
Flera kärnkraftsbyggen har kraftigt försenats och fördyrats. 
Kärnkraftsindustrins svar är små och modulära reaktorer som 

kan massproduceras.
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1
TEKNIKTRENDEN

Flera kärnkraftsbyggen har 
kraftigt för senats och fördyrats. 
Kärnkraftsindustrins svar är små 
och modulära reaktorer som kan 
massproduceras i fabrik.
 
Olkiluoto 3 i Finland, Flamanville 3 i Frankrike och 
Hinkley Point i Storbritannien. Alla tre är stora kärn
kraftsbyggen som ligger åratal efter i planeringen. 
Kostnaderna för förseningarna är enorma och räknas i 
miljardbelopp. 

Industrins svar är små kärnreaktorer som byggs i  
fabrik och transporteras till platsen för elproduktion.  
Genom en modulär konstruktion kan reaktorerna kom
bineras i lämpligt antal.

Världen över finns mängder av idéer kring hur det ska 
gå till. Ett 50tal olika koncept har lanserats, både av  
etablerade storbolag och nya startupföretag.

Det ryska flytande kärnkraftverket Akademik 
Lomonosov är det första i genren att tas i bruk. Det har 
två reaktorer ombord och började ge el i kuststaden 
Pevek i Sibirien i december förra året. 

Förespråkarna för små och modulära kärnreaktorer 
anser att fördelarna är många. Reaktorerna ska bli 
säkrare än traditionella kärnkraftverk genom att de 
förlitar sig på passiva säkerhetssystem som inte kräver 
några operatörer. Förhoppningen är också att de ska bli 
betydligt billigare genom serietillverkning i fabrik – och 
att det ska gå betydligt snabbare att få reaktorerna på 
plats.

Ett av affischnamnen är amerikanska Nuscale, vars 
koncept just genomgår en granskning av NRC, den 
amerikanska motsvarigheten till svenska Strålsäkerhets  
myndigheten. Bolagets tryckvattenreaktor är tänkt att 
placeras i en vattenfylld bassäng under jord. 

Konceptet bygger på forskning om naturlig vatten
cirkulation. När vattnet i reaktortanken värms upp av 
härden rör det sig uppåt och leds till ånggeneratorerna. 
Värmen överförs till ånggeneratorerna, varpå vattnet 
svalnar och sjunker tillbaka mot bottnen. På så vis 
upprepar sig cykeln. Ångan som bildas i ånggenera
torerna leds till turbin och generator, som finns ovan 
mark, där den genererar el. 

Om ett nödläge skulle uppstå hävdar företaget att 

reaktorn och bränslet kan kylas på obegränsad tid. Utan 
pumpar eller extern elförsörjning. 

Den amerikanska myndigheten NRC beräknas vara 
klar med granskningen av Nuscalereaktorn i september 
i år. Bolaget planerar att ha sin första anläggning, med 
tolv reaktormoduler, i gång i Idaho år 2026. 

– Nuscales koncept klarar sig utan pumpar för 
kylsystemet och är ganska passivt ur säkerhetssynpunkt. 

Dessutom håller bolaget på att bryta ny 
mark, eftersom de har kommit långt i 
tillståndsprocessen, säger Konsta Värri, 
som forskar om små och modulära 
reaktorer på Fortum.

Stora förhoppningar knyts till de nya 
reaktortyperna. De ska kunna placeras i 
avlägsna områden som i dag saknar 
storskaliga elnät, där de kan ersätta 
koldioxidspottande dieselgeneratorer. 

Eller så kan de i större elsystem anpassas till den övriga 
elproduktionen. När det finns gott om el från vindkraft 
kan en eller några reaktormoduler stängas av. 

En annan förhoppning handlar om att använda kärn
reaktorer för att producera värme. En del av ångan kan 
passera vid sidan av turbinen och sparas i ett värme 
lager. Eller så kan ångan via värmeväxlare värma upp 
vattnet som cirkulerar i fjärrvärmenätet.

Konsta Värri har undersökt hur Nuscalereaktorer 
skulle fungera för att producera värme till Helsing

forsregionens fjärrvärmenät och kom 
fram till att det skulle kunna vara 
lönsamt. 

– Det är ett av de mest lovande sätten 
att använda små och modulära reakto  
rer på. Kärnreaktorer producerar nästan 
tre gånger mer värme än elektricitet, så 
det finns mycket mer värme tillgänglig, 
säger Eero Vesaoja, forskningschef på 
Fortum.

Bolaget har dock inte tagit några be
slut om eventuella investeringar i reaktortypen och Eero 
Vesaoja understryker att slutsatserna i de studier som 
Fortum har genomfört hittills är preliminära.

LINDA NOHRSTEDT, 08-796 64 17

linda.nohrstedt@nyteknik.se

Framtidens kärnkraftverk  
byggs i fabrik

Konsta Värri.

Eero 
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2
GRAFIK

Det finns ett 50-tal olika koncept på små och modulära 
kärnreaktorer (SMR). Ett av a�schnamnen är amerikanska 
Nuscale. Företagets reaktor ska placeras under jord medan 
turbin och generator byggs i marknivå.

Små kärnreaktorer i moduler

Varmt vatten flödar 
upp i en invändig 

ledning och leds ner över 
ånggeneratorerna.
 

Reaktorbassäng

2

Vatten värms 
upp i botten 

av reaktortanken.
1

Vattnet i ånggenera-
torn omvandlas till 

ånga och leds till turbinen.
4

Turbinhall

Kontrollrum

När värmen överförs 
till ånggeneratorerna 

svalnar vattnet och 
sjunker mot bottnen.

3

Turbin och 
generator börjar 

snurra och ger el.

Ångan kyls i en 
kondensor och 

omvandlas till vatten 
och leds tillbaka till 
ånggeneratorerna.

5

6

Nuscales reaktor
Storlek: 19,8 meter 
hög, 2,7 meter 
i diameter 
Kapacitet: 60 MW 
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3
GRAFIK

Lättvattenreaktorer är den tekniskt mest mogna SMR-typen. Övriga koncept (som också brukar räknas till gene-
ration IV) är gaskylda högtemperatur-reaktorer, smältsaltreaktorer och snabba reaktorer.
 Några SMR-koncept StatusKapacitet Typ Land 

Gaskyld hög-
temperaturreaktor

*Rolls-Royces reaktor är egentligen för stor för att räknas som SMR, men brukar inkluderas på grund av sin 
modulära design som gör det möjligt att transportera reaktorn i delar.  

KLT-40

HTR-PM

Nuscale

BWRX-300

Integral MSR

Rolls-Royce SMR

Westinghouse LFR

 

35 MW

210 MW

60 MW

300 MW

192 MW

440* MW

300 MW

 

Tryckvattenreaktor

Tryckvattenreaktor

Kokvattenreaktor

Smältsaltreaktor

Tryckvattenreaktor

Blykyld snabbreaktor

 

I drift

Under uppbyggnad

Nära byggstart

Sen fas

Sen fas

Sen fas

Tidig fas

 

Ryssland

Kina

 USA

USA

Kanada

Storbritannien

Storbritannien

 

Ryssland

Akademik Lomonosov med två tryckvattenreaktorer, 
KLT-40 på 35 MW vardera, ligger förtöjd i hamnstaden 
Pevek och producerar el till 4 000 invånare. Kärn-
kraftverket försörjer även industrier, gas- och olje-
plattformar i området med energi. Projektet är en 
del av Rysslands mål att säkra rika olje- och gasfyn-
digheter i Nordpolenregionen.

Två tryckvattenreaktorer 
KLT40S på 35 MW vardera från 
tillverkaren OKBM Afrikantov. 

Ångturbiner.
Längd: 144 meter.
Bredd: 30 meter.
Deplacement: 21 500 ton.
Besättning: 69 personer.
Genomsnittlig 
bogseringshastighet: 4 knop
Livslängd: 40 år, kan utökas upp till 50 år.

Lagring av använt bränsle
och radioaktivt avfall.

Utrymme för påfyllning 
av radioaktivt bränsle.

Murmansk

Sankt Petersburg

Bostäder för 
besättning.

Akademik Lomonosov
Döpt efter den ryske 
vetenskapsmannen 
Mikhail Lomonosov.

Akademik Lomonosov 
färdigställdes på 
Baltijsk-varvet i Sankt 
Petersburg under flera 
års tid.

I Murmansk laddades 
reaktorerna med kärnbränsle, 
en process som inleddes 
under hösten 2018.

Definitionen av SMR är upp till 
300 megawatts elektrisk ute�ekt 

Kärnkraftsfartyget har inga 
egna motorer och bogseras 
av två bogserbåtar och 
ett räddningsfartyg.

Pevek

Grafik: Jonas Askergren     Källa: IAEA, Rosatom, Reuters 

Kontrollrum
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Den nya trenden inom kärnkraftsbranschen är att satsa 
på små och modulära kärnreaktorer. De kan användas 
för att producera baskraft, flexibel kraft som anpassas till 
väderberoende elproduktion, eller för att leverera värme 
till fjärrvärmenät. 

– Just nu är små och modulära reaktorer det mest 
intressanta inom kärnkraftsbranschen. Intresset har 
vuxit på senare tid,  säger Janne Wallenius, vd för 
företaget Blykalla och professor i reaktorfysik på KTH.

Blykalla har utvecklat en blykyld reaktor om 55 MW 
som räknas till genren och jobbar för att en sådan ska 
vara i drift i Sverige 2032.

I en färsk studie från Energiforsk, energibranschens 
gemensamma forskningsföretag, konstateras att det 
egentligen borde finnas utrymme i Sverige för att ersätta 
några av de stängda kärnreaktorerna med små och 
modulära enheter. 

Men enligt dagens lagstiftning måste nya reaktorer 
placeras på de befintliga kärnkraftsplatserna. Det inne
bär att små modulära enheter inte skulle kunna  
ge fjärrvärme, konstaterar författarna i Energiforsk  
studien. Det blir helt enkelt för dyrt att bygga fjärr
värmenät fram till reaktorerna. 

Rapportförfattarna, två medarbetare på Fortum, lan
dar i slutsatsen att det ändå inte är särskilt troligt  
att små och modulära reaktorer kommer att byggas 

”Små reaktorer är 
det mest intressanta 
i branschen just nu”
Små kärnreaktorer har störst 
konkurrenskraft i Storbritannien 
och Kanada, enligt bedömare. Men 
svenska reaktorbolaget Blykalla 
hoppas att de ska bli verklighet 
i Sverige också.

Den första anläggningen med amerikanska Nuscales reaktor planeras i Idaho.

N
U

S
C

A
LE



i Sverige inom den närmaste 
framtiden. Här är behovet av 

koldioxidfria nya energikällor inte heller 
lika stort som i till  exempel Finland.

Janne Wallenius bedömer att det är i 
Storbritan nien och Kanada som små och 
modulära reaktorer har bäst utsikter att 
bli konkurrenskraftiga. Han tror att det 
amerikanska bolaget Nuscale, som har 
utvecklat en tryckvattenreaktor, får det 
tufft att mäta sig ekonomiskt med naturgasen i USA. 

– Det är svårt att se en kommersiell marknad för små 
och modulära reaktorer i USA, säger Janne Wallenius.

Blykalla fick för drygt ett år sedan bidrag från den 
brittiska regeringen för att göra en förstudie om 
anpassningar av reaktorkonceptet för serietillverkning 
till den brittiska marknaden. 

Bolaget skulle egentligen redan ha fått besked om det 
har gått  vidare till fas två, som kan innebära mer pengar 
för praktiska experiment, men har ännu inte hört något. 

Janne Wallenius befinner sig ändå i England just nu 
och jobbar vidare med Blykallas reaktordesign.

– Jag jobbar med kärnkraftsindustrin i England under 
en sabbatsperiod betald av KTH för att lära mig hur man 
svetsar reaktortankar, berättar han. 

De små och modulära kärnreaktorerna utvecklas ofta 
med passiva säkerhetssystem. Blykallas koncept innebär 
att smält bly självcirkulerar och kyler härden. Ett extra 
hölje mellan reaktortank och reaktorinneslutning ska 
kunna ta emot och leda ut värme i händelse av ett haveri.

Gentemot amerikanska Nuscale tycker Janne Walle
nius att Blykallas koncept har den stora fördelen att 
reaktorn är mer kompakt. Medan Nusclaes reaktor är  
20 meter hög är Blykallas sex meter.

– Ju mindre reaktorn är, desto enklare blir den att 
serieproducera i fabrik, säger han.

Dessutom tror bolaget att de kan nå en lägre kostnad 
för den producerade elen. Blykalla siktar på 60 öre per 
kilowattimme, jämfört med Nuscales 70 öre. 

Det är just lägre investeringskostnader och snabbare 
byggtid som är det främsta syftet med små och modu 
lära kärn reaktorer. Tillverkning i fabrik ska också leda  
till att det blir enklare att åtgärda kvalitetsproblem.

I Energiforskstudien konstateras dock att det ännu  
är osäkert hur väl reak torerna kan uppfylla löftena.  
Särskilt bedömningar av investeringskostnader präglas 
ofta av överoptimism.

Det finns också några nackdelar med genren. Det har  
till exempel lyfts farhågor om att små och utspridda 
reaktorer, som i vissa fall använder bränsle med högre 
anrikningsgrad än i dag, kan öka risken för bränslestöld 
i syfte att tillverka kärnvapen. Det kan också bli svårt att 
hitta kommersiella leverantörer av uran med högre 
anrikningsgrad. 

En svårighet för utvecklingen av små och modulära 
kärnreaktorer är regelverket. Dagens regler för kärnkraft 
är anpassade för stora anläggningar som drivs långt  
från storstäder. Om små och modulära reaktorer ska bli 
verklighet i större omfattning krävs ändringar i 
lagstiftning och tillståndsprocesser, vilket tar tid att 
genomföra.

I Sverige har ingen hittills ansökt om att bygga en sådan 
typ av reaktor. Skulle en ansökan komma in så skulle 
Strålsäkerhetsmyndigheten ha en lång 
startsträcka, enligt enhetschef Jan Han
berg.

– En sådan reaktor skulle innebära nå
got helt annat än det vi är vana vid. Hela 
säkerhetssystemet blir väldigt annorlun
da. En del av de här burkarna är tänkta 
att laddas med höganrikat uran och gå 
väldigt länge utan att laddas om, säger 
han. 

Samtidigt är Jan Hanberg positiv till 
utvecklingen mot passiva säkerhets
system som inte är beroende av ström
försörjning eller manuella ingrepp. 

– Det är en trend som även finns på nya 
stora anläggningar. Det är väldigt bra, 
säger han. 

Svenska Vattenfall, som äger kärn
kraftverken Ringhals och Forsmark, 
uppger att bolaget följer utvecklingen.

– Men det är inte aktuellt för oss att satsa på små och 
modulära reaktorer i dag. Just nu fokuserar vi på de 
reaktorer från 1980talet som vi redan har och att de ska 
 köras länge, säger Mats Ladeborn, strategiansvarig för 
kärnkraft på Vattenfall. 

LINDA NOHRSTEDT, 08-796 64 17

linda.nohrstedt@nyteknik.se

Det flytande kärnkraftverket Akademik Lomonosov brukar 
räknas som det första med små och modulära reaktorer 
som har tagits i drift.
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Janne 
Wallenius.
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Hanberg.
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Ladeborn.
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5
STUDIE

Estland satsar  
på liten kärnreaktor  
Det estniska utvecklingsbolaget Fermi 
Energia jobbar för att Europas första 
modulära kärnreaktor ska byggas 
i Estland. Nu får bolaget hjälp av 
den finska energijätten Fortum och 
svenska Vattenfall.
 
Fermi Energia arbetar med att ta fram en preliminär 
studie av en lämplig plats för en lättvattenreaktor. I ett 
samarbetsprojekt ihop med Fortum och den belgiska 
ingenjörsfirman Tractebel ska man också studera hur 
regelverket kan anpassas för små och modulära 
reaktorer, SMR. Även svenska Vattenfall deltar i 
projektet.

– För SMR är nyckeln att design och teknik kan vara 
densamma i varje land. Så vi måste hitta smartare sätt för 
myndigheternas granskning. Det inter
nationella samarbetet måste öka, säger 
Olli Kymäläinen, Fortums chef för 
nybyggnadstjänster inom kärnkraft, till 
Ny Teknik.

Fortum har länge bedrivit forskning 
om SMR och kommer att ha en 
konsultroll i samarbetet.

– Vi ser att kärnkraft har en potential 
att producera el utan koldioxidutsläpp, 
vilket vi kommer att behöva i framtiden. Där är SMR  
ett alternativ. Vi följer noga vad som händer i världen,  
och samarbetsprojektet passar väl in där, säger Olli Ky
mäläinen.

Små och modulära kärnreaktorer är kärnkrafts indu
strins svar på de förseningar och fördyringar som flera 
stora kärnkraftsbyggen har dragits med under senare år. 
Genom att serieproducera mindre reaktorer i fabrik ska 
det bli billigare och gå fortare.

Världen över finns ett 50tal olika koncept för hur 
reaktorerna kan desig nas. Det ryska flytande kärn
kraftverket Akademik Lomonosov brukar räknas som 

det första exemplet som har tagits i drift. Ombord finns 
två tryckvatten reaktorer om 35 MW vardera.

I sina ansträngningar att få den första europeiska 
reaktorn av SMRtyp att byggas i Estland har Fermi 
Energia utvärderat flera olika koncept, bland annat från 
Nuscale, Moltex, GE Hitachi och Terrestrial Energy.

Estland hör i dag till de länder i världen som har störst 
koldioxidutsläpp per invånare. Det beror på att mer än 
70 procent av landets energi kommer från oljeskiffer.

2025 ska de baltiska staternas elnät kopplas ifrån det 
ryska elnätet för att i stället synkroniseras med det 
europeiska elsystemet.

– Små modulära reaktorer är en möjlighet att nå 
leveranssäkerhet av koldioxidfri energi till Estland och 
de baltiska staterna i alla väderförhållanden, säger 
Fermis medgrundare Kalev Kallemets till World Nuclear 
News.

I mitten av mars meddelade Vattenfall 
att företaget deltar i studien.

– Det här är ett sätt för oss att förstå hur 
långt utvecklingen av SMRteknik har 
kommit, säger Torbjörn Wahlborg på 
Vattenfall i ett pressmeddelande. 

Bolaget konstaterar att intresset för 
småskaliga reaktorer har ökat de senaste 
åren: ”Frågan är hur pass mogen tek
niken är och ifall den är redo att licen
sieras.”

Enligt Mats Ladeborn, strategiansvarig för kärn
kraftverk på Vattenfall, handlar samarbetet om att skaffa 
sig mer kunskap:

– Utvecklingen av småskaliga kärnreaktorer ser 
lovande ut och för oss är det naturligtvis intressant att 
följa den tekniska utvecklingen inom alla kraftslag som 
vi själva använder oss av för att producera elektricitet, 
säger han i pressmeddelandet.

LINDA NOHRSTEDT, 08-796 64 17

linda.nohrstedt@nyteknik.se

Olli Kymä
läinen.

Thorbjörn 
Wahlborg.
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FJÄRRVÄRME

Den finska fjärrvärmen produceras i dag från flera olika 
källor. Ungefär hälften kommer från koldioxidneutrala 
källor, det vill säga biomassa (42 procent) och 
värmeåtervinning (10 procent).

Den andra halvan produceras av kol (18 procent), torv 
(14 procent), naturgas (11 procent) och en mindre del olja 
(2 procent).

Enligt forskningsbolaget VTT gav den finska fjärr
värmen upphov till över fyra miljoner ton i koldioxid
utsläpp förra året. I många städer blir värmeproduk
tionen en av de största klimatutmaningarna, eftersom 
Finland har bestämt sig för att sluta använda kol 2029.

– Tidplanen är utmanande och det finns få billiga 
alternativ. För att åstadkomma detta behövs nya 
innovationer och introduktion av ny teknik. Kärnkraft 

Målet: Ny kärnreaktor 
ersätter finska kolet

som ger fjärrvärme kan åstadkomma riktigt stora 
utsläppsminskningar, säger Ville Tulkki, forskningschef 
på VTT, i ett pressmeddelande.

Men reaktorkonceptet behöver inte vara färdigt och 
förverkligat till kolförbudet 2029, anser han. Även efter 
det årtalet kommer fjärrvärmen att använda sig av 
många andra bränslen som kan ersättas av kärnkraft.

– Vi försöker såklart se om vi kan hinna till 2029.  
Men om du frågar när vi kan ha en anläggning i drift så 
kan det bli när som helst mellan 2029 och 2035, säger 
Ville Tulkki till Ny Teknik.

Koncept för små och modulära kärn
reaktorer utvecklas världen över som ett 
svar på kostsamma förseningar i byggen 
av nya stora kärnkraftverk. Tanken är att 
små reaktorer ska kunna tillverkas 
snabbt och billigt i fabrik och transporte
ras i moduler till rätt plats, där de monte
ras.

Enligt VTT avser de flesta av dessa 
koncept reaktorer som ska producera el eller värme med 
hög temperatur för olika industriprocesser. VTT:s plan 
är i stället att fokusera på en reaktor som kan värma vat

Det statliga forskningsbolaget VTT 
i Finland har börjat utveckla en liten 
kärnreaktor som ska ge fjärrvärme. 
Syftet är att skapa en ny inhemsk 
industri kring tekniken.

Byte av fjärrvärmeledningar.
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V
ILH

E
LM

 S
JÖ

S
T

R
Ö

M

FRAMTIDENS KÄRNREAKTORER – ETT KOMPENDIUM FRÅN NY TEKNIK 2020

SIDA 8/9



ten till ungefär 100 grader Celsius för fjärrvärme. Då blir 
det möjligt att nå ännu enklare och billigare lösningar, 
menar forskningsföretaget.

Just nu tänker sig VTT att det blir en tryckvatten  
reaktor som antingen placeras i en 25 meter djup vatten
bassäng eller i en reaktortank ovan eller under mark. 
Oavsett vilket spår som bolaget väljer är en reaktor för 
fjärrvärme betydligt enklare än en som ska ge el, enligt 
Ville Tulkki.

– Vid elproduktion vill man ha högsta möjliga 
temperatur på ångan som driver turbinerna. Tempe
raturen är runt 350 grader Celsius och trycket blir runt  
15 megapascal. För fjärrvärme behöver man en del tryck
sättning, men inte så mycket som 15 megapascal,  
mer i nivå med vad däcken på en buss har. Och väg  
garna i ett vanligt kärnkraftverk måste vara 20–25 centi
meter tjocka men för fjärrvärme behöver de bara vara 
omkring en centimeter, säger Ville Tulkki.

Genom att använda kärnkraft för att producera 
fjärrvärme behöver inte biomassa eldas upp för att ge 
värme. Det är en fördel, påtalar VTT, eftersom bio  
massa i framtiden kan bli en värdefull råvara som till  
exempel kan ersätta olja i industrin eller användas för  
att framställa transportbränslen.

I dag är det relativt ovanligt att kärnkraftverk pro
ducerar fjärrvärme. Men Sveriges första kommersiella 
kärnkraftverk, som drevs på 1960 och 1970talen i 
Ågesta söder om Stockholm, levererade faktiskt både 
fjärrvärme och el. Det var en liten reaktor som kunde ge 
som mest 68 MW fjärrvärme och 12 MW el.

I Östeuropa är det dock betydligt vanligare att kärn
kraftverk levererar både fjärrvärme och el. Ryssland har 

till exempel flera sådana kärnkraftverk. Även i Schweiz 
nyttjas kärnkraftverket Beznau för att värma omkring 
2 400 bostäder.

VTT:s reaktorkoncept ska tas fram genom avancerad 
modellering som blivit möjlig tack vare utvecklingen av 
processorkraft och parallellberäkningar. Målet med 
projektet är att skapa en ny industri runt tekniken där 
merparten av komponenterna kan tillverkas i Finland.

Omkring 200 forskare på VTT ägnar sig åt kärnkraft. 
Under de senaste fem åren har företaget drivit flera 
projekt som rör små reaktorer. På Europanivå koordinerar 
VTT projektet Elsmor, som handlar om tillstånds
processer för små modulära reaktorer.

Dagens regelverk för kärnkraft är anpassat för stora an
läggningar som ligger långt ifrån städerna. Men i Finland 
lanserades nyligen ett arbete för att göra om kärnenergi
lagen så att den bättre lämpar sig för prövning av små 
kärnkraftverk. Den finska strålskyddsmyndig heten, 
Stuk, förbereder också prövning av sådana reaktorer, 
rapporterar World Nuclear News.

LINDA NOHRSTEDT, 08-796 64 17

linda.nohrstedt@nyteknik.se
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Finsk kärnkraft
	■ Finland har fyra kärnreaktorer som står för ungefär en 

tredjedel av landets elproduktion. 
	■ Två reaktorer finns i Olkiluoto och två finns i Loviisa.
	■ En femte reaktor håller på att byggas i Olkiluoto och en 

sjätte planeras i Hanhikivi.
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Kärnkraftverket Beznau producerar fjärrvärme till omkring 2 400 bostäder i Schweiz.
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