroende på hur den på-
verkar ämnet den möter. Joniserande strålning härstammar från radioaktiva ämnen eller
en apparat som åstadkommer strålning, såsom en röntgenapparat. Den strålning som
uppkommer i kärnanläggningar är joniserande strålning vars hälsokonsekvenser kan in-
delas i två grupper: direkta och slumpmässiga konsekvenser. De direkta konsekvenserna
är klara skadeverkningar, som orsakas av omfattande celldöd. De slumpmässiga konse-
kvenserna å sin sida är skadeverkningar som framgår av statistiken, vilka orsakas av en
genmutation i en cell. (STUK 2009a)
Direkta konsekvenser av strålningen kan förekomma om en person exponeras för en
mycket stor stråldos (över 500 mSv) under en mycket kort tid. De direkta konsekven-
serna är säkra skadeverkningar, vävnadsskador som till exempel strålsjuka, strålbrand-
skada, strålpneumonit, dvs. lungirritationsreaktion, gråstarr och fosterskada. Följden av
strålningen beror bland annat på om hela kroppen har exponerats för strålning eller om
stråldosen har begränsats till något visst organ, såsom sköldkörteln, eller till ett visst
hudområde. (STUK 2009a)

Symptom på strålsjuka uppstår ännu inge med en helkroppsexponering om 500 mSv,
och människan upptäcker inte konsekvensen själv, men konsekvensen kan ses inom ett
par dagar som en ändring av blodbilden. En lokal exponering kan vara tio gånger större
innan strålskada framträder. Då hela kroppen exponeras för en dos på mer än tusen
millisievert, dvs. en sievert, under en kort tid kan man få strålsjuka. En plötslig dos på
över fyra sievert är livsfarlig och en dos på tio sievert är alltid dödlig. (STUK 2009a)

Strålsjuka är ett livsfarligt tillstånd som beror på en omfattande förstörelse av celler.
Strålsjuka har förekommit hos offren för atombomberna i Hiroshima och Nagasaki samt
hos människor som deltog i räddningsarbetet vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. I övrigt
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har strålsjuka närmast hänfört sig till situationer där människor ovetande hanterat starka,
för industriell eller medicinsk användning tillverkade strålningskällor. (STUK 2009a)
De små stråldoser som nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1 kan orsaka för per-
sonalen har inga direkta konsekvenser. När stråldoserna är små är risken för att insjukna
i cancer på grund av strålning liten, men när doserna ökar, ökar totalcancerrisken något.
En liten stråldos kan orsaka förändringar i cellernas arvsmassa och därigenom leda till
uppkomsten av cancer eller till genetisk skada i barnen. I fråga om de slumpmässiga
konsekvenserna inriktas strålskyddsåtgärderna i första hand på att hålla cancerrisken,
och samtidigt risken för ärftliga skador, så liten som möjligt.

Alla långvariga konsekvenser för hälsan som strålning orsakar beror på skador i DNA-
molekylen, dvs. cellens arvsmassa. Inte närapå alla DNA-skador leder till konsekvenser
för hälsan, eftersom cellerna kan korrigera DNA-skador. Strålning kan i alla fall orsaka
en bestående mutation i cellens arvsmassa. Mutationer i gener som är viktiga för cellen
kan leda till en cancertumör. Vägen till den slutliga skadan är lång och det finns flera
andra faktorer som påverkar resultatet utöver strålningen. (STUK 2009a)

Eftersom cancer är en allmän sjukdom, kan man inte i praktiken upptäcka risken att få
cancer av små stråldoser. Cancer som orsakats av strålning kan inte heller särskiljas från
cancer som uppkommit på andra sätt. I Finland insjuknar årligen ungefär 20 000 männi-
skor i cancer. Till exempel nedfallet från Tjernobyl, vars livslånga dos för finländarna i
genomsnitt är 2 mSv, kan uppskattas orsaka ungefär 500 cancerdödsfall i Finland på 80
år, dvs. 6,25 dödsfall om året. Uppskattningen är endast kalkylmässig i statistiken över
dödsfall i cancer. (STUK 2014a).
Cirka var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid. Joniserande strålning
väntas orsaka 1–3 procent av alla cancerfall (Pukkala m.fl. 2011). Finländarna får årlig-
en  en  stråldos  på  i  genomsnitt  3,2  mSv  (Bild  11-1).  Över  hälften  av  den  här  dosen
kommer från radon i inneluften.

Bild 11-1. Källor till finländarnas årliga stråldos, i genomsnitt 3,2 mSv (STUK 20014b).
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Radonkoncentrationerna i Finland är de högsta i Europa på grund av urankoncentration-
en i våra granitbergarter, och detta medför en genomsnittlig stråldos på 2 mSv för be-
folkningen. I Finland konstateras årligen cirka 2 000 fall av lungcancer, av vilka 300
uppskattas vara orsakade av radon. De fasta sönderfallsprodukterna av radon fastnar i
lungornas inre yta i andningen, och sänder alfastrålning som ökar risken att insjukna i
lungcancer. (STUK 2011)
Naturens bakgrundsstrålning motsvarar ca 30 procent av finländarens årliga stråldos.
Utöver detta erhålls cirka 15 procent från användningen av strålning inom hälso- och
sjukvården (STUK 2009a). Strålningen från rymden, dvs. den kosmiska strålningen, or-
sakar varje finländare en dos på cirka 0,3 mSv per år. (STUK 2013a)
En del av den årliga stråldosen kommer från människans egen kropp. Med maten,
dricksvattnet och andningsluften införs naturliga radioaktiva ämnen i kroppen, såsom
kalium-40. Exponeringen för den inre strålningen fortsätter tills de radioaktiva ämnena
har avsöndrats från kroppen eller försvunnit till följd av radioaktivt sönderfall. Sönder-
fallsprodukterna från uran- och toriumserier i dricksvatten och livsmedel orsakar en be-
tydligt mindre dos, i genomsnitt cirka 0,3 mSv om året. (STUK 2009b)
Till exempel nedfallet från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl i Ukraina 1986, orsakar
finländarna fortfarande en stråldos på ca 0,02 mSv om året. (STUK 2009b)
I tabellen intill (Tabell 11-2) visas exempel på olika stråldoser. Enligt statsrådets beslut
(395/1991) får ett kärnkraftverks normala drift orsaka en årlig stråldos på högst 0,1 mSv
hos invånarna i närområdet.
Tabell 11-2. Exempel på stråldoser (STUK 2002b, STUK 2013b, STUK 2013c, STUK 2013d,
STUK 2013e, STUK 2014d, STUK 2014e, Rossi 2011).

Dosens
storlek
[mSv]

Beskrivning

0,00005
Den kalkylmässiga stråldosen orsakad av utsläpp från kärnkraftverk, som den
mest exponerade individen i befolkningen i närområdet kring kärnkraftverken
i Lovisa och Olkiluoto fick år 2013.

0,01 Den dos som patienten får av tandröntgen

0,018 Den dos av kosmisk strålning man får av ett tur och returflyg från Helsingfors
till Rom

0,08 Stråldosen av utsläppen av Ar-41 vid normal drift av forskningsreaktorn FiR 1
för den mest exponerade individen i näromgivningen år 2009.

0,1 Den dos som patienten får vid lungröntgenfotografering

0,2
Den dos som patienten får av en mammografiundersökning (röntgenunder-
sökning av brösten)

0,3 Den årliga dos av kosmisk strålning som finländarna får

0,8
Den årliga dos av kosmisk strålning som invånarna i Mexico City, som ligger
på över 2 km över havet, får

3,2 Den genomsnittliga årliga stråldosen för finländare

50
Den högsta tillåtna årliga dosen för den som arbetar med strålning (år 2013
var den största stråldos som en finländsk arbetare vid kärnkraftverk fick 8,6
mSv)
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100
Den högsta tillåtna dosen under fem års tid för den som arbetar med strålning
(åren 2009–2013 var den största sammantagna stråldosen som en finländsk
arbetare vid kärnkraftverk fick 43 mSv)

1000 Ger symptom på strålsjuka om patienten har fått dosen inom ett dygn

6000 Leder till döden om hela stråldosen fås på kort tid

Andra hälsoeffekter
Projektet uppskattas inte ha sedvanliga hälsoeffekter på människorna i närområdet un-
der normal nedmontering.
Personalen som deltar i nedmonteringsarbetena kan exponeras för kortvarigt buller, men
med ändamålsenliga hörselskydd uppstår inga konsekvenser för hälsan. Damm som
eventuellt uppkommer vid nedmonteringsåtgärderna kan ha lindriga hälsoeffekter, om
damm, särskilt småpartikeldamm, kommer in i anställdas lungor. Effekterna är dock
som allvarligast tidvis irritation, och den normala nedmonteringsverksamheten upp-
skattas inte medföra några långvarigare hälsoeffekter när ändamålsenliga andnings-
skydd används.

11.9.4 Sysselsättningseffekter
Avvecklingen och nedmonteringen av reaktorn sysselsätter personer som i dagens läge
deltar i driften av reaktorn. Vid nedmonteringen anlitas kortvarigt 5-10 personer som
extern arbetskraft.
Projektet påverkar de under fem personer som intensivt arbetat på VTT med reaktorn
genom att innehållet av deras arbete förändras när uppgifterna som anknyter till reaktorn
upphör. Projektet har inga betydande konsekvenser för VTT:s andra anställda.

11.10 Konsekvenser av avfallshanteringen
Kärnavfallshanteringens miljökonsekvenser presenteras i kapitel 12. Nedmonteringen
av forskningsreaktorn ger upphov till cirka 300 ton icke-radioaktivt rivningsavfall och
dessutom ringa mängder konventionellt avfall, såsom samhällsavfall och farligt avfall.
Avfallet förpackas på det sätt som dess egenskaper förutsätter och lämnas in för fortsatt
behandling eller för återanvändning om det är möjligt till ändamålsenliga instanser. Av-
fallshanteringen har inga negativa miljökonsekvenser.

11.11 Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser
Kärnbränsle som inte har använts i forskningsreaktorn FiR 1 kan användas i andra mot-
svarande reaktorer. Detta skulle minska brytningen och användningen av uran.

11.12 Konsekvenser av avvikande situationer och olyckssituationer

11.12.1 Strålningsolyckor
I MKB-beskrivningens bakgrundsutredning (Rossi 2014) behandlas en fiktiv störnings-
och olyckssituation som skulle kunna vara möjlig under nedmonteringen av reaktorn.
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Den fiktiva olyckssituationen skulle kunna inträffa om det vid avlägsnandet av bränslet
från reaktorn skulle uppstå ett okontrollerat fel till följd av vilket bränslets flyttningsbe-
hållare skulle falla på reaktorhärdens övre del, som fortfarande finns i reaktorbassängen
och skyddshöljet för de fem bränslestavarna skulle gå sönder under vattnet. Om en för-
sluten flyttningsbehållare faller ned på golvet när den lyfts bort från bassängen och be-
hållaren redan innehåller använt kärnbränsle, går flyttningsbehållaren inte sönder, och
den börjar inte heller läcka eftersom lyfthöjden är låg. Därför är utsläppet till följd av att
bränslestavar i reaktorhärden går sönder i vattnet är dimensionerande, dvs. det beskriver
den allvarligaste möjliga olyckssituationen.

Vid olycka antas att en del av de radioaktiva ämnena i stavarna skulle komma ut i bas-
sängvattnet. Alla gasformiga ämnen frigörs från vattnet som sådana, medan endast en li-
ten del av de partikelformade ämnena frigörs. Stråldosen från det radioaktiva utsläppet
från den antagna olyckan för den mest exponerade individen i den kritiska gruppen
skulle bredvid reaktorbyggnaden utgöra 0,005 mSv, som är många gånger mindre än
finländarnas genomsnittliga årliga stråldos 3,2 mSv (STUK 2014b). Att bränslets flytt-
ningsbehållare faller kan förhindras till exempelvis med en säkerhetsvajer som förhind-
rar fallet om behållaren skulle komma loss från lyftanordningen.

En lindrigare störning än en olyckssituation skulle kunna uppstå när aktiverad betong
som använts som strålskydd styckas. Den antagna störningssituationen uppkommer när
arbetsskyddet som under arbetet har undertryck förlorar sin täthet och det radioaktiva
ämnet i luften innanför skyddet frigörs i det omgivande rummet och via ventilationen
vidare ut i utomhusluften utan att renas. Stråldosen från det radioaktiva utsläppet som
strömmar  ut  förblir  dock  mycket  liten,  ca  1´10-10 mSv. Den är mindre än den kalkyl-
mässiga stråldosen orsakad av utsläpp från kärnkraftverk under normal drift som den
mest exponerade individen i befolkningen i närområdet kring kärnkraftverken i Lovisa
och Olkiluoto fått under de senaste åren.

Det aktivaste arbetsutrymmet kommer att isoleras med ett ventilerat tält innanför vilket
det råder undertryck. Arbetet innanför tältet sker vid behov i skyddsutrustning som är
försedd med andningsskydd. I luften i det isolerade arbetsutrymmet där det råder under-
tryck tillåts en genomsnittlig aktivitetskoncentration i vilken det är möjligt att arbeta
utan att överskrida dosgränserna.
Olycksfall förhindras med rätt valda arbetsmetoder. Alla arbetsprocesser gås igenom
och riskerna i anslutning till dem kartläggs, och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. För-
hållningsreglerna kontrolleras på ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt sätt innan det
använda bränslet flyttas och nedmonteringsskedet påbörjas.

11.12.2 Andra olycksfallssituationer
De konventionella olycksfall som kan inträffa vid nedmonteringen av reaktorn ansluter
främst till arbetarskyddet. Sådana olycksfalls- eller störningssituationer som skulle or-
saka konsekvenser för miljön har inte identifierats. Det finns inte strukturell brandlast
eller material som orsakar explosion vid forskningsreaktorn. Under nedmonteringen av
reaktorn används inte kemikalier som är särskilt skadliga för miljön eller människornas
hälsa, och sådana används inte heller under nedmonteringen. De små mängder kemika-
lier som lagras vid reaktorn transporteras bort för att behandlas på ett ändamålsenligt
sätt innan nedmonteringsarbetena inleds. Kontorsbyggnaderna som omger reaktorn
töms under nedmonteringsarbetet. På nedmonteringsarbetsområdena rör sig endast ut-
bildad personal.
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I nedmonteringsarbetena ingår bland annat tunga lyft och förflyttningar samt arbete på
olika höjdnivåer. De risker som dessa arbetsmoment medför förebyggs bland annat ge-
nom att säkra lyften, använda säkerhetsselar och säkra grundplattans och jordmånens
bärförmåga då transportbehållaren transporteras till området. Hälsoolägenheter till följd
av damm som orsakas av behandlingen av betong förebyggs genom att använda nöd-
vändig skyddsutrustning. På grund av konstruktionernas radioaktivitet iakttas i arbetet
samma skyddsutrustningsförfarande (overall, skyddshandskar och skyddsskor, vid be-
hov andningsskydd) som vid årsunderhållet på de kontrollerade områdena på kärnkraft-
verk.
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12 KÄRNAVFALLSHANTERINGENS MILJÖKONSEKVENSER

12.1 Kärnavfallshanteringens miljökonsekvenser i Finland

12.1.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen

12.1.1.1 Använt kärnbränsle
Projektet medför inga betydande förändringar i projektområdenas (Otnäs campusom-
råde, Olkiluotos och Lovisas kraftverksområden) samhällsstruktur och markanvändning
eftersom verksamheterna genomförs på färdigt byggda områden som är reserverade el-
ler lämpade för ändamålet i fråga. Det kan eventuellt bli nödvändigt att bygga separata
konstruktioner för mellanlagringen och/eller slutförvaringen. I Olkiluoto och Lovisa
möjliggör planläggningssituationen att kärnkraftverk och funktioner i anslutning till
dem placeras på områdena.

Mellanlagring
Mellanlagring av kärnbränsle i Lovisa eller Olkiluoto har inga konsekvenser för sam-
hällsstrukturen eller markanvändningen. Mellanlagringen skulle placeras på områden
som reserverats för ändamålet redan tidigare och den skulle kunna genomföras i existe-
rande byggnader.

Slutförvaring
I Olkiluoto skulle slutförvaringen av kärnbränslet ske i slutförvaringsanläggningen som
innehas av Posiva Oy. Placeringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn
i Olkiluoto orsakar inga konsekvenser för samhällsstrukturen, markanvändningen, plan-
läggningen eller byggnaderna. Enligt slutförvaringsområdets planföreskrift får man i
området bygga kärnavfallsanläggningar som anknyter till slutförvaring av låg- och me-
delaktivt avfall och högaktivt avfall i enlighet med byggnadstillstånd som beviljats en-
ligt kärnenergilagen. De omfattar entrébyggnader och -konstruktioner som leder till de
underjordiska slutförvaringsutrymmena och inkapslingsanläggningarna samt hjälput-
rymmena i anslutning till dem.

12.1.1.2 Rivnings- och driftavfall

Mellanlagring
Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet i Lovisa eller Olkiluoto skulle ske på be-
fintliga kärnkraftverksområden, och därför skulle den inte ha konsekvenser för sam-
hällsstrukturen eller markanvändningen. Planläggningen för de båda kärnkraftverken
möjliggör verksamhet av detta slag. På de befintliga kärnkraftverksområdena ingår mel-
lanlagringen i kvartersområdet för energiförsörjning eller i området för en kärnafallsan-
läggning EN/ENL/ENP/ENV som anvisas i planerna, och inga andra särskilda anteck-
ningar eller föreskrifter har getts om mellanlagring.

I detaljplanen för Hästholmens område i Lovisa av 21.1.2009 finns inga separata om-
nämnanden av mellanlagring eller slutförvaring, men anteckningen EN och beskriv-
ningen i anslutning till den tillåter verksamhet av detta slag. På Lovisa kärnkraftverks-
område finns inte lokaler som lämpar sig för lagring av rivnings- och driftavfall som
kan direkt anvisas till ändamålet, vilket innebär att man måste separat ordna eller bygga
sådana lokaler.
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I Olkiluotos delgeneralplan och slutförvaringsområdets detaljplan nämns mellanlagring
inte separat, men plananteckningarna EN, ENP-1 och ENV jämte beskrivningar tillåter
verksamheten.
I Otnäs undersöks mellanlagring av rivnings- och driftavfall i en underjordisk forsk-
ningshall som VTT förvaltar. Det lågaktiva rivningsavfallet kan förvaras här under
STUK:s  övervakning  fram  till  dess  att  det  transporteras  till  utrymmen  som  ordnas  på
kärnkraftverksområdet i Olkiluoto eller Lovisa. Beträffande det gällande drifttillståndet
för forskningsreaktorn i Otnäs ansöks om ändring av villkoren, och i tillståndet definie-
ras också de omständigheter som förknippas med mellanlagringen. Det nuvarande till-
ståndet gäller fram till 2023, varefter man sannolikt endast behöver ett drifttillstånd av
STUK.
Mellanlagret i Otnäs skulle ligga i berggrunden, och avfallet skulle lagras separat, över-
vakat och inlåst på så sätt att det inte skulle medföra begränsningar för annan använd-
ning av utrymmet. För tillfällig verksamhet av detta slag finns inget behov att införa
särskilda beteckningar, föreskrifter eller begränsningar i planen. De gällande planbe-
teckningarna och föreskrifterna är tillräckliga för verksamheten, och verksamheten är
inte i konflikt med dem. Det är fråga om ett tillståndsärende. Mellanlagringen av riv-
nings- och driftavfall i Otnäs skulle inte orsaka konsekvenser för markanvändningen el-
ler samhällsstrukturen, och inte heller behov av ändringar i planläggningen.

Slutförvaring
Beträffande slutförvaring av kärnavfall föreskrivs i Statsrådets förordning (736/2008
Slutförvaringsåtgärder 9 § 6 mom.) följande: "omkring slutförvaringsanläggningen ska
reserveras ett tillräckligt stort skyddsområde som är nödvändigt med tanke på sådana
åtgärdsförbud som avses i 63 § 1 mom. 6 punkten i kärnenergilagen." Enligt kärnenergi-
lagen (63.1.6 §): "För den övervakning som förutsätts i denna lag och med stöd av den
utfärdade stadganden och bestämmelser samt i de internationella avtal på kärnenergiom-
rådet som är förpliktande för Finland har strålsäkerhetscentralen rätt att utfärda sådana
åtgärdsförbud för fastighet som är nödvändiga för tryggande av säkerheten, då det på
fastigheten finns utrymmen som avses i 3 § 5 punkten underpunkt b." Med utrymmen
avses "sådana slutgiltigt stängda utrymmen där kärnavfall förvaras på ett sätt som Strål-
säkerhetscentralen godkänt såsom bestående". Slutförvaring av kärnavfall i Olkiluoto el-
ler Lovisa kan således medföra begränsningar i markanvändningen i närheten. Begräns-
ningarna medför dock inga ändringar i den rådande situationen. I de gällande planerna
anvisas redan i nuläget skyddszoner som begränsar verksamheten.

I Olkiluoto gäller en detaljplan som tillåter slutförvaring av rivnings- och underhållsav-
fall i området. I detaljplanen anvisas dessutom separat en djupnivå där ett underjordiskt
slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt avfall ska byggas. I Olkiluoto kan riv-
nings- och driftavfallet placeras i befintliga konstruktioner på kraftverksområdet. Avfal-
let skulle i varje fall placeras på Olkiluotos kärnkraftverksområde, och det skulle inte
orsaka konsekvenser för samhällsstrukturen eller markanvändningen, inte heller behov
till ändringar i planläggningen.
I Lovisa stranddelgeneralplan och i detaljplanen för Hästholmens område anvisas inte
områden för slutförvaring av medel- och lågaktivt avfall med särskilda beteckningar. De
EN-områden som anvisas i planerna är dock också avsedda för verksamheten i fråga.
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Fortum lämnade 5.2.2009 till statsrådet en principbeslutsansökan om byggnad av en
kärnkraftverksenhet i Lovisa och statsrådet gav ett negativt beslut på ansökan 6.5.2010.
I ansökan ingick också bl.a. utvidgning eller byggnad av kärnanläggningar som ankny-
ter till hanteringen, lagringen och slutförvaringen av låg- och medelaktivt avfall. I ansö-
kan konstateras bl.a. att på anläggningsplatsen finns slutförvaringsutrymmen för låg-
och medelaktivt driftavfall i drift och att dessa utrymmen också kan byggas ut för att
täcka den nya enhetens behov. I principbeslutet konstaterar statsrådet att Hästholmens
placeringsområde lämpar sig för genomförandet av projektet vad gäller placeringsområ-
det och bl.a. planläggningssituationen. Även under beaktande av detta är det mycket
sannolikt att de gällande planerna inte behöver ändras för slutförvaringen av låg- och
medelaktivt avfall.

I Lovisa skulle rivnings- och driftavfallet kunna placeras i befintliga konstruktioner på
kraftverksområdet. Avfallet skulle i varje fall placeras på Lovisas kärnkraftverksom-
råde, vilket inte skulle orsaka konsekvenser för samhällsstrukturen eller markanvänd-
ningen. Planläggningen behöver sannolikt inte ändras.

12.1.2 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Projektet handlar i huvudsak om förändringar i funktioner som sker i byggnader eller
konstruktioner som är befintliga byggnader eller i byggnader som byggs även utan detta
projekt. Förändringarna syns inte utåt.

I Lovisaalternativet kan det bli nödvändigt att bygga en separat lagerlokal för mellanlag-
ring av rivnings- och driftavfall på markytan eller i berggrunden. Kraftverksområdet är
dock landskapsmässigt mycket industriellt redan nu, och därför uppskattas tilläggs-
byggnaden inte ha landskapsmässiga konsekvenser. I de övriga mellanlagrings- och
slutförvaringsalternativen för använt kärnbränsle och rivnings- och driftavfall uppskatt-
tas inga förändringar uppstå i projektområdenas landskap, stadsbild eller kulturmiljö.

12.1.3 Transporter och deras konsekvenser för trafiken
Åtgärderna för att lasta avfallscontainrarna på lastbilar kan orsaka tillfälliga dröjsmål i
trafiken till innergården bredvid reaktorbyggnaden. Denna trafik består i huvudsak av
livsmedelstransporter till personalrestaurangen.

Från reaktorn avgår endast en bränsletransport, som utförs som specialtransport. Detta
kan  orsaka  tillfälliga  dröjsmål  på  transportrutten,  eftersom  transporten  utförs  som  en
övervakad transport, vilket innebär att nödvändig följepersonal följer med transporten.
Den högsta tillåtna hastigheten för specialtransporter är 60 km/h.

Transporten av det använda kärnbränslet till alternativa hamnar (Kantvik, Nordsjö, Tol-
kis eller Hangö), till mellanlagringsplatser i Finland (Olkiluoto eller Lovisa) eller till
slutförvaringsstället (Olkiluoto) har ingen inverkan på transportrutternas trafikvolymer
eller på den konventionella trafiksäkerheten under beaktande av bränsletransporternas
antal och de nuvarande trafikmängderna på de vägar som används.
Utöver transporten av det använda kärnbränsle som uppkommer vid avvecklingen har
de övriga avfallstransporterna uppskattats uppgå högst till cirka 30 stycken, vilket dock
är en liten mängd jämfört med transportrutternas totala trafikmängder. Exempelvis den
genomsnittliga trafikmängden på Otnäsvägen (1142) år 2007 var cirka 11 800 fordon
per dygn, varav cirka 650 tunga fordon per dygn.
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Den eventuella sjötransporten av det använda kärnbränslet utförs med ett fartyg som
lämpar sig för ändamålet. Fartygstransporten medför inga olägenheter eller begräns-
ningar för den övriga sjötrafiken.

Störnings- och olyckssituationerna under transporterna presenteras i kapitel 12.1.10.
Hälsokonsekvenserna för människor bedöms i kapitel 12.1.9.

12.1.4 Utsläpp till luft och deras konsekvenser
Utsläpp av radioaktiva ämnen
När kärnbränslet och rivnings- och driftavfallet förpackas och hanteras rätt, är de ut-
släpp av radioaktiva ämnen som transporterna, mellanlagringen eller slutförvaringen or-
sakar obetydliga, och de uppskattas inte ha konsekvenser för omgivningen eller männi-
skorna i områdena. Strålningens hälsoeffekter beskrivs i kapitel 12.1.9.2 och konse-
kvenserna av eventuella olyckssituationer presenteras i kapitel 12.1.10.

Övriga utsläpp
Transporterna och trafiken i anslutning till avfallshanteringen orsakar ringa mängder av
utsläpp av avgaser och damm i luften. Från reaktorn avgår totalt cirka 30 avfallstrans-
porter (1 bränsletransport, 5 transporter av radioaktivt avfall och 20–25 transporter av
annat avfall), men transporterna utförs vid olika tider, och dessutom kan transporterna
ha olika destinationer. Utsläppen från transporterna och deras inverkan på luftkvaliteten
är således obetydliga.

12.1.5 Buller och vibrationseffekter
Avfallstransporter
Det förpackade avfallsmaterialet transporteras bort från reaktorbyggnaden med långtra-
dare, vilket innebär att transportarbetet orsakar lågfrekvent buller från ett tungt fordon
och dess lyftkranssystem (t.ex. en lastbil eller motsvarande på tomgång) samt vibration-
er. Mängden vägtransporter med tunga fordon är relativt liten, sammanlagt cirka 30 for-
don, och därför anses dess andel inte i betydande omfattning öka den nuvarande buller-
belastningen eller orsaka vibrationsolägenheter i Otnäs område eller på de vägar som
leder till mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna.

Mellanlagring och slutförvaring av avfall
Verksamheterna för mellanlagring och slutförvaring av rivnings- och driftavfallet och
det använda kärnbränslet orsakar inga bullerolägenheter för miljön i närområdet. Om
nya lokaler för mellanlagring av rivnings- och driftavfallet byggs i Lovisa, orsakar
byggnadsarbetena en del buller- och vibrationskonsekvenser. Olägenheterna är tillfäl-
liga och relativt ringa.

12.1.6 Konsekvenser för floran, faunan och skyddsobjekten

Använt bränsle
I anläggningarna som byggts för mellanlagring av använt kärnbränsle i Lovisa och
Olkiluoto finns heltäckande strålskyddsarrangemang, och vid normal drift orsakar mel-
lanlagringen i vattenbassänger inga skadeverkningar för jordmånen, grundvattnet och
ytvattnet (Fortum Power and Heat Oy 2008, Posiva Oy 2008 & 2012a), inte heller via
dem för naturen.  FiR-bränslets mängd, aktivitet och restvärme är mycket små jämfört
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med det bränsle som förvaras i Lovisa och Olkiluoto i varje fall. När lagringen av det
använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 genomförs med ändamålsenliga tek-
niska lösningar utifrån ingående utredningar, uppskattas lagringen av det använda kärn-
bränslet från forskningsreaktorn inte medföra betydande miljökonsekvenser och konse-
kvenserna avviker inte från de existerande mellanlagrens konsekvenser.

I Olkiluoto gäller effekterna av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle på
växtligheten och djurlivet huvudsakligen de landområden som behövs för byggnaderna,
konstruktionerna och byggnadsarbetena. Konsekvenserna av bullret från schaktnings-
och sprängningsarbetena för fågelbeståndet har uppskattats vara ringa. Under drift av
slutförvaringsutrymmena och efter stängningen av dessa förekommer inga nämnvärda
konsekvenser. Vid Naturabedömningen har man konstaterat att de projekt som med stöd
av generalplanen är möjliga i Olkiluoto (inklusive slutförvaringsanläggningen) inte har
någon betydande inverkan på de värden utifrån vilka Liiklankariområdet upptagits i det
område i Raumo skärgård som ingår i skyddsprogrammet Natura 2000. (Posiva Oy
2008 & 2012a).

De konsekvenser för naturen som beskrivs ovan uppkommer genom slutförvaringsverk-
samheten i Olkiluoto i varje fall, oberoende av platsen för slutförvaring av bränslet från
den forskningsreaktor som behandlas i detta MKB-förfarande. Bränslet från forsknings-
reaktorn utgör en mycket liten del av den planerade mängden använt kärnbränsle som
planeras bli slutförvarad i Olkiluoto. Dessutom skulle de särskilda särdragen hos bräns-
let från forskningsreaktorn beaktas vid slutförvaringen så att kraven på långtidssäkerhet
blir uppfyllda.

Rivnings- och driftavfall
I Lovisaalternativet kan det bli nödvändigt att bygga en separat lagerlokal för mellanlag-
ring av rivnings- och driftavfall på markytan eller i berggrunden. Byggandet av det nya
lagerutrymmet har inga direkta naturkonsekvenser eftersom det skulle placeras på det
befintliga kraftverksområdet som inte har särskilda naturvärden.

I de övriga alternativen skulle rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn mellan-
lagras i befintliga lokaler, och avfallshanteringen uppskattas därigenom inte ha skade-
verkningar på växtligheten, djurlivet på mellanlagrings- eller slutförvaringsområdena el-
ler på skyddade områden i närmiljön.

Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn skulle kunna göras
i berggrunden i Lovisa eller Olkiluoto kraftverksområde i existerande eller planerade
slutförvaringsutrymmen. Vid slutförvaringen beaktas särdragen hos rivningsavfallet från
FiR 1 på så sätt att kraven på långtidssäkerhet vid slutförvaringen uppfylls. När de
ändamålsenliga tekniska lösningarna genomförs, uppskattas mellanlagringen av riv-
nings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 inte ha betydande miljökonse-
kvenser, och konsekvenserna uppskattas inte avvika från konsekvenserna av slutförva-
ringen av rivnings- och driftavfallet från de nuvarande kärnkraftverken.

Konsekvenserna av eventuella olyckssituationer presenteras i kapitel 12.1.10.

Avfallstransporter
Transporterna av rivnings- och driftavfallet samt använt kärnbränsle utförs med påkal-
lade strålskyddsarrangemang. Tack vare de effektivt skyddade transportförpackningarna
skulle den låga strålningsexponeringen begränsas till behållarens omedelbara närhet.
Längre bort från transporten skulle radioaktiviteten i praktiken inte kunna urskiljas från
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bakgrundsstrålningen. Landsvägs- eller sjötransporter som genomförs på påkallat sätt
uppskattas inte orsaka naturkonsekvenser.
Konsekvenserna av undantags- och olyckssituationer presenteras nedan i kapitel
12.1.10.

12.1.7 Konsekvenser för jordmån, berggrund och grundvatten

Använt bränsle
Eventuell mellanlagring av använt kärnbränsle i Lovisa eller Olkiluoto orsakar i nor-
mala fall inga negativa konsekvenser för grundvattnets kvalitetsmässiga eller kvanti-
tetsmässiga status eller för jordmånen och berggrunden. Varje alternativt mellanlag-
ringsställe har befintliga utrymmen för lagring av använt kärnbränsle, och mellanlag-
ringen kräver inte att nya utrymmen byggs. FiR-bränslets mängd, aktivitet och rest-
värme är mycket små jämfört med det bränsle som förvaras i Lovisa och Olkiluoto i
varje fall. När lagringen av det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 genom-
förs med ändamålsenliga tekniska lösningar utifrån ingående utredningar, uppskattas
lagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn inte medföra betydande
miljökonsekvenser och konsekvenserna avviker inte från de existerande mellanlagrens
konsekvenser.

Slutförvaring av använt kärnbränsle i berggrunden i Finland kan orsaka konsekvenser
bland annat genom expansion av berget och sänkning av grundvattennivån. I slutförva-
ringsutrymmet orsakar restvärmen i det använda kärnbränslet från ett kärnkraftverk ex-
pansion av berget (Posiva Oy 2008 & 2012a), men restvärmen från FiR 1-bränslet är
obetydligt jämfört med restvärmen från bränslet från kärnkraftverk. I bergrummen läck-
er även grundvatten som pumpas bort. Då kan grundvattennivån i området sjunka. (Po-
siva Oy 2008 & 2012a)
De ovan beskrivna konsekvenserna för berggrunden och grundvattnet uppkommer i
varje fall genom Posivas slutförvaringsverksamhet oberoende av om det använda bräns-
let från forskningsreaktorn transporteras för slutförvaring till Olkiluoto eller inte. Bräns-
let från forskningsreaktorn skulle utgöra endast en mycket liten del av den planerade
slutförvaringen av använt kärnbränsle i Olkiluoto. Dessutom skulle man vid slutförva-
ringen beakta de vissa särdragen hos bränslet från forskningsreaktorn så att kraven på
långtidssäkerhet uppfylls.

Rivnings- och driftavfall
I Lovisaalternativet kan det bli nödvändigt att bygga en separat lagerlokal för mellanlag-
ring av rivnings- och driftavfall på markytan eller i berggrunden. Byggandet av ett nytt
lagerutrymme kan ha lindriga och lokala konsekvenser för områdets jordmån och berg-
grund till följd av byggarbetena. Konsekvenser för grundvattnet uppskattas inte upp-
komma. I de övriga alternativen skulle rivnings- och driftavfallet från forskningsreak-
torn mellanlagras i befintliga lokaler, och avfallshanteringen uppskattas därigenom inte
ha skadeverkningar på jordmånen, berggrunden eller grundvattnen på mellanlagrings-
eller slutförvaringsområdena.
Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn skulle kunna göras
i berggrunden i Lovisa eller Olkiluoto kraftverksområde i existerande eller planerade
slutförvaringsutrymmen. Vid slutförvaringen beaktas särdragen hos rivningsavfallet från
FiR 1 på så sätt att kraven på långtidssäkerhet vid slutförvaringen uppfylls. När de
ändamålsenliga tekniska lösningarna genomförs, uppskattas mellanlagringen av riv-
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nings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 inte ha betydande miljökonse-
kvenser, och konsekvenserna uppskattas inte avvika från konsekvenserna av slutförva-
ringen av rivnings- och driftavfallet från de nuvarande kärnkraftverken.

Konsekvenserna av eventuella olyckssituationer presenteras i kapitel 12.1.10.

12.1.8 Konsekvenser för vattendragen

Använt kärnbränsle
I Lovisa och Olkiluoto skulle det använda kärnbränslet mellanlagras i befintliga lokaler
i ett mellanlager, en vattenbassäng, som ligger på kärnkraftverksområdet. Mellanlag-
ringen av använt bränsle från forskningsreaktorn FiR 1 genomförs med ändamålsenliga
tekniska lösningar utifrån detaljerade utredningar, och lagringen av det använda bränslet
från forskningsreaktorn uppskattas inte ha betydande konsekvenser för vattendrag.
Längre mellanlagring av kärnbränslet från FiR 1 på kraftverksplatserna utreds i första
hand utgående från torrlagringsmetoden, som inte ger upphov till utsläpp i vattendrag.

Slutförvaringen av använt bränsle i Olkiluoto medför inga konsekvenser för vattendrag
(Posiva 2008 & 2012a). Bränslet från forskningsreaktorn skulle utgöra endast en myck-
et liten del av den planerade slutförvaringen av använt kärnbränsle i Olkiluoto. Dessu-
tom skulle man vid slutförvaringen beakta de vissa särdragen hos bränslet från forsk-
ningsreaktorn så att kraven på långtidssäkerhet uppfylls.
Det använda kärnbränslet transporteras i en tät transportbehållare av typ B, och strål-
ningsexponering som riktar sig mot omgivningen förekommer i praktiken endast i be-
hållarens närhet. Behållaren har konstruerats så att den har ett tillräckligt strålskydd
också vid trafikrelaterade olyckor under transporten. Landsvägstransporterna uppskattas
därför inte ha konsekvenser för vattendrag och högst ringa lokala konsekvenser vid
olyckor i den omedelbara närheten av vattendrag. Inte heller sjötransporterna väntas ha
konsekvenser för vattendrag i normala fall.

Rivnings- och driftavfall
Flytande avfall (harts) transporteras i täta förpackningar och de solidifieras i Lovisa el-
ler Olkiluoto före mellanlagring eller slutförvaring. Vid mellanlagring i Otnäs förvaras
hartset i tätt förslutna förpackningar.

De avfallsförpackningar som placeras i lager- och slutförvaringsutrymmena ska vara
hela och i gott skick och på deras ytor får inte finnas kontamination som kommer loss.
Vid mellanlagringen av rivnings- och driftavfall (Otnäs, Lovisa eller Olkiluoto) skyddas
det fasta avfallet på ett sådant sätt att avfallet är skyddat för eventuella vattenläckage.
Radioaktiva ämnen kan således inte frigöras utanför avfallsförpackningarna och det vat-
ten som eventuellt ansamlas i mellanlagrings- och slutförvaringsutrymmena kan inte
kontamineras av radioaktiva ämnen. Särdragen hos rivningsavfallet från FiR 1 beaktas
vid slutförvaringen av avfallet på så sätt att de inte medför konsekvenser för vattendrag.

12.1.9 Konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

12.1.9.1 Konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel
Mellanlagringen av använt kärnbränsle eller rivnings- och driftavfall bedöms inte har
konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel i områdena eftersom funktionerna ut-
förs i huvudsak i byggnader eller konstruktioner som redan existerar eller som byggs
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även utan detta projekt. Tillfälliga konsekvenser för trivseln kan uppkomma genom
byggarbeten i alternativet med mellanlagring av rivnings- och driftavfallet i Lovisa, om
nya utrymmen skulle byggas.

Transporten av använt kärnbränsle kan medföra tillfällig olägenhet för trafiken på grund
av de specialarrangemang som transporten kräver eftersom transporten utförs som en
specialtransport. Dessutom kan transporten av rivnings- och underhållsavfall orsaka till-
fälligt kortvarigt buller och vibrationer i vägarnas omedelbara närhet.

Fartygstransporten orsakar ingen olägenhet för människor som bor eller rör sig i fartygs-
farledernas närhet.

12.1.9.2 Konsekvenser för hälsan
Transporten, mellanlagringen eller slutförvaringen av det använda kärnbränslet och riv-
nings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 bedöms i normala situationer inte
ha konsekvenser för människornas hälsa i närområdet. Det finns inga skillnader mellan
de olika alternativen för kärnavfallshantering.
I kärnavfallshanteringskedjans olika skeden är det främst hanteringspersonalen som kan
exponeras för lindrig strålning. I varje skede sörjs för att strålningsdoserna är klart
mindre än de i lagstiftningen föreskrivna maximidoserna för både anställda och de mest
exponerade individerna i omgivningen. Nedan beskrivs de uppskattade stråldoserna vid
transporterna, mellanlagringen och slutförvaringen.

I kapitel 11.9.3 presenteras allmän information om strålning och om dess inverkan på
människornas hälsa.

Transport av det använda kärnbränslet
En transportriskanalys har utförts för de olika transportalternativen (Suolanen 2014). I
analysen presenteras de strålningsrisker som transporterna medför. De granskade rutter-
na är landsvägs- eller sjötransportrutter eller kombinationer av dem. Transportrutternas
längd och transporttiderna presenteras i vidstående tabell (Tabell 12-1).
Tabell 12-1. Rutternas längd och transporttider. För landsvägstransportrutterna TR1–TR4
har både bränsletransporterna och transporterna av rivningsavfall granskats.

Rutt Längd (km) Transporttid
(h)

TR1, Landsvägstransport Otnäs–Olkiluoto 271 5,5
TR2, Landsvägstransport Otnäs–Lovisa 105 2,0
TR3, Landsvägstransport Lovisa–Olkiluoto (rutten längs
kusten) 381 7,7

TR4, Landsvägstransport Lovisa–Olkiluoto (rutten i inlan-
det) 352 9,9

TS1, Landsvägstransport Otnäs–Kantvik hamn 32 0,6
TS2, Landsvägstransport Otnäs–Nordsjö hamn 30 0,6
TS3, Landsvägstransport Otnäs–Tolkis hamn 56 1,0
TS4, Landsvägstransport Otnäs–Hangö hamn 120 2,0
TR5, Sjötransport hamnen–Olkiluoto 486 22,1
TR6, Sjötransport hamnen–Lovisa 90 4,1
TR7, Sjötransport Lovisa–Olkiluoto 576 26,2
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TR8, Sjötransport hamnen–USA1 8 000 364

1) oceantransporten kan vara betydligt snabbare. För jämförbarhetens skull har använts samma hastighet som för de
övriga sjörutterna.

En uppskattning av stråldoserna till följd av normala transporter för olika ruttkombinat-
ioner presenteras i vidstående bild (Bild 12-1). Med en ruttkombination avses exempel-
vis en transport från Otnäs till Lovisa för mellanlagring och en senare transport från Lo-
visa till Olkiluoto. Även transporten av det använda kärnbränslet via hamnen till USA,
dvs. rutten landsväg–sjötransport utgör en ruttkombination. De granskade rutterna och
deras kombinationer presenteras i vidstående tabeller (Tabell 12-2 och Tabell 12-3).

Bild 12-1. Uppskattning av stråldoserna från olika ruttkombinationer för befolkningen,
transportpersonalen och personal som hanterar transportbehållaren för bränslet och
förpackningarna med rivningsavfall.
Tabell 12-2. Förkortningarna för FiR 1-bränslets transportrutter.

Förkortning Rutt

TR2(PA)+TR3(PA): Landsvägstr. Otnäs–Lovisa + Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto
(kustrutt)

TR2(PA)+TR4(PA): Landsvägstr. Otnäs–Lovisa + Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto
(inlandsrutt)

TR2(PA)+TR7(PA): Landsvägstr. Otnäs–Lovisa + Sjötransport Lovisa–Olkiluoto

TS2(PA)+TR6(PA)+TR3(PA): Landsvägstr. Otnäs–hamnen + Sjötransport hamnen–Lovisa
+ Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto (kustrutt)
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TS2(PA)+TR6(PA)+TR4(PA): Landsvägstr. Otnäs–hamnen + Sjötransport hamnen–Lovisa
+ Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto (inlandsrutt)

TS2(PA)+TR6(PA)+TR7(PA): Landsvägstr. Otnäs–hamnen + Sjötransport hamnen–Lovisa
+ Sjötransport Lovisa–Olkiluoto

TS1(PA)+TR8(PA): Landsvägstr. Otnäs–Kantvik + Sjötransport Kantvik–USA

TS2(PA)+TR8(PA): Landsvägstr. Otnäs–Nordsjö + Sjötransport Nordsjö–USA

TS3(PA)+TR8(PA): Landsvägstr. Otnäs–Tolkis + Sjötransport Tolkis–USA

TS4(PA)+TR8(PA): Landsvägstr. Otnäs–Hangö + Sjötransport Hangö–USA

Tabell 12-3. Förkortningarna för FiR 1-bränslets transportrutter.

Förkortning Rutt

TR2(PJ)+TR3(PJ) Landsvägstr. Otnäs–Lovisa + Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto
(kustrutt)

TR2(PJ)+TR4(PJ) Landsvägstr. Otnäs–Lovisa + Landsvägstr. Lovisa–Olkiluoto
(inlandsrutt)

Doshastigheten från transportbehållaren för det använda bränslet från FiR 1 på en me-
ters avstånd har konservativt uppskattats till 0,07 mSv/h, vilket underskrider klart det
strängaste värdet på 0,1 mSv/h på två meters avstånd. Uppskattningen baseras på den
totala aktiviteten av det använda kärnbränslet (högst 300 TBq) som lastas i transportbe-
hållaren för bränslet  från FiR 1 samt på uppmätta värden vid transport  av bränsle som
använts i andra TRIGA-reaktorer i behållare som motsvarar dem som VTT kommer att
använda. (Suolanen 2014)

Bild 12-2. Doshastighet utanför transportbehållaren.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
141/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Strålningens intensitet utanför transportbehållaren minskar i takt med att avståndet ökar,
och cirka 35 meter från transportbehållaren uppkommer inte längre någon betydande
tilläggsdos för befolkningen jämfört med naturens normala bakgrundsstrålning, som är
cirka 0,0001 mSv/h.
Vid sidan av hanteringspersonalen får transportpersonalen i allmänhet en något större
dos än som ansamlas för befolkningen under transporten. De som hanterar transportför-
packningen orsakades som högst en dos på 2,8´10-3 manSv från behandlingen av riv-
ningsavfallet. Av de granskade rutterna orsakades den största befolkningsdosen 1,2´10-4

manSv av den längsta landsvägstransporten av bränslet från kärnkraftverksområdet i
Lovisa till Olkiluoto. Transporten från Otnäs till hamnen orsakade befolkningen en dos
på  cirka  2´10-5 manSv och  sjötransporten  till  USA en  befolkningsdos  på  cirka  6´10-7

manSv.

Befolkningsdosen är desto större ju längre färden är samt ju större befolkningstätheten
och trafiktätheten är (personer i fordon som passerar transporten exponeras kortvarigt).
Transportpersonalens dos står i direkt proportion till transportens varaktighet. De rela-
tivt  korta  rutterna  till  hamnarna  går  genom  tätorter,  stora  trafikflöden  och  tät  bebyg-
gelse, och då blir den totala dosen till befolkningen exceptionellt något större än dosen
för transportpersonalen.

På alla granskade rutter orsakas de som hanterar transportförpackningarna de största do-
serna. Befolkningen orsakas de minsta kollektiva stråldoserna på de flesta rutterna. På
korta rutter fick befolkningen i tätorter dock en något större dos än transportpersonalen.
Den stråldos som transporterna medför för befolkningen och transportpersonalen står i
direkt proportion till exponeringstiden, dvs. till den avverkade resans längd, som trans-
porthastigheten är oförändrad. Befolkningsdoserna från landsvägstransporterna är be-
tydligt större än från sjötransporterna eftersom det till havs inte finns befolkning som
skulle kunna exponeras, med undantag av skärgården, eller andra fartyg med passage-
rare som passerar nära transportfartyget. Sjötransporterna kan dock förknippas med
andra risker, såsom eldsvåda, externa hot eller eventuell förlisning av fartyget.
I störningssituationer orsakar transporterna inte betydande extra doser för befolkningen
om man uppehåller sig tillräckligt långt borta från transportbehållaren och rivningsav-
fallsförpackningarna under störningssituationen.

Sammandragsvis kan man konstatera att transporterna till följd av nedläggningen av FiR
1 inte orsakar fara för befolkningen med tanke på strålsäkerheten, och att risken för all-
varliga hälsoolägenheter som förekommer senare är försvinnande liten.

Transporten av rivnings- och driftavfall
Vid normala transporter av rivnings- och driftavfallet utgör strålningens doshastighet på
transportcontainerns yttre yta konservativt uppskattat cirka en sjundedel av den strål-
ningsnivå som råder utanför bränslebehållaren. Som strålningskälla är containern som
innehåller lågaktivt rivningsavfall betydligt längre (minst tre gånger längre) än den källa
som den aktiva bränslepelaren bildar innanför transportbehållaren. Beroende på den
lägre yttre strålningsnivån orsakas personalen som utför transporten av rivningsavfallet
och befolkningen en cirka 60 procent mindre stråldos jämfört med bränsletransporten på
samma rutt.
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Mellanlagring och slutförvaring
Vid mellanlagringen av det använda kärnbränslet och rivnings- och driftavfallet sörjs
för att strålningsdoserna är klart mindre än de i lagstiftningen föreskrivna maximidoser-
na för både anställda och de mest exponerade individerna i omgivningen. Den genom-
snittliga årsdos som orsakas de mest exponerade individerna i befolkningen överskrider
inte värdet 0,01 mSv (YVL D.4).
Slutförvaringen av förpackningarna för rivnings- och driftavfall medför inte strålnings-
exponeringar som överskrider de dosbegränsningar som tillämpas vid slutförvaringsan-
läggningen, då både mängden av radioaktiva ämnen som finns i rivningsavfallet från
forskningsreaktorn och i drift- och rivningsavfallet från andra kärnkraftsenheter beaktas.
Vid slutförvaringen av det använda kärnbränslet iakttas säkerhetskraven på slutförva-
ringen av kärnavfall (736/2008). Den godtagbara maximala nivån för konsekvenserna
har fastställts med hjälp av begränsningarna av den högsta tillåtna årliga strålningsdosen
för en individ och de genomsnittliga aktiva utsläppen. Inkapslings- och slutförvarings-
anläggningen och driften av dem planeras så att (Posiva 2014):

- exponeringen av anläggningens personal för strålning begränsas med alla prak-
tiska åtgärder och så att de maximivärden som föreskrivs i strålskyddsförord-
ningen (1512/1991) inte överskrids

- utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön blir obetydliga när slutförvaret drivs
utan störningar,

- de som blir mest exponerade till följd av förväntade driftstörningar, och som inte
hör till anläggningens personal, inte får en effektiv årsdos som överskrider värdet
0,1 millisievert (mSv),

- de som blir mest exponerade till följd av en antagen olycka, och som inte hör till
anläggningens personal, inte får en effektiv årsdos som överskrider värdet 0,1
mSv, då en antagen olycka av klass 1 inträffar,

- de som blir mest exponerade till följd av en antagen olycka, och som inte hör till
anläggningens personal, inte får en effektiv årsdos som överskrider värdet 5
mSv, då en antagen olycka av klass 2 inträffar.

Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn och andra kärn-
kraftverksenheter orsakar ingen strålningsexponering som överskrider de dosbegräns-
ningar som ska tillämpas på slutförvaringsanläggningen, när de planeringsgrunder som
beskrivs ovan beaktas.

12.1.10 Konsekvenser av avvikande situationer och olyckssituationer

12.1.10.1 Strålningsolyckor

Transporter
De stråldoser som orsakas vid normala transporter är lägre än den för befolkningen
trygga exponeringsnivån, 1 mmanSv. Vid störningar och olycksfall skulle man även i de
allvarligaste scenarierna slippa omedelbara hälsoeffekter. Inte ens pessimistiska och
mycket konservativa bedömningar av långtidsexponeringen påvisade förhöjda hälsoris-
ker för befolkningen i omgivningen. Nedan beskrivs de kalkylmässigt bedömda strål-
ningskonsekvenserna av olyckor under landsvägs- och sjötransporterna i FiR 1 -
projektet.
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På de behållare (typ B) som används för transport av använt kärnbränsle ställs mycket
stränga täthetskrav, och behållarna ska förbli hela i tester som efterliknar trafikrelate-
rade olyckor och kollisioner (se kapitel 6.2.1). Transportbehållarens väggkonstruktion
görs strukturellt stadig och den ska också dämpa intensiteten av den strålning som
bränslet emitterar till en tillräckligt låg nivå utanför behållaren. Transportbehållaren har
också planerats att hålla för den upphettande effekten av en eldsvåda i minst en halv
timmes tid, under vilken eldsvådan i allmänhet kan släckas eller det brinnande materi-
alet slutar och branden släcks av sig själv.
Det grundläggande antagandet är att transportbehållaren är hel efter eventuella trafikre-
laterade olyckor och radioaktiva ämnen inte kan frigöras från behållaren ut i omgiv-
ningen även om bränslestavarna innanför behållaren kan skadas genom en eventuell
kollision.
I en separat utredning i anslutning till miljökonsekvensbedömningen (Suolanen 2014)
granskas en fiktiv olycka vid landsvägstransporten av bränslet där exempelvis fem pro-
cent (1,35 TBq) av Cs-137-aktiviteten i behållaren frigörs från behållaren ut i omgiv-
ningen. Inte ens en fiktiv situation av detta slag skulle orsaka direkta hälsoeffekter för
befolkningen i omgivningen. I vidstående bild (Bild 12-3 och Bild 12-4) presenteras det
förväntade värdet på den individuella dosen från det fiktiva utsläppet i alla spridningssi-
tuationer on, och å andra sidan dosen från en enskild spridningssituation (atmosfärstabi-
litet D, vindhastighet 5 m/s, regn) som en funktion av avståndet, när dosens integrat-
ionstid är antingen en månad (bedömning av omedelbara effekter) eller 50 år (ackumu-
lerad dos på lång sikt utifrån en konservativ bedömning). Bilderna åskådliggör beteen-
det av dosen i en enskild spridningssituation jämfört med den genomsnittliga dosen som
omfattar alla spridningssituationer. Den dos som ackumuleras under en månads tid från
situationen (D, 5 m/s, sade) är större än det genomsnittliga värdet i bild 21, likaledes
under perioden på 50 år (Bild 12-4). (Suolanen 2014)
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Bild 12-3. Stråldos i den granskade utsläppssituationen när dosens intregrationstid är en
månad.

Bild 12-4. Stråldos i den granskade utsläppssituationen när dosens intregrationstid är 50
år.
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Vid en trafikolycka eller ett tekniskt fel på transportmaterielen kan transportbehållaren
för det använda kärnbränslet inte alltid flyttas genast, och då utsätter strålningsfältet
omkring behållaren som står på plats personalen och befolkningen för exponering under
en längre tid. I vidstående tabell (Tabell 12-4) presenteras mycket konservativa upp-
skattningar av den externa strålningsexponeringens mängd för två exponeringsavstånd
och -tider.
Tabell 12-4. Den externa stråldosen från bränslets transportbehållare för individen och
befolkningsgruppen enligt en konservativ uppskattning.

Exponeringstid 1 person på 1 m avstånd
från behållaren (mSv)

50 personer på 30 m av-
stånd från behållaren (mSv)

1 tim 0,07 0,0058

1 dygn 1,7 0,14

Vid störningar skulle en timmes arbete i bränslebehållarens närhet inte medföra bety-
dande strålningseffekter för personalen. Den uppskattade stråldosmängden för en person
är 0,07 mSv och den uppskattade sammanlagda kollektiva dosen för personer i närheten
är 0,0058 mmanSv, och ingendera dosen ökar cancerrisken. Ett dygns vistelse på en me-
ters avstånd skulle höja stråldosen för en person till 1,7 mSv, vilket redan ökar den
normala årliga stråldosmängden (3,2 mSv) avsevärt. Vid störningar ska onödig vistelse i
behållarens närhet begränsas, men de åtgärder som behövs för att rätta situationen kan
utföras utan tilläggsskydd.
Huvuddelen av aktiviteten i betongen i rivningsavfallet bildas av betasönderfallande Ca-
45 och Fe-55 nuklider samt av gammakällorna Co-60 och Mn-54. Förångning av dessa
ämnen skulle kräva en hög temperatur. Om transportfordonet för rivningsavfallet kolli-
derade med en tankbil som transporterade brandfarlig vätska skulle den vätska som
läckt ut eller stänkt på rivningsavfallsbetongen, om vätskan fattade eld, sannolikt inte
kunna frigöra de nuklider som nämns ovan från betongens ytlager, och inget radioaktivt
utsläpp skulle uppstå på grund av att ämnena har så höga förångningstemperaturer. Man
kunde tänka sig att rivningsavfallet skulle kunna innehålla mer aktiva metalldelar med
en högre doshastighet som vid olycka skulle kunna leda till att en åtgärd som kräver till-
läggsskydd behöver vidtas.
Vid trafikrelaterade störningar skulle transporten av rivningsavfall, när den stannade,
orsaka den omgivande befolkningsgruppen en strålningsexponering i samma storleks-
klass som bränsletransporten (Tabell 12-4).
Möjliga olyckssituationer vid sjötransporter skulle vara exempelvis kollisioner med
andra fartyg, såsom med tank- eller passagerarfartyg. I dessa situationer finns det risk
för eldsvåda eller för att fartyget sjunker. Det är också möjligt att transportfartyget kol-
liderar med hamnkonstruktioner. Jämfört med olyckor som sker på land är den befolk-
ning som eventuellt exponeras vid fartygsolyckor dock på betydligt större avstånd från
platsen.
Till följd av eldsvåda stiger temperaturen innanför en torr behållare av typ B högst till
nivån 300 o C (Lautkaski 2003). Eldsvådan kan vara långvarig. Transportbehållaren
borde förbli tät, men i en pessimistisk granskning kan man anta att långlivade ädelgaser
och I-129-nuklider skulle befrias från behållaren. När ämnena frigörs i havsvattnet
späds koncentrationerna snabbt ut och ädelgaserna transporteras småningom från vattnet
till atmosfären. Om hela I-129-aktiviteten i behållaren frigjordes och blev kvar i havs-
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vattnet i fartygets närhet (i en vattenvolym på cirka 4000 m3), skulle maximikoncentrat-
ionerna till följd av detta utgöra cirka 2 Bq/liter vatten och i fisk som uppehåller sig
länge i vattnet i teorin cirka 65 Bq/kg fisk. Förtäring av kontaminerad fisk skulle enligt
denna beräkning orsaka människan en stråldos på endast cirka 5 mSv/(1 kg fisk).
En verklig olyckssituation skulle påverkas av den enorma utspädningsvolymen och det
konstanta utbytet av vattnet, varvid det jod som eventuellt frigörs i havsvattnet till följd
av olyckan inte skulle medföra en ökning jämfört med de naturliga strålkällorna och den
naturliga ackumuleringen av strålning i omgivningen.

Mellanlagring
Avseende behandlingen av det använda kärnbränslet och det radioaktiva rivnings- och
driftavfallet på kraftverksområdet granskas vissa undantags- och olyckssituationer som
kan medföra fara för strålning. De händelser som orsakar strålningsfara beaktas i verk-
samheten vid respektive mellanlagringsalternativ och de behandlas heltäckande i de sä-
kerhetsutredningar som görs för Strålsäkerhetscentralen. Händelser som orsakar strål-
ningsfara och som granskas kalkylmässigt är bland annat:

- Ett brinnande ämne eller ett elektriskt fel orsakar en eldsvåda eller explosion i ut-
rymmena för behandling av avfallet, varvid radioaktivt material sprids ut i om-
givningen

- En översvämning som orsakas av ett naturfenomen eller anläggningens interna
driftverksamhet sprider radioaktiva ämnen i omgivningen

- Det radioaktiva avfallets behållare förlorar sin täthet exempelvis till följd av en
kraftig skadehändelse, varvid radioaktivt material kan komma ut och spridas i
anläggningsområdet

- En anställd stannar onödigt länge i strålande utrymmen och får en stråldos som
överskrider riktvärdena.

I slutförvaringsutrymmena för låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk kan endast
en sådan eldsvåda ha konsekvenser för miljön som skulle kunna sprida radioaktiva äm-
nen i omgivningen trots de vidtagna säkerhetsåtgärderna.
På kraftverksområdet vidtas många olika beredskapsåtgärder för olyckor vid hantering-
en och lagringen av radioaktivt avfall. Förebyggande och begränsning av eldsvådor och
explosioner utförs främst genom utrymmesplanering och brandteknisk sektionering.
Långvarig lagring av lättantändligt avfall undviks, och i utrymmena används material
som i regel är obrännbara och värmebeständiga. I utrymmena installeras både ett brand-
larm- och en släckanordning som gör det möjligt att upptäcka eldsvådor och förhindra
att situationen blir allvarligare. I utrymmena finns också strålningsmätningssystem med
vilka det är möjligt att upptäcka eventuella störnings- och olyckssituationer. I de flesta
olyckssituationerna begränsas utsläppen sannolikast till mellanlagringsområdet och har
inga betydande miljökonsekvenser för närmiljön.
Avsikten är att förhindra olyckor som orsakas av anställdas mänskliga fel redan på för-
hand. Exempelvis strålande utrymmen och komponenter märks ut och isoleras på så sätt
strålningsexponering i onödan eller av misstag förhindras. Personalens personliga dosi-
metrar slår larm när strålningsnivån stiger och styr de anställda att undvika stället i
fråga. Kraftverksområdena har egna strålskyddsorganisationer som handleder dem som
arbetar på anläggningsområdet samt utför andra strålskyddsåtgärder. Personalen får ut-
bildning så att de kan handla rätt i olyckssituationer.
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Strålningsolyckor vid mellanlagringen i Otnäs förebyggs genom att rivnings- och drift-
avfallet förvaras i hållbara avfallsförpackningar. Största delen av avfallet är fast, vilket
minskar avsevärt risken för att avfallet sprids. Avfallsförpackningarnas lagerutrymmen
hålls låsta och övervakade. Risken för att utomstående får tillträde till lokalerna minskar
då det lagrade avfallet inte flyttas eller kompletteras med nytt avfall efter att det place-
rats i lagerlokalerna. Material som orsakar extra risker (explosion, eldsvåda) kommer
inte att lagras i utrymmet. På motsvarande sätt som vid kraftverken, används även i mel-
lanlagringsalternativet Otnäs tillräckliga säkerhetssystem och åtgärder för att sörja för
personalens strålskydd.

Slutförvaring
Följande störningar som skulle kunna uppstå i den av finländska Posiva planerade
inkapslings- och slutförvaringsanläggningen har uppskattats vara de mest betydande
(Rossi & Suolanen 2013):

- en bränslestav har förlorat sin täthet under transport och radioaktiva ämnen som
frigjordes när transportförpackningen tömdes kan inte samlas ihop på normalt
sätt,

- anordningarna för hantering av bränsle går sönder eller skydden ger efter kan
bränsleknippen utsättas för stötar.

Radioaktiva ämnen kan frigöras i störningssituationer om en eller flera bränslestavar
förlorar sin täthet eller om förhöjd temperatur ökar frigörelsen från en enskild läckande
stav. I en enstaka störningssituation underskrider den årliga stråldosen för den mest ex-
ponerade individen värdet 0,02 mSv. Doserna till följd av störningar blir således klart
mindre än det i förordningen fastställda gränsvärdet om 0,1 mSv om året. (Rossi & Su-
olanen 2013)
Vid planeringen av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen beaktas åtminstone föl-
jande antagna olyckor (Rossi & Suolanen 2013):

- transportbehållaren faller från mottagningsplattformen ner på golvnivå i trans-
portkorridoren, varvid bränsle kan gå sönder men behållaren förblir tät.

- transportbehållarens strålskyddslock faller genom behållarens lucka ner i behål-
laren, där den slår sönder bränsleknippen.

- ett bränsleknippe faller ner på ett annat bränsleknippe i behandlingskammaren
och alla stavar i båda knippena går sönder.

- kabelhissen ger efter och slutförvaringskapseln faller ner i hisschaktet. Det är
osannolikt att kapseln skadas eftersom det finns en dämpningsanordning på
schaktets botten, men bränslet innanför kapseln blir skadat.

Vid dessa olyckor kan det utöver gasformiga och andra ämnen som lätt frigörs i luften
även frigöras partiklar av olika storlek från stavarna. Partiklarna lägger sig på ytor in-
omhus med en hastighet som beror på deras storlek. I dessa situationer upphettas kärn-
bränslet inte i betydande mån. I de antagna olyckorna frigörs de radioaktiva ämnena in-
ledningsvis i inkapslingsutrymmena eller i hisschaktet. Filtreringen av frånluften från
dessa utrymmen väntas fungera normalt.
Vid olyckor under inkapslings- och slutförvaringsanläggningens drifttid och stängning
väntas radioaktiva ämnen komma ut i omgivningen i första hand via ventilationen och
endast i liten omfattning med vatten som leds ut från anläggningen.
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När inkapslings- och slutförvaringsanläggningen uppfyller säkerhetskraven medför ra-
dioaktiva ämnen inte ens vid antagna olyckor betydande hälsorisker för befolkningen i
omgivningen; inte under anläggningens drifttid och inte heller när den stängs. Den års-
dosgräns om 1 mSv som gäller antagna olyckor utgör endast en tredjedel av finländar-
nas genomsnittliga årsdos på cirka 3,2 mSv som orsakas av den naturliga strålningen in-
klusive radon i inneluften.
Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen kommer att ha en sådan konstruktion att
olyckor som möjligen sker med bränslet i de olika hanteringsskedena och som kunde
leda till avsevärd skada på kärnbränslet inte förorsakar omedelbar hälsorisk för persona-
len eller dem som bor i närheten. Bränsleelement hanteras enbart i sådana delar av
inkapslingsanläggningen där väggarna är dimensionerade så att de dämpar bränslets di-
rektstrålning till en ofarlig nivå. Ventilationsanläggningen på inkapslingsanläggningens
kontrollerade område kan i olyckssituationer stängas av eller ledas via en filteranlägg-
ning, varvid eventuella radioaktiva ämnen som frigjorts i luften kan filtreras kontrolle-
rat. Sådana radioaktiva fasta och vätskeformiga ämnen som vid eventuella olyckstillbud
har hamnat i bränslehanteringsutrymmena samlas upp med hjälp av städutrustning för
vidare behandling. Sådana små mängder radioaktiva gaser, främst krypton (ädelgas),
som eventuellt har frigjorts ur sönderbrutet bränsle är dock svåra att fånga upp. (Rossi &
Suolanen 2013)

I Finland ska långtidssäkerheten vid geologisk slutförvaring grunda sig på barriärfunkt-
ioner som åstadkoms av flera barriärer som kompletterar varandra på så sätt att brister i
en barriärs funktionsförmåga eller en geologisk förändring som kan förutses inte även-
tyrar långtidssäkerheten. Barriärfunktionerna ska effektivt förhindra att radioaktiva äm-
nen i slutförvar läcker ut i berggrunden under minst flera tusen år. (SRf 736/2008 § 11)
Uppfyllandet av strålsäkerhetskraven på långtidssäkerheten samt slutförvaringsme-
todens och slutförvaringsplatsens lämplighet ska påvisas med en säkerhetsmotivering.
Motiveringen ska behandla både utvecklingsförlopp som betraktas som sannolika och
osannolika händelser som försämrar långtidssäkerheten, som kan vara exempelvis (Po-
siva 2012a):

- borrning av en medeldjup borrbrunn på slutförvaringsplatsen,
- borrning för berggrundsprov eller borrning som träffar en slutförvaringskapsel,
- bergrörelser som hotar ha sönder slutförvaringskapslar.

Enligt Posivas (2012a) analyser av långtidssäkerhet orsakar utvecklingsförlopp som be-
traktas som sannolika även för de mest exponerade individerna årsdoser som klart un-
derskrider den gräns som föreskrivs i statsrådets förordning under de kommande tio tu-
sen åren, och doserna för andra människor förblir obetydligt små. Utsläppen av radioak-
tiva ämnen som orsakas av utvecklingsförlopp som betraktas som sannolika efter detta
uppskattas som högst utgöra mindre än en tusendel av de maximigränser som STUK
fastställt. Utöver detta blir strålningsexponeringen för organismer av samma typ som i
dag, beräknad utifrån de typiska stråldoserna, klart längre än det referensvärde som fö-
reslås i internationella projekt. Vid bedömningen av de stråldoser och frigörelsehastig-
heter för radioaktiva ämnen som orsakas har eventuella avvikelser från de prestandakrav
som ställs på slutförvaringssystemet och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till de beräk-
ningsmodeller och utgångsdata som använts vid bedömningen beaktats.
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12.1.10.2 Andra olycksfallssituationer
Potentiella arbetarskyddsrelaterade olyckor i olika skeden av avfallshanteringskedjan
skulle kunna vara störningar eller mänskliga misstag i anslutning till tunga lyft. I av-
fallshanteringskedjans olika skeden kommer endast att arbeta personer som fått utbild-
ning i arbetarskydd och sina egna arbetsuppgifter. Även personräddningsåtgärder beak-
tas i verksamheten.
Andra eventuella olycksfallssituationer kan orsakas exempelvis av bränder i de omgi-
vande lokalerna. Förberedande åtgärder för detta vidtas genom strukturell brandsektion-
ering.

12.2 Kärnavfallshanteringens miljökonsekvenser i USA
Transporter av använt kärnbränsle
Strålningsrisken vid sjötransporten av det använda kärnbränslet bedöms i kapitel
12.1.9.2. Sjötransporten till USA har uppskattats orsaka en befolkningsdos på cirka
6´10-7 manSv (Suolanen 2014). I tidigare undersökningar har hamnverksamheterna i
anslutning till returneringen av det använda kärnbränslet uppskattas orsaka en stråldos
på högst 0, 00042 mmanSv. Dosen orsakas för inspektörerna, hanteringspersonalen och
styrningspersonalen då behållaren hanteras och flyttas från fartyget till ett landtransport-
fordon i hamnen (U.S.DoE 1996).

Efter sjötransporten skulle transporten av det använda kärnbränslet från FiR 1 utföras på
järnväg eller landsväg. Transporten skulle sannolikt avgå från Sydcarolina och gå ge-
nom flera delstater till anläggningen Idaho National Laboratory (INL).
Erfarenheten av transporter av använt kärnbränsle med NAC:s LWT-transporbehållare
utgör över sju miljoner behållarmiles (NAC 2014). Med NAC:s behållare har använt
kärnbränsle och högaktivt kärnavfall transporterats genom fler än 30 delstater i USA.
Under de senaste 40 åren har flera tusen transporter av använt kärnbränsle utförts på
USA:s territorium utan radioaktiva utsläpp eller andra olägenheter för befolkningen
(NRC 2014). Vid undersökningar har den mätta ytdoshastigheten för behållaren för an-
vänt kärnbränsle varit betydligt lägre än myndighetsgränsen, som är 0,1 mSv/h på två
meters avstånd (U.S.DoE 1996).
Strålsäkerhetsmyndigheten U.S.NRC övervakar transporternas säkerhet bl.a. genom att
inspektera behållaren och bevilja behållarna transporttillstånd genom ett tillståndsförfa-
rande som också omfattar NAC:s LWT-transportbehållare (NAC 2008).

Längden på landtransporten av det använda kärnbränslet från FiR 1 i USA blir över
2 000 kilometer. Rutten går i huvudsak genom glest bebyggda områden. Exempelvis i
Klippiga bergen i Idaho är bosättningstätheten cirka sju personer per kvadratkilometer.
Den kollektiva stråldosen som transporten av det använda kärnbränslet orsakar befolk-
ningen blir således liten.
Även stråldosen för transportpersonalen blir liten eftersom avståndet mellan behållaren
och personalen exempelvis vid tågtransport kan vara flera tiotals meter, och mellan be-
hållaren och personalen finns ytterligare material som dämpar strålningens intensitet.
Den största exponeringen orsakas för personalen som arbetar i behållarens hanterings-
skeden (lastning, lossning). De utsätts för en stråldos som är i samma storleksklass som
de uppskattade stråldoserna i anslutning till ruttalternativen i Finland. På rutterna för
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spår- och landsvägstransporterna utsätts personer i passerande tåg/bilar för kortvarig ex-
ponering.
Säkerheten vid transporterna i USA avviker inte i betydlig omfattning från säkerhetsni-
vån för de planerade transporterna i Finland. Transportrutten och eventuellt även expo-
neringstiden blir längre i USA, vilket skulle öka de i sig mycket låga stråldoserna för
befolkningen och personalen, men de förblir på en klart trygg nivå.

Lagringen av det använda kärnbränslet
Miljökonsekvenserna av returneringen av använt kärnbränsle från utländska forsknings-
reaktorer har bedömts år 1996 (U.S.DoE 1996). I anslutning till detta bedömdes strål-
ningens konsekvenser för hälsan och säkerheten hos anställda och hos invånarna i om-
givningen. Enligt uppskattningen har stråldoserna för personalen och befolkningen i
mellanlagringsområdet mycket små konsekvenser. I bedömningen granskades bland an-
nat utsläpp av radioaktivt material vid normal drift och hantering samt i olyckssituation-
er.
Vid miljökonsekvensbedömningen år 1996 undersöktes också socioekonomiska och
kulturella konsekvenser samt dess konsekvenser för markanvändning, geologi, luftkvali-
tet, vattenkvalitet, ekonomi, arbetarskydd, buller, trafik och transporter, anläggningar,
energiförbrukning och avfallshantering. Slutresultatet av konsekvensbedömningen var
att mottagningen av använt kärnbränsle från utländska forskningsreaktorer inte medför
betydande konsekvenser på något av dessa delområden. (U.S.DoE 1996)
Idaho National Laboratorys anläggningsplats omfattar anläggningar som inte har någon
koppling till behandlingen av använt kärnbränsle från utländska forskningsreaktorer och
som kommer att vara i drift under hela returneringsprogrammet (ca 40 år). Konsekven-
serna av de verksamheter som returneringsprogrammet orsakar är kumulativa tillsam-
mans med de befintliga och planerad verksamheterna i området. Sådana är till exempel
iståndsättningen av miljön, avfallshanteringsverksamheterna och hanteringen av det öv-
riga använda kärnbränslet vid U.S.DoE. Dessa verksamheter har ingen koppling till han-
teringen av det använda kärnbränslet från utländska forskningsreaktorer. Konsekvenser-
na av det använda kärnbränslet från utländska forskningsreaktorer utgör endast en liten
del av de totala konsekvenserna. (U.S.DoE 1996)
Som helhet har miljökonsekvenserna av det returnerade bränslet uppskattats vara små
(U.S.DoE 1996). När man beaktar att bränslemängden från FiR 1 är mycket liten i för-
hållande till hela den mängd bränsle som ska returneras, uppskattas returneringen av
bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 till USA inte medföra betydande miljökonse-
kvenser.

12.3 Konsekvenserna av friklassning från övervakning
Friklassning från övervakning innebär att byggmaterial samt driftavfall från forsknings-
reaktorn FiR 1 med ringa aktivitet mäts omsorgsfullt och klassificeras som konvention-
ellt avfall eller som avfall som kan återvinnas. Avfall som klassificeras som konvent-
ionellt transporteras för behandling och slutförvaring eller återanvändning efter sin kva-
litet och i enlighet med avfallslagstiftningen till en sådan aktör som har de tillstånd som
verksamheten kräver. När avfallshanteringen och materialåteranvändningen utförs på ett
ändamålsenligt sätt orsakar de inga betydande miljökonsekvenser.
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13 KONSEKVENSERNA AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet är att projektet inte genomförs, vilket innebär att användningen av
forskningsreaktorn fortsätter. Om användningen av reaktorn fortsätter, motsvarar mil-
jöns tillstånd och effekterna på miljön det nuvarande läget, då reaktorn är i drift. Kär-
navfallshanteringen på de nuvarande kärnkraftverksområdena och de planerade slutför-
varingsplatserna skulle genomföras i enlighet med de nya planerna.
I nollalternativet sker avvecklingen och de övriga åtgärderna för kärnavfallshanteringen
dock senare i framtiden. Konsekvenserna av dem avviker inte väsentligt från de konse-
kvenser som presenteras i detta MKB-förfarande.
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14 SAMMANTAGNA KONSEKVENSER
Ett betydande projekt som berör infrastrukturen i Otnäsområdet är byggandet av Väst-
metron, som pågår i området. Entreprenören är YIT Rakennus Oy. Entreprenaden om-
fattar byggnad av stationen, arbetstunneln, huvudingången och ingången från Datavä-
gen. Sprängningsarbetena har slutförts i området. Enligt uppskattning slutförs projektet
år 2015. (Länsimetro 2014) Projektet bedöms inte ha några sammantagna konsekvenser
med avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 eftersom nedmonteringen av forsknings-
reaktorn och transporterna i anslutning till detta har planerats bli utförda först efter
2016.

Byggandet av VTT:s kärnsäkerhetshus på Bergsmansvägen har påbörjats 2014 och
byggnaden står färdig 2016. Byggnaden ligger på cirka 700 meters avstånd från reak-
torbyggnaden. Projektet uppskattas inte ha sammantagna konsekvenser med avveckl-
ingen av forskningsreaktorn eftersom det slutförs innan avvecklingsåtgärderna inleds.

Inga betydande byggprojekt ska inledas i reaktorns omedelbara närhet under de närm-
aste åren.

15 SAMMANDRAG OCH JÄMFÖRELSE

15.1 Sammandrag och jämförelse av alternativen
Utifrån bedömningen av projektets miljökonsekvenser kan man konstatera att projektet
inte har betydande negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvenser skulle kunna uppstå
under åtgärderna för nedmontering av reaktorn genom undantags- och olyckssituationer,
som är mycket osannolika. I en eventuell olyckssituation skulle gasformiga radioaktiva
ämnen kunna frigöras i miljön, men även då är de uppskattade strålningskonsekvenserna
mycket små och begränsade till ett litet område. Konsekvenserna skulle i regel endast
riktas till den personal som deltar i nedmonteringsarbetet.
Det finns inga betydande skillnader mellan projektets huvudalternativ (ALT1: omedel-
bar nedmontering och ALT2: fördröjd nedmontering) eftersom samma nedmonterings-
metoder används oavsett om avvecklingen sker omedelbart eller med dröjsmål. Därför
har de båda alternativen även likartade miljökonsekvenser. Med tanke på strålsäkerheten
har inga skillnader mellan omedelbar eller fördröjd nedmontering observerats i TRIGA-
reaktorer.
Alla alternativ för genomförandet av projektet är genomförbara med tanke på miljökon-
sekvenserna. Vid miljökonsekvensbedömningen konstaterades alternativen för genom-
förandet av projekten inte orsakar så betydande miljökonsekvenser att de inte skulle
kunna godkännas eller lindras till en godtagbar nivå.

Använt kärnbränsle
VTT har förberett returneringen av det använda kärnbränslet till USA (A1) som det hu-
vudsakliga kärnavfallshanteringsalternativet. I enlighet med returneringsprogrammet tar
USA:s energiministerium emot TRIGA-bränsle och lagrar det vid anläggningen Idaho
National Laboratory (INL) i USA. Alla miljökonsekvenser av hamnverksamheterna,
landtransporterna och mellanlagringen i USA har bedömts vara små. Returneringen för-
utsätter ett separat avtal med energiministeriet i USA, och dessutom ska överenskom-
melse träffas om detaljerna i transportarrangemangen och tidtabellen för returneringen
av det använda kärnbränslet.
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Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn i Olkiluoto (A2) i
Finland skulle inte öka miljökonsekvenserna av byggandet och driften av den slutförva-
ringsanläggning som Posiva Oy planerar i Olkiluoto. Bränslet från forskningsreaktorn
skulle utgöra endast en mycket liten del av den planerade slutförvaringen av använt
kärnbränsle i Olkiluoto. Dessutom skulle man vid slutförvaringen beakta de vissa sär-
dragen hos bränslet från forskningsreaktorn så att kraven på långtidssäkerhet uppfylls.
Slutförvaringen i Olkiluoto förutsätter ett preciserat avtal med Posiva Oy och tekniska
utredningar eftersom kärnbränslet för forskningsreaktorn FiR 1 avviker till sin samman-
sättning och sina dimensioner från det använda bränslet från kärnkraftverk och kräver
därför annorlunda hanteringsmetoder. Dessutom förutsätter genomförandet att det prin-
cipbeslut som statsrådet fattat och riksdagen fastställt utvidgas på så sätt att det också
omfattar slutförvaringen av det använda bränslet från forskningsreaktorn FiR 1 i
Olkiluoto.

Enligt uppskattning finns det inga skillnader i miljökonsekvenserna från mellanlag-
ringsalternativen för det använda kärnbränslet (Lovisa eller Olkiluoto). FiR-bränslets
mängd, aktivitet och restvärme är mycket små jämfört med det bränsle som förvaras i
Lovisa och Olkiluoto i varje fall. När lagringen av det använda bränslet från forsknings-
reaktorn FiR 1 genomförs med ändamålsenliga tekniska lösningar utifrån ingående ut-
redningar, uppskattas lagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn inte
medföra betydande miljökonsekvenser och konsekvenserna avviker inte från de existe-
rande mellanlagrens konsekvenser. Lagring av det använda kärnbränslet (Lovisa eller
Olkiluoto) förutsätter att avtal tecknas med kraftbolaget i fråga, att en detaljerad lag-
ringsplan jämte tidtabeller utarbetas och att nödvändiga tillstånd skaffas.

Rivnings- och driftavfall
Rivningsavfallet från FiR 1 avviker från rivningsavfallet från finländska kärnkraftverk
särskilt vad gäller det aluminium och den grafit som det innehåller. Rivningsavfallets
särdrag har betydelse främst i avfallets slutförvaringsförhållanden, och trygg slutförva-
ring av avfallet kräver tilläggsutredningar. En del av rivningsavfallet kan transporteras
till utlandet för behandling före mellanlagring och slutförvaring i Finland. Syftet med
behandlingen är att försätta avfallet i en form som är lättare att hantera och slutförvara.
Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet i Olkiluoto (B1) eller Lovisa (B2) skulle
ske på befintliga kärnkraftverksområden och i huvudsak i verksamheter som är place-
rade i byggnader och konstruktioner som redan existerar eller som skulle byggas även
utan detta projekt. Slutförvaringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn
FiR 1 ökar eller ändrar inte de miljökonsekvenserna av verksamheterna i fråga, när av-
fallets särdrag beaktas i slutförvaringslösningen.
Mellanlagringen av rivnings- och driftavfallet orsakar inga betydande miljökonsekven-
ser i något skede. I Olkiluoto kan rivnings- och driftavfallet lagras i befintliga konstrukt-
ioner I Lovisaalternativet kan man bli tvungen att bygga en separat lagerlokal på marky-
tan eller i berggrunden. Byggnadsarbetena skulle kunna orsaka främst lokala och tillfäl-
liga konsekvenser. Alternativet för mellanlagring av rivnings- och underhållsavfallet i
Otnäs i underjordiska forskningslokaler som är i VTT:s bruk kräver inga betydande
byggnadsarbeten och medför inga begränsningar för den övriga användningen av forsk-
ningslokalerna. Mellanlagringen i Otnäs har inga konsekvenser för miljön eller markan-
vändningen i området.

Placeringen av rivnings- och driftavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 på kraftverks-
områdena i Olkiluoto eller Lovisa skulle förutsätta en ändring av kärnkraftverkens drift-
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tillstånd eftersom anläggningarnas nuvarande tillstånd endast möjliggör lagring, hante-
ring och slutförvaring av avfall som producerats i kraftverken i områdena. Tillståndsför-
farandet för rivnings- och driftavfallet från FiR 1 skulle kunna genomföras i samband
med framtida ändringar i kraftverkens tillstånd. De nuvarande drifttillstånden för enhet-
erna Lovisa 1 och 2 gäller till 2027 och 2030. Enligt det nuvarande drifttillståndet för
Lovisa är det tillåtet att efter behov mellanlagra och slutförvara små mängder annat av-
fall än avfall som producerats på kraftverksområdet i Lovisa. Till följd av ibruktagandet
av anläggningen Olkiluoto 3 kan ansamlingen av avfall från flera olika anläggningar
medföra ett behov att utvidga VLJ-grottan uppskattningsvis på 2030-talet, och i anslut-
ning till detta skulle det även vara möjligt att genomföra tillståndsförfarandet för avfal-
let från FiR 1. Väsentliga faktorer vid planeringen av samarbetet och tidtabellen är de
olika tillståndsprocesserna för mellanlagringen och slutförvaringen samt de krav som
YVL-direktiven ställer på avfallsförpackningarna och lokalerna. Beredningsarbetets
omfattning beror på det alternativ som ska genomföras, och arbetet är mer omfattande
om t.ex. helt nya lokaler byggs för mellanlagring. Tillståndsförfarandet för mellanlag-
ringslokalerna i Otnäs skulle fastställas i anslutning till ändringen av drifttillståndsvill-
koren som gäller avvecklingen av forskningsreaktorn.

Delvis befrielse av rivnings- och driftavfallet från övervakning (B3) innebär att avfallet
klassificeras som konventionellt avfall och att det behandlas eller återanvänds som kon-
ventionellt avfall. När avfallshanteringen och materialåteranvändningen utförs på ett
ändamålsenligt sätt orsakar de inga betydande miljökonsekvenser.

Transporter
Den stråldos som transporterna till följd av nedläggningen av forskningsreaktorn FiR 1
medför för befolkningen och transportpersonalen står i direkt proportion till expone-
ringstiden, dvs. till den avverkade resans längd, så transporthastigheten är oförändrad.
Landsvägstransporterna orsakar betydligt större befolkningsdoser än sjötransporterna.
När de olika ruttalternativen för transporten av det använda kärnbränslet granskades, or-
sakades den största befolkningsdosen av transporten av bränslet från kärnkraftverksom-
rådet i Lovisa till Olkiluoto, som är den längsta landsvägstransportrutten. Enligt beräk-
ningarna orsakas personalen som utför transporten av rivnings- och driftavfallet och be-
folkningen en cirka 60 procent mindre stråldos jämfört med bränsletransporten på
samma rutt. Sammandragsvis kan man konstatera att inget transportalternativ till följd
av nedläggningen av FiR 1 orsakar fara för personalen eller befolkningen med tanke på
strålsäkerheten, och att risken för allvarliga hälsoolägenheter som förekommer senare är
försvinnande liten.

15.2 Bedömning av projektets betydelse och osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Alla alternativ för genomförandet av projektet är genomförbara med tanke på miljökon-
sekvenserna. Vid miljökonsekvensbedömningen konstaterades alternativen för genom-
förandet av projekten inte orsakar så betydande miljökonsekvenser att de inte skulle
kunna godkännas eller lindras till en godtagbar nivå.
De tillgängliga miljöuppgifterna och konsekvensbedömningarna är alltid förknippade
med antaganden och generaliseringar. På samma sätt är de tillgängliga tekniska uppgif-
terna än så länge preliminära. I samband med beskrivningen av bedömningsmetoderna
har man också gjort en uppskattning av vilka osäkerhetsfaktorer som är anknutna till
dessa. Brist på information kan leda till osäkerhet och bristande precision i utrednings-
arbetet. De osäkerheter som hänför sig miljökonsekvensbedömningar är rätt väl kända
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och dessa har kunnat beaktas vid bedömningen av konsekvenserna. Alla utgångsanta-
ganden som gjorts vid konsekvensbedömningen har gjorts på så sätt att man alltid valt
den värsta möjliga situationen med tanke på miljökonsekvenserna. Sammanfattningsvis
kan man konstatera att miljökonsekvensernas betydelse och storleksklass utretts på ett
tillförlitligt sett, och att slutsatserna innehåller inga väsentliga osäkerheter.

16 FÖREBYGGANDE OCH LINDRANDE AV OLÄGENHETER
De olika sätten att förebygga och lindra de olägenheter som projektet medför har pre-
senterats i projektets tekniska beskrivning och delvis även i avsnitten för konsekvensbe-
dömning. Ett sammandrag över metoderna att förebygga och lindra de viktigaste konse-
kvenserna presenteras i vidstående tabell (Tabell 16-1).
Tabell 16-1. Förebyggande och lindrande av projektets verkningar.

Avvecklingsskeden FÖREBYGGANDE OCH LINDRANDE AV OLÄGENHETER

Nedmontering I strålskyddet under nedmonteringen av forskningsreaktorn iakttas liknande
förfaranden som vid årsunderhållet av ett kärnkraftverk. Personalen ges an-
visningar och i arbetet används ändamålsenliga skyddsdräkter samt hörsel-
och andningsskydd för personalen.

Frigörandet av radioaktiva aerosolpartiklar i luften innanför reaktorbyggnaden
och ut från byggnaden i nedmonteringsskedet förhindras. Kraven på ar-
rangemangen beror på de skärnings- och styckningsmetoder som väljs för
nedmonteringsarbetet. Utgångspunkten vid valet av arbetsmetoder är att
radioaktiva ämnen inte kan spridas i luften i något skede. Vid behov byggs
en separat skyddskonstruktion med egen ventilation för nedmonteringsar-
betet. Dessutom kommer lokalt skydd och ventilation vars effekt och hastig-
het anpassas efter kraven i arbetsområdet ordnas i arbetsområden där man
uppskattar att det är möjligt att luftkontamination kan uppstå. Alla ventilat-
ionssystem som leder utomhus förses med HEPA-filter, så att utsläpp i om-
givningen inte är möjliga.

Olycksfall under nedmonteringsskedet förhindras med rätt valda arbetsme-
toder. Alla arbetsprocesser gås igenom och riskerna i anslutning till dem kart-
läggs, och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Förhållningsreglerna kontrolle-
ras på ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt sätt innan det använda bräns-
let flyttas och nedmonteringsskedet påbörjas.

Transporter Transport av använt kärnbränsle regleras i detalj i nationella och internation-
ella bestämmelser och avtal. Strålsäkerhetscentralen beviljar transporttill-
stånd för transport av använt kärnbränsle. STUK kontrollerar transportpla-
nen, transportbehållaren, transportpersonalens kompetens samt säkerhets-
och beredskapsarrangemangen. Utöver IAEA:s internationella föreskrifter
regleras sjötransporter av INF- och IMDG-koden, som ingår i den internat-
ionella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss SOLAS, och av
Trafiksäkerhetsverket Trafis gällande beslut.

Det använda kärnbränslet transporteras i en tät transportbehållare av typ B.
Behållaren ska uppfylla stränga säkerhetskrav och det har konstruerats så
att det ger ett tillräckligt strålskydd också vid transportolyckor i trafiken.
Transporten av det använda bränslet utförs som en specialtransport, vilket
innebär att ett följe medföljer bilen.

Rivnings- och driftavfallet transporteras i förpackningar som uppfyller myn-
dighetskraven och som godkänts av den mottagande parten,

Mellanlagring Vid mellanlagringen av det använda kärnbränslet och rivnings- och driftavfal-
let används bland annat en ändamålsenlig förpackning som uppfyller säker-
hetskraven och hanteringsmetoder för att sörja för att strålningsdoserna är
klart mindre än de i lagstiftningen föreskrivna maximidoserna för både an-
ställda och de mest exponerade individerna i omgivningen.
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Avsikten är att förhindra olyckor som orsakas av anställdas mänskliga fel i
mellanlagringsskedet redan på förhand. Exempelvis strålande utrymmen och
komponenter märks ut och isoleras på så sätt att onödiga strålningsexpone-
ringar och exponeringar av misstag förhindras. Personalens personliga do-
simetrar slår larm när strålningsnivån stiger och styr de anställda att undvika
stället i fråga. Kraftverksområdena har egna strålskyddsorganisationer som
handleder dem som arbetar på anläggningsområdet samt utför andra strål-
skyddsåtgärder. Personalen får utbildning i de rätta åtgärderna i olyckssituat-
ioner.

Slutförvaring Vid slutförvaringen av det använda kärnbränslet iakttas säkerhetskraven på
slutförvaringen av kärnavfall (736/2008). Inkapslings- och slutförvaringsan-
läggningen kommer till sin konstruktion att vara sådan att olyckor som möjli-
gen sker med bränslet i de olika hanteringsskedena och som kunde leda till
avsevärd skada på kärnbränslet inte förorsakar omedelbar hälsorisk för per-
sonalen eller de som bor i närheten.

När det använda kärnbränslet returneras till USA, övergår ansvaret för avfal-
let USA:s energiministerium i det skede när det fartyget som transporterar
kärnbränslet har anlöpt den mottagande partens hamn. USA har egen lag-
stiftning och egna säkerhetskrav för behandlingen av använt kärnbränsle
som ska iakttas i alla skeden av avfallshanteringen.

Särdragen hos rivningsavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 beaktas vid slut-
förvaringen av avfallet. Den tekniska beredskap som särdragen förutsätter
utreds i den fortsatta planeringen av projektet.
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17 PROGRAM FÖR UPPFÖLJNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA

17.1 Strålningsövervakning under nedmonteringen
Målet med strålningsövervakning av omgivningen i Finland är att övervaka befolkning-
ens exponering för konstgjord strålning och att upptäcka alla betydande förändringar i
strålningsnivåerna och i förekomsten av radioaktiva ämnen i omgivningen. Genom
strålningsövervakning säkerställs att befolkningens exponering för strålning inte över-
skrider de dosgränser som föreskrivs i lagstiftningen. Genom kontinuerlig strålningsö-
vervakning upprätthålls och utvecklas dessutom beredskapen att reagera på exception-
ella strålningssituationer på ett snabbt och sakkunnigt sätt. (STUK 2014c)

Tillståndshavaren för en kärnanläggning ansvarar för att utföra strålningsövervakning
som verifierar resultaten av mätning av utsläpp och den kalkylmässiga transporten av
utsläpp i luften. VTT har den specialsakkunskap och det kunnande inom laboratorie-
mätningar som detta kräver. VTT rapporterar årligen resultaten av mätningarna gällande
utsläpp av radioaktiva ämnen och av strålningsmätningarna i omgivningen till STUK.
STUK har också godkänt en separat utredning om beräkning av doser i omgivningen. I
forskningsreaktorn FiR 1:s säkerhetstekniska bruksvillkor definieras som gränsvärde för
stråldosen av utsläpp av radioaktiva ämnen i luft och vatten en tiondel (0,01 mSv) av det
motsvarande gränsvärdet för kärnkraftverk (0,1 mSv) som ges i statsrådets förordning
717/2013.

I utsläppen har inga radioaktiva ämnen observerats. Från dammen i forskningsreaktorns
närhet tas med regelbundna intervaller vatten- och sedimentprov som mäts. Styrkan av
gamma- och neutronstrålning mäts periodvis i reaktorhallens omgivning när reaktorn är
avstängd och i drift. Strålningsnivåerna i reaktorhallens omgivning och resultaten av
uppföljningen av radioaktiva ämnen utanför reaktorhallen är i samma storleksordning
som bakgrundsstrålningen överallt i Otnäs område, och nuklider som härstammar från
reaktorn har inte observerats.
Strålningsövervakning av omgivningen bedrivs under nedmonteringen av forskningsre-
aktorn på ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt sätt genom mätning av aktivitetsprover
från luft, nedfall och dammens vatten. I programmet för strålningsövervakning i omgiv-
ningen definieras vem som förverkligar programmet samt provtagningarna, mätningarna
och den frekvens med vilken dessa ska utföras. I nedmonteringsskedet av forskningsre-
aktorn installeras en anordning för insamling av luftprover på cirka 100 meters avstånd.
Strålningsövervakningsprogrammet kan också innefatta mätningar av extern strålning
samt vid behov bestämning av radioaktiviteten i prover från näringskedjan som leder till
människan.

I forskningsreaktorns fall kommer programmet för strålningsövervakning i omgivningen
inte att vara lika omfattande som vid kärnkraftverk, som ska uppfylla de krav som före-
skrivs i YVL 7.7 "Strålningsövervakning i kärnkraftverkets omgivning".

17.2 Uppföljningen av strålningskonsekvenserna för olika lagrings- och slutförvarings-
alternativ
Övervakningen och uppföljningen utförs som en del av uppföljningsprogrammet för
kärnanläggningar som är i drift eller under planering. För mellanlagringsalternativet i
Otnäs utarbetas ett eget uppföljningsprogram i enlighet med myndighetskraven. I de
olika lagrings- och slutförvaringsalternativen grundar sig uppföljningen av strålnings-
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konsekvenserna på mätning av utsläpp och koncentrationer av radioaktiva ämnen samt
doshastigheter från strålning.
En tillståndshavare som lagrar avfall under en lång tid (t.ex. över 10 år) ska ha ett pro-
gram för uppföljning av de lagrade avfallsförpackningarnas eller det oförpackade avfal-
lets skick som säkerställer att avfallets egenskaper förblir sådana att de uppfyller kraven
på säker lagring och senare slutförvaring. (YVL D.4)



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
159/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

18 KÄLLFÖRTECKNING
Arbets- och näringsministeriet 2014. Nationell undersökning av kärnkraftverkssäker-
heten 2015–2018. Stomplan för det nya forskningsprogrammet SAFIR2018 för projek-
tansökan. (Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2015-2018. Uuden tut-
kimusohjelman SAFIR2018 runkosuunnitelma hankehakua varten.) Arbets- och nä-
ringsministeriets publikationer. Energi och klimat 34/2014.

Autio, L., Munne, P., Muurinen, J., Pellikka, K., Pääkkönen, J.-P. & Räsänen, M.
2007. Tillståndet av Helsingfors och Esbo havsområde åren 2002–2006. Obligatorisk
observation av avloppsvattnets effekter. (Helsingin ja Espoon merialueen tila vuosina
2002–2006. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.) Helsingfors stads miljöcentrals
publikationer 15/2007.

Carlsson, T., Kotiluoto, P., Vilkamo, O., Kekki, T., Auterinen, I. & Rasilainen, K.
2014. Chemical aspects on the final disposal of irradiated graphite and aluminium. A li-
terature survey. VTT Technology 156.
Databasen OIVA 2013. Miljöförvaltningens miljö- och geodatatjänst Oiva. (Ympäris-
töhallinnon OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelu.) [http://www.ymparisto.fi]
Esbo stad 2009. Otsvängen, ändring av detaljplanen, plankarta och beskrivning
(beredningsskedet). (Otakaari, asemakaavan muutos, kaavakartta ja selostus
(valmisteluvaihe)). [http://www.espoo.fi] (7.8.2013)

Esbo stad 2012. Beredningsunderlaget för Otsvängens detaljplan. (Otakaaren asema-
kaavan valmisteluaineisto.) [http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/SuurTapiol
a/Otakaari_220505]. (28.8.2013)

Esbo stad 2013a. Boende och miljö. Uppgifter om de gällande planerna. (Asuminen ja
ympäristö. Tiedot voimassa olevista kaavoista) [http://www.espoo.fi] (7.8.2013)

Esbo stad 2013b. Informationsbrev 3/2012 (Tietoisku 3/2012) [http://www.espoo.fi]
(14.8.2013)

Esbo stad 2014. Grundundersökningsuppgifter. (Pohjatutkimustiedot.) Tekniska cen-
tralen. Geotekniska enheten. (Hänvisning 25.9.2014)

Euraåminne kommun 2013. Planläggning. Olkiluotos planläggning. (Kaavoitus.
Olkiluodon kaavoitus.) [http://www.eurajoki.fi] (6.8.2013))

European Commission Radiation Protection 2000. Practical  use  of  the  Concepts  of
Clearance and Exemption) No 122 (2000).

Federal register 1996. Record of Decision for the Final Environmental Impact
Statement on a Proposed Nuclear Weapons Nonproliferation Policy Concerning Foreign
Research Reactor Spent Nuclear Fuel; Notice Part IV Department of Energy. Vol. 61,
No. 97. 1996.

Finlands hamnförbund 2013. Trafikstatistik. (Liikennetilastot.)
[http://www.finnports.com/fin/tilastot/?stats=yearly&T=0&year=2012] (26.8.2013)

Fortum Power and Heat Oy 2008 Utbyggnad av Lovisa kärnkraftverk med en tredje
kärnkraftverksenhet. Miljökonsekvensbeskrivning. (Loviisan ydinvoimalaitoksen laa-
jentaminen kolmannella voimalaitosyksiköllä. Ympäristövaikutusten arviontiselostus.)



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
160/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Fortum Power and Heat Oy 2012 Vår miljö 2012. Lovisa kärnkraftverk.
(Meidän ympäristömme 2012. Loviisan ydinvoimalaitos)
[http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/Loviisan_voimalaitos/Julkaisut/
Documents/Fortum_MeidanYmparistomme2012.pdf] (16.8.2013)
Goldman, I., Adelfang, P. & Ritchie, I. IAEA Activities Related to Research Reactor
Fuel Conversion and Spent Fuel Return Programs.
[http://www.iaea.org/newscenter/news/pdf/sfr_programs.pdf] (7.10.2013)

Heino, R. & Hellsten, E. 1983. Statistik om Finlands klimat 1961–1980. Bilaga till me-
teorologisk årsbok, Band 80 del 1a-1980. (Tilastoja Suomen ilmastosta 1961–1980. Lii-
te meteorologiseen vuosikirjaan, Nide 80 osa 1a-1980.) Meteorologiska institutet, Hel-
singfors.

Helimäki, J. (red.) 2009. Från hemknutarna till bergen, naturobjekt i Esbo. (Koti-
nurkilta kallioille, Espoon luontokohteet.) Esbo tekniska central och Esbo miljöcentral.

Helsingfors Hamn 2013. Nordsjö hamn. (Vuosaaren satama)
[http://www.portofhelsinki.fi/] (24.7.2013)

Helsingfors stads miljöcentral 2012.
[http://www.hel.fi/wps/portal/Ymparistokeskus/Artikkeli?urile=hki:path:/Ymk/fi/Ymp_
rist_n+tila/Luonto/Vanhankaupunginlahti+ja+Laajalahti&current=true]. (15.8.2013)
HSY 2013. Luftkvaliteten i huvudstadsregionen år 2012. (Ilmanlaatu pääkaupunki-
seudulla vuonna 2012.) HSY:s publikationer 5/2013.
IAEA 2006a. Return  of  Research  Reactor  Spent  Fuel  to  the  Country  of  Origin:  Re-
quirements for Technical and Administrative Preparations and National Experiences.
IAEA-TECDOC-1593.

IAEA 2006b. Decommissioning of research reactors: Evolution, state of art, open is-
sues. Technical reports series no. 446. [http://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TRS446_web.pdf]
IAEA 2008. Decommissioning of Research Reactors and Other Small Facilities by
Making Optimal Use of Available Resources. Technical Report Series No. 463. Interna-
tional Atomic Energy Agency, Vienna, 2008.

IAEA 2009. Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2009 Edition.
Safety Requirements No. TS-R-1. IAEA Safety Standards for protecting people and the
environment, Vienna.

Ikonen, A., Aro, L., Haapanen, R., Helin, J., Kangasniemi, V., Lahdenperä, A-M.,
Salo, T., Smith, K., Toivola, M., Hjerpe, T., Kirkkala, T. & Koivunen, S. 2013.
Olkiluoto Biosphere Description 2012. Posiva Oy.

Industrins Kraft Abp 2008. Miljökonsekvensbeskrivning. Utvidgning av kärnkraft-
verket i Olkiluoto med en fjärde anläggningsenhet. (Ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä.)
187 s.

Industrins Kraft Abp 2012. Miljörapport. (Ympäristöraportti.) Industrins Kraft Abp
2012.

Ingenjörsbyrå Paavo Ristola Oy 2007. Delgeneralplan för Olkiluoto. Utredning av na-
turens grundläggande tillstånd. (Olkiluodon osayleiskaava. Luonnon perustilaselvitys.)



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
161/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

INL 2014. Webbplats.

[https://inlportal.inl.gov/portal/server.pt/community/visitor_information/266/visitor_inf
ormation_home_page] (20.5.2014).

Joensuu, H., Kankaanranta, L., Tenhunen, M. & Saarilahti, K. 2011.   Borneu-
troninfångningsbehandling (BNCT) av cancer. Översikt. (Boorineutronisädehoitoa
(BNCT) syöpään. Katsaus.) Duodecim 2011;127:1697–703.
Kainulainen, E. (red.) 2013. STUK-B 163 Kärnsäkerhet. Kvartalsrapport 1/2013.
(STUK-B 163 Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 1/2013.) Strålsäkerhetscen-
tralen. ISBN 978-952-478-816-8 (hft.)

Kangas, N. 2007. Historia, förändringar och nutid för fiskbeståndet i Helsingfors.
(Helsingin kalaston historiaa, muutoksia ja nykypäivää.) Stenciler av Helsingfors stads
miljöcentral 2/2007. Helsingfors stads miljöcentral. Helsingfors 2007.
Kantvik Shipping 2013. Port of Kantvik. [http://www.kantvikshipping.fi/index.html]
(24.7.2013)
Kaulard, J. & Jünger-Gräf, B. 2007. Comparison of decommissioning options for the
example of 2 research reactors of type TRIGA. Eurosafe.
Kekki, T. 2013. Utsläppshistorik för forskningsreaktorn FiR 1. E-postmeddelande. (FiR
1 -tutkimusreaktorin päästöhistoria. Sähköpostitiedonanto.) Teknologiska forsknings-
centralen VTT, strålskyddschefen. 11.7.2013.

Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2005. Makrofyterna i strandzonen utanför Olkiluoto
kärnkraftverk sommaren 2004. (Rantavyöhykkeen suurkasvillisuus Olkiluodon ydin-
voimalan edustalla kesällä 2004.) Alleco Oy rapport. December 2004.
Kirkkala, T & Turkki, H. 2005. Havsområdet utanför Raumo och Euraåminne. I ver-
ket:  Sarvala,  M & Sarvala,  J.  (red.)  Hur mår du, Bottenhavet? Miljöns tillstånd i  Syd-
västra Finland. (Rauman ja Eurajoen edustan merialue. Teoksessa: Sarvala, M & Sarva-
la, J. (toim.) Miten voit, Selkämeri? Ympäristön tila Lounais-Suomessa.). Sydvästra
Finlands miljöcentral Åbo.

Kotiluoto, P. & Räty, A. 2014. FiR 1 activity inventories for decommissioning plan-
ning. VTT Research Report. (Ska publiceras)

Laitala, M. 1991. Berggrunden i Helsingfors kartområde. (Helsingin kartta-alueen kalli
operä.) Geologiska forskningscentralen.

Lantmäteriverket 2014. Lantmäteriverkets 2 m höjdmodell (Maanmittauslaitoksen 2 m
korkeusmalli.) Materialets licens:
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501. (Hänvisning
25.9.2014)

Lautkaski, R., Ikonen, K. & Hostikka, S. 2003. Följderna av brand i fordonet för för-
flyttning av kapslar i slutförvaringsutrymmet eller i sluttningsfordonsutrymmet. (Kapse-
lin siirtoajoneuvon palon seuraukset loppusijoitustilassa tai vinoajoneuvotunnelissa.)
Olkiluoto: Posiva Oy. 59 sid. Arbetsrapport 2003-35.

Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E. Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M.
& Virolainen, E. 2002. Finlands viktiga fågelområden FINIBA. Publikationer av
BirdLife Finland (No 4). (Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julka-



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
162/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

isuja (No 4).) [http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-johdanto.shtml].
(26.7.2013).
Lovisa stad 2007. Natur- och landskapsutredning för stranddelgeneralplanen i Lovisa.
(Loviisan rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys.)
Lovisa stad 2013. Planläggning och markanvändning (Kaavoitus ja maankäyttö.)
[http://www.loviisa.fi] (6.8.2013)
Lytsy, T. & Siiskonen, T. 2014. FiR-1 dismantling: topical report to environmental
impact analysis. Asiantuntijaraportti 1186631. Platom Oy.
Mattila J. & Ilus E. 2006. Loviisan voimalaitoksen vesistötarkkailu vuonna 2005: me-
riveden laatu ja biologinen tila, laaja yhteenvetoraportti. YVLRAP12006. Strålsäker-
hetscentralen. Monistettu raportti.

Mattila J. & Ilus E. 2007. Observation av vattnen utanför Lovisa kraftverk år 2006:
havsvattnets kvalitet och biologiska tillstånd, omfattande sammandragsrapport. (Lovii-
san voimalaitoksen vesistötarkkailu vuonna 2006: meriveden laatu ja biologinen tila.)
Strålsäkerhetscentralen, mars 2007

Meteorologiska institutet 2013 Finlands vindatlas. (Suomen tuuliatlas)
[http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#] (25.8.2013))

Munne, P. & Autio, L. 2005. Frigörande av näringsämnen från sedimenten i Bredviken
och Fölisöfjärden. Publikationer av Helsingfors stads miljöcentral 2/2005. (Ravinteiden
vapautuminen Laajalahden ja Seurasaarenselän sedimentistä. Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen julkaisuja 2/2005.)

Museiverket 2013. Byggda kulturmiljöer av riksintresse. (Valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY.) [www.rky.fi] (2.9.2013)

Mönkkönen, H. 2012. Models of Bedrock Surface and Overburden Thickness Over
Olkiluoto Island and Nearby Sea Area. Working Report 2012-15. Posiva Oy.

NAC 2008. Safety analysis report. NAC-LWT Cask System. Docket No. 71-9225, Re-
vision 39. NAC International. Atlanta. October 2008.

NAC 2014. NAC International:s webbplats. [http://www.nacintl.com/] (hänvisning
18.9.2014).

NRC 2014. United States Nuclear Regulatory Commission:n internetsivut.
[http://www.nrc.gov/] (viitattu 18.9.2014).

NTM-centralen i Nyland 2013. Naturaområdenas objektbeskrivningar (Natura-
alueiden kohdekuvaukset.) [http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4602&lan=fi].
(26.7.2013).
NTM-centralen i Sydvästra Finland keskus 2013. Naturaområdenas objektbeskriv-
ningar (Natura-alueiden kohdekuvaukset.)
[http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3454&lan=fi]. (27.6.2013).

Nylands förbund 2013. Områdesplanering. (Aluesuunnittelu.)
[http://www.uudenmaanliitto.fi] (7.8.2013)

Nylands miljöcentral 2009. Beslut om precisering av miljötillståndet för Fortum Power
and Heat Oy:s värmecentral i Otnäs, 31.08.2009. Dnr UUS-2008-Y-135-111



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
163/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Pihlström M & Myllyvirta T. 1996. Undersökning om spridningen av luftföroreningar
och deras effekter i Östra Nyland, Lahtisregionen, S:t Michels län och Joutsa 1994–
1995. Kommunspecifika rapporter: Hollola, Lahtis, Lovisa, Nastola och Borgå. (Ilman
epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimus Itä-Uudellamaalla, Lahden seudulla,
Mikkelin läänissä ja Jousassa 1994–1995. Kuntakohtaiset raportit: Hollola, Lahti, Lovi-
isa, Nastola ja Porvoo.) Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å
r.f.

Pirinen, P., Simola, H., Aalto, J., Kaukoranta, J-P., Karlsson, P. & Ruuhela, R.
2012. Statistik om Finlands klimat 1981–2010. Rapporter 2012:1. (Tilastoja Suomen
ilmastosta 1981–2010. Raportteja 2012:1.) Meteorologiska institutet.
Posiva 2008. Utvidgning av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle. Miljö-
konsekvensbedömning. (Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentami-
nen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus.) Posiva Oy.

Posiva 2012a. Ansökan om byggnadstillstånd för inkapslings- och slutförvaringsan-
läggning i Olkiluoto. Bilaga 16. Annan utredning som myndigheten betraktar som nöd-
vändig: Uppdaterad utredning gällande miljökonsekvenser (Handels- och industrimini-
steriets utlåtande om Posiva Oy:s MKB-beskrivning 1999). (Olkiluodon kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus. Liite 16. Muu viranomaisen tarpeelli-
seksi katsoma selvitys: Ympäristövaikutuksia koskeva ajantasalle saatettu selvitys
(Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto Posiva Oy:n YVA-selostuksesta 1999)). Po-
siva Oy.

Posiva 2012b. YJH-2012. Programmet för kärnavfallshanteringen vid kraftverken i
Olkiluoton och Lovisa för åren 2013–2015 (Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten
ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2013-2015.) Posiva Oy. September 2012.
Posiva 2014. Kärnavfallshanteringen vid kraftverken i Olkiluoto och Lovisa. Samman-
drag över verksamheten 2013. (Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto.
Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta.) Posiva Oy.

Pukkala, E., Sankila, R., Rautalahti, M. 2011. Cancer i Finland 2011. (Syöpä Suo-
messa 2011.) Publikationer av Cancerföreningen i Finland nr 83. ISBN 978-952-5815-
10-8.
Ramboll Finland Oy 2006. Fiskeriekonomisk uppföljning för Lovisa kraftverk år 2005.
(Loviisan voimalaitoksen kalataloustarkkailu vuonna 2005.) Stencil. Ramboll, 2006.
Ramboll Finland Oy 2007. Fiskeriekonomisk uppföljning för havsområdet utanför
Olkiluoto åren 2005–2006. (Olkiluodon edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu
vuosina 2005–2006.) Stencil.

Raumo hamn 2013. Årsberättelse 2012. (Vuosikertomus 2012.)
[http://www.portofrauma.com/pdf.php?pdf=pdf%2Fsatamanvuosikertomus_2012_vedo
s03.pdf&sKieli=suomi]
Rossi J. 2011. Stråldoser i omgivningen genom utsläpp av Ar-41 från forskningsreak-
torn FiR 1 under normal drift år 2009. (FiR 1 -tutkimusreaktorin normaalikäytön Ar-
41:n päästöstä aiheutuvat ympäristön säteilyannokset vuonna 2009.) VTT-R-02644-11.

Rossi, J. & Suolanen, V. 2013. Driftssäkerhetsanalys av kärnavfallsanläggningarna i
Olkiluoto. (Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi.) Posiva arbetsrap-
port 2013-51. Posiva Oy, Olkiluoto.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
164/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

Rossi, J. 2014. Stråldoser i omgivningen som uppstår under avvecklingen av forsk-
ningsreaktorn FiR 1. (FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäipoiston aikana aiheutuvat ym-
päristön säteilyannokset.) VTT forskningsrapport. VTT-R-02972-14.

Satakuntaförbundet 2013. Områdesanvändning. (Alueiden käyttö.)
[http://www.satakuntaliitto.fi] (6.8.2013)

Secretary of Energy 2012. Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future.
Statistikcentralen 2011. Utredning av befolkningstätheten i omgivningen omkring
forskningsreaktorn i Otnäs. (Selvitys Otaniemen tutkimusreaktorin ympäristön
väestötiheydestä.)

Statistikcentralen 2013. Statistikdatabasen Statfin. Befolknings- och
sysselsättningsstatistik. [http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp]
(14.8.2013)
Strålsäkerhetscentralen 2002a. Strålningens hälsoeffekter. (Säteilyn ter-
veysvaikutukset.) Bokserien om strålnings- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen.
Strålsäkerhetscentralen 2009a. Strålningens hälsoeffekter. (Säteilyn ter-
veysvaikutukset.) Strålnings- och kärnsäkerhetsöversikter.
[http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/fi_FI/katsaukset/_files/12222632510026360/d
efault/katsaus_sateilyn_terveysvaikutukset_elokuu_2009.pdf ] (21.11.2013)
STUK 2002b. Strålningsfara och skyddsåtgärder. (Säteilyvaara ja suojautuminen.)
Strålnings- och kärnsäkerhetsöversikter. Strålsäkerhetscentralen, Helsingfors.
STUK 2009c. Ihmisen radioaktiivisuus. (Människans radioaktivitet.) Strålnings- och
kärnsäkerhetsöversikter.
[http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/fi_FI/katsaukset/_files/88192704349211461/d
efault/ihmisen_radioaktiivisuus_maaliskuu_2009.pdf ] (21.11.2013)
STUK 2011. Radon i inomhusluft. [http://www.stuk.fi/sateily-
ympa-
ristossa/radon/sv_FI/mita_radon_on/_files/89705092383449157/default/radon_i_inomh
usluft.pdf] (21.11.2013)
STUK 2013a. Kosmisk strålning. [http://www.stuk.fi/sateily-
ymparistossa/taustasateily/sv_FI/kosminensateily/] (21.11.2013)
STUK 2013b. Röntgenundersökning visar skador eller sjukdom.
[http://www.stuk.fi/sateilyn-hyodyntaminen/terveydenhuolto/rontgen/sv_FI/index/]
(marraskuu 2013)

STUK 2013c. Uppskattning av dosen som befolkningen får.
[http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitosten-
toiminta/sateilyturvallisuus/sv_FI/annos/]. (21.11.2013)
STUK 2013d. Strålningsexponeringen av kärnkraftverkens personal.
[http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitosten-
toiminta/sateilyturvallisuus/fi_FI/sateilyaltistus/] (November 2013)

STUK 2013e. Exempel på stråldoser.
[http://www.stuk.fi/sateilyvaara/sv_FI/esim_annos/] (marraskuu 2013)

STUK 2014a. Strålning och cancer. Hänvisning 28.8.2014. På adressen:
[http://www.stuk.fi/ihminen-ja-sateily/sateilyn_terveysvaikutukset/sv_FI/syopa/]



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
165/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

STUK 2014b. Finländarens genomsnittliga stråldos. På adressen:
[http://www.stuk.fi/ihminen-ja-
sateily/ihmisen_radioaktiivisuus/sv_FI/keskimaarainen_sateilyannos/] (hänvisning
10.10.2014)
STUK 2014c. Övervakning av strålningen i miljön i Finland 2013. (Ympäristön säteily-
valvonta Suomessa 2013).
STUK 2014d. Uppskattning av dosen som befolkningen får.
[http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitosten-
toiminta/sateilyturvallisuus/sv_FI/annos/] (28.8.2014)

STUK 2014e. Strålningsexponeringen av kärnkraftverkens personal.
[http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitosten-
toiminta/sateilyturvallisuus/sv_FI/sateilyaltistus/] (28.8.2014)
Suolanen, V. 2014. Transportutredning för MKB-beskrivning som gäller avvecklingen
av forskningsreaktorn FiR 1 (Kuljetusselvitys FiR 1 -tutkimusreaktorin käytö-
stäpoistoon liittyvää YVA-selostusta varten.) Forskningsrapport. VTT-R-04212-14.

Suolanen,  V.,  Lautkaski,  R.,  Rossi,  J.,  Nyman,  T.,  Rosqvist,  T.  &  Sonninen,  S.
2004. Uppdatering av analysen av transportriskerna gällande använt kärnbränsle (Käyte-
tyn ydinpolttoaineen kuljetusriskitarkastelun päivitys.) Posiva 2004-04.
[http://www.posiva.fi/files/232/Posiva_2004-04web.pdf]

Taivainen, O. 2007. Rapport om resultaten av programmet för övervakning av kyl-,
process- och sanitetsvattnen från Olkiluoto kraftverk för år 2006. (Olkiluodon voimalai-
toksen jäähdytys-, prosessi- ja saniteettivesien tarkkailuohjelman tulosten raportti vuo-
delta 2006.) Industrins Kraft Ab. 21 sid.

Tammelin, B. 1991. Suomen tuuliatlas 1991. (Finlands vindatlas 1991.) Meteorolo-
giska institutet, Helsingfors.

Trafikverket 2013. Vägregistret. (Tierekisteri.) [https:extranet.liikennevirasto.fi/]
(7.10.2013)

Turkki, H. 2007. Fysikalisk-kemisk och biologisk observationsundersökning av vatt-
nen i närheten av Olkiluoto, årssammandrag. (Olkiluodon lähivesien fysikaalis- kemial-
linen ja biologinen tarkkailututkimus vuonna 2006, vuosiyhteenveto.).
U.S.DoE 1996. Final Environmental Impact Statement on a proposed nuclear weapons
nonproliferation policy concerning foreign research reactor spent nuclear fuel. February
1996. DOE/EIS-0218F Volume 1.

U.S.DoE 2004a. Revision of the Record of Decision for a Nuclear Weapons
Nonproliferation Policy Concerning Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel.

U.S.DoE 2004b. Supplement analysis for the foreign research reactor spent nuclear fuel
acceptance program, U.S. Department of Energy, National Nuclear Security
Administration, Washington, DC.
U.S.DoE 2013. Strategy for the management and disposal of used nuclear fuel and high
level radioactive waste. Issued on January 11, 2013.
[http://www.energy.gov/downloads/strategy-management-and-disposal-used-
nuclearfuel- and-high-level-radioactive-waste]. (19.8.2014)



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR 1

Oktober 2014
166/166

Copyright © Pöyry Finland Oy och VTT

U.S.NRC 2004. Environmental impact statement for the proposed Idaho spent fuel fa-
cility at the Idaho national engineering and environmental laboratory in Butte County,
Idaho.  Final  Report.  NUREG-1773.  U.S.  Nuclear  Regulatory  Commission  Office  of
Nuclear Material Safety and Safeguards. Washington, DC 20555-0001.
Wade, J. 2008. U.S. Department of Energy/Idaho National Laboratory’s Research reac-
tor spent nuclear fuel acceptance program. U.S. Department of Energy. pp. 227-248 in.
IAEA-TECDOC-1593.

Vaittinen, T., Ahokas, H., Nummela, J., Pentti, E., Penttinen, T., Pöllänen, J., Tur-
ku, J., Karvonen, T. & Aro, S. 2013. Results of Monitoring at Olkiluoto in 2011 - Hy-
drology. Working Report 2012-43. Posiva Oy.
Viitanen, T. & Räty, A. 2012. Calculating the nuclide inventory of FiR 1 TRIGA Mk-
II reactor. VTT Research Report, VTT-R-05511-12, 2012.
VTT 2010. Ansökan om drifttillstånd för forskningsreaktorn FiR 1. DNr 672/071/2010.
30.11.2010.
VTT 2011. Strålningsövervakningsprogram för miljön omkring reaktorn FiR 1. FiR I-
AlI Rev.2.2. 27.6.2011. Drifttillståndshandling.
Västmetron 2014. Västmetroprojektets webbplats. (Länsimetrohankkeen inter-
netsivusto.) [www.lansimetro.fi] 19.9.2014.
Västra Finlands miljötillståndsverk 2003. Miljötillståndsansökan i enlighet med mil-
jöskyddslagen som gäller verksamhet i Västra hamnen i Hangö. Tillståndsbeslut Nr.
6/2005/2 Dnr LSY-2003-Y-383. Utfärdat efter anslag 17.5.2005.

Västra Finlands miljötillståndsverk 2005. Miljötillståndsansökan i enlighet med mil-
jöskyddslagen som gäller verksamhet i Yttre hamnen (Tulludden) i Hangö. Miljötill-
ståndsbeslut Nr 15/2005/2. Dnr LSY-2003-Y-384. Utfärdat efter anslag 19.8.2005.
Västra Finlands miljötillståndsverk 2006. Miljötillståndsansökan för södra hamnen
och stenkolsupplaget i Kantvik. Tillståndsbeslut 17.7.2006. Dnr LSY-2004-Y-209.
Helsingfors.

Västra Finlands miljötillståndsverk 2007. Miljötillståndsansökan i enlighet med mil-
jöskyddslagen gällande hamnverksamhet i hamnen. Tillståndsbeslut 28.2.2007. Dnr
LSY-2003-Y-435. Helsingfors.





BILAGA 1
Kontaktmyndighetens utlåtande





TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY
PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4)
00023 Valtioneuvosto • Puh. 029 506 0000 00023 Statsrådet • Tfn 029 506 0000 FI-00023 Government • Tel + 358 29 506 0000
Faksi (09) 1606 2160 • www.tem.fi Fax (09) 1606 2160 • www.tem.fi Fax + 358 9 1606 2160 • www.tem.fi

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013
7.2.2014
ÖVERSÄTTNING

PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV AVVECKLINGEN AV
TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKT-
MYNDIGHETENS UTLÅTANDE

Teknologiska forskningscentralen VTT (nedan även VTT) har den 6 no-
vember 2013 tillställt arbets- och näringsministeriet (nedan även ANM)
ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet)
(468/1994; nedan MKB-lagen) för bedömning av miljökonsekvenserna
av avvecklingen av forskningsreaktorn.   MKB-programmet är en plan
som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och ar-
rangemang för bedömningsförfarandet. MKB-programmet inbegriper
också en beskrivning av det aktuella tillståndet hos miljön i det områ-
de som enligt bedömning kommer att påverkas av projektet (nedan
verkningsområdet).

Arbets- och näringsministeriet är på basis av MKB-lagen kontaktmyn-
dighet vid MKB-förfarandet.

En kungörelse om att MKB-förfarandet inleds publicerades i tidningarna
Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet den 18 november 2013 samt
i tidningen Länsiväylä den 20 november 2013.

Kungörelsen och MKB-programmet samt de utlåtanden och åsikter som
ANM erhållit i samband med remissförfarandet finns tillgängliga på ar-
bets- och näringsministeriets webbplats (adress: www.tem.fi).

MKB-programmet var framlagt till allmänt påseende på anslagstavlorna
för Esbo, Helsingfors och Vanda städer under perioden 18.11.2013 –
16.1.2014.

Arbets- och näringsministeriet arrangerade tillsammans med VTT ett
möte för allmänheten i Otnäs, Esbo, den 26 november 2013.

De utlåtanden och åsikter om MKB-programmet som ministeriet erhållit
behandlas sammanfattningsvis i avsnitt 3.

http://www.tem.fi/
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1 Projektinformation

1.1 Projektansvarig

Projektansvarig är Teknologiska forskningscentralen VTT.  Pöyry Fin-
land Oy har varit VTT:s konsult vid bedömningen av projektets miljökon-
sekvenser.

1.2 Projektet och dess alternativ

VTT förbereder avveckling av sin forskningsreaktor i Otnäs i Esbo.
Forskningsreaktorn är en amerikansk vattenkyld reaktor med öppen
bassäng av typen Triga Mark II.

Avsikten är att forskningsreaktorn ska tas ur drift år 2015 i avvecklings-
syfte. Avvecklingen ska genomföras så snabbt som det tekniskt och lag-
stiftningsmässigt är möjligt. Projektet i dess helhet inklusive alla arbets-
moment uppskattas ta cirka 2 3 år.

Vid projektet granskas avveckling av forskningsreaktorn. De alternativ
för genomförande som granskas är omedelbar nedmontering och sena-
relagd nedmontering. Projektets avsikt är att vidta åtgärderna på sådant
sätt att byggnaden kan friklassas för annat bruk. Projektet omfattar mel-
lanlagringen, transporteringen samt slutförvaringen av det använda
kärnbränsle som uppkommit vid driften av forskningsreaktorn och av
annat radioaktivt underhålls- och rivningsavfall.

När det gäller det använda kärnbränslet är de alternativ som granskas
återföring av bränslet till Förenta staterna eller slutförvaring av bränslet i
Finland. Det bränsle som forskningsreaktorn drivs med härstammar ur-
sprungligen från Förenta staterna. Det omfattas av ett program för retur-
nering av bränslet som Förenta staternas energiministerium inlett för att
hindra spridning av kärnmaterial.

När det gäller rivningsavfallet och underhållsavfallet granskas en situa-
tion som innebär att kärnavfallet slutförvaras inom kraftverksområdet i
antingen Lovisa eller Olkiluoto. Dessutom granskas möjligheten till fri-
klassning av rivnings- och underhållsavfallet.

Som nollalternativ granskas en situation som innebär att forskningsreak-
torn inte avvecklas och reaktorn drivs också i fortsättningen. Forsknings-
reaktorn har använts för strålbehandling, forskning, utbildning och iso-
topproduktion. Reaktorns termiska effekt är 250 kW.

2 Tillståndsförfaranden i samband med byggandet av en kärnanläggning och det aktuella läget

För drift, avveckling och nedmontering av en kärnanläggning krävs ett
tillstånd enligt kärnenergilagen (990/1987). Ett tillstånd enligt kärnenergi-
lagen krävs också för mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall. Till-
ståndsförfarandet beskrivs i kärnenergilagen. Principen för beslutsfat-
tandet och tillståndssystemet är bl.a. att bedömning av säkerheten fort-
sätter och bedömningarna preciseras under hela förfarandet. Tillstånds-
förfarandet för kärnanläggningar föregås av ett MKB-förfarande.
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En tillståndshavare ska sörja för att åtgärder som gäller hanteringen av
avfallet vidtas och att vederbörliga förberedelser för åtgärderna görs
samt svara för alla kostnader för åtgärderna. Skyldigheten inbegriper att
man regelbundet till arbets- och näringsministeriet inlämnar planer för
genomförande av kärnavfallshanteringen och avveckling av kärnanlägg-
ningen.

Enligt den ändring av kärnenergilagen som gjordes år 1994 ska kärnav-
fall som uppkommit i Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett
sätt som är avsett att bli bestående i Finland. Kärnavfall som uppkommit
utanför Finland får inte hanteras, lagras eller slutförvaras på ett sätt som
är avsett att bli bestående i Finland.  Det som sägs ovan gäller enligt 6 a
§ 2 mom. inte kärnavfall, som uppkommit i Finland i samband med drif-
ten av en forskningsreaktor eller som en följd därav. Det som sagts ovan
gäller enligt 6 a § 1 a punkten i kärnenergilagen inte heller kärnavfall i
vilket mängderna av radioaktiva ämnen är små och vilket transporteras
till ett annat land för ändamålsenlig behandling. Det behandlade kärnav-
fallet transporteras tillbaka till Finland för slutförvaring.

Transporterna av rivnings- och underhållsavfallet liksom också av det
använda kärnbränslet från en kärnanläggning omfattas enligt kärnener-
gilagen av en tillståndsplikt. Ett tillstånd enligt kärnenergiförordningen
(161/1988) ska sökas för transporterna.

2.1 Miljökonsekvensbedömning

VTT utarbetar en miljökonsekvensbeskrivning på basis av konsekvens-
bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det.
Förfarandet fortsätter sedan med en offentlig behandling av konse-
kvensbeskrivningen. Enligt den projektansvariges bedömning kommer
MKB-beskrivningen att bli färdig i augusti 2014.

2.2 Drifttillstånd och ändring av villkoren i tillståndet

VTT har ett tillstånd, som statsrådet har beviljat den 8 december 2011,
att driva forskningsreaktorn till utgången av 2023. På basis av drifttill-
ståndet får VTT inneha, producera, hantera, använda och lagra kärnav-
fall och kärnämnen samt andra kärnmaterial på de villkor som anges i
drifttillståndet.

För att kärnanläggningen ska kunna avvecklas och nedmonteras förut-
sätts att villkoren i drifttillståndet ändras.  Enligt 25 § 3 mom. i kärnener-
gilagen ska, när tillståndsvillkoren ändras, i tillämpliga delar iakttas
samma förfarande som då tillstånd beviljas.  En förutsättning för att till-
ståndet beviljas är att avvecklingen är förenlig med samhällets helhets-
intresse och att arbetarskyddet, säkerheten och miljövården behörigen
har beaktats. I samband med behandlingen av ansökan ordnas ett hö-
rande av berörda kommuner, myndigheter och medborgare.

I egenskap av tillståndshavare har VTT lämnat en kärnavfallshanter-
ingsplan till arbets- och näringsministeriet den 27 juni 2013. ANM har
begärt utlåtande med stöd av 90 § i kärnenergiförordningen av Strålsä-
kerhetscentralen och med stöd av 89 § i kärnenergiförordningen av
Villmanstrands tekniska universitet. Dessutom har ANM med stöd av 34
§ i förvaltningslagen begärt utlåtande av Aalto-universitetet, Fortum Po-
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wer and Heat Oy, Posiva Oy och av Teollisuuden Voima Oyj. På basis
av bedömningen förutsatte ANM att VTT före den 30 september 2014
utarbetar en uppdaterad totalplan enligt 74 § i kärnenergiförordningen
för hanteringen av det avfall som uppkommer i forskningsreaktorn.

3 Sammandrag av utlåtanden och åsikter

Utlåtanden om MKB-programmet har begärts av följande instanser:
kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, för-
svarsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, ut-
rikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, regionförvaltningsver-
ket i Södra Finland, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Nylands
förbund, Västra Nylands räddningsverk, Strålsäkerhetscentralen, Esbo
stad, Helsingfors stad, Grankulla stad, Vanda stad, Euraåminne kom-
mun, Lovisa stad, Aalto-universitetets tekniska högskola, Villmanstrands
tekniska universitet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Fortum
Power and Heat Oy, Posiva Oy, Teollisuuden Voima Oyj.

MKB-programmet skickades för kännedom och eventuellt utlåtande till
Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland.

Följande organisationer har inte avgett något utlåtande: försvarsministe-
riet, utrikesministeriet, Nylands förbund, Esbo stad, Grankulla stad,
Vanda stad, Lovisa stad.

3.1 Utlåtanden som ANM begärt

Kommunikationsministeriet

I sitt utlåtande konstaterar kommunikationsministeriet att vid transpor-
terna av radioaktiva ämnen ska den gällande lagen om transport av far-
liga ämnen och de förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd
av den iakttas. Ändringar görs i både de internationella föreskrifterna om
transport av farliga ämnen och de nationella bestämmelserna och före-
skrifterna med minst två års intervall. När planeringen av en transport in-
leds bör man ta kontakt med Strålsäkerhetscentralen och med Trafiksä-
kerhetsverket för att försäkra sig om transportens säkerhet. Enligt kom-
munikationsministeriet planeras det att de tekniska bestämmelserna och
kraven ska ingå i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.

Kommunikationsministeriet har också fäst uppmärksamhet vid vissa fel-
aktiga hänvisningar som gjorts i MKB-programmet och ber att de punk-
ter i programmet som specificeras i utlåtandet korrigeras.

Undervisnings- och kulturministeriet

I sitt utlåtande konstaterar undervisnings- och kulturministeriet som
kommentar till alternativ 1 (omedelbar nedmontering) och alternativ 2
(senarelagd nedmontering) att man bland de alternativ som ska utredas
bör inkludera alternativet att reaktorbyggnaden rivs i enlighet med Aalto-
universitetets förslag då byggnaden är belägen inom ett område som
hör till kategorin byggda kulturmiljöer av riksintresse samt att hjälput-
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rymmena rengörs för att garantera säkerheten. Ministeriet betraktar
Villmanstrands tekniska universitets ställningstaganden som viktiga.

Undervisnings- och kulturministeriet konstaterar vidare att det skulle
vara nyttigt att i bedömningarna om konsekvenserna för människor in-
kludera ett tillägg om mätning av strålningen före nedmonteringen och
under nedmonteringen för de människors del som arbetar i närheten för
att säkerställa strålsäkerheten.

Inrikesministeriet

Inrikesministeriets räddningsavdelning betraktar det som positivt att
Västra Nylands räddningsverk är representerat i MKB-förfarandets upp-
följningsgrupp. Ministeriets räddningsavdelning betraktar det som viktigt
att man vid bedömningen av de olika alternativen för nedmontering lik-
som också vid planeringen av transporterna, lagringen och slutförva-
ringen av skadligt material etc. beaktar deras eventuella inverkan på re-
gionala risker samt på räddningsväsendets behövliga arrangemang.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar med anledning av MKB-
programmet att det inte har något att anmärka i saken.

Finansministeriet

Finansministeriet har inga kommentarer till programmet.

Miljöministeriet

I sitt utlåtande konstaterar miljöministeriet att man i den preliminära tid-
tabellen för nedmonteringen inte har reserverat någon tid för behandling
av avvecklingstillståndet och att tidtabellen bör kompletteras till denna
del. I beskrivningen bör också motiveringar till eventuell senarelagd
nedmontering lämnas. I beskrivningen bör det klart fastställas vilka slags
samarbetsavtal som ska ingås och vilka andra arrangemang VTT måste
vidta med olika parter och också bedöma förutsättningarna för att avtal
ingås. Det ska också lämnas en redogörelse för de tillstånd som åtgär-
derna kräver, och i fråga om använt kärnbränsle omfattar detta också de
avtal som behöver ingås med United States Department of Energy och
med Posiva Oy. När det gäller underhålls- och rivningsavfallet omfattar
granskningen de avtal som ska ingås med Fortum Power and Heat Oy
och med Teollisuuden Voima Oyj. I beskrivningen bör man närmare för-
klara vad som ska hända med grafitdelarna, vad som ska göras och un-
der vilka förhållanden det ska göras. Samtidigt ska man bedöma hur
kravet enligt 6 a § i kärnenergilagen om att kärnavfall som uppkommer i
Finland ska hanteras, lagras och slutförvaras i Finland uppfylls i detta al-
ternativ.

Miljöministeriet anser att man i konsekvensbeskrivningen på ett så täck-
ande sätt som möjligt ska beskriva hur och under vilka förhållanden det
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använda kärnbränslet behandlas och mellanlagras i Förenta staterna
och lämna en beskrivning i stora drag av Förenta staternas nationella
slutförvaringsplaner. På basis av den information som lämnas i beskriv-
ningen ska man kunna jämföra de alternativa sätten för hantering av an-
vänt kärnavfall. På basis av den information som lämnas i beskrivningen
ska man kunna ta ställning till frågan huruvida villkoren enligt 7 b § 4
mom. i kärnenergiförordningen uppfylls när det gäller säkerhet.

Miljöministeriet påpekar att Posiva Oy som bilaga till ansökan om bygg-
nadstillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning år 2012
lämnat en uppdaterad utredning om projektets miljökonsekvenser, vilket
bör utnyttjas vid avvecklingsprojektet.

I konsekvensbeskrivningen ska egenskaperna hos det använda kärn-
bränslet från forskningsreaktorn och det radioaktiva avfallet granskas
och deras eventuella särdrag tas upp. Vid miljökonsekvensbedömning-
en ska dessa egenskaper beaktas på ett täckande sätt.

Vid bedömningen av konsekvenserna av eventuella olyckor och excep-
tionella situationer i samband med mellanlagringen och slutförvaringen
ska man beakta det faktum att det använda kärnbränslet från forsk-
ningsreaktorn och det radioaktiva avfallet inte motsvarar det material
som härstammar från de övriga kärnkraftverken i Finland och som ska
mellanlagras och slutförvaras.

När det gäller de tillstånd, planer och beslut som förutsätts i samband
med projektet påpekar miljöministeriet att Strålsäkerhetscentralen inte
beviljar ändringar i villkoren i drifttillståndet. I konsekvensbeskrivningen
ska det dessutom motiveras varför det av säkerhetsskäl eller av bety-
dande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl är motiverat att det
använda kärnbränsle, som uppkommer i samband med driften av en
forskningsreaktor i Finland, trots kärnenergiförordningens krav hanteras,
lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående någon
annanstans än i Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för miljö- och hälsoskydd vid regionförvaltningsverket i Södra
Finland anser det vara viktigt att Esbo stads hälsoskyddsmyndighet del-
tar i bedömningsförfarandet, eftersom myndigheten har lokalkännedom
om tillståndet hos ur hälsoskyddssynvinkeln känsliga objekt och de häl-
somässiga förhållandena i livsmiljön inom verkningsområdet.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande
att de olika arbetsfaserna i avvecklingen av forskningsreaktorn har be-
skrivits på ett detaljerat och begripligt sätt i MKB-programmet och att
miljöaspekterna under var och en av faserna har beaktats på ett täckan-
de sätt. Alternativen och delalternativen är klara, och med hjälp av dem
är det lätt att förstå en ganska invecklad projekthelhet.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland föreslår att bedömningen av
konsekvenserna av det alternativ som gäller returnering av det använda
kärnbränslet till Förenta staterna ska utvidgas genom en beskrivning, i
åtminstone allmänna drag, av de behandlingsmetoder och -platser som
används i Förenta staterna. Dessutom ska man i samband med be-
skrivningen av det nuvarande tillståndet hos vattendrag också beskriva
det ekologiska tillståndet inom verkningsområdet. Uppgifterna om till-
ståndet hos vattendragen och vattenkvaliteten ska uppdateras bl.a. på
basis av de färskaste kontrollrapporterna. Ett utlåtande om MKB-
beskrivningen ska begäras också av närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anför att dess kommentarer
beaktas när MKB-beskrivningen utarbetas och anser att miljökonse-
kvensbedömningen uppfyller de innehållsmässiga krav som MKB-lagen
ställer på ett program för miljökonsekvensbedömning.

Västra Nylands räddningsverk

Västra Nylands räddningsverk betraktar programmet för bedömning av
projektets miljökonsekvenser som ytterst nyttigt och viktigt. Vid projektet
ska man klart åtskilja tiden för normal drift, tiden för avveckling och
nedmontering samt tiden för transportering av använt kärnbränsle, riv-
ningsavfall och underhållsavfall. Räddningsverket bör ha en klar läges-
bild av verksamheten på platsen vid de olika tidpunkterna och av åtgär-
derna i en eventuell olyckssituation. Räddningsverket ska informeras i
god tid om de olika faserna av verksamheten och vad som händer under
dem. I verksamheten bör man beakta det normala förebyggandet av
olyckor, beredskapen inför olyckor samt åtgärderna i olyckssituationer.
Under avvecklingen och nedmonteringsarbetet ska man särskilt säker-
ställa förutsättningarna för räddningsverksamheten. Räddningsverket
ska informeras om transporterna.

Enligt räddningsverket ska samverkan med metroprojektet beaktas. Om
de kommande utredningarna avslöjar något av betydelse ur räddnings-
verkets synvinkel, önskar räddningsverket samarbeta kring detta. Rädd-
ningsverket föreslår vidare att ett gemensamt möte arrangeras i god tid
innan nedmonteringsarbetet inleds.

Räddningsverket konstaterar sammanfattningsvis att räddningsverket
behöver känna till tidpunkten för var och en av de aktuella faserna, en
beskrivning av verksamheten på platsen och en prognos om eventuell
frigörelse av radioaktiva ämnen och för strålningsrisker, för att man så
snabbt som möjligt ska kunna vidta åtgärder vid olycksfall.

Strålsäkerhetscentralen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) konstaterar i sitt utlåtande att centralen
kommer att göra en närmare bedömning av nedmonteringsplanen samt
planen för lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och av radio-
aktivt avfall i samband med behandlingen av ansökan om avvecklings-
tillstånd.  När det gäller strål- och kärnsäkerheten uppfyller MKB-
programmet de kriterier som i lagen om förfarandet vid miljökonse-
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kvensbedömning uppställs på ett MKB-program. STUK förutsätter att
programmet kompletteras på följande punkter: I MKB-beskrivningen ska
lämnas uppgift om avvecklingens planerade omfattning, mer precisera-
de beskrivningar av den fortsatta användningen av utrymmena, precise-
rade planer på hur nedmonteringen genomförs och tidtabellen för ned-
monteringen samt, utöver sänkning av aktivitetsnivån, också noggranna-
re motiveringar till för- och nackdelarna med en senarelagd avveckling. I
MKB-beskrivningen ska man precisera vilken del av den planerade tiden
för avveckling som går åt till beredningen av tillståndsansökningar och
behandlingen av tillståndsansökningar hos behöriga myndigheter samt
vilka slags förberedande arbeten som avvecklingen av forskningsreak-
torn kommer att omfatta medan reaktorn ännu är i drift. I MKB-
beskrivningen eller senast i den slutliga avvecklingsplan som lämnas till
STUK ska en mer noggrann bedömning av alternativen för mellanlagring
och slutförvaring av avfallet presenteras.

STUK påpekar att man i MKB-programmet beskriver dekontamination-
såtgärderna och slutresultatet av rengöringen delvis på ett inkonsekvent
sätt. I MKB-beskrivningen ska uppmärksamhet fästas vid mängden av,
kvaliteten på och aktivitetsnivån hos det avfall som rengjorts från radio-
aktiva ämnen samt vid definitionen av anläggningens slutliga tillstånd.
De förfaranden och gränsvärden som anges i STUK:s direktiv YVL D.4
ska beaktas.

STUK fäster uppmärksamhet vid att man på tillbörligt sätt bör sörja för
reaktorns driftsäkerhet samt för skydds- och beredskapsarrangemangen
också under avvecklingsfasen.

Enligt MKB-programmet har VTT och kraftbolagen inte något avtal om
mellanlagring av rivningsavfallet och VTT har alternativt inte några egna
utrymmen med tanke på mellanlagringen. Förfarandena för detta bör
beskrivas i MKB-beskrivningen eller senast i den slutliga avvecklings-
planen.

STUK föreslår att VTT i MKB-beskrivningen eller senast i den slutliga
avvecklingsplanen i mera detalj beskriver hur de erfarenheter av ned-
monteringen av Triga-reaktorer som gjorts annanstans kan utnyttjas vid
avvecklingen av FiR. Med tanke på MKB-beskrivningen bör man kontrol-
lera korrektheten av de hänvisningar som görs till lagstiftningen, det gäl-
lande drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen på Olkiluoto och
STUK:s kärnkraftverksdirektiv (YVL).

Enligt STUK:s utlåtande bör man också i MKB-beskrivningen beakta att
hanteringen av avfallet inbegriper även bestämningen av aktivitetsnivån,
sorteringen av avfallet enligt aktivitetsnivå och material samt avfallsbok-
föringen. Förfarandena för packning av det rivnings- och underhållsavfall
som uppkommer i samband med avvecklingen ska preciseras i MKB-
beskrivningen eller senast i den slutliga avvecklingsplanen.

Det textavsnitt som handlar om planläggningen av Olkiluoto ska precise-
ras i MKB-beskrivningen, eftersom det innehåller fel och inexaktheter. I
beskrivningen har man bl.a. blandat ihop områdena för hantering av an-
vänt kärnbränsle och kommunalt avfall.
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STUK ber att man noterar att STUK inte beviljar några ändringar i villko-
ren i drifttillståndet. I det avsnitt som handlar om ändring av villkoren i
drifttillståndet saknas ett omnämnande om den kontroll som är nödvän-
dig med tanke på att hindra spridning av kärnvapen samt i punkt 11.3.6
en hänvisning till STUK:s direktiv YVL D.1 som handlar om metoderna
för kontroll av kärnmateriel fram till avvecklingen. I punkt 11.3.7 nämns
inte det färska bränslet. Det krävs ett tillstånd enligt kärnenergilagen
också för transportering och utförsel av färskt bränsle.  I MKB-
beskrivningen bör man på ett tydligare sätt också beakta utförseln av
det använda kärnbränslet. Vid utförseln ska bestämmelserna i EU:s di-
rektiv 2006/117 följas.  Bestämmelserna har beskrivits i detalj i STUK:s
anvisning ST 5.7.

Helsingfors stad

Helsingfors stad konstaterar att MKB-programmet har upprättats nog-
grant. För att säkerställa informationsflödets och processens smidighet
har det inrättats en omfattande uppföljningsgrupp, vilket är exceptionellt
vid MKB-förfaranden. Området som valts för granskning av miljökonse-
kvenserna har fastställts omfatta forskningsreaktorns omgivning inom en
radie av cirka två kilometer i Otnäs. Inga motiveringar framförs för be-
gränsning av verkningsområdet på detta sätt. I MKB-programmet avslö-
jas inte heller hur stort verkningsområde i närheten av transportrutterna
som ska granskas. Saken bör nämnas i programmet.

Euraåminne kommun

Euraåminne kommun konstaterar i sitt utlåtande att bedömningspro-
grammet innehåller en tillräcklig plan för vilka konsekvenser som utreds
och på vilket sätt utredningarna ska göras. Kommunstyrelsen betraktar
som positivt att man i konsekvensbedömningen också granskar vilka
konsekvenser som transporteringen av det använda bränslet och riv-
ningsavfallet har i transportrutternas omgivning samt eventuellt i mellan-
lagrings- och slutförvaringsplatsernas omgivning. Kommunstyrelsen vill
betona att projektet omfattar den eventuella särskilda hanteringen,
transporteringen, mellanlagringen och slutförvaringen av det använda
bränsle som uppkommer vid driften, av annat radioaktivt avfall och av
rivningsavfall. Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från forsk-
ningsreaktorn ingår inte i Posivas principbeslut eller ansökan om bygg-
nadstillstånd.

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland förväntar sig att man i MKB-beskrivningen
lämnar en noggrannare beskrivning av transportrutterna och säkerhets-
och beredskapsarrangemangen i samband med transporterna samt om
arrangemangen kring transporterna och om hälsoeffekterna i samband
med transporterna. I MKB-beskrivningen bör olika olycksmöjligheter och
konsekvenserna av olyckor samt räddningsåtgärder beskrivas. Dessut-
om bör man redogöra för beredskapen inför olyckor och för sätten att fö-
rebygga olyckor. Vidare ska samarbetet mellan sjöfarten och rädd-
ningsmyndigheterna behandlas i MKB-beskrivningen.
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Aalto-universitetet

Aalto-universitetet konstaterar att MKB-programmets omfattning är brist-
fällig. Det är sannolikt inte möjligt att använda reaktorbyggnaden för nå-
got annat ändamål trots att utrymmena genom mätningar skulle konsta-
teras vara fria från radioaktiva ämnen. Det skulle vara ytterst exceptio-
nellt att en reaktorbyggnad som tagits ur bruk skulle efteråt på nytt tas i
bruk för något annat syfte. Det har varit global praxis att också byggna-
den rivs. Radioaktiva ämnen som härstammar från reaktorn har också
hanterats i andra byggnader som disponeras av VTT (hjälputrymmen)
och som kan ha kontaminerats. I MKB-programmet ska rivning av hela
reaktorbyggnaden och rengöring av hjälputrymmena beaktas.

Villmanstrands tekniska universitet

Villmanstrands tekniska universitet konstaterar att MKB-programmet har
uppgjorts så att det är adekvat och täckande till innehållet. Beskrivning-
en av själva reaktorn och dess mest aktiva delar är ganska summarisk. I
MKB-programmet skisseras de åtgärder som behövs för avveckling och
nedmontering av reaktorn upp i stora drag. I MKB-beskrivningen bör en
närmare redogörelse för de metoder och anordningar som används vid
styckning och kompaktering av de aktiva delarna i samband med ned-
monteringen lämnas för att de strålskyddsåtgärder och motsvarande
som krävs i samband med de olika arbetsmomenten och det extra avfall
som dessa möjligen ger upphov till blir beaktade. Det skulle också vara
på sin plats att överväga om det skulle vara möjligt att uppnå några sy-
nergifördelar mellan nedmonteringen av forskningsreaktorn och avveck-
lingen av det laboratorium för högaktiva celler som finns i samma bygg-
nad. Det framgår inte av MKB-programmet huruvida ett avtalsarrange-
mang som möjliggör samarbete med kärnkraftverken existerar eller är
under planering. I MKB-beskrivningen bör man tydligt beakta den speci-
fika sammansättningen hos det avfall som uppkommer vid nedmonte-
ringen av forskningsreaktorn, eftersom det låg- eller medelaktiva avfallet
från kraftverken inte innehåller lika stora mängder eller föreningar av ak-
tivt aluminium, grafit eller fluor. I Finland saknas tidigare erfarenhet av
de krav som ställs på transport- och slutförvaringspackningarna för
nämnda ämnen. I MKB-beskrivningsskedet skulle det vara på sin plats
att precisera hanteringen och inverkningarna av de avfallsmaterial som
är specifika för forskningsreaktorn med tanke på slutförvaringen samt ur
arbetarskydds- och långtidssäkerhetens synvinkel.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt konstaterar att distriktet inte
har något att tillägga till sina tidigare utlåtanden. Sjukvårdsdistriktet un-
derstöder det s.k. nollalternativet.

Fortum Power and Heat Oy

Fortum konstaterar att det presenterade tillvägagångssättet kan vara
ändamålsenligt med tanke på helheten, men påpekar att den föreslagna
strategin förutsätter att avtal ingås mellan parterna, att flera tekniska och
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administrativa frågor avgörs samt att det utförs sådant forsknings- och
utvecklingsarbete som säkerställer att avfallet kan placeras i slutförvar.
Mellanlagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn i
lagret för det använda kärnbränslet i Lovisa skulle innebära en stor ut-
maning, och därför bör ett annat mer ändamålsenligt tekniskt koncept
användas vid mellanlagringen. Den strategi för nedmontering som pre-
senteras i MKB-programmet bör kompletteras och preciseras i någon
mån. Exempelvis när det gäller låg- och medelaktivt avfall bör möjlighe-
terna att ordna mellanlagringen i anslutning till VTT:s egna utrymmen
granskas närmare. Med avvikelse från det som nämns i MKB-
programmet kan kraftverket i Lovisa inte direkt anvisa några utrymmen
som skulle passa för ändamålet. Det kan vara mer kostnadseffektivt att
mellanlagra särskilt det avfall som friklassats i färdiga utrymmen än att
man bygger helt nya utrymmen med tanke på mellanlagringen. Möjlighe-
ten att friklassa kärnavfallet ska beaktas bättre i avfallshanteringsstrate-
gin. Eftersom det handlar om ett MKB-program för avveckling av en an-
läggning och eftersom det i sinom tid kommer att genomföras ett eget
MKB-förfarande med tanke på slutförvaringen av rivningsavfallet, skulle
det vara motiverat att i rapporten betona mer de konsekvenser för miljön
som eventuella störnings- och olyckssituationer under själva nedmonte-
ringen och rivningsarbetet kan orsaka.

Posiva Oy

Posiva har inget att anmärka med anledning av MKB-programmet.

Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) påpekar att TVO:s kärnkraftverksenheter
på Olkiluoto inte har några sådana tillstånd som skulle möjliggöra mel-
lanlagringen av det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn inom
kraftverksområdet. Drifttillståndet för TVO:s slutförvar för driftavfall (den
s.k. avfallsgrottan) inbegriper inte något sådant tillstånd som krävs för
slutförvaring av drift- och rivningsavfallet från forskningsreaktorn där el-
ler tillstånd till mellanlagring av avfallet. Posiva Oy har inte fått något
principbeslut som fastställer att slutförvaringen av det använda kärn-
bränslet från forskningsreaktorn i Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning-
en skulle vara förenlig med samhällets helhetsintresse. Genomförandet
av alternativa planer förutsätter detaljerade avtal mellan de berörda ak-
törerna. Några förhandlingar om sådana detaljerade avtal har inte förts
med TVO. De alternativa planer som involverar TVO och som presente-
ras i MKB-programmet kräver långvariga tillståndsprocesser och myn-
digheters beslut och tillstånd enligt kärnenergilagen.

I MKB-programmet presenteras endast sådana alternativ för mellanlag-
ring och slutförvaring av rivnings- och underhållsavfallet som förutsätter
användning av utrymmen för de kärnkraftsbolag som är verksamma i
Finland. Separata, ytterligare utredningar och presentation av alternativa
slutförvaringssätt skulle krävas med tanke på lagringen och slutförva-
ringen av särskilt sådana typer av avfall som grafit, aluminium och det
fluorinnehållande material som används som fördröjare i strålbehand-
lingsapparaturen, samt eventuella hanteringsmetoder för dessa.
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3.2 Övriga utlåtanden och åsikter

En privatperson har framfört sin åsikt om MKB-programmet. I den före-
slås att MKB-programmet ska kompletteras när det gäller projektets
konsekvenser för människors hälsa och levnadsförhållanden. Vid be-
dömningen ska uppmärksamhet ägnas åt de konsekvenser som med-
förs av att reaktorn avvecklas jämfört med dess fortsatta drift. Avveck-
lingen skulle ha konsekvenser för hälso- och sjukvården, forskningen
och utbildningen. Vid bedömningen bör uppmärksamhet fästas också
vid tidsspannen: förlängd avvecklingsprocess vs. fortsatt drift till dess att
avvecklingsåtgärderna inkl. slutförvaringen av avfallet kan genomföras
enligt en snabb tidtabell.

4 Kontaktmyndighetens utlåtande

Arbets- och näringsministeriet konstaterar att VTT:s MKB-program upp-
fyller kraven på innehåll enligt MKB-lagstiftningen och att det har be-
handlats på det sätt som förutsätts i MKB-lagstiftningen. I de utlåtanden
som getts har MKB-programmet huvudsakligen ansetts vara ändamåls-
enligt och täckande. Arbets- och näringsministeriet konstaterar att MKB-
programmet dock ska granskas och MKB-beskrivningen utarbetas så att
samtliga punkter i kontaktmyndighetens utlåtande som tagits upp i detta
avsnitt behörigen beaktas.

I utlåtandena ställs dessutom även andra frågor och framförs anmärk-
ningar och synpunkter som den projektansvarige bör beakta till den de-
len det behövs vid utarbetandet av MKB-beskrivningen. I MKB-
beskrivningen ska den projektansvarige på ett ändamålsenligt och till-
räckligt utförligt sätt besvara de frågor som kommit upp.

De brister i MKB-programmet som klart uppvisats ska avhjälpas och in-
konsekvenser och felaktiga uppgifter ska rättas till. Arbets- och när-
ingsministeriet föreslår att den projektansvarige bifogar MKB-
beskrivningen en tabell över de brister som kontaktmyndigheten påpe-
kat och den projektansvariges respons på dem samt eventuell hänvis-
ning till den aktuella punkten i MKB-beskrivningen.

4.1 Beskrivning av projektet och dess alternativ

I MKB-programmet beskrivs projektets hela livscykel inklusive kärnav-
fallshanteringen och slutförvaringen. I givna utlåtanden föreslås att om-
fattningen av nedmonteringsarbetet bättre ska framgå av programmet
och att rivningsarbetet ska utsträckas till att omfatta den byggnad som
inrymmer reaktorn. ANM anser att bedömningen ska kompletteras med
en åskådlig beskrivning av hur reaktorbyggnaden ser ut efter att ned-
monteringen och avvecklingen är gjord. Dessutom bör möjligheterna för
att riva byggnaden granskas.

I MKB-programmet presenteras alternativa sätt att ordna mellanlagring-
en och slutförvaringen samt konstateras att dessa ska granskas närma-
re i MKB-beskrivningen. De alternativ och delalternativ som bedöms har
i utlåtandena betraktats som tydliga, men flera preciseringar har föresla-
gits bli gjorda i dem. ANM anser att det är motiverat att granska mellan-
lagringen och slutförvaringen skilt för sig och i MKB-beskrivningen be-
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skriva vad som genomförandet av de olika alternativen kräver av den
projektansvarige.  När det gäller mellanlagringen ska varaktigheten be-
dömas och också alternativet att genomföra mellanlagringen i Otnäs ska
tas upp, t.ex. om mellanlagringen förutsätter att nya utrymmen byggs.
När det gäller slutförvaringen ska man diskutera vilka krav som rivnings-
och underhållsavfallet samt det använda kärnbränslet ställer på förlägg-
ningsplatsen och vad slutförvaringen av dem kräver av den projektan-
svarige.

I MKB-programmet anges som ett alternativ att det använda kärnbräns-
let transporteras tillbaka till Förenta staterna och konstateras att de kon-
sekvenser som är förenade med transporteringen av bränslet ska pre-
senteras i MKB-beskrivningen. I utlåtandena betraktas granskningen
som begränsad och föreslås kompletteringar bl.a. i fråga om beskriv-
ningar och motiveringar. ANM anser att det är motiverat att bedömning-
en kompletteras på de punkter som anges i utlåtandena och att också
transporterna och hanteringen av det använda kärnbränslet från reak-
torn i Förenta staterna och samt konsekvenserna av dessa beskrivs i
stora drag. ANM påpekar dessutom att i MKB-beskrivningen beaktas
också sådana omständigheter som mottagaren av det använda bränslet
eventuellt förutsätter av MKB-beskrivningen.

I MKB-beskrivningen beskrivs det kärnavfall som härstammar från reak-
torn och som ett alternativ föreslås att avfallet behandlas utomlands och
att det sedan återtransporteras till Finland för slutförvaring här. I utlåtan-
dena har uppmärksamhet fästs vid de speciella egenskaperna hos avfal-
let från forskningsreaktorn jämfört med det avfall som härstammar från
kraftverk och föreslagits att detta ska beaktas i bedömningen. ANM kon-
staterar att avfallet är en viktig konsekvens av avvecklingen och anser
det motiverat att man i bedömningen tydligt tar upp de speciella egen-
skaperna hos avfallet från forskningsreaktorn och konsekvenserna av
detta under projektets hela livscykel. Det är dessutom motiverat att vid
bedömningen ta upp förutsättningarna för och nyttan med behandlingen
med tanke på projektets livscykel.

4.2 Konsekvenser och utredning av dessa

I MKB-programmet konstateras att man i enlighet med MKB-lagen vid
bedömningen granskar sådana miljökonsekvenser som avvecklingen av
forskningsreaktorn medför, med betoning på sådana konsekvenser som
bedöms och upplevs vara betydande. I de utlåtanden om MKB-
programmet som erhållits föreslås precisering av identifierade konse-
kvenser. ANM konstaterar att de konsekvenser som anges i MKB-lagen
huvudsakligen inkluderats i MKB-programmet. Bland de konsekvenser
som ska bedömas saknas dock t.ex. konsekvenser för byggnaderna och
konsekvenser med tanke på utnyttjandet av naturresurser. Dessutom
saknas en beskrivning av konsekvenserna för samhällsstrukturen. ANM
anser det motiverat att man i bedömningen koncentrerar sig på sådana
konsekvenser som är betydande. Samtidigt förutsätter ANM att de be-
gränsningar och val som görs motiveras och att man i fråga om dem
också beaktar typen av projekt och dess särdrag. Särskild uppmärk-
samhet ska ägnas åt konsekvenserna för människor.

I MKB-programmet föreslås att bedömningen av miljökonsekvenserna
av avvecklingen av forskningsreaktorn omfattar konsekvenserna av ex-
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ceptionella situationer och olyckssituationer och att man i granskningen
särskilt koncentrerar sig på nedmonteringen av forskningsreaktorn och
på transporterna av det radioaktiva avfallet. I utlåtandena betonas vikten
av att olyckor beaktas, och särskilt sådana olyckor som kan inträffa i
samband med transporter. ANM förutsätter också att man utöver bered-
skapen inför olyckor och exceptionella situationer och deras verkningar
dessutom ska bedöma beredskapen med tanke på olika slags risker.
ANM förutsätter dessutom att bedömningen också ska omfatta mellan-
lagringen. Resultaten av bedömningen ska presenteras på ett åskådligt
sätt.

I MKB-programmet föreslås att konsekvenser ska granskas på ett områ-
de inom en radie av cirka två kilometer i forskningsreaktorns omgivning i
Otnäs och att det görs en bedömning av konsekvenserna av transporter
i transportrutternas närmaste omgivning. I MKB-programmet föreslås
dessutom att konsekvenserna i omgivningen av eventuella platser för
mellanlagring och slutförvaring ska granskas. I utlåtandena påpekas att
motiveringen till varför granskningsområdet har begränsats till två kilo-
meter från forskningsreaktorn saknas. ANM förutsätter att man i MKB-
beskrivningen presenterar motiveringar till alla föreslagna begränsningar
av granskningsområdet.

I MKB-programmet har bedömningsmetoderna presenterats i samband
med de konsekvenser som bedöms. I utlåtandena efterlyses komplette-
ringar till bedömningsmaterialet. ANM förutsätter dessutom att man i be-
dömningen beaktar att det är fråga om en forskningsreaktor och särdra-
gen hos avfallet som härstammar från den.

4.3 Annat som ska beaktas vid bedömningen

Arbets- och näringsministeriet anser att man i MKB-beskrivningen ska
presentera en uppdaterad tidtabell för projektet. I den bör man beakta
projektets samband med de övriga projekt som nämns i MKB-
programmet.

ANM konstaterar att det aktuella MKB-förfarandet avser avveckling av
en forskningsreaktor och då är det ändamålsenligt att miljökonsekven-
serna bedöms uttryckligen ur avvecklings- och nedmonteringssynvinkel.
Detta innebär att den detaljerade bedömningen vid det aktuella MKB-
förfarandet ska omfatta mellanlagringen i Otnäs, transporterna till alter-
nativa orter och återtransport av det använda bränslet till Förenta stater-
na.

I MKB-beskrivningen presenterar den projektansvarige projektets hela
livscykel och de identifierade alternativen i samband med den. Enligt
ANM:s uppfattning är det motiverat att vid detta MKB-förfarande granska
alternativen i stora drag och beakta de kompletteringar som föreslagits i
utlåtandena.

ANM påpekar att MKB-beskrivningen inte är avsedd att vara detaljerad
eller utgöra en slutlig avvecklingsplan. För avveckling behövs en separat
plan. Bestämmelser om hur planen görs upp finns i 28 § i kärnenergila-
gen och bestämmelser om godkännande av planen i 7 g § i kärnenergi-
lagen.
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4.4 Plan för organisation av konsekvensbedömningsförfarandet och samrådsförfarandet

Arbets- och näringsministeriet anser att samrådsförfarandet i anslutning
till miljökonsekvensbedömningen kan skötas på det sätt som föreslås i
MKB-programmet, så att MKB-uppföljningsgruppens sammansättning
utvidgas på det sätt som föreslagits i utlåtandena. ANM ber att den pro-
jektansvarige överväger hur effekten av deltagandet presenteras i kon-
sekvensbeskrivningen.

Efter att MKB-beskrivningen har färdigställts publicerar arbets- och när-
ingsministeriet en kungörelse om den och lägger den till påseende samt
begär utlåtanden om den av myndigheter. Det utlåtande som arbets-
och näringsministeriet i egenskap av kontaktmyndighet ger om MKB-
beskrivningen delges kommunerna inom verkningsområdet och veder-
börande myndigheter.

4.5 Konsekvensbeskrivningen, kontaktmyndighetens utlåtande om den och tillstånd till avveckling

I MKB-programmet presenteras en preliminär tidtabell för nedmontering
av forskningsreaktorn. VTT uppskattar att MKB-förfarandet kommer att
vara slutfört vid utgången av 2014. Ansökan om avvecklingstillstånd
kommer enligt MKB-programmet att vara anhängig före utgången av
2014.

ANM påpekar att MKB-förfarandet är slutfört först när MKB-
beskrivningen har behandlats på tillbörligt sätt och kontaktmyndigheten
har gett sitt utlåtande om den. I ansökan om avvecklingstillstånd ska de
omständigheter som tagits upp vid MKB-förfarandet beaktas. Ansökan
kan således lämnas in efter det att MKB-förfarandet har avslutats.

5 Informationen om utlåtandet

Arbets- och näringsministeriet sänder sitt utlåtande om MKB-
programmet för kännedom till de myndigheter och sammanslutningar
som utlåtande har begärts av. Utlåtandet publiceras på finska och
svenska på ministeriets webbplats på adressen www.tem.fi.

Arbets- och näringsministeriet skickar kopior av de utlåtanden som getts
och de åsikter som framförts om projektet till den projektansvarige.
Samtliga utlåtanden och åsikter som ANM erhållit finns tillgängliga på in-
ternet.

Originalhandlingarna förvaras i arbets- och näringsministeriets arkiv.

Jan Vapaavuori
näringsminister

Jaana Avolahti
konsultativ tjänsteman

http://www.tem.fi./


16 (16)
TEM/2401/08.05.01/2013

För kännedom:  De myndigheter som gett utlåtande och de sammanslutningar av vilka
ANM begärt och fått utlåtande
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