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FORORD

Dette er et sammendrag av en studie utfrt i 1974/75 vedrorende

forlegning av kjernekraftverk i fjell. En rekke organisasjoner har

deltatt i prosjektet og sammendraget bygger på omfattende grunn-

lagsrapporter utarbeidet av de forskjellige deltagerne.

Muligheten for og konsekvensene av å legge kjernekraftverk i fjell

har også tidligere vært vurdert. Detaljeringsgraden i foreliggende

studie er imidlertid betydelig større enn i tidligere arbeid.

Konklusjonene med hensyn til teknisk gjennomforbarhet, kostnader,

terminplaner og sikkerhet hviler derfor på et sikrere grunnlag.

En har prøvet å begrense omfanget av sammendraget til vesentlige

resultater og konklusjoner fra studien. Mer detaljerte opplysninger

vil en finne i de grunnlagsrapportene som er nevnt i referanselisten.
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1. SAMMENDRAG

I denne studien av kjernekraftverk forlagt i fjell, har en

lagt vekt på å belyse ulikheter i forhold til et kraftverk

forlagt på overflaten (daganlegg).

Studien er utført for et kraftverk med trykkvannsreaktor.

Referansestørrelsen har vært 1000 MWe som vil være en

rimelig størrelse for en sentral norsk beliggenhet.

Hovedkonklusjon

Fjellteknikk

Sannsynligheten for

stenutfall

Ras i fjellhallen

Hovedkonklusjonen er at det ikke foreligger tekniske

hindringer for å bygge anlegg i fjell av den type og størrelse

som er vurdert. En har imidlertid ikke idag tilstrekkelig

grunnlag for å kvantifisere eller føre tallmessig bevis for

fasthetsmessige egenskaper for store fjellhaller.

Fjellteknikken bygger vesentlig på empirisk grunnlag.

Sammenligning med eksisterende fjellrom, enten naturlige

eller utsprengte, indikerer imidlertid at en for alle dimen-

sjoner det her er tale om, ligger godt innenfor en fysisk

mulig grense. Det forutsettes at en velger fjell av en kvalitet

som en tidligere har god erfaring fra.

En kjenner ikke til noe tilfelle av ras eller stennedfall fra

fjellrom som er lagt i godt fjell og sikret slik som her er

forutsatt.

En prosedyre som er etablert i forbindelse med kjernekraftverk

er at en på forhånd skal kunne bevise sikkerheten ved anlegget.

Når det gjelder de fjellmekaniske forhold er det idag ikke mulig

p& forhand & beregne seg til f.eks. sannsynligheten for nedfall

av sten, eller sannsynligheten for at et fjellrom raser sammen.

En har ikke kunnet kvantifisere sannsynligheten for ras

eller stenfall i fjellhallen for eksempel i forbindelse med

jordskjelv. Fjellrom har imidlertid i praksis vist seg å være

meget motstandsdyktige mot påkjenninger som branner, eks-

plosjoner, jordskjelv etc.

Det er foreslått som et skritt på vei mot en slik beregnings-

teknikk, å bygge en prøvehall med den aktuelle spennvidde

på 60 X 60 m.
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En ville da kunne vise

at disse store spennviddene lar seg utføre uten fare for

arbeiderne

at de deformasjoner og krefter som blir målt i fjellet

stemmer overens med de på forhånd beregnede

Videre kan en simulere rystelser, branner etc. og

måle de virkninger som oppstår i fjellet

Sikkerhet De analyser og vurderinger av sikkerheten ved kjernekraft-

verk i fjell som er gjort i denne studien, er av mindre om-

fang enn tilsvarende for et daganlegg.

Resultatene en har kommet frem til vil derfor tildels være

beheftet med usikkerhet. Alle forhold som kan ha betydning

for fjellanleggets sikkerhetsmessige karakteristika, er ikke

gjennomgående analyse rt.

Dette gjelder spesielt de strre mulighetene for folgefeil

et fjellanlegg vil ha på grunn av den nære koblingen mellom

de enkelte fjellhallene via tunnelene.

Sikkerhetsvurderingene er basert på den konvensjonelle

"Dimensjonerende uhell"- filosofien. Så langt som mulig

har en tillempet sikkerhetsanalyse for daganlegg også for

fjellanlegget. For enkelte forhold ved anlegget har en gjort

spesielle analyser.

Standard komponenter

gir samme sikkerhet

En har i størst mulig grad brukt samme komponenter og

systemlosninger som i et daganlegg. Derfor vil sannsyn-

ligheten for interne feil være omtrent den samme som i

et daganlegg. Konsekvensene for omgivelsen av feil i

anlegget, vil også være tilnærmet like de i et daganlegg.

For de ansatte ved anlegget kan enkelte systemegne feil

muligens ha større konsekvenser i et fjell- enn i et dag-

anlegg.
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Ytre påvirkning

Store ulykker

Drift og

vedlikehold

Terminplaner

Et fjellanlegg er vesentlig mindre sårbart overfor flystyrt,

krigspåvirkning og sabotasjeaksjoner utenfra. Overfor in-

terne sabotasjeaksjoner vil ikke fjellanlegget skille seg

vesentlig fra et daganlegg.

I tillegg til den sikkerhetsmessige vurderingen innen rammen

av " dimensjonerende uhell'' - filosofien har en gjort noen

underskelser av de mulige forskjeller mellom et fjellanlegg

og et daganlegg for ulykker som innebærer nedsmelting av

reaktorkjernen. For slike uhell kan fjellanlegget ha en

vesentlig sikkerhetsmessig gevinst hvis spesielle tiltak gjennom-

fores.

De forhold som vil være forskjellige mellom et fjell- og et

daganlegg med hensyn til drift og vedlikehold, bedmmes ikke

å kunne gi utslag i forandret driftstilgjengelighet for fjell-

anlegget, når en ser bort fra en krigssituasjon. P.g.a. de

større avstander mellom fjellanleggets sentrale deler og om-

givelsene, og mellom anleggets forskjellige interne deler, vil

de drifts- og vedlikeholdsmessige forholdene kunne medføre

pkede kostnader p.g.a. okede transport- og personalkostnader.

Totaltiden for oppførelse og idriftsettelse av det studerte fjell-

anlegget inkl. all behandling av myndigheter er beregnet til

ca. 10 år. Dette er en forlengelse i forhold til et daganlegg

pa droyt 2 ar. Forlengelsen er for storste delen for@rsaket

av de omfattende fjelltekniske arbeidene for fjellanlegget mens

oppførelsen av anlegget i de ferdige fjellhallene krever en for-

lengelse på ca. } ar.

Kostnader Den økede kostnaden for det fjellforlagte kjernekraftverk i for-

hold til daganlegget er beregnet til ca. 18% ekskl. rente-

kostnader. Inkl. rentekostnader beregnet med en rente p 10%

p.a. stiger forskjellen til ca. 24%. De fjelltekniske arbeidene

gir her det storste bidraget til kostnadsforskjellen. Vanskeligere

bygge- og montasjeforhold og strre interne avstander mellom

de forskjellige anleggsdelene gir også vesentlig økning av kost-

nadene.
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Andre forhold Andre forhold som kan være av betydning for å belyse for-

skjellen mellom daganlegg og fjellanlegg for norske forhold

er

- Utvalg av byggesteder

- Nedlegging av kraftverket

Det vil i enkelte landsdeler kunne være lettere å finne egnede

byggesteder for et fjellanlegg enn et daganlegg. Fjellanlegget

vil i mindre omfang legge beslag på verdifulle områder, og

den landskapsmessige virkning blir mer beskjeden.

De spesielle krav til fjellkvalitet en vil stille, kan imidlertid

begrense antall byggesteder.

Det totale omradet som vil bli berrt kan bli noe strre for

et fjellanlegg på grunn av stor avstand mellom tunneller og

sjakter som ma fores ut til overflaten.

Ved nedlegging av kjernekraftverk, vil et fjellanlegg ha en

fordel ved at det ikke behøver å demonteres av landskaps-

messige hensyn.
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2. INNLEDNING

2.1 Andre studier og utforte undergrunnsanlegg:

Utf9rte fjellanlegg

Ideen om og interessen for å forlegge reaktoranlegg under

jorden er ikke av nyere dato. I slutten av femti- og begyn-

nelsen av sekstiårene arbeidet man i flere land med studier

av og planer for undergrunnforlegning av reaktoranlegg.

De eneste fire reaktoranlegg som har blitt forlagt under

jorden ble også bygget i denne tidsperioden.

Anlegg Land Kapasitet Igang- Nuværende

MW· (t)/MW(e) settelse/&r Status

Halden-BHWR Norge 25/ 1959 i drift

Ages ta Sverige 80/10 1963 nedlagt

SENA Frankrike 905/275 1966 i drift

Lucens Sveits 30/8,5 1966 kondemnert

Disse anlegg har følgende til felles:

- de er alle forsøks- eller prototype-anlegg, og således

betydelig mindre enn de nu aktuelle størrelser - 2000 -

3000 MW (t).

- de er alle forlagt i fjell

- de ligger alle over havs-/elve nivået.

I den mellomliggende tiden har det fra tid til annen vært utført

og publisert studier av undergrunnsforlegning av kjernekraft-

verk.

I de seneste årene har interessen for undergrunnsforlegning av

kjernekraftverk økt betraktelig. Dette i første rekke fordi en

slik forlegningsform kan gi en meget god krigsbeskyttelse og

kan muliggjøre bygging av reaktoranlegg i tett befolkede og

industrialiserte områder.
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2.2 Formålet med studien.---------------------

I stortingsmelding nr. 100 (1973/74) har Regjeringen gitt uttrykk

for at det br overveies om det forste kjernekraftverket i Norge

kan plasseres helt eller delvis i fjell.

På bakgrunn av sikring av kraftproduksjonen i krigssituasjoner

har videre Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemd anmodet om at

forholdene omkring fjellforlegning av kjernekraftverk under-

spokes.

NVE -Statskraftverkene har med denne begrunnelse gjennomført

denne studien. Målsettingen med studien har vært å få klarlagt:

a) Kostnadene for et kjernekraftverk plassert i fjell i forhold

til et normalt daganlegg

Målsetting b) Anleggets sikkerhetsmessige egenskaper i forhold til de

krav en idag stiller til et daganlegg

c) Arrangement av et kjernekraftverk i fjell

d) Forholdene ved drift og vedlikehold av anlegget

e) De fjelltekniske forholdene ved det aktuelle stasjons-

arrangement, med de store fjellhallene som dette krever

f) Byggetid, terminplaner og forlop av bygge og montasje-

arbeider ved fjellanlegg sammenliknet med daganlegg

g) Det sikkerhetstekniske potensiale et fjellanlegg kan ha

ved ekstreme havarier som innebærer nedsmelting av

reaktorkjernen

2.3 Studiens_ omfang

Detaljeringsgrad

Studien omfatter alle deler av et normalt daganlegg som er

nodvendig for normal drift av anlegget. En har i en forste

del av studiet undersøkt flere mulige arrangement av stasjonen

og valgt ut det beste for en detaljert undersøkelse etter punktene

i kap. 2.2

Detaljeringsgraden er ganske stor, dette kan illustreres ved at

arbeidsinnsatsen er totalt ca. 7 mannår, hvorav den vesentligste

tyngden ligger på studien av arrangement og sikkerhetsanalyser.

Konstruktive detaljproblemer er ikke behandlet, men prinsipielle
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løsninger på konstruktive problemer er skissert og brukt i

analysen. Beskrivelsen av anlegget har omtrent tilsvarende

omfang som et tilbud på en leveranse av et kraftverk. Studien

er antagelig en av de mest detaljerte utredninger av fjellforleg-

ning av kjernekraftverk som hittil er utført, og de konklusjoner

som er trukket er basert på betydelig sikrere grunnlag enn

tidligere studier.

2.4 Studiens_ opplegg_g _giennomforing

Deltakere

Det har vært naturlig å dele studien i flere delprosjekter etter

de fagområdene som hovedsaklig berøres.

Det ble vurdert å være fordelaktig å engasjere en

leverandor av komplette kjernekraftverk for  &  bearbeide

arrangementet av anlegget i fjellet og, basert pl arrangementet,

beregne kostnader og byggetid samt vurdere sikkerhet og drifts-

messige forhold. Kraftwerkunion AG i Tyskland ble engasjert

for denne del av studien. Arbeidet har foregått i nær kontakt

med NVE.

For de fjelltekniske vurderingene har Norges Geotekniske Institutt

vært engasjert som konsulent. Deres oppgave har vært å fremlegge

fjellteknisk bakgrunnsmateriale, å foreslå anleggsmessig fremdrift

ved bygging og å beregne kostnader for utsprengning og sikring

av fjellhallene. NGI har benyttet norske entreprenører til den

siste del av oppgaven.

Det tredje arbeidsområdet innen studien har vært å vurdere det

potensiale med hensyn til større sikkerhet som et fjellanlegg

eventuelt måtte ha. Institutt for Atomenergi har bearbeidet

disse sprsmalene.

NVE har koordinert de ulike delprosjektene, utformet program

og omfang og deltatt direkte i bearbeidningen av prosjektet.

NVE er også ansvarlig for nærværende sammendragsrapport

og de konklusjoner som her er trukket. Rapporten er imidlertid

et resultat av et intimt samarbeide mellom NVE og de andre

deltagende parter i studien.

NVE har også hatt kontakt med en arbeidsgruppe koordinert

av Centrale Driftsledningen i Sverige som også har utført en

studie av fjellforlegning av kjernekraftverk, og har jevnlig hatt

moter og utvekslet erfaringer med denne gruppen. (se kap. 12).
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3 FORUTSETNINGER

For å spesifisere oppgavene var det nodvendig a fastlegge en

rekke tekniske forutsetninger for studiet. De viktigste av

disse er listet nedenfor.

Anlegget skal være beskyttet mot krig slik at det

kan holdes i drift i en krigssituasjon.

Det skal i størst mulig utstrekning anvendes standardiserte

systemløsninger og arrangementer for ikke å introdusere

undige usikkerhetsmomenter.

Anlegget skal ha minst samme sikkerhetsstandard som

som et daganlegg, og anleggets sikkerhetskarakteristika

skal vurderes på grunnlag av samme sikkerhetsfilosofi

som et daganlegg.

Jordskjelv med en styrke p 0,22 g skal ikke hindre en

sikker avstengning og kjoling av reaktoren.

Anlegget skal oppfylle vest tyske sikkerhetsregler med

unntak av krav til ytre påvirkning.

Kraftverket skal yte 1000 MWe og være utstyrt med en

1500 rpm turbin.
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4 BESKRIVELSE AV ANLEGGET

4.1 Spesielle_forhold ved arrangement i fjell

Krav til bygnings-

utforming

S ikke rhetsmes sige

krav

Begrenset kommuni-

kasjonsveier

Begrenset kommuni-

kasjons veier

Figur 4.1 viser arrangementet av et typisk daganlegg.

Arrangmentet består av en sentral bygningsenhet, reaktor-

bygningen, med de andre viktigste bygningene gruppert omkring

denne. Denne kompakte byggem&ten gir fordeler forst og fremst

ved at alle forbindelser mellom bygningene (rør og kabler) blir

korte.

I fjellanlegget må en ta hensyn til den begrensede størrelsen

på hallene, og avstanden mellom bygningene må av fjelltekniske

grunner økes betydelig. En har imidlertid ved fjellanlegget

beholdt den viktigste innbyrdes plasseringen av bygningene.

Ogsa spesielt for fjellanlegget,er at bygningene i et fjellrom bor

ha konstant bredde og høyde i lengdretningen og ikke ha store

utvekster som trappehus, bygning i vinkel eller lignende. Dette

har en tatt hensyn til ved å omkonstruere de bygningene som ikke

fyller disse krav.

Arrangementet er også av stor sikkerhetsteknisk betydning.

I et fjellanlegg er luftrommet utenfor bygningene begrenset, og

faren for at trykk og temperaturpavirkning f.eks.ved et rrbrudd

kan påvirke andre systemer i andre bygninger øker. Dette er det

tatt hensyn til ved @ isolere deler med hoytrykks rr fra de

sikkerhetsteknisk viktige deler .Brannsituasjoner vil i et fjellanlegg

være mer problematiske, ved at haller og tunneler røklegges.

Brannseksjonering av anlegget blir her mer omfattende enn i et

daganlegg.

Likeledes vil en i et fjellanlegg av kostnadshensyn begrense

antall &pninger, ror og avbl&sningsveier som fores ut av anlegget.

Dette kan dreie seg om sikkerhetsventiler, ventilasjonskanaler,

avgassrør fra diesler osv. Begrenset antall kommunikasjons-

veier er en avveining av uavhengigheten av systemer (bor ha

egne sjakter for å være uavhengige) og kostnadene. Dette blir

mer komplisert i et fjellanlegg enn et daganlegg.
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4.2 Beskrivelse av anlegget

4.2.1 Prinsippiell virkemåte

Normaldrift

Nodkjolesystemet

Nødmatesystemet

Sikker hets systemene

Den prinsippielle oppbygning av en trykkvannsreaktor er vist

på fig. 4.2.1. Reaktorens primære kjølekrets består av

reaktortanken, tre dampgeneratorer, og tre primærkjølemiddel-

pumper samt rørledninger. Hele denne kretsen står inne i

en stor stålkule, sikkerhetsholderen. I dampgeneratoren pro-

duseres damp som driver turbinen og deretter kondenseres

i kondensatoren. Kondensatoren kjøles med sjøvann fra hoved-

kjolevannskretsen.

Hvis rørbrudd skulle skje i primærkretsen, trer nødkjølingen

i funksjon. Nødkjølesystemet pumper vann inn i reaktorens

primære kjølekrets. Dette vannet renner via rørbruddet ut i

sikkerhetsbeholderen og pumpes tilbake i primærkretsen igjen.

Nodkjolesystemet kjles av mellomkjlekretsen som igjen kjoles

av sjøvann fra hjelpevannskretsen.

Ved rrbrudd i dampkretslopet kjles reaktoren av nodmate-

systemet. Dette pumper vann inn i dampgeneratorene. Dampen

som produseres blåses ut via sikkerhetsventilene.

Nodkjolesystemet, mellomkjlekretsen, hjelpekjlevannskretsen

og nødmatesystemet er anleggets sikkerhetssystemer.

Sikkerhetssystemer består av fire identiske kretser som alle

virker slik som beskrevet. Sikkerhetssystemene er gjort fire-

dobbelt for at kjølingen skal være sikret også hvis det skulle

oppstå en feil på et av systemene. Dette kalles redundans.

Denne firedelingen er konsekvent gjennomført og omfatter sel ve

systemet, strømforsyningen til det (via ndstromdiesler),

styringen av funksjonen og arrangement.

Det betyr at alle redundante system er skilt fra hverandre

fysisk med vegger eller store avstander, og at rør, kabler

og liknende fra et redundant system ikke krysser noen andre

redundante systemer.
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4.2.2 Arrangement av fjellanlegget...........................

Arrangementet av fjellanlegget er vist i figur 4.2.2.

Anleggets bygninger og komponenter er plassert i fem store

fjellhaller. Mellom disse går tunneler som forbinder hallene

med hverandre. Adkomsten til anlegget skjer via tre store

tunneler.

Bokstavbetegnelsene i teksten tilsvarer betegnelsen på figur

4.2.2.

Reaktorbygningen A/B.0 Sentralt i arrangement står reaktorbygningen. Denne bygningen

er sylindrisk med halvkuleformet tak. Sikkerhetsbeholderen,

som er en stor kuleformet trykkbeholder av stål, begrenser

innerrommet i reaktorbygningen. Inne i sikkerhetsbeholderen

er hele reaktorens primærsystem samt deler av sekundær- og

nødkjølesystemene. Lagerbasseng for brukt brensel er også

plassert her.

I ringrommet mellom sikkerhetsbeholderen og reaktorbygningen

star de viktigste delene av reaktorens nodkjolesystem og varme-

vekslere for mellomkjølekretsene. Fig. 4.2.3 viser et snitt

gjennom reaktorbygningen.

Turbinbygningen F. Den andre store bygningen er turbinbygningen. Her står damp-

turbinen, den elektriske generatoren og kondensatoren hvor dampen

kondenseres. Dessuten står all hjelpeutrustning til turbinen og

generatoren her. Dette er for eksempel matevannsforvarmere,

varmevekslere, pumper, kjlere og liknende.

I den delen som er merket H1,H • star stasjonstransformatorene

og hoyspenningskoplingsanlegget. Hoyspenningskablene gar via

en tunnel til overflaten herfra.
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Reaktorhjelpe -

system bygningen C

Bygning for

elektriske sys-

temer

Kontrollrommet

Kraftverks-

hjelpeanleggene

Nodstromsdiesel-

anlegg

I reaktorens hjelpesystemsbygning C står hjelpeutrustningen som er

nødvendig for drift av reaktoren. Det dreier seg om vannrense-

system, kjemikalietils etningssystem, volumreguleringssystemer,

og anlegg for behandling av radioaktivt avfall. Ventilasjons-

systemene for hele det aktive området står også her. Dessuten

er her lager for radioaktivt avfall stort nok til fem års drift av

stasjonen, samt verksted for aktive komponenter. Fra denne

bygningen avgis det normale utslippet av radioaktive stoffer.

Gassene gar til skortsteinen 8,, aktiviteten i vannet avgis via

kjlevannstunnelene i turbinhallen.

I samme fjellhall som reaktorhjelpesystemsbygningen, står

bygningen for elektriske systemer. Denne bygningen er delt

i fire skiver tilsvarende firedelingen av sikkerhetssystemene. Hver

skive inneholder komplett strømforsyning, styringssystem og over-

våking for et sikkerhetssystem. Strømforsyningen kommer

både fra egenforsyningstransformatorene og det avbruddsfrie

nodstromsdieselnettet.

Kontrollrommet til kraftverket ligger også i denne bygningen.

I enden av E -bygningen står en bygning Y som inneholder kontorer,

oppholdsrom for personalet, omkledningsrom og liknende.

Den tredje store fjellhallen inneholder kraftverkshjelpeanleggene.

Fra venstre kommer forst K-bygningen som består av 4 skiver som

hver inneholder et nodstromsdieselaggregat som skal gi strom til

de sikkerhetsteknisk viktige systemene hvis all øvrig strømfor-

syning faller ut (både ytre nett og stasjonens egenforsyning).

Videre er det her plassert kaldtvannsaggregater (kjølemaskiner)

som forsyner stasjonens luftkjpolere med kaldt vann.
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Kjolevannsbygningen

Kontor

verksted

lager

Hjelpedamp

trykkluft

Kjolevannsoverlop

Nodmatebygningen

I bygningen M4 står stasjonens 4 hjelpekjlevannspumper som

kjøler reaktoren når den ikke er i drift eller ved visse uhell.

Denne bygningen er også 4-delt tilsvarende 4-delingen av sikker-

hetssystemene.

Bygningen N2 inneholder kjlevannskammer for utlop av hovedk j oleamnt

fra turbinkondensatoren. I denne "bygningen'' er to overløp

for kjølevannet som skal hindre at hevertvirkningen gjennom

kondensatoren brytes, og oversvømmelse av stasjonen ved plutselig

start eller stopp av hovedkjlevannspumper.

I M1 er silene for hovedkjlevannet samt de fire hovedkjolevanns-

pumpene plassert. Disse pumpene pumper sjøvann gjennom turbin-

kondensatoren tilbake via N2 og til havet. Hovedkjolevannssystemene

har ingen primær sikkerhetsmessig betydning.

Y2/L8/L0 er kontor, verksted og lagerbygning for kraftverket.

Her er omkledningsrom for hjelpepersonalet ved revisjon av

anlegget, og stasjonens mekaniske verksted og lager for drifts-

midler og verktoy.

I G4 og L4 står en deionatbeholder (renset vann) for kraftverkets

dampsystem samt to hjelpedampkjeler for oppvarming av bygninger

og utstyr når stasjonen ikke er i drift. Dessuten er det plassert

trykkluftkompressoranlegg.

GO inneholder vannrenseanlegget som forsyner stasjonen med

renset avsaltet vann via deionatbeholderen i G4.

M5 er en mindre fjellhall med et overløp for stasjonens hoved-

kjolevann (sjovann.) Dette skal forhindre at vannstanden stiger

i stasjonen hvis hovedkjolevannspumpene plutselig faller ut.

Den femte store fjellhallen X inneholder nødmatebygningen. Denne

bygningen er delt i fire skiver tilsvarende firedelingen i nødmate

systemet. I denne bygningen star nodmatedieselanlegget, nodmate-

pumpene og vannforråd for disse. En komplett styreutrustning

for nødmatesystemet er også plassert her, sammen med et ekstra

kontrollrom.

Under forutsetning av intakt reaktor og primærkjølekrets, kan

nødmatesystemet alene holde reaktoren i varm underkritisk

tilstand i flere timer selv om alle andre sikkerhetssystem, også

nødstrømanlegget, skulle svikte.
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Gassflaskelager

Vaktrom

Tunneler

Ved tunnelinngangene er det to små fjellrom.L9 er stasjonens

gassflaskelager som inneholder H,, og N.
Fra vaktrommet V kontrolleres inngangen til kraftverket.

0

Anlegget har tre tilfartstunneler utenfra, T 21, T 25 og T27.

I byggefasen brukes alle tre, under drift av stasjonen

hovedsakelig T21. For spesielle transporter vil også de andre

benyttes. Hoyspenningskablene gar ut i en tunnel fra turbinbyg-

ningen.

Sjakter og

skortsteiner

Anlegget har tilsammen 10 skortsteiner (9, -,)

Q
1 

avleder ventialsjonsluften og radioaktive gasser fra reaktor-

bygningen og rea.ktorhjelpesystembygningen.

, avleder ventilasjonsluften fra bygningen med elektriske

systemer og kontorbygningen.

23, 2, g 8- inneholder avblasningsledninger fra de tre damp-

ledningene i dampventilkamrene.

Q
6 

til£ ører ventilasjonsluft til turbinbygningen

Q7 avleder ventilasjonsluft fra turbinbygningnen

Q 8 avleder ventilasjonsluft fra nødmatebygningen.

Avgassrørene fra de fire nødmatedieslene ligger også i denne.

avleder ventilasjonsluften fra ndstromsdiesel bygningen og

kjølevannsbygningen. Den inneholder også de fire avgass-

rrene fra nodstromsdieslene.

Q10 avleder ventilasjonsluften fra verksted, og kraftverkshjelpe-

anleggene.
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4.3 Forskeller i arran ement i forhold til et da anle

Avstand mellom

bygninger

Ventilasjonssystemet

Systemtekniske

endringer

Adkomster

Bygningene

Andre forskjeller

De vesentligste forskjeller i forhold til et daganlegg.

kan oppsummeres til:

Avstanden mellom bygningene er storre

Ventilasjonssystemene er ikke helt separert. I daganlegget

tas luften til og avgis fra hver enkelt bygning uavhengig av de

andre.

I fjellanlegget er det et spesielt ventilasjonssystem som fører

luften til bygningene via kanaler. Dette systemet ventilerer

også tunnelene. En har derfor en kobling mellom bygningene

via ventilasjonssystemene som kan være sikkerhetsmessig uheldig

og som gjor brannseparering mer komplisert.

Systemet er vist i fig. 4. 3

De systemtekniske endringer er ellers begrenset til små for-

enklinger i kjolevannskretsen, samt okning av antall luftkjolere.

Adkomstene kanaliseres i tunnelene. Ved transport av brensel,

kan man kjøre inn i reaktorbygningen via T27, i daganlegget

må transportene løftes opp via en kran. Adkomstene til de

andre bygningene er på samme nivå som i daganlegget.

Bygningskonstruksjonene er tilpasset fjellhallene ved at de er

gjort smalere enn i daganlegget. Dette har endret arrangementet

av utrustningen innenfor bygningene.

Forskjeller ved bygging, drift, vedlikehold og sikkerhet er be-

handlet under respektive kapitler.
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5. BYGGESTEDS MESSI GE OG FJELLTEKNISKE FORHOLD

5.1 BYggestedsforhold

Referansested

En har lagt opp arbeidet med studien slik at de konklusjoner

en kommer frem til i størst mulig utstrekning skal ha almen-

gyldighet. Med den variasjon i topografi og andre forhold som

er typisk for vårt land, vil det likevel bli noen forskjell i

løsninger avhengig av valg av byggested.

Som referansested har en valgt et område i Hurum hvor det

finnes mulighet for å plassere såvel et daganlegg som et

fjellanlegg. Dermed har en hatt mulighet for å utføre et

realistisk prosjekteringsarbeide for de to typer kraftverk

på samme område.

Savel dagalaternativet (Skjottelvik) som fjellalternativet

(Haraldsfjell) kan anses å være relativt representativt for

mulige norske lokaliseringssteder. De utsprengte stenmasser

vil være av samme størrelsesorden for fjell og daganlegg

(ca. I mill. m 3). Valg av referansested innebærer ikke

at dette alternativ peker seg ut spesielt gunstig eller ugunstig

i forhold til andre mulige byggesteder.

5.2 Fjellteknikkens status _idag

5.2.1 Hvorledes klassifiseres fjell.

Kvalitetsbedommelse

"Kvaliteten" av fjell varierer fra sted til sted innenfor temmelig

vide grenser. Med kvalitet menes i denne sammenheng fjellets

mer eller mindre egnethet for utførelse av store fjellrom.

Norges geotekniske institutt har gjort en meget omfattende

anlayse av et stort antall tunneler og fjellrom. På grunnlag

av denne studie har en prøvd å sette opp en sammenheng

mellom fjellets kvalitet, spennvidde og nødvendige forsterknings-

arbeider (bolting, betong etc.)

De faktorer som inngår i kvalitetsbedømmelsen er:
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- Avstanden mellom sprekkene i fjellet

- Antall kryssende sprekksystemer

- Ruheten i sprekkene

- Sprekkmaterialets friksjonsegenskaper

- Vanntrykket i sprekkene

- Spenningsforholdene i fjellet

Den teknikken som står til disposisjon for å bedømme disse

faktorene er:

- Bedommelse av overflaten

- Seismiske underskelser

- Boring og provetaking

- Prvetunneler

Som det fremgår er det ikke økonomisk mulig å ha full klarhet

i fjellets egenskaper overalt i fjellet på forhånd. Men med en

relativt omfattende forundersøkelser kan en ha en relativt bra

oversikt over omfanget av de forsterkningsarbeider som må

utføres, såfremt dimensjonen på fjellrommet ligger innenfor

det størrelsesområde en har erfaring for.

5.2.2 Eksisterende store fjellrom.

Naturlige Fra naturens hånd eksisterer det temmelig store fjellrom.

Det største kjente finnes i New Mexico og har en spennvidde

opptil 200 m og hoyde opptil 100 m.

Utsprengte Av utsprengte haller har en eksempler fra Europa på spenn-

vidde på 33, 5 m og høyde opptil 54 m i fjell som kan karak-

teriseres som bra til meget dårlig.

I Japan er det under utførelse haller med spennvidde på 38 m

og hoyde pa 60-70 m.

Selv om det ikke er utført fjellrom av den størrelse som ville

trenges for et prosjekt som i denne studien, så gir disse eksem -

pler indikasjon på a.t en ikke vil bevege seg utenfor en fysisk

mulig grense. De spenninger som opptrer rundt et fjellrom,

vil ikke variere med spennvidden såfremt forholdene ellers

er likeartet, det vil si likedannet geometri.
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5.2.3 Beregning av fjellets stabilitet •.. .. .. . . ... .. . . . .. . . . . .. . . ....

Forundersokelser

Det finnes meget avanserte programmer for beregning av

spenninger og stabilitet av fjellrom.

Vanskeligheten med å bruke dette redskap skyldes at det

ikke er mulig å vite med sikkerhet hvilke verdier på material-

faktorene som er representative. I alle fall vil disse vari-

ere innen temmelig vide grenser innen et og samme fjellparti.

Imidlertid vil slike beregninger kunne gi en rettledning for

nødvendig omfang av sikringsarbeide, formen på fjellrommene

etc.

De beregninger og vurderinger som kan gjores for utsprengn-

ingen, vil selvsagt være sikrere desto mer omfattende forunder-

skelsene blir gjort. På den annen side vil kostnadene med

forundersøkelser kunne bli betraktelig, slik at en avveining

ma gjores i hvert tilfelle. I virkeligheten er det slik at i

siste omgang må sikringsomfanget bygge på empirisk grunn-

lag. Først når en kommer inn i fjellet kan sikringsomfanget

bli bestemt i detalj.

Men forut for dette må en ha bestemt plassering av fjell-

rommene og deres orientering. Usikkerheten som flge av at vi

ikke på forhånd i detalj kan fastlegge sikringsomfanget,

ligger i det vesentlige på det økonomiske plan og del vis

også i tidsbehovet.

5.2.4 Sikringsmetoder .

"Hjelp til selvhjelp"

De spenninger som oeregningsmessig opptrer rundt et fjellrom

er vanligvis små i forhold til fjellblokkens egen styrke.

Den vanlige sikringsmetoden her i landet går derfor ut på å

sy fjellet sammen slik at det blir istand til å bære seg selv.

(" Hjelp til selvhjelp"). I praksis blir bolter stopt inn i

fjellet slik at eventuelle ustabile blokker blir holdt på plass.

Det er vanlig a legge et lag armert sprøytebetong utenpå

fjellet. Derved hindres nedfall av enkelte stein.
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Unntagelsesvis kan det bli nodvendig a understotte fjellet med

en sterkere betongkonstruksjon der fjellet er særlig dårlig og

oppsprukket. Det er eventuelt ugunstige detaljer i fjellets

oppsprekkningsmonster som forventes å gi de egentlige sikrings-

problemene. Stabiliteten av fjellrommet som sådan er vanlig-

vis mindre problematisk. En riktig orientering og plassering

av fjellrommet i fjellet er derfor helt avgjørende for sikrings-

omfanget og muligheten for å kunne utføre et fjellrom på en

økonomisk forsvarlig måte.

Utsprengningene av større fjellrom starter vanligvis i toppen,

idet en gradvis øker spennvidden. De utsprengte partier blir

sikret etter hvert. Se fig.5.2.5. Vanligvis utf0res sikringen forst

som en midlertidig arbeids sikring. Senere blir denne erstattet av den

permanente sikring som da utføres i noen avstand fra spreng-

ningsområdet for ikke å få noe ødelagt under utsprengningen.

Når hvelvet er ferdig utsprengt, sprenger en seg videre nedover

i trinn på 5 m. eller mer. Ved så store fjellrom, som det her

er tale om, ma ogsa veggene sikres. Veggene gjores dessuten

konkavt krumme for derved å medvirke til stabiliteten.

Konturene av fjellrommene må sprenges forsiktig med liten

avstand mellom hullene og forsiktig ladning, for å hindre at

konturen blir undig revet opp.

5.2.6 Overvåking.

"Bevis for stabilitet" Det fremgår av det foranstående at det på forhånd ikke kan

skaffes noe "bevis'' pa at et fjellrom vil kunne utfores med

en viss sikkerhet. Ved å sammenlikne med allerede eksisterende

fjellrom kan en anta som overveiende sannsynlig at et fjellrom

av en bestemt storrelse lar seg utfore. Det egentlige bevis har en

først når fjellrommet er ferdig utsprengt og sikret og alle defor-

masjoner har stabilisert seg.

Det er derfor av den største viktighet at det blir bygget inn

tilstrekkelig med måleutstyr i fjellet slik at en kan overvåke

deformasjoner og spenninger, såvel under utsprengningsfasen

som senere når fjellrommet er tatt i bruk for sitt formål.
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Det vil da også være mulig å gjøre forsterkningsarbeider på

et hvilket som helst tidspunkt. Hjelpetunneller for måleutstyr

er vist skravert i fig. 5.2. 6

All erfaring tilsier at det beskrevne sikringssystem vil forhindre

et plutselig brudd av katastrofalt omfang uten et forvarsel gjennom

overvåkingsystemet.

Den kjennsgjerning at en ikke kan gjøre sikre beregninger på

forhand over sikkerhetsmarginen,er derfor ikke noen avgjorende

innvending mot fjellanlegg. I høyden introduseres en viss grad

av usikkerhet når det gjelder den endelige kostnad og tidsbehovet,

men dette har begrensede konsekvenser. Den endelige stabilitets-

sikkerhet kan også forutsies fra situasjonen under utsprengningen

som erfaringsmessig er den mest kritiske.

5.2.7 Pkjenninger fra ekstreme påkjenninger som brann, eksplosjon og jordskjelv.

Overlegninger om virkninger av påkjenninger som branner og

eksplosjoner inne i fjellrommene sammenholdt med erfaringer,

indikerer at disse kan gi opphav til en viss avskalling av

sproytebet ongen. Noen innvirkning på fjellmassivets stabilitet

er vanskelig å tenke seg. Teoretiske beregninger av virkningen

av jordskjelv gir heller ikke noen indikasjon på at et stabilisert

fjellrom vil få de stabilitetsmessige forhold vesentlig forrykket.

Erfaring har vist at fjellrom i forskjellige deler av verden har

motstatt sterke jordskjelv med bare sm% eller ingen skader, mens

derimot konstruksjoner eller installasjoner i fjellrommet kan ha

blitt totalskadet.

5. 2. 8 Fremgangsmåtene ved fjellteknisk prosjektering •. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .. .. . ... .... . ..
Ved et fjellprosjekt vil folgende faser i undersokelsesprogrammet

komme på tale:

1. Forste fase vil innbefatte geologiske overflateunderskelser,

seismiske målinger og et omfang av boringer evt. prøve-

tunneler, tilstrekkelig til å gi svar på om fjellet er bruk-

bart for formålet.

2. Prosjektering av anlegget som innbefatter plassering av de

strste fjellrommene i fjellmassivet.
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3. Omfattende grunnundersøkelser som også inkluderer

laboratorieproving av fjellet.

4. Vurdering av undersøkelsene og analytiske beregninger

ved tilgjengelige programmer.

5. Overvåking av fjellets deformasjoner og spenninger under

utsprengningen og frem til at fjellet har stabilisert seg.

Underveis vil målingene gi informasjoner for dimensjonering

av sikkerhetstiltak. Overvåking vil fortsette kontinuerlig

så lenge anlegget er i drift.

5.3 Fjellteknikken tilpasset referansestedet.

Den prosedyre som er beskrevet foran har en benyttet ved det

utvalgte referansested. For å holde kostnadene for studien

innenfor en begrenset ramme i denne fasen, da intet vedtak er

gjort om hvorvidt et fjellprosjekt skal gjennomføres, har en

begrenset forundersøkelsene til å omfatte utelukkende en over-

flateundersokelse. Videre undersokelser av fjellet er anslatt

å koste 2 - 2,5 mill. kr. og vil trenge ca. 9 mndr. inkl.

vurdering av resultatene. En vesentlig del av disse kostnadene

vil gå til driving av en prøvetunnel.

Det er regnet med et omfattende måleutstyr som til dels ins -

talleres fra et system av hjelpetunneler som legges på utsiden

av de to største fjellrommene, reaktor- og turbinhallen. På

denne måten vil målingene kunne foregå uavhengig av utspreng-

ningen av fjellrommene. Evt. senere forsterkningsarbeider er

det også mulig å utføre fra disse hjelpetunnelene.

Fjell rommene er orientert ut fra en bedømmelse av svakhets-

soner i fjellet. Som tidligere nevnt har fjellmekaniske vurderinger

hatt en avgjørende innflytelse på arrangementet, både ved de

gitte begrensninger i fjellrommenes størrelse og avstanden

mellom disse.

De valgte tverrsnitt pa fjellrommene ma betraktes som forelopige,

idet gjennomforingen av et fullstendig underskelsesprogram vil

vere nodvendig for @ bedomme hvilke materialegenskaper og

spenninger som skal benyttes ved de beregningsprogrammer som

senere m utfores.
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I denne fasen er mer eller mindre sannsynlige verdier antatt

og beregningen er utfort.

Sammenholdt med empiriske data har en vurdert de

minimalt nødvendige sikringsarbeider til i de beste partier å

kun omfatte enkeltvise bolter og i de dårligste partier syste-

matisk bolting og sproytebetong.

Entreprenorfirmaet A/S Thor Furuholmen har gjort en kalkyle

av kostnader og tidsbehov for utsprengning og sikringsarbeider.

En har forutsatt det maksimalt tenkelige omfang under forut-

setning av en akseptabel fjellkvalitet, nemlig systematisk bolting,

armert sprøytebetong og i tillegg 500 forspente fjellankere.
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6. SIKKERHET

DBA filosofien

Sikkerhetsforskrifter

Den metode for vurdering av de sikkerhetsmessige karakteris-

tika til kjernekraftverker med lettvannsreaktorer som anvendes

i de aller fl.este land betegnes som " dimensjonerende uhells!!

filosofien. (Engelsk: Design Basis Accident, eller i korthet

DBA-filosofien.)

Denne filosofien går i korthet ut på å identifisere de uhell av

forskjellig type som kan inntreffe på kjernekraftverk og som har

en tilstrekkelig stor sannsynlighet for å inntreffe til at man

anser det nodvendig a gjore spesielle konstruktive og adminis-

trative tiltak for å holde de potensielle radiologiske konse-

kvenser for omgivelsene innen visse spesifiserte grenser. og som

stiller de største krav til de forskjellige forebyggende og konse-

kvensbegresende konstruksjoner og tiltak. Disse uhellene be-

tegnes som dimensjonerende uhell,

Typer av dimensjonerende uhell er blant annet:

- fly sty rt

- jordskjelv

- oversvommelse

- brann

- betjenings - og håndteringsfeil

- funksjonsfeil

- komponentsvikt

I form av forskrifter og retningslinjer presiserer ved-

kommende nasjonale myndigheter hvorledes denne filosofien skal

anvendes i praksis.

For foreliggende studie er det de vest-tyske dokumentene:

-- "Sicherheitskriterien fjr Kernkraftwerken", Bundesministerium

des Innern (25/6-74) og

- RSK-Leitlinien fir Druckwasserreaktoren", Institut fir

Reaktorsicherheit der TiV eV (24.4.1974)

som er av spesiell interesse.
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Siktemålet med sikkerhetsvurderingene har vært å identifisere og

undersøke mulige sikkerhetsmessige forskjeller mellom et fjell-

anlegg og daganlegg. En har funnet det hensiktsmessig å anvende

den tradisjonelle DEA-filosofien også på fjellanlegget. Dermed

har man kunnet utnytte de allerede foreliggende sikkerhetsvurd-

eringer for daganlegg av nyere konstruksjon som referanse.

I tillegg til sikkerhetsmessige vurderinger innen DBA-filo-

sofien, har man gjort visse undersøkelser av de potensielle

muligheter fjellforlegning byr på hva angår å redusere de

potensielle radiologiske konsekvenser av uhell som involverer

kjernesmelting.

6.2 Prinsipiell forskjell mellom _dag-_og_undergrunnsforlagt kjernekraftverk.

For undergrunnsforlagt kjernekraftverk av den variant som er

studert, vil alle unntatt noen få bygninger være omsluttet av et

et fjellmassiv. For et konvensjonelt daganlegg vil alle unntatt

noen få bygninger være omsluttet av den frie atmosfæren.

Utfall av sten

Denne forskjellen har til folge at:

• for et fjellforlagt verk vil muligheten for utfall av stein

utgjore en potensiell uhellsarsak som man ikke har for dag-

forlagte verker, og

Folgefeil

-for et helt fjellforlagt verk vil forbindelsene til det frie

være meget begrenset i antall og storrelse, d.v.s. via

tunneler og sjakter.

Delvis som folge av dette vil det i et fjellanlegg vere en

vesentlig større mulighet for gjensidig påvirkning mellom de

enkelte anleggsdeler, via tunnelforbindelsene mellom fjell-

hallene, enn hva som er tilfelle i et daganlegg.
Følgefeil kan forårsakes av trykk, temperatur, gasser og væsker.
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På grunn av de mulige sikkerhetsmessige konsekvenser av disse

særegne trekk ved helt fjellforlagte kjernekraftverker, har det

vært et primært siktemål for studien å identifisere de mulige

nye uhellsårsaker og sammenhenger og vurdere de sannsynlige

konsekvenser av disse, og å kartlegge de mulige forskjeller i for-

lop og konsekvenser av de tradisjonelle uhellstypene.

P% basis av disse vurderinger har man gjort de nodvendige

konstruktive forandringer for å eliminere

kvenser av forskjellige uhell.

uakseptable konse-

6.3 Sammenligning mel]om fjell- gg dagplegg.

6.3 .1 Normal drift inkl. forventede driftforstyrrelser

Ingen vesentlige

forskjeller

For disse driftsituasjoner har man ikke funnet noen vesentlige

forskjeller mellom fjell- og daganlegget i den radiologiske

påvirkningen på omgivelsene eller driftspersonalet.

Marginal·gevinster for fjellanlegget kan man se i:

at avblåsing av sikkerhetsventilen i sekundærkretsen skjer via

en skorstein for fjellanlegget - mens det for daganleggets

vedkommende skjer i bakkenivå

- at man vil kunne redusere den diffuse lekkasjen av radio-

aktive gasser.

6.3.2 Uhell p. g. a. interne forhold

6.3.2.1 Generelt

Systemegne

feil

Da de sentrale systemer av fjellanlegget er bygget opp av de

samme komponenter og har den samme utformingen som i re-

feranseanlegget, anser man ikke at sannsynligheten for at system-

egne enkelt-feil vil opptre er vesentlig forskjellig for de to

forlegningsfo rm ene.

En viss forskjell vil de lengere forbindelsene i og mellom visse

systemer innebære.
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6.3.2.2 Uhell inne i reaktorinneslutningen

Med unntak av ventilkammeret er den sekundære reaktorinne-

slutningen og alt innenfor denne identisk likt for dag- og

fjellanlegget.

Ingen vesentlig

forskjell

For systemfeil som inntreffer eller manifesterer seg innenfor

den sekundere reaktorinneslutningen, vil uhellsforlop og om-

fang være de samme for de to forlegningstyper.

Det samme gjelder de eventuelle radiologiske konsekvenser av

uhellene for omgivelsene og driftspersonalet, med ett unntak;

den direkte strålingen til omgivelsene og driftspersonalet fra

eventuelle aktiviteter i den primære reaktorinneslutningsatmos -

fære, vil for fjellanlegget være vesentlig mindre enn for dag-

anlegget p.g. a. den skjermingen fjellmassivet gir. De eventuelle

utslippene av radioaktive stoffer til den frie atmosfære vil være

like for de to forlegningsformer.

Blant de uhell som faller inn i overfornevnte kategori, er brudd

pa en rorledning i den primere kjolekretsen. Det er et slikt

uhell som normalt kan resultere i de største utslipp av radio-

aktive stoffer til de frie omgivelsene.

6.3.2.3 Uhell utenfor reaktorinneslutningen

Av de uhell som kan inntreffe utenfor reaktorinneslutningen har

man betraktet et mindre antall. De feil og uhell man har kon-

sentrert interessen om, har vært de som man har vurdert å være

enten særegne for fjellanlegg ,eller de hvis konsekvenser er

storre i et fjell - enn daganlegg; m.a.o. de initiale hendelser

som har storst mulighet for & for@rsake folgefeil pa den ovrige

delen av anlegget.

Som påpekt ovenfor vil de hendelser som innebærer en omfattende

frigjoring av energi, gasser, damp og vesker som kan spre seg

i anlegget, være av spesiell betydning.

Nedenfor er gitt en summarisk beskrivelse og diskusjon av

enkelte av de hendelser som har vært vurdert, og hvilke kon-

struktive tiltak som har vært gjort for å begrense konsekvensene.
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Brudd på sekundær-

kretser

Ror-brudd i venti-

kammer (B9)

Et omfattende brudd av denne typen,vil med unntak av jordskjelv,

utgjore den mest energirike enkelte uhellshendelse. som kan inn-

treffe utenfor reaktorinneslutningen. Ved hendelsen vil det

bli frigitt store mengder av vann og damp.

For & begrense de potensielle flgeskadene pa de ovrige deler

av anlegget,har en gjort spesielle konstruktive tiltak, bl.a.

i separering av anleggsdeler.

I daganlegget er disse kammere på den sekundære reaktorinne-

slutningen og de er forsynt med åpning hvor trykkavlastning til

de frie omgivelser kan skje.

Dette arrangement kan ikke anvendes i et fjellanlegg; det fore-

slåtte arrangement er vist på figur 4.2.3

Ved dette har man forhindret at bl. a. et brudd på en rør-

ledning i et ventilkammer vil resultere i en trykkoppbygging

i de øvrige ventilkamre og derved kunne innvirke på funksjons-

dyktigheten til utrustningen i disse.

Ventilkamrene er skilt fra turbinhallen med en vegg.

Trykkavlastning av de enkelte ventilkamre skjer via separate

sjakter.

Ror-brudd i

turbinhall

For å forhindre at et brudd bl. a. på en dampledning utenfor

ventilkammeret skal kunne skade utrustning  i  annet enn turbin-

hallen, har man installert trykktette sluser/tettninger i alle

forbindelsestunnelene til turbinhallen og forbundet turbin-

hallatmosfæren med to separate ventilasjonssjakter som også

sikrer en tilfredstillende trykkavlastning.

Eksplosjoner Eksplosjoner kan inntreffe på flere steder i anlegget. Eksempelvis

kan hydrogenet som brukes til generatorkjoling, lekke ut i turbin-

hallen og eksplodere, transformatoren i turbinhallen kan eks-

plodere, likeledes hjelpedampkjelene og trykkluftbeholdere.



Videre vil det foregå transporter av gassflasker som kan

eksplodere.

De mulige virkningene av mange av disse eksplosjoner er

beskjedne, og stort sett de samme som i daganlegg. Man

har imidlertid for tiden ikke den fulle oversikten over alle

de mulige konsekvenser av eksplosjoner av hjelpedampkjeler

og av gassflasker under transport. Gassflaskelageret har man

for fjellanlegget plassert overjords i en egen og åpen nisje i

fjellet.

Brann De mulige brannkildene i et fjellanlegg vil ikke avvike nevneverdig

fra de i et daganlegg. Muligheten av brann krever dog spesiell

oppmerksomhet i fjellanlegg fordi tilgangsmuligheten til anlegget

utenfra er meget begrenset og den mulige røkutviklingen i for-

bindelse med brann på visse steder kan ytterligere forverre til-

gangsmulighetene og representere en fare for funksjonsdyktigheten

til dieselaggregatene.

Blant annet på grunn av disse forhold har man utlagt og dimen-

sjonert ventilasjonsaleggene for fjellanlegget på en helt spesiell

måte.

Selve brannslukningsutrustningen er også mere omfattende i

fjellanlegget enn i et daganlegg.

Oversvmmelser
På grunn av de sterkt begrensede avrenningsveier vil et fjell-

anlegg naturlig være mere utsatt for oversvømmelser enn et

daganlegg. Konstruktivt kan man tildels begrense omfanget av

en eventuell oversvømmelse og tildels konsekvensene.

Innen rammen av foreliggende studie har man ikke detaljkonstruert

brannslukningssystemet. Det er dog klart at dette må utlegges og

dimensjoneres slik at en tilfeldig feil ikke vil kunne forårsake

en vesentlig oversvmmelse av anlegget.
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Ved brudd pa en kjlevannskrets som er &pen mot kjolevanns-

resipienten, vil oversvømmelser kunne skje.

Ved brudd eksempelvis pa et hovedkjolevannsrr vil kjeller i turbin-

bygning fylles til havnivå.

For å forhindre at en ikke enda høyere og mere omfattende opp-

fylling vil kunne skje, har man sikret at kjølevannspumpene

blir stoppet på signal fra nivåindikatorer.

Lokale oversvmmelser kan tenkes som folge av brudd pa de

apne kjolekretsene - tilhorende de redundante systemer.

Ved konstruktive tiltak har man sikret at oversvømmelser av et

system ikke resulterer i oversvømmelse av de andre redundante sys-
temer.

Stenutfall Innen rammen av denne studie har man ikke kunnet utvikle noen

metode for å vurdere sannsynligheten for stenutfall i sikkerhets-

analysen.

Utfall av sten i fjellhallene og tunnelen vil, avhengig av omfang

og sted, kunne skade sikkerhetsmessig betydningsfull utrustning,

i anlegget. I mange tilfelle vil konsekvensene av en slik hen-

delse være likartet og av tilnærmet samme omfang som for

systemegne feil.

6.3.3 Uhell p.g.a. ytre påvirkninger

Jordskjelv For denne studie har det ikke vært gjort spesielle dynamiske

beregninger av virkninger av rystelser i berggrunnen på sys-

temer og bygninger.
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Krigsaksjoner

De spesifiserte jordskjelvpåvirkninger kfr. pkt. 3.2, er imidlertid

ikke spesielt kraftige i forhold til de som har vært dimensjoner-

ende for flere daganlegg.

For å kunne sikre avstengning, bibehold av underkritisk tilstand

og kjling av reaktoren ma visse systemer vere intakte og

funksjonsdyktige. Disse systemer og bygningskonstruksjonene

rundt disse er utlagt og dimensjonert for å kunne tåle hva som

betegnes som "sikkerhetsjordskjelvet" . I foreliggende tilfelle

er dette spesifisert å være 0, 22 g.

For fjellanlegget, såvel som for daganlegget, er bl. a. hjelpe-

systembygningen, turbinhallen og hjelpekjelen ikke dimensjonert

for jordskjelv. En viss motstandsdyktighet overfor jordskjelv

vil imidlertid disse konstruksjoner i praksis ha. En regner

imidlertid ikke med at disse systemer og bygninger forblir

intakte.

I tilfelle de tre ovenfornevnte bygninger og deler blir odelagt

vil man kunne få frigitt radioaktive stoffer i den hallen hjelpe-

systembygningen er plassert, og kunne f2. vbl%sing av damp

i turbinhallen og den hallen hjelpekjelene er plassert.

Visse vurderinger av og beregninger for denne situasjonen er

gjennom fort.

I tillegg til de tradisjonelle aspekter må man for fjellanlegg,

vurdere mulighetene for stenutfall i fjellhaller og tunneler, i

forbindelse med jordskjelv.

I forutsetningen for studien er det spesifisert at verket skal

kunne holdes i drift i en krigssituasjon; d.v.s. de vesentlige

deler av anlegget skal være upåvirket av detonasjon av kon-

vensjonelle bomber på jordoverflaten rett over anlegget.

Den antatte fjelloverdekningen vil kunne tåle en slik påkjenning.

Ved spesielle arrangementer i tilfartstunnelene og ved utforming

av sjaktene fra hallene til overflaten, og utforming
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og dimensjonering av de overjordiske bygningskonstruksjoner

i tilknytning til disse, vil man kunne sikre anlegget tilbørlig

mot en slik påkjenning.

Flystyrt Med den fjelloverdekning som et fjellforlagt kjernekraftverk i

praksis vil ha av hensyn til stabiliteten av fjellhallene og ofte

ogsa p.g. a. de topografiske forhold, vil de deler av anlegget

som er plassert i de forskjellige fjellhallene være fullstendig

beskyttet overfor direkte treff av et styrtende fly.

Sabotasje Innen rammen av studien har man ikke definert hvilke typer

og omfang av sabotasjeaksjoner som det er aktuelt å beskytte

anlegget mot.

Da et fjellanlegg er vesentlig mindre eksponert til de frie

omgivelser enn et daganlegg, vil et fjellanlegg åpenbart være

bedre beskyttet mot visse typer av sabotasjeaksjoner.

V i dere, på grunn av de få og veldefinerte tilgangsmuligheter

til et fjellanlegg, vil man for et slikt anlegg lettere kunne ha

en bedre administrativ kontroll med trafikken til og fra

anlegget enn tilfelle er for et daganlegg.

Under de periodiske revisjoner pg større reparasjons-

arbeider, da det kan være flere hundre mann i virksomhet

på de forskjellige deler av anlegget, vil ikke et fjellanlegg

by på vesentlige fordeler sammenliknet med et daganlegg.

Det samme gjelder overfor eventuelle sabotasjeaksjoner utført

av driftspersonalet.

6.3.4 Ekstreme uhell

Med ekstreme uhell menes uhell som involverer en omfattende

nedsmelting av reaktorkjernen. Uhell av denne type kan være

resultat av en rekke hendelseskjeder - som hver enkelt har en

meget liten sannsynlighet for å inntreffe i et daganlegg.
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Fjellet kan være

en ekstra barriere

I fjellanlegget må man i tillegg vurdere muligheten for at

stenutfall kan være initialhendelsen for en slik hendelses-

kjede.

Uhell av denne typen er karakterisert ved at en meget vesentlig

andel av fisjonsproduktene i brenselet frigis, en meget stor

energifrigi vning til luften i innes lutningen I og en ineffektiv

reaktorinneslutning.

For et daganlegg vil reaktoren være omsluttet av to bygnings -

konstruksjoner, den primære og den sekundære inne slutningen.

For et fjellanlegg vil fjellet kunne utgjore nok en barriere.

Effektiviteten av denne barriere er imidlertid helt avhengig

av om en kan konstruere pålitelige tetninger i de tunneler

og sjakter som forbinder anlegget med omgivelsene.

I det skisserte fjellanlegget har det ikke vært gjort spesielle

konstruktive tiltak med tanke på ekstreme uhell. Derfor vil

også de forventede konsekvenser av et slikt uhell bli tilnærmet

de samme som for et daganlegg på samme sted.

Potensielle gevinster for fjellanlegg kan man se i mulighetene for

å redusere den totale aktiviteten i utslippet til atmosfæren,

å kontrollere utslippet over tid

å slippe de radioaktive stoffene ut via en skorstein.

Hvor stor den potensielle gevinst - uttrykt i radiologisk på-

virkning på omgivelsene - kan være, har man ikke beregnet

da den i s2 avgjrende grad er bestemt av de nermere kon-

struktive enkeltheter. Den potensielle gevinsten synes imidlertid

å kunne bli betydelig.
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6.4 Oppsummering

Ovenfor er påpekt visse forskjeller mellom dag- og fjellanlegg

av sikkerhetsmessig betydning.

I de analyser som har vært gjort, har man ba.re betraktet

konsekvensene av forskjellige typer av hendelser. Sannsynlig-

heten for at de enkelte hendelser kan inntreffe har ikke vært

berort.

I en totalvurdering av sikkerheten må man imidlertid betrakte

sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe i nær sammen-

heng med konsekvensene av hendelsen. Risiko, slik

dette begrepet ofte blir brukt i reaktorsikkerhets-sammenheng ,

er således definert som produktet av sannsynligheten for og

konsekvensene av en enkelt hendelse.

Konklusjoner

Før man kan gi et definitivt utsagn om sikkerheten til et fjell-

anlegg sammenlignet med et daganlegg må man derfor gjennomføre

en mer detaljert og omfattende analyse enn hva som har vært

gjort innenfor rammen av denne studien.

De konklusjoner man kan trekke på grunnlag av de ana.lyser

som har vært gjort er:

- Både sannsynligheten for og konsekvensene av de tradisjonelle

dimensjonerende uhell vil ikke være vesentlig forskjellig for

dag- og fjellanlegg.

- Utfall av sten er en initialhendelse som er særegen for fjell-

anlegget. Sannsynligheten for en slik hendelse kan man for

tiden ikke tallfeste.

- De radiologiske konsekvenser av uhell som involverer kjerne-

smelting vil ikke være vesensforskjellig for dag- og fjell-

anlegget.

- je llanlegget er vesentlig bedre beskyttet overfor krigsaksjoner

og flystyrt enn daganlegget.
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7. Drift_ og vedlikehold.

Adkomst

Driftspersonale

Forskjeller fra

daganlegg

Under drift av stasjonen har personellet adkomst via tunnel T 21.

Tunnel T 27 brukes til transport av brenselselementer ved

brennselsbytte. T 25 brukes ved transport av driftsmidler til

stasjonen samt for personell ved revisjonarbeider.

Driftspersonellet består av 163 personer som i et daganlegg, inklusive

skiftpersonale, administrasjon- og verkstedpersonale.

Ved revisjon regner man med å benytte fremmedpersonale i

stor utstrekning, og ved slik revisjon, som normalt skjer i

forbindelse med brenselbytte vil en være oppe i 360 mann i

anlegget.

En revisjonsperiode va.rer typisk i ca. 1 måned.

Kontroll av personalet som har tilgang til anlegget gjres av

vakten i T 21. Under re visjon overvåkes adkomsten til de

sikkerhetsteknisk viktige bygningene.

Forskjell fjell- daganlegg:

Transporten skjer i tre tunneler i stedet for på veier rundt

kraftverket.

- For drifts- og vedlikeholdspersonalet regner man ingen økning,

da anlegget teknisk overensstemmer med et daganlegg. Økte

gangavstander, og økte rørledningslengder, transporter samt

at arbeidene mautfores i fjellhallen kan bety okte vedlikeholds-

kostnader. Man har imidlertid ikke funnet avgjrende argu-

menter for å endre personalinnsatsen.

- Kontroll av persona.lets bevegelser er enklere enn for et dag-

anlegg i driftsituasjoner.

- Ved revisjon er forskjellene små.
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8 UTSPRENGNING BYGGING OG MONTASJE

8.1 Utsprengning g sikring_av _fjellrommene.

De to fjellrommene som tidsmessig er mest kritisk, er reaktor-

og turbinhallen. Det er også her at en kan forvente de mest

omfattende sikringsarbeider. Det er derfor viktig at en i

arbeidsopplegget sørger for å starte utsprengningen av disse

to hallene så snart som mulig.

Dessuten må også de hjelpetunnelene som skal benyttes for

overvåkningen av disse hallene, være tidsnok utført til at en

kan flge med i spennings- og deformasjons-forandringer nar

utsprengningen av disse fjellrommene skal ta til.

Utsprengningen starter sovn tidligere forklart i toppen av hallene

og det sikres etterhvert. Arbeidsopplegget er slik tilpasset

at utsprengningen og sikringen av hele anlegget er ferdig når

reaktor- og turbinhall er klar.

De utsprengte massene transporteres ut av anlegget via hjelpe-

tunneler eller permanente tunneler.

Sprengningarbeidene vil paga i 2 ar og den maksimale arbeids-

styrken vil være rundt 300 mann.
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Fremdrift

Personalinnsats

Vanskeligere enn

for daganlegg

Bygging og montasje vil stort sett foregå på samme måte som

i et daganlegg. Byggekranene må være anderledes, i stedet for

svingkraner vil en bruke montasjekraner opphengt i fjellet.

Selve transporten av byggematerialer blir noe mer kompli-

sert ved at lagerplassene er utenfor fjellet, og dermed må

materialer kj9res med biler inn i fjellhallene, mens de i et

daganlegg kan taes direkte fra lagerplassen med kranene.

Fremdriften av bygningen et stort sett som følger:

Forst stopes fundamentene for re aktorbygning og turbinhall,

s% stpes i reaktorbygningen ferdig opp til fundamentskalen for

sikkerhetsbeholderen av stål. Deretter avbrytes betongarbeidene

til stålkulen som sveises sammen av plater pa 10 x 3 m er ca.

1/3 ferdig. Deretter stopes betongkonstruksjonene innvendig

samtidig som stålkulen sveises videre. Når stålkulen er ferdig,

støpes så den utvendige betongkuppelen ferdig. Stålkulen trykk-

prøves, og deretter begynner komponentmontasjen. Samtidig

bygges de andre bygningene og montasjen av komponenter pågår

omtrent samtidig i alle bygningene. Reaktorbygningen og turbin-

hallen ligger på kritisk vei ved montasjen, og er bestemmende

for byggetiden.

Personalinnsatsen er pa topp etter omtrent 2} &r etter bygge-

start med omtrent 1 700 mann som arbeider samtidig med bygging

og montasje. I tunnel T25 vil det maksimalt gå ca. 110 laste-

biler pr. dag, mens det maksimalt i T21 og T27 er omtrent 90.

Montasjeforløpet er intenst, og det kan bli vanskeligere å gjennom-

føre i et fjellanlegg. Det er problematisk med ventilasjon i

byggetiden, og sm@ branner eller andre uhell kan lett forsinke

byggingen. Totalt er bygge- og montasjetiden vurdert til å bli

ca. ½ år lenger for fjellanlegget eksklusiv fjellarbeidene. Dette

skyldes i hovedsak at montasjen av stålkulen i reaktorbygningen

blir vanskeligere da den må lages av mindre prefabrikerte plater,

dessuten at betongarbeidene ved reaktorbygningen blir noe vanske-

ligere. Muligheten til forsering av montasjen må også bedømmes

til å være mindre i et fjellanlegg, slik at terminplanen er noe

stram.
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9. TERMIN PLANER

Terminplanene for fjellanlegget og et daganlegg fremgår av fig.9.1.

Totaltiden for oppførelsen og idriftsettelse av fjellanlegget inkl.

all 'ehandling av myndigheter, er beregnet til ca. 10 @r. Dette

er en forlengelse i forhold til et daganlegg for norske forhold

pa droyt 2 &r.

Forlengelsen i tid for fjellanlegget er forårsaket av følgende

forhold:

Tiden for konsesjonsbehandling innen byggested er bestemt,

er forutsatt å være den samme for begge anleggstyper,

nemlig 16 måneder. Når byggestedet er bestemt, er også til-

sagn om at et kjernekraftverk av viss størrelse skal kunne

bygges på det besluttede stedet gitt.

Det forutsettes da at fjelltekniske og andre forhold er såpass

nye klarlagt at kjernekraftverket kan bygges pa stedet.

Når byggestedet er bestemt forutsettes det at mere detaljerte

undersokelser som bl. a. sprengning av provestoller i fjell-

massivet må utføres for å bestemme den beste plasseringen

av anlegget og for å få vite mere om fjellets kvalitet.

Deretter må det utføres detaljerte fjelltekniske konstruksjons-

arbeider som skal ligge til grunn for bade sprengnings-

og sikringsarbeidet og sikkerhetsmyndighetenes gransking

og godkjenning før utsprengningsarbeidene kan begynne.

Totaltid for dette inkl. sikkerhetsmyndighetenes gransking

og godkjenning er forutsatt å ta 12 + 5 måneder. Ved

dette tidspunkt forutsettes at utsprengningen av fjellrommene

kan ta til. Disse arbeider inkl. alle fjellforsterknings-

arbeider er beregnet til 27 mnd. Totaltid for ovenfor-

nevnte virksomheter blir da 44 måneder.

For det tilsvarende daganlegget forutsettes som for fjell-

anlegget, 12 mnd. for forberedende byggeplassarbeider.

Sprengningsarbeidene på byggeplassen, som for norske

forhold er omfattende ogs for daganlegg, er forutsatt @

ta ytterligere 12 mnd. Totaltiden blir altså 24_ mnd. som

skal sammenlignes mea fjellanleggets 44 mnd.
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For daganlegget er det forutsatt at sikkerhetsmyndighetenes

godkjennelse er knyttet til start av den byggetekniske virk-

somheten og ikke til start av sprengningsarbeidene.

For fjellanlegget har en funnet det rimelig at de fjell-

tekniske konstruksjonene må godkjennes av sikkerhets-

myndighetene for sprengningsarbeidene kan begynne.

Folgene av om sikkerhetsmyndighetene ogs@ for daganlegget

skulle kreve at kraftverket skal godkjennes for sprengnings-

arbeidene begynner, blir da at kraftverket må bestilles

ca. 12 mnd. tidligere. Totaltiden bor imidlertid bli den

samme.

Når sprengningsarbeidene for daganlegget og sprengnings-

og sikringsarbeidene for fjellanlegget er avsluttet, kan selve

byggingen av kraftverket begynne. Totaltiden for fjell-

anlegget inkl. i driftsetting er beregnet til 63 måneder og

for daganlegget til 57 mndr., altså en forskjell på 6 mnd.

Den lengere montasjetiden i fjellanlegget er for overveiende

del forårsaket av vanskeligere byggeforhold for selve

reaktorbygningen.

Forhold som kan forlenge byggetiden men som en ikke har

analysert under studien kan f.eks. være:

Forkortet arbeidstid i fjellanlegg

Arbeidsvernmessige problem i fjellanlegg som kan gi krav

på begrenset antall mennesker i anlegget samtidig.

Vanskeligheter med å koordinere og administrere et stort

antall mennesker og kjretyer i fjellanlegget samtidig.



- 39 -

10 KOSTNADER

Forskjellen i investeringer inkl. rentekostnader fremgår av

fig. 10.1. kningen i direkte investering i forhold til et dag-

anlegg er beregnet til 17,5%. 1 tillegg kommer rentekostnadene
'

basert på renten 10% p.a. Inkl. rentekostnadene blir da totale

kostnadsokningen for fjellanlegget i forhold til et daganlegg 23,6%.

I kostnadssammenligningen har en tatt hensyn til alle investeringer

for prosjektering og oppføring av anlegget, ekskl. kostnader for

første kjerne og ekskl. investeringsavgift. lnvesterin gsavgiften

vil øke kostnadsforskjellen ytterligere.

Hovedårsaken til forskjellen i kostnader mellom et fjell- og

daganlegg er i korthet folgende:

Byggestedsforberedelsene og den fjelltekniske delen inkl.

ytre permanente byggverk er ca. 80% dyrereenn for et

daganlegg.

Den helt dominerende delen av dette er @ henfre til nod-

vendige omfattende fjellundersøkelser og til selve utsprengn-

ings- og sikringsarbeidene av fjellrommene.

Den byggetekniske delen er ca. 13% dyrere enn for et

daganlegg. Forskjellen er sammensatt bl. a. av ekstra

kostnader p.g.a. vanskeligere arbeidsforhold, spesielle

bygningsmessige arrangement p.g. a. de spesielle ventila-

sjonsforhold i fjellanlegget etc.

Den maskintekniske delen for anleggets radioaktive deler

er ca. 5l dyrere enn for daganlegget.

Forskjellen betinges av vanskeligere montasjeforhold og

lengre rørledninger mellom reaktorbygning og hjelpe-

sy stembygninger.

Den maskintekniske delen for anleggets ikke radioaktive

deler er ca. 13% dyrere enn for daganlegget.

Fordyringen sammensettes av ekstra kostnader for, først

og fremst, større rørledningslengder mellom de forskjellige

deler av anlegget, mer omfattende ventilasjonsutstyr samt

spesielt lofteutstyr montert i fjellhallene for, forst og

fremst, bygge- og montasjeperioden.
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Den elektrotekniske delen (bade sterkstrom og svakstrom)

er ca. 19% dyrere enn for daganlegget.

Dette er i hovedsak å henføre til det dyrere kapslede

koblingsanlegget samt de kapslede kablene for utledning

av produsert energi som er nodvendig i fjellanlegget.

Dessuten krever bygge- og montasjefasen mer omfattende

elektrisk utrustning for bl. a. ventilasjon av fjellhallene,

samt at kabellengdene generelt er større.

Styring og koordinering av byggevirksomhet, montasjevirk-

somhet og idriftssettelse er ca. 19% dyrere enn for et

daganlegg.

l ordyringen kommer av at det er nodvendig med storre

innsatser for styring og koordinering av såvel personell

som transporter under byggefasen. Dessuten kreves ekstra

kostnader for bl. a. provisorisk serviseutrustning og transport

av utrustning og personell i fjellanlegget. Dessuten vil

byggetiden forlenges, og dette øker også kostnadene ved

styring og koordinering.
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11 VIDERE UTVIKLING

11.1 Fjellteknisk utviklingsarbeide.

Som det fremgår av det som før er sagt, bygger fjellmekanikken

på empirisk grunnlag. Usikkerheten i resultater fra avanserte

regneprogrammer skyldes hovedsakelig usikkerhet i de data.

som en anvender. For virkelig å kunne beregne hva som fore-

går i fjellet, må en ha bedre data. fra fjellet, ikke bare fra

provestykker som tas av fjellmassivet.

Provehall

foreslåes

Det arbeides derfor rundt om i verden for å komme fram til

bedre metoder for å få fram de data fra fjellet som har vesentlig

betydning for stabiliteten og sikringsomfanget.

Fra norsk side er foreslatt a utfore som forsok et fjellrom

med spennvidde 60 x 60 m. Hvis et slikt fjellrom legges i

et fjellparti som på forhånd er omhyggelig undersøkt med

tilgjengelig prøveteknikk, vil en kunne komme et skritt videre

ved sammenholde de beregningsmessige resultater med dem

som virkelig blir målt i fjellrommet av deformasjoner og

spenninger.

Fjellrom som tilfeldig har vært utsatt for branner, eksplosjoner,

jordskjelv etc. har ikke vært forsynt med måleutstyr som kunne

registrere virkningen av disse påkjenningene.

I en slik eksperimenthall vil en kunne simulere slike ekstreme

påkjenninger, måle virkninger på fjellet og sammenholde med

beregninger.

11.2 Utnyttelse _av _fjellanleggets _sikkerhetsmessige potensiale.

Som påpekt under pkt. 6.3.4 synes et fjellanlegg å ha ert betydelig

sikkerhetsmessig potensiale når det gjelder ekstreme uhell, d.v.s.

uhell som innebærer en omfattende nedsmelting av reaktorkjernen.
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Potensialet ligger ikke i at man konstruktivt kan forhindre slike

uhell  &  inntreffe, men i muligheten som byr seg til utnytte

det omsluttende fjellmassiv som del av en ytterligere barriere

mellom de. fra brenselet frigitte radioaktive stoffer og de frie

omgivelser.

I hvilken grad man skal kunne utnytte det omsluttende fjellmassiv

som del av en barriere vil i avgjørende grad avhenge av hvor

pålitelige og tette gjennomførings - og lukningsinnretninger man

kan konstruere og bygge i forbindelsestunnelene og sjaktene mellom

fjellhallene og de frie omgivelser. Hvor disse spesie!le luknings-

innretninger bor plasseres og hvilke utlosningssignaler som bor

anvendes for at disse innretninger skal være mest effektive i på-

kommende tilfelle, og samtidig ikke ha en uheldig innvirkning under

andre uhellsforhold er ikke klarlagt.

Med fjellmassivet som del av en ytterligere barriere vil man

kunne:

- redusere aktivitetsutsliopet til atmosfæren (naturlig

nedbrytning, avsetting, og filtrering etc. av de radio-

aktive stoffene)

- kontrollere utslippet over tid

-kanalisere utslippet over en skorstein.

Selv om disse tiltak er praktisk gjennomførbare må man vurdere

hensiktsmessigheten av dem i lys av de økonomiske oppoffringer

som kreves og den meget lave sannsynligheten uhell som inne-

bærer en omfattende kjernesmelting har for å inntreffe.

11. 3 Forandret _arrangement

Arrangementet av en kraftstasjon er innen vide grenser variabelt.

Det er ikke noe "beste" arrangement, man prøver å lage en mest

mulig okonomisk plassering av komponenter og de storste ror-

ledningene. Det arrangementet som er brukt i dennestudien kan

også fravikesom viktige argumenter taler for det.
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Fjellhallens

dimensjoner

ket sikkerhet

Nytt byggested

Hvis fjellhallens dimensjoner må reduseres, må man gripe

radikalt inn i bygningene og omplassere all utrustning. Dette

er åpenbart mulig, men er både omfattende og gir en usikker-

het både i anleggets økonomi og sikkerhet.

Hvis fjellanlegg skulle bli en vanlig anleggstype, kan det derimot

være berettiget med en gjennomgripende analyse og evt. endring av

hele arrangementet, og den konstruktive utførelsen. Hvis man

konstruktivt vil utnytte det sikkerhetsmessige potensiale til et

fjellanlegg overfor ekstreme uhell, vil dette påvirke både ut-

rustningsomfang og arrangementet av stasjonen. Bare analyser

av  en  praktisk konstruksjonslosning kan gi svar på om det i

det hele tatt kan regnes noen gevinster. Kostnadssammen-

ligningen i dette studiet vil i alle fall ikke lenger gjelde.

Begrensede avvik fra nåværende arrangement er imidlertid fullt

mulig. De viktigste forbindelsene er mellom reaktorbygning -
reaktorhjelpesystemsbygning og reaktorbygning - turbinbygning.

Disse forbindelsene bor vere korte. Plassering av de ovrige

bygningene kan derimot varieres uten betydelig innvirkning på

kostnadene. Dette ma likevel gjores med tanke pa sikkerhet,

uavhengighet og funksjon. Videre kan antall tunneler, sjakter og

orienteringen av dem varieres. Man ser på det nåværende tidspunkt

små gevinster ved andre arrangement, men om referansebyggestedet

endres,  eller om kravet til uavhengighet av redundante systemer

økes, kan dette lett få konsekvenser for arrangementet, men

likevel burde kostnadssammenligningen være noenlunde dekkende.
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12. DEN SVENSKE STUDIEN

Store havarier

er tatt med

Den svenske Centrala Driftledningen (CDL) har tidligere gjennom-

f9rt en forste studie av et krigsbeskyttet fjellforlagt kjernekraft;

verk. Resultatet av denne studien ble fremlagt i en rapport 1974.

Studien var relativt generell der hovedtyngden var lagt på de

rent fjelltekniske aspekter.

Som en fortsettelse har CDL na utfort en mere dyptgaende studie

enn den første. Dette har pågått stort sett samtidig og er blitt

avsluttet omtrent samtidig med den norske studien.

Studien har vært basert på et krigsbeskyttet kjernekraftverk på

1000 MWe forlagt i fjell. Til forskjell fra den norske studien

som har vært basert på en trykkvannsreaktor (PWR) har den

svenske vert basert pa en kokevannsreaktor (BWR}.

Mens det i den norske studien er lagt størst vekt på å belyse

de sikkerhetsmessige forskjeller mellom fjell og daganlegg opp til

uhell av størrelse og omfang som tradisjonelt analyseres for et

daganlegg, har en i den svenske dessuten studert muligheten til

forbedret sikkerhet for omgivelsene ved store usannsynlige havarier.

Dette har ført til at ventilasjonsveiene fra reaktor og turbinhall i

det svenske forslaget er blitt utstyrt med stenfilter for filtrering

og kondensering av damp.

En annen vesentlig forskjell har vært at det svenske anlegget

forutsettes å ligge under havoverflatens nivå p. g. a. vanskelig-

heter med å finne passende forlegningsplasser for høyere nivå

i fjell.

For den fjelltekniske delen er de resultater en har kommet frem

til stort sett de samme som i Norge. Bygging av fjellhaller

baserer seg til største delen på empiriske forhold. En må der-

for sette store krav til bl. a. fjellkvaliteten. Bygging av fjell-

haller av de studerte storrelser mener en er fullt gjennomforbart.

En kan imidlertid på forhånd ikke klart forutsi det endelige omfang

av nodvendige fjellforsterkende sikringsarbeider, og er derfor nodt

til å fastlegge disse etter hvert som sprengningsarbeidene går

frem. Dette kan gi en viss kostnads- og tidsmessig usikkerhet.
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Terminplan

Kostnader

Sikkerhetsmessig konkluderes det med at det fjellforlagte kjerne-

kraftverket bør kunne utformes slik at det for uhell opp til den

strrelse som tradisjonelt betraktes for daganlegg, bor kunne vere

like sikkert som et daganlegg. For å oppnå dette er det dog

ndvendig med mer detaljerte studier av utforelse enn det som

nå er gjennomført. For større havarier med mindre sannsynlighet

som f.eks. kjernesmelting hevdes at vesentlige fordeler når det

gjelder innvirkningen på omgivelsene kan oppnås. Dette forklares

ved at utslippene skjer kontrollert gjennom spesielle stenfilter

som forsinker utslippene, slik at de skjer over lengre tid, og

ved at hvis radioaktivitet avsettes i stenfilteret samt at utslippet

skjer via en skorstein som hoydeutslipp.

Den svenske utredningen er kommet frem til at forlengelsen

i tid for oppføring av et fjellanlegg i forhold til et daganlegg

er ca. 1l ar. Utgangspunktet for beregning av tidsbehov er

noe avvikende fra den norske studien.

Tilsvarende kostnadsøkning i forhold til et daganlegg er

beregnet til ca. 21% inkl. rentekostnader, og kapitaliserte

kostnader for drift og vedlikehold.
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Utsprengningsmetode_for_store_haller

I Utsprengning av toppstolle med bolting av tak

II Utvidelse av tverrsnitt med bolting og etterflgende sikring

III Palling (boret nedover)

IV Utvidelse til profilet (horisontal boring), etterf¢lgende bolting og sikring
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ÅR 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FJELLANLEGG
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Undersdk/prosjekt. fjell haller

Spren_gnings- og sikringsarb.

Byg,ingsmessige arbeider

Montasje og idrift settelse

DAGANLEGG
Konsesjonsbehandl ing

Forberedene byggepl. arb.

Ut sprengningsarbeid er

Bygningsmessige arbeider

Montasje og idriftsettelse

Q

Q = Bestilling av kraftstasjon

- Kommersiell drift

= Tilsagn om byggested

• = Atomtilsyrets byggetilatelse

Fig. 9.1.
N. 971. A.e Fenrhe4, 18. A3. 49 gt.  73. Srm Tryhleri.
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