Forord
Slik situasjonen fortoner seg i dag, vil kjernekraften
komme til å dekke
en vesentlig del av økningen i vårt kraftforbruk
etter hvert som vannkraftressursene blir utbygd. Olje og gass fra Nordsjøen kan også komme
til å spille en viss rolle, men her står det enda igjen å avklare en rekke
åpne spørsmål.
Det tas nå sikte på å få det første kjernekraftverket
i Norge i drift omkring 1982, og de forberedende
arbeider for dette prosjektet er allerede
så smått igang.
Kjernekraftverk
har nå i flere år vært i drift i en rekke land, men i Norge
vil denne kraftverkstype være ukjent for de aller fleste. Norges vassdragsog elektrisitetsvesen
ønsker med dette skriftet å gi en første informasjon
for sentrale, regionale og lokale myndigheter,
for organisasjoner
og
ellers for alle interesserte om kjernekraftens
framtidige
plass i landets
kraftproduksjon,
om hva et kjernekraftverk
er og om de hensyn som må
tas ved lokalisering av et kjernekraftverk.
Dette skriftet vil bli fulgt av mer detaljert informasjon om mulige byggesteder i de enkelte landsdeler og om vurdering av disse byggestedsalternativ.
Vi vil gjerne stå til tjeneste med videre informasjon så langt det er mulig.
Henvendelse kan skje skriftlig til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,
Postboks

5091,

Maj., Oslo. 3 eller telefonisk

Vidkunn

til (02) 46 98 00.

Hveding
1

Elektrisitetsforsyningen i Norge
Denne del omhandler behovet for elektrisk
energi og hvordan dette kan dekkes.

Norge har verdens
høyeste forbruk
av elektrisk energi
pr. innbygger
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Elektrisitetsforbruk

Storbritannia

pr. innbygger

Det har fram til i dag vært nær sammenpr. innbygger
heng mellom energiforbruket
i et
levestandarden
og den økonomiske
land. Når det gjelder det totale energiforskiller ikke Norge seg
bruket pr. innbygger
land i Europa.
ut fra andre industrialiserte
I Norge utgjør imidlertid den elektriske
energien en vesentlig større del av det

USSR
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Danmark

Frankrike
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i 1970

enn i noe annet land.
totale energiforbruket
av elektrisk energi har i
All produksjon
Norge til nå vært basert på vannkraft.
har vært eneste energiressurs
Vannkraften
innen landets grenser, når
av betydning
en ser bort fra ved, torv o.l. Vannkraftressursene har gitt billig elektrisk kraft og
det har i stor grad vært mulig å tilpasse den

industrien til ressursenes
kraftkrevende
Det høye forbruket
geografiske fordeling.
har ført
av elektrisk energi pr. innbygger
og distribusjonskosttil at overføringsnadene pr. kWh blir lave, da vi oppnår
en høy utnyttelse av de kapitalkrevende
anleggene.
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Hvor lenge strekker
vannkraften til?
Innen 1990 vil den disponible vannkraften være
fullt utbygget.

Vannkraftressurser
Den teoretiske energimengde
i Norges
vassdrag er ca. 500 TWh/år.
Hvor stor del
av denne som er økonomisk
utbyggbar,
avhenger bl.a. av kostnadene
for andre
kraftslag. De siste vurderinger
som er
foretatt, tyder på at vannkraftressurser
tilsvarende
ca. 135 TWh/år er økonomisk
utbyggbar.
Av dette er ca. 65 TWh/år
allerede utbygget mens Regjeringen
har
foreslått ca. 15 TWh/år vernet mot kraftutbygging.
Hertil kan en del kraftkilder
bli
unndratt utbygging
ved konsesjonsnektelse. Gjenstående
økonomisk
utbyggbare vannkraftressurser
kan følgelig antas
å være rundt 50 TWh/år.
Hvor lenge strekker
vannkraften
Vannkraftverkenes
produksjonsevne
varierer med vanntilsiget
og maga-

til?

sineringsmulighetene.
For å utnytte vannkraften optimalt vil det være lønnsomt
med et visst tilskudd av annen kraft i vannfattige perioder. Aktuelle alternativ for tilskuddskraft er import eller forskjellige
typer
oljebaserte kraftverk, som er karakterisert
ved relativt lave byggekostnader
men høye
driftskostnader
pr. kWh. Slik tilskuddskraft medfører at etterspørselen
kan
dekkes 3-4 år lengre enn om vi bare
opererer med vannkraft.
Etter de antagelser om behovsutviklingen
som legges til grunn for planleggingen,
regner en med at vannkraftressursene
supplert med tilskuddskraft
vil rekke til ut i
siste halvdel av 1980-årene.
Det vil
imidlertid
ikke være hensiktsmessig
bare
å bygge ut vannkraften
så lenge den
rekker og deretter brått gå over til varmeeller kjernekraft.
Både kraftverkene
og den

industri og anleggsvirksomhet
som deltar i
utbyggingen,
vil ha behov for en gradvis
omstilling.
Det tas derfor sikte på at det
første kjernekraftverk
skal være i drift først
i 80-årene.
En har lenge vært klar over
at vannkraften
alene ikke vil bli tilstrekkelig i framtiden. Av nye energikilder
så en
tidlig de muligheter
kjernekraften
bød på,
og Norge opprettet derfor som et av de
første land i verden, et institutt for atomenergi. Allerede i 1946 ble planer for den
første forskningsreaktoren
lagt fram. En
dampproduserende
eksperimentreaktor
på
ca. 20 MW termisk ytelse har vært i drift
siden 1959 i Halden. I løpet av 60-tallet
gjennomførte
først Hafslund og siden
Institutt for Atomenergi,
Norsk Hydro og
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
i
fellesskap prosjektstudier
vedrørende
kjernekraftverk
i Norge.
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Hvorfor bygge
kjernekraftverk?

4.)

Funn av olje forandrer neppe
kostnadene for oljekraft.
Gassens rolle er ennå usikker.
Kjernekraften vil komme,
eventuelt supplert med olje- og
gassfyrte kraftverk.

GASS
Det er også gjort betydelkye gassfunn i Nordsjøen. Markedet for gass ligger først og fremst i USA, men også i Europa
har forbruket av gess økt betraktelig etter de store funnene, bi.a. utenfor Nederland. Det er i dag usikkert hvor gassen
blir ilandført. Men hVis gass blir ført til Norge i rørledning, og dersom prisen blir konkurransedyktig og gassen kan leveres
tilstrekkelig mange år, vil en‘ nytte noe av den til produksjon av elektrisk energi. Disse spørsmål er imidlertid enda ikke
t Istrekketig

avidart.
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Hvor skal det første
kjernekraftverket
ligge?
Det første kjernekraftverket bør plasseres i det
området der de gjenværende vannkraftressurser
snarest vil bli utnyttet — altså i Oslofjordområdet.

Forbruk av elektrisk
energi i
forskjellige
områder
Dersom utviklingen
fortsetter som hittil,
vil befolkningstilveksten
bli størst på Østlandet — spesielt i områdene rundt Oslofjorden. Tendensen
har vært en flytting fra
tynt befolkede strøk til større byer og
industrisentra.
Myndighetene
setter
imidlertid mye inn på å snu eller bremse
denne utviklingen.
Det er ikke proporsjonalitet
mellom folketallet og elektrisitetsforbruket
i de forskjellige distrikter. For eksempel var forbruket
i 1970 pr. innbygger 13 100 kWh for
Østlandet — Agder, 31 700 kWh for Salten
og 5 800 kWh for Ofoten — Varanger.
Årsaken til denne store forskjellen er først
og fremst plassering av kraftkrevende
industri. Denne industrien representerer
store konsentrerte
forbruk og har etter
krigen blitt lokalisert som et ledd i
distriktsutbyggingen.
Forbruket av elektrisk energi er størst i
Østlandet — Agder. Deretter følger Rogaland — Hordaland og Nordmøre — Trøndelag. En må gå ut fra at totalt sett vil
også den framtidige
økningen i etterspørselen bli størst i disse områdene.
Fordelingen
av vannkraftressursene
i landet
Det er ikke geografisk balanse mellom de
gjenværende
økonomisk
utbyggbare
vannkraftressursene
og økningen i behovet for
elektrisk energi.
Østlandet — Agder har relativt lite utbyggbar vannkraft igjen. Dette området vil derfor en tid framover bli tilført kraft fra

andre områder som har overskudd. Tilså stedbundet
som vannkraftverk.
Et
førselen vil måtte skje fra Rogaland —
kjernekraftverk
kan plasseres nær de store
Hordaland og Sogn — Sunnmøre.
forbrukssteder.
Derved får en kortere overI Nordmøre — Trøndelag vil også vannføringslinjer
og mindre arealer vil bli berørt.
kraftressursene
være fullt utnyttet om ikke
Imidlertid vil mange andre interesser,
lenge, men med tilførsel fra Helgeland vil
f.eks. ønske om annen arealdisponering,
behovet her kunne dekkes ytterligere noen tid. distriktshensyn,
natur- og miljøvern, kunne
Salten har relativt store vannkraftressurser.
komme i konflikt med de kraftøkonomiske
De nordligste elektrisitetsområder,
fra
interessene. Vi må derfor søke å finne en
Ofoten til Varanger, har beskjedne vannlokalisering
som totalt sett medfører
kraftressurser og bortsett fra Altavassdraget
lavest mulige kostnader og ulemper.
er de relativt kostbare å bygge ut. Dette
Oslofjord-regionen
har en stor del av
området har forbindelse
med resten av
landets kraftforbruk
samtidig som kraftNorge bare via Sverige og må derfor
produksjonen
her er relativt liten. Det
betraktes spesielt. På grunn av lite forbruk
foregår derfor i dag overføring
av store
kan det ikke bygges store kjerne- eller
kraftmengder
fra vest og nord. Denne vil
varmekraftverk
her, og små enheter gir
øke vesentlig framover. Det vil derfor være
vesentlig høyere produksjonskostnader
naturlig å plassere det første kjernekraftenn store. Det er derfor økonomisk
å
verket der. For at kjernekraft skal være
bygge ut dyrere vannkraftkilder
i dette
økonomisk,
må en installere relativt store
område enn i Sør-Norge.
Overføringskostaggregater, over ca. 500 MW. I første
nadene er også relativt høye på grunn
omgang vil det bare bli bygget et aggregat,
av de store avstandene.
som sannsynligvis
vil få en størrelse på
Når kjerne- eller varmekraftverk
skal
600-1 000 MW. Etter hvert som kraftbygges i Norge, er det naturlig å plassere
behovet øker, vil det bli aktuelt å utvide
slike anlegg i områder hvor vannkraftdet første verket med flere enheter samt
ressursene er utnyttet, og hvor det er et
bygge nye kjernekraftverk
andre steder.
stort behov som skal dekkes. En kan da
Informasjoner
fra utlandet samt beregbygge store kraftverk både for å dekke
ninger og vurderinger
her hjemme synes
behovsøkningen
i området og samtidig
å tyde på at en hensiktsmessig
størrelse
redusere leveranser fra andre områder som
for et fullt utbygd kjernekraftverk
i Søretter hvert får bruk for energien selv.
Norge vil være ca. 3 000-5 000 MW.
Overføringskostnadene
blir på denne
Kjernekraftaggregatene
blir vesentlig større
måten redusert.
enn de største vannkraftaggregater
vi har
i landet i dag. Det kan nevnes at Tonstad
Plasseringen
av det første
kraftverk har 4 aggregater å 160 MW
kjernekraftverket
i Norge
mens Aurland vil få 2 aggregater å
Kjerne- og varmekraftverk
er på langt nær
220 MW.
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Generatoren

Transformatoren

I reaktoren utvikles energi som oppvarmer vannet
til damp. Dampen driver turbinen. Denne er
koblet til generatoren som produserer
elektrisk energi.

Reaktoren
I reaktoren spaltes uranatomer. Ved spaltingen
frigjøres varme som overføres til kjølemidlet
i reaktoren.

Reaktortyper
Det finnes i dag flere typer reaktorer og
andre er under utvikling.
De to typer som
i dag dominerer verdensmarkedet
er kokvannsreaktoren,
BWR, og trykkvannsreaktoren, PWR.
Av typer som er under utvikling kan
nevnes høytemperatur
gasskjølt reaktor,
HTR, og de såkalte formeringsreaktorer
(«breedere»),
FR. Den første typen er
allerede i bestilling i USA, mens den andre
ligger noe lenger fram i tiden.

Reaktoren
Reaktoren består i hovedsak av en tank
som inneholder
brenselet, moderatoren,
kjølemidlet,
kontrollstavene
m.m. Reaktortanken til en 800 MW BWR er laget av
stål og er nærmere 6 m i diameter, 21 m
høy og har ca. 15 cm tykke vegger.
Vekten er ca. 700 tonn.
Reaktortanken
til en PWR er noe mindre,
men på grunn av det høye trykket denne
arbeider under, er veggene ca. 20 cm
tykke. Denne er også laget av stål.
Reaktortanken
til HTR lages av forspent
betong.

Prosessen
Alle stoffer er bygd opp av atomer.
Atomene består av elektroner, nøytroner
og protoner.
Brenselet i en kjernekraftreaktor
har den
egenskap at dets atomkjerner
kan spaltes
når de treffes av et nøytron. Ved denne
spaltning
(fisjonen)
frigjøres 2-3 nøytroner
og energi, hvorved brenselstavene
oppvarmes. De fleste spaltningsproduktene
er radioaktive.
De nye nøytronene som
har stor hastighet, bremses i moderatoren.
Derved øker sannsynligheten
for at de kan
frambringe
en ny kjernespaltning.
Hvis
minst ett av dem gjør dette, har vi fått til
en kjedereaksjon.

Reaktorbrensel
Som brensel i dagens kjernekraftverk
nyttes anriket urandioksyd,
UO2. Brenselet
inneholder
ca. 3% av uranisotopen
U-235,
som har den egenskapen
at atomkjernen
kan spaltes.
Naturlig uran inneholder
bare 0,7% U-235.
Dette økes til ønsket innhold ved såkalt
anriking.
Urandioksydet
har form av briketter som
er stablet på hverandre i tette metallrør,
brenselstaver.
Av hensyn til kjedereaksjonen må stavene plasseres i et nøye

bestemt geometrisk
mønster i reaktoren.
Den del av reaktoren der brenselet er
plassert, kalles reaktorkjernen.
I en reaktor på 800 MW finnes ca. 100
tonn uranbrensel.
Ved spaltning
av ett eneste gram U-235
frigjøres en energimengde
som tilsvarer
forbrenning
av 2500 kg kull eller-2000
kg olje.

Moderatoren
For å øke sannsynligheten
for at de
hurtige nøytronene som frigjøres ved
spaltning av et U-235-atom
skal kunne
spalte et nytt slikt atom, må de som
nevnt bremses ned til en viss hastighet.
Til dette anvendes en såkalt moderator
som fyller mellomrommene
mellom brenselsstavene. Gode moderatormaterialer
er
vanlig vann («lettvann»),
tungtvann
eller
grafitt. I dag nyttes vesentlig vann.
Det er vanlig å dele inn reaktortypene
i

ulike klasser etter moderatormaterialet.
snakker således om
lettvannsreaktorer
tungtvannsreaktorer
grafittreaktorer,
de tre klasser som i dag er vanligst.

Vi

Kjølemidlet
Den varmeenergi
som utvikles ved kjernespaltningen
føres bort fra reaktoren ved
hjelp av et kjølemiddel.
I lettvannsreaktorene er kjølemidlet
og moderatoren
ett og samme stoff, nemlig lettvann. Av
andre benyttede kjølemidler
kan nevnes
tungtvann
og gass.
Kontrollstavene
For å kontrollere
varmeutviklingen
i reaktoren, nyttes bl.a. kontrollstaver.
Stavene
består av et materiale som har evne til å
absorbere nøytroner, f.eks. stål legert med
bor, og de kan føres ut og inn av
kjernen.

•
-• -
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Virkemåte
I reaktoren utvikles varme som nyttes til
produksjon av damp. Dampen føres til en turbin
og driver denne rundt. Turbinen er koblet til en
generator, som produserer elektrisk energi.

Virkemåte
for kokvannsreaktoren
len kokvannsreaktor,
BWR, er brenselselementene
plassert i vann som bringes
til å koke ved hjelp av varmen fra kjernespaltningene.
Ved kokingen
produseres
damp som føres via vannavskillere
og
tørkeutstyr direkte til turbinen.
Dampen
har et trykk på ca. 70 atmosfærer og en
temperatur
på ca. 280°C. Dampen driver
turbinen rundt. Deretter nedkjøles den til
vann i kondensatoren.
Varmen fra dampen
overføres til kjølevann som pumpes
gjennom kondensatoren.
Kjølevannet oppvarmes vanligvis 8-10°C.
Det kondenserte
vannet pumpes så tilbake til reaktoren.
Turbinen driver generatoren
som
produserer elektrisk energi.
Virkemåte
for trykkvannsreaktoren
Trykkvannsreaktoren,
PWR, skiller seg fra
kokvannsreaktoren
ved at vannet i
reaktoren har så høyt trykk (1 40 - 1 50
atmosfærer)
at det ikke koker. Vannet
fra reaktoren varmer i varmevekslere
opp
vannet i et sekundærsystem
til koking.
Den dampen som da dannes, driver
turbinen på samme måte som ved en BWR.
Virkemåte
for den gasskjølte
høytemperaturreaktoren
len høytemperaturreaktor,
HTR, brukes
gass som kjølemiddel.
Reaktortypen
lager
damp av høyere trykk og temperatur enn
lettvannsreaktorene.
Kjernekraftverket
I et kjernekraftverk
inngår reaktoren,
turbinen og generatoren
som sentrale
deler. Det er imidlertid
nødvendig
med en
mengde annet utstyr for å drive disse, bl.a.
kontrollutstyr,
ventilasjonsutstyr,
rensesystemer for reaktorvann,
m.m.

Formeringsreaktoren
(«breederen»)
Naturlig uran inneholder
ca. 0,7%
U-235. Brenselet som anvendes i
dagens reaktorer inneholder
2-3% av
isotopen U-235. Den resterende delen
av uranet, U-238, kan bare i liten
grad nyttiggjøres
i dagens kjernekraftverk. I formeringsreaktoren
omdannes
U-238 til plutonium
som kan nyttes til
reaktorbrensel.
En kan derved nyttiggjøre over 75% av energien i uranet.
I dagens såkalte termiske reaktorer
nyttiggjøres
1-2%.
Formingsreaktorer
vil muligens bli
kommersielle
i løpet av 80-årene.

Kan et kjernekraftverk
eksplodere
som en atombombe?
Et kjernekraftverk
kan ikke eksplodere
som en atombombe
av flere grunner.
For det første må en nytte høyanriket
uran, dvs. uran med mer enn 90%
U-235, for å få igang en eksplosiv
reaksjon. Brenselet i en kjernekraftreaktor inneholder
bare 2-3% U-235.
For det andre må en få det høyanrikede uranet konsentrert
i et lite volum.
Dette gjør en i atombomben
med vanlige sprengladninger.

Kjernekraftverk
i drift
I 1971 var 127 kjernekraftaggregater
med en samlet effekt på vel 35 000
MW i drift i 15 forskjellige
land. Dessuten var det bestilt 70 kjernekraftaggregater med en samlet effekt på
nesten 70 000 MW.
Til sammenligning
minner vi om at
Norges totale vannkraftinstallasjon
ved
utgangen av 1971 var 14 000 MW.

•

Kjernekraftverk
i fjell
1 Norge har en lenge bygd vannkraftverk
i fjell, og fjellsprengningsteknikken
er godt
utviklet. Følgelig er også tanken om å
bygge kjernekraftverk
i fjell blitt reist.
Mulighetene
for å gjennomføre
dette, er
for tiden under utredning.

Virkningsgrad
Av den varmeenergi
som produseres i
lettvannsreaktorene,
omdannes bare
30-35% til elektrisk energi. Mesteparten av energitapet
skjer i kondensatoren hvor store varmemengder
overføres til kjølevannet.
I olje-, gass- og kullfyrte grunnlastverk
er virkningsgraden
vel 40%. Det samme
er tilfelle med HTR-kjernekraftverk.
Grunnen er at disse arbeider med
vanndamp
med høyere trykk og
temperatur.

19

Radioaktivitet
Kjernekraftverkets radioaktive deler er omgitt av
tykke beskyttelsesvegger. Videre finnes flere
uavhengige sikkerhetssystemer for å forhindre
ulykker.

Sikkerhet
mot radioaktivt
utslipp
fra et BVVR-kraftverk
De fleste spaltningsproduktene
fra kjernespaltningen
er radioaktive.
Brenselet hvor spaltningen
skjer er innkapslet i metallrør som utgjør den første
barrieren mot omgivelsene.
Om det skulle
oppstå lekkasje i rørene, lekker spaltningsproduktene
ut i primærsystemet,
som
omfatter reaktoren, dampledninger,
turbiner m.m. Dette systemet kontrolleres
kontinuerlig
for lekkasjer. Det danner den
andre beskyttelsesbarrieren.
For at en ved et eventuelt uhell skal
kunne ta hånd om den radioaktivitet
som finnes i reaktortanken,
er denne
plassert i en tett bygningskonstruksjon,
sikkerhetsbeholderen,
som kan være utført
med tykke stålkledde betongvegger.
Sikkerhetsbeholderen
utgjør den tredje
barrieren mellom spaltningsproduktene
i
uranstavene og omgivelsene.
I et BWR-kraftverk
inneholder
dampen
som føres gjennom turbinen noen radioaktive stoffer.
I sikkerhetsbeholderen
finnes et vannbasseng som skal kondensere damp fra
reaktoren ved eventuell lekkasje ellor
rørbrudd, slik at det ikke oppstår fo stort
trykk i sikkerhetsbeholderen.
Både i reaktortanken
og sikkerhetsbeholderen finnes videre flere uavhengig.
sprinkleranlegg
som skal kjøle ned
reaktorkjernen
og redusere damptrykket
ved eventuelt uhell.
Både ved normal drift og ved noen typer
uhell føres små mengder gassformige
radioaktive stoffer gjennom et avga;system
for utslipp til omgivelsene.
Her finn 3S
filtere som fjerner en del av
radioaktiviteten.
Da radioaktiviteten
har
den egenskap at den avtar med tidE.n,
gis utslippet dessuten en viss oppholdstid
i avgassystemet.
Sikkerhet
mot radioaktivt
utslipp
fra et PWR-kraftverk
Annen barriere i et PWR-kraftverk
cmfatter reaktortanken
og varmeveksle-ens
primærside. Til forskjell fra et BWR-kraftverk er hele den aktive delen innenfor
sikkerhetsbeholderen,
som danner tredje
barriere. I et PWR-kraftverk
er vanli43vis
sikkerhetsbeholderen
og reaktorbyg iingen
den samme. Sikkerhetsbeholderen
Iar
vanligvis ikke kondensasjonsbasseng.

Biologiske
virkninger
av radioaktiv
bestråling
Det har fra tiden rundt hundreårsskiftet
vært kjent at radioaktiv bestråling i stor
nok mengde kan føre til alvorlige skader
og sykdommer.
Det en i første rekke
tenker på er strålingens
kreftframkallende
virkning og de varige forandringer
den kan
forårsake i arveanleggene.
Det er ved relativt store strålemengder
en
kan konstatere slike skadevirkninger,
strålemengder som minst er flere hundre ganger
større enn det vi alle mottar fra den
naturlige bakgrunnsstrålingen.
Strålingen
fra kjernekraftverk
er normalt bare noen
prosent av den naturlige.
Når det gjelder små stråledoser, har det
vært en betydelig internasjonal
innsats for
å påvise mulige virkninger
uten at dette
har latt seg gjøre. En har likevel ikke tatt
dette som bevis for at små doser er
ufarlige, men har fastlagt som et alminnelig
prinsipp at enhver stråledose skal holdes
så lav som mulig.

Radioaktivt
avfall
Den største delen av det radioaktive
avfallet holdes tilbake innenfor brenselkapslingen.
Dette tar en hånd om i sentrale
anlegg for opparbeiding
av brukt brensel,
såkalte reprosesseringsanlegg.
Radioaktive
avfallsprodukter
utenfor brenselets kapsling må tas hånd om i kraftverkene. En del av disse, vesentlig gassformige, blir etter rensing og kortvarig
lagring sluppet ut til omgivelsene.
Resten,
vesentlig faste, konsentreres
og lagres i
første omgang ved kraftverkene.
Disse
avfallsmengdene
kan gå opp til 1 00-1 50
m3/år for et verk på 1 000 MW. Hittil har
en del slikt avfall blitt dumpet på store
havdyp. For tiden brukes mest nedgraving
eller lagring i nedlagte gruver.
Flere land vurderer nå mulighetene
for å
anvende spesielle lagerbygg eller fjellhaller for en endelig oppbevaring
av dette
avfallet.

3 barriere
2 barriere
1 barriere
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Lokaliseringsfaktorer
Denne del omhandler de faktorer som anses
vesentlige for valg av byggested for et kjernekraftverk. Byggestedet må tilfredsstille såvel
tekniske og økonomiske som miljømessige
faktorer.

Byggested • tekniske
lokaliseringsfaktorer
Byggestedene må ha tilstrekkelige arealer med
egnet topografi for plassering av et kraftverk med
minst 4 aggregater.
Byggesteder for daganlegg bør ligger nær havets
nivå. Plassering av et anlegg i fjell krever
terrengnivå på ca. 80 m.o.h.
Reaktor- og turbinbygninger må fundamenteres
på fjell.

— Få kraftverk
Store energimengder
å nytte store
Det vil være økonomisk
Vanlig aggregatkjernekraftaggregater.
størrelser ligger i området 500-1 300 MW,
og en er i gang med å utvikle enda større
enheter. Slike aggregater stiller store krav
til det øvrige kraftforsyningssystemet.
og
Det vil normalt være økonomisk
kjernegunstig å konsentrere
miljømessig
kraftverkene til færrest mulige byggesteder.
Et byggested bør derfor gi mulighet for
med flere aggregater.
utbygging
På grunnlag av prognoser over energifor økonomisk
behovet og muligheten
av kraften anser en i dag at et
overføring
byggested bør ha plass til minst 4 aggregater, hvert på ca. 600-1 200 MW.
å bygge
Normalt vil det være økonomisk
2 aggregater sammen til en såkalt tvillingstasjon. En kan derved delvis ha felles
elektrisk utstyr,
personale, kontrollrom,
m.m.
avfallsbehandlingsutstyr
— fjellanlegg
Daganlegg
vært plassert
Til nå har kjernekraftverk
praktisk talt uten unntak, i det fri. I Norge
for plasvurderer en også mulighetene
sering i fjell.
med
Da en rekke forhold i forbindelse
avklart,
ennå ikke er tilstrekkelig
fjellanlegg

at en vil foreslå det
er det sannsynlig
bygget som dagførste kjernekraftverket
anlegg, eventuelt plassert i fjellskjæring.
— God fjelikvalitet
Gode grunnforhold
inneholder
Turbin- og reaktorbygningene
tunge enheter som er meget vare for
setninger. De krever derfor en meget god
og med våre grunnforhold
fundamentering,
på fjell det naturlige.
er fundamentering
Store områder langs kysten av Norge har
i tidligere tider ligget under havets nivå,
noe som har medført store leireavsetninger. Denne leiren er som regel bløt
og ofte kvikk, dvs, at den blir flytende
ved omrøring. Slike løsmasser må i stor
fjernes fra byggestedet.
utstrekning
En vil følgelig søke etter steder for
er gode
hvor grunnforholdene
daganlegg
og dybden til fjell er liten.
Ved plassering av et anlegg i fjell er det
er god og at en
viktig at fjellkvaliteten
har mulighet for å unngå større knusningssoner og for gunstig plassering av hallene
Må en
i forhold til andre svakhetssoner.
vil dette
sikringsarbeider,
ty til omfattende
Byggetiden
medføre store ekstrakostnader.
vil også kunne forlenges, da disse
arbeidene er meget tidkrevende.

arealer i passende
Tilstrekkelige
terrengnivå
har behov for så store
Et kjernekraftverk
mengder kjølevann at en pådrar seg store
til pumping hvis en er
ekstrakostnader
nødt til å legge anlegget på et nivå særlig
høyt over havflaten. Den mest økonomiske
fører til
av kondensatoren
nivåplassering
kommer i nivå
at gulvet i turbinbygningen
med havoverflaten.
For å unngå store sprengningskostnader
for et
terrengnivået
bør det opprinnelige
ikke overstige 20-25 m.o.h.
daganlegg
Plasseres anlegget i fjell, må en ha en
på ca. 40 m,
over fjellhallene
overdekning
Da hvelvet
noe avhengig av fjellkvaliteten.
vil ligge ca. 40
over reaktorbygningen
på
terrengnivå
m.o.h., krever et fjellanlegg
ca. 80 m.o.h.
av
avhenger naturligvis
Arealbehovet
størrelse og antall samt de
aggregatenes
Foruten selve
lokale terrengforholdene.
må en ha et stort
kraftverksområdet
materialområde for byggevirksomheten,
boliger. Til
opplag og midlertidige
sammen vil en trenge anslagsvis
1 000-1 500 dekar for et verk med 4
aggregater.
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Transporter og
forsyninger
Et kjernekraftverk har behov for havn og gode
veiforbindelser.
I prosessen nyttes ganske mye ferskvann og
det er ønskelig med en vannkilde av god
kvalitet i nærheten.

Transporter
i byggetiden
Byggetiden
for et aggregat vil være ca.
5-7 år og antall sysselsatte vil være vel
700 personer. Pågår bygging av flere
aggregater samtidig, men med en viss
tidsforskyvning,
vil den totale byggetid og
antall sysselsatte selvsagt øke. Anslagsvis
kan personbiltrafikken
komme opp i ca.
1 000 biler pr. døgn og materialtransporten
ca. 500 lastebiler pr. døgn.
Flere maskin- og elektrotekniske
komponenter er meget tunge og kan vanskelig
transporteres
over land. Disse
transporteres
oftest med båt til havn ved
byggeplassen
og derfra videre ved hjelp
av spesialutstyr.
Havnen bør ha en dybde
på ca. 6 m og en kailengde
på ca. 120 m.
I byggetiden
vil en også ha store landeveistransporter,
og det er derfor viktig
med gode veiforbindelser.
Dette vil oftest
nødvendiggjøre
ombygging
av broer og
forsterkning
av eksisterende
veier.

betong og lagres vanligvis i noen tid før
det transporteres
til et permanent forlegningssted.
Forsyninger
i byggetiden
I byggetiden
vil en ha behov for ca.
300 m3 ferskvann i døgnet. En nytter
normalt samme vannkilde som ved den
senere drift. Vannforsyningen
til byggestedet bør derfor være ferdig før
byggearbeidene
igangsettes.
Behovet for elektrisk kraft i byggetiden
krever normalt en høyspent tilførselslinje.
Under den etterfølgende
drift kan den
brukes for kraftforsyning
til verket utenfra
ved oppstarting,
feil m.v. Den må derfor
bygges under hensyntagen
til at den blir
permanent.

TUNGE
Transporter
i driftstiden
Transport av brenselselementer,
utbrent
brensel og radioaktivt
avfall er spesielt for
et kjernekraftverk.
Nye brenselselementer
er ikke radioaktive
og kan transporteres
med båt eller bil fram
til verket uten spesielle foranstaltninger.
Utbrent brensel sendes til reprosesseringsanlegg for gjenvinning
av spaltbart
materiale. Da utbrent brensel er meget
radioaktivt,
må det transporteres
i godt
skjermede beholdere, vanligvis av bly.
Annet radioaktivt
avfall tas hånd om ved
kraftverket.
Det konsentreres,
innkapsles i

I tabellen nedenunder
finnes som en
illustrasjon
en fortegnelse
over vekt og
dimensjon
for noen av de tyngste komponentene i et kjernekraftverk
med
kokvannsreaktor
på 800 MW og med
én turbin.
Behovet
for ferskvann
under drift
Et kjernekraftverk
på ca. 4 000 MW kan
ha behov for ca. 4 000 m3 vann i døgnet.
Dette tilsvarer det midlere vannforbruket
for en by med ca. 10 000 innbyggere.
For prosessvannet
stilles store krav til
renhet og lavt mineralinnhold.
Det er
derfor nødvendig
med en totalavsalting
av vannet.
Om mulig tas vann fra eksisterende
kommunale
eller interkommunale
vannverk.

KOMPONENTER
Vekt, ca.
tonn

Reaktortank
Turbinhus
Forvarmer
Turbinrotor
Generatorstator
Generatorrotor
Hovedtransformator,
3-fase
Brenselselementer
i transportbeholder

700
30-40
15-30
60-70
400
80
450
100

Størrelse,

ca.

6 x 21
8 x 4,5 x 3
1,5 x 12
3 x 5
Ø 4 x 8
1,2 x 8
5x 5 x18
3 x 3 x 10
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Kjølevann - termisk
påvirkning
Et kjernekraftverk har behov for store mengder
vann som kjølemiddel i prosessen. Anlegget
bør plasseres ved et sjøområde som er egnet
for utslipp av det oppvarmede vannet.

Et kjernekraftverk
har behov for
-store mengder
kjølevann
Virkningsgraden
til kjernekraftverk
med
lettvannsreaktorer
ligger på ca. 33%. Det
betyr at for hver kWh produsert elektrisk
energi føres ca. 2 kWh bort med kjølevannet. Vannet oppvarmes
normalt 8-10°C
ved passering gjennom kondensatoren.
Et kjernekraftverk
på 4 000 MW vil ha
behov for en kjølevannsmengde
på
1 20-200
m3/s avhengig av kjølevannstemperaturen.
Til sammenligning
kan
nevnes at Glommas middelvannføring
ved
Sarpsborg er ca. 700 m3/s.
Behovet
for kjølevann
kan tilfredsstilles på ulike måter
Kraftverket lokaliseres nær åpne sjøområder, store elver eller store innsjøer.
Norge har forholdsvis
små vassdrag,
samtidig som det finnes så mange
muligheter
til å lokalisere et kjernekraftverk ved kysten at innlandslokalisering
ikke er aktuell.
Varmen fra kjølevannet
avgis direkte til
atmosfæren
slik at dette kan brukes om
igjen, resirkuleres. Det kan ordnes enten
ved kjøletårn som er meget høye
(80-120
m) eller store kjøledammer
(1 5-25 km2). Disse tiltak krever store
ekstrakostnader
og er derfor ikke
aktuelle så lenge en naturlig resipient er
tilgjengelig.
Sjøområdet
må ha kapasitet
til å
motta store varmemengder
Resipienten
må ha kapasitet til å motta
og transportere
bort varmen i kjølevannet
uten fare for resirkulasjon
eller varmeakkumulering
med derav følgende
ugunstige
påvirkninger
på det biologiske
livet.
Minst ugunstig virkning på resipienten vil
en generelt vente i åpne kystområder
og i
andre områder med gode transportog
fortynningsmuligheter.
Lukkede og grunne
fjordområder
bør ikke nyttes som kjølevannsresipient
uten etter nøyere undersøkelser. Det samme gjelder steder hvorfra
strømmen kan føre kjølevannet
til slike
områder.
Kjølevannet
kan innblandes
i
resipienten
på forskjellige
måter
All varmen fra kjølevannet
må før eller
senere avgis til atmosfæren.
Jo større
temperaturen
i overflaten er, jo hurtigere
skjer varmeavgivelsen
til atmosfæren.

Et kjølevannsinntak
kan prinsipielt anordnes
på to forskjellige
måter:
Inntak i overflaten
Inntak på dypet
Ved inntak i overflaten
vil det oppvarmede
vannet som slippes ut, være lettere enn
resipientvannet
og derfor legge seg som
et teppe oppå dette. Det medfører en
relativt høy overtemperatur
i overflaten
utenfor utslippstedet
og dermed en hurtig
varmeavgivelse
til atmosfæren.
Relativt
små vannmengder
vil bli påvirket.
Ved inntak på 20-40 m dyp vil det oppvarmede vannet normalt være tyngre enn
overflatevannet
i resipienten dersom saltholdigheten
øker med dybden. En endring
i saltholdigheten
har nemlig større innvirkning på egenvekten
enn temperaturøkningen har i dette tilfelle.
Under disse forhold vil kjølevannet
innlagres i et visst nivå under overflaten.
Varmeavgivelsen
til atmosfæren
vil da
skje langsommere
gjennom det ovenforog omkringliggende
vannet, noe som
medfører at større vannmasser får en
relativt lav overtemperatur.
Den direkte
tilførselen av oppvarmet
vann til overflaten
blir relativt liten.
Stor overtemperatur
i overflaten
kan
forårsake
frostrøyk
Når temperaturen
i luften synker under
ca.
10°C og luften er rolig, vil
temperaturdifferansen
mellom overflaten
og luften lett bli så stor at det dannes
tåke. I sterkt trafikerte farvann må dette
problemet nøye undersøkes.
Temperaturforandringer
påvirker
de biologiske
forhold
I Skandinavia
har en hittil liten erfaring
med de virkninger
utslipp av varmt vann
har for fjord- og kystområder.
Det er nødvendig å vurdere og undersøke disse
problemene
nøye i sammenheng
med
planlegging
og bygging av kjernekraftverk.
Temperaturen
innvirker på de kjemiske og
fysiologiske
forhold og derved på alt som
lever i vannet. En økning av temperaturen
fører i alminnelighet,
innenfor visse
grenser, til en økning av den biologiske
omsetningshastigheten.
Dette kan i sin tur
føre til forskyvninger
i organismesamfunnenes sammensetning
og bestanden
av de forskjellige
arter. Temperaturen
har
en avgjørende
innflytelse
på artenes utbredelse, og vil påvirke alle stadier av en
arts livssyklus, f.eks. en fisks vandring, tid
og sted for gyting, veksthastighet
og

dødelighet.
En temperaturøkning
i resipienten kan ha både positive og negative
virkninger
sett ut fra praktiske brukerinteresser i de kystområder
som berøres.
Å forutsi detaljert de biologiske
virkninger
i en resipient på kortere og lengre sikt er
nærmest umulig. Undersøkelser
er nødvendige for å følge den utvikling
som
finner sted.
Ved vurdering av resipienten
i forbindelse
med betydelige
utslipp av oppvarmet
vann
er det en rekke forhold det må tas hensyn
til.
Særlig

viktig

er:

Utslippene må ikke skade verdifulle biologiske ressurser eller ha uheldig innvirkning på bruken av slike ressurser i området. I dag er de betydeligste
biologiske ressurser knyttet til fiskeriene, men
en må også regne med å beskytte
ressurser som kan tenkes utnyttet i framtiden.
Gruntvannsområdene
er av stor betydning
for de biologiske
forhold i havet. Det bør
unngås
å påvirke
kystavsnitt
med store
gruntvannsområder.
Utslippene fra kjernekraftverk
vil kunne
forsterke en eksisterende
forurensningspåvirkning
av fjordområder.
Av den grunn
bør utslipp fra kjernekraftverk
komme på
avstand fra de sterkest belastede
resipienter.
Munningsområdene
til de store vassdragene står i en spesiell stilling både når
det gjelder organismesamfunnenes
sammensetning
og som forbindelsesledd
mellom sjøen og vassdragene.
Bl.a. faren
for å påvirke vandringsfisken
gjør også
at en ytterligere
bør unngå å belaste
munningsområdene.
Områder som er spesielt verneverdige
ut
fra naturvitenskapelige
forhold, bør
påvirkes minst mulig.
De biologiske
ressurser i sjøområder
som i
dag er gjenstand for utnyttelse,
begrenser
seg til et fåtall fiskeslag, krabbe, hummer,
reker og blåskjell. I forhold til de
produksjonsmuligheter
som finnes i
mange områder, er den aktuelle utnyttelse
liten, og en må regne med at det i
framtiden kan bli aktuelt å utnytte
ressursene ytterligere ved å ta i bruk nye
arter og satse på dyrking av egnede arter
(aquakultur).
Det foreligger muligheter
for
en positiv utnyttelse av oppvarmet vann
fra kjernekraftverk
i sammenheng
med
aquakultur.
Dette bør vies særlig
oppmerksomhet.
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Tilpasning til landskap
og miljø
Et kjernekraftverk bør ikke beslaglegge arealer
som har spesielle verdier eller gjør de nærliggende områder lite attraktive. Et daganlegg
eller utvendige deler av et fjellanlegg bør ligge
tilbaketrukket fra kysten og godt skjult i terrenget.

bør ligge godt skjult
Byggestedene
i terrenget
har ganske store dimenEt kjernekraftverk
som er den
sjoner. Reaktorbygningen,
høyeste, tilsvarer med sine nærmere 60 m
et 20-25 etasjes bygg. Ventilasjonspipen
m høy, avhengig av
kan være 100-200
og topogrameteorologiske
reaktortype,
fiske forhold.
vil et kjernekraftverk
I byggetiden
på omgivelsene
virke forstyrrende
vil
for et kjernekraftverk
På byggeplassen
det i lang tid være en meget stor
og
Spesielt vil transportene
virksomhet.
virke forstyrrende.
anleggsarbeidene
vil det foregå store
Innen anleggsområdet
og sprengningsarbeider.
masseforflytningsi dagen vil en få
Spesielt ved fjellarbeider
Ofte vil det også være
store forstyrrelser.
og henlegge
å transportere
nødvendig

områder. En bør
massene i nærliggende
hvor
derfor søke å finne en lokalisering
er lav.
boligtettheten
I åpne områder vil de høye, store bygi terrenget og
ningene virke dominerende
være synlige på stor avstand.
vil en videre kunne få
Nær kraftverket
som det ofte kan
brede kraftlinjegater
være vanskelig å innpasse i terrenget.
En søker derfor å plassere et kjernekraftverk
helst i dalsøkk
fra kystlinjen,
tilbaketrukket
hvor anlegget ligger godt skjult fra sjøen
og fra større avstand på land.
fra sjøen begrenses dog av
Avstanden
for kjølevannstunnelene.
kostnadene
arealer
En bør unngå å beslaglegge
verdier
som har spesielle
De områder som ellers er egnet for
er ofte
plassering av et kjernekraftverk,
allerede nyttet til andre formål. Det er

derfor meget vanskelig helt å unngå
konflikt med annen arealanvendelse.
Dersom området har spesielle verdier, bør
imidlertid dette veie tungt. Det vil gjelde
områder med tett bolig- eller fritidsbebyggelse, spesielt gode jordbruksområder,
og
områder som er verdifulle for friluftsliv
områder, som kulturspesielt verneverdige
landskaper og naturområder.
i fjell
ved plassering
Fordeler
Når vi eventuelt finner å kunne plassere et
kraftverk i fjell, kan landskapspåvirkningen
med annen
reduseres og konflikten
begrenses. Til gjengjeld
arealanvendelse
bli dyrere enn et
vil et fjellanlegg
tilsvarende daganlegg.
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Kraftoverføring
Overføring av elektrisk energi er arealkrevende
og kostbart. Kjernekraftverk bør derfor lokaliseres
nær forbruksområdene.

Store kraftverk
og stort forbruk
medfører
mange linjer
For overføring
av store mengder elektrisk
energi nyttes i Norge spenningene
275 kV
og 380 kV. Overføringskapasiteten
for en
275 kV linje kan være 400-600
MW mens
800-1 000 MW kan overføres på en
380 kV linje. For å kunne mestre ulike
driftssituasjoner
er det dog nødvendig
at
kraftlinjene
har noe ledig kapasitet. For et
fullt utbygd kraftverk på 3 000-5 000 MW
vil det derfor normalt være nødvendig
med f.eks. 6.stk. 380 kV linjer for
overføring
av kraften. Arealbehovet
for
kraftlinjer er en nødvendig
konsekvens
av
produksjon
og forbruk av elektrisk energi.
Ved lokalisering
av et kjernekraftverk
må
en ta sikte på å utnytte eksisterende
kraftledningsnett
i størst mulig grad, slik
at videre utbygging
av nettet kan reduseres
til et minimum. Rekkefølgen i utbygging
av kjernekraftverk,
geografisk og tidsmessig, kan spille stor rolle for nødvendtg
nettutbygging.
For å finne fram til den
lokalisering
som er best tilpasset nettet,

er det nødvendig
det totale behov

å foreta en analyse
for nye linjer.

av

Korte linjer — god økonomi
—
mindre
inngrep
Kraftlinjekostnadene
vil utgjøre en vesentlig
del av de byggestedsavhengige
kostnader.
En kan regne byggekostnadene
for en
380 kV linje til ca. 0,4 mill, kr. pr. km.
I tillegg kommer drift og overføringstap
som kapitalisert
utgjør 30-40%
av dette.
Kostnadene for kabeloverføring
er 10-20
ganger større enn for luftlinjer og nyttes
derfor mest bare ved kryssing av fjorder
og i bymessige strøk. Et kjernekraftverk
bør derfor ut fra et økonomisk
synspunkt
lokaliseres så nær forbruksområdene
som
mulig.
Kraftlinjer
krever omsorgsfull
plassering
Kraftlinjer anses vanligvis som uønskede
elementer i landskapet.
De kommer også
lett i konflikt med annen arealbruk. En

vil derfor legge stort arbeid i å søke
linjene tilpasset terrenget og arealenes
nåværende og framtidige
anvendelse.
Bruksmåten
av arealene, landskapets
topografi og de elementer av natur og
kultur det inneholder
eller vil få, har
avgjørende betydning
for i hvilken
utstrekning
tilpasningen
vil lykkes.
Arealene rundt byggestedet
for kjernekraftverk og de traceer linjene kan tenkes
ført fram i, vil derfor bli underkastet
en
arealregistrering
og analyse med stedfestelse av landskapsmessige
elementer av
positiv eller negativ betydning
for linjeføringen. Det blir i dette arbeidet tatt i
bruk moderne hjelpemidler
og flere fagfelter kommer inn i bildet.
Endelige traceer vil bli fastlagt i samarbeid med berørte parter og under hensyn
til de synspunkter
som kommer fram under
saksbehandlingen.
En søker ved fastleggelse av traceer å velge mastetyper som
kan tilpasses terreng og miljø.
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Sikkerhet mot
radioaktiv stråling
Radioaktivt utslipp ved normal drift er ikke
avgjørende for lokalisering av kjernekraftverk.
Tross alle sikkerhetstiltak kan en ikke helt se
bort fra at et uhell kan inntreffe. En ønsker derfor
ikke å plassere kjernekraftverk nær større tettbebyggelser. I området omkring kjernekraftverket
vil det bli lagt restriksjoner på ny fast bebyggelse.

ut radioSlipper et kjernekraftverk
under normal drift?
aktive stoffer
Radioaktive stoffer finnes over alt i naturen
og har alltid vært der. Denne naturlige
kalles bakgrunnsstrålingen.
radioaktivitet
Noe kommer fra radioaktive stoffer i
kroppen, noe fra stoffer i bakken, og noe
kommer fra verdensrommet.
er
Under normal drift av et kjernekraftverk
det vanlig at små mengder gassformige
stoffer slippes ut gjennom
radioaktive
Videre slippes meget
ventilasjonsanlegget.
avfall ut med
små mengder radioaktivt
kontrolleres
Disse utslippene
kjølevannet.
i resipienten
hele tiden, og forholdene
overvåkes ved løpende undersøkelser.
Mengdene som slippes ut kan reduseres
og
forsinkelsesved hjelp av forskjellige
rensesystemer. Ved et moderne kjernekraftstoffer
verk er strålingen fra radioaktive
en brøkdel
som slippes ut til omgivelsene
av den naturlige bakgrunnsstrålingen.
er
Dette tillegget til bakgrunnsstrålingen
så lite at en kan få en høyere økning av
strålingen ved f. eks. å flytte fra et trehus
idet betong inneholder
til et betonghus,
mer naturlige radioaktive stoffer.
Utslippene er dessuten begrenset, slik at
av radioaken eventuell oppkonsentrering
ikke representive stoffer i næringskjeder
terer noen fare.
tillatelige
fastsetter
Myndighetene
at påleggene
utslipp og kontrollerer
overholdes
Når det skal fastsettes tillatte utslippsmengder, anvender de fleste land den
Strålevernskommisjonens,
Internasjonale
Dette er grunnlegI CRP's anbefalinger.
gende normer, og noen land har derfor i
tillegg utarbeidet mer detaljerte regler og
basert på disse anbefalinger.
forordninger

Slike normer for utslipp av radioaktive
her i Norge.
stoffer er nå under utarbeidelse
ble vedtatt
Lov om Atomenergivirksomhet
våren 1972.
av Stortinget
for oppLoven foreskriver konsesjonsplikt
I
føring og drift av kjernekraftverk.
skal det bl.a. gis en
konsesjonssøknaden
vurdering av sikkerhetsforholdene.
skal
Med hensyn til reaktorsikkerhet
og
være innstillende
Statens Atomtilsyn
organ, mens Statens
kontrollerende
skal ta seg av
Institutt for Strålehygiene
de medisinske og strålehygieniske
spørsmålene.
forsikIfølge loven har kraftverkseieren
for
ringsplikt og erstatningsansvar
eventuelle atomskader.
lokaliseringsprinsipper
Generelle
anlegg ble
De tidligste kjernetekniske
Dette
plassert langt fra tettbebyggelse.
av
ble gjort av frykt for konsekvensene
alvorlige reaktoruhell.
av kjernekraftDagens tekniske utforming
en
verk og den praktiske driftserfaring
nærmere tetthar vunnet, gjør lokalisering
I USA og andre land
stedene forsvarlig.
som har
aksepterer en i dag byggesteder
opp til 80 000 personer innenfor en sone
med 10 km radius og 250 000 personer
innenfor en sone på 20 km. Ingen kjernekraftverk har hittil blitt plassert tett inntil
store byer, men flere land er i gang med
om såkalt nærforlegning.
utredninger
for å
I Norge har en så mange muligheter
plassere kraftverk i mindre tettbefolkede
neppe er
områder at nærforlegning
aktuell, og en kommer derved heller ikke
så lett i konflikt med andre mulige
arealutnyttelser.
I et mindre område rundt verket ønsker
en å holde kontroll med bruken av arealet.

både for
Denne sonen vil sannsynligvis
omfatte området
dag- og fjellanlegg
innenfor en radius av 1 km fra anlegget.
Den kalles gjerne sikkerhetssonen.
Det er i dag noe usikkert hvilke restrikvil legge på
sjoner våre myndigheter
og et begrenset område
sikkerhetssonen
vil en ikke
opp til denne. Sannsynligvis
og
på fritidsaktiviteter
legge restriksjoner
unntatt tett inntil verket.
fritidsbebyggelse

Hvor stor er risikoen for uhell som
fører til utslipp av radioaktivitet?
finnes en rekke
I et kjernekraftverk
som skal
sikkerhetssystemer
uavhengige
stoffer
hindre uhell og hindre radioaktive
i å lekke ut om et uhell likevel skulle
inntreffe. Men det er en viss risiko for
at hvert enkelt av disse systemene skal
svikte, og om svikten skulle oppstå i
flere av systemene samtidig, kan det føre
stoffer lekker ut til
til at radioaktive
Dette kan føre til en stråleomgivelsene.
i områdene nær anlegget. En
eksponering
for samtidig
at mulighetene
vet imidlertid
er svært
svikt i flere sikkerhetssystemer
små.
hyppighet
av vindretningenes
Avhengig
forhold vil
topografiske
og omgivelsenes
for
noen områder ha større sannsynlighet
å få en viss radioaktiv bestråling enn
andre. Disse områder betegnes som
nærbelastningsområder.
Et godt egnet byggested bør ha liten
innenfor nærbelastningsbefolkning
området. De praktiske erfaringer fra de
mange reaktorer som finnes rundt om i
verden er meget gode, idet det ikke har
noe tilfelle av uhell med
forekommet
utenfor
for befolkningen
konsekvenser
anlegget.
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Samfunnsutbygging
og arbeidskraft
Et kjernekraftverk med ett aggregat vil i byggetiden sysselsette vel 700 personer når aktiviteten
er på topp og i drift ca. 80 personer.
De sysselsatte har behov for boliger og service
innen rimelig avstand fra kjernekraftverket, noe
som krever offentlige investeringer.
Distriktspolitiske målsettinger vil være medbestemmende for lokalisering av et
kjernekraftverk.

Lang byggetid
— Stort behov for
arbeidskraft
Byggetiden
for et aggregat kan bli ca.
5-7 år og antall sysselsatte i byggetiden
antas å bli vel 700 personer. Skal flere
aggregater bygges ut fortløpende,
vil den
totale byggetiden
og antall sysselsatte
bli vesentlig større.
Med hensyn til virkningen
på arbeidsmarkedet kan de sysselsatte inndeles i
følgende kategorier:
Personell som midlertidig
bor på
arbeidsplassen
i brakker eller lignende.
Personell som rekrutteres fra distriktet
eller som pendler til nærliggende
tettsteder.
Personell som rekrutteres fra andre
regioner og som krever fast bolig.
Under kategori 1 kommer personer som
er ansatt i kraftselskapet
eller entreprenørfirma og som deltar i bygging av kraftverk
rundt i landet. Dessuten inngår monteringspersonell
fra norske og utenlandske
leverandører.
I deler av byggetiden
vil en
ha opptil 200-300
montører pr. aggregat.

Totalt antall personer under kategori 2 og
3 er avhengig av de lokale forhold rundt
byggestedet
og arbeidskraftsituasjonen
i
regionen.
Driften
krever kvalifisert
arbeidskraft
Antall sysselsatte ved driften vil avhenge
av antall aggregater.
Ett aggregat krever
normalt ca. 80 sysselsatte mens 4
aggregater krever ca. 220.
Et kjernekraftverk
er et komplisert
anlegg
som i stor grad krever spesialutdannet
personale. Driftspersonalet
vil derfor
rekrutteres fra hele landet.

Behovet
for boliger og service
En har ansett at avstanden fra kjernekraftverket til bosteder med lokal service
ikke bør overstige 20 km og avstanden til
regionalt servicesenter
ikke bør overstige
50 km. Lokal service bør omfatte det som
er nødvendig for et boligområde,
minimum
dagligvarebutikker
og grunnskole.
Et
regionalt servicesenter
bør bl.a. ha
sykehus og videregående
skoler.

Lokalisering
av kjernekraftverk
krever offentlige
investeringer
Behovet for boliger og service i forbindelse
med oppføring
av et kjernekraftverk
forutsetter at kommunen
har kapasitet til å
klargjøre byggefelter
og om nødvendig
bygge skoler og service-institusjoner.
Dette kan for en liten kommune kreve
relativt store investeringer
og det kan
derfor bli behov for hjelp til å skaffe
nødvendige
midler.
På den annen side vil et kjernekraftverk
tilføre kommunen
ikke ubetydelige
skatteinntekter.

Distriktspolitiske
målsettinger
vil
være medbestemmende
for valg av
byggested
Et kjernekraftverk
medfører økt økonomisk
aktivitet i regionen og distriktspolitiske
målsettinger
må derfor bli medbestemmende for i hvilken rekkefølge kjernekraftaggregatene
vil bli plassert i de
forskjellige
regioner.
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0 rdliste
1 MW

(megawatt)

= 1 000 kW (kilowatt)

— enhet for effekt

1 TWh (terawattime)
= 1 000 GWh (gigawattime)
= 1 000 000 MWh
time)
= 1 000 000 000 kWh (kilowattime)
— enhet for energi
1 kV (kilovolt)

= 1 000 V (volt)

aggregat

— produksjonsenhet

anrikning

— økning

— enhet for spenning

for elektrisk

av innholdet

energi

av en eller flere isotoper

i et grunnstoff

aquakultur
— dyrking av organismer
i sjøen
atom — den minste del av et grunnstoff
som viser dets karakteristiske
BWR

— Boiling

elektron

—

Water

negativ

elementærpartikkel
bestanddeler
fisjon

— deling

Reactor,

ladet

elementærpartikkel

av en atomkjerne
Reactor,

som ikke oppfattes
i to fragmenter

hurtig

som sammensatt

av omtrent

proton
PWR

— elektrisk
— positiv

resipient

— område
ytelse

totalavsaltning
virkningsgrad

Water

— spalting

spaltningsprodukter
termisk

samme vekt
gasskjølt reaktor
men med forskjellig

masse

elementærpartikkel

ladet elementærpartikkel

— Pressurized

radioaktivitet

nøytral

av mindre

formeringsreaktor

HTR — High Temperature
Gas-cooled
Reactor, høytemperatur
isotop — en av flere typer atomkjerner
av samme grunnstoff
nøytron

egenskaper

kokvannsreaktor

— partikkel

FR — Fast Breeder

(megawatt-

Reactor,

trykkvannsreaktor

av atomkjerner

der kjølevannet
— atomkjerner

— utviklet
— fjerning

under utsendelse

blir sluppet

av stråling

ut

som blir dannet

ved fisjonen

varmeeffekt
av salter og mineraler

— den del av den termiske

i vann til meget stor renhet

ytelse som blir omgjort

til elektrisk

effekt
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