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Sammanfattning 

Bränslet i kärnkraftverken byts ut med jämna mellanrum, det bränsle som tas ut för att ersättas 
med nytt avger en stor mängd radioaktiv strålning och måste hållas åtskilt på ett säkert sätt från 
människor och omgivning under lång tid framöver. Rapporten beskriver hur detta bränsle tas om 
hand idag i de länder rapporten behandlar och hur ett kommande slutförvar kan se ut och när det 
beräknas tas i drift. Det görs även en rangordning utifrån hur bra länderna hanterar detta baserat 
på ett av författaren egendefinierat hållbarhetsperspektiv. Hur mycket man måste vara försäkrad 
till som innehavare av ett kärnkraftverk är också en del av denna rapport samt slutligen en 
jämförelse om det finns någon koppling mellan olycksdrabbade länder och högt 
försäkringsbelopp. 
 
Frågeställningen består av fyra delmål som ska besvaras: Hur hanteras utbränt kärnbränsle och 
hur långt har de i rapporten behandlade länderna kommit med ett förvar på lång sikt. Vilka 
länder hanterar kärnbränsleavfallet bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur skiljer sig 
försäkringsbeloppen åt mellan länder samt finns korrelation mellan försäkringsbelopp och länder 
som haft incidenter/olyckor. Frågeställningen besvarades genom processen som innefattar 
informationsinhämtning och efterföljande analys samt slutsatser. Informationsinhämtningen 
gjordes från relevanta webbplatser, analyserna utfördes enligt egendefinierade metoder och 
slutligen presenterades slutsatserna. 
 
Förvaring av utbränt kärnbränsle sker på olika platser t ex vid kärnkraftverken, i centrala 
mellanlager eller vid upparbetningsanläggningarna. De länder som kommit längst i processen 
med ett geologiskt slutförvar är Finland och Sverige. Dessa länder har platsval gjorda och 
beräknar öppna sina slutförvar år 2022 resp. 2025. Dessa länder hamnade även i topp hur väl de 
hanterar kärnbränslet ur författarens hållbarhetsperspektiv. Försäkringsbeloppen skiljer sig åt 
mellan länderna, högst har Holland och Belgien, 1 200 miljoner euro (ca 10 430 miljoner kronor) 
och lägst har Kina med 300 miljoner yuan (ca 320 miljoner kronor). Det har inte kunnat påvisas 
mer än en svag korrelation mellan höga försäkringsbelopp och länder som haft många 
incidenter/olyckor. 
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Abstract 
The fuel in nuclear power plants is replaced at regular intervals. The fuel is taken out to be 
replaced by new emits a large amount of nuclear radiation and must be kept separately in a 
secure way from people and the environment for a long time to come. This report describes how 
the spent nuclear fuel is taken care of today in the countries covered by the report but also the 
design of a future final repository and the projected commissioning dates where available in the 
eighteen countries. There is also a ranking of the countries based on how well their method to 
take care of the spent nuclear fuel corresponds with the, by the author, defined sustainability 
values. There is also a comparison between the countries different insurance amounts and finally 
it checked whether a correlation exists between a high insurance amount and a high 
incident/accident rate. 
 
The four questions above were answered through the process involving information collection 
and subsequent analysis and conclusions. Information retrieval was made from web sites 
considered as relevant, the data analyses were performed according to methods defined by the 
author and finally there was a presentation of the conclusions. 
 
Spent nuclear fuel is stored at various sites such as on site at nuclear power plants, in central 
storage facilities or at reprocessing plants. The countries with the furthest progression in 
realizing a geological repository are Finland and Sweden, they both have decided on the location 
of their final repositories as well as the estimated commission years which are 2022 and 2025 
respectively. These countries also finished on top with Finland as winner in the sustainability 
comparison. The insurance amounts differ from 300 million yuan (approx. 37 million euro) in 
China which is the lowest to 1 200 million euro the highest insurance amount in both Belgium 
and the Netherlands. It has not been demonstrated more than a weak correlation between high 
insurance amounts in countries that had many incidents/accidents. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kärnkraften som står för ungefär 40 % (Energimyndigheten, 2013) av Sveriges elproduktion 

är ett omdebatterat ämne. Idag finns det 10 reaktorer i drift på tre platser. 2010 beslutades i 

riksdagen att gamla kärnkraftverk får ersättas med nya. Det är troligt att kärnkraften under 

lång tid framöver kommer att vara i drift i Sverige. 

Detta examensarbetes huvudtema är fokuserat på hur avfallshanteringen av utbränt 

kärnbränsle ser ut i nuläget i länderna nedan med Sverige i fokus. Om ett slutförvar finns eller 

planeras, hur ser då den tekniska lösningen ut? Vilka krav ställs på slutförvaret ur 

säkerhetsmässiga aspekter och hur bedömer man riskerna? 

Det kommer även att göras en studie angående hur kärnkraftdriften är försäkrad, hur detta går 

till, mellan vilka parter försäkringen tecknas och till vilket belopp. Är detta inte möjligt 

kommer skadeståndsansvaret hos kärnkraftverksägarna att studeras. Jämförelser kommer att 

göras för att ta reda på likheter och skillnader mellan ett antal andra länder med betydande 

kärnkraftsanvändning. Dessa länder är: Belgien, Finland, Frankrike, Holland, Indien, Japan, 

Kanada, Kina, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, 

Tyskland, Ukraina och USA. 

Arbetets syfte är att genom informationsinhämtning och dragna slutsatser göra det möjligt för 

intresserade att sätta sig in i frågeställningen. Läsaren kanske bara är intresserad av insamlad 

data eller av de dragna slutsatserna men båda typer av läsare kan få sitt informationsbehov 

täckt genom denna rapport. 

 

1.2 Målformulering 

Målet är att genom att göra en jämförelse analysera likheter och skillnader mellan de 

specificerade länderna avseende på frågeställningen: 

 Hur hanteras utbränt kärnbränsle och hur långt har de i rapporten behandlade länderna 

kommit med ett förvar på lång sikt? 

 Vilka länder hanterar kärnkraftsavfallet bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 Hur skiljer sig försäkringsbeloppen åt mellan länder? 

 Finns korrelation mellan försäkringsbelopp och länder som haft incidenter/olyckor?  
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1.3 Avgränsningar 

 Jag ska endast studera de ovan angivna länderna trots att det finns ett flertal andra med 

kärnkraftverk i drift.  

 Inga intervjuer ska göras.  

 Slutförvarsdelen kommer att vara huvudtemat för rapporten med försäkringsbiten som 

underordnat ämne. 

 

1.4 Lösningsmetoder 

Arbetet kommer att bli en litteraturstudie. Den primära informationskällan blir information 

inhämtad från webbplatser tillhörande myndigheter, företag, organisationer etc. Även 

forskningsrapporter och liknande tillhandahållna av KTH-biblioteket i digital form (i vissa 

fall även i tryckt form) kan komma att inhämtas. Tryckt litteratur kan även komma i fråga 

men kan komma att nedprioriteras när aktuell data efterfrågas och denna lättare kan inhämtas 

via internet. 
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2. Kärnkraft och kärnkraftsteknik 

2.1 Processen 

Bränslet i kärnkraftreaktorer består av så kallade kutsar som tillverkas av urandioxid. Dessa 

läggs samman i bränslestavar som tillsammans bildar en bränslepatron. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013) 

I ett kärnkraftverk alstras energin i princip genom att vatten upphettas till ånga i reaktorn, 

denna reaktortyp kallas BWR
1
, eller i en sekundär krets i reaktortypen PWR

2
, och denna ånga 

driver i sin tur en turbin som via en generator alstrar el. Dessa två reaktortyper används i 

Sverige men internationellt finns även några andra typer i drift. 

I korthet fungerar kärnprocessen på så sätt att neutroner används för att klyva uranatomer i 

kärnbränslet. I denna process frigörs ytterligare neutroner, men dessa måste bromsas upp för 

att kunna fortsätta processen med att klyva nya uranatomer. En av vattnets uppgifter i 

reaktorn är just att bromsa neutroner. I kärnklyvningsprocessen frigörs stora mängder energi 

som leder till att vattnet upphettas och det är ur detta energin sedan utvinns via en turbin och 

en generator. Processen ser lite olika ut beroende på vilken typ av reaktor det är. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013) 

Ytterligare en uppgift för vattnet i reaktorn är att fungera som strålskydd. Alla de svenska 

reaktorerna är av lättvattentyp. Det finns även tungvattenreaktorer, skillnaden på dessa 

förklaras i kapitel 2.2.  

Själva kärnklyvningsprocessen kontrolleras med hjälp av styrstavar som kan skjutas in och ut 

i reaktorhärden. Dessa styrstavar kan innehålla olika ämnen, exempelvis bor, som absorberar 

neutroner och påverkar därigenom kärnklyvningsprocessen så att den avstannar mer ju mer 

styrstavarna är inskjutna i reaktorhärden. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013) 

 

2.2 Uran 

Grundämnet uran innehåller tre olika isotoper (vilket innebär att de har olika antal neutroner) 

uran-234, uran-235 och uran-238. Till kärnbränsle används uran-235 av den anledningen att 

det är lättast att klyva. De länder där mest uran produceras i form av brytning i dagbrott och 

gruvor är Kanada och Australien. Uran finns naturligt i berggrunden.  

Anrikning krävs för att uranet ska kunna användas som kärnbränsle i lättvattenreaktorer. I 

denna process höjs halten av uran-235 i uranet från 0,7 % till 3 % och utförs bland annat i 

Holland och Frankrike. Flera andra processer krävs både före och efter anrikningen. Det uran 

som behövs som bränsle i Sverige importeras. 

                                                           
1
 BWR = Boiling Water Reactor, Kokvattenreaktor 

2
 PWR = Pressurized Water Reactor, Tryckvattenreaktor 



4 
 

Det kärnbränsle som kommer att användas i reaktorerna tillverkas genom att urandioxid 

pressas samman till de tidigare i texten nämnda pelletsformade kutsarna. Dessa är små, 

ungefär 15-20 st av dessa får plats i en tändsticksask. Dessa kutsar läggs samman till långa rör 

som tillsammans utgör ett bränsleelement som kan placeras i en reaktor. Westinghouse som 

ligger i Västerås är en tillverkare av bränsleelement till de svenska reaktorerna. 

Efter ungefär fem år tas bränsleelementen ur drift och ersätts av nya. Sammansättningen av 

isotoper i det utbrända kärnbränslet har nu ändrats till att vara 1 % uran-235 och 96 % uran-

238. Övrigt innehåll är bl a jod-131, cesium-126, plutonium-239 och plutonium-241. 

(Vattenfall, 2013) 

Tungvattenreaktorerna använder så kallat tungt vatten, d v s vatten där vätet ersatts med 

väteisotopen deuterium. Ett problem med tungvattenreaktorer är att det är resurskrävande att 

framställa tungt vatten (Svensk energi, 2011) men fördelen är att oanrikat uran kan användas 

som bränsle och att detta därigenom blir billigare i och med att man slipper lägga ner resurser 

på anrikningsprocessen. 

 

2.3 Öppen eller sluten bränslecykel 

Att det utbrända kärnbränslet inte kommer att återanvändas på något sätt och är ämnat för att 

slutförvaras efter mellanlagring kallas att ha en öppen bränslecykel. Motsatsen är att ha en 

sluten bränslecykel där man upparbetar det utbrända kärnbränslet. Det plutonium som bildats 

i det använda kärnbränslet tas tillvara i upparbetningen och kan användas på nytt i form av 

plutoniumoxid som blandas in i nytt kärnbränsle, så kallat MOX
3
-bränsle. Dock sker i 

normalfallet ingen upparbetning av använt MOX-bränsle så den slutna bränslecykeln är bara 

sluten ”ett varv”. En stor fördel med MOX-bränsle är att plutonium som kommer från 

upparbetat kärnbränsle och potentiellt skulle kunna användas till tillverkning av kärnvapen 

istället kan användas till tillverkning av detta bränsle så att man ”blir av” med det. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013) 

Upparbetning är en komplicerad process där rester ur utbränt kärnbränsle, som klyvbart uran 

och plutonium, som kan användas till bränsle igen, tas tillvara för återanvändning i t ex 

MOX-bränsle. Dock ger upparbetning även upphov till andra rester som inte återanvänds. 

Dessa är kraftigt radioaktiva och genomgår torkning och förglasning. Efteråt måste dessa 

rester slutförvaras på samma sätt som vanligt utbränt kärnbränsle. (SKB, 2013) 

 

2.4 Historia och Statistik 

Det anses att den ryska reaktorn i Obninsk var den som kunde kalla sig världens första och 

togs i bruk 1954. Denna reaktor var för övrigt av samma typ som i Tjernobyl. Världens första 

kommersiella reaktor, d v s som levererade el till nätet anses vara Calder Hall i England och 

hade driftstart 1956. (Ny Teknik, 2007) 

                                                           
3
 MOX = Mixed Oxide 



5 
 

Idag (2013-09-03) är 434 reaktorer i drift i 30 länder världen över. Det land med flest antal 

reaktorer är USA med 100 följt av Frankrike med 58. De är även de största länderna sett till 

vilken effekt (total elektrisk kapacitet, netto) som reaktorerna kan leverera med 98 560 MW 

respektive 63 130 MW. (IAEA, 2013) 

Det land som har flest reaktorer under byggnation är Kina med 28 följt av Ryssland med 10. I 

14 länder byggs för närvarande totalt 69 nya reaktorer, bland dessa finns Förenade 

Arabemiraten som bygger sina första två reaktorer. De enda länderna i Västeuropa som har 

kärnkraftsreaktorer under byggnation är Finland, Frankrike och Slovakien. (IAEA, 2013) 

Av de 434 reaktorer i drift idag är det stora flertalet, 270 st, av typen PWR. BWR är den näst 

vanligaste reaktortypen med 84 reaktorer. De resterande reaktorerna i världen utgörs av 

typerna PHWR
4
, LWGR

5
, GCR

6
 och FBR

7
. (IAEA, 2013) 

Av de 10 svenska reaktorer i drift idag är alla av BWR-typ utom reaktorerna 2-4 vid Ringhals 

som är av PWR-typ. De båda nu permanent avstängda reaktorerna i Ringhals är också BWR-

reaktorer. (IAEA, 2013) 

De länder som har störst andel kärnkraftsel av den totalt producerade mängden el i landet är 

Frankrike med en kärnkraftsandel på 74,8 %. Därefter följer Slovakien med 53,8 % och 

Belgien med 51,0 %. Sverige kommer på en sjätte plats med 38,1 %. Världens största 

kärnkraftselproducent USA hamnar på en 16:e plats med 19,0 %. (IAEA, 2013) 

Åldersmässigt kan man fastställa att världens reaktorer i drift har en åldersfördelning där 

många reaktorer börjar bli relativt sett gamla enligt tabellen nedan. 

Ålder (år) Antal reaktorer 

0-10 34 

11-20 50 

21-30 174 

31-40 144 

41-44 32 

Tabell 2.1 Reaktorer och åldersfördelning 

Källa: (IAEA, 2013) 

Ovan kan ses att över 80 % av världens reaktorer är äldre än 20 år. 

Som en jämförelse kan nämnas att de svenska reaktorerna ursprungligen byggdes för att ha en 

livslängd på 40 år. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010) 

 

Världens reaktorer har tillsammans producerat el (mätt i TWh) på en relativt jämn nivå sedan 

slutet av 90-talet med toppåret 2006 (World Nuclear Association, 2012). Det senaste landet 

                                                           
4
 PHWR = Pressurized Heavy-Water-Moderated And Cooled Reactor 

5
 LWGR = Light-Water-Cooled Graphite-Moderated Reactor 

6
 GCR = Gas-Cooled Graphite-Moderated Reactor 

7
 FBR = Fast Breeder Reactor 
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som startade kärnkraftverk är Iran, detta skedde år 2011 (IAEA, 2013). Det finns länder som 

helt har upphört med utvinning av energi från kärnkraft, exempelvis Italien som efter en 

folkomröstning 1987 stängde sitt sista kärnkraftverk. 2011 (i juni, efter Fukushima-olyckan) 

hölls en ny folkomröstning om att återgå till kärnkraft men återigen blev det nej (SR, 2011). 

Tyskland har beslutat att all kärnkraft ska vara avvecklad till år 2022 (IAEA, 2013). 

Den första kärnkraftsreaktorn (undantaget Ågestaverket) som togs i drift i Sverige var 

Oskarshamn 1 med driftstart 1972. I Sverige har det som mest funnits 12 reaktorer i drift vid 4 

kärnkraftverk. Efter stängningen av Barsebäck finns nu 10 reaktorer i drift. (World Nuclear 

Association, 2013) 

Vid folkomröstningen 1980 fick de liknande förslagen linje 1 och 2 tillsammans majoritet. I 

korthet innebar det att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig och ingen 

ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle göras. Linje 2:s skillnad mot linje 1 var att större 

energianläggningar av betydelse skulle ha stat och kommun som ägare. (Regeringskansliet, 

2013) 

Efter folkomröstningen beslutades i riksdagen att samtliga reaktorer skulle vara avvecklade 

till 2010.  

År 2010 togs ett beslut i riksdagen att nya reaktorer får byggas på de platser de idag finns på 

för att ersätta befintliga reaktorer. (DN, 2010) 

 

2.5 Geologiskt slutförvar 

2.5.1 KBS-3-metoden 

KBS-3 är metoden för slutförvar som SKB
8
 jobbar efter. Slutförvaret har tre så kallade 

barriärer: kapseln, bufferten och berget (SKB, 2012). Kapselns kopparhölje är fem cm tjockt 

och ska skydda mot korrosion. I kapseln finns det en segjärnsinsats med avsikten att göra 

hållfastheten tillräcklig. Insatserna ser lite olika ut beroende på från vilken reaktortyp (kok- 

eller tryckvatten) bränslet kommer. (SKB, 2013) 

Denna kapsel som är den första skyddsbarriären med en längd på ca fem meter, en diameter 

på ca en meter och en vikt på 25-27 ton ska sedan placeras i vertikala deponeringshål i 

slutförvaret på ca 500 meters djup (SKB, 2013). Innan det sker måste själva deponeringshålet 

kläs med bentonitlera i olika geometriska former. De tre uppgifter denna buffert, som är den 

andra skyddsbarriären, har är att stoppa korrosiva ämnen från att nå kapseln, att verka som 

skydd vid små rörelser i berget och vid det fall en kapsel inte är tät, fördröja att kapselns 

radioaktiva ämnen sprids (SKB, 2011). Till sist finns berget som den tredje skyddsbarriären. 

 

SKB är ett företag som ägs gemensamt av fyra kärnkraftverksoperatörer. Vattenfall AB (36 

%), Forsmarks Kraftgrupp AB (30 %), OKG Aktiebolag (22 %) samt E.ON Kärnkraft Sverige 

                                                           
8
 SKB = Svensk Kärnbränslehantering AB 
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AB (12 %). (SKB, 2013) SKB bildades på 70-talet av kärnkraftsföretagen då det i Sverige 

lagstiftades om att producenten av kärnkraftsel även måste ta hand om avfallet. (SKB, 2013) 

Från SKB:s hemsida: ”SKB:s uppdrag är att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt 

avfall från de svenska kärnkraftverken så att människors hälsa och miljö skyddas på kort och 

lång sikt. Uppdraget är en del av det nationella miljömålet för en säker strålmiljö.” (SKB, 

2011) 

Ägarna till de svenska kärnkraftverken avsätter i nuläget ungefär två öre, beslutat av 

regeringen för åren 2012-2014, per levererad kWh till Kärnavfallsfonden. Denna fond 

innehöll vid senaste årsskiftet ungefär 49 miljarder kronor. Dessa medel ska gå till att ta hand 

om det utbrända kärnbränslet samt till rivningskostnader för kärnkraftverken. Totalkostnaden 

för allt detta har av SKB beräknats till ungefär 123 miljarder. (SKB, 2013) 

 

2.5.2 Risker med KBS-3-metoden 

SKB skriver att det viktigaste på lång sikt är att se till att radioaktiva partiklar inte kan föras 

upp till marknivå via grundvattnet efter att bränslet lösts upp. Denna upplösning kan ske vid 

närvaro av vatten. De kemiska uran-syrebindningarna är starka och medför att det använda 

kärnbränslet är svårlösligt i vatten. Men med de långa tidsperspektiv som är aktuella finns 

ändå risk att radioaktivitet skulle kunna lösas ut och spridas vidare med hjälp av grundvattnet.  

De problem som skulle kunna uppstå med kapseln är korrosion och rörelser i berget ger 

upphov till krafter som skadar kapseln. Anledningen till att kapselns hölje tillverkats av 5 cm 

tjock koppar är att det tål korrosion mycket bra i miljön som råder i slutförvaret. För att 

koppar ska korrodera krävs förekomst av korroderande ämnen som löst syre, som normalt inte 

finns i grundvattnet på detta djup, sulfid- eller kloridjoner. 

Beräkningar har visat att under ”normala” förhållanden har endast bråkdelar av en millimeter 

av kopparkapseln korroderat bort efter 100 000 år. Sulfidkorrosion kan enligt beräkningar äta 

igenom kapseln på 10 000 000 år 

Den process av störst vikt är sulfidkorrosion. Var kan då sulfid komma från? Jo, tre olika 

vägar finns det: 

1. Sulfid kan finnas som en förorening i bentonitbufferten 

2. Sulfid kan finnas naturligt i berggrunden 

3. Underjordiska bakterier i berget som har förmågan att skapa sulfid 

Ingen av dessa vägar är dock något som hotar kopparkapseln. Anledningarna är flera, 

bentonitleran begränsar sulfidtransporten till kapseln samt försök har påvisat att miljön i 

bentoniten på grund av låg vattenförekomst inte passar dessa underjordiska bakterier. 
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Kloridkorrosion är ett annat tänkbart problem men SKB menar att på grund av den kommer 

att bli så långsam att den kan försummas av den anledningen att förutsättningarna för detta 

saknas, det vill säga väldigt höga kloridkoncentrationer eller ett pH-värde lägre än 3. 

Koppar är korrosionsbeständigt men klarar mekaniska påfrestningar sämre. Därför har 

kapseln en insats av segjärn. De belastningar kapseln kan komma att råka ut för, utöver 

korrosionsprocesserna, och är förutsättningar vid konstruktion av kapseln: 

 Vattentrycket på 500 meters djup 

 Tryck från svällande bentonitlera 

 Snedbelastningar från ojämnt svällande bentonitlera 

 Snedborrat deponeringshål 

 Ytterligare tryck från upp till 3 km tjockt islager vid en kommande istid 

 Högre vattentryck vid en kommande istid 

 Jordbävningar vid tillbakadragande is vid istidens slut 

SKB skriver ”I dag vet vi egentligen allt vi behöver veta om korrosion för att kunna 

konstruera kapseln och få ett förvar som är säkert under en mycket längre tid än 100000 år.”. 

(SKB, 2012) 

Detta med kopparkorrosionen är ett omstritt ämne. Så sent som i januari i år lades en 

forskningsrapport fram som beställdes av Strålsäkerhetsmyndigheten (som ska bedöma SKBs 

slutförvarsansökan baserad på KBS-3-metoden) och som visar att koppar korroderar i vatten 

fritt från syrgas. Tidigare har man trott att denna korrosion avtar med tiden men studien visar 

att så är inte fallet. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013) 

Andra risker som förvisso inte gäller slutförvar specifikt enligt KBS-3-metoden utan mer 

generellt är ju att Sverige (som exempel) i framtiden får ett styre eller erövras av annan makt 

som är intresserade av att använda det slutförvarade kärnbränslet för illasinnade syften. Det 

kan även tänka sig att informationsöverföringen till kommande generationer om var 

slutförvaret är beläget inte upprätthålls och att man av misstag vid t ex borrning åsamkar 

slutförvaret sådan skada att radioaktivitet läcker ut i omgivningen. Av de slutförvar som tas i 

drift i framtiden kommer troligtvis några av de första (Sveriges och Finlands) att vara 

utformade efter den svenska KBS-3-metoden. Många länder har liknande lösningar, 

säkerligen inspirerade av KBS-3. Skulle nu metoden ha någon svaghet riskerar fler länder att 

drabbas av effekterna av detta i framtiden. Dock ska man komma ihåg att berggrunderna (den 

sista skyddsbarriären i KBS-3-metoden) kan variera mellan olika länder där platsen för 

slutförvaret kommer att ligga. 
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2.5.3 Röster skeptiska mot geologiskt slutförvar 

2.5.3.1 Greenpeace i Sverige 

Är inte helt överraskande emot ett slutförvar enligt KBS-3-metoden. Man hänvisar till 

”forskare från bland annat KTH” som har kritiserat denna metod av den anledningen att 

koppar kan korrodera och medföra att radioaktivitet läcker ut.  

Greenpeace i Sverige ser två huvudsakliga mardrömsscenarier, det ena är kopparkorrosionen 

enligt ovan och det andra att människor i en framtid bryter sig in i slutförvaret, medvetet eller 

omedvetet, på jakt efter material till kärnvapen eller att man råkar stöta på det slutförvarade 

kärnavfallet av misstag på grund av att information om slutförvarets plats gått förlorad. 

(Greenpeace, u.d.) 

Man skriver bland annat på sin hemsida:  

”Det är inte rimligt att gräva ned radioaktivt avfall utan fullständig säkerhet” 

Vad vill man då göra? Några av punkterna man vill få gehör för är i korthet att:  

 Förvara befintligt avfall i tillfälliga mellanlager  

 Avfallet bör inte grävas ner 

 Mellanlagring på plats vid kärnkraftverken för att minimera transporter 

 Satsa på ett forskningsprogram som ska vara både intensivt och oberoende 

 Mellanlagret måste övervakas och bör ha internationell kontroll 

(Greenpeace, u.d.) 

 

2.5.3.2 Greenpeace i Finland 

De skriver att Finlands avfallslösning är en kopia på den svenska som utvecklades av svensk 

kärnkraftsindustri på 1980-talet. Trots ny forskningsinformation används denna tvivelaktiga 

modell även i Finland. 

Man skriver även om problem med spridning av kärnavfall som kan uppstå av 

kopparkorrosion, tillverkningsfel, människor bryter sig in i slutförvaret i framtiden samt att 

nästa istid kan förstöra säkerhetsbarriärer i slutförvaret. Finland har flöden som strömma mot 

havet och skulle kunna föra med sig radioaktivt avfall som sluppit ut ur slutförvaret ut i havet 

och förorena detta. (Greenpeace, 2010) 

 

2.5.3.3 Greenpeace International 

Den av Greenpeace International beställda rapporten ”Rock Solid” är förvisso nästan tre år 

gammal men några av de tekniska problem de pekar på med ett geologiskt slutförvar och som 

skulle kunna medföra radioaktiva utsläpp till omgivningen är: 



10 
 

 Koppar, stål och andra yttre skyddslager i kapseln med utbränt kärnbränsle kan 

korrodera snabbare än beräknat. 

 Utgrävningsarbetet vid byggnationen skadar närliggande berg och kan skapa en väg ut 

för radioaktiva utsläpp. 

 Grävningsarbeten av framtida generationer kan leda till att radioaktivt kontaminerat 

grundvatten påträffas. 

 Framtida istider som kan medföra skada på berget eller kapseln och möjliggöra att 

vatten eller permafrost tränger ner till slutförvaret och påverkar skyddsbarriärerna så 

att det lagrade avfallet löses upp snabbare. 

 Jordbävningar kan skada skyddsbarriärerna som skyddar avfallet. 

 Ökat gastryck i slutförvaret som en effekt av metallkorrosion och/eller nedbrytning av 

organiskt material kan skada skyddsbarriärerna 

(GeneWatch UK, 2010) 

 

2.6 Framtida/alternativa tekniker för att ta om hand utbränt 

kärnbränsle 

Nedan följer några metoder som eventuellt skulle kunna bli användbara i framtiden. Sannolikt 

återstår stora forsknings- och utvecklingsinsatser innan de skulle kunna bli verklighet. 

Tre till fem kilometer djupa borrhål som det utbrända kärnbränslet i någon form av inkapsling 

sänks ner i och som sedan försluts. Fördelarna med dessa är att mindre risker för läckage via 

grundvattnet p g a mindre rörlighet hos djupare förekommande grundvatten samt de stora 

svårigheterna att efter förslutning av borrhålen åter hämta upp det deponerade kärnbränslet för 

eventuella illasinnade syften. Nackdelen är övervakningsproblem efter igenslutning av 

förvaret och säkerheten på lång sikt. 

DRD
9
-metoden baseras på att det utbrända kärnbränslet deponeras i torra, självdränerande 

bergrum som därefter stängs. Fördelen är att ingen övervakning behövs av själva bergrummet, 

däremot behövs övervakning och eventuellt underhåll av förvaringsbehållarna samt att det 

finns en osäkerhet vilken påverkan nästa istid har på förvaret. 

Transmutation är en metod som går ut på att stora delar av de långlivat radioaktiva ämnena 

omvandlas till produkter som inte strålar alls eller strålar under en kortare tid. Fördelen är att 

man minskar behovet av slutförvar under mycket lång tid. Den här metoden låter bra men 

dessvärre ligger den en bra bit in i framtiden, uppskattningar gör gällande att ytterligare 30-50 

år krävs innan metoden kan användas i större skala förutsatt att stora resurser läggs ner på 

forskning. 

Andra metoder som diskuterats men av olika anledningar är förbjudna eller för dyra är att 

förvara kärnavfallet i bottensediment i djuphav alternativt i inlandsis, sprida ut kärnavfallet i 

                                                           
9
 DRD = Dry Rock Deposit 
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världshaven (!) så att bara en lokal förhöjning jämfört med normal stråldos uppnås. Att skjuta 

upp kärnavfallet i rymden är heller inte ett alternativ av främst ekonomiska skäl. 

(Kärnavfallsrådet, u.d.) 
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3. Metoder 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i utvärderingsprocessen av insamlat data. 

Metoderna presenteras i kapitelordning d v s de metoder som används i kapitel 4 listas i 

kapitel 3.1, metoderna i kapitel 5 i 3.2 o s v. 

3.1 Metod i kapitel 4 

Datasammanställning  

Data samlas in avseende antal reaktorer i landet, förvaringsnuläge för utbränt kärnbränsle, om 

upparbetning har använts eller används idag, om man har ett platsval och tidpunkt för 

driftstart för ett slutförvar samt andra intressanta fakta. Dessa sammanställs i tabellform och 

sammanfattas. 

3.2 Metod i kapitel 5 

Rangordningsmetod av nuläget 

Fyra faktorer vägts in för att göra en rankning av de länder rapporten omfattar utifrån mitt 

hållbarhetsperspektiv. Driftstartspoäng för slutförvaret har för varje land givits det antal år 

starten är beräknad till före år 2050. Är starten beräknad till efter 2050 blir det 0 poäng. 

Upparbetningspoängen är 20 om man inte upparbetar och 0 om man gör det. Har man ett 

laboratorium på plats där slutförvaret är tänkt att hamna ger detta 10 poäng. 

Retrievabilitypoängen (0-20 poäng) har givits av mig så objektivt som möjligt beroende på 

hur viktig denna egenskap framstått för mig. 

3.3 Metod i kapitel 6 

Skillnader i försäkringsbelopp 

Skillnaderna i försäkringsbelopp jämförs endast mellan beloppens absoluta storhet. Det tas 

inte hänsyn till andra faktorer som t ex antalet kärnkraftverk per land. 

3.4 Metoder i kapitel 7 

INES-skalan 

INES
10

-skalan är ett verktyg som används för att meddela allmänheten hur allvarlig en 

incident eller olycka inom kärnkraft eller radiologi är. Det är inte bara händelser vid 

kärnkraftverk som skalan används till, utan även transport av radioaktivt material samt 

medicinsk och industriell användning av strålkällor kan klassificeras. 

INES-skalan är uppbyggd i 7 steg (1-7) där 7 är den allvarligaste olyckan. Stegen 1 till 3 är 

kallas för incidenter och stegen ovanför d v s 4 till 7 benämns olyckor. Det finns även ett steg 

0 där händelser som inte har någon säkerhetsmässig betydelse kan klassificeras.  

                                                           
10

 INES = International Nuclear Event Scale 
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Skalan har använts sedan 1990 för att klassificera händelser vid kärnkraftverk. Den är endast 

avsedd för civila anläggningar och tar bara hänsyn till säkerhetsmässiga aspekter.  

Observera att INES-skalan inte är ett bra sätt för att jämföra anläggningar, organisationer eller 

länder. Det kan finnas olikheter i hur länder rapporterar mindre incidenter samt att antalet 

händelser med högre INES-klass är litet. (IAEA, u.d.) 

Antalet kärnkraftverk ett land har borde med stor sannolikhet också spela in på antalet 

händelser. 

I rapporten kommer trots detta ändå en jämförelse att göras mellan dessa händelser och 

försäkringsbelopp för kärnkraftsanläggningar. 

 

Ett mått på INES-klassificerade händelser per land 

För att få ett mått på INES-klassade händelser per land används ett poängsystem där en 

händelse som INES-klassificerats till 1 ger en poäng, en händelse som INES-klassificerats till 

2 ger 10 poäng och en händelse som INES-klassificerats till 3 ger 100 poäng osv. Detta enligt 

IAEA som har konstruerat INES-skalan så att varje steg uppåt är ungefär 10 gånger 

allvarligare än det föregående. 

 

Rangkorrelation 

Rangkorrelation kan användas för att undersöka om det finns ett samband mellan två 

variabler, i detta fall olyckor och försäkringsbelopp. Hamnar rangkorrelationen (r) nära noll 

finns inget samband men blir den positiv (fler incidenter/olyckor = högre försäkringsbelopp) 

eller negativ (fler incidenter/olyckor = lägre försäkringsbelopp). 

 

Rangkorrelationsformeln 

                       
  ∑  

       
      [3.1] 

(Studentlitteratur, u.d.) 

Förklaringar för aktuell beräkning: 

 d i kvadrat är skillnaden mellan P1 och P2 i kvadrat. Blir alltid positiv p g a 

kvadreringen 

 n är antalet länder, alltså 17 

 

Rangkorrelationsvärdet kommer att ligga mellan 1 och -1. Det kan konstateras genom att 

studera uttrycket. Vid mycket låg täljare (  ∑     kommer hela uttrycket att hamna nära 1 

och vid maximal täljare (kan enkelt visas att den då är dubbelt så stor som nämnaren) kommer 

hela uttrycket att hamna nära -1. 
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4. Skillnaden i olika länders kärnbränslehantering 

De länder som har valts att studeras är dels på grund av att de är de största kärnkraftsländerna 

i världen, som USA och Frankrike, dels storsatsande länder som Kina och dels några som har 

beslutat att upphöra med kärnkraft, Tyskland och Holland. En gemensam nämnare är att de 

flesta, eller i princip alla, i nuläget är inne på att ett geologiskt djupförvar är lösningen att 

förvara utbränt kärnbränsle på. Nedan följer en genomgång av förvaringsläget i de valda 

länderna. 

 

4.1 Genomgång av länderna 

Belgien 

Belgien har sju reaktorer i drift (IAEA, 2013). Idag lagras det utbrända kärnbränslet på plats 

vid de två kärnkraftverken. 

Man har tidigare upparbetat utbränt kärnbränsle men 1993 kom det politiska beslutet att sluta 

med upparbetning. Därefter har man haft som policy att direktdeponera denna typ av avfall. 

Upparbetningsrester lagras vid Belgoprocess anläggning i Dessel. Dessa rester kommer både 

från upparbetning av belgiskt bränsle i La Hague i Frankrike och från den år 1974 nedlagda 

belgiska experimentupparbetningsanläggningen Eurochemic. (World Nuclear Association, 

2013) 

Man har än så länge inte gjort ett platsval för slutförvaret men studier pågår för ett djupt 

geologiskt slutförvar. (World Nuclear Association, 2013) 

Tidsmässigt talas det om att underjordisk lagring av utbränt kärnbränsle (ingår i det som 

kallas klass B-avfall) tidigast kan börja 2035-2040. Det krävs från idag minst 15 års arbete 

med att bl a hitta en plats för slutförvaret och ytterligare förfina den föreslagna lösningen. 

Den nuvarande provisoriska mellanlagringen är planerad att pågå i 75 år och anses säker 

under förutsättning att underhåll och övervakning sker. I valet mellan en långfristig 

mellanlagring ovan jord och ett djupt ner i underjorden är det i underjorden det som passar för 

långtidsförvaring. Man talar om ett förvaringsdjup på 220 meter. NERAS
11

 förslag innefattar 

bl a underjordisk lagring, i svagt härdad lera, inom landet och ska genomföras så snabbt som 

möjligt med hänsyn till tekniska, vetenskapliga och sociala aspekter. (NERAS, 2011) 

Landet reaktorer står tillsammans för mer än 50 % av landets elproduktion. 2003 togs ett 

politiskt beslut att förbjuda nybyggnationen av kärnkraftverk och att de befintliga reaktorerna 

skulle ha en maxlivslängd på 40 år. Detta beslut kan dock ändras om landets elförsörjning kan 

komma att hotas. Efter en del politiska turer med ändrade beslut är läget idag att två av 

reaktorerna ska stängas 2015 då de också blir 40 år. (World Nuclear Association, 2013) 
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 NERAS = Nationale Einrichtung für radioaktive Abfälle und angereicherte Spaltmaterialien  
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Finland 

I Finland finns fyra reaktorer i drift (IAEA, 2013). Det utbrända kärnbränslet mellanlagras för 

närvarande vid de båda finska kärnkraftverken (Posiva, u.d.). 

Upparbetning är inte aktuellt i Finland på grund av att upparbetningen måste ske utomlands 

och finsk lag (Finnish nuclear act) förbjuder import och export av radioaktivt avfall. 

Upparbetningen löser heller inte problemet helt, det kommer efter denna att finnas avfall kvar 

som måste slutförvaras under lång tid. (Posiva, u.d.) 

Driftstart för kärnbränsleförvaret i Olkiluoto som ligger på en ö i Bottniska havet är planerat 

till 2022. Platsvalet gjordes år 2000. (Posiva, u.d.) Anläggningen heter Onkalo som översatt 

till svenska blir ungefär grottan. På samma plats kommer inkapslingsanläggningen att ligga. 

(Posiva, u.d.) 

Redan 2004 började anläggningen konstrueras och forskning har bedrivits där sedan dess. Det 

framtida slutförvaret kommer att bli integrerat i denna anläggning. (Posiva, u.d.) 

Finland kommer att använda samma metod som Sverige, d v s KBS-3-metoden. Man anger 

förvaringsdjupet till ca 400 meter. (Posiva, u.d.) 

Angående retrievability så ska detta vara möjligt, men den grundläggande idén är att det inte 

kommer att bli nödvändigt, detta grundat främst på säkerhetsaspekter. Posiva (som ägs av två 

finska kraftbolag) menar att ett slutförvar är ett mindre riskabelt sätt att lagra utbränt 

kärnbränsle på än i ett mellanlager. 

Skulle återupphämtning i framtiden, när slutförvaret helt fyllts igen, bli ett alternativ kommer 

de tidigare igenfyllda tunnlarna att få grävas upp igen. Sedan för att få loss kopparbehållarna 

där den bentonitlera som omsluter dem har svällt krävs att saltvatten av hög koncentration 

pumpas in och förvandlar bentonitleran till flytande form som kan pumpas bort. Därefter kan 

kopparkapslarna lyftas bort med hjälp av hanteringssystemet på det underjordiska 

transportfordonet. (Posiva, u.d.) 

Vid kärnkraftverket Olkiluoto byggs en tredje reaktor. Bygget har kantats av förseningar och 

reaktorn är troligen inte i drift förrän om några år. (World Nuclear Association, 2013) 

 

Frankrike 

I landet finns 58 reaktorer i drift (IAEA, 2013). Frankrike har en policy att upparbeta utbränt 

kärnbränsle (World Nuclear Association, 2013). I väntan på ett slutförvar förvaras 

upparbetningsresterna i någon av anläggningarna i La Hague (i norr), Marcoule eller 

Cadarache, båda i söder. (ANDRA, 2009) 

ANDRA
12

 organiserar genomförbarhetsstudier angående ett reversibelt slutförvar i djupa 

geologiska formationer. Dessa studier genomförs i ett underjordiskt försökslaboratorium 
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 ANDRA = Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
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Meuse/Haute-Marne. (ANDRA, 2009) Platsen för slutförvaret förväntas bli i Meuse/Haute-

Marne (World Nuclear Association, 2013). 

Enligt landets Planning Act från 2006 krävs ett reversibelt slutförvar djupt ner i geologiska 

formationer. Om en licensansökan kan göras år 2015, och om denna godkänns skulle ett 

slutförvar kunna tas i drift år 2025. (ANDRA, 2010) Retrievability-möjligheterna anges till 

minst 100 år (World Nuclear Association, 2013). 

Det kan nämnas att i förglasningsprocessen efter upparbetningen blandas 11 kg högaktivt 

avfall med 400 kg glas. Denna blandning hälls sedan ner i en behållare av rostfritt stål. 

(ANDRA, 2009) 

Frankrike har stängt ett slutförvar, CSM avsett för kortlivat och låg- och mellannivåaktivt 

avfall, som var i drift 1969-1994 och som nu är i en övervakningsfas efter stängning. De 

detaljerade delarna av detta slutförvar är dokumenterade i mer än 10000 dokument men 

endast 100 av dem behövs för övervakningsfasen. Vart femte år görs en genomgång av hela 

systemet för säkerställandet av minnesbevarandet av slutförvaret. (ANDRA, 2012) 

 

Holland 

Holland har endast en reaktor i drift (IAEA, 2013). Denna anläggning i Borssele kommer att 

stängas i slutet av 2033 (World Nuclear Association, 2013). 

Det utbrända kärnbränslet från denna reaktor upparbetas i Frankrike. De oanvändbara resterna 

från upparbetningen skickas tillbaka till Holland och lagras i anläggningen COVRA
13

 som 

också ligger i Borssele. (COVRA, 2010) 

Policyn är att förvara högaktivt avfall under jord. 2001 kom en regeringsunderstödd 

kommission fram till att ett geologiskt slutförvar med retrievability-möjligheter är tekniskt 

genomförbart på ett säkert sätt och att det finns flera platser i landet som passar för detta. År 

2006 föreslog regeringen att ett beslut om platsen för det kommande slutförvaret skulle fattas 

år 2016. (World Nuclear Association, 2013) 

Delar av avfallet från upparbetningen är värmegenererande och kräver kylning i ungefär 100 

år (COVRA, 2010). Det högaktiva avfallet skyddas av 1,7 meter tjocka väggar. Denna 

byggnad ovan jord i COVRA-anläggningen är designad att klara av extrema händelser som t 

ex flygplanskrascher, jordbävningar och översvämningar. (COVRA, 2010) 

 

Indien 

Indien har idag 20 reaktorer i drift med 20 till planerade (de flesta med driftstart omkring år 

2020) och ytterligare 40 föreslagna. Man upparbetar det urbrända kärnbränslet vid flera olika 

anläggningar inom landet. Upparbetningsrester lagras i förglasad form vid dessa 

anläggningar. (World Nuclear Association, 2013) 
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Baskraven för platsvalet för ett geologiskt indiskt slutförvar är att det ska vara avskilt från 

omvärlden, det får inte finnas cirkulerande grundvatten och kunna innesluta radionuklider för 

i geologiska sammanhang långa tidsperioder. BARC
14

 anger ingen tidsplan för detta på sin 

hemsida. (BARC, 2013) 

De 3 stegen efter upparbetning anges av BARC till: 1. Upparbetningsresterna är i flytande 

form och måste genom förglasning (borosilikat) omformas till fast form. 2. Mellanlagring av 

det förglasade avfallet för avkylning och övervakning under en (icke angiven) tidsperiod för 

att göra det redo för slutförvar. 3. Deponering av avfallet i ett djupt geologiskt slutförvar. 

(BARC, 2013) 

Man har även ett mål att bli världsledande inom kärnteknik med hjälp av sin expertis inom bl 

a framtidsområdet torium-bränslecykeln. Efter förhandlingar med USA tillkännagavs det 

2010 att man kommit överens om att bygga två nya upparbetningsanläggningar under 

IAEA
15

:s kontroll. (World Nuclear Association, 2013) 

 

Japan 

För närvarande är endast 2 av landets 50 reaktorer i drift (JAIF, 2013). 

Använt kärnbränsle förvaras på plats vid alla kärnkraftverk. En mellanlagringsplats som inte 

ligger vid ett kärnkraftverk avsedd för kärnbränsle från operatörerna Tepco och Japco 

beräknas öppna i år (2013). (World Nuclear Association, 2013) 

Det utbrända kärnbränslet har tidigare skickats till Europa för upparbetning. Den sista 

transporten gick 1998. Man har även haft en mindre pilotanläggning för upparbetning i Japan 

som var i drift mellan 1977 och 2006. JNFL:s upparbetningsanläggning i Rokkasho-mura var 

tänkt att tas i drift 2008 men har fått starttidpunkten ändrad till tidigast december 2013. På 

denna plats har utbränt kärnbränsle samlats sedan 1999 i väntan på anläggningens driftstart. 

(World Nuclear Association, 2013) 

En japansk lag från år 2000 kräver att högaktivt avfall, här de förglasade 

upparbetningsresterna, ska slutförvaras djupt ner i berggrunden. Platsvalsprocessen pågår för 

närvarande och ett platsval kommer att göras mellan år 2023 och 2027. (World Nuclear 

Association, 2013) 

Man räknar att ha ett geologiskt slutförvar i drift ungefär år 2035. Sedan 1995 har ett 

mellanlager funnits i Rokkasho-mura. Där lagras de förglasade upparbetningsresterna som 

kommit tillbaka från upparbetningen i Europa. 

Anledningen till att många reaktorer är avstängda är kopplat till Fukushima-olyckan, 

exempelvis krav på ökad motståndskraft mot tsunamivågor. Nästan alla landets kärnkraftverk 

ligger vid havet. (World Nuclear Association, 2013) 
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Kanada 

I Kanada finns i dagsläget 19 reaktorer i drift (IAEA, 2013). 

Efter att det använda kärnbränslet tagits ur reaktorn hålls det i en vattenbassäng i 7-10 år för 

att både radioaktiviteten och värmeutvecklingen ska kunna minska. Sedan tas bränslet ur 

vattnet och placeras i förvaringsbehållare. Dessa förvaringsbehållare är designade att hålla i 

minst 50 år och lagras idag i anläggningar vid respektive kärnkraftverk. (NWMO, 2013) 

Kanada upparbetar inte sitt utbrända kärnbränsle. Studier utförda av NWMO
16

 har visat att 

upparbetning av bränsle från CANDU
17

-reaktorer (samtliga kanadensiska reaktorer är av 

denna Kanadatillverkade modell) dels ger mer svårhanterliga restprodukter än oupparbetat 

kärnbränsle samt ger restprodukter som kan användas till kärnvapen. Upparbetning anser man 

dessutom i dagsläget är långt ifrån fördelaktigt ekonomiskt. (NWMO, 2010) 

Den kanadensiska regeringen beslöt 2007 att satsa på ett djupt geologiskt slutförvar med 

möjlighet till retrievability. Enligt NWMO, som bildades av kraftbolag 2002 och är ansvarigt 

för att ta hand om använt kärnbränsle, är främst fyra provinser aktuella för platsen för 

slutförvaret. Alla utom en (Saskatchewan) ligger i östra Kanada där även kärnkraftverken 

ligger (företrädesvis i provinsen Ontario). 

Landet kallar sin plan för att på ett säkert sätt under lång tid ta hand om utbränt kärnbränsle 

för Adaptive Phased Management. I programmet ingår byggnationen av ett djupt geologiskt 

slutförvar. 

Driftstart för slutförvaret beräknas till år 2035. (World Nuclear Association, 2013) 

Under åren 2013-2017 kommer bl a platsvalsprocessen att framåtskrida, NWMO kommer att 

öka sin kunskap om och utbyta erfarenheter med andra i områdena retrievability, övervakning 

och informationsöverföring till kommande generationer samt utvärdera 

kopparbeläggningstekniker för slutförvarsbehållarna. Som kuriosa kan nämnas att det 

utbrända kärnbränslet i Kanada genom åren (i form av så kallade bundles) skulle kunna fylla 

sex ishockeyrinkar från isen upp till sargkanten. (NWMO, 2013) 

 

Kina 

Kina har 18 reaktorer i drift (IAEA, 2013).  

Det mesta av det använda kärnbränslet lagras vid kärnkraftverken, men det finns ett centralt 

lager i kärnanläggningen i Lanzhou i provinsen Gansu. 

Kina har som strategi att använda sig av en stängd bränslecykel d v s upparbeta utbränt 

kärnbränsle. Man har i dagsläget ingen upparbetningsanläggning men en planeras att byggas i 
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 NWMO = Nuclear Waste Mangagement Organization 
17
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västra Kina. Det i framtiden förglasade upparbetningsavfallet kommer att efter förglasning 

och inneslutning slutförvaras i ett geologiskt slutförvar 500 meter djupt.  

Platsvalet kommer att vara klart till 2020 och man har nu tre tänkbara platser, samtliga i 

Beishan-området i provinsen Gansu (nordöstra delen av landet). Ett forskningslaboratorium 

kommer att byggas och vara i drift i 20 år. Byggnation av slutförvaret beräknas börja 2040 

och idrifttagande runt år 2050. (World Nuclear Association, 2013) 

Utöver reaktorerna i drift är ytterligare 28 under konstruktion (IAEA, 2013). 

 

Ryssland 

Ryssland har idag 33 reaktorer i drift (IAEA, 2013). 

Allt bränsle lagras vid kärnkraftverken tre år eller längre (för vissa bränsletyper) för att svalna 

och att radioaktiviteten ska minska. Upparbetning i större skala väntas komma igång 2022 och 

fram till dess kommer lagren av utbränt kärnbränsle att öka.  

Rysk policy är att upparbeta utbränt kärnbränsle och använda upparbetat ”återvunnet” uran 

som bränsle igen, och därigenom få en så stängd bränslecykel som möjligt. År 2011 

upparbetades endast 16 % av använt bränsle men enligt ROSATOM är målet 100 % redan år 

2020. 

Vissa reaktortypers bränsle skickas till upparbetningsanläggningen Mayak i Uralbergen. Här 

lagras förglasat upparbetningsavfall samt avfall som väntar på upparbetning då 

upparbetningsprocessen går långsammare än tillförseln av utbränt kärnbränsle. En annan 

reaktortyps bränsle skickas till anläggningen GHK i Zheleznogorsk i Sibirien för lagring. Här 

finns både torrlagring och lagring i vattenbassänger. På denna plats byggs det två nya 

upparbetningsanläggningar, där den ena är en pilotanläggning avsedd för nya 

upparbetningstekniker. 

Dessa anläggningar väntas tas i drift år 2016 (pilotanläggningen) respektive 2024. Här finns 

även världens största anläggning för torrlagring av använt bränsle med en kapacitet på 8129 

ton. I en luftkonditionerad byggnad kommer bränslet förvaras helt inneslutet i kapslar fyllda 

med kväve och helium. Den är avsedd för en typ av bränsle (RBMK) som för närvarande inte 

anses ekonomiskt att upparbeta. I väntan på upparbetning kommer använt bränsle att förvaras 

i 50 år. 

Platsvalet för slutförvaret är inte klart men 2008 föreslogs Nizhnekansky i Krasnojarsk-

området (västra Sibirien) som en plats för ett nationellt geologiskt djupförvar. (World Nuclear 

Association, 2013) 

Beslutande om byggnation beräknas till ungefär år 2025 och anläggningen kan vara klar 2035 

och ska till en början förvara mellan- och högaktivt avfall. Avfallet ska vara retrieveable. 

(World Nuclear Association, 2013) 
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Landets reaktorer finns vid totalt 10 kärnkraftverk och man räknar med att öka effekten med 

50 % till år 2020 (World Nuclear Association, 2013). 

 

Schweiz 

I Schweiz finns fem reaktorer i drift idag (IAEA, 2013). 

Det utbrända bränslet från Schweiz fem kärnkraftverk kyls av under en period av 5-10 år efter 

användandet i vattenbassänger vid kärnkraftverken. Efter detta packas bränslet i transport- 

och mellanlagringsbehållare och förs till det centrala mellanlagret Zwilag. Tills ett slutförvar 

byggs finns det i Zwilag tillräcklig kapacitet för att lagra kärnavfall från drift och avveckling, 

även annat än utbränt kärnbränsle, från de fem schweiziska kärnkraftsverkens hela livstid. 

(Nagra, u.d.) 

Enligt schweizisk lag som började gälla 2005 är det fram till år 2016 inte tillåtet att föra ut 

utbränt kärnbränsle till upparbetning i utlandet. Innan 2005 skickades 1200 ton till 

upparbetning. (Nagra, u.d.) 

Schweiz beräknar att man kommer att behöva ett geologiskt slutförvar ungefär år 2050. 

Lagringsbehållarna i slutförvaret ska när som helst kunna återhämtas efter att slutförvaret 

fyllts igen. (Nagra, u.d.) 

Vad gäller platsvalet för det schweiziska slutförvaret för högaktivt avfall finns i nuläget tre 

möjliga platser, samtliga i norra delen av landet (Nagra, u.d.). Det slutliga platsvalet kommer 

att ske år 2019-2020 och man anger den tidigast möjliga driftstarten till efter år 2040 (Nagra, 

u.d.). 

 

Spanien 

I Spanien är för närvarande 8 reaktorer i drift (IAEA, 2013).  

Det utbrända kärnbränslet förvaras för närvarande antingen i vattenbassänger eller torrlagras i 

behållare vid kärnkraftverken. I de fall torrlagring används är behållarna (faten) tillverkade av 

betong eller metall. (ENRESA, 2009) 

Tidigare har utbränt kärnbränsle upparbetats men detta upphörde 1983 och sedan dess har det 

lagrats vid det kärnkraftverk där det tidigare användes. 

CTS
18

 är en anläggning som är tänkt att mellanlagra utbränt kärnbränsle samt annat högaktivt 

avfall. Spanska regeringen beslutade i december 2011 att anläggningen skulle byggas i Villar 

de Canas i Cuenca i centrala Spanien. Anläggningen kommer att byggas ovan jord och 

kommer att förvara det högaktiva avfallet i 60 år. 

Forskning pågår i ämnet geologiskt slutförvar. (World Nuclear Association, 2013) 
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Storbritannien 

Det finns 16 reaktorer i drift (IAEA, 2013).  

Landet upparbetar sitt utbrända kärnbränsle vid anläggningen i Sellafield. Båda 

upparbetningsanläggningarna, THORP och Magnox, har fått preliminära stängningsdatum 

(2018 resp. 2016). (World Nuclear Association, 2013) 

De förglasade högaktiva resterna från upparbetningen förvaras inuti silos i behållare av 

rostfritt stål i Sellafield. Där ska de för att kylas av lagras i 50 år innan slutförvaring. (World 

Nuclear Association, 2013) 

Platsvalsprocessen för ett slutförvar pågår för närvarande. Två orter i Cumbria i nordvästra 

England beslutade i januari 2013 att de ville fortsätta till nästa steg i regeringens 

platsvalprocess för ett slutförvar för högaktivt avfall. (westcumbria:mrws, 2013) 

Det slutgiltiga platsvalsbeslutet för det geologiska slutförvaret förväntas komma ungefär år 

2025. Byggnadsfasen beräknas ta 15 år och slutförvaret skulle kunna ta emot låg- och 

mellanaktivt avfall runt år 2040 och högaktivt avfall som utbränt kärnbränsle ungefär år 2075. 

Under slutförvarets driftsfas där konstruktion samtidigt pågår antas att säkerställa att 

möjligheter för retrievability byggs in i anläggningens konstruktion. (NDA, 2012) 

 

Sverige 

Det utbrända kärnbränslet från de i nuläget 10 svenska reaktorerna (IAEA, 2013) mellanlagras 

i anläggningen Clab
19

 i Oskarshamn. Det utbrända bränslet förs dit efter att ha lagrats i 

ungefär ett år i vattenbassänger vid kärnkraftverken. Under detta år kommer radioaktiviteten 

att minska med ca 90 %. (SKB, 2012) Kärnbränslet förvaras i Clab i två stycken 

vattenbassänger belägna 30 meter under jord. Kärnbränslet täcks av 8 meter vatten. Vattnet 

har två uppgifter, dels kyla av bränslet och skydda mot strålning. (SKB, 2013) 

Upparbetning är inte aktuellt i Sverige. Till i början på 1980-talet skickades svenskt 

kärnbränsle till upparbetning i Storbritannien (Sellafield) och Frankrike (La Hague). Vid 

denna tidpunkt valdes dock upparbetningen bort och istället skulle det framtida utbrända 

kärnbränslet slutförvaras. (SKB, 2013) 

SKB lämnade i mars 2011 in en ansökan till myndigheterna om att få bygga ett 

kärnbränsleförvar i Forsmark samt en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.  Det är 

regeringen som i slutändan fattar beslutet men de berörda kommunerna har vetorätt. Denna 

tillståndsprocess beräknas ta flera år. Om ansökan beviljas av alla instanser är byggstart 

planerat till senast 2019. (SKB, 2012) Driftstarten beräknas bli kring 2025 (SKB, 2013).  

När inkapslingsanläggningen i Clab kommer att tas i bruk är det tänkt att mellanlagring i ca 

30 år kommer att ske här, detta för att radioaktiviteten och värmeutvecklingen med tiden ska 
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 Clab = Centralt mellanlager för använt kärnbränsle 
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minska. När kopparkapslarna med det utbrända kärnbränslet i framtiden kommer att placeras i 

slutförvaret är ungefär 1 % av den ursprungliga radioaktiviteten kvar. (SKB, 2012) 

Den metod som med stor sannolikhet kommer att användas kallas KBS-3 och har tre s.k. 

skyddsbarriärer. Det utbrända kärnbränslet kommer att placeras i en helt tät kopparkapsel. När 

kopparkapseln placeras i urberget på ca 450 meters djup kommer den att bli omsluten av 

bentonitlera. Den sista barriären är urberget självt. (SKB, 2012) Angående retrievability eller 

som det kallas i FUD-programmet 2010, återtag, finns det inget krav på detta vid 

utformningen av slutförvaret. Man anger återtagsmöjligheterna i framtiden till 

”resurskrävande men fullt möjligt”. (SKB, 2010) 

Idag bedriver SKB forskning, utveckling av teknik och demonstration vid tre laboratorier, 

Äspölaboratoriet (underjordiskt laboratorium som liknar det kommande slutförvaret), 

Bentonitlaboratoriet (buffert- och återfyllningshantering) och Kapsellaboratoriet (inkapsling 

av det utbrända kärnbränslet). Samtliga laboratorium ligger i Oskarshamn. (SKB, 2013) 

 

Sydkorea 

Sydkorea har 23 reaktorer i drift idag (IAEA, 2013). 

I nuläget förvaras det utbrända kärnbränslet i vattenbassänger vid kärnkraftverken. Ett 

undantag är CANDU-bränslet från Wolsong-reaktorerna som efter 6 år avkylning i vatten 

flyttas till torrförvaring. Ett centraliserat mellanlager för utbränt kärnbränsle planeras att tas i 

drift 2024.  

Upparbetning inom landet eller utomlands är för närvarande inte möjligt med hänvisning till 

överenskommelser i ett samarbetsavtal (Korea – US Atomic Energy Agreement) man har med 

USA. Detta avtal går ut 2014 och i avtalets kommande omförhandlingar vill Sydkorea ha bort 

detta förbud. (World Nuclear Association, 2013) 

KAERI
20

 utför forskning för att hitta ett för högaktivt avfall säkert slutförvar som passar de 

sydkoreanska förutsättningarna. En förutsättning är att det är ett geologiskt förvar i djupa och 

stabila underjordiska ”grottor”.  Till sin hjälp har man en underjordisk forskningsanläggning. 

Man talar om ett flerbarriärssystem med avfallsbehållare i korrosionsbeständig metall, 

buffertmaterial och igenfyllningsmaterial som ska förhindra radioaktivt material att ta sig ut i 

omgivningarna. (KAERI, u.d.) 

Inga tidsramar för slutförvaret eller något om retrievability har hittats. 

Landet satsar på kärnkraften för framtiden, målet är att ha 40 reaktorer till år 2030. (World 

Nuclear Association, 2013) 
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Tjeckien 

Tjeckien har 6 reaktorer i drift idag (IAEA, 2013).  

Det använda kärnbränslet förvaras vid respektive kärnkraftverk. Det finns möjligheter för 

både torrlagring och under vatten i pooler. 

Man har ingen statlig policy vad gäller upparbetning av utbränt kärnbränsle utan det är upp 

till företaget CEZ
21

 att avgöra. Dock tycker de inte att det är ett ekonomiskt alternativ. Båda 

landets kärnkraftverk i Dukovany och Temelin (4 resp. 2 reaktorer) ägs av CEZ. (World 

Nuclear Association, 2013) 

Platsvalsprocessen är nu i ett skede där man på grund av lokalt motstånd på de tidigare i 

processen valda sex platserna nu lagt till ytterligare 5 tidigare militärområden (det antas vara 

mer positiv lokalbefolkning där) till de tänkbara slutförvarsplatserna. RAWRA
22

 arbetar med 

att få godkännande från dessa sex för att kunna fortsätta arbetet på dessa platser. Under 

sökfasen som slutar år 2015 ska ett förstahandsalternativ samt en reservplats för slutförvaret 

tas fram. Tidsramarna för byggnation och driftstart av slutförvaret anges till år 2050-2065. 

Tjeckien kommer att använda sig av ett geologiskt slutförvar liknande Sveriges med 

förvaringsdjup på ca 500 meter. (SURAO, u.d.) 

 

Tyskland 

Idag har landet 9 reaktorer i drift (IAEA, 2013). 

För närvarande förvaras det utbrända kärnbränslet som tas ur drift i så kallade icke-centrala 

mellanlager som finns vid kärnkraftverken. Här torrlagras kärnbränslet i speciella transport- 

och lagringsbehållare. (BfS, 2013) 

Sedan 1/7 2005 har det enligt lag inte varit tillåtet att skicka tyskt utbränt kärnbränsle till 

upparbetning. Detta skedde tidigare huvudsakligen i Frankrike och Storbritannien. Dock finns 

avfall från gammalt upparbetat bränsle kvar i utlandet som Tyskland enligt avtal har förbundit 

sig att ta hem igen. (BfS, 2013) De upparbetningsrester som kommit tillbaka lagras i Gorleben 

(World Nuclear Association, 2013). 

Den 27/7 2013 trädde en lag i kraft som syftar till att finna en plats för slutlagringen av 

högradioaktivt avfall. En kommission med 33 medlemmar är tillsatt som till slutet av 2015 

ska ta fram förslag angående säkerhetskrav och geologiska urvals- och uteslutande-kriterier. 

Större beslut angående stegen i platsvalsförfarandet tas av den tyska Förbundsdagen. (BMU, 

2013) 

Angående retrievability så säger BMU
23

 att avfall i slutförvaret måste kunna hämtas upp 

under hela driftfasen samt i nödfall upp till 500 år efter att slutförvaret igenslutits (BMU, 
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 CEZ = České energetické závody (Czech power plants) 
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 BMU = Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
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2012). Tyskland kommer att i slutet av år 2022 ha avvecklat all framställning av el från 

kärnkraft. Avvecklingen kommer att ske stegvis fram till denna tidpunkt. (IAEA, 2013) 

 

Ukraina 

Det finns 15 reaktorer i Ukraina (IAEA, 2013). Det mesta av det utbrända kärnbränslet lagras 

vid kärnkraftverken men en viss del av en bränsletyp skickas till Ryssland för upparbetning. 

Från 2011 har upparbetningsresterna som kommit tillbaka från upparbetningen i Ryssland 

lagrats i ett centralt torrlager. Visst utbränt bränsle skickas även till Ryssland för lagring något 

som Ukraina betalar för. 

Förberedande undersökningar har resulterat i en lista med tänkbara platser för ett djupt 

geologiskt slutförvar för hög- och mellanaktivt avfall. 2008 godkändes ett nationellt program 

för hantering av radioaktivt avfall. Detta program anger bl a att använt bränsle måste lagras i 

minst 50 år innan det kan läggas i ett slutförvar. 

I regeringens energistrategi från 2006 beslutades det att ett centralt lager för torrlagring skulle 

byggas. Detta lager beräknas kunna ta emot det första bränslet år 2015 och det ska byggas i 

undantagszonen vid Tjernobyl. (World Nuclear Association, 2013) 

 

USA 

I dagsläget finns det 100 reaktorer i drift i USA (IAEA, 2013). 

Amerikanska kärnkraftverk inte har kunnat skicka iväg sitt utbrända kärnbränsle som 

lagstiftningen ger dem rätt till. Detta har lett till att skadestånd har betalats ut för att täcka en 

dela av kostnaderna för att torrlagra det utbrända kärnbränslet i behållare vid kärnkraftverken. 

Upparbetning har varit förbjudet sedan 1977. 

I lagen, The Nuclear Waste Policy Act, från 1982 sägs att Energidepartementet, US 

Department of Energy, är ansvarigt för avyttrandet av högaktivt avfall, däribland utbränt 

kärnbränsle. År 1987 lade man till avsikten att använda anläggningen i Yucca Mountain som 

lagringsplats. 2002 godkändes detta av senaten. För närvarande arbetar Blue Ribbon-

kommissionen med att ta fram alternativa platser för ett slutförvar. Denna kommission 

tillsattes av President Obama, vars administration försökte stoppa Yucca Mountain som plats 

för ett slutförvar, efter presidentvalet 2008. Denna kommission rekommenderade år 2012 att 

centrala mellanlager byggs. 

Den nuvarande tidsplanen gör gällande att ett centralt mellanlager i pilotform ska kunna tas i 

drift år 2021 och ett i full skala år 2025. År 2048 bör ett underjordiskt slutförvar vara i drift. 

(World Nuclear Association, 2013) 
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4.2 Summering kärnbränslehantering 

 

Driftstart 

för 

slutförvar 

Platsval för 

slutförvar Nuläge förvaring Upparbetning 

Antal 

reaktorer 

i drift idag 

Belgien 2035-2040 nej Vid kärnkraftverken nej, inte sedan 1993 7 

Finland 2022 Olkiluoto Vid kärnkraftverken nej 4 

Frankrike 2025 

nej, troligen 

Meuse/Haute-

Marne 

Vid anläggningar i La Hague, 

Marcoule eller Cadarache ja 58 

Holland info saknas nej 

Upparbetningsrester lagras i 

COVRA i Borssele ja, i Frankrike 1 

Indien info saknas nej 

Vid 

upparbetningsanläggningarna ja, inom landet 20 

Japan 2035 nej 

Vid kärnkraftverken eller 

upparbetningsanläggningen  

Rokkasho-mura, 

mellanlagringsplats öppnar 

2013 

nej, i Europa till 

1998, inom landet i 

mindre  

skala 1977-2006. 

Väntar på driftstart 

av ny anläggning. 50 (2) 

Kanada 2035 

nej, fyra 

provinser 

aktuella Vid kärnkraftverken nej 19 

Kina 2050 

nej, troligen i 

Beishan-

området 

Vid kärnkraftverken eller i 

centralt lager nej 18 

Ryssland 2035 

nej, förslag 

Nizhnekansky 

I Mayak eller i anläggningen 

GHK i Sibirien ja, inom landet 33 

Schweiz >2040 

nej, tre möjliga 

platser finns 

idag I centrala mellanlagret Zwilag nej, inte sedan 1995 5 

Spanien info saknas nej Vid kärnkraftverken nej, inte sedan 1983 8 

Storbritan

nien 2075 

nej, två orter i 

Cumbria 

tänkbara 

Upparbetningsrester lagras i 

Sellafield ja, inom landet 16 

Sverige 2025 Forsmark Clab i Oskarshamn 

nej, inte sedan 

början av 1980-talet 10 

Sydkorea info saknas nej Vid kärnkraftverken nej 23 

Tjeckien 2050-2065 

nej, ett antal 

tänkbara 

platser finns Vid kärnkraftverken nej 6 

Tyskland info saknas nej 

Vid kärnkraftverken, 

upparbetningsrester i 

Gorleben inte sedan 2005 9 

Ukraina info saknas 

nej, en lista 

med tänkbara 

platser finns 

Vid kärnkraftverken, 

upparbetningsrester i centralt  

torrlager eller i Ryssland 

ja, till viss del i 

Ryssland 15 

USA 2048 

nej, Yucca 

Mountain eller 

annat 

alternativ Vid kärnkraftverken 

nej, förbjudet sedan 

1977 100 

Tabell 4.1 Summering kärnbränslehantering 
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Japan har endast två reaktorer i drift av anledningar kopplade till Fukushima-olyckan. Se 

rubrik Japan i kapitel 4.1. Intressant att notera är bl a att flera länder upphört med 

upparbetning som till stor del skedde utomlands, Frankrike och Storbritannien är de ”stora” 

upparbetningsländerna i Europa. Relativt många av de studerade länderna har ett årtal satt för 

driftstart av ett slutförvar, låt vara att en del av dessa ligger en bra bit in i framtiden. Många 

av länderna har inte gjort ett slutgiltigt platsval för slutförvaret men har startat denna process 

som de har hunnit olika långt med. De stora kärnkraftsländerna USA och Japan ligger inte i 

den absoluta toppen vad gäller tidigaste driftstarten av ett slutförvar. De har också för 

närvarande olika syn på upparbetning. 
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5. Hållbar hantering av kärnbränsleavfall 

5.1 Min syn på hållbar utveckling 

Åsikterna handlar bara om det nu skapade kärnbränslet och väger inte in huruvida det är 

hållbart att hela tiden skapa mer avfall genom att kärnkraftdriften fortgår eller hur många 

reaktorer respektive land har i drift som blir proportionellt mot hur mycket avfall som skapas. 

Nedanstående kriterier ska användas för att göra en bedömning av hur olika länder har 

planerat, detta eftersom ingen anläggning för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall finns i 

drift idag (juli 2013), att lösa avfallsproblematiken: beräknad starttidpunkt för slutförvaret, 

om ett laboratorium finns på den tänkta platsen för slutförvaret idag, om man upparbetar det 

utbrända kärnbränslet och som hur viktigt jag bedömer retrievability-möjligheterna framställs 

i den information jag inhämtat från de använda källorna. 

I rapporten återkommer det engelska ordet retrievability, jag har valt att använda detta genom 

hela rapporten istället för det till svenska översatta ordet återhämtbarhet. I de fall ordet 

slutförvar förekommer ska det då ses som ett geologiskt djupförvar. 

 

Kärnkraften i sig 

Även om olycksrisken kan betecknas som låg blir ju ändå konsekvenserna av en större olycka 

väldigt stora. Även andra energislag kan ha samma problem, t ex om en stor 

vattenkraftsdamm brister och stora områden drabbas av flodvåg samt översvämning. 

Eventuella framtidslösningar inom ämnen det forskas kring i ämnet avfallshantering som till 

exempel transmutation, i korthet att omvandla ämnen i det utbrända kärnbränslet med lång 

halveringstid till kortare, eller fusion för energiutvinnande kan jag inte ta ställning till då 

dessa idag inte är användbara lösningar. 

Min åsikt är att kärnkraften har både för- och nackdelar. När den fungerar väl utan incidenter 

kan den ses som förhållandevis ren vad gäller utsläpp av föroreningar jämfört med 

exempelvis ett kolkraftverk. Däremot kan det uppvärmda kylvattnet ge upphov till 

naturstörningar där det släpps ut. Av den anledningen att kärnkraftverk ofta ligger långt från 

större orter kan denna energikälla vara svår att utnyttja. Det skulle sannolikt vara en 

energibesparing av större mått om man kunde utnyttja kylvatten från kärnkraftverk till t ex 

fjärrvärme. Hela bränslekedjan i kärnkraften är långt från problemfri, från brytningen av uran 

till hanteringen av det utbrända högaktiva bränslet finns steg som i mitt tycke inte kan kallas 

hållbara, främst de problem som måste lösas med avfallshanteringen men även 

miljöproblemen uranbrytningen ger upphov till. 

 

Långt in i framtiden 

The far distant future är ett använt begrepp inom science fiction-litteraturen. 

Händelseförloppet kan utspela sig många tusen år in i framtiden och miljöer och samhällen 
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kan se mycket olika ut mot vad de gör nu. Detta är ju fiktion naturligtvis men kan ändå 

användas för att ge ett begrepp om hur lång tid det utbrända kärnbränslet måste förvaras innan 

strålningen kommit ner på ofarlig nivå. Pyramiderna i Egypten byggdes för några tusen år 

sedan, något som känns väldigt länge sedan idag. Kärnbränslet måste förvaras i runt 100 000 

år. 

Min åsikt är att det är mer positivt ju längre tidsrymd man talar om för slutförvaret. Jag tror 

att ju längre tid man anser att ett slutförvar behöver hålla desto högre nivå av säkerhet kan 

tänkas att man bygger in i konstruktionslösningen. Jag har dock med min ökande kunskap i 

ämnet funnit att denna tidsrymd (100 000 år) är någonting som inte skiljer sig så mycket åt 

mellan länderna som planerar ett djupt geologiskt slutförvar. 

 

Retreivability 

Retrievability har två olika sidor. Dels att kunna gräva upp avfallet och med en framtida 

metod kunna oskadliggöra detta - bra naturligtvis. Men det finns även möjlighet för den makt 

som i framtiden kontrollerar ett territorium där slutförvarat kärnbränsle finns nedgrävt att 

gräva upp det och använda det till illasinnade syften. 

Det är ibland svårt att veta om man med retrievability menar under ett slutförvars driftfas eller 

om det avser tiden efter att det fyllts igen. 

I detta ämne är det också viktigt att man bevarar kännedom om var slutförvaret är beläget för 

kommande generationer så att dessa inte av misstag gör något som får radioaktivitet att läcka 

ut till omgivningen. 

Retrievability är i min åsikt en positiv egenskap för ett djupt geologiskt slutförvar. Den 

främsta anledningen är att det under den långa tid (100 000 år) som krävs för att strålningen 

ska avklinga till ofarlig nivå är sannolikt att nya metoder som exempelvis transmutation 

hinner utvecklas och kommer att kunna användas i stor skala för att minska volymen eller 

strålningen på det material som behöver slutförvaras under denna långa tidsperiod. 

 

Upparbetning 

Upparbetning i dagens form är inte i mina ögon en bra lösning. Visst finns det positiva delar 

som att MOX-bränsle (Mixed Oxide-fuel, utgörs av både uran- och plutoniumdioxid) är en 

del av produkterna från upparbetningen. Detta bränsle kan ingå som en del i den totala 

bränslehärden i en termisk reaktor. En annan fördel är att vid tillverkningen av MOX-bränslet 

används plutonium som annars skulle kunna användas till tillverkning av kärnvapen. 

En del av produkterna från upparbetningen är högradioaktiva och måste i sin tur slutförvaras 

på samma sätt som icke upparbetat utbränt kärnbränsle. Det kan ju då tyckas att det är en 

fördel med att upparbeta eftersom processen minskar volymen på kärnavfallet som måste 

slutförvaras. På grund av den stora glasinblandningen i förglasningsprocessen minskar 

troligen inte den totala volymen så mycket på det som måste slutförvaras. 
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Upparbetning sker endast på ett fåtal platser i världen, vilket innebär att transporter av utbränt 

kärnbränsle måste ske, både inom och mellan länder. Även de oanvändbara 

upparbetningsrester som måste slutförvaras förs normalt tillbaka till ursprungslandet, 

ytterligare en transport med därtill tillhörande risker. 

Min åsikt är att upparbetning är negativt främst med anledning av de uppkomna transporterna 

av radioaktivt material. 

 

Platsval för slutförvaret 

Att ha slutförvaret nära eller vid ett befintligt kärnkraftverk är fördelaktigt ur 

transportsynpunkt, speciellt för länder med få kärnkraftverk, men betyder ju inte automatiskt 

att transporterna minimeras. Se till exempel på Sverige, om vi antar att slutförvaret i Forsmark 

tas i drift så måste det utbrända kärnbränslet från Forsmarkreaktorerna transporteras till Clab i 

Oskarshamn för mellanlagring och efter inkapslingen återföras till Forsmark, mest sannolikt 

med båt (idag m/s Sigyn). Jag tycker att det är positivt med redan gjort platsval eller att detta 

sker så snart som möjligt. Detsamma gäller planerade bygg- och driftstarter. Att bedriva 

underjordisk forskning eller att ha ett laboratorium på platsen för det tänkta slutförvaret är 

också positivt. 

 

Metodval för slutförvaret 

Den metod för slutförvaring som Sverige och Finland kommer att använda sig av är den på 

annat ställe i rapporten beskrivna KBS-3-metoden. Andra länder har mer eller mindre 

liknande lösningar på ett geologiskt djupförvar som de kommit olika långt med i forsknings- 

och utvecklingsavseende. Jag tycker att det idag säkraste sättet för slutförvaring är KBS-3 

eller liknande metoder för geologisk lagring. Dels har informationen om denna metod 

övertygat mig men samtidigt bedriver ett antal länder forskning om geologiskt slutförvar och 

skulle därmed kunna hitta svagheter i denna slutförvarsmetod så att dessa i möjligaste mån är 

åtgärdade vid den tidpunkt ett slutförvar tas i drift. Skulle metoder för oskadliggörande av det 

utbrända kärnbränslet utvecklas i framtiden finns retrievability-möjligheten för upphämtning 

från förvaringsanläggningen. 

Något som jag inte hittat information om gäller de länder som har både förglasade 

upparbetningsrester och oupparbetat kärnbränsle som måste slutförvaras (antaget geologiskt 

slutförvar). Kan samma lösning användas till båda avfallstyperna? Med lösning menas 

exempelvis materialval i avfallsbehållaren och buffertmaterial. 

Min åsikt är att eftersom i princip de enda metoderna som är aktuella är KBS-3-metoden eller 

liknande metoder så kan länderna svårligen särskiljas efter metodval men det är positivt att 

denna metod verkar vara gällande och då stora forskningsresurser läggs ner på ytterligare 

utveckling av denna. Dock ska man komma ihåg att det finns saker som skiljer länderna åt 

såsom berggrunden och vilken typ av avfall som måste slutförvaras. Här avses upparbetat 

respektive oupparbetat avfall. 
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Lagring vid kärnkraftverk eller mellanlager på obestämd tid 

Att vänta på en teknisk lösning av t ex transmutationstyp kan tyckas vara ett klokt val, men 

man vet ju idag inte om sådana tekniska lösningar kommer att bli verklighet inom överskådlig 

framtid. P g a behovet för bränslet att svalna i 30-50 år innan det kan placeras i ett slutförvar  

kan det ju inte uteslutas att denna ”fördröjning” har hindrat en snabbare utvecklig av olika 

typer av slutförvar. Under denna avsvalningstid har radioaktiviteten sjunkit avsevärt, efter 30 

år återstår ungefär 1 % av den ursprungliga radioaktiviteten. Min åsikt är att mellanlagring 

under lång tid i väntan på ett eventuellt slutförvar inte är hållbart främst med avseende på 

riskerna i form av sabotage eller en olycka som t ex ett störtat flygplan. Att sia om hur 

samhället kommer att se ut i framtiden eller hur ekonomin utvecklar sig är en mycket svår 

uppgift. Bättre då att bygga slutförvaret så fort som möjligt och att utnyttja retrievability-

möjligheten om det skulle bli aktuellt i framtiden. 

 

5.2 Rangordning av nuläget utifrån mitt hållbarhetsperspektiv 

Vad gäller slutförvaren så baseras min bedömning på att metoderna ser ut som planerade idag 

och att alla instanser ger sitt godkännande till detta.  

I nedanstående tabell har fyra faktorer vägts in (metoden beskrivs i metodkapitlet) för att göra 

en rankning av de länder rapporten omfattar. 

 

Driftstart 

Slutförvar Poäng 

Upparbetning 

idag Poäng 

Laboratorium 

på plats Poäng 

Retrieveability- 

poäng 

Total- 

summa 

Finland 2022 28 nej 20 ja 10 20 78 

Sverige 2025 25 nej 20 nej 0 10 55 

Schweiz 2040 10 nej 20 nej 0 20 50 

Kanada 2035 15 nej 20 nej 0 10 45 

Frankrike 2025 25 ja 0 ja 10 10 45 

Tyskland n/a 0 nej 20 nej 0 20 40 

Belgien 2040 10 nej 20 nej 0 0 30 

Ryssland 2035 15 ja 0 nej 0 10 25 

USA 2048 2 nej 20 nej 0 0 22 

Spanien n/a 0 nej 20 nej 0 0 20 

Tjeckien 2065 0 nej 20 nej 0 0 20 

Sydkorea n/a 0 nej 20 nej 0 0 20 

Japan 2035 15 ja 0 nej 0 0 15 

Storbritannien 2075 0 ja 0 nej 0 10 10 

Holland n/a 0 ja 0 nej 0 5 5 

Kina 2050 0 ja 0 nej 0 0 0 

Ukraina n/a 0 ja 0 nej 0 0 0 

Indien n/a 0 ja 0 nej 0 0 0 

Tabell 5.1 Rangordning av länder 
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5.3 De fem bästa länderna utifrån mitt hållbarhetsperspektiv 

1. Finland, 78 poäng 

Motivering: Slutförvar enligt KBS-3-metoden. Man är längst framskriden i genomförandet av 

detta. Platsval är klart, Onkalo. Forskning bedrivs där idag. Driftstart angivet till 2022. Även 

inkapslingsanläggningen är på denna plats vilket minskar transporter. Upparbetning används  

inte. Plan för retrievability finns men man tror inte det kommer att behövas. 

 

2. Sverige, 55 poäng 

Motivering: Mycket lika med Finland i och med den gemensamma KBS-3-metoden. 

Inkapslingsanläggningen kommer att byggas i Oskarshamn, över 40 mil sjövägen från 

slutförvaret i Forsmark. Driftstart angivet till 2025. Upparbetning har tidigare förekommit 

men har nu upphört. Retrievability möjligt men resurskrävande. Det är tidigare driftstart, ett 

laboratorium på slutförvarsplatsen samt i mitt tycke bättre retrievability-plan där Sverige inte 

ens har detta som krav som gör att Finland tar förstaplatsen före Sverige. 

 

3. Schweiz, 50 poäng 

Motivering: Platsval för ett geologiskt slutförvar omkring 2019-2020. Tre aktuella platser 

finns i dagsläget. Har ett centralt mellanlager för utbränt kärnbränsle som visserligen kräver 

transporter men är tillräckligt dimensionerat. Har tidigare upparbetat men det är enligt lag ej 

längre tillåtet. Retrievability kommer att vara möjligt från slutförvaret. 

 

4. Kanada, 45 poäng 

Motivering: Stort land men kärnkraftverken koncentrerade till Ontario. Hamnar det 

geologiska slutförvaret här minimeras transporter. Platsval 2020-2025 och driftstart beräknas 

till 2035. Upparbetar inte. Retrievability nämns. 

 

4. Frankrike, 45 poäng 

Motivering: Platsvalet för det geologiska slutförvaret kommer troligen att bli Meuse/Haute-

Marne där forskning bedrivs idag. Tidigaste driftstart 2025. Man har erfarenhet av bevarande 

av dokumentation. Upparbetar dock men det görs inom landet så transporter utomlands och 

tillbaka är inte nödvändigt. Retrievability nämns men något oklart om de endast menar under 

driftsfasen. 
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6. Skillnaden mellan försäkringsbelopp i olika länder 

6.1 Försäkringsbelopp i länderna 

I tabellen nedan visas försäkringsbelopp per land rangordnade i fallande skala. Sydkorea 

saknas i tabellen p g a svårigheter att hitta gällande försäkringsbelopp i landet. 

Land Försäkringsbelopp 

I miljoner 

SEK 

Holland 1 200 miljoner EUR 10 430 

Belgien 1 200 miljoner EUR 10 430 

Japan 120 miljarder JPY 8 018 

Spanien 700 miljoner EUR 6 084 

Finland 600 miljoner SDR 6 000 

Schweiz 600 miljoner EUR 5 215 

Ryssland 21 miljarder RUB 4 163 

Sverige 300 miljoner SDR 3 000 

Tjeckien 8 miljarder CZK 2 694 

USA 375 miljoner USD 2 446 

Tyskland 256 miljoner EUR 2 225 

Ukraina 150 miljoner SDR 1 500 

Storbritannien 140 miljoner GBP 1 427 

Frankrike 91 miljoner EUR 791 

Indien 110 miljoner USD 717 

Kanada 75 miljoner CAD 474 

Kina 300 miljoner CNY 320 

Tabell 6.1 Försäkringsbelopp per land i fallande ordning 

Källor: (NNI, 2013), (NNI, 2013), (GDV, 2013), (RANI, 2013), (U.S.NRC, 2012), (NIAC, 

u.d.), (Associated Press, 2011), (World Nuclear Association, 2013) 

Som tabellen visar skiljer sig försäkringsbeloppen åt mellan nästan alla lander. I Sverige 

röstade riksdagen redan 2010 igenom en ny lag som medför obegränsat skadeståndsansvar vid 

en olycka och även krav på att 12 miljarder kronor finns tillgängliga för skadestånd från 

reaktorägarens sida (Regeringen, 2010). Den här lagen har ännu inte börjat gälla och 

anledningen till det är att det enligt regeringen först behövs en förordning med 

kompletterande bestämmelser (ROD, 2012). Än så länge gäller alltså beloppet i tabellen ovan 

för Sverige. 

 

6.2 Hur kärnkraftverk försäkras 

Vid försäkring av ett kärnkraftverk finns det tre olika typer av försäkringar som är aktuella: 

egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring. De två första täcker skador på 

själva anläggningen samt transport av radioaktivt material respektive täcker kostnader för att 
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skaffa ersättningsenergi till de drabbade kunderna vid ett avbrott i verksamheten. (NNI, 2013) 

Den sista, ansvarsförsäkringen, är den som kommer att studeras mer ingående. 

Ansvarsförsäkringen är till för att täcka skador som drabbar omgivningen. Dessa skador är 

även kallade tredjepartsskador. Dessa kan orsakas av en olycka på kärnkraftverket eller under 

transport av radioaktiva ämnen. (NNI, 2013) 

Sverige och Finland har sedan 2002 en gemensam pool, Nordiska Kärnförsäkringspoolen, 

NNI
24

. I denna pool var år 2012 18 försäkringsbolag medlemmar. Bland dessa 18 

försäkringsbolag finns svenska, finska samt från övriga Europa. 

På Nordiska kärnförsäkringspoolens hemsida står att ”Syftet med poolen är att täcka behovet 

av försäkringsskydd för ägare, brukare, konstruktör eller leverantör av reaktoranläggning för 

framställning, rening, lagring eller dylikt av reaktorbränsle eller reaktoravfall eller för utövare 

av verksamhet i anslutning härtill”. (NNI, 2013) 

Många länder har liknande försäkringspooler exempelvis Belgien (SYBAN) och Frankrike 

(Assuratome), och via dessa försäkrar ett antal försäkringbolag tillsammans kärnkraft. 

(Nuclear Pools, 2013) 

 

6.3 Paris- och Brysselkonventionen 

På grund av att en kärnkraftsolycka i ett land kan få konsekvenser för andra närliggande 

länder har internationella ramar arbetats fram genom åren. Det finns ett flertal konventioner 

och protokoll där länder är med i vissa men inte andra. Flera finns även i reviderad form men 

denna har i vissa fall ännu inte trätt i kraft. (The In-House Lawyer, 2011) 

10 europeiska länder är med i både Paris- och Brysselkonventionen, bland dessa finns 

Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Observera att endast länder som är med i dessa 

konventioner kan ställa skadeståndsanspråk på andra medlemsländer. (World Nuclear 

Association, 2013) Nedan beskrivs Paris- och Brysselkonventionerna. 

Paris-konventionen 

I de flesta lagar och konventioner som behandlar skada på tredje part gäller bl a följande: 

 Strikt ansvar för reaktorägaren, de som drabbas behöver inte bevisa att fel begåtts 

 Exklusivt ansvar för reaktorägaren, allt skadeståndsanspråk ska ställas till 

reaktorägaren 

 Obligatorisk finansiering för reaktorägarens ansvar, försäkringstäckning måste finnas 

 Exklusiv jurisdiktion, endast domstol i landet där olyckan skedde har dömanderätt 

 

 

                                                           
24

 NNI = Nordic Nuclear Insurers 
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Bryssel-konventionen 

Denna konvention fungerar som ett tillägg till Paris-konventionen (man måste vara medlem i 

båda). Vid ett skadeståndsfall där maxbeloppet från Paris-konventionen är nått, 15 miljoner 

SDR
25

 eller enligt landets lagstiftning träder detta system in: 

1. Kärnkraftsoperatörens försäkring, landsspecifikt försäkringsbelopp. 

2. Differensen mellan försäkringen ovan (1) och 175 miljoner SDR (ca 1,75 miljarder SEK). 

Detta belopp täcks med offentliga medel från det land där olyckan skedde.  

3. Ytterligare 125 miljoner SDR (ca 1,25 miljarder SEK) som alla konventionens 

medlemsstater bidrar till. 

Summan av det totala skadeståndsbeloppet blir alltså 300 miljoner SDR (ca 3 miljarder SEK). 

(World Nuclear Association, 2013) 

Riksdagen har 2010 beslutat om obegränsat ägaransvar och reaktorinnehavare måste kunna 

garantera skadeståndsfinansiering upp till 1 200 miljoner euro.  

Denna lagändring har ännu inte trätt ikraft på grund av att den bl a kräver att den reviderade 

Pariskonventionen först träder i kraft, vilket den ännu inte gjort på grund av att tillräckligt 

många länder ännu inte har ratificerat den. (Andersson, 2012) 

När de reviderade Paris- och Brysselkonventionerna träder i kraft kommer 

försäkringsbeloppen att se ut som följer: 

 Operatören ska vara försäkrad till 700 miljoner euro 

 Staten där kärnkraftverket är beläget bidrar med ytterligare 500 miljoner euro 

 Brysselkonventionsstaterna bidrar gemensamt med 300 miljoner euro 

 Totalt försäkringsbelopp 1 500 miljoner euro 

(World Nuclear Association, 2013) 

Det verkar alltså som om att Sverige tvingar reaktorinnehavarna att försäkra sig för de 500 

miljoner Euro som staten bidrar med enligt de europeiska konventionerna. 

Det är underförstått att i det fall en allvarlig olycka inträffa och de belopp 

kärnkraftverksägaren är försäkrad till och har till förfogande inte räcker till kommer staten i 

det land olyckan inträffar att rycka in och temporärt stå för överskridande kostnader men att 

kärnkraftverksägaren förväntas betala tillbaka det som också underförstått är skattebetalarnas 

pengar. (World Nuclear Association, 2013) 

Det här med obegränsat skadeståndsansvar som inte gäller moderbolag kan få den effekten att 

vid en olycka där stora skadeståndsansvar krävs går dotterbolaget i konkurs efter att 

tillgångarna tar slut och därefter får staten med största sannolikhet rycka in. 

                                                           
25

 SDR = Särskilda dragningsrätter (värde i dagsläget ungefär 10 svenska kronor) 
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Se tabell 6.1 för försäkringsbelopp per land. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det sannolika är att försäkringsbeloppen i de europeiska 

länderna som är med i Paris- och Brysselkonventionen kommer att harmoniseras till 700 eller 

1 200 miljoner euro när villkoren för detta uppfylls. Länder som USA och Japan som har sina 

egna system för kärnkraftsförsäkring eftersom det är mindre sannolikt att olyckor i dessa 

länder orsakar skada på andra länder. 

I fallet med Fukushima-olyckan beräknas kostnaderna för dekontaminering vida överstiga det 

försäkringsbelopp som gäller i landet. Att försäkringsutbetalningarna efter Three Mile Island-

olyckan inte var av samma omfattning kan förklaras med att de radioaktiva utsläppen blev 

mindre. 

Min teori som lekman på försäkringsområdet är att man hamnar i någon sorts balans vad 

gäller försäkring av kärnkraft. Det går inte att som statsmakt kräva enorma försäkringsbelopp, 

då vill ingen försäkra kärnkraften och det kan leda till att ingen (privat aktör) heller vill driva 

kärnkraftsverksamhet. Staten kommer ändå att få rycka in med medel när 

försäkringsutbetalningarna efter en (förhoppningsvis aldrig förekommande) framtida olycka 

är förbrukade. 

 

6.4 Utbetalning efter olyckor 

Nedan redovisas försäkringskraven i Japan och USA tillsammans med två fall där 

försäkringsutbetalning blivit aktuell, dels Fukushima-olyckan 2011 men även Three Mile 

Island-olyckan 1979. 

Japan 

Tepco, ägaren till Fukushima-anläggningen i Japan som 2011 drabbades av en stor olycka 

efter en tsumanivåg efter en jordbävning på havsbotten. Den japanska regeringen instiftade en 

statsunderstödd institution för att hantera ersättning till de drabbade. Denna får medel från den 

japanska staten i form av särskilda obligationer som kan lösas in när de behövs, det totala 

beloppet uppgår till 5 biljoner japanska yen. Institutionen får också bidrag av de andra 

kärnkraftsoperatörerna i landet.  Regeringen beräknar att Tepco kommer att kunna betala 

tillbaka sin skuld inom 10-13 år. I Japan har operatören obegränsat ansvar men måste vara 

försäkrade till 120 miljarder yen. (World Nuclear Association, 2013) 

I dagarna kom rapporter om att endast dekontamineringsarbetena, innefattande bortforsling 

och lagring av kontaminerad jord, i Fukushima-prefekturen (Japan är uppdelat i 47 

prefekturer, ungefär som län) kan komma att kosta upp till 5,81 biljoner yen som motsvaras 

av 350 000-400 000 miljarder svenska kronor. (AFP, 2013) 
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USA 

USA har ett lite annat upplägg. Deras Price-Anderson Act, som blev lag 1957, fungerar i 

princip i två steg, det första kräver att kärnkraftverksägare har privat försäkringstäckning på 

375 miljoner dollar per reaktor för skador på omgivningen som en olycka kan ge upphov till. 

Skulle detta belopp inte räcka för att täcka skadorna träder det andra steget in. Det innehåller 

ett tak på 11,6 miljarder dollar och dessa medel står då reaktorägarna (det finns 100 reaktorer i 

drift) gemensamt för. Om mer är 15 procent av dessa medel måste tas i bruk krävs en 

prioritering av resterande medel av en domstol (federal district court). Är dessa medel slut är 

det upp till amerikanska kongressen att avgöra om mer katastrofhjälp behövs. För att få ett 

begrepp om vad försäkringen kostar kan nämnas att medelvärdet för ett kärnkraftverk med en 

reaktor är 830 000 dollar/år. Har man fler än en reaktor på samma kärnkraftverk fås rabatt på 

dessa. I USA finns endast en försäkringspool som försäkrar kärnkraft, American Nuclear 

Insurers.  

Utbetalningar från försäkringspooler efter Three Mile Island-olyckan 1979 uppgår till 71 

miljoner dollar. Där ingår bl a ersättning för att täcka de evakuerade familjernas 

levandskostnader och förlorad arbetsinkomst såväl som rättegångskostnader, det sista 

rättsfallet avgjordes 2003. (U.S.NRC, 2012) 

 

6.5 Subventionerar lagstiftningen kärnkraft i Sverige? 

Kärnkraftskatten i form av effektskatt är något som kärnkraftsföretagen är tvingade att betala 

även om en eller flera reaktorer inte är i drift. Skatten reduceras efter 90 dagars stillestånd. 

Den här skatten är unik för Sverige och finns inte i andra länder.  

En annan avgift som baseras på elproduktionen är avgiften till kärnavfallsfonden. Den betalas 

per producerad kWh el. Kärnavfallsfonden ska täcka kostnader som uppstår i framtiden som 

driftavfallshantering, försäkringar, miljöåtgärder samt forskning och utveckling. (Vattenfall, 

2013) 

Den svenska regeringen överlämnade i april 2012 en skrivelse ”Kärnkraft utan statliga 

subventioner”. 

Där konstateras att det inte finns några regelverk som medför fördelar för kärnkraften jämfört 

med andra energislag. Därför behövs inga lagändringar för att säkerställa att kärnkraften inte 

subventioneras. (Regeringen, 2012) 

I motsats till detta, även när de nya reglerna med högre försäkringsbelopp och obegränsat 

skadeståndsansvar träder i kraft kan man ju hävda att det indirekt blir en subvention. Det 

obegränsade skadeståndsansvaret gäller i Sverige inte moderbolag och därför skulle enbart 

dotterbolagens tillgångar kunna tas i anspråk och de skulle därefter teoretiskt kunna gå i 

konkurs. Exempelvis ägs Forsmarks kärnkraftverk av Forsmarks kraftgrupp AB som har 

statliga Vattenfall AB som huvudägare. I praktiken ”stannar” ansvaret hos dotterbolaget. 
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I Tyskland har operatören idag obegränsat ansvar. I och med de två kärnkraftverk Vattenfall 

var delägare i och hade driftansvar över i Tyskland (båda dessa är idag stängda) fanns det 

farhågor om att hela Vattenfall AB kan gå förlorat om en allvarlig olycka inträffade i något av 

dessa kärnkraftverk och krav mot aktieägaren svenska staten skulle till och med kunna 

komma på tal. (SvD, 2009) 

 

6.6 Försäkring av slutförvar 

I FUD-programmet 2004 kom ett remissvar från en av remissinstanserna, Naturvårdsverket, 

till SKI, Statens kärnkraftsinspektion (sedan 2008 SSI, Statens strålskyddsinstitut). I detta 

remissvar påpekar Naturvårdsverket avsaknaden av forskning på försäkring och 

ansvarsskyldighet och föreskår att SKB kompletterar FUD-programmet med detta. (SKI, 

2005) 

I senare FUD-program, 2007 (även det kompletterade 2007) och 2010 har jag inte hittat något 

ställe där försäkring av slutförvaret nämns. Nästa FUD-program kommer i år, varje program 

omfattar tre år. 

Vad är ett FUD-program? Jo, det är ett av SKB utgivet program som omfattar forskning, 

utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfallet. 

(SKB, u.d.) 

Det har inte gått att hitta någon information om försäkring av slutförvar. Man kan anta att om 

en försäkring behövs kommer ett slutförvar att försäkras på samma sätt som kärnreaktorer, d v 

s vanligtvis via försäkringspooler. En annan tänkbar lösning är att ta medel ut 

Kärnavfallsfonden som finansieras via kärnavfallsavgiften (se kapitel 6.4) för att finansiera en 

eventuell försäkringskostnad. Kärnavfallsfondens medel ska bl a täcka kostnaderna som 

uppkommer för att säkerställa en säker hantering och därefter slutförvaring av restprodukter. 
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7. Korrelation mellan försäkringsbelopp och länder 

som haft incidenter/olyckor 

Detta kapitel syftar till att steg för steg visa huruvida korrelation mellan försäkringsbelopp 

och länder som haft incidenter/olyckor föreligger eller inte. 

Första steget blir att sammanställa incidenter och olyckor och deras INES-klassificering per 

land. Observera att endast händelser fr o m 1990 har tagits med och att Sydkorea inte finns 

med p g a svårigheter att hitta försäkringsbelopp. 

Informationen har inhämtats från en hemsida där, baserat på IAEA-information, allt som 

klassificerats sedan 1990 finns med. Av alla dessa händelser har jag valt ut de som berör 

kärnkraftverk och upparbetningsanläggningar. Tabell 7.1 nedan visar dessa. 
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Sverige           6 31 
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Tabell 7.1 INES-klassade händelser per land (fr o m 1990) 

Källa: (Nuclear power in Europe, u.d.) 
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I tabell 7.2 visas händelser från innan år 1990. Listan gör inte anspråk på att vara komplett 

och finns endast med av informativt syfte och informationen används inte i 

korrelationsberäkningen. 

Plats Land År 

INES-

kl. 

Tjernobyl Sovjetunionen 1986 7 

Kysjstym Ryssland 1957 6 

Three Mile Island USA 1979 5 

Windscale Pile Storbritannien 1957 5 

Chalk River Kanada 1952 5 

Saint Laurent des Eaux Frankrike 1980 4 

Jaslovské Bohunice Tjeckoslovakien 1977 4 

Vandellos Spanien 1989 3 

Tsuraga Japan 1981 2 

Tabell 7.2 Händelser innan 1990 

Källor: (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013), (IAEA, u.d.), (The Guardian, 2011) 

För att få ett mått på INES-klassade händelser per land används ett poängsystem där en 

händelse som INES-klassificerats till 1 ger en poäng, en händelse som INES-klassificerats till 

2 ger 10 poäng o s v. Metoden beskrivs mer ingående i kapitel 3.4. Som exempel kan Schweiz 

nämnas: 2 x 10 + 4 x 1 = 24 poäng. 

Detta ger följande tabell baserat på tabell 7.1 med poängsumma per land. 

Land Poängsumma 

Japan 1 030 643 

Frankrike 463 

Ukraina 453 

Storbritannien 422 

Indien 180 

USA 166 

Ryssland 95 

Sverige 91 

Kanada 77 

Belgien 70 

Tyskland 52 

Spanien 37 

Finland 24 

Schweiz 24 

Tjeckien 18 

Holland 10 

Kina 1 

Tabell 7.3 Poängsumma per land 
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Japan sticker ut på grund av Fukushima-olyckan som är en 7:a på INES-skalan. På något sätt 

måste man ändå vikta detta resultat mot hur ”mycket” kärnkraft som finns i respektive land. 

Jag har valt metoden att summera den tillgängliga effekten (i elektriska megawatt) per land 

under den tid respektive reaktor har varit i drift under tiden 1990-01-01 till idag, 2013-08-28, 

räknat i hela år. Sedan har den totala effekten multiplicerats med antal driftsår och ett värde 

har erhållits i den aningen udda enheten Megawattår som visas i tabell 7.4 nedan. 

Driftstarten för reaktorerna (om den inträffat under denna period) har varit det som IAEA 

anger som ”commercial date”. Här har det antagits 100 % drifttid på samtliga reaktorer. Japan 

har fått ett schablonavdrag på drifttiden på två år då kärnkraften nästan helt stått stilla sedan 

Fukushima-olyckan år 2011. 

Exempel: beräkningen för Finland med 2 st. 496 MW-reaktorer och 2 st. 880 MW-reaktorer 

som samtliga varit i drift hela perioden från 1990-01-01 till 2013-08-28 blir: 2 x (496 x 23) + 

2 x (880 x 23) = 63296 MW-år. 

Land MW-år 

USA 2 376 794 

Frankrike 1 385 635 

Japan 871 250 

Ryssland 470 724 

Tyskland 467 863 

Kanada 333 715 

Ukraina 271 426 

Storbritannien 256 928 

Sverige 238 436 

Spanien 176 297 

Belgien 136 321 

Kina 104 222 

Schweiz 76 084 

Finland 63 296 

Tjeckien 61 539 

Indien 58 649 

Holland 11 471 

Tabell 7.4 MW-år per land 

Källor: (IAEA, 2012), (IAEA, 2013), (IAEA, 2012), (IAEA, 2013), (IAEA, 2013), (IAEA, 

2012), (IAEA, 2012), (IAEA, 2013), (IAEA, 2013), (IAEA, 2013), (IAEA, 2012), (IAEA, 

2012), (IAEA, 2013), (IAEA, 2013), (IAEA, 2012), (IAEA, 2012), (IAEA, 2012) 

För att få ett värde som kan användas för jämförelser bildas nu kvoten av MW-år ur tabell 7.4 

och poängsumman ur tabell 7.3. Exempel: för Sverige blir det 238 436/91 = 2 620. Nedan 

visas detta värde, kallat jämförvärde, per land samt rangordningen för att kunna göra en 

rangkorrelationsjämförelse, i kolumn P1. 
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Land Jämförvärde P1 

Kina 104 222 17 

USA 14 318 16 

Tyskland 8 997 15 

Ryssland 4 955 14 

Spanien 4 765 13 

Kanada 4 334 12 

Tjeckien 3 419 11 

Schweiz 3 170 10 

Frankrike 2 993 9 

Finland 2 637 8 

Sverige 2 620 7 

Belgien 1 947 6 

Holland 1 147 5 

Storbritannien 609 4 

Ukraina 599 3 

Indien 326 2 

Japan 1 1 

Tabell 7.5 Jämförvärde per land 

I tabellen nedan visas försäkringsbelopp per land rangordnade i fallande skala. 

Land Försäkringsbelopp 

I miljoner 

SEK P2 

Holland 1 200 miljoner EUR 10 430 1,5 

Belgien 1 200 miljoner EUR 10 430 1,5 

Japan 120 miljarder JPY 8 018 3 

Spanien 700 miljoner EUR 6 084 4 

Finland 600 miljoner SDR 6 000 5 

Schweiz 600 miljoner EUR 5 215 6 

Ryssland 21 miljarder RUB 4 163 7 

Sverige 300 miljoner SDR 3 000 8 

Tjeckien 8 miljarder CZK 2 694 9 

USA 375 miljoner USD 2 446 10 

Tyskland 256 miljoner EUR 2 225 11 

Ukraina 150 miljoner SDR 1 500 12 

Storbritannien 140 miljoner GBP 1 427 13 

Frankrike 91 miljoner EUR 791 14 

Indien 110 miljoner USD 717 15 

Kanada 75 miljoner CAD 474 16 

Kina 300 miljoner CNY 320 17 

Tabell 7.6 Försäkringsbelopp per land i fallande ordning 

Källor: (NNI, 2013), (NNI, 2013), (GDV, 2013), (RANI, 2013), (U.S.NRC, 2012), (NIAC, 

u.d.), (Associated Press, 2011), (World Nuclear Association, 2013) 
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I tabellen nedan finns nu det data som behövs för att göra en rangkorrelationsjämförelse. 

Lågt P1 = många incidenter, Lågt P2 = högt försäkringsbelopp. I d-kolumnen visas P1 - P2 

och i d*d-kolumnen d i kvadrat. 

Land P1 P2 d d*d 

Kina 17 17 0 0 

USA 16 10 6 36 

Tyskland 15 11 4 16 

Ryssland 14 7 7 49 

Spanien 13 4 9 81 

Kanada 12 16 -4 16 

Tjeckien 11 9 2 4 

Schweiz 10 6 4 16 

Frankrike 9 14 -5 25 

Finland 8 5 3 9 

Sverige 7 8 -1 1 

Belgien 6 1,5 4,5 20,25 

Holland 5 1,5 3,5 12,25 

Storbritannien 4 13 -9 81 

Ukraina 3 12 -9 81 

Indien 2 15 -13 169 

Japan 1 3 -2 4 

Tabell 7.7 Värden för rangkorrelationsberäkning 

Summeras alla värden i kolumnen för d*d fås värdet 620,5. Nu finns alla värden tillgängliga 

för de 17 länderna för att kunna beräkna rangkorrelationen och dessa sätts in i formel 3.1: 

                   
       

         
 

Beräknas detta uttryck fås värdet 0,2396 på rangkorrelationen. 

Formeln ovan kan ge värden på rangkorrelationen från -1 till 1 och hamnar värdet kring 0 

betyder detta att inget samband föreligger. 

Slutsatser av detta är att det ligger förhållandevis nära noll men är på den positiva sidan (+) 

vilket skulle ge ett svagt samband att fler incidenter/olyckor medför högre försäkringsbelopp. 

Japan får p g a Fukushima-olyckan (INES 7) ett mycket högt värde i tabell 7.3, Poängsumma 

per land, men skulle ändå utan denna olycka medräknad hamna högst upp. Antagandet om 

100 % drifttid på samtliga reaktorer har ju också sina svagheter eftersom detta garanterat inte 

stämmer men en korrekt drifttidsberäkning skulle bli ytterst komplicerad. Man kan ju även 

spekulera i om alla länder verkligen rapporterar in alla incidenter till IAEA. 
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8. Slutsatser 

Hanteringen av utbränt kärnbränsle är att det idag efter den initiala avsvalningsprocessen 

mellanlagras i de flesta fall i väntan på att ett slutförvar ska tas i drift eller att det upparbetas. 

Förvaring av utbränt kärnbränsle sker alltså på olika platser t ex vid kärnkraftverken, i 

centrala mellanlager eller vid upparbetningsanläggningarna. 

Ett slutförvar på lång sikt, och då talar vi om ett geologiskt djupförvar, finns ännu inte i drift 

någonstans i världen. Baserat på nuvarande information är de tidigaste möjliga driftstarterna 

år 2022 i Finland och år 2025 i Sverige och Frankrike. Det kan konstateras att endast Sverige 

och Finland har sina platser för slutförvar klara med den brasklappen att alla berörda instanser 

måste ge sitt godkännande innan driftstart kan ske. Vad gäller upparbetning så har många 

länder upparbetat sitt utbrända kärnbränsle tidigare men nu upphört med detta. 

Utifrån mitt egendefinierade hållbarhetsperspektiv är de länderna med den mest hållbara 

hanteringen av utbränt kärnbränsle Finland följt av Sverige, Schweiz, Kanada och Frankrike. 

Försäkringsbeloppen skiljer sig åt mellan de studerade länderna allt från drygt 300 miljoner 

svenska kronor i Kina upp till över 10 miljarder kronor för Belgien och Holland. Dessa 

belopp är översatta från lokala valutor till svenska kronor. 

Korrelation mellan höga försäkringsbelopp och högt antal olyckor/incidenter enligt INES-

skalan är svår att finna. Den korrelation som hittats är svag och tyder endast på ett svagt 

samband mellan höga försäkringsbelopp och högt antal olyckor/incidenter. 

Jag reserverar mig mot att uppgifterna hos mina källor är felaktiga eller föråldrade eller att jag 

har feltolkat dem. Det är som sagt viktigt att informationen som hittas är relativt färsk för att 

minimera risken att förhållandena sedan dess har förändrats. Det finns till och med risk att 

förhållandena har ändrats från det att datainsamlingen gjordes tills att denna slutsats skrivs. 

Dock kan ju information som är några år gammal vara gällande fortfarande. Därför är det 

svårt att avgränsa sig till att information får vara maximalt ett antal år gammal för att beaktas, 

detta måste avgöras från fall till fall. Det svåra är att veta om man hittat den färskaste 

informationen. Det är också viktigt att hålla koll på vem som är avsändaren till information 

som finns på internet, om denna avsändare kan anses som trovärdig eller inte. 

Metoderna som använts kan ha sina svagheter, t ex antagandet om 100 % drifttid i kapitel 7, 

men jag har trots detta bedömt att de är användbara för ändamålet. 

 

Mitt arbete slutar i och med denna slutsats. En tänkbar utveckling eller fortsättning på arbetet 

skulle kunna vara att undersöka kostnader för Fukushima-olyckan i detalj eller en fördjupning 

inom framtidstekniken transmutation, vilken potential den skulle kunna ha om den visar sig 

vara användbar i stor skala. 
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