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KONTAKTINFORMATION OCH FRAMLÄGGNING

Projektansvarig:
Teknologiska forskningscentralen VTT
Kontaktpersoner: Teknologichef Timo Vanttola och teamchef Petri Kotiluoto
Telefon: 020 722 6357
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 Tiina Kähö
Telefon: 010 33 21441
E-post; fornamn.efternamn@poyry.com
Översättning av Semantix Finland Ab

Konsekvensbedömningsprogrammet är framlagt på följande ställen:
Esbo stad, Brogatan 11 (Köpcentrum Entresse 3 vån.), Esbo centrum
Helsingfors stad, Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors
Grankulla stad, Grankullavägen 10, Grankulla
Vanda stad, Konvaljvägen 13, Vanda
Konsekvensbedömningsprogrammet finns också att få elektroniskt på internet:
www.tem.fi > Energia > Ydinenergia
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TERMER OCH FÖRKORTNINGAR
I MKB-programmet har följande termer och förkortningar använts:
Aktiverat avfall

Delar och anordningar i forskningsreaktorn FiR 1 som aktiverats av neutronstrålning och som har tagits ur bruk.

Aktivitet (Bq)

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

ANM

Arbets- och näringsministeriet

Använt kärnbränsle

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

Ar-41

En radioaktiv isotop av argon.

Becquerel (Bq)

Måttenhet för radioaktivitet som innebär sönderfall av en atom per sekund. 1
TBq = 1 Bq x 1012

Borneutroninfångningsterapi
(BNCT)

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

Bränsleelement

Med bränsleelement i anslutning till forskningsreaktorn FiR 1 avses en enskild bränslestav, inte ett bränsleknippe av flera bränslestavar såsom i kraftreaktorer.

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.

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 energi, neutroner och neutriner frigörs.

Granskningsområde

Det område där miljökonsekvenser granskas.

IAEA

International Atomic Energy Agency. Internationella atomenergiorganet.

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 egenskaper. Nästan alla grundämnen förekommer i naturen som flera isotoper.

Jonbytesmassa, jonbytesmaterial

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

Joniserande strålning

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

KAJ-lager

Lager för medelaktivt avfall

Kontaminerat avfall

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

KPA-lager

Mellanlager för använt kärnbränsle
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Kraftverksavfall

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

kW

Kilowatt, enhet för effekt. 1 megawatt (MW) = 1 000 kW.

Kärnanläggning

Med kärnanläggning avses anläggningar för utvinning av kärnenergi, forskningsreaktorer 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.

Kärnbränsle

En förening som innehåller uran eller plutonium avsett för användning i reaktorer vid kärnkraftverk, och som är packad på ett sådant sätt att det kan användas för att sammanställa en reaktorhärd som åstadkommer en kedjereaktion 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.

LO1, LO2

Reaktorenheterna vid Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftsanläggning i
Lovisa (Lovisa 1 och Lovisa 2).

MAJ-lager

Lager för lågaktivt avfall

manSv

Enhet för kollektiv dos. Om varje person i en befolkningsgrupp på 1 000 personer 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 ja 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
av använt kärnbränsle i berggrunden.

Radioaktivitet

Radioaktiva ämnen bryts ned spontant till lättare grundämnen eller till varianter 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 rivningsavfallet 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.

Slutförvaring

Permanent förvaring av kärnavfall så att slutförvaringsplatsen inte behöver
övervakas och att avfallet inte utgör en miljöfara.

Solidifieringsanläggning

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

Strålning

Strålning är antingen en elektromagnetisk vågrörelse eller partikelstrålning.

Strålningsdos

En stråldos är ett mått som beskriver de negativa konsekvenserna av strålning som riktas mot en människa. Enheten för stråldos är sievert (Sv)
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STUK

Strålsäkerhetscentralen

Termisk effekt (hos reaktor)

Den totala mängden värmeenergi som produceras i en kärnreaktor per tidsenhet.

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.

Underhållsavfall

Radioaktivt avfall som uppkommer då en kärnanläggning är i drift.

Uran

Ett grundämne med den kemiska beteckningen U. Den genomsnittliga andelen uran i jordskorpan är 0,0004 procent av alla ämnen (fyra gram per ton).
Alla uranisotoper är radioaktiva. Största delen av natururanet utgörs av isotopen U-238, och den har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Isotopen uran235, 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.

VLJ-grottan

Slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt driftavfall.

VTT

Teknologiska forskningscentralen

YVL-direktiv

Myndighetsdirektiv som publiceras av Strålsäkerhetscentralen och som beskriver kravnivån för strålnings- och kärnsäkerhetstillsynen. Säkerhetskraven
gällande användningen av kärnenergi beskrivs i YVL-direktivet.
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SAMMANFATTNING
Projektansvarig, projektets bakgrund och syfte
Teknologiska forskningscentralen VTT har inlett ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för att utreda miljökonsekvenserna av avvecklingen av
forskningsreaktorn FiR 1. Med avveckling av en kärnanläggning avses åtgärder som
vidtas för att avlägsna radioaktiva ämnen från anläggningen efter att anläggningens
verksamhet har avslutats.
Forskningsreaktorn, som finns i Otnäs i Esbo, är en vattenkyld reaktor med öppen bassäng av typen Triga Mark II. Forskningsreaktorn har använts i över 50 år för forskning,
undervisning, produktion av isotoper och cancerbehandlingar. Under de senaste åren har
den producerat strålbehandingsservice bland annat för patienter med cancer i huvud och
hals. Behandlingarna är för närvarande avbrutna sedan det företag som svarade för organiseringen av behandlingsverksamheten, försattes i konkurs i januari 2012. VTT har
förhandlat med flera parter om en fortsättning på verksamheten men har inte hittat en
lämplig aktör.
Syftet med projektet är att avveckla driften av forskningsreaktorn FiR 1 och genomföra
avvecklingsåtgärderna på ett sådant sätt att byggnaden kan befrias från övervakning och
tas i annat bruk. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn släckas slutgiltigt år 2015,
varefter åtgärderna för avveckling av reaktorn genomförs.
MKB-förfarandet
Målet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen av miljökonsekvenser och att ta
hänsyn till miljökonsekvenserna på ett enhetligt sätt i planeringen och beslutsprocessen.
Samtidigt är målet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter
till att delta i planeringen av projektet. Vid MKB-förfarandet fattas inte beslut om projektet utan dess syfte är att generera information och kunskaper till grund för beslut.
Utifrån MKB-programmet, framförda synpunkter och avgivna utlåtanden utarbetas en
miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen framläggs fakta om projektet och dess alternativ och en samlad bedömning av deras miljökonsekvenser. I beskrivningen sammanställs uppgifter om befintliga miljöutredningar och om miljöutredningar som görs upp under förfarandet.
Som kontaktmyndighet vid MKB-förfarandet fungerar arbets- och näringsministeriet
(ANM). Under MKB-förfarandet begär kontaktmyndigheten om utlåtanden av olika
myndigheter. Även invånarna, medborgar- och miljöorganisationerna och andra motsvarande instanser i projektets närområde har möjlighet att ta ställning till detta MKBprogram, till bedömningen av miljökonsekvenserna och till projektet. Av det meddelande om framläggning av MKB-programmet som MKB-förfarandets kontaktmyndighet publicerar framgår mer ingående när och hur synpunkter kan framföras. Även
MKB-beskrivningen kommer att läggas fram för utlåtanden och synpunkter.
Alternativ som ska granskas
Som genomförandealternativ granskas två huvudalternativ för avveckling av forskningsreaktorn.
Alt1: Omedelbar nedmontering
Alt2: Fördröjd nedmontering
Till projektet anknyter även eventuell mellanlagring och slutförvaring av det använda
kärnbränsle som uppkommit genom reaktorns verksamhet och av annat radioaktivt unCopyright © Pöyry Finland Oy
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derhålls- och rivningsavfall. Deras miljökonsekvenser behandlas i MKB-förfarandet
som separata underalternativ.
Som nollalternativ granskas en situation i vilken forskningsreaktorn inte läggs ned och
driften av forskningsreaktorn fortsätter.
Beskrivning av forskningsreaktorns område och dess omgivning
Läge, planläggning, kulturmiljö och befolkning
Forskningsreaktorn FiR 1 ligger i Otnäs i Esbo, på Aalto-universitetets campusområde i
Otnäs, cirka nio kilometer från Helsingfors centrum. Forskningsreaktorns närområde
består av kärnan av campusområdet i Otnäs, och i närheten finns utöver Aaltouniversitetets lokaler även lokaler för VTT:s forskningsverksamhet och parkområden.
Forskningsreaktorns område har i landskapsplanen anvisats som ett område för tätortsfunktioner samt som område, väg eller objekt som är viktigt med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården. I generalplanen har området märkts ut som område för offentlig
service och förvaltning (PY) samt som ett område med värdefull stadsbild. I detaljplanen har området märkts ut som ett kvartersområde som betjänar undervisnings- och
forskningsverksamhet (YO-1). Avvecklingen av forskningsreaktorn förutsätter inte ändring av de gällande planerna.
Aalto-universitetets campusområde i Otnäs är en nationellt viktig bebyggd kulturmiljö.
Många av de centrala byggnaderna i området har ritats av de främsta arkitekterna på sin
tid. Reaktorbyggnaden avviker inte väsentligt till sina dimensioner eller sin karaktär
från de övriga byggnaderna i campusområdet. Enligt den detaljplan som är under beredning tillhör reaktorbyggnaden inte det byggnadsbestånd som ska skyddas i Otnäs.
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
avstånd om två kilometer.
Naturförhållanden
Forskningsreaktorn FiR 1 ligger i den sydvästra delen av havsviken Bredviken. Öster
om udden finns sundet mellan Otnäs och Lövö, och norr och väster om udden ligger
Marviken som utgör Bredvikens västra del. Forskningsreaktorns avstånd från havsstranden är cirka 250 meter, och cirka 100 meter från forskningsreaktorn ligger Ossinlampi,
en damm på cirka 0,2 hektar.
Otnäs är så gott som helt en byggd miljö där naturtillståndet ändrats, och där det endast
finns lite naturlig växtlighet och djurliv kvar. Bredvikens västra del, som angränsar till
Otnäs, har ett internationellt viktigt fågelbestånd och är en värdefull, grund, öppen och
vassbevuxen havsvik som tillhör Naturaområdet Bredvikens fågelvatten samt IBA- och
FINIBA-fågelområden.
Berggrunden i Otnäsområdet består av flera stenarter, men främst av granit. Täcket av
lös jord i området är tunt eller saknas helt. Forskningsreaktorbyggnaden ligger inte på
ett klassificerat grundvattenområde. Det närmaste klassificerade grundvattenområdet
ligger cirka sju kilometer väster om byggnaden.
Buller, trafik och luftkvalitet
Enligt bullermätningar som utförts i området har bullret i forskningsreaktorns omgivning varit högst 50 decibel. Bullret har varit på nivån för riktvärdet nattetid (50 dB) och
dagtid under riktvärdet (55 dB).
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Forskningsreaktorns område omges av en väg vid namn Otsvängen som leder till Otnäsvägen. Ring I ligger cirka 1,5 kilometer från forskningsreaktorn. Otnäsvägens genomsnittliga trafikmängd år 2007 var cirka 11 800 fordon per dygn. Trafikmängden på
Ring I mellan Västerleden och Åboleden (riksväg 1) var cirka 29 300 fordon per dygn
år 2012.
De viktigaste källorna till luftföroreningar i huvudstadsregionen är trafik, energiproduktion och användning av eldstäder. År 2012 var luftkvaliteten oftast god eller tillfredsställande.
Utsläpp av radioaktiva ämnen och strålning
Forskningsreaktorns utsläpp av radioaktiva ädelgaser utgjorde 0,21 TBq (2,1·1011 Bq)
år 2012. Utsläppen i luften har underskridit utsläppsgränserna klart. Som störst har de
motsvarat endast cirka 17 procent av utsläppsgränsen. Strålsäkerhetscentralen har fastställt den årliga utsläppsgränsen till 3,7 TBq.
Strålningen från utsläppen från forskningsreaktorn i miljön är mycket ringa jämfört med
bakgrundsstrålningen i naturen och betydligt mindre än en stråldos som motsvarar utsläppsgränserna. Strålningsnivåerna och utsläppen övervakas fortlöpande.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Vid MKB-bedömningen granskas 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 mångfald
samhällsstrukturen, byggnaderna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,
utnyttjandet av naturresurser
växelverkan mellan dessa faktorer.
Dessutom beaktas miljökonsekvenser som intressentgrupperna bedömer och upplever
som betydande.
Utifrån en preliminär granskning av projektets miljökonsekvenser har projektet inga betydande negativa miljökonsekvenser. Miljökonsekvenser kan uppstå främst i undantagssituationer och vid olyckor, men deras sannolikhet är mycket liten. I MKBbeskrivningen kommer miljökonsekvensernas betydelse att bedömas bland annat genom
att jämföra miljöns tolerans för respektive miljöbelastning under beaktande av områdets
nuvarande miljöbelastning.
Bedömningen av miljökonsekvenserna utförs som expertarbete, och i anslutning till det
utnyttjas befintlig information om miljöns nuvarande tillstånd, VTT:s utredningar som
anknyter till avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1, tillämpliga delar av existerande
bedömningar av miljökonsekvenser som anknyter till kärnenergi och kärnbränsle samt
eventuella andra publicerade utredningar med anknytning till ämnet. Vid bedömningen
av miljöns tolerans utnyttjas bland annat fastställda riktvärden, såsom utsläppsgränser
för radioaktiva ämnen samt tillgängliga forskningsdata.
Som område för granskning av miljökonsekvenser har definierats ett område omkring
forskningsreaktorn i Otnäs med en radie på cirka två kilometer. Vid bedömningen av
konsekvenserna granskas även konsekvenserna av transporten av använt kärnbränsle
och rivningsavfall i transportrutternas närhet samt i omgivningen kring potentiella mellanlagrings- och slutförvaringsplatser.
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Plan för deltagande och information
Ett av MKB-förfarandets centrala mål är att främja spridning av information om projektet och förbättra medborgarnas möjligheter att delta i processen.
Om programmet för miljökonsekvensbedömning ordnas ett öppet informations- och
diskussionsmöte för allmänheten, där bedömningsprogrammet presenteras. På mötet har
allmänheten möjlighet att lägga fram synpunkter på miljökonsekvensbedömningen. Ett
andra informations- och diskussionsmöte ordnas då konsekvensbeskrivningen har blivit
färdig.
För att stödja MKB-förfarandet samlas en uppföljningsgrupp. Syftet med gruppen är att
främja informationsspridningen och -utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppens medlemmar följer upp hur miljökonsekvensbedömningen fortskrider och framför synpunkter på uppgörandet av miljökonsekvensbedömningen.
Invånare och andra berörda parter kan medverka i projektet genom att lägga fram sina
synpunkter till kontaktmyndigheten, arbets- och näringsministeriet, i enlighet med
MKB-programmets och beskrivningens framläggningstider.
Tidtabell
Förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser inleddes i maj 2013 med
uppgörandet av MKB-programmet. MKB-förfarandet inleds officiellt då MKBprogrammet lämnas till kontaktmyndigheten i november 2013. Konsekvensbeskrivningen uppgörs mellan januari och augusti 2014. Enligt den preliminära tidtabellen ska
MKB-beskrivningen lämnas till kontaktmyndigheten i augusti 2014, varvid MKBförfarandet slutförs med kontaktmyndighetens utlåtande i december 2014.
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1

INLEDNING
VTT har inlett ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för att
utreda miljökonsekvenserna av avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1. Med avveckling av en kärnanläggning avses åtgärder som vidtas för att avlägsna radioaktiva
ämnen från anläggningen efter att anläggningens användningstid gått ut eller verksamheten avslutats. Målet med åtgärderna för avveckling är ett slutligt tillstånd där anläggningens konstruktioner och system har renats från radioaktiva material så genomgående
att de inte orsakar någon fara för befolkningen och för personal som eventuellt arbetar i
anläggningen.
Forskningsreaktorn, som finns i Otnäs i Esbo, är en vattenkyld reaktor med öppen 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 kärnmaterial. Med forskningsreaktorn åstadkoms kärnreaktioner (kontinuerlig reaktoreffekt)
och med dess neutronstrålning produceras radioaktiva isotoper. Reaktorns maximala
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 strålbehandling,
forskning, utbildning och produktion av radioisotoper. Reaktorn används fortfarande för
produktion av isotoper, men de sista strålbehandlingarna gavs i januari 2012. Forskningsreaktorn har ett gällande drifttillstånd beviljat av statsrådet. Enligt tillståndet skulle
driften av kärnreaktorn kunna fortsätta fram till 2023. Beslutet om att vidta åtgärder för
avveckling av reaktorn gjordes sommaren 2012, då man inte kunde säkerställa finansieringen av strålbehandlingsverksamheten efter konkursen av Boneca Oy, som gav strålbehandlingar. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn släckas slutgiltigt år 2015, varefter åtgärderna för avveckling av reaktorn inleds.
Forskningsreaktorn FiR 1 är den första kärnanläggningen som ska nedmonteras i Finland. På andra håll har flera forskningsreaktorer lagts ned. Det närmaste av dessa projekt var avvecklingen av tre reaktorer vid forskningscentralen i Risö i Danmark.
Avveckling av en forskningsreaktor i Finland ingår i tillämpningsområdet för MKBlagen (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 468/2994), eftersom MKBförfarandet i enlighet med MKB-förordningen (Statsrådets förordning om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 713/2006, 6 §, 7 b) gäller kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, 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 två huvudalternativ för avveckling av forskningsreaktorn. Dessa två alternativ är omedelbar nedmontering och nedmontering med
fördröjning. Som nollalternativ granskas en situation där driften av forskningsreaktorn
fortsätter och avvecklingen genomförs senare.
I detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) presenteras uppgifter
om projektet och dess alternativ, information om de tillstånd som projektet förutsätter,
en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och av de bedömningsmetoder som används. Dessutom anges en plan för organiseringen av förfarandet och samrådsförfarandet samt tidtabellen för planeringen och genomförandet av projektet. Utifrån kontakt-
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myndighetens utlåtande om MKB-programmet uppgörs en rapport om miljökonsekvenserna av projektet och dess miljökonsekvenser (MKB-beskrivning).
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2

MKB-FÖRFARANDET

2.1

Lagstiftning
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 kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana
kraftverk eller reaktorer.

2.2

MKB-förfarandets mål och innehåll
Målet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen av miljökonsekvenser och att ta
hänsyn till miljökonsekvenserna på ett enhetligt sätt i planeringen och beslutsprocessen.
Samtidigt är målet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter
till medbestämmande.
Miljökonsekvenserna av ett projekt ska utredas i ett bedömningsförfarande som är förenligt med lagen innan man vidtar åtgärder som har väsentlig betydelse med tanke på
miljökonsekvenserna. En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av projektet eller fatta ett annat därmed jämförbart beslut innan bedömningen slutförs. Vid
MKB-förfarandet fattas inte beslut om projektet utan dess syfte är att generera information och kunskaper till grund för beslut.
MKB-förfarandet omfattar ett programskede och ett beskrivningsskede (Bild 2-1). Ett
program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan över hur förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna ska organiseras och vilka utredningar som
behövs vid förfarandet. I en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) presenteras en beskrivning av projektet och de tekniska lösningarna. Som ett resultat av bedömningsförfarandet presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen också en enhetlig bedömning av de miljökonsekvenser som projektet medför.
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Bild 2-1. MKB-förfarandets skeden.

Bedömningsprogram
I det första skedet av förfarandet för miljökonsekvensbedömning uppgörs ett bedömningsprogram (MKB-program). MKB-programmet är en utredning av projektområdets
nuvarande tillstånd och en plan (arbetsprogram) för vilka konsekvenser som ska utredas
och på vilket sätt utredningarna görs. I programmet 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.
MKB-förfarandet inleds officiellt då MKB-programmet lämnas till kontaktmyndigheten. Vid projekt som avser kärnanläggningar i kärnenergilagens mening fungerar arbetsoch näringsministeriet (ANM) som kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheten ber om utlåtanden om programmet av myndigheter och berörda parter. Kontaktmyndigheten publicerar i tidningar och på sin webbplats en kungörelse om att MKB-programmet läggs
fram för påseende.
Under den tid som programmet är framlagt kan medborgare framföra synpunkter på
MKB-programmet för kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten samlar in åsikterna
och utlåtandena om programmet och ger utifrån dessa sitt eget utlåtande till den projektansvarige.
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Konsekvensbeskrivning
Det egentliga arbetet med bedömningen av miljökonsekvenserna görs utifrån bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet samt
utifrån övriga utlåtanden och åsikter. Resultaten av bedömningsarbetet presenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen). I MKB-beskrivningen presenteras bland annat:
de uppgifter som presenteras i MKB-programmet kontrollerade,
en beskrivning av projektet och dess tekniska uppgifter,
en utredning av projektets förhållande till väsentliga planer och program,
en beskrivning av miljöns nuläge,
de alternativ som skall bedömas,
alternativens och nollalternativets miljökonsekvenser samt deras betydelse,
en jämförelse av projektalternativen,
metoderna för att förebygga och lindra negativa effekter,
ett förslag till program för uppföljning av miljökonsekvenserna,
en beskrivning av hur växelverkan och deltagandet ordnas under MKBförfarandet,
en beskrivning av hur kontaktmyndighetens utlåtande beaktas vid uppgörandet av
miljökonsekvensbeskrivningen.
Kontaktmyndigheten publicerar en kungörelse om att miljökonsekvensbeskrivningen
blivit färdig på samma sätt som om bedömningsprogrammet. Miljökonsekvensbeskrivningen är framlagd under minst en månad. Under denna period begärs utlåtanden av
myndigheter och berörda parter. Invånare och andra intressegrupper har möjligheter att
framföra sina synpunkter för kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten samlar utlåtandena om och synpunkterna på beskrivningen och ger utifrån dem sitt eget utlåtande senast två månader efter att framläggningstiden gått ut. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
Tillståndsmyndigheten och de projektansvariga använder konsekvensbeskrivningen och
kontaktmyndighetens utlåtande om den som grund för sina beslut. Av tillståndsbeslutet
gällande projektet ska det framgå på vilket sätt beskrivningen och utlåtandet har beaktats vid beslutet.
2.3

Tidtabell för MKB-förfarandet
MKB-förfarandets centrala skeden och tidtabell framgår av följande bild (Bild 2-2).
Förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser inleddes i maj 2013 med
uppgörandet av MKB-programmet. MKB-förfarandet inleds officiellt då MKBprogrammet lämnas till kontaktmyndigheten i november 2013. Konsekvensbeskrivningen uppgörs mellan januari och augusti 2014. Enligt den preliminära tidtabellen ska
MKB-beskrivningen lämnas till kontaktmyndigheten i augusti 2014, varvid MKBförfarandet slutförs med kontaktmyndighetens utlåtande i december 2014.
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Bild 2-2. MKB-förfarandets planerade tidtabell.

2.4

Plan för information och deltagande
Ett av MKB-förfarandets centrala mål är att främja spridning av information om projektet och förbättra medborgarnas möjligheter att delta i processen. Planen för information och växelverkan i MKB-förfarandet beskrivs i följande avsnitt, vilka ordnats efter
MKB-förfarandets olika skeden. De sammanslutningar som deltar i MKB-förfarandet
presenteras i bilden nedan (Bild 2-3).

Bild 2-3. Aktörer som deltar i MKB-förfarandet.
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2.4.1

Informations- och diskussionsmöten om det planerade projektets miljökonsekvenser
Arbets- och näringsministeriet ordnar tillsammans med den projektansvariga informations- och diskussionsmöten som är öppna för allmänheten. Möten ordnas i både MKBprojektskedet och MKB-beskrivningsskedet.
Ett för allmänheten öppet informations- och diskussionsmöte om MKB-programmet
ordnas under MKB-programmets framläggningstid. På mötet presenteras projektet,
MKB-förfarandet och bedömningsprogrammet. På mötet har allmänheten möjlighet att
framföra sina åsikter om arbetet med miljökonsekvensbedömningen och dess tillräcklighet, få information och diskutera MKB-programmet med experter från den projektansvariga och kontaktmyndigheten samt med de experter som utarbetat MKBprogrammet.
Ytterligare ett informations- och diskussionsmöte ordnas efter att miljökonsekvensbeskrivningen har blivit färdig. På mötet presenteras miljökonsekvensbedömningens resultat. Allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter på det arbete för miljökonsekvensbedömning som utförts och om dess tillräcklighet.

2.4.2

Uppföljningsgruppens arbete
En uppföljningsgrupp har grundats för att stödja MKB-förfarandet. Syftet med gruppen
är att främja informationsspridningen och -utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och andra intressentgrupper. På sina möten följer uppföljningsgruppen upp
hur arbetet med miljökonsekvensbedömningen fortskrider och framför synpunkter på
utarbetandet av MKB-programmet, miljökonsekvensbeskrivningen och de stödjande utredningarna.
Följande parter har inbjudits att delta i uppföljningsgruppen:
Fortum Power and Heat Oy
Industrins Kraft Abp
Posiva Ab
Esbo stad, teknik- och miljösektorn
Lovisa stad, miljövårdsenheten
Euraåminne kommun, miljösektorn
Strålsäkerhetscentralen STUK
Västra Nylands räddningsverk
Västra Nylands polisinrättning
Aalto-universitetet, institutionen för teknisk fysik, kärnteknik
Aalto-universitetet, institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap
Aalto-universitetet, fysikergillet
Aalto-universitetet, studentkåren
Aalto Yliopistokiinteistöt Oy
VTT, fastighetsförvaltningen
Stor-Hagalunds invånarforum
Finlands Naturskyddsförbund
Helsingfors universitet
Villmanstrands tekniska universitet
Esbo stad, byggnadstillsynen
Indmeas Oy
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Myndigheterna i uppföljningsgruppen fungerar som sakkunniga inom sitt område. Deras
ställningstaganden i uppföljningsgruppen binder inte eventuella myndighetsutlåtanden
som avges senare.
Uppföljningsgruppen sammanträdde i MKB-projektskedet 10.10.2013. På mötet diskuterades bland annat de alternativa mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna för det
använda kärnbränslet och det rivnings- och driftsavfall som uppkommer vid avvecklingen samt säkerheten vid avvecklingen. De kommentarer som framfördes på mötet och
som erhållits senare har beaktats vid uppgörandet av MKB-programmet, och de styr
även i fortsättningen genomförandet av MKB-förfarandet och uppgörandet av beskrivningen. Gruppen sammanträder ytterligare en gång sommaren 2014. På mötet behandlas
de utredningar och det utkast till MKB-beskrivningen som utarbetats.
2.4.3

Framläggning av bedömningsprogrammet och bedömningsbeskrivningen
Arbets- och näringsministeriet meddelar i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda om
att bedömningsprogrammet läggs fram efter att programmet blivit färdigt. För detta används bland annat arbets- och näringsministeriets webbplats, de kommunala anslagstavlorna samt lokala och riksomfattande medier.
I annonsen anges var MKB-programmet finns framlagt och vart utlåtanden och synpunkter ska skickas. Tiden för inlämning av synpunkter börjar löpa från och med den
dag kungörelsen publiceras, och är enligt MKB-lagen minst 30 och högst 60 dagar. Arbets- och näringsministeriet begär dessutom utlåtanden om MKB-programmet från flera
sammanslutningar.
I ett senare skede av MKB-förfarandet kommer också bedömningsbeskrivningen att
vara framlagd, och det är möjligt att framföra synpunkter och utlåtanden på den på motsvarande sätt.

2.4.4

Övrig kommunikation
Information om projektet och om bedömningen av dess miljökonsekvenser ges också i
anslutning till den allmänna kommunikationen, såsom i pressmeddelanden eller på den
projektansvarigas webbplats.
De lokala intressentgruppernas åsikt om informationsutbudets tillräcklighet följs upp
inom den växelverkan som sker under MKB-förfarandets gång. Avsikten är att planera
och distribuera informationen om projektet och dess MKB-förfarande på ett sådant sätt
att den tillgodoser informationsbehovet så väl som möjligt.
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3

BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH DE ALTERNATIV SOM SKA
BEDÖMAS

3.1

Projektansvarig
Som den projektansvariga som avses i MKB-lagen fungerar kärnenergiforskningen vid
Statens teknologiska forskningscentral VTT. Forskningsreaktorn FiR 1 ägs av staten
medan VTT administrerar driften av reaktorn.
Teknologiska forskningscentralen VTT är ett ämbetsverk som ingår i arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och är en del av Finlands innovationssystem.
Forskningscentralen är en opartisk och icke-vinstdrivande expertorganisation som är
oberoende i förhållande till sina kunder (Lag (953/2010) om Teknologiska forskningscentralen VTT).
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 2012 hade VTT cirka 2 800 anställda och dess omsättning år 2012 var cirka 300 miljoner euro.

3.2

Projektets bakgrund och syfte
Syftet med projektet är att avveckla driften av forskningsreaktorn FiR 1 och genomföra
avvecklingsåtgärderna på ett sådant sätt att byggnaden kan befrias från myndighetsövervakning och tas i annat bruk. Avvecklingen genomförs så fort som det är tekniskt
och lagstiftningsmässigt möjligt. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn släckas slutgiltigt år 2015, varefter åtgärderna för avveckling av reaktorn genomförs.
Forskningsreaktorn FiR 1 har varit i användning sedan 1962 (Bild 3-1). Forskningsreaktorn har använts i över 50 år för forskning, undervisning, produktion av isotoper och
cancerbehandlingar. Under de senaste åren har reaktorn producerat strålbehandlingstjänster bland annat för patienter med cancer i huvud och hals.
Driften och underhållet av reaktorn har under flera av de närmaste åren utgjort en betydande ekonomisk belastning för VTT. VTT har föreslagit att de som köper tjänsterna i
fortsättningen betalar de kostnader som reaktorns verksamhet medför. Forskningscentralen har dock inte fått ekonomiska förbindelser i anslutning till finansieringen och köpet av tjänster av externa parter. Produktion av strålbehandlingstjänster för patienter ingår inte i VTT:s basverksamhet och det är inte ekonomiskt möjligt att fortsätta strålbehandlingstjänsterna i nuvarande omfattning. VTT har inte heller egna strategiska teknologiska utvecklingsprojekt som skulle förutsätta att driften av reaktorn fortsätter.
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 Boneca Oy, som svarade för
organiseringen av behandlingsverksamheten försattes i konkurs i januari 2012. Boneca
Oy ägdes av HUCS Instituutti, VTT och Sitra. VTT har förhandlat med flera parter om
en fortsättning på verksamheten men har inte hittat en lämplig aktör.
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Bild 3-1. Republikens president Urho Kekkonen skjuter en effektpuls vid invigningen av
forskningsreaktorn FiR 1 år 1962.

3.3

Uppskattad tidtabell för projektet
Reaktorn används fortfarande bland annat för produktion av isotoper, men de sista strålbehandlingarna gavs i januari 2012. Enligt den nuvarande planen ska reaktorn släckas
slutgiltigt år 2015.
Under det förberedande arbetsskedet av avvecklingen uppgörs en detaljerad avvecklingsplan, nedmonteringstidtabell och arbetsinstruktioner samt ansöks om de tillstånd
som behövs. Det förberedande arbetsskedets längd har uppskattats till cirka åtta månader, och arbetsskedet kan inledas medan reaktorn fortfarande är i drift. Det egentliga avvecklings- och nedmonteringsarbetet uppskattas ta cirka 15 månader. Projektet som helhet med alla arbetsskeden uppskattas ta cirka 2–3 år.
I bild 3-2 presenteras den preliminära tidtabellen för nedmonteringen av forskningsreaktorn.
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2013

Arbetsskede

2014

2015

2016

2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
MKB-förfarandet
Ansökan om avvecklingstillstånd
Ansökan
Tillstånd
Utredning av returneringsalternativen för
bränslet
Uppdatering av kärnavfallshanteringplanen
Utredningar som gäller rivningsavfallet
Detaljerad planering av nedmonteringen
Avslutande av driften av reaktorn
Det använda kärnbränslet svalnar
Transport av det använda kärnbränslet*
Nedmontering av reaktorn
Transport av rivningsavfallet*
* Det använda kärnbränslet och rivningsavfallet transporteras bort f rån forskningsreaktorns område till platserna f ör mellanlagring, slutförvaring
eller f ortsatt behandling.

Bild 3-2. Preliminär tidtabell för nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1.

3.4

Läge och markanvändningsbehov
Forskningsreaktorn FiR 1 finns på Aalto-universitetets campusområde i Otnäs i Esbo
(Bild 3-3). Forskningsreaktorn näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i Otnäs. I närheten av reaktorn finns Aalto-universitetets lokaler samt lokaler för VTT:s
forskningsverksamhet och parkområden. Forskningsreaktorns område ligger cirka nio
kilometer från Helsingfors centrum.
Forskningsreaktorn FIR 1 ligger i en reaktorbyggnad med tre våningar. Byggnaden ägs
av Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och är i VTT:s bruk. I en byggnad i anslutning till reaktorbyggnaden finns dessutom separata laboratorieutrymmen. Reaktorbyggnadens volym
är cirka 5 500 m3 och dess yta är cirka 400 m2. Efter avvecklingen befrias lokalerna för
annat bruk.
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Bild 3-3. Forskningsreaktorns läge i Otnäs.

3.5

Anknytning till andra projekt
Till projektet anknyter även eventuell specialbehandling samt transport, mellanlagring
och slutförvaring av det använda kärnbränsle som uppkommit genom reaktorns verksamhet och av annat radioaktivt underhålls- och rivningsavfall. Tillståndshavaren (VTT)
har det huvudsakliga ansvaret för hanteringen av kärnavfallet. Genomförandet av mellanlagringen och slutförvaringen eller den fortsatta behandlingen av det använda kärnbränslet och det övriga radioaktiva avfallet skulle i ett senare skede av projektet kunna
göras i samarbete med VTT:s samarbetspartner, med vilka man ska avtala separat om
förfarandet.
Slutförvaringen av det använda kärnbränslet skulle kunna genomföras genom att returnera det för fortsatt behandling till U.S.DoE (United States Department of Energy) i enlighet med U.S.DoE:s returneringsprogam. Alternativt skulle slutförvaringen kunna genomföras i Finland i samarbete med Posiva Ab. Lagrings- och slutförvaringsåtgärderna
för det övriga underhålls- och rivningsavfallet skulle kunna genomföras i Finland i samarbete antingen med Fortum Power and Heat Oy eller med Industrins Kraft Abp. Vad
gäller rivningsavfallet utreds även möjligheten att transportera en del av avfallet från
forskningsreaktorn till utlandet för behandling före mellanlagring och slutförvaring i
Finland.
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Nedan presenteras mer ingående information om potentiella samarbetspartner inom lagring, fortsatt behandling och slutförvaring av det använda kärnbränslet och det radioaktiva underhålls- och rivningsavfallet som uppstår då forskningsreaktorn läggs ned.
3.5.1

Använt kärnbränsle
Idaho National Laboratory (INL)
Idaho National Laboratory (Idahos forskningscentral INL) är ett anläggningskomplex
som koncentrerats på kärnteknisk forskning vid U.S.DoE (United States Department of
Energy). Anläggningsområdet, som ligger i Butte i Idaho, USA, har en total areal på
2 300 km2. På området finns bland annat testreaktorer, forskningsbyggnader och ett område för lagring av använt kärnbränsle.
Området för lagring av använt kärnbränsle och annat kärnavfall består av sju lagermoduler av vilka varje modul har plats för cirka 4 500 kubikmeter radioaktivt avfall jämte
emballage. Anläggningens totala kapacitet är cirka 31 000 kubikmeter. Anläggningen
för upparbetning av använt kärnbränsle har en kapacitet på ytterligare 6 500 kubikmeter.
I lageranläggningen för använt kärnbränsle förvaras det använda kärnbränslet för närvarande i mellanlager ovan jord samt i vattenbassänger och i underjordiska torra lagerutrymmen. U.S.DoE har utrett möjligheten att bygga ett nytt mellanlager som lämpar sig
för mer långvarig lagring på anläggningsområdet i Idaho. Ett förfarande för miljökonsekvensbedömning genomfördes för den nya anläggningen år 2004. (U.S. NRC 2004)
Mellanlagret för använt kärnbränsle är avsett för kortvarig lagring, varefter kärnbränslet
efter eventuell upparbetning avses bli slutförvarat. USA:s nationella slutförvaringsplan
för kärnavfall är emellertid tills vidare öppen, och använt kärnbränsle lagras för närvarande under obestämd tid tills en lösning för slutförvaring erhålls.
U.S.DoE har lovat att ta emot använt kärnbränsle från forskningsreaktorer av Triga-typ
runt om i världen. Använt kärnbränsle tas emot fram till maj 2019. Använt kärnbränsle
har transporterats från några Triga-forskningsreaktorer i Europa till U.S. DoE i USA.
Ansvaret har överförts till mottagaren i det skede när det fartyget som transporterar
kärnbränslet har anlöpt hamn i det mottagande landet. Från denna punkt framåt iakttas
mottagarlandets lagstiftning vid behandlingen av kärnbränslet. (IAEA 2006)
VTT har möjlighet att returnera det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn till
USA i enlighet med U.S. DoE:s program för returnering (U.S. Department of Energy
2004). Målet med returneringsprogrammet är särskilt att förhindra spridningen av
kärnmaterial, dvs. att samla in det uran som på sin tid anrikades i USA beträffande isotop uran 235 och distribuerades till forskningsreaktorer runt om i världen för fredligt
bruk tillbaka till ursprungslandet. Internationella atomenergiorganet IAEA stödjer program för returnering av kärnbränslet från forskningsreaktorer (Goldman, Adelfang &
Ritchie: IAEA Activities Related to Research Reactor Fuel Conversion and Spent Fuel
Return Programs).
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. U.S.DoE förutsätter ett
separat avtal om returnering av det använda kärnbränslet. VTT har en avtalsmall för returnering av använt kärnbränsle. Avtal måste också träffas om detaljerna i transportarrangemangen och tidtabellen för returneringen av det använda kärnbränslet. Vid planeringen av transportarrangemangen kan man utöver de tidigare utredningarna även ut-
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nyttja den erfarenhet som erhållits genom tidigare transporter av kärnbränsle från Trigareaktorer (IAEA 2006).
Enligt 6 a § i kärnenergilagen (990/187) ska kärnavfall som uppkommit i Finland hanteras, 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.
Posiva Ab:s inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle
I Finland kommer Posiva Ab (Posiva), som ägs av Industrins Kraft Abp (TVO) och Fortum Power and Heat Oy (Fortum), att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne. I den planerade anläggningen
finns en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle ovan jord och slutförvaringsutrymmen som byggs på cirka 420 meters djup.
MKB-förfarandet för inkapslings- och slutförvaringsanläggningen genomfördes 1997–
1999 och med anknytning till detta bekräftade riksdagen år 2001 ett principbeslut om
slutförvaringen av det använda kärnbränslet från de reaktorenheter som är i drift i Finland i dag (OL1, OL2, LO1 och LO2). Beträffande slutförvaringen av det använda
kärnbränslet från reaktorenheten OL3 bekräftade riksdagen ett principbeslut år 2002.
Åren 2008–2009 genomfördes MKB-förfarandet för utvidgningen av inkapslings- och
slutförvaringsanläggningen att även omfatta slutförvaringen av det använda kärnbränslet
från reaktorenheterna OL4 och LO3. Till dags dato har principbeslut bekräftats för slutförvaring av sammanlagt 9 000 uranton. I denna mängd ingår det använda kärnbränslet
från TVO:s anläggningsenheter OL1, OL2, OL3 och OL4 och Fortums anläggningsenheter LO1 och LO2.
I slutet av 2012 lämnade Posiva till arbets- och näringsministeriet en till statsrådet riktad
ansökan om bygglov för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning i Olkiluoto för
slutförvaring av använt kärnbränsle. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen för
använt kärnbränsle avses tas i bruk cirka 2022, då slutförvaringen av använt kärnbränsle
från Posivas ägares kärnkraftverk skulle kunna inledas.
Det använda kärnbränslet från de kärnkraftverk som är i drift i Finland lagras före slutförvaringen i lager för använt kärnbränsle (KPA-lager) som byggts i anslutning till
kärnkraftverken. Lagringen fortsätter i flera decennier tills det använda kärnbränslet
placeras i slutförvar. TVO har ett KPA-lager i Olkiluoto i Euraåminne, där det använda
kärnbränslet från de existerande enheterna OL1 och OL2 och de framtida enheterna
OL3 och OL4 mellanlagras. Vid behov kan lagren byggas ut, och KPA-lagret i
Olkiluoto byggs ut åren 2011–2014. Det förbrukade kärnbränslet från Fortums enheter
LO1 och LO2 lagras i ett KPA-lager i anslutning till kraftverket i Lovisa.
Enligt Posivas principbeslut är den maximala mängden använt kärnbränsle som ska förvaras i Olkiluoto 9 000 ton uran. Slutförvaringen av det använda kärnbränslet från
forskningsreaktorn FiR 1 har inte ingått i Posivas principbeslut eller i den ansökan om
bygglov som Posiva lämnade år 2012. Posiva och VTT har ett principavtal om denna
möjlighet. Avtalet ingicks ursprungligen mellan VTT och TVO. Slutförvaring i
Olkiluoto förutsätter ett preciserat samarbetsavtal med Posiva och flera tekniska utredningar. Dessutom förutsätter genomförandet att det principbeslut som statsrådet fattat
och riksdagen fastställt utvidgas på så sätt att det också omfattar slutförvaringen av det
använda kärnbränslet från forskningsreaktorn i Olkiluoto. Den totala mängden använt
kärnbränsle som uppkommer i forskningsreaktorn FiR är cirka 0,025 ton uran.
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Även om det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn slutförvarades i Posivas slutförvaringsutrymme för använt kärnbränsle som ska byggas, skulle ansvaret för kärnavfallshanteringen inte överföras till Posiva utan bli kvar hos VTT. Posiva har ett motsvarande arrangemang med sina ägare TVO och Fortum.
3.5.2

Rivnings- och driftsavfall
TVO och Fortum, som är avfallshanteringsskyldiga i Finland, sörjer själva för lagringen, behandlingen och slutförvaringen av det kraftverksavfall som uppstår vid deras egna
kraftverk, dvs. drifts- och serviceavfall som uppstår när kraftverket är i drift och rivningsavfall som uppkommer vid avveckling, på sina egna kärnkraftsplatser. Även Posiva är skyldigt att ta hand om det underhålls- och rivningsavfall som uppkommer i dess
verksamhet, även om bolaget ännu inte är kärnavfallshanteringsskyldigt.
Både på TVO:s och Fortums kärnkraftverksplatser finns en slutförvaringsanläggning
som är i drift och i vilken det driftsavfall som uppstår under drift placeras. Avsikten är
att slutförvara det avfall som uppstår vid avvecklingen av kärnkraftverken i anslutning
till samma anläggningar. (Palomäki m.fl. 2012) I MKB-förfarandena för de nya kärnkraftverksenheterna (OL3, OL4 och LO3) ingick även bedömning av miljökonsekvenserna av mellanlagringen av underhålls- och rivningsavfallet. Kärnkraftsbolagen genomför MKB-förfarandena för nedmonteringen av kärnkraftverkens reaktorenheter och
slutförvaringen av rivningsavfallet då det slutförande skedet av kärnkraftverksenheternas driftstid närmar sig.
Mellanlagringen och slutförvaringen av driftsavfallet och det rivningsavfall som uppkommer i anslutning till avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 på de nuvarande
kraftverksplatserna i Finland förutsätter att VTT har ett samarbetsavtal med kraftbolaget
i fråga samt att det tillståndsförfarande som krävs som en del av tillståndsförfarandet för
slutförvaringsprojekten för dessa bolags eget anläggnings- och rivningsavfall genomförs.
Vad gäller rivningsavfallet från forskningsreaktorn utreds även möjligheten att transportera en del av avfallet till utlandet. Även i detta fall skulle slutförvaringen dock genomföras i Finland.
Industrins Kraft Abp:s kraftverksområde i Olkiluoto
Mellanlagren för låg- och medelaktivt avfall (MAJ- och KAJ-lagren) på TVO:s kärnkraftverksområde i Olkiluoto används som utrymmen för behandling och förpackning
av kraftverksavfall. Vid MAJ-lagret behandlas främst mycket lågaktivt driftsavfall, och
det utifrån doshastigheten sorterade driftsavfallet komprimeras till balar och transporteras efter strålningskontroll till kraftverkets avstjälpningsplats. KAL-lagret används numera särskilt för behandling av skrot för slutförvaring eller befrielse från övervakning.
I Olkiluoto finns ett slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt kraftverksavfall
som togs i bruk 1992, VLJ-grottan. Bergrummet utsträcker sig till cirka 100 meters djup
i berggrunden i Olkiluoto. Lågaktivt avfall placeras i en silo i berggrunden (cirka 5 000
kubikmeter) och mellanaktivt 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 kraftverksavfallet från OL3 och OL4 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 2007)
Fortum Power and Heat Oy:s kraftverksområde i Lovisa
På Fortums kärnkraftsområde har slutförvaringsutrymmet för låg- och medelaktivt avfall schaktats i 110 meters djup i berggrunden på kraftverksområdet. Slutförvaringsutrymmet består av två tunnlar och ett bergrum. I slutförvaringsutrymmet finns separata
utrymmen för driftsavfall och cementerat avfall. Fortum har dessutom planer för slutförvaring av rivningsavfallet under antagandet att kärnkraftverksenheterna är i drift i 50
år.
Vidare har anläggningen en anläggning för solidifiering av flytande avfall i drifttagningsskedet. I anläggningen solidifieras jonbytesharts som använts vid rening av processvatten och avdunstningsrester med cement i avfallsbehållare av armerad betong för
att göra hanteringen och slutförvaringen av dem tryggare. Fast radioaktivt avfall förpackas i plåttunnor på 200 liter. Enligt planerna ska stabiliseringsanläggningen tas i drift
2013. (Fortum Power and Heat Oy 2012)
3.5.3

Övriga projekt i området
Ett betydande projekt som berör infrastrukturen i Otnäsområdet är byggandet av Västmetron, som beräknas bli färdigt 2015. Projektet bedöms preliminärt inte ha några kombinationseffekter med avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 eftersom nedmonteringen av forskningsreaktorn och transporterna i anslutning till detta har planerats bli utförda först efter 2015.
Byggandet av VTT:s kärnsäkerhetshus på Bergsmansvägen ska börja 2014 och byggnaden torde stå färdig år 2016. Inga byggprojekt ska inledas i reaktorns omedelbara närhet
under de närmaste åren.

3.6

Alternativ som ska bedömas

3.6.1

Genomförandealternativ
Som genomförandealternativ granskas två huvudalternativ för avveckling av forskningsreaktorn.
Alt1: Omedelbar nedmontering
Alt2: Fördröjd nedmontering
Omedelbar nedmontering (Alt1) innebär att alla radioaktiva system i reaktorn nedmonteras och materialet transporteras bort från anläggningen snarast möjligt efter att verksamheten har lagts ned. När anläggningen har konstaterats vara radiologiskt ren, kan
byggnaden och anläggningsplatsen befrias för annat bruk.
Vid fördröjd nedmontering (Alt2) utförs nedmonteringen av de radioaktiva systemen
och transporten av materialen från anläggningen inom några år efter att driften av anläggningen har lagts ned. Mängden radioaktiva ämnen i rivningsavfallet minskar med
tiden genom radioaktivt sönderfall, varvid rivningsarbetena blir något lättare i takt med
att strålningsnivåerna sjunker.
I de bägge alternativen beaktas inte bara det avfall som uppkommer vid rivningsarbetena i anslutning till avvecklingen, utan även den fortsatta behandlingen och slutför-
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varingen av driftsavfall som uppkommit under driftstiden och lagrats vid forskningsreaktorn.
För genomförandealternativen har definierats separata underalternativ utifrån de alternativa åtgärderna för mellanlagring och slutförvaring av det använda kärnbränslet och rivnings- och driftsavfallet. Underalternativen presenteras i vidstående bild (Bild 3-4). Underalternativen beskrivs för det använda kärnbränslets del i kapitel 3.6.1.1 och för rivnings- och driftsavfallets del i kapitel 3.6.1.2.

Bild 3-4. De alternativ som bedöms vid MKB-förfarandet med underalternativ

3.6.1.1

Använt kärnbränsle
För det använda kärnbränslets del granskas två underalternativ för både omedelbar
(Alt1) och fördröjd (Alt2) rivning. Dessa underalternativ är:
A1: Returnering av det använda kärnbränslet till USA (Butte, Idaho)
A2. Slutförvaring av det använda kärnbränslet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)
A1: Returnering av det använda kärnbränslet till USA (Butte, Idaho)
Beträffande den eventuella returneringen av det använda kärnbränslet till U.S.DoE i
USA (A1) granskas vid MKB-förfarandet endast transporternas konsekvenser. Ansvaret
för kärnbränslet överförs till mottagaren i det skede då transporten av kärnbränslet har
ankommit till en hamn i USA, och därför granskas inte miljökonsekvenserna av den
fortsatta behandlingen eller slutförvaringen i detta MKB-förfarande.
Transporten till USA kan genomföras några år efter att reaktorn tagits ur drift (omedelbar transport) eller alternativt efter en längre mellanlagring. Mellanlagringsplatsen
skulle i detta fall vara Otnäs (Esbo), där det använda kärnbränslet skulle lagras i lagret
för använt kärnbränsle under anläggningens golv. Lagret används redan i dag. Från lag-

Copyright © Pöyry Finland Oy

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
VTT, avveckling av forskningsreaktorn FiR 1
Oktober 2013
30/90

ret skulle det använda kärnbränslet transporteras till hamnen på landsväg och från hamnen till USA sjövägen.
A2. Slutförvaring av det använda kärnbränslet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)
I Finland skulle slutförvaringen av det använda kärnbränslet (A2) kunna genomföras i
samarbete med Posiva Ab, om de förutsättningar som beskrivs i kapitel 3.5.1 skapas för
detta alternativ. I detta fall skulle det använda kärnbränslet slutförvaras i den slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som byggs i Olkiluoto.
Om det använda kärnbränslet slutförvaras i Finland, föregås slutförvaringen av mellanlagring i Otnäs i Esbo, på Hästholmen i Lovisa eller i Olkiluoto i Euraåminne. Mellanlagringen i Otnäs skulle genomföras i lagret för använt kärnbränsle i reaktorbyggnaden.
I Lovisa skulle det använda kärnbränslet mellanlagras i mellanlagret för använt kärnbränsle på Hästholmen i anslutning till Fortums kraftverk i Lovisa. Ett ytterligare alternativ är mellanlagring i Olkiluoto i mellanlagret för använt kärnbränsle från TVO:s
kärnkraftverk i Olkiluoto.
Transporten av det använda kärnbränslet till de separata mellanlagringsplatserna och senare vidare till slutförvaringsplatsen skulle genomföras antingen som landsvägstransport
eller som en kombination av landsvägstransport och sjötransport.
3.6.1.2

Rivnings- och driftsavfall
För rivnings- och driftsavfallets del granskas två underalternativ för både omedelbar
(Alt1) och fördröjd (Alt2) rivning. Dessa underalternativ är:
B1: Slutförvaring av rivnings- och driftsavfallet i Finland (Hästholmen, Lovisa)
B2: Slutförvaring av rivnings- och driftsavfallet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)
B3: Delvis befriande av rivnings- och driftsavfall från övervakning
B1: Slutförvaring av rivnings- och driftsavfallet i Finland (Hästholmen, Lovisa)
Slutförvaringen av rivnings- och driftsavfallet i Finland skulle kunna genomföras i slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall som sprängts in i berggrunden i
anslutning till Fortums kraftverksenheter på Hästholmen i Lovisa eller i ett utrymme för
slutförvaring av rivningsavfall som ska sprängas in i berggrunden senare.
Mellanlagringen av rivnings- och driftsavfallet före slutförvaringen skulle ske antingen i
Otnäs i anslutning till reaktorbyggnaden eller på Fortums kraftverksområde på Hästholmen i Lovisa eller på TVO:s kraftverksområde i Olkiluoto i Euraåminne i ett övervakat utrymme som anvisas för mellanlagring eller i ett isolerat utrymme i anslutning
till bergrummet för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall. Även möjligheten att
lagra rivnings- och driftsavfall i ett separat utrymme som planeras för småavfall som
byggs i anslutning till slutförvaringsutrymmena beaktas. Mellanlagringsmöjligheterna i
Lovisa eller Olkiluoto granskas mer ingående i MKB-beskrivningen. I en situation där
rivnings- och driftsavfallet slutförvaras i Lovisa är mellanlagring i Lovisa den optimala
lösningen.
Transporterna från Otnäs till mellanlagrings- och slutförvaringsutrymmena skulle sannolikt genomföras som landsvägstransporter.
Beträffande grafitdelarna i rivningsavfallet uppföljs även möjligheten att behandla grafiten utomlands, varvid resultaten av det internationella utvecklingsarbetet skulle kunna
utnyttjas i projektets senare skeden.
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B2: Slutförvaring av rivnings- och driftsavfallet i Finland (Olkiluoto, Euraåminne)
Slutförvaringen av rivnings- och driftsavfallet i Finland skulle kunna genomföras i ett
slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt avfall som sprängts in i berggrunden i
anslutning till TVO:s kraftverk i Olkiluoto eller i tilläggsutrymmen som ska byggas för
slutförvaring av rivningsavfall.
Mellanlagringen av rivnings- och driftsavfallet före slutförvaringen skulle ske antingen i
Otnäs i anslutning till reaktorbyggnaden, på TVO:s kraftverksområde i Olkiluoto i
Euraåminne eller på Fortums kraftverksområde på Hästholmen i Lovisa i ett övervakat
utrymme som anvisas för mellanlagring eller i ett isolerat utrymme i anslutning till
bergrummet för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall. Även möjligheten att lagra
rivnings- och driftsavfall i ett separat utrymme som planeras för småavfall som byggs i
anslutning till slutförvaringsutrymmena beaktas. Mellanlagringsmöjligheterna i Lovisa
eller Olkiluoto granskas mer ingående i MKB-beskrivningen. I en situation där rivningsoch driftsavfallet slutförvaras i Olkiluoto är mellanlagring i Olkiluoto den optimala lösningen.
Transporterna från Otnäs till mellanlagrings- och slutförvaringsutrymmena skulle sannolikt genomföras som landsvägstransporter.
Beträffande grafitdelarna i rivningsavfallet uppföljs även möjligheten att behandla grafiten utomlands, varvid resultaten av det internationella utvecklingsarbetet skulle kunna
utnyttjas i projektets senare skeden.
B3: Delvis befriande av rivnings- och driftsavfall från övervakning
I takt med att radioisotoperna i de radioaktiva ämnena i rivnings- och driftsavfallet halveras, blir ämnena ofarliga för omgivningen. Då kan det bli aktuellt ned att delvis befria
rivnings- och driftsavfall från övervakning. Då kan en del av rivnings- och driftsavfallet
omedelbart eller med fördröjning befrias från övervakning och transporteras exempelvis
till en avstjälpningsplats för konventionellt eller industriellt avfall för deponering eller
fortsatt behandling i enlighet med de tillämpade gränserna för radioaktivitet.
Förfarandet och skedena i befrielsen från övervakning och kraven kommer att granskas
mer ingående i MKB-beskrivningen.
3.6.2

Nollalternativet
Som nollalternativ granskas en situation i vilken forskningsreaktorn inte läggs ned och
driften av forskningsreaktorn fortsätter. Att fortsätta driften 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
framtiden.
För närvarande lagras det använda kärnbränslet som uppkommit i forskningsreaktorn i
ett lager för använt kärnavfall som finns i reaktorbyggnaden. En fortsatt drift av reaktorn innebär att lagringen av kärnbränsle 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.
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3.6.3

Nuläget som referenspunkt
Miljöns nuvarande tillstånd utgör referenspunkten vid jämförelser av de olika genomförandealternativen och vid bedömningen av deras konsekvenser. Miljöns nuvarande tillstånd beskrivs med hjälp av tillgängligt material. Det nuvarande tillståndet beskrivs för
forskningsreaktorns miljö (Esbo, Otnäs) samt för miljön i de olika alternativa lagringsoch slutförvaringsplatserna i Finland (Lovisa, Hästholmen och Euraåminne, Olkiluoto).
I anslutning till detta utnyttjas tidigare miljökonsekvensbedömningar som gjorts för dem
(Fortum Power and Heat Oy 2007 & 2008; Industrins Kraft Abp 2007 & 2008; Posiva
Ab 2008).
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4

BESKRIVNING AV AVVECKLINGEN

4.1

Allmän beskrivning av forskningsreaktorn

4.1.1

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 anslutning till reaktorn har byggts en behandlingsstation vars neutronmoderator bildar en källa
av epitermiska neutroner som används för att ge BNCT-behandlingar till cancerpatienter. Med BNCT behandlas tumörer som är svåra att behandla med andra metoder. Behandlingen 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 industrimätningar. Syftet med bestrålning i reaktorn FiR 1 är i allmänhet att tillverka radioaktiva strålningskällor eller att aktivera ett prov för att fastställa halterna av vissa grundämnen. De prover som ska bestrålas placeras i reaktorhärden och i bestrålningsutrymmena omkring dem där neutronflödet är så stort som möjligt. Genom aktiveringsanalys
kan man undersöka bland annat geologiska och biologiska prover samt föroreningar 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.

4.1.2

Reaktorns konstruktion och funktion
FiR 1-reaktorn är en forskningsreaktor av typ Triga Mark II som tillverkats av General
Atomics. Med neutronstrålningen från denna Finlands första kärnreaktor som togs i drift
1962 kan man fortfarande åstadkomma kärnreaktioner för mätningar och producera 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 betong. Vattnet i reaktorbassängen fungerar som kylmedium, moderator och i vertikalriktning som strålskydd. I anslutning till reaktorn har byggts en behandlingsstation som gör
det möjligt att ge borneutroninfångningsterapi till cancerpatienter. Den allmänna konstruktionen av forskningsreaktorn FiR 1 presenteras i vidstående bild (Bild 4-1).
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Reaktorbassäng

Strålskydd

Behandlingsstation

Reaktorhärd och
grafitreflektor

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.

Reaktorhärd
Reaktorhärden består av 79 bränsleelement (Bild 4-2). Med bränsleelement i anslutning
till forskningsreaktorn FiR 1 avses en enskild bränslestav, inte ett bränsleknippe av 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 zirkoniumhybrid. I reaktorhärden finns cirka 15 kilogram uran i taget. Diametern på bränsleområdet 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. negativ 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 kylning inte behövs då reaktorn
släcks ned. Reaktorn används endast vid behov och den är nedsläckt största delen av tiden.

Copyright © Pöyry Finland Oy

PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
VTT, avveckling av forskningsreaktorn FiR 1
Oktober 2013
35/90

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 grafitreflektor vars syfte är att sprida en del av de utåtriktade neutronerna från reaktorhärden
tillbaka till reaktorhärden. Dessutom omges reaktorhärden av en grafitreflektor som består av grafitstycken med cirkelbågsform och som 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 strålskydd uppåt.
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Behandlingsstation
År 1995 byggdes en BNCT-behandlingsstation i anslutning till reaktorn genom att grafiten i hålrummet för den termiska pelaren som ingår i denna reaktortyp avlägsnades. I
stället monterades neutronmoderatorn FLUENTAL , som producerar epitermiska neutroner, 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.
Avkylning, ventilation och behandling av vatten
I forskningsreaktorns kylsystem används inte vattenkondensering eftersom den värmeenergi som överförs från reaktorhärden till vattnet i bassängen när reaktorn är i drift frigörs i atmosfären via tre avkylningstorn som finns på taket av laboratoriebyggnaden
bredvid reaktorbyggnaden. Dessa avkylningstorn fungerar som värmeväxlare. Detta innebär att det inte uppstår kylvatten i anläggningen eller värmebelastning i vattendragen.
Då reaktorn är nedsläckt behövs inte aktiv avkylning på grund av Triga-bränslets låga
produktion av restvärme.
Ventilationen i reaktorbyggnaden är konstruerad så att att det råder undertryck i byggnaden i förhållande till utomhusluften i tre steg på så sätt att luft strömmar utifrån in i
kontorslokalerna, från kontorslokalerna till hallutrymmet och från hallutrymmet till
forskningslokalen ovanför reaktortanken, där lufttrycket således är lägst. Utflödet av luft
från ventilationssystemet kan kopplas om så att det går genom filter. Dessutom har
strålbehandlingsutrymmena och vissa forskningsapparater separata ventilationssystem.
Ventilationsluftens aktivitet följs upp med kontinuerlig mätning.
Vid normal drift av reaktorn uppkommer inte radioaktivt avloppsvatten. Vattnen från
handfaten och golvbrunnarna i reaktorbyggnaden leds till uppsamlingsbehållare, vilkas
radioaktivitet mäts från vattenprover. I avloppsvattnen har inte i något skede observerats
radioaktiva ämnen före tömning av behållarna. Behållarna tömdes senast 2011. Vattnet
från uppsamlingsbehållarna kan ledas via regnvattenavloppssystemet till en damm i
närheten (Ossinlampi) och via sjön vidare ut i havet (Bredviken). Det är också möjligt
att leda avloppsvattnet ut i Esbo stads avloppsnät efter behov.
4.2

Avveckling
Med avveckling av en kärnanläggning avses åtgärder som vidtas för att avlägsna radioaktiva ämnen från anläggningen efter att anläggningens användningstid gått ut eller
verksamheten har lagts ned. Målet med åtgärderna i anslutning till avvecklingen är att
uppnå ett slutligt tillstånd där anläggningens konstruktioner och system har genomgående renats från radioaktiva ämnen på så sätt att tillståndshavaren befrias från alla sina
kärnkraftstillståndsskyldigheter. Enligt 32 § i kärnenergilagen (990/1987) ska arbetsoch näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen bestämma att ombesörjningsskyldigheten upphört när kärnavfallet har placerats i slutligt förvar och kärnanläggningen
har lagts ner i enlighet med 33 § och den avfallshanteringsskyldige har erlagt en engångsavgift till staten för framtida kontroll och övervakning av kärnavfallet.
Efter att driften av reaktorn har upphört avlägsnas kärnbränslet först från reaktorn. Efter
detta utförs nedmonteringen av de övriga radioaktiva delarna (reaktorhärden med dess
inre delar, reaktorbassängen, det biologiska skyddet, strålbehandlingsstationen och avkylningssystemets primärkrets). Det använda kärnbränslet och huvuddelen av reaktorhärden utgör högaktivt avfall. Det övriga radioaktiva rivnings- och driftsavfallet klassificeras som mycket lågaktivt eller låg- och mellanaktivt avfall.
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Då alla radioaktiva delar har transporterats från anläggningen, utförs mätningar av strålningsnivåerna. När alla lokaler och material utifrån mätningar och analyser har bevisats
vara rena, kan byggnaden befrias från övervakning för annat bruk.
4.2.1

Avvecklingsmetoder
Metoderna för avveckling av forskningsreaktorn kan indelas i två huvudkategorier:
omedelbar nedmontering och fördröjd nedmontering efter övervakad förvaring.
Omedelbar nedmontering
Omedelbar nedmontering innebär att alla radioaktiva system i reaktorn monteras ned
och det radioaktiva avfallet och det övriga materialet transporteras bort från anläggningen snarast möjligt efter att verksamheten har lagts ned. När anläggningen efter nedmonteringen och de nödvändiga reningsåtgärderna har konstaterats vara radiologiskt ren,
kan byggnaden (byggnaderna) och anläggningsplatsen befrias för annat bruk.
Omedelbar nedmontering är det förmånligaste alternativet för avveckling för både den
allmänna säkerheten och ändringen av byggnadsområdets ändamål. Ytterligare en fördel
med detta alternativ är att anläggningens nuvarande personal kan anlitas för nedmonteringen.
Fördröjd nedmontering
Vid fördröjd nedmontering utnyttjas det faktum att radionuklider halveras med tiden,
vilket innebär att det blir lättare att utföra nedmonteringsarbetena då strålningsnivån
sjunker. Enligt denna metod försätts anläggningen i ett tillstånd av övervakad förvaring,
där riskerna för miljön och för dem som arbetar vid anläggningen hålls inom godtagbara
gränser, och där anläggningen tryggt kan hållas fram till den slutliga nedmonteringen.
Under den övervakade förvaringen ska anläggningen övervakas och bevakas kontinuerligt så, att det är möjligt att säkerställa att anläggningen hålls i ett tryggt tillstånd fram
till dess att nedmonteringen inleds. I nedmonteringsskedet iakttas samma principer som
i alternativet för omedelbar nedmontering.

4.2.2

Avvecklingsskeden
Avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 består av de skeden som presenteras i vidstående bild (Bild 4-3). Avvecklingsskedena är lika för både omedelbar och fördröjd nedmontering. Den enda skillnaden vid fördröjd nedmontering är att anläggningen hålls i
ett tillstånd av övervakad förvaring efter att det använda kärnbränslet har transporterats
bort från anläggningsområdet.
Även i detta alternativ är avsikten att så snabbt som möjligt transportera det använda
kärnbränslet bort för mellanlagring och senare för slutlig förvaring. Den egentliga nedmonteringen och hanteringen av det kärnavfall som uppkommer vid nedmonteringen
har dock samma skeden som alternativet för omedelbar nedmontering.
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Bild 4-3. Skedena i avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1.

4.2.2.1

Förberedande arbeten
Forskningsreaktorutrymmena förbereds för avveckling på ett sådant sätt att anordningarna och konstruktionerna inte orsakar störningar i avvecklingsåtgärderna.
Forskningsreaktorns ventilation ändras så att radioaktiva ämnen som eventuellt frigörs i
luften i anslutning till avvecklingen förhindras från att spridas till utomhusluften. Kraven på ventilationssystemet beror bland annat på de skär- och styckningsmetoder som
väljs för nedmonteringsarbetet. På detta sätt kan man säkerställa eventuella behov som
gäller andra lokala ventilationssystem och den vattenreningsanläggning som behövs under nedmonteringsarbetet.
Innan nedmonteringsarbete inleds, utförs en heltäckande kartläggning av aktiviteten och
strålningsnivån med direkta mätningar och provtagning.
Utifrån kartläggningen av aktiviteten och strålningen görs upp en detaljerad avvecklingsplan. I planen beskrivs de valda arbetsmetoderna och ges arbetsinstruktioner för de
olika arbetsmomenten.

4.2.2.2

Hantering av kärnbränsle
I forskningsreaktorn FiR 1 finns kärnbränsle i något över 100 stycken bränsleelement. I
reaktorn används 79 bränsleelement, och omkring en femtedel av den totala mängden
består av använt kärnbränsle som har lagrats i lagerutrymmet för använt kärnbränsle i
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reaktorbyggnaden. Ytterligare en femtedel av den totala mängden är färskt kärnbränsle
(som inte har laddats i reaktorn).
Före de egentliga arbetena för att nedmontera konstruktionerna avlägsnas det använda
kärnbränslet från reaktorn. Särskilda specialmetoder har utarbetats för hantering av
Triga-bränsle. Till följd av den låga termiska effekten av restvärmen i det använda
Triga-bränslet behöver bränslet ingen avkylning, och lagringen sker i torra utrymmen.
Det finns en lyftanordning för att förflytta bränslestavarna i reaktorbassängen. Bränslestavar 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 reaktorbassängen till en strålningsdämpande behållare och med hjälp av behållaren vidare
för placering i transportbehållaren. Förflyttningar och transporter av använt kärnbränsle
har genomförts vid andra Triga-forskningsreaktorer och det finns internationell erfarenhet av dessa åtgärder. Transportbehållaren för Triga-bränsle är en NAC-LWT (LegalWeight Truck Cask) av B(U)F-typ. Transportbehållaren tål en serie allvarliga olyckor
på så sätt att den förblir hel och tät. För transport av det använda kärnbränslet från
forskningsreaktorn FiR 1 behövs en transportbehållare.
Oanvända kärnbränslestavar förpackas i en separat transportbehållare. Det vore möjligt
att använda det oanvända kärnbränslet i andra motsvarande forskningsreaktorer. Reaktorns tillverkare kan också ta emot dessa bränslestavar i retur.
4.2.2.3

Nedmontering och styckning
Efter de förberedande arbetena och förflyttningen av kärnbränslet inleds den egentliga
nedmonteringen av forskningsreaktorn. Nedmonteringen kan genomföras med tekniska
metoder och anordningar som används redan i dag, och om vilka det finns erfarenhet
från nedmonteringen av motsvarande forskningsreaktorer i utlandet.
Nedmonteringsarbetet inleds från de mest radioaktiva delarna, som utgörs av reaktorhärdens konstruktioner. Konstruktionerna tas loss, och vid behov styckas de och pressas
samman för att minska deras volym. Arbetet utförs på ett strålskyddat sätt under vatten.
Reaktorhärdens konstruktioner består av relativt små stycken.
Därefter kan reaktorns mindre aktiva delar nedmonteras. Delarna kan vid behov exempelvis styckas och pressas samman för att minska deras volym. Till exempel rörliknade
delar kan först pressas samman. Därefter kan man kapa bitar av dem som passar in i
transportförpackningen. Styckningen och sammanpressningen kan vid behov göras under vatten med tekniska eller termiska metoder samt med mekaniska pressar som styrs
från reaktortankens ovansida. Mindre aktiva delar kan också hanteras annorstädes än i
reaktorbassängen.
När reaktorhärden och delarna i anslutning till den har avlägsnats, töms primärkretsen
via en rengöringsgren. Det vatten som ansamlats vid tömningen renas vid behov.
Efter detta nedmonteras reaktorns strålskydd och reaktorns aluminiumvägg som varit
fäst vid skyddet.
Anordningarna och tillbehören på strålbehandlingsstationen nedmonteras och dess tunnel töms. Nedmonteringen och tömningen torde inte kräva särskilda åtgärder, och de
kan utföras med sedvanliga redskap. Även strålrörens inre delar nedmonteras med en
lämplig borrningsmetod. Öppningen efter strålbehandlingsstationens moderatorämne
och strålrören försluts.
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4.2.2.4

Behandling av rivnings- och driftsavfall
Vid avvecklingen av forskningsreaktorn uppkommer radioaktivt rivningsavfall. Hanteringen av allt rivningsavfall i nedmonteringsskedet bygger på att avfallet förpackas i ett
tätt emballage. Under förpackningsskedet säkerställs personalens strålskydd och bedöms behovet av särskilda arbetsarrangemang (t.ex. fjärrkontroll).
En del av rivningsavfallet kan separeras och befrias från övervakning förutsatt att koncentrationen av radionuklider i det rivningsavfall som befrias underskrider de fastställda
friklassningsgränserna. En del av avfallet kan renas från radioaktiva ämnen, varefter avfallet i fråga också kan befrias från övervakning. Det är således möjligt att använda
olika dekontaminerings- och styckningsmetoder för att minska den slutliga mängden radioaktivt avfall.
Före emballering för slutförvaring kan volymen av vissa avfallsslag vid behov minskas.
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 ändamålet till enhetliga, homogena produkter. Alternativt kan hartsen förslutas i en hållbar
behållare torkade eller absorberade i ett lämpligt medium. Huvuddelen av rivningsavfallet kan packas direkt i ett lämpligt slutförvaringskärl.
I anslutning till nedmonteringen hanteras även det driftsavfall som uppkommit under
reaktorns drift på påkallat sätt.

4.2.2.5

Slutförande åtgärder
Forskningsreaktorns lokaler städas, och genom mätningar säkerställs att det inte längre
förekommer radioaktivitet i lokalerna. I detta skede har allt radioaktivt avfall och alla
radioaktiva anordningar transporterats bort från forskningsreaktorns område. På detta
sätt säkerställs att det är möjligt att befria lokalerna från övervakning.
Forskningsreaktorns lokaler städas och mätningar görs för att säkerställa att det inte
längre finns sådana mängder radioaktiva ämnen i lokalerna som överskrider de fastställda gränserna. I detta skede har allt radioaktivt kärnavfall och alla radioaktiva anordningar transporterats bort från forskningsreaktorns område. På detta sätt säkerställs att
det är möjligt att befria lokalerna från övervakning.
Efter att lokalerna i reaktorbyggnaden med mätningar och analys av prover bevisats
vara rena från radioaktivitet, kan en utredning lämnas för godkännande till Strålsäkerhetscentralen om att anläggningen inte längre är en kärnanläggning och att den kan användas för annat ändamål.

4.3

Miljösynpunkter beträffande avvecklingen

4.3.1

Kärnsäkerhet
I Finland anges de allmänna principerna för säkerhetskrav på kärnkraftverk i statsrådets
beslut (733–736/2008) och mer detaljerad information finns i YVL-direktiven (kärnkraftverksdirektiven) publicerade av Strålsäkerhetscentralen. För närvarande pågår åtgärder i syfte att uppdatera både statsrådets beslut och YVL-direktiven.
Genom säkerhetsplanering av avvecklingsåtgärderna säkerställs att radioaktiva ämnen
kan hindras från att spridas i anslutning till avvecklingen på ett tillräckligt tillförlitligt
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sätt i alla situationer. Vid avvecklingen iakttas dessutom principerna för operativ säkerhet och föreskrifterna i anslutning till den.
Forskningsreaktorn har ett program för strålningsövervakning av utsläppen och miljön
som används för att övervaka eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen och halter av radioaktiva ämnen i miljön. Programmet för strålningsövervakning kontrolleras och justeras vid behov så att det lämpar sig för varje skede i avvecklingsprocessen.
4.3.2

Avfallshantering
Enligt kärnenergilagen är den som producerar kärnavfall skyldig att ta hand om det använda 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.
Genom avvecklingen av forskningsreaktorn uppkommer både högaktivt avfall och lågoch medelaktivt avfall. Det högaktiva avfallet består i huvudsak av använt kärnbränsle.
Största delen av rivnings- och driftsavfallet klassificeras som låg- och medelaktivt avfall. Vid avvecklingen uppstår dessutom konventionellt avfall.

4.3.2.1

Använt kärnbränsle
Avfall som uppkommer
Det förbrukade kärnbränslet från forskningsreaktorn klassificeras som högaktivt kärnavfall. Vid avvecklingen hanteras något över 100 bränsleelement av vilka cirka en femtedel är obestrålade. Det förbrukade bränslets totala massa är cirka 340 kilogram, av vilket cirka 25 kilogram är uran.
Enligt uppskattning är den totala aktiviteten av det använda kärnbränslet i forskningsreaktorn högst cirka 300 TBq, vilket är mindre än en hundratusendel 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.
Hanteringen av kärnbränslet vid avvecklingen beskrivs i kapitel 4.2.2.2.
Förpackning
I alternativet för slutförvaring i Finland förpackas de förbrukade bränsleelementen i särskilda ställningar av metall som till sina mått motsvarar de finländska kärnkraftverkens
bränsleknippen. Då förutsätter den fortsatta behandlingen av det använda kärnbränslet
från forskningsreaktorn inga särskilda åtgärder eller redskap.
Det förbrukade kärnbränslet transporteras i en transportbehållare som är planerad för
ändamålet. För transport packas bränsleelementen på forskningsreaktorns område i en
NAC-transportbehållare för kärnbränsle som har en tät och stark konstruktion. Transportbehållaren ska uppfylla föreskrifterna i myndighetsdirektivet YVL D.2 samt Internationella atomenergiorganet IAEA:s föreskrifter, särskilt kraven i TS-R-1 (Regulations
for the Safe Transport of Radioactive Material) samt i SSR-6 (Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material - 2012 Edition Specific Safety Requirements). Alla
bränsleelement från forskningsreaktorn får plats i en NAC-transportbehållare.
Transport
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Transport av använt kärnbränsle regleras i detalj i nationella och internationella bestämmelser och avtal. Strålsäkerhetscentralen beviljar transporttillstånd för transport av
använt kärnbränsle. STUK kontrollerar transportplanen, transportbehållaren, transportpersonalens kompetens samt skydds- 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.
Transporten av det använda kärnbränslet i Finland till de alternativa mellanlagringsplatserna (Lovisa, Olkiluoto) samt för slutförvaring (Olkiluoto) skulle utföras som landsvägstransport eller som en kombination av landsvägstransport och sjötransport. Alternativa avgångshamnar för sjötransporterna är exempelvis hamnarna i Nordsjö och
Kantvik. I Olkiluoto skulle sjötransportens destinationshamn sannolikt vara hamnen i
Olkiluoto. I Lovisa skulle destinationshamnen i nuläget vara hamnen i Valkom.
Om det använda kärnbränslet returneras till USA, transporteras det i Finland först på
landsväg till hamnen, varifrån transporten fortsätter sjövägen till USA, t.ex. till den militära hamnen i South Carolina (IAEA 2006).
På vidstående karta (Bild 4-4) visas forskningsreaktorns läge, de alternativa platserna
för mellanlagring och slutförvaring samt möjliga hamnar i Finland.

Bild 4-4. Forskningsreaktorns läge samt alternativa hamnar, mellanlagringsplatserna och
slutförvaringsplatsen i Finland.

Mellanlagring
Efter att det använda kärnbränslet har avlägsnats från reaktorn förvaras bränslet i ett
mellanlager för använt kärnbränsle före slutförvaring eller fortsatta behandling.
Kärnbränslet ska mellanlagras i ställningar som är avsedda för ändamålet. Lämpligheten
av de anordningar som planerats att användas vid förflyttningen av kärnbränslet för lyft
av bränsleelement ska kontrolleras så att föreskrifterna i myndighetsanvisningen YVL
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D.3 (Lagring och hantering av kärnbränsle) uppfylls. Vid behov görs ändringar exempelvis i lyftanordningarnas gripare så att bränsleelement kan lyftas med befintliga lyftutrustningar.
I Otnäs sker mellanlagringen i lagret för använt kärnbränsle i reaktorhallen, vid behov
under vatten. Mellanlagringen av det använda kärnbränslet skulle också kunna genomföras på Lovisa eller Olkiluoto kraftverksområde i ett mellanlager för använt kärnbränsle, dvs. ett KPA-lager, där använt kärnbränsle från kärnkraftverk förvaras i vattenfyllda bassänger. Dessa arrangemang och de tilläggsutredningar som behövs kräver separat överenskommelse med kraftbolagen, och specialarrangemangen behandlas mer ingående i MKB-beskrivningen.
Efter mellanlagringen transporteras det använda kärnbränslet antingen för slutförvaring
i den anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle som ska byggas i Olkiluoto eller för fortsatt mellanlagring i USA.
Slutförvaring
Vad gäller den eventuella returneringen av det använda kärnbränslet till USA granskas
endast transporternas konsekvenser vid MKB-förfarandet. Ansvaret för kärnbränslet
överförs till mottagaren i det skede då transporten av kärnbränslet har ankommit till en
hamn i USA, och därför granskas miljökonsekvenserna av den fortsatta behandlingen
inte i detta MKB-förfarande.
I det inhemska alternativet skulle slutförvaringen av det använda kärnbränslet ske i den
slutförvaringsanläggning som byggs i berggrunden i Olkiluoto. För byggandet och driften av denna anläggning svarar Posiva Ab, som ägs av TVO och Fortum.
Det använda kärnbränslet som transporteras från mellanlagren packas i kapslar i en
inkapslingsanläggning, varefter kapslarna flyttas med hiss till en slutförvaringsanläggning. 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 vika
eftersom de övriga barriärerna säkerställer att kärnavfallet förblir tryggt deponerat. Som
frigörelsebarriärer fungerar kärnbränslets aggregationstillstånd, slutförvaringskapseln,
bentonitbufferten och urberget.
I slutförvaringsmetoden KBS-3 förpackas de radioaktiva ämnena i vattentäta, starka
koppar-järnkapslar som placeras i slutförvaringstunnlar som ligger i cirka 420 meters
djup i berggrunden. Kapslarna omges med bentonitlera. Slutförvaringstunnlarna försluts
i takt med att de blir fulla och slutförvaringsverksamheten avslutas genom att anläggningens tekniska utrymmen, körtunnlar och schakt fylls i. Efter att de underjordiska
slutförvaringsutrymmena har stängts, rivs byggnaderna på markytan och området återställs.
I slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto ska enligt planerna slutförvaras sammanlagt
9 000 uranton använt kärnbränsle från kärnkraftverksenheterna i Lovisa och Olkiluoto.
Denna mängd är maximimängden i enlighet med principbeslutet. Det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn FiR 1 har inte inberäknats i Posivas principbeslut. Den
totala mängden använt kärnbränsle som uppkommer i forskningsreaktorn FiR 1 är cirka
0,025 ton uran.
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4.3.2.2

Rivnings- och driftsavfall
Kärnavfall som uppkommer
Den totala mängden rivningsavfall är uppskattningsvis 28 ton och dess totala aktivitet
under 30 TBq. Radioaktiva ämnen finns bland annat i stål, aluminium, grafit och betong. Största delen av radioaktiviteten (ca 97 %) ingår i 24 kilogram ståldelar. De övriga
komponenterna är betydligt mindre aktiva men utgör till sin massa största delen av hela
avfallsmängden. De mängder av radioaktivt avfall som uppkommit då forskningsreaktorn varit i drift har beaktats i mängden kärnavfall som ska hanteras vid avvecklingen.
Bland det driftsavfall som uppkommit under drift finns inte avfall av särskild typ. En
del av det driftsavfall som uppkommer under drift kan befrias från övervakning, vilket
innebär att det inte behöver slutförvaras som kärnavfall.
Förpackning
Rivnings- och driftsavfallet placeras i lämpliga standardförpackningar, varje avfallsslag
separat för sig. Målet är att rivningsavfallet förpackas direkt i slutförvaringsbehållare för
transport.
Förpackningarna för rivnings- och driftsavfallet har dimensionerats på så sätt att de uppfyller föreskrifterna i trafikministeriets beslut (660/97). Som transportbehållare kommer
att användas transportförpackningar som godkänts av STUK, i vilka avfallet eller avfallsförpackningen förpackas. Utöver myndigheten ska också den part som tar emot avfallet godkänna förpackningen. För transporterna uppgörs det myndighetsmaterial som
avses i direktivet YVL D.2.
Transport
När rivnings- och driftsavfallet har förpackats i förpackningar som uppfyller myndighetskraven och godkänts av den mottagande parten, kan avfallet transporteras med konventionell transportmateriel.
Vid transporten av rivnings- och driftsavfall 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).
Transporterna av rivnings- och driftsavfall till ett mellanlagringsutrymme i Finland
(Olkiluoto eller Lovisa) eller vidare till slutförvaring (Olkiluoto eller Lovisa) sker sannolikt på landsväg med lastbil. Enligt en preliminär uppskattning kommer transporterna
av rivnings- och driftsavfall sammanlagt att utgöra cirka tio lastbilar. Rivnings- och
driftsavfall som befriats från övervakning transporteras från anläggningsområdet på
landsväg till platsen för fortsatt behandling.
För MKB-beskrivningen uppgörs en mer ingående transportutredning med de säkerhetsbedömningar som behövs. På den karta som presenterades ovan (Bild 4-4) visas
forskningsreaktorns läge, de alternativa platserna för mellanlagring och slutförvaring
samt möjliga hamnar i Finland.
Mellanlagring
Förpackat rivnings- och driftsavfall kan mellanlagras antingen i anslutning till reaktorbyggnaden i Otnäs eller vid kärnkraftverket i Lovisa eller Olkiluoto. Kraftverken har för
ändamålet lämpliga utrymmen som används för lagring av driftsavfall. Avfall kan möjligen mellanlagras i ett isolerat utrymme i anslutning till slutförvaringsrummet för lågoch medelaktivt avfall. Vid planeringen av mellanlagringen beaktas att högaktivt avfall
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inte kan lagras som sådant i kraftverkens lager för driftsavfall, vilket innebär att man för
en del av rivningsavfallet från forskningsreaktorn kan behöva förpackningar med bättre
strålskydd än de förpackningar som normalt används vid kraftverket.
Slutförvaring
Slutförvaringen av rivnings- och driftsavfallet från forskningsreaktorn skulle kunna genomföras i slutförvaringsutrymmen för lågaktivt eller medelaktivt avfall i berggrunden
på kärnkraftverksområdena i Lovisa och Olkiluoto.
Slutförvaringsutrymmet i Lovisa har sprängts in i 110 meters djup i berget på kraftverksområdet. Slutförvaringsutrymmet består av två tunnlar och ett bergrum. Alla utrymmen har tätats med sprutbetong. Torrt avfall placeras i tunnlarna förpackade i ståltunnor på 200 liter. Stabiliserad jonbytesmassa slutförvaras i bergrummet i cylinderformade kärl av armerad betong.
Slutförvaringsutrymmet i Olkiluoto ligger på kraftverksområdet och består i dagens läge
av två silon som sprängts in i berget. Silorna har en höjd på cirka 35 meter och en diameter på 24 meter, och deras nedre yta ligger på 95 meters djup. Den andra silon har en
isolering av armerad betong mellan avfallet och berget. Silon för lågaktivt avfall 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 betong. Flytande avfall förpackas dessutom i ståltunnor på 200 liter. Tunnornas innehåll
stabiliseras i bitumen. Även huvuddelen av det torra avfallet förpackas i tunnor som
pressas därefter samman med en press. Enligt planerna ska slutförvaringsutrymmet i
Olkiluoto byggas ut för slutförvaring av kraftverksavfall från de nya kärnkraftverksenheterna (OL3 och OL4) och av rivningsavfall från samtliga anläggningsenheter i separata silon.
Eventuell fortsatt behandling av grafitdelarna i rivningsavfallet från forskningsreaktorn i
utlandet bedöms då den tekniska lösningen för slutförvaringen utvecklas. Den mest krävande radionukliden med tanke på slutförvaringens långtidssäkerhet är kol-14, som
måste isoleras långvarigt från biosfären. Det finns en stor mängd aktiverat grafitavfall i
forskningsreaktorer och grafitmodererade kraftreaktorer runt om i världen (bl.a. i Ryssland och Storbritannien) och därför utvecklas metoderna också internationellt.
I rivningsavfallet från forskningsreaktorn finns också andra material som kräver separata utredningar för slutförvaring, såsom aluminium och strålbehandlingsstationens moderatormaterial som innehåller fluor.
4.3.2.3

Konventionellt avfall
Under avvecklingsprocessen uppkommer också små mängder konventionellt avfall (till
exempel pappers- och plastavfall samt livsmedelsavfall) och farligt avfall (till exempel
lysrör och kemikalier). Detta avfall hanteras på påkallat sätt.

4.3.3

Utsläpp av radioaktiva ämnen
Avvecklingen och nedmonteringen av forskningsreaktorn planeras på så sätt att mängden radioaktiva ämnen som kommer ut i omgivningen är mycket liten och underskrider
de fastställda gränsvärdena för dem i lagstiftningen och i Strålsäkerhetscentralens direktiv YVL C.3, som är under beredning.
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4.3.3.1

Utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen
Radioaktiva ämnen som uppkommer vid avvecklingsåtgärderna i anläggningen samlas
in, renas genom filtrering eller avdunstning och stabiliseras. Vid hanteringen av avfall
kan små mängder radioaktiva ämnen frigöras. Utsläppen kan innehålla mycket små
mängder ädelgaser (xenon och krypton) eller gasformiga aktiveringsprodukter (kol-14),
men i praktiken innehåller de endast aktiva ämnen i partikelform.
I forskningsreaktorns säkerhetstekniska bruksanvisningar definieras som gränsvärde för
utsläpp av radioaktiva ämnen i luft och vatten en tiondel av det motsvarande gränsvärde
för kärnkraftverk som ges i statsrådets förordning (733/2008).
Utsläpp i luften
När forskningsreaktorn är i drift råder det undertryck i reaktorbyggnaden i förhållande
till utomhusluften i tre steg på så sätt att luft strömmar utifrån 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 ventilationssystem. Ventilationsluftens aktivitet följs upp med kontinuerlig mätning. Motsvarande system kan användas även i
forskningsreaktorns rivningsskede.
Utsläppen i luften sker genom reaktoranläggningens frånluftsrör.
Strålsäkerhetscentralen har utifrån VTT:s beräkningar som bygger på den normativa årliga dosgränsen (0,01 mSv) bekräftat att den årliga normativa utsläppsgränsen för utsläpp via ventilationen är 3,7 TBq (Ar-41).
Utsläpp i vatten
Då forskningsreaktorn är i normal drift uppkommer inte radioaktivt avloppsvatten i anläggningen. Vatten som ansamlas från handfaten och golvbrunnarna i reaktorbyggnaden
då forskningsreaktorn är i drift leds till uppsamlingsbehållare. Radioaktiviteten av vattnet i uppsamlingsbehållarna mäts från vattenprov. I avloppsvattnen har inte observerats
radioaktiva ämnen före tömning av behållarna. Behållarna tömdes senast 2011. Från
uppsamlingsbehållarna kan vattnet ledas via regnvattenavloppssystemet till en damm i
närheten (Ossinlampi) och via sjön vidare ut i havet (Bredviken). Det är också möjligt
att leda avloppsvattnet ut i Esbo stads avloppsnät efter behov. Motsvarande system kan
användas även i forskningsreaktorns rivningsskede, och då är utsläpp av radioaktiva
ämnen till vatten inte att vänta.

4.3.3.2

Strålningsdoser och hälsokonsekvenser för befolkningen
Då forskningsreaktorn FiR 1 är i normal drift och under avvecklingen av forskningsreaktorn frigörs mycket små mängder radioaktiva ämnen i miljön (i luft och vatten), och
den strålning som befolkningen exponeras ligger klart under gränsvärdet.
Utgångspunkten för planeringen av nedmonteringen är att vidta sådana skyddsåtgärder
som förhindrar att radioaktiva ämnen frigörs i miljön. På befolkningen i omgivningen
tillämpas under avvecklingen samma exponeringsgränser för strålning som då forskningsreaktorn är i drift. Gränsvärdet för den årsdos som en individ får till följd av driften av forskningsreaktorn är 0,01 millisievert (mSv).
Vid nedmonteringen av kärnanläggningen säkerställs strålningsskyddet för alla personer
som deltar i arbetet i enlighet med samma föreskrifter som under anläggningens drifts-
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fas. Särskild uppmärksamhet ägnas strålsäkerheten vid hantering av aktiverat material.
Enligt strålskyddsförordningen (1512/1991) får den effektiva dos som en arbetstagare
erhåller vid strålningsarbete inte överskrida medeltalet 20 mSv per år under fem år, och
inte 50 mSv under något år.
Behandling av använt kärnbränsle och rivningsavfall
Då använt kärnbränsle förflyttas för lagring eller förbereds för transport, kan driftspersonalen exponeras för extern strålning. Då skydd används, uppstår dock ingen betydande exponering. Vid nedmonteringen av kärnanläggningen ska man säkerställa strålningsskyddet för alla personer som deltar i arbetet i enlighet med samma föreskrifter
som under driftsfasen. På motsvarande sätt tillämpas under avvecklingen samma exponeringsgränser för strålning på befolkningen i omgivningen som så forskningsreaktorn
är i drift.
De viktigaste källorna till stråldoser i rivningsavfallet är Co-60, som finns i stål, och Zn65, som finns i aluminiumkomponenter. Enligt en preliminär uppskattning medför den
omedelbara nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1 en kollektiv dos på cirka 0,14
manSv för personalen. Denna dos innehåller även den dos som orsakas av förflyttningen
av det använda kärnbränslet. Den uppskattade dosen beträffande FiR 1 kontrolleras i
den slutliga, detaljerade rivningsplanen.
Förpackningarna för rivningsavfall som ska slutförvaras ska planeras på så sätt att slutförvaringen av dem inte medför strålningsexponeringar som överskrider de dosbegränsningar som tillämpas vid slutförvaringsanläggningen, då både mängden av radioaktiva
ämnen som finns i rivningsavfallet från forskningsreaktorn och i anläggnings- och rivningsavfallet från andra kärnkraftsenheter beaktas.
Transport
Under transporten av använt kärnbränsle exponeras befolkningen i närheten av transportrutten för extern strålning i liten omfattning. Doshastighetsnivån är dock så låg att
den inte har hälsokonsekvenser för befolkningen.
Vid en olycka i anslutning till transporten kan den lokala befolkningen exponeras för
strålning, om använt kärnbränsle blir skadat och radioaktivt ämne läcker ut. En transportbehållare med använt kärnbränsle från forskningsreaktorn innehåller en betydligt
mindre mängd radioaktiva ämnen än en transportbehållare för använt kärnbränsle från
ett kärnkraftverk.
Olyckssituationer
De enda potentiella olycksfallen i anslutning till forskningsreaktorns kärnavfallshantering som kan antas ha betydelse för reaktorbyggnadens omgivning är olyckor som sker
vid hanteringen av använt kärnbränsle. Radioaktiva ämnen skulle kunna frigöras om
kapslingen omkring kärnbränslet i en kärnbränslestav gick sönder. Då skulle radioaktiva
ädelgaser kunna frigöras i reaktorhallen och vidare ut i omgivningen. Olycksfall av
denna typ är dock ytterst sällsynta vid Triga-reaktorer, och dessa olyckor förhindras genom att välja de rätta arbetsmetoderna.
Förhållningsreglerna och forskningsreaktorns beredskapsplan kontrolleras på ett av
Strålsäkerhetscentralen godkänt sätt innan använt kärnbränsle förflyttas.
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4.3.4

Konventionella utsläpp
Utsläpp i luften
Trafiken och transporterna i anslutning till avvecklingen orsakar små mängder avgasutsläpp i luften. Trafikmängderna är små eftersom endast cirka 10 lastbilar avgår från
forskningsreaktorn i avvecklingsskedet. Under avvecklingsskedet är området i liten omfattning också föremål för personalens pendeltrafik.
Utsläpp i vattendrag
I forskningsreaktorns kylsystem används inte vattenkondensering eftersom den värmeenergi som överförs från reaktorhärden till vattnet under drift frigörs i atmosfären via tre
stycken avkylningstorn som placerats på taket av laboratoriebyggnaden bredvid reaktorbyggnaden. 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 forskningsreaktorn behandlas på behörigt sätt, analyseras och leds därefter ut i Esbo stads avloppsnät.

4.3.5

Buller, vibrationer och damm
Nedmonteringsarbetena i anslutning till avvecklingen av reaktorn orsakar i viss omfattning buller, vibrationer och damm, som kan jämföras med de effekter som uppstår under byggnadstiden. Effekterna är kortvariga.
Bullret och vibrationerna under nedmonteringsarbetena har inga betydande negativa effekter på omgivningen eftersom de främst riktas till lokalerna inomhus i reaktorbyggnaden. Nedmonteringsarbetena utförs i huvudsak på dagtid, vilket innebär att nedmonteringsarbetenas effekter begränsas till tiden mellan cirka klockan 7.00 och 19.00. Vid
nedmonteringsarbetena iakttas föreskrifterna om buller och vibrationer i arbetarsäkerhetslagstiftningen.
Nedmonteringsarbetena orsakar ringa och kortvarig damning, som inte har betydande
konsekvenser för närområdet. Damningen begränsas i huvudsak till reaktorbyggnadens
lokaler och till nedmonteringsarbetena. Spridning av damm utanför byggnaden förhindras på behörigt sätt, och vid nedmonteringsarbete iakttas föreskrifterna i arbetarskyddslagstiftningen.

4.3.6

Övriga konsekvenser
Eventuell förekomst av asbestisolering i konstruktionerna och andra skadliga ämnen i
byggnadsmaterialet utreds innan nedmonteringsarbetet inleds, och de behandlas på behörigt sätt.
I forskningsreaktorns lokaler finns små mängder kemikalier som används främst vid
städning och i undersökningar. Vid avvecklingen förpackas kemikalierna på behörigt
sätt och vidarebefordras till fortsatt behandling som farligt avfall.
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5

NULÄGET I FORSKNINGSREAKTORNS OMGIVNING

5.1

Samhällsstruktur och markanvändning
Forskningsreaktorn är belägen i stadsdelen Otnäs i Esbo stad, i en byggnad på tomt nr 9
i kvarter nr 1 på en udde som skjuter ut i Bredviken från sydväst (Bild 5-1). Forskningsreaktorns näromgivning utgörs av kärnan av campusområdet i Otnäs. I campusområdet
finns utöver Aalto-universitetets lokaler också bland annat lokaler för VTT:s forskningsverksamhet, Otnäs köpcentrum, utbildningscentret Dipoli samt studentbostäder.

Bild 5-1. 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 AaltoYliopistokiinteistöt Oy. Reaktorlokalerna ligger i en separat del av 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)
Inga ändringar i markanvändningen är att vänta i reaktorns närmaste omgivning. Området 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.
Landskapsplanen
I området gäller Nylands landskapsplan som har laga kraft (15.8.2007). Otnäs finns i ett
område som i planen har anvisats som ett 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
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rekreationsförbindelse till Otnäs strandzon. För västmetron har ett nytt metrospår och en
station märkts ut i planen. (Esbo stad 2013a)
Detaljplan
I området gäller detaljplanen Otsvängen, ändring av detaljplanområdena 220502 och
220503. Detaljplanen omfattar kvartersområdet 10001, tomterna 6, 7, 8 och 9.
Forskningsreaktorbyggnaden med närområden ligger i ett kvartersområde som betjänar
undervisning och forskning (YO-1).
I området 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 som är under beredning har området
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)
Övriga planer för markanvändningen
Planer för markanvändningen som gäller andra områden finns bland annat i följande
material:
Otnäs
markanvändningsplan,
Otnäs-visionen
samt
Otnäs
metrostationsbyggnad – lokaler för innovationsuniversitetet och kommersiella tjänster.
(Esbo stad 2013a)
5.2

Landskap, stadsbild och kulturmiljö
Aalto-universitetets campusområde i Otnäs (Bild 5-1) 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)

5.3

Människor och sammanslutningar
I Otnäs campusområde i Esbo fungerar utöver Aalto-universitetet bland annat kongresscentret Dipoli samt VTT:s enheter. 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 avstånd om två kilometer. År 2011 hade StorHagalund 42 915 invånare. (Esbo stad 2013b)
Otnäs tillhör Finlands mest tättbebodda område, och det finns dessutom många arbetsplatser 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. Mängden dagbefolkning inom en radie på 30 kilometer från reaktorn var cirka 1 200 000 personer. (Statistikcentralen 2011)
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I Otnäs finns mångsidiga rekreationsmöjligheter, såsom Otnäs idrottsplan, som lämpar
sig för både sommar- och vinteridrott, Othamnen (båthamn), Othallens idrotts- och motionscentrum samt rekreations- och motionsleder som går i huvudsak i strandområdena.
Inom cirka två kilometers avstånd från projektområdet ligger två skolor och 18 dagvårdsenheter.
5.4

Flora, fauna och skyddsobjekt

5.4.1

Växt- och djurliv
Forskningsreaktorn FiR 1 ligger i den sydvästra delen av havsviken Bredviken. Forskningsreaktorbyggnaden 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 ligger 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 kusten. 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. Enligt beredningsunderlaget för Otsvängens detaljplan, som omfattar uddens intre delar, finns det lindalléer, enstaka stora lindar,
tallskogar och parkeringsområdesplanteringar i området. 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.

5.4.2

Naturskyddsområden och naturobjekt
På två kilometers avstånd från Otnäsområdet finns följande Naturaområden, naturskyddsområden och objekt för nationella naturskyddsprogram (Bild 5-2) (databasen
OIVA 2013, ELY-centralen i Nyland 2013):
Naturaområdet samt IBA- och FINIBA-fågelbeståndsområdena i Bredvikens fågelvatten
Naturaområdet Bredvikens fågelvatten (FI0100028, Esbo, 192 ha, SPA/SCI) är en vassbevuxen 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 rördom, sångsvan, tundrasvan,
svarthakedopping, salskrake, brun kärrhök, blå kärrhök, brushane, grönbena och smalnäbbad simsnäppa rikligt förekommande i viken. Naturaområdets avgränsning omfattar
utöver det egentliga vassbevuxna området även tidigare åker och buskage på fastlandet
och öppnare vattenområden längre ut i viken.
Grunden till skyddet med Naturaområdet är 20 fågelarter i bilaga I till fågeldirektivet
och 12 flyttfågelsarger samt följande naturtyper i naturdirektivet (% av arealen, * = prioriterad naturtyp):
1160 Stora grunda vikar och sund (78 %),
1630 Boreala strandängar av Östersjötyp (11 %)*
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6430 Högörtängar (5 %)
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 föreslagits 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 Bredviken-Gammelstadsviken-Vik (078) som är ett av Finlands internationellt betydande
IBA-fågelområden (Leivo m.fl. 2001). Med en något mer extensiv avgränsning som omfattar Bredvikens Viks område (210247) ingår viken i Finlands nationellt viktiga
FINIBA-områden. Bredviken är ett viktigt undervisnings- och forskningsobjekt i huvudstadsregionen. 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 naturinformationscenter.
Forskningsreaktorn ligger cirka 250 meter söder om Naturaområdet, området för fågelvattensskyddsprogrammet, naturskyddsområdet och IBA-området. På Bredvikens strand
på Otnäs sida finns en del av Bredvikens strandängar som används sommartid som betesmarker för boskap. Det andra fågeltornet ligger cirka 700 meter från forskningsreaktorn.
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Bild 5-2. 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 traditionslandskap cirka 1,4 kilometer nordväst om forskningsreaktorn.
5.5

Jordmån och berggrund samt grundvatten
Jordmån och berggrund
Det kortaste avståndet från forskningsreaktorn till Finska vikens strandlinje är 300 meter. 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 Ossinlampi är cirka +1,6.
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
högre än omgivningen och som går i nordostlig sydvästlig riktning. Det kortaste av-
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ståndet mellan reaktorbyggnaden och metrotunneln som sprängs in i berggrunden söder
om reaktorbyggnaden är cirka 400 meter.
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 relativt 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 del lösa jordtäcket är tunt. I närheten av stranden och i sänkor förekommer 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 hushållsvattenbrunnar.
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. Grundvattenytan ligger i allmänhet på cirka 1–2
meters djup under markytan. Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning 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.
5.6

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 ligger 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 damm på cirka 0,2 hektar.
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 vidsträckta områden av öppet vatten i Bredviken. Avloppsvatten från avloppsreningsverket
i Tali pumpades ut i Bredviken fram till 1986. Undervattensvegetationen håller långsamt 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 miljöcentral 2012)
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-
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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 effekterna av avloppsvattnet från Esbos avloppsreningsverk i Finnå. Det senaste sammandraget av observationer under flera år är från 2006. Vattenkvaliteten i Bredviken är tillfredsställande 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 under motsvarande tidsperiod. Djurplanktonarterna i området karaktäriseras av en riklig
förekomst av sötvattensarter 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).
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 strålningsmätningarna i miljön rapporteras årligen till Strålsäkerhetscentralen. Utöver strålningsnivåerna mäts årligen också vatten- och
bottensedimentprover i Ossinlampi. I vattenproven från sjön har inte observerats tecken
på artificiell radioaktivitet under något år. I bottensedimentproven från sjön har däremot
observerats en svag cesiumaktivitet som sannolikt härstammar från nedfallet efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. (VTT 2011)
5.7

Trafik
Forskningsreaktorn ligger i Otnäs i närheten av Ring I (regionväg 101), som passerar
forskningsreaktorns område på ett avstånd om cirka 1,5 km. Ring I har i förbindelser till
flera huvudvägar nordlig-ostlig riktning och leden slutar i söder med Västerleden (stamväg 51).
Runt forskningsreaktorns område går Otsvängen. I Teknologbyn i Otnäs finns ändhållplatsen för flera busslinjer i Esbo och flera regionlinjer går förbi området. Otsvängen leder 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 fordon 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. Nordsjö hamn betjänar container- och rorotrafik. Hamnområdets areal är 150 hektar. Hamnen
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.
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-
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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
fartyg som transporterar sammanlagt cirka 850 000 ton gods (råvaror eller färdiga produkter till och från produktionsanläggningar). De fartyg som besöker hamnen är i huvudsak bulklast- och styckegodsfartyg. (Kantvik Shipping 2013, Västra Finlands miljötillståndsverk 2006)
Till Kantviks hamn leder Obbnäsvägen (1191) från Västerleden (stamväg 51). Den genomsnittliga trafikmängden på Obbnäsvägen (1142) år 2011 var 6000 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. (Trafikverket 2013)
5.8

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 forskning och andra ändamål samt trafiken på Otsvängen och Otnäsvägen. Enligt bullermätningarna har bullret i forskningsreaktorn omgivning varit högst 50 decibel. Bullret har
varit på nivån för riktvärdet nattetid (50 dB) och dagtid under rikvärdet (55 dB). (Nylands miljöcentral 2009)
För närvarande uppstår buller och vibrationer dessutom genom sprängnings- och byggnadsarbetena på Västmetrons station i Otnäs och metrotunnlarna. Enligt metroprojektets
preliminära tidsplan slutförs sprängningarna i juli 2013 och byggarbetet på Otnäs station
hösten 2015. (Västmetron 2013)

5.9

Klimat och luftkvalitet
Den närmaste observationspunkten till Otnäs under klimatuppföljningsperioden 1981–
2010 finns i Kajsaniemi i Helsingfors. Esbo har ingen egen observationspunkt. Den genomsnittliga årliga nederbördsmängden i observationspunkten i Kajsaniemi är 655 millimeter, och årets medeltemperatur är 5,9 °C. (Pirinen ym. 2012) Enligt Meteorologiska
institutets vindatlas för Finland är den rådande vindriktningen i Otnäs sydväst (Meteorologiska institutet 2013).
Helsingforsregionens miljötjänster följer årligen upp luftkvaliteten i huvudstadsregionen. År 2012 var luftkvaliteten oftast god eller tillfredsställande. Luftkvaliteten klassificerades som god eller tillfredsställande över 90 procent av tiden på alla mätstationer
med undantag av Mannerheimvägen och Ring I. (HSY 2013) Utredningarna och mätningarna av luftkvaliteten utförs av Meteorologiska institutet.

5.9.1

Normala utsläpp
De viktigaste källorna till luftföroreningar i huvudstadsregionen är trafik, energiproduktion och användning av eldstäder. De viktigaste föroreningarna som försämrar luftkvaliteten är partiklar (PM = particulate matter), kväveoxid (NO2), ozon (O3), kol-
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monoxid (CO), svaveldioxid (SO2), flyktiga organiska föreningar (VOC) samt vissa polycykliska 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 uppmätta dygnshalterna varierade i intervallen 6–63 µg/m3 och timhalterna 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 gränsvärdet för medeltalet
för åtta timmar (10 mg/m3), och de minskade med 9 procent jämfört med 2011. Halterna
av inandningsbara partiklar har minskat under de senaste åren tack vare det effektiviserade underhållet och rengöringen av gatorna. Årsmedeltalen för mikropartikelhalterna år
2012 varierade i olika mätningsmiljöer i intervallen 6,7–9,6 µg/m3, och de ligger under
WHO:s riktvärde (10 µg/m3). Ozonhalterna har ökat i huvudstadsregionen på längre
sikt. Långväga transport av ozon från andra håll i Europa påverkar halterna klart. (HSY
2013)
5.9.2

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 möjligt. Då forskningsreaktorn är i normal drift består utsläppen av radioaktiva ämnen i luften uteslutande av ädelgasen Ar-41 (Argon), vars halveringstid är 1,83 timmar. Ädelgaser blandas med luften i atmosfären och på grund av gasens korta halveringstid förekommer Ar-41 endast i små halter 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 utsläppsgränserna
klart. Som störst har de motsvarat endast cirka 17 procent av utsläppsgränsen. Den årliga utsläppsgränsen för Ar-41 är 3,7 TBq (VTT 2011)
För att minska strålningsbelastningen till följd av den radioaktiva argongasen är luftutrymmena i reaktorhärdens område stängda då de inte används, varvid Ar-41 sönderfaller
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 argon
övervakas.

5.10

Strålning
Den strålning som orsakas av utsläpp från forskningsreaktorn i miljön är mycket ringa
jämfört med bakgrundsstrålningen i naturen, och strålningsnivåerna och utsläppen övervakas kontinuerligt. Övervakningsmätningar görs i omgivningen för att följa upp förekomsten 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)
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Som normativt gränsvärde för stråldoserna vid utsläpp som uppkommer då reaktorn är i
drift och vid reaktorns bestrålningsverksamhet tillämpas gränsvärdet för den årliga dosinteckningen om 0,01 mSv, som är en tiondel av gränsvärdet för den årliga dosinteckningen för en individ i befolkningen i enlighet med YVL-direktiv 7.1 (Strålsäkerhetscentralen 2006). Detta gränsvärde gäller utsläpp som utförs både via ventilationen och
avlopssystemet.
Höjningen av strålningsnivån utanför reaktorhallens vägg då reaktorn är i drift med en
effekt på 250 kW är mindre än 0,0001 mSv i förhållande till bakgrundsstrålningen i naturen, 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. I vattenproverna från sjön har inte observerats tecken på artificiell radioaktivitet under något år. I
bottensedimentproverna från sjön har däremot observerats en svag cesiumaktivitet som
sannolikt härstammar från nedfallet efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. (VTT 2011)
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6

NULÄGET AV MILJÖN I DE ALTERNATIVA MELLANLAGRINGS- OCH
SLUTFÖRVARINGSSTÄLLENA I FINLAND

6.1

Olkiluoto

6.1.1

Samhällsstruktur och markanvändning
Olkiluoto kraftverksområde, som ägs av Industrins Kraft Abp (TVO), ligger i västra ändan av ön Olkiluoto i Euraåminne kommun (Bild 6-1). På kraftverksområdet finns
kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 som byggdes 1973–1980, samt enheten Olkiluoto 3 som är under byggnad. På kraftverksområdet ligger bland annat ett
mellanlager för använt kärnbränsle (KPA-lagret), mellanlager för låg- och medelaktivt
kraftverksavfall (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 underjordiska forskningsutrymmet för slutförvaringsanläggningen för använt
kärnbränsle i berggrunden ONKALO. Posiva har hyrt det för slutförvaring av använt
kärnbränsle planerade området i öns mittersta del av TVO fram till 2103.

Bild 6-1. Läget av Olkiluoto kraftverksområde och slutförvaringsområdet för använt
kärnbränsle.
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På ön finns utöver kraftverksverksamheten och funktionerna i anslutning till den även
Fingrid Abp:s elstation, TVO:s vindkraftverk och Fingrid Abp:s gasturbinanläggning
för behov av reservkraft.
Öster om kraftverksområdet består ön av skog. I mitten av öns norra strand finns en industrihamn, och i öns östra ända finns jordbruksområden och semesterbosättning. De
närmaste bostadsbyggnaderna ligger cirka tre kilometer från kraftverksområdet. Avståndet till Raumo centrum är cirka 13 kilometer och till Euraåminne kyrkby cirka 16
kilometer.
Omkring kärnkraftsområdet finns en skyddszon som utsträcker sig fem kilometer från
området. I denna zon gäller begränsningar för markanvändningen. Vid planeringen och
genomförandet av funktioner i zonen ska Strålsäkerhetscentralens anvisningar iakttas
(YVL 1.10). (Posiva 2008, TVO 2013)
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 reserverats för anläggningar, byggnader och konstruktioner för energiproduktion samt anläggningar och byggnader för slutförvaring av använt kärnbränsle. På området gäller
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Utanför kraftverksområdet i Olkiluoto har med beteckningen (en) anvisats ett målområde för utveckling av
energiförsörjningen. Enligt planläggningsföreskrifterna i planen ska särskild uppmärksamhet fästas vid tryggandet av energiförsörkningen, slutförvaringsverksamheten och
utvecklingsförutsättningarna vid planläggningen av området. (Satakuntaförbundet 2013)
Generalplaner
I Olkiluotoområdet gäller delgeneralplanen för Olkiluoto som har rättsverkan. Delgeneralplanen fastställdes av kommunfullmäktige 19.5.2008. Planen fick laga kraft 2010.
Kraftverksområdet har i sin helhet anvisats i planen med EN-beteckningen. Enligt planläggningsföreskriften får man i området bygga kärnavfallsanläggningar som anknyter
till slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall och högaktivt avfall i enlighet med
bygglov som beviljats enligt kärnenergilagen.
I delgeneralplanen har det området där det använda kärnbränslet enligt planerna ska placeras anvisats som avfallshanteringsområde med delområdesbeteckningen (ej). Mellanlagringen av kärnbränsle och slutförvaringen av rivningsavfall ska enligt planerna placeras i ett område som i delgeneralplanen anvisats med delområdesbeteckningen (vj), som
är ett område där det är möjligt att placera kärnavfallsanläggningar.
I ändringen av delgeneralplanen för Raumos norra stränder som har rättsverkan (fastställd 29.2.2008) 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 ovanjordiska utrymmen för slutförvaringsutrymmena har inte utsträckts till området. (Euraåminne
kommun 2013)
Detaljplaner
På området för de nuvarande kärnkraftverksenheterna gäller detaljplaner som fastställdes 1974 och 1997. År 2005 fastställdes två detaljplaner genom vilka man i Olkiluotos
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sydöstra del anvisade bl.a. ett kvartersområde för personalbostäder och byggnadsplatser
för byggnader med verksamhetslokaler. För de östra delarna av ön Olkiluoto finns ytterligare tre fastställda strandplaner som styr semesterbosättningen. I de gällande detaljplanerna har inga områden särskilt reserverats för slutförvaringsverksamheten. År 2010
fastställde Euraåminnes kommunfullmäktige en detaljplan för slutförvaringsområdet
och en ändring av detaljplanen samt hävning av en detaljplan och strandplan. Med detaljplanen reserverades området för slutförvaring av kärnbränsle i enlighet med delgeneralplanen.
Till följd av att markanvändningen i Olkiluoto energiproduktionsområde utvidgades inledde Rauma stad år 2008 beredningen av en ändring av detaljplanen för öarna Kuusisenmaa, Leppäkarta och Vähä-Kaalonperä med omgivande områden. Detaljplaneområdet angränsar i öster till Euraåminnes kommungräns och Olkiluotos kärnanläggningsområde. (Euraåminne kommun 2013)
6.1.2

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 storskalig industriell miljö. Från området leder en bred kraftledningsgata i riktning mot fastlandet. Till övriga delar är 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. (TVO
2007)

6.1.3

Människor och sammanslutningar
Olkiluoto kärnkraftverk och slutförvaringsområde för använt kärnbränsle ligger på ön
Olkiluoto i Euraåminne kommun. I Olkiluoto finns mycket lite bosättning, och de närmaste permanenta bostäderna ligger cirka tre kilometer från kraftverksområdet. År 2007
bodde cirka 70 personer permanent inom ett avstånd på fem kilometer från kraftverksområdena. De närmaste betydande bosättningscentra är Raumo (12 km), Euraåminne
(14 km) och Luvia (16 km). År 2012 hade Raumo stad 39 842 invånare, Euraåminne
kommun 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
rikligt med semesterbosättning. De närmaste fritidsbostäderna finns vid norra stranden
av Olkiluoto (Munakari). År 2007 fanns det cirka 550 semesterbostäder inom ett avstånd på fem kilometer från kraftverksområdena. (Industrins Kraft Abp 2008)
Inom ett avstånd på 10 kilometer från anläggningsområdet finns fyra lågstadieskolor.
(Industrins Kraft Abp 2008)

6.1.4

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 sydboreala vegetationszonens sydvästra område i Satakunta biogeografiska landskap (databasen OIVA 2013). Bottniska vikens kustområde präglas av snabb landhöjning och av
strandvegetation som förekommer zonvis till följd av landhöjningen.
Naturmiljön i Olkiluoto har förändrats kraftigt genom mänsklig verksamhet, men på ön
finns också barrträdsdominerade moskogar, strandskogszoner med lövträd, berg och
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små myrar. Olkiluotoområdet är till sina naturförhållanden ett typiskt kustområde i Sydvästra Finland. Floran, faunan och jordmånen i området är mycket likartade som i de
angränsande områdena. Obebyggda strandområden, särskilt på nordsidan, representerar
ofta frodiga strandbiotoper i naturligt tillstånd. Lokalt betydande naturobjekt på ön är
Tyrniemi skog med dess rötträd och igenvuxna tjärnar i öns nordvästra del, samt
Flutanperä klibbalskärr, som delvis förlorat sitt naturliga tillstånd. Det finns relativt
många djurarter på 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 2000nätverket är Raumo skärgård (FI0200073), vars närmaste objekt ligger cirka en kilometer 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 vidare avgränsning
utgör området det nationellt betydelsefulla FINIBA-fågelområdet Raumo-LuviaBjörneborgs skärgård (120074). Skär och holmar som tillhör Naturaområdet och betydande IBA- och FINIBA-fågelområden finns på 1 2 kilometers avstånd från kärnkraftverksområdet utanför ön Olkiluotos västra spets. (Databasen Oiva 2013, ELY-centralen
i Sydvästra Finland 2013)
På Olkiluoto finns Liiklankari skogsområde som ingår i Naturaområdet. Detta område
ligger i den omedelbara närheten av slutförvaringsområdet för använt kärnbränsle. Liiklankari tillhör det nationella programmet för skydd av gamla skogar (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
(AMO000093), Koivukari (MRA202659), Vasikkari (MRA203039), Mäntyrinne
(YSA206416), Voitka (MRA203036) samt FINIBA-fågelområdet Euraås mynning
(120075). (Databasen Oiva 2013, ELY-centralen i Sydvästra Finland 2013)
6.1.5

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 Ab 2008)
Berggrunden består i huvudsak av migmatiter och dess ålder är cirka 1,8–1,9 miljarder
år. Berggrundens översta del har mer sprickor ner till 120–140 meters djup än berggrunden längre ned. De sprickor som förekommer i berggrundens översta del har större
vattenledningsförmåga än sprickor längre ned. (Posiva Ab 2008) Tjockleken på det lösa
jordtäcket i området är i allmänhet 2–4 meter och i genomsnitt 2,5 meter. 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 lager 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
brunnarna ligger cirka 1,4 kilometer från ONKALO. Enligt observationsdata om grund-
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vattnet varierar markgrundvattennivån omkring ONKALO mellan 0 och +8 meter över
havsvattennivån, och berggrundvattnets trycknivå varierar mellan omkring 0 och +10
meter över havsvattennivån.
Jordmåns-, berggrunds- och grundvattensförhållandena i Olkiluotoområdet är ytterst väl
kända eftersom området har undersökt i mer än 20 års tid särskilt som slutförvaringsplats för använt kärnbränsle. Forskningen i området fortsätter än i dag. (Posiva Ab
2008) I berggrunden i Olkiluoto har insprängts forskningsutrymmet ONKALO, som är
avsett för slutförvaring av använt kärnbränsle.
6.1.6

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 Olkiluotovattnet. 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 av största delen av bar klippa. Den näst vanligaste bottentypen är
moränbotten. Sedimentet i sänkorna består av gyttjelera och andra lerarter. Havsområdet
utanför Olkiluoto är relativt öppet. På Olkiluotoområdet finns inga sjöar, åar eller bäckar. Öns enda sjö har torkat ut på grund av utdikning. I Olkiluotoområdet byggdes på
1970-talet en råvattenbassäng (Korvensuo bassäng) för kraftverkets bruk. (Posiva Ab
2008, Industrins Kraft Abp 2008)
Vattnets kvalitet och ekologiska tillstånd i Olkiluotos havsområde påverkas av det allmänna tillståndet av Bottenhavets kustvatten samt av de 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 avloppvatten som pumpas
ut tillsammans med kylvattnet medför (Kirkkala &Turkki 2005). Det kylvatten som
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 och 20 kvadratkilometer.
Syresituationen har i allmänhet varit bra i havsområdet utanför Olkiluoto. Vattnets näringsämneshalter 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. Åvattnen är
den mest betydande källan av näringsämnesbelastning i området. 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 kärväxtdominerade
samfunden 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 bottenfaunans mängder och biomassa samt tidvis förökning av arter eller grupper som gynnas av eutrofieringen (Turkki 2007).
I havsområdet utanför Olkiluoto bedrivs yrkesfiske, som främst är nätfiske. De viktigaste fångstarterna var abborre, gädda, sik, strömming, braxen och mört (Industrins Kraft
Abp 2008). Även små mängder lax och öring fångades. Bestånden av de viktigaste
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fiskarterna i havsområdet utanför Olkiluoto kan betraktas som goda eller tillfredsställande (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 aktiviteten som härstammade från kraftverket (Taivainen 2007).
6.1.7

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 till Olkiluoto också via Sorkka. Från
Euraåminnes centrum går en väg via Linnamaa till Olkiluoto. I Olkiluotoområdet finns
etablerade trafikförbindelser inklusive hamn, vägar och parkeringsområden.
Olkiluotos trafikvolymer varierar kraftigt på grund av de stora byggprojekten (OL3 och
ONKALO) och årliga avställningar av kärnkraftverken. Det livligaste vägavsnittet av
Olkiluotovägen är den cirka en kilometer långa sträckan från anslutningen till riksväg 8
mot Olkiluoto. År 2010 utgjorde den genomsnittliga trafikvolymen 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, varav 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 2007)
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. Trafiken från riksvägarna till hamnen går längs Hakunintie (väg 22425). Skogsindustrins
trävarutransporter använder också Hankkarintie. Volymen av tung trafik vid hamnkontoret på Hakunintie är cirka 1 700 fordon per dygn. Järnvägsförbindelsen till Raumo
hamn förgrenar sig från järnvägen Tammerfors–Björneborg i Peipohja. Bangårdsområdet ligger mellan Rautatiekatu och Karjalankatu, därifrån järnvägen forsätter till hamnen. (Västra Finlands miljötillståndsverk 2007)
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6.1.8

Buller och vibration
Bullernivån på Olkiluoto kraftverksområde påverkas av TVO:s befintliga kraftverksenheter 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 bullret i de närmaste objekten som exponeras för störning nära riktvärdet för semesterbosättning, 45 decibel, eller tidvis över riktvärdet. Enligt en bullerberäkning som gjordes
2006 underskrider bullret riktvärdena i de närmaste objekten som utsätts för störning efter att enheten OL3 blivit färdigt. (Industrins Kraft Abp 2007)

6.1.9

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 inlandet. På hösten jämnar det varma havet ut dygnets temperaturskillnader och nattfrost förekommer sällan. I Satakuntaområdet är vintern mild och Bottenhavet är isfritt nästan
hela vintern.
Den dominerande vindriktningen i Olkiluoto är sydväst (Meteorologiska institutet
2013). Den årliga nederbördsmängden i Olkiluoto varierar mellan 400 och 700 millimeter.
Luftutsläppen i Euraåminne är ringa. Mängden utsläpp från mindre industrianläggningar, dvs. punktbelastningskällor, samt från så kallade områdeskällor (t.ex. egnahemshus,
bastur) har inte uppskattats. Det finns ingen övervakning av luftkvaliteten Euraåminne.
Den närmaste mätpunkten för uppföljning finns i Raumo. Även på industriorterna
Harjavalta och Björneborg följs luftkvaliteten upp.
Utsläpp av radioaktiva ämnen
Vid hanteringen av de radioaktiva gaser som uppkommer i kärnkraftverket i Olkiluoto
tillämpas principen av bästa tillgängliga teknik. De radioaktiva gaserna samlas in, filtreras och fördröjs för att minska mängden radioaktiva ämnen. Gaser som innehåller små
mängder radioaktiva ämnen leds kontrollerat via ett frånluftsrör i luften. Utsläppen innehåller ädelgaser, jod, aerosoler, tritium och kol-14. Största delen av de radionuklider
som kommer ut i miljön är så kortlivade att de kan endast observeras sporadiskt i anläggningens närmaste miljön. De radioaktiva gaserna blandas med atmosfären och försvagas. 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
i luften åren 2011–2012, cirka 1,2 1,24 TBq, vilket är 0,0002 procent av den fastställda
utsläppsgränsen (utsläppsgräns 9 429 TBq). Utsläppen av jod var cirka 0,0002 procent
av utsläppsgränsen (utläppsgräns 0,103 TBq). (Industrins Kraft Abp 2012)

6.1.10

Strålning
Utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverket i luften och havet följs upp kontinuerligt. Mängden radioaktiva ämnen mäts bland annat från havsvatten, fiskar, alger, bottendjur, luften, jordmån, gräs samt trägårds- och jordbruksprodukter och kött i kraftverksområdet. Övervakningen utförs i enlighet med övervakningsprogrammet för strålningen i kraftverkets omgivning och resultaten rapporteras till STUK. Utifrån utsläppen
beräknas årligen de stråldoser som invånarna i anläggningens närhet får. (Industrins
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Kraft Ab 2008) År 2012 var stråldosen 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 genomsnittlig finländare
får motsvarande stråldos 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 halter 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 regelbundet små
mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket, men halterna har varit
obetydliga för både människan och naturen. (Industrins Kraft Abp 2008)
I livsmedelsprov har observationer av radioaktiva ämnen varit sällsynta. I prov från
mjölk, spannmål och kött har aldrig observerats några radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket i Olkiluoto under hela den tid som kraftverket varit i drift. (Industrins Kraft Abp 2008)
6.2

Lovisa

6.2.1

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 6-2). 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 väg som anlagts på en bank leder
till ön över Kirmosund. 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 kärnkraft, såsom mellanlager för kraftverksavfall, ett mellanlager för använt
kärnbränsle och ett slutförvaringsutrymme för kraftverksavfall. På fastlandet i Hästholmens omedelbara närhet finns byggnader och konstruktioner för stödfunktioner, såsom
reception, bevakning och tillfällig inkvartering för arbetskraften vid årliga avställningar.
Kraftverket omges av en skyddszon med en radie på fem kilometer där markanvändningen är begränsad. (Fortum Power & Heat Oy 2008, Fortum 2013)
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Bild 6-2. 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 ett område för energiförsörjning (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 kraftverket. 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)
Generalplaner
I Lovisa stranddelgeneralplan som har rättsverkan (fastställd 10.12.2008) har ön Hästholmen anvisats som ett 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
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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 utvidgning av detaljplanen för Hästholmens kärnkraftverksområde som fastställdes i
stadsfullmäktige 21.2.2009. 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 på en bank anlagda vägen 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)
6.2.2

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 kraftverksmiljö, och en bred kraftledningsgata leder från området i riktning mot fastlandet.
Till övriga delar är miljöns allmänna framtoning skogig. Det finns inga värdefulla landskaps- eller kulturmiljöobjekt i Hästholmens område. (Fortum Power and Heat Oy
2008)

6.2.3

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. Den närmaste betydande bosättningscentret är Lovisa (11
km). År 2012 hade Lovisa stad 15 519 invånare, av vilka omkring hälften bodde i centralorten. 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 fritidsbosättning. 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 kilometer från kraftverksområdet (Fortum Power and Heat Oy 2008).

6.2.4

Flora, fauna och skyddsobjekt
Ön Hästholmen, som är avskild fastlandet av ett sund, har en areal på cirka en kvadratkilometer. Ön omges av Finska vikens skärgårds- och havsområde. Vegetationsgeografiskt tillhör Hästholmen den sydboreala vegetationszonens sydvästra område (databasen
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
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tack vare den sönderskurna strandlinjen, varierande jordmånen och de talrika holmarna.
På strandområdena finns små strandängar. En beaktansvärd omständighet är de obebyggda stränderna i området som i övrigt är nästan fullbebyggt. (Fortum Power and
Heat Oy 2008) I området har inte träffats 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 ekonomiskogare. Artbeståndet av sjöfåglar är rikt, och i det isfria området utanför
kraftverket samlas sjöfåglar även på vintern. I strandområdet på den östra sidan av udden 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 områdena som tillhör Natura 2000-nätverket ligger cirka två kilometer från kraftverksområdet. Cirka en kilometer från kraftverksområdet ligger området KällauddenVirstholmen (FI0100080), som skyddats på grund av 5 naturtyper i naturdirektivet. Området ingår i det nationella skyddsprogrammet för åsar under namnet Källa och Hamnholmen (HSO010010). Natura 2000-området Pernåvikarnas och Pernå skärgårds havsskyddsområde (FI0100078) ligger som närmast två kilometer sydväst om kraftverksområdet. 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 arterna 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 internationellt 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. Den 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 sparskog (YSA011321) och Björnvikens strand (YSA011320). (Databasen Oiva 2013, ELYcentralen i Nyland 2013)
6.2.5

Jordmån och berggrund samt grundvatten
Den högsta punkten på Hästholmen ligger cirka 16 meter över havsvattennivån. Berggrunden i området består i huvudsak av rapakivigranit. Områden av blottat berg är vanliga 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 meters 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).
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6.2.6

Vattendrag
Lovisa Hästholmen ligger i den yttre delen av Finska vikens inre skärgårdszon. Havsområdet 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 undervattenströsklar. 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)
Avloppsvattnet från kraftverket i Lovisa rengörs innan det avleds till havet, och utsläppen har inga betydande konsekvenser för havsvattnets tillstånd i området. Åvattnen är
den viktigaste belastningskällan i hela det havsområde som omger Hästholmen. Belastningen orsakas särskilt av de näringsämnen, fasta partiklar och syreförbrukande ämnen
som åvattnen transporterar. Vattnets totala fosforhalter har varit något högre på 2000talet än de genomsnittliga halterna på 1980- och 1990-talet. Detta har uppskattas 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 ett–två kilometer från avledningsplatsen (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 Hästholmsfjärden och påverkat förhållandena mellan de olika arterna. För djurplankton har
däremot inte observerats lika klara förändringar i förekomst eller artfördelning som orsakats av kylvattnet. På grund av kylvattnet har vattenväxtligheten blivit frodigare, vilket 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 eutrofieringen, 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 alldeles i avledningsöppningens närhet. I avledningsöppningens närhet trivs även nyinvandrade 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 förekommer lax, havöring, vandringssik, sandsik, skarpsill, sjurygg och storspigg i området. I havsområdet utanför Hästholmen bedrivs yrkesfiske, huvudsakligen med nät. De
viktigaste fångstarterna var gös, lax och abborre. (Ramboll Finland Oy 2006)
Radioaktiva ämnen som härstammar från Lovisa kraftverk har observerats främst i det
sedimenterande materialet på havsbottnen samt i organismer i havet som samlar in aktivitet effektivt. Dessa organismer ingår inte i människans föda. Radioaktiva ämnen som
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härstammar från kraftverket har aldrig observerats i fisk, och endast i undantagsfall i
havsvattnet. (Fortum Power and Heat Oy 2008)
6.2.7

Trafik
Vägtrafik
Lovisa stad ligger i närheten av riksväg 7 (Helsingfors Vaalimaa), som är en del av Finlands viktigaste väg i östlig-västlig riktning, E18. På riksvägen finns anslutningar både
öster och väster om Lovisa. Trafikförbindelsen från riksväg 7 till kärnkraftsanläggningarna på Hästholmen i Lovisa går längs Skärgårdsvägen och Atomvägen (1583). Trafiken från västra anslutningen till kärnkraftverket går genom Lovisa centrum. Till Hästholmen leder en cirka 200 meter lång väg som anlagts på en bank och en bro över Kirmosund.
Trafiken till Lovisa kärnkraftverk då kraftverken är i drift består av pendlings- och underhållstrafik samt av transporter av färskt kärnbränsle, transporter av kemikalier,
brännolja och gaser samt transporter som anknyter till avfallshantering. (Fortum Power
and Heat Oy 2007)
År 2012 utgjorde den genomsnittliga vardagstrafiken per dygn från Märlax till Skärgårdsvägens och Atomvägens korsning 2 100 fordon per dygn, varav cirka 65 tunga
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 kustfarled 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.

6.2.8

Buller och vibration
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 bullernivå 43 decibel vid den mest avlägsna mätpunkten, som finns i ett område för semesterboende, och överskrider därigenom riktvärdet för semesterbosättningsområden nattetid,
40 decibel. (Fortum Power and Heat Oy 2008)

6.2.9

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 läget 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 storindustrier i området. Volymen av utsläpp från mindre industrianläggningar, dvs. från punktkällor, samt från så kallade områdeskällor (egnahemshus, bastur o.d.) har inte uppskat-
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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 utsläpp 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 aerosoler. Vid behandlingen av de radioaktiva gaser som uppkommer tillämpas principen av
bästa tillgängliga teknik. De radioaktiva gaserna samlas in, filtreras och fördröjs för att
minska mängden radioaktiva ämnen. Gaser som innehåller små mängder radioaktiva
ämnen leds kontrollerat via ett frånluftsrör 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 (utläppsgräns 0,22 TBq). (Fortum Power and Heat Oy 2008
& 2012)
6.2.10

Strålning
Programmet för strålningsövervakning i Lovisa kraftverks omgivning omfattar mätningar av extern strålning samt bestämning av aktiviteten i andningsluften, provtagning
från olika faser i näringskedjan som leder till människan samt aktiviteten i människokroppen. 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 jämfört med den genomsnittliga stråldos som finländarna får från andra strålningskällor och
som uppgår till cirka 3,7 mSv per år. Utifrån utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverket i luften och vattnet beräknas årligen de stråldoser som personer som bor i anläggningens 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 vattenmiljön, 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 kärnkraftverk. I jordmånen, gräset på betesmarker, mjölk, trädgårdsprodukter, spannmål,
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kött eller hushållsvatten kar inte observerats radioaktiva ämnen som härstammar från
anläggningen. (Fortum Power and Heat Oy 2008)
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7

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGEN OCH METODER SOM TILLÄMPAS

7.1

Konsekvenser som bedöms och avgränsning av bedömningen
Vid MKB-bedömningen granskas 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 mångfald
samhällsstrukturen, byggnaderna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,
utnyttjandet av naturresurser
växelverkan mellan dessa faktorer.
Då miljökonsekvenser utreds betonas konsekvenser som bedöms och upplevs vara betydelsefulla. Aspekter som allmänheten och olika intressentgrupper tycker är viktiga
kommer fram bland annat genom informations- och samrådsförfarandena.
Utifrån en preliminär granskning av projektets miljökonsekvenser har projektet inga betydande negativa miljöeffekter. Miljökonsekvenser kan uppstå främst i undantagssituationer och vid olyckor, men deras sannolikhet är mycket liten. I värsta möjliga olyckssituation skulle radioaktiva ämnen kunna frigöras i miljön, men även då är de uppskattade
strålningskonsekvenserna enligt en preliminär bedömning mycket små och begränsade
till ett litet område. I MKB-beskrivningen kommer miljökonsekvensernas betydelse att
bedömas bland annat genom att jämföra miljöns tolerans för respektive miljöbelastning
under beaktande av områdets nuvarande miljöbelastning.
Konsekvensbedömningen kommer att bygga på VTT:s befintliga separata utredningar
som anknyter till avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 (preliminär nedmonteringsplan, utredning över transporten av använt kärnbränsle och rivningsavfall, utredningar
om de kalkylmässiga aktivitetsinventarierna i det använda kärnbränslet och rivningsavfallet från forskningsreaktorn FiR 1 och uppskattningar gällande eventuella utsläpp i
undantagssituationer och vid olyckor), befintliga miljökonsekvensbedömningar som genomförts (Posiva Oy 2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp
2008) samt eventuella andra publicerade utredningar och forskningar som anknyter till
ämnet. Vid bedömningen av miljöns tolerans utnyttjas bland annat fastställda riktvärden, såsom utsläppsgränser för radioaktiva ämnen samt tillgängliga forskningsdata.
Med granskningsområde avses här det för varje konsekvenstyp fastställda området, där
den aktuella miljökonsekvensen utreds och bedöms. Granskningsområdena definieras
på så sätt att de täcker influensområdet för den miljökonsekvens som ska granskas. I
MKB-beskrivningsskedet kontrolleras granskningsområdets omfattning utifrån de konsekvensbedömningar som görs och den respons som erhålls på bedömningsprogrammet.
Som område för granskning av miljökonsekvenser har definierats ett område omkring
forskningsreaktorn i Otnäs med en radie på cirka två kilometer. Vid bedömningen av
konsekvenserna granskas även konsekvenserna av transporten av använt kärnbränsle
och rivnings- och driftsavfall i transportrutternas närhet. Som granskningsområden för
de alternativa mellanlagrings- och slutförvaringsplatserna i Finland används de granskningsområden som presenterats vid bedömningen av deras miljökonsekvenser (Posiva
Oy 2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Teollisuuden Voima Oyj 2008). Beträffande
den eventuella returneringen av det använda kärnbränslet till USA granskas endast
transporternas konsekvenser. Ansvaret för kärnbränslet överförs till mottagaren i det
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skede då transporten av kärnbränslet har ankommit till en hamn i USA, och därför
granskas inte miljökonsekvenserna av den fortsatta behandlingen eller slutförvaringen
inte i detta MKB-förfarande.
I det följande redovisas för de miljökonsekvenser som ska granskas och de metoder som
används vid bedömningen separat för varje konsekvens. De granskade konsekvenserna
är konsekvenser som uppstår under normal drift. Bedömningen av konsekvenserna vid
olyckor och undantagssituationer beskrivs i en separat punkt.
7.2

Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Nuläget inom markanvändningen på granskningsområdena utreds med kart- och flygbildsutredningar och baserat på lokalkännedom. Den planerade markanvändningen utreds utifrån gällande och aktualiserade planer samt utifrån eventuella andra planer som
myndigheter gjort gällande området. Vid bedömningen av konsekvenserna beskrivs projektets förhållande till den nuvarande och den planerade markanvändningen.
För bedömningen av konsekvenserna i avsnittet Samhällsstruktur och markanvändning
svarar en markanvändningsplanerare.

7.3

Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Granskningsområdenas landskapsdrag utreds med hjälp av kart- och luftbildsstudier
samt utifrån tidigare gjorda miljökonsekvensbedömningar (Posiva Oy 2008, Fortum
Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Värdefulla objekt i landskapet
och kulturmiljön utreds utifrån riksomfattande och landskapsomfattande material och
andra motsvarande uppgifter. Vid bedömningen av konsekvenserna beskrivs projektets
förhållande till den mer omfattande landskapshelheten och dess förhållande till landskapet i närmiljön.
Bedömningen av konsekvenserna för avsnittet Landskap, stadsbild och kulturmiljö utförs av en landskapsarkitekt.

7.4

Konsekvenser för flora, fauna och skyddsobjekt
Vid bedömningen av konsekvenserna beaktas projektets direkta och eventuella indirekta
konsekvenser för växt- och djurliv samt för naturens biologiska mångfald och växelverkan. Konsekvensbedömningen bygger på de bedömningar som görs i MKB-förfarandets
andra avsnitt bland annat gällande konsekvenserna av utsläpp och trafiken. Bedömningens utgångspunkt är granskningsområdenas naturförhållanden.
Bedömningen av konsekvenserna för naturen görs utifrån information om naturen som
presenteras i tidigare miljökonsekvensbedömningar (bl.a. Posiva Ab 2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Teollisuuden Voima Oyj 2008) och utifrån annan offentligt tillgängligt material (bl.a. miljö- och geoinformationen i tjänsten OIVA, städernas geografiska information om naturobjekt och uppgifterna i registret över organismarter som statens miljöförvaltning upprätthåller). Uppgörande av kompletterande naturutredningar
under MKB-förfarandet betraktas inte som nödvändigt eftersom verksamheten inte utvidgas jämfört med nuläget.
Konsekvensbedömningen utförs av ett arbetspar som består av en fysiker och en biolog.
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7.5

Konsekvenser för jordmånen och berggrunden samt grundvattnet
I MKB-beskrivningen presenteras upgifter om vattentäkts- och grundvattenområden på
granskningsområdena. Konsekvenserna för granskningsområdets jordmån, berggrund
och grundvatten bedöms utifrån utförda jordmåns-, berggrunds- och grundvattenutredningar, områdets terrängformer och jordmånens egenskaper samt utifrån proportionerna
av det område och de underjordiska delar som anläggningen och konstruktionerna i anslutning till den kräver. Bedömningen bygger på befintligt material som beskriver områdenas nuvarande tillstånd.
Konsekvensbedömningen utförs av ett arbetspar som består av en fysiker och en hydrogeolog.

7.6

Konsekvenser för vattendragen
Konsekvenserna för vattendragen bedöms som expertarbetet utifrån befintlig information om granskningsområdenas nuvarande tillstånd (bl.a. Posiva Ab 2008, Fortum Power
and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Vid bedömningen utnyttjas också den
transportutredning som utarbetas för MKB-beskrivningen.
Eftersom det vid avvecklingen och demonteringen av forskningsreaktorn eller vid mellanlagrings- och slutförvaringsutrymmenas verksamhet inte sker intag eller avledning av
kylvatten, behövs ingen särskild kylvattensmodell som stöd för bedömningen.
Konsekvensbedömningen utförs av ett arbetspar som består av en fysiker och en limnolog eller hydrobiolog.

7.7

Konsekvenser från transporter och annan trafik
Trafikeffekterna granskas genom att uppskatta antalet transporter som anknyter till avvecklingen av forskningsreaktorn, samt transportsätten och de rutter som används i detta
sammanhang. Effekterna av både väg- och sjötransporter granskas på de rutter och i de
objekt (lossningsområde, hamnat, mellanlagrings- och slutförvaringsplatser) som projektet kan påverka. De nödvändiga tillfälliga ändringarna i trafikarrangemangen i områdena som behövs presenteras.
I MKB-beskrivningen presenteras en uppskattning av säkerheten för de olika alternativen för transport av använt kärnbränsle samt rivnings- och driftsavfall. Vid bedömningen utnyttjas en separat transportutredning för avvecklingen av forskningsreaktorn som
utarbetas i beskrivningsskedet. Som grund för bedömningen används tidigare utarbetade
miljökonsekvensbedömningar till tillämpliga delar (Posiva Ab 2008, Fortum Power and
Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008).
Bedömningen utförs av miljö- och strålningsexperter som har erfarenhet av bedömning
av miljökonsekvenserna av kärnkraftverk och transporter av använt kärnbränsle..

7.8

Buller- och vibrationseffekter
I MKB-beskrivningen presenteras de olika arbetsskedena vid avvecklingen och en uppskattning av buller- och vibrationseffekterna. Utöver effekterna av rivningsarbetet uppskattas de buller- och vibrationseffekter som uppstår genom transporterna av använt
kärnbränsle och rivnings- och driftsavfall utifrån transportvolymerna och de rutter som
används.
Bedömningen utförs av en diplomingenjör med miljöteknik som specialiseringsområde.
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7.9

Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
I MKB-beskrivningen presenteras en uppskattning av utsläppen av konventionella och
radioaktiva ämnen i luften som uppstår genom avvecklingen av forskningsreaktorn samt
genom transporten, mellanlagringen och slutförvaringen av använt kärnbränsle samt
rivnings- och driftsavfall. Bedömningens utgångspunkt är uppgifterna om granskningsområdenas nuvarande tillstånd. Vid bedömningen utnyttjas resultat från tidigare miljökonsekvensbedömningar (Posiva Ab 2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins
Kraft Abp 2008) och befintlig uppföljningsinformation om utsläpp. Radioaktiva utsläpp
jämförs med de normativa värdena.
Bedömningen utförs av erfarna miljö- och strålningsexperter.

7.10

Avfall och konsekvenser av hanteringen av avfallet
I MKB-beskrivningen presenteras mängderna och kvaliteterna av och behandlingsmetoderna för konventionellt avfall, farligt avfall och radioaktivt avfall som uppkommer
till följd av avvecklingen av forskningsreaktorn. Miljökonsekvenser i anslutning till
dem uppskattas med hjälp av de separata utredningar som utarbetats med anledning av
avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 samt tillämpliga delar av tidigare uppgjorda
miljökonsekvensbedömningar (Posiva Ab 2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Långtidssäkerheten i anslutning till slutförvaringen av använt
kärnbränsle beskrivs i MKB-beskrivningen på en översiktlig nivå.
Bedömningen utförs av miljö- och strålningsexperter som är förtrogna med de långsiktiga effekter som uppstår under livscykeln för avfall från kärnkraftverk.

7.11

Konsekvenserna för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
I MKB-beskrivningen bedöms projektets konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Vid bedömningen utnyttjas kalkylmässiga och kvalitativa
bedömningar som uppstår i andra avsnitt av konsekvensbedömningen samt befintliga
konsekvensbedömningar som redan har gjorts (Posiva Ab 2008, Fortum Power and
Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008). Då hälsoeffekterna beskrivs, utnyttjas Strålsäkerhetscentralens publikation om strålningens hälsoeffekter som innehåller information om de hälsomässiga effekterna av joniserande strålning (Strålsäkerhetscentralen
2002). Vid bedömningen av konsekvenserna granskas även sysselsättningseffekterna.
Intressentgruppernas åsikter och synpunkter beaktas i bedömningsarbetet. Intressentgruppernas inställning till projektet och eventuell fruktan och oro som de känner för
projektet bedöms bland annat utifrån de åsikter som framförs om MKB-programmet, respons som lämnas under MKB-förfarandet och debatten i medierna.
Bedömningen utförs av en expertgrupp som uppgjort flera liknande utredningar.

7.12

Effekter av avvikande situationer och olyckssituationer
Sannolikheten för avvikande situationer och olyckssituationer i anslutning till projektet
är liten. I värsta möjliga olyckssituation skulle radioaktiva ämnen kunna frigöras i miljön, men även då är de uppskattade strålningskonsekvenserna mycket små och begränsade till ett litet område.
I MKB-beskrivningen bedöms olycksriskernas typ, sannolikhet och miljökonsekvenser,
och metoder för att förhindra dem eller lindra deras konsekvenser presenteras i beskriv-
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ningen. Granskningen inriktas på nedmonteringen av forskningsreaktorn och på transporten av radioaktivt avfall. Vid bedömningen utnyttjas de separata utredningar som utarbetas med anledning av avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 (bl.a. transportutredningen). Beträffande mellanlagringen och slutförvaringen granskas de avvikande situationernas effekter utifrån tidigare gjorda miljökonsekvensbedömningar (Posiva Oy
2008, Fortum Power and Heat Oy 2008, Industrins Kraft Abp 2008).
Olyckornas effekter på människornas och miljöns strålningsexponering granskas utifrån
säkerhetsanalyser och utifrån de krav som ställs på avvecklingen av forskningsreaktorn.
De stråldoser som olyckor orsakar och olyckornas influensområden uppskattas.
Bedömningen utförs av erfarna experter som är insatta i avvikande situationer och
olyckor vid kärnkraftverk och hantering av kärnbränsle.
7.13

Kombinationseffekter med andra projekt
Avvecklingen av forskningsreaktorn kan medföra små kombinationseffekter med andra
projekt i mellanlagrings- och slutförvaringsskedet av använt kärnbränsle och rivningsoch driftsavfall, när de överlämnas till den instans som utför de fortsatta åtgärderna.
Frågan granskas mer ingående i anslutning till miljökonsekvensbedömningen.
Projektets kombinationseffekter med andra kända projekt i närområdet uppskattas. För
att uppskatta kombinationseffekterna identifieras de projekt i Otnäs närhet som kan ha
kombinationseffekter med projektet för avveckling av forskningsreaktorn. Enligt Västmetroprojektets planerade tidtabell är metrobygget färdigt innan arbetet med att nedmontera reaktorn börjar.

7.14

Bedömning av nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet är att projektet inte genomförs, vilket innebär att användningen av
forskningsreaktorn fortsätter. Om användningen av reaktorn fortsätter, motsvarar miljöns tillstånd och effekterna på miljön det nuvarande läget, då reaktorn är i drift. I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs nollalternativet med genomförandealternativen.
I nollalternativet sker avvecklingen och de övriga åtgärderna för kärnavfallshanteringen
senare i framtiden. Effekterna av dem avviker inte väsentligt från de alternativ som
granskas i detta MKB-förfarande.

7.15

Jämförelse av alternativen
Alternativen jämförs med hjälp av en specificerande metod, där de olika alternativens
konsekvenser granskas med hjälp av en jämförelsetabell. I jämförelsetabellen antecknas
på ett åskådligt och neutralt sätt alla centrala miljökonsekvenser av de olika alternativen, såväl positiva som negativa. Samtidigt bedöms de olika alternativens miljömässiga
genomförbarhet utgående från resultaten från miljökonsekvensbedömningen.
Betydelsen av projektets konsekvenser bedöms genom en jämförelse av projektets konsekvenser med gällande normer och riktvärden för projektets konsekvenser och miljökvaliteten. Konsekvensernas betydelse bedöms dessutom utifrån information som erhålls från styrgrupper, diskussionsmöten, olika intressentgrupper och medier.
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8

FÖREBYGGANDE OCH LINDRANDE AV NEGATIVA KONSEKVENSER
Under bedömningsarbetet utreds möjligheterna att förebygga eller begränsa projektets
negativa konsekvenser genom planering eller verkställande. En utredning om åtgärder
för att lindra negativa konsekvenser samt om kärnsäkerhetssystem kommer att redovisas
i miljökonsekvensbeskrivningen.

9

OSÄKERHETSFAKTORER
De tillgängliga miljöuppgifterna och konsekvensbedömningarna är alltid förknippade
med antaganden och generaliseringar. På samma sätt är de tillgängliga tekniska uppgifterna än så länge preliminära. Brist på information kan leda till osäkerhet och bristande
precision i utredningsarbetet.
Under arbetet identifieras eventuella osäkerhetsfaktorer i så stor utsträckning som möjligt och deras betydelse för tillförlitligheten i bedömningarna utvärderas. Detta kommer
att redovisas för i miljökonsekvensbeskrivningen.

10

UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSERNA
I samband med bedömningen av konsekvenserna utarbetas ett förslag till uppföljningsprogram som presenteras i bedömningsbeskrivningen.
Uppföljningens mål är att
producera information om projektets konsekvenser,
utreda vilka förändringar som är en följd av projektets genomförande,
klarlägga hur väl resultaten från miljökonsekvensbedömningen motsvarar verkligheten,
utreda hur framgångsrika åtgärderna för att lindra skadliga verkningar har varit
igångsätta nödvändiga åtgärder om det uppstår oförutsedda betydande konsekvenser.
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11

TILLSTÅND, PLANER OCH BESLUT

11.1

Planläggning
Avvecklingen av forskningsreaktorn har inga konsekvenser för planläggningen. Både i
den gällande detaljplanen och i den detaljplan för området som är under arbete har området anvisats som ett kvartersområde för byggnader som betjänar undervisnings- och
forskningsverksamhet. Forskningsreaktorn har inte anvisats separat i planbeskrivningen
i den detaljplan som är under arbete. I detaljplanen anvisas inga skyddszoner eller motsvarande områden som inte längre skulle behövas efter att reaktorn lagts ned.

11.2

Bedömning av miljökonsekvenser
Enligt MKB-lagen (468/1994) och MKB-förordningen (713/2006) förutsätter avveckling av kärnkraftverk att ett MKB-förfarande genomförs. Den projektansvariga har inlett
MKB-förfarandet genom att utarbeta detta MKB-program. MKB-beskrivningen fogast
till ansökan om ändring av drifttillståndet.

11.3

Beslut och tillstånd enligt kärnenergilagen

11.3.1

Drifttillstånd
Enligt 16 § 1 mom. i kärnenergilagen (990/1987) beviljas tillstånd att driva en kärnanläggning av statsrådet. Tillstånd att driva kärnanläggning kan beviljas om de förutsättningar som räknas upp i 20 § i kärnenergilagen uppfylls.
Driften av en kärnanläggning får inte inledas på grundvalen av beviljat tillstånd innan
Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att kärnanläggningen uppfyller de säkerhetskrav
som ställts upp samt att skydds- och beredskapsarrangemangen är tillräckliga, och det
skadeståndsansvar för kärnskada som vilar på kärnanläggningens innehavare har ordnats på det sätt som föreskrivs i atomansvarighetslagen. Dessutom förutsätts att arbetsoch näringsministeriet konstaterat att beredskapen att betala kostnaderna för kärnavfallshanteringen har ordnats på det sätt som förutsätts i lag.
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 Euratom. Med materialbalansområde avses reaktorbyggnaden och laboratoriebyggnaden i anslutning till den.

11.3.2

Förnyande av villkoren för drifttillståndet samt tillstånd för nedmontering
Avveckling av en forskningsreaktor förutsätter att villkoren för drifttillståndet i enlighet
med kärnenergilagen förnyas, att ansökan om tillstånd för avveckling lämnas och att
beviljande beslut erhålls. De preciseringar i de tillståndsvillkor som gäller avvecklingen
som eventuellt behövs kan genomföras antingen på tillståndshavarens ansökan eller på
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tillståndsmyndighetens initiativ som en ändring av tillståndsvillkoren i enlighet med 25
§ i kärnenergilagen.
Tillstånd för arrangemanget gällande mellanlagring av det kärnavfall som uppstår vid
nedmonteringen av forskningsreaktorn FiR 1 söks i anslutning till ansökan om tillstånd
för avveckling. En detaljerad specifikation av ändamålsenliga 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. De gällande drifttillstånden för två av de nämnda kärnkraftverksplatserna begränsar i nuläget
tillståndshavarens rätt på så sätt att de endast gäller kärnavfallet från de reaktorer som
används på anläggningsplatsen.
Med stöd av den gällande lagstiftningen kan STUK reglera de olika skedena av avvecklingen av en kärnanläggning med sådana förfaranden för ändringar i anläggningar som
avses i 112 § i kärnenergiförordningen samt genom preciserande YVL-direktiv. Med
förfarandet i fråga har vid kärnkraftverk reglerats omfattande ändringsarbeten som kan
jämföras med avvecklingsåtgärder. Med tanke på regleringen är det ändamålsenligt att
den slutliga nedmonteringsplanen består av arbetshelheter som kräver separat godkännande av STUK innan respektive skede inleds.
Utifrån ändringar i kärnenergilagstiftningen har också de mer detaljerade kraven på avvecklingen av kärnanläggningar kompletterats (23.5.2008/342). I den förnyade kärnenergilagen preciseras att även åtgärder för avveckling av en kärnanläggning tillhör kärnavfallshanteringen. Lagen förutsätter dessutom att avvecklingen av en kärnanläggning
efter att den tagits ur bruk ska verkställas enligt en godkänd plan. Till Strålsäkerhetscentralen lämnas för godkännande en tillräckligt detaljerad avvecklingsplan utifrån vilken
STUK skulle kunna bevilja ett särskilt tillstånd för avveckling. Strålsäkerhetscentralen
föreskriver de detaljerade kraven på planens innehåll i direktivet YVL D.4, som är under arbete.
Den myndighetsövervakning som kärnenergilagen kräver under avveckling av en kärnanläggning och nedmontering av dess anläggningar och konstruktioner skulle sannolikt
kunna genomföras genom ändringar i tillståndsvillkoren för drifttillståndet som beviljas
av Strålsäkerhetscentralen.
Enligt 33 § i kärnenergilagen har en kärnanläggning 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.
11.3.3

Avvecklingsplan
Enligt 7 g § i kärnenergilagen ska beredskap skapas för avveckling av anläggningen när
en kärnanläggning planeras. I enlighet med 28 § i kärnenergilagen ska en plan för avveckling av kärnanläggningen regelbundet med sex års intervall läggas fram så länge
den tillståndspliktiga verksamheten pågår. Erfarenheterna av nedmonteringen av andra
kärnanläggningar ska utnyttjas då planen för avveckling uppdateras. När driften av en
kärnanläggning har avslutats, ska anläggningen läggas ned i enlighet med planen. En
anmälan om att driften av en kärnanläggning upphör och anläggningen stängs permanent ska lämnas omedelbart till STUK, och en plan om åtgärder för säkerställandet av
anläggingens säkerhet ska läggas fram. Enligt lagen får nedmonteringen av anläggningen och andra åtgärder för avveckling av anläggningen inte flyttas utan grund.
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11.3.4

Ombesörjningsskyldighet för kärnavfall
I kärnenergilagen i dess nuvarande form finns inga detaljerade föreskrifter om avvecklingen eller nedmonteringen av kärnanläggningar, utan nedmonteringen betraktas som en
del av kärnavfallshanteringen. 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 kärnenergi 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.
Kravet i 6 a § i kärnenergilagen om att kärnavfall som uppkommit i Finland i samband
med användningen av kärnenergi eller som en följd av användningen av kärnenergi, ska
hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland gäller inte kärnavfall som uppkommit i Finland i samband med driften av en forskningsreaktor eller som en följd därav.
Den myndighet som beviljat drifttillståndet till forskningsreaktorn (ANM) eller STUK
ska bestämma att ombesörjningsskyldigheten 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 kärnavfallet.
Den avfallshanteringsskyldige ska ansöka om ett sådant förordnande om upphörandet av
sin ombesörjningsskyldighet som avses i 32 § i kärnenergilagen efter att de åtgärder
som nämnt i paragrafen har slutförts. När ANM fattat beslut om ombesörjningsskyldigheten ger STUK på begäran ett intyg för ansökan om utförande av slutförvaring. Ansökan kan göras samtidigt med ansökan om överföring av ombesörjningsskyldigheten (till
annan avfallshanteringsskyldig).
Till STUK ska lämnas ett sammandrag över genomförandet av avvecklingen och en ansökan om befriande av byggnaden från övervakning.

11.3.5

Säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen
VTT innehar flera säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen. Säkerhetstillståndet (nro 4672/L13/11) gäller strålningsverksamhet på Otsvängen 3 och omfattar utöver
strålningskällor i annan användning även den neutronaktiveringsanalys och produktionen av radioaktiva spårämnen som utförs vid reaktorn samt antimon-berylliumneutronkällan 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 säkerhetstillståndet till de delar som gäller reaktorn.
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11.3.6

YVL-direktiv
YVL-direktiven, som utfärdas av Strålsäkerhetscentralen, gäller kärnanläggningarnas
säkerhet, kärnmaterial och kärnavfall samt de skydds- och beredskapsarrangemang som
användningen av kärnenergi förutsätter. YVL-direktiven är regler som en enskild tillståndsinnehavare eller annan berörd organisation måste följa om andra godtagbara förfaranden eller lösningar som uppnår den i direktivet angivna säkerhetsnivån inte har
framlagts för Strålsäkerhetscentralen.
De viktigaste anvisningarna (under beredning) som gäller avvecklingen av en kärnanläggning är:
YVL D.2, Transporter av kärnämnen och kärnavfall I direktivet presenteras
kraven och övervakningsförfarandena gällande transporter av kärnmaterial och
kärnavfall, transportarrangemang och skydds- och beredskapsarrangemang.
YVL D.3, Lagring och hantering av kärnbränsle I direktivet presenteras kraven
och övervakningsförfarandena gällande behandlings- och lagringsanläggningar för
färskt och använt kärnbränsle.
YVL D.4, Hantering och lagring av låg- och medelaktivt avfall vid kärnkraftverk och nedläggning av kärnkraftverk I direktivet presenteras de grundläggande kraven på planeringen och genomförandet av avvecklingen av en kärnanläggning samt på sorteringen, behandlingen, lagringen, fastställandet av aktiviteten
och bokföringen av avfall som uppkommer vid avvecklingen. Direktivet gäller
också befriandet av kärnavfall inklusive återvinningsbara material som ansamlas i
anslutning till driften eller avvecklingen av en kärnanläggning samt en avvecklad
kärnanläggning från övervakning. Direktivet behandlar förfarandet för befriande
samt fastställandet av aktiviteten och bokföringen av material som ska befrias från
övervakning.
YVL D.5, Slutförvar av kärnkraftverkets avfall Anvisningen gäller omfattande
slutförvaring av kärnavfall i utrymmen som byggs i berggrunden. Kärnavfall som
ingår i direktivets tillämpningsområde är använt kärnbränsle, radioaktivt avfall
som ansamlas vid drift av en kärnanläggning, radioaktivt avfall som ansamlas då
en kärnanläggning nedmonteras samt annat radioaktivt avfall som deponeras i
slutförvaringsutrymmen som planerats för kärnavfall.

11.3.7

Transporttillstånd och andra tillstånd som anknyter till förflyttning av kärnbränsle
Transport av använt kärnbränsle är tillståndspliktig verksamhet enligt 8 § i kärnenergilagen, och enligt 56 § i kärnenergiförordningen (161/1988) beviljas tillstånd till transport av kärnämnen och kärnavfall inom Finland eller via finskt territorium av strålsäkerhetscentralen separat för varje transportparti av bränsle.
Transporten får inledas först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att transportmaterielen och transportarrangemangen samt skydds- och beredskapsarrangemangen uppfyller 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 regleras dessutom bland annat i:
lagen om transport av farliga ämnen (719/1994)
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statsrådet förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) och kommunikationsminiseriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
(277/2002) samt i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998)
statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) samt
kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
(278/2002)
INF-koden (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships)
IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) inom sjötransporter, samt det vid var tid gällande Trafiksäkerhetsverket Trafis beslut.
STUK:s direktiv YVL D.2 Transporter av kärnämnen och kärnavfall (utkast, på
finska)
Security in the Transport of Radioactive Material, NSS No. 9, IAEA (2008).
Vid transporter till utlandet, i detta fall sjövägen till USA, ska internationella föreskrifter iakttas. Föreskrifter som gäller sjötransport av använt kärnbränsle är utöver det internationella atomenergiorganet IEAE:s anvisningar även INF-koden (International
Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and HighLevel 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).
11.4

Tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen:
Ett bygglov enligt 125 § i markanvändings- och bygglagen behövs 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
våtutrymmen eller utvidgning av våtutrymmena, ändring i en bärande eller brandsektionerande konstruktion, ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den , reparation eller ändring av klimatskalet eller byggnadens installationssystem som kan ha
stor inverkan på byggnadens energiprestanda. Tillståndsbehovet gäller främst eventuella
ändringsbehov 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.

11.5

Miljötillstånd
Forskningsreaktorn har inte varit en miljötillståndspliktig anläggning enligt följande
motivering: Enligt 28 § 1 mom. i miljöskyddslagen (86/2000) och 1 § 1 mom. 3 punkten, underpunkt a i miljöskyddsförordningen (169/2000) ska miljötillstånd sökas för
kärnkraftverkets verksamhet. I 1 § 1 mom. 3 punkten ges bestämmelser om anläggningar som anknyter till energiproduktion. Reaktorn används dock inte för ordinarie energiproduktion, och därför kan reaktorn på denna grund inte betraktas som en miljötillståndspliktig anläggning. Enligt 2 § i miljöskyddslagen tillämpas lagen inte heller på förebyggande av skadeverkningar orsakade av strålning till den del det bestäms om detta i
kärnenergilagen (990/1987) eller strålskyddslagen (592/1991).
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Inte heller avvecklingen av forskningsreaktorn kräver miljötillstånd.
11.6

Övriga tillstånd
De övriga tillstånden som har anknytningspunkter till miljöfrågor är i huvudsak tekniska
tillstånd vilkas huvudsyfte är att säkerställa arbetarsäkerheten och förhindra materiella
skador. Sådana tillstånd är bland annat tillstånd för avledning av avloppsvatten i avloppsnätet samt anmälan om entuella asbestarbeten.
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