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Hur skall världens behov av energi 
tillgodoses i framtiden? Hur skall 
jordklotets miljö bevaras från om-
fattande klimatpåverkan? Det är två 
stora och tätt kopplade frågor som 
Läkare för Miljön (LfM) i den lilla 
skalan har försökt att närma sig.  
   Torsdagen den 7 april 2005 höll Lä-
kare för miljön i samverkan med In-
genjörer för miljön och Ekonomer för 
miljön ett seminarium som redovisade 
energitillgångarna i världen och befa-
rad framtida miljöpåverkan. Utöver det 
redovisade seminariet möjliga, miljö-
vänliga lösningar på energi- och miljö-
problemen. Undertecknad refererar ut-
förligt det högintressanta seminariet, 
som vi huvudsakligen har ingenjör Per 
Ribbing att tacka för, i detta nummer 
av Nyhetsbrevet. 
   Sedan år 2000 har LfM fyra gånger 
haft seminarier kring energi och klimat 
i olika utformningar och med olika in-
fallsvinklar, ofta tillsammans med In-

genjörerna och Ekonomerna. LfM 
skrev också en artikel i läkartidningen i 
ämnet hösten 2004, som finns på vår 
hemsida www.dnsy.se/lfm. Varje gång 
frågan om energi och miljö förts fram 
så har läkare hört av sig och framfört 
att kärnkraften är eller kan vara en lös-
ning på energi- och klimatproblemen. 
P.g.a. läkarkårens uppenbart stora in-
tresse för kärnkraften så görs Nyhets-
brevet denna gång till ett forum för de-
batt kring kärnkraft, energi och miljö. 
   Först skall nämnas att vi har fått stf. 
generaldirektör Christer Viktorsson vid 
SKI (Svensk Kärnkraftsinspektion) att 
skriva om läget för svensk kärnkraft. 
Hur ser kärnkraftproduktionen ut i dag, 
vad innehåller den för risker, hur be-
möter myndigheterna dessa risker och 
vilka är framtidsutsikterna? 
   Undertecknad har också intervjuat 
Läkare för Miljöns grundare och ordfö-
rande för Det Naturliga Steget Karl-
Henrik Robèrt om kärnkraften och dess 
framtid. Karl-Henrik betonar starkt att 
dagens användning av kärnkraft, lik-
som fossila bränslen, inte är hållbar, 
men håller en del utvecklingsvägar 

öppna.  Läs både intervjun med Karl-
Henrik och hans fristående artikel! 
   Folkkampanjens mot kärnkraft-
kärnvapen ordförande Göran Bryntse 
har skrivit en arg och kritisk artikel om 
kärnkraft, och den lilla föreningen Mil-
jövänner för Kärnkraft har genom dess 
styrelseledamot Nisse Nilsson fått del-
ge sina synpunkter på kärnkraften. Till 
det kommer att vår redaktör Ingrid 
Eckerman har inhämtat ytterligare ma-
terial från olika tidskrifter som återges 
i Nyhetsbrevet. 
   Läkare för Miljöns ambition är att 
sätta igång en så öppen och med olika 
synpunkter balanserad debatt i frågan 
om kärnkraft som möjligt. Vår för-
hoppning är att våra medlemmar skall 
skicka in egna synpunkter och artiklar 
till Nyhetsbrevet för att ytterligare för-
djupa och bredda debatten.  
Inläggen kan skickas till endera redak-
tör Ingrid Eckerman med e-postadress: 
ingrid@eckerman.nu  eller till under-
tecknad: tryggvearman@hotmail.com  

Tryggve Årman 
Ordförande Läkare för Miljön 
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KÄRNKRAFTENS  
SÄKERHETS- 
FRÅGOR 
 
Kärnkraftens säkerhet har diskuterats 
alltsedan kärnkraften byggdes upp i 
Sverige. Är kärnkraftverken säkra, hur 
farligt är kärnavfallet, hur förhindrar vi 
spridning av uran och plutonium? Är 
kärnkraftverken känsliga för terroristat-
tacker? Hur länge kan de nuvarande 
svenska kärnkraftverken användas? 
Hur länge räcker uranet? Är transmuta-
tion ett alternativ till djupförvaring av 
det använda kärnbränslet? Vad gör 
myndigheterna om det händer en 
olycka? Alla dessa frågor är naturliga 
och viktiga att ställa. Jag försöker i ar-
tikeln ge några svar på dessa frågor 
utan att göra anspråk på att fullständigt 
täcka områdena.  
   Det finns nu tio kraftproducerande 
reaktorer i drift på tre platser i Sverige: 
Forsmark (3 reaktorer), Oskarshamn 
(3) och Ringhals (4).  De två reaktorer-
na i Barsebäck stängdes i november 
1999 respektive i maj 2005 i enlighet 
med lagen om kärnkraftens avveckling. 
De svenska reaktorerna är alla s.k. lätt-
vattenreaktorer med svagt anrikat uran 
som bränsle. Med lättvatten menas att 
de använder vanligt vatten som mode-
rator1 och kylmedel. Vissa reaktortyper 
använder tungt vatten som moderator 
och kallas då tungvattenreaktorer.  
    
 
1Moderatorn bromsar ned de snabba 
neutronerna som skapas vid kärnklyv-
ningen till s.k. termiska neutroner för 
att de skall kunna generera fler kärn-
klyvningar 
 

Säkerheten vid kärnkraftverken är oer-
hört viktig och samhället har därför i 
lag ålagt ett fullständigt säkerhetsan-
svar på det företag som fått tillstånd att 
driva kärnkraftverk. För att övervaka 
att de företag som driver kärnkraftverk 
tar sitt ansvar har samhället etablerat 
specialmyndigheterna Statens kärn-
kraftinspektion (SKI) och Statens strål-
skyddsinstitut (SSI). Båda har ca 120 
personer anställda vardera. SKI har i 
uppgift att övervaka säkerheten och 
SSI strålskyddet.  
   Ett kärnkraftverk är en komplex an-
läggning. Stor teknisk kunskap och 
omfattande resurser krävs hos kärn-
kraftföretagen för att bemästra tekniken 
och hos tillsynsmyndigheterna för att 
övervaka säkerheten. SKI har ständig 
kontakt med kärnkraftverken för att få 
teknisk information om driften och gör 
inspektioner, anmälda och oanmälda, 
för att kontrollera säkerheten. SKI:s an-
ställda är kärntekniska specialister men 
också beteendevetare och psykologer. 
Vi vet nämligen att säkerhet bestäms 
inte bara av tekniska faktorer utan ock-
så av hur människan driver och under-
håller dem.  
 

Är kärnkraftverken säkra?  
Ja, enligt min mening är de svenska 
kärnkraftverken säkra. Visserligen in-
träffar incidenter ibland, men hittills 
ingen så allvarlig att omgivningens säker-

het hotats. Främsta anledningen är att de 
är konstruerade så att de skall klara en 
stor mängd händelser där brott på rör, 
strömavbrott, bränder ingår utan att det 
skall leda till att radioaktiva ämnen fri-
görs. Även om reaktorbränslet, där de 
radioaktiva ämnena finns, skulle ska-
das och radioaktiva ämnen frigöras 
inom anläggningen finns system för att 

förhindra spridning till omgivningen.   
   Kärnkraftverken har byggts med in-
sikten om att människan gör fel och de 
ska därför tillåta mänskliga misstag 
utan att detta leder till konsekvenser för 
omgivningen. Vi brukar tala om att 
kärnkraftverken är försedda med fler-
faldiga barriärer mellan det radioaktiva 
bränslet och omgivningen och ett för-
svar i flera led som skall säkerställa ett 
gott skydd mot olyckor. Dessa skydds-
system ska hållas i god kondition. SKI 
tillser att kraftföretagen har kontroller 
och utbytesprogram för att motverka 
effekter av åldrande system och kom-
ponenter och vidtar åtgärder för att för-
hindra upprepande av incidenter. 
   Kärnkraftverken måste drivas och 
underhållas av kompetent personal och 
en organisation och ledning som stöder 
säkerhetsarbetet och upprätthåller god 
säkerhetskultur. Med det menar jag att 
ledningen och all personal måste ha 
klart för sig att risker finns med verk-
samheten och att allt måste göras för 
att förhindra olyckor med utsläpp till 
omgivningen. Vid minsta osäkerhet om 
säkerhetsläget ska reaktorerna stängas 
av.  
   Ett kärnkraftföretag är inte vilket 
vinstmaximerande företag som helst. 
SKI granskar företagens organisationer 
så att säkerheten och inte ekonomiska 
hänsynstaganden är i fokus för företa-
gens arbete. Företagen måste därutöver 
ständigt utveckla säkerheten när ny 
kunskap finns.  
   F.n. pågår ett omfattande moder-
niseringsarbete bl.a. baserat på nya 
krav från SKI. Åtgärderna kommer att 
kräva investeringar i 100-miljoner klas-
sen vid alla reaktorerna och innebär 
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omfattande ombyggnader/tillbygg-
nader. Detta görs inte för att vi upple-
ver kärnkraftverken som osäkra, utan 
för att ny kunskap finns som möjliggör 
att ytterligare stärka skyddet mot det 
oförutsedda.  
 

Hur farligt är kärnavfallet?  
Avfallet från kärnkraften kan delas in i 
olika avfallstyper. En är det utbrända 
kärnbränslet, vilket är den farligaste 
avfallstypen. De högsta kraven måste 
ställas på hantering och slutförvaring 
av det använda kärnbränslet, vilket 
måste hållas isolerat från omgivningen 
under mycket lång tid för att inte föror-
saka skada. För det utbrända kärn-
bränslet finns ännu inget slutförvar, 
däremot mellanlagras det i ett speciellt 
mellanlager, CLAB, vid Oskarshamns-
verket. I Sverige kommer det använda 
kärnbränslet att slutförvaras i berggrun-
den efter att det inkapslats i koppar-
kapslar.   
   Kärnkraftindustrins avsikt är att inom 
några år ansöka om tillstånd för slut-
hantering och slutförvaring av kärn-
bränslet. Det är då upp till myndighe-
terna och ytterst regeringen att ta ställ-
ning till om man ska anser att SKB:s 
metod uppfyller säkerhetskraven. 
   Utöver använt kärnbränsle ger kärn-
kraften upphov till låg- och medelaktivt 
avfall samt rivningsavfall, vars farlig-
het är betydligt mindre än den hos det 
utbrända kärnbränslet. Här kan man 
räkna med 100-tals år för de radioakti-

va ämnena att avklinga till ofarliga ni-
våer. För låg- och medelaktivt avfall 
finns redan av myndigheterna godkän-
da lagringsanläggningar vid respektive 
kärnkraftverk och utanför Forsmark, 
SFR-anläggningen. För rivningsavfall  
kommer lager att byggas senare. 
   För att finansiera anläggningar som 
krävs och därtill hörande forskning 
måste kärnkraftföretagen avsätta peng-
ar så att allt kärnavfall som skapas un-
der driften och vid rivning ska kunna 
tas omhand på ett säkert sätt. Idag finns 
en fond som innehåller drygt 30 miljar-
der kronor. Avgiften varierar något i 
tiden men är för 2005 i genomsnitt 0,9 
öre per producerad kWh. Det är SKI 
som lämnar förslag till regeringen på 
hur stor avgift som måste tas ut för att 
alla kostnader förknippade med av-
veckling, rivning och slutligt omhän-
dertagande av det radioaktiva kärnav-
fallet ska täckas. På SKI finns därför 
inte endast tekniker som kan kärnkraft, 
utan också ekonomer för att göra av-
giftsberäkningar.  
 
Hur förhindrar vi spridning av 
uran och plutonium?  
SKI har till uppgift att tillse att uran 
och plutonium skyddas så att obehöriga 
inte får tillgång till det och använder 
det i vapenproduktion. Förutom av SKI 
görs kontroller i Sverige av EU-
kommissionens inspektörer och av FN:
s internationella atomenergiorgan, 
IAEA. I länder vilka inte undertecknat 
icke-spridningsavtalet saknar det inter-

nationella samfundet kontrollmöjlighe-
ter. IAEA arbetar aktivt med att stärka 
sina kontrollmöjligheter i alla länder. 
 

Är kärnkraftverken känsliga 
för terroristattacker?  
Kärnkraftverken är svåra mål för terro-
rister, pga. sin stabila konstruktion med 
flerfaldiga barriärer, men givetvis är de 
inte omöjliga att skada. För att för-
hindra att obehöriga får tillträde till an-
läggningarna är de försedda med ett an-
tal fysiska anordningar och administra-
tiva system.    
   Samtliga kärnkraftverk har skärpt 
sina säkerhetsanordningar efter den 11 
september 2001. SKI kommer under 
året med ytterligare krav på anlägg-
ningarna. Exakt vilka säkerhetssystem 
som finns för det s.k. fysiska skyddet är 
sekretessbelagt. Arbetet sker i nära 
samverkan med polisen. 
 

Hur länge kan de svenska 
kärnkraftverken användas?  
Vid konstruktionen av anläggningarna 
fanns 40 år i åtanke för driften, därefter 
skulle de avvecklas. Idag är trenden 
inom industrin att driva anläggningarna 
längre, uppemot 60 år. Detta är också 
trenden internationellt.  
   F.n. pågår i Sverige omfattande mo-
derniseringar och säkerhets-
förbättringar vilka kommer att möjlig-
göra drift bortom 40 år. Oskarshamn 1 
kommer att passera 40 år 2012 vilket 
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(Forts. från sidan 3) 
efter den omfattande moderniseringen 
som redan skett inte torde utgöra något 
problem från säkerhetssynpunkt.   
   SKI har föreskrivit omfattande kon-
trollprogram vilka utgör grunden för att 
avgöra om säkerhetskraven uppfylls. Så 
länge det är fallet har SKI inga skäl att 
inte tillåta fortsatt drift. SKI gör vart ti-
onde år en omfattande helhets-
bedömning av säkerheten i syfte att 
analysera förutsättningarna för fortsatt 
drift under ytterligare tio år. Därutöver 
avgör SKI:s årliga tillsyn om säkerhets-
kraven uppfylls. 
 

Hur länge räcker uranet? �
Detta är en fråga som ofta kommer upp 
i debatten men som också ställs till 
SKI. I SKI:s uppgifter ingår inte att stu-
dera tillgången på uran i världen, men 
information om detta finns i litteratu-
ren. Den svenska kärnkraftindustrin t.
ex. angav i maj i år att ”Med utgångs-
punkt från världens nuvarande kärn-
kraftproduktion skulle kända lättill-
gängliga urantillgångar räcka i uppemot 
100 år… Med en fördubbling av uran-
priset (motsvarande en ökning av 
bränslekostnaden med 1 öre/kWh och 
av elkostnaden med 5 %) blir kända 
tillgångar av uran uppåt 10 gånger stör-
re”. SKI ser ingen anledning av betvivla 
dess uppgifter. 
 

Transmutation – alternativ till 
djupförvaring? 
Transmutation handlar om att omvand-
la de ämnen i kärnavfallet som har den 
längsta livslängden eller som är speci-
ellt radiologiskt giftiga till ämnen som 
är lättare att ta omhand. Man skulle 
därmed förenkla slutförvaringen av 

kärnavfallet. Teoretiskt är detta helt 
möjligt. SKI har i olika sammanhang 
sökt tona ner förhoppningarna på denna 
metod och bl.a. framhållit att transmu-
tation är förknippad med stora tekniska 
och ekonomiska osäkerheter som krä-
ver decennier av teknisk utveckling för 
att klara ut. De anläggningar som krävs 
blir troligen så stora och komplicerade 
att Sverige inte ensamt förmår utveckla, 
bygga och driva dem.  
   SKI anser också att någon form av 
slutförvaring ändå kommer att behövas 
eftersom alla långlivade radioaktiva 
ämnen inte kommer at kunna elimine-
ras. Därmed har SKI svårt att se trans-
mutation som ett alternativ till geolo-
giskt djupförvar i dagsläget.  
   SKI anser det dock motiverat att 
kärnkraftindustrin och universiteten 
upprätthåller viss forskning på området. 
Detta är nödvändigt, menar SKI för att 
kunna ta del av den internationella ut-
vecklingen. Vidare anser SKI att denna 
forskning är nödvändig för att bibehålla 
och utveckla kompetensen inom områ-
den av betydelse för kärnsäkerheten, 
såsom reaktorfysik, neutronfysik och 
kärnkemi2. 
 

Vad gör myndigheterna om 
det händer en olycka?  
Även om analyser visar att det är ex-
tremt liten risk för att en olycka där ra-
dioaktiva ämnen frigörs till omgivning-
en ska inträffa i ett svenskt kärnkraft-
verk kan man inte helt utesluta detta. 
En rad samhällsorgan, bl. a SKI, har 
därför förberett sig på hur man ska ar-
beta i ett sådant läge och upprätthåller 
beredskap för detta.  
   SKI:s beredskapsorganisation kan trä-
da i funktion dygnet runt. Huvudupp-

giften för SKI är att ge råd till rädd-
ningstjänsten om hur läget på anlägg-
ningen är och utvecklar sig samt om ut-
släpp av radioaktiva ämnen till omgiv-
ningen skulle kunna befaras. SSI ger 
råd om de radiologiska konsekvenserna 
och vilka motåtgärder som bör vidtas 
från strålskyddssynpunkt. Myndighe-
terna kommer att samverka och aktivt 
informera andra myndigheter och me-
dia om situationen.  
 

Slutord 
SKI gör på uppdrag av regeringen årli-
gen tillsammans med SSI bedömningar 
av säkerhets- och strålskyddsläget vid 
de svenska kärnkraftverken. Den senas-
te överlämnades till regeringen den 29 
april 20053. I rapporten ges en rätt hel-
täckande bild av hur SKI och SSI ser på 
säkerhets- och strålskyddsläget och re-
kommenderas därför för läsning. Rap-
porten kan laddas ner från www.ski.se 
(gå till ”publicerat”, sedan ”andra rap-
porter”). En annan rapport som kan 
vara av allmänt intresse är SKI Rapport 
2005:31 där SKI ger en utförlig redo-
visning av myndighetens bedömningar 
i kärnavfallsfrågan. 

Christer Viktorsson 
Chef, avdelningen för reaktorsäkerhet 

Ställföreträdande generaldirektör 
Statens kärnkraftinspektion, SKI 

 
 
 2SKI:s yttrande över SKB:s redovis-
ning av FUD-program 2004, SKI Rap-
port 2005:31 
 3SKI Rapport 2005:32, SSI Rapport 
2005:05: Säkerhets- och strålskyddslä-
get vid de svenska kärnkraftverken år 
2004, Maj 2005 
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KÄRNKRAFTEN MÅSTE 
AVVECKLAS! 
 
Kärnkraften är ingen lösning på 
framtidens problem. Tvärtom ställer 
den till stora problem för framtida 
generationer och innebär stora ris-
ker idag. Därför måste kärnkraften 
avvecklas snarast. 
 

Kärnkraften kortsiktig lösning 
Kärnkraften står idag för ca 5 % av 
världens energiförsörjning, något bero-
ende på hur man räknar. Den nuvaran-
de produktionen kan vidmakthållas ca 
60 år med nu kända, tillgängliga uran-
reserver, ca 3,5 miljoner ton enligt 
IAEA. Samtidigt ökar världens energi-
förbrukning med ett par procent per år, 
så kärnkraften blir bara ”ett muspink i 
havet” i ett långsiktigt perspektiv. Om 
man verkligen vill göra något åt kli-
matproblemen så finns det bara två vä-
gar att gå, som båda måste utnyttjas, 
nämligen olika former av solenergi och 
energihushållning.  
   Dessutom, på grund av den dåliga 
verkningsgraden, hamnar större delen 
av kärnenergin i haven eller i luften i 
form av gigantiska varmvatten- eller 
ångutsläpp. Forsmark och Oskarshamn 
bidrar således till Östersjöns uppvärm-
ning med 70-80 miljarder kilo-
wattimmar per år, motsvarande ca hälf-
ten av Sveriges totala elförbrukning. 
TV-meteorologen Per-Erik Åberg be-
möter påståendet att kärnkraften inte 
påverkar klimat så här: ”Det är bullshit. 
Den påverkar klimatet, men man vet 
inte exakt hur”.  
 

Östersjön är mycket radio-
aktiv 
Östersjön är redan mycket konta-
minerad med radioaktivitet jämfört 
med andra hav. De svenska kärn-
kraftverken Forsmark och Oskarshamn 
släpper ut mer radioaktivitet dit än vad 
närliggande finska, ryska eller tyska 
kärnkraftverk gör. Enligt uppgifter 
framtagna av det danska kärnenergi-
laboratoriet i Risö är det de svenska 
nukleära anläggningarna som ger det 
största bidraget till kollektivdoserna till 
befolkningen runt Östersjön. 
   Det har lett till att radioaktiviteten i 
bottensediment utanför Stockholm 
(som inte drabbades av Tjernobyl-
regnet) numera uppgår till 100 000 be-

querel/m2 och har ökat snabbt. Abbor-
rar fångade utanför svenska kärnkraft-
verk innehåller idag 130-220 bequerel/ 
kg och närmar sig snabbt SSIs generö-
sa gränsvärde på 300 bq/kg. Fisk i Ös-
tersjön innehåller mer cesium än fisk i 
Irländska sjön, som ju under många år 
tagit emot stora mängder radioaktivitet 
från den skandalomsusade upparbet-
ningsanläggningen i Sellafield. Även 
plutonium släpps ut till vattnet, t.ex. ca 
100 000 bq från block 1 i Ringhals år 
2001. 
   Även genom skorstenarna sprids ra-
dioaktivitet från kärnreaktorerna 24 
timmar om dygnet. Det gasformiga av-
fallet, främst Krypton-85 med en hal-

veringstid på ca 10 år och kol-14 med 
en halveringstid på 5 600 år, går inte 
att omhänderta. 1989 t ex släppte 
Oskarshamnsverket ut 100 tusen mil-
jarder bequerel till luft. 
 

Radioaktiv strålning aldrig 
riskfri 
US National Academy of Science 
(NAS) har kommit till slutsatsen be-
träffande radioaktivitet att ”that is unli-
kely that a threshold exists for the in-
duction of cancers …”. Radioaktivitet 
orsakar också mutationer hos försöks-
djur, typ råttor, och NAS konstaterar 
att ”there is no reason to believe that 
humans would be immune to this sort 
of harm”. Det torde således vara up-
penbart att kärnkraften även vid normal 
drift orsakar ett antal cancerfall och 
mutationer.   

   Därför är det angeläget att svenska 
kärnkraftverk använder bästa möjliga 
teknik, s.k. BAT (best available tech-
nology), för att begränsa utsläppen. Så 
är tyvärr inte fallet vilket tydligt fram-
gått vid de pågående miljödomstols-
behandlingarna av Ringhals och 
Oskarshamn. De svenska myndig-
heterna, främst SKI, verkar inte heller 
angelägna om att kräva att BAT an-
vänds. Kraftbolagen nonchalerar grovt 
Miljöbalkens krav om redovisning av 
BAT i sina aktuella ansökningar om 
utökad drift. 
 

Etik 
Simone de Beauvoir formulerade den 
existensialistiska etiken bl.a. så här: 
”Etikens grund är att ta ansvar för fri-
hetens konsekvenser”. Om vi har en fri 
vilja, vilket existensialismen hävdar, 
måste vi också ta ansvar för vad vi gör. 
Det är inte trovärdigt när någon säger 
sig ta ansvar för ett problem som kvar-
står efter att man är död. Kärnavfallets 
farlighet består långt, långt efter att vi 
som lever här och nu är borta. Det är 
därför i grunden oetiskt att producera 
livsfarligt kärnavfall som måste beva-
kas i minst 100 000 år.  
   Ett kortsiktigt exempel på detta är när 
Olof Palme fick frågan i ett radiopro-
gram på 80-talet (som jag har tillgång 
till) om han verkligen kunde garantera 
att socialdemokraternas löfte om att 
kärnkraften skulle avvecklas senast år 
2010 var trovärdigt. Han satte hela par-
tiet i pant på att så skulle det bli. Vi 
som fortfarande lever vet nu hur myck-
et detta heliga löfte var värt. 
   Jag är övertygad om att Simone de 
Beauvoir vänder sig i sin grav varje 
gång hon hör en politiker säga att han/
hon tar ansvar för kärnkraftsavfallet. 
Vad vi istället gör när vi producerar 
mängder av livsfarligt kärnkraftsavfall 
är att begränsa framtida generationers 
handlingsfrihet, något som är absolut 
förbjudet enligt existensialistisk etik.  
 

KBS-metoden mycket dåligt 
skämt 
Den svenska kärnkraftsindustrin plane-
rar att lagra det långlivade avfallet i 
grundvatten 500 m ner i marken och 
sedan hoppas att inget händer därnere 
de närmaste  
100 000 åren, den s.k. KBS-metoden. 
Om något händer kan man inget göra, 
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avfallet därnere blir inte återtagbart.      
   Maken till ansvarslöshet får man leta 
efter. Det enda ansvarsfulla sättet att 
hantera kärnavfallet är att hela tiden ha 
kontroll på det, i form av torrlagring 
kombinerat med återtagbarhet om nå-
got oförutsett skulle hända.  
   Nyligen har det dessutom uppdagats 
att mellanlagret för kärnavfall utanför 
Forsmark, SFR, redan börjat läcka. Det 
bidrar givetvis till östersjöfiskens radi-
oaktivitet men framförallt är det oro-
väckande med tanke på den framtida 
avfallssäkerheten. Om avfallslagret 
börjar läcka redan efter 10 år, hur ska 
man då kunna garantera något i 100 
000 år? 
 

Terrorrisk 
Argumenten mot kärnkraften har inte 
minskat sedan alla politiker utom mo-
deraterna i folkomröstningen 1980 dyrt 
och heligt lovade att avveckla kärn-
kraften senast 2010. Tvärtom, något 

som tillkommit under 2000-talet är den 
uppenbara risken för terrorattacker. 
Kärnkraftverk är utmärkta mål för ter-
rorattacker, liksom upparbetnings-
anläggningar och plutoniumtransporter.  
   I staten New York rankas kärn-
kraftsanläggningen Indian Point som 
det farligaste terrormålet. Nyligen fick 

vi läsa att det svenska företaget Swafo 
fått tillgång till över 800 kg plutonium 
delvis tack vare SKI, som inte säger sig 
kunna kontrollera vad Swafo gör med 
detta (SvD 6/8). Plutonium är ett av de 
giftigaste ämnena som finns på jord-
klotet. 5 kg plutonium räcker till en 
atombomb. 
    

De svenska kärnkraftverken konstrue-
rades under samma period som World 
Trade Center och är inte byggda för att 
stå emot t ex en flygplansattack eller 
många andra typer av terrorattacker. 
Vem tänkte på sådant under 70-talet 
eller 80-talet? 
 

Sammanfattning 
Det är omöjligt att i en enda artikel få 
plats för alla argument som klargör det 
orimliga i att fortsätta satsa på kärn-
kraft. Sverige kan utan större problem 
klara sig utan kärnkraft och ändå klara 
klimatmålen. Det framgår bl.a. av  
Chalmersprofessorn Christian Azars m.
fl. utredningar, se t ex Naturvårdsver-
kets rapport SNV 4894. Att satsa på 
kärnkraft är att ta orimliga risker både 
på kort och lång sikt, alldeles i onödan. 
Varför ska vi göra det? 

Göran Bryntse, Tekn Dr 
Ordförande i Folkkampanjen mot 

Kärnkraft/Kärnvapen 
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Vi begränsar framtida  
generationers  
handlingsfrihet 

ARTIKLAR PÅ NÄTET 
 

Sellafield 
Det här är historien om ett kärnkraftverk, som trots irländskt 
ursinne och norska påtryckningar enträget fortsatt pumpa ut 
radioaktivt vatten i havet.  
Martin Halldin , ETC 04-06-24. 
www.etc.se/radikala/templates/template_89.asp?
number=45119 
 

Varför driver de Barsebäck? 
Produktionens värde 14,6 öre – Produktionens kostnad 18,2 
öre = Hoppsan! Barsebäck blöder pengar. Om Barsebäck 
inte stängs kan förlusterna förväntas bli ännu större.  
Fredrik Lundberg, ETC 4/98.  
www.etc.se/radikala/templates/template_89.asp?
number=12069 

Den olönsamma kärnkraften 
I verkligheten är kärnkraften upp till dubbelt så dyr som in-
dustrin påstår. Det visar bland annat en hemlig rapport som 
revisionsfirman Öhrlings Reveko tagit fram åt Energikom-
missionen.  
Jennie Dielemans, ETC 2/95. 
www.etc.se/radikala/templates/template_89.asp?
number=12248. 
 

Ren energi? 
För att producera el i kärnkraftverk krävs uran. Vi är tvungna 
att importera uranet från till exempel Ryssland. I Krasnoka-
mensk i Sibirien ligger världens största urangruva ligger. 
Här visar undersökningar att 65 procent av alla män dör in-
nan de fyllt 60, att tumörer blivit en allt vanligare dödsorsak 
och att cancern bland kvinnor ökat.  
A A Rybakov, borgmästare i Oktiabrskj, ETC 2/95. 
www.etc.se/radikala/templates/template_89.asp?
number=12247 
 

Hela världen avvecklar - utom Sverige 
 Det här är en artikel som går igenom alla påbörjade, plane-
rade och avslutade nedläggningar av kärnkraftverk jorden 
runt. En artikel som berättar om en olönsam industrigren 
med föråldrad teknik utan framtid. En industri som ingen 
ansvarsfull företagsledare eller politiker vågar satsa på.  
Åsa Moberg, ETC 2/95. 
www.etc.se/radikala/templates/template_89.asp?
number=12246 
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KÄRNKRAFT –  
FRAMTIDENS ENERGI 
 
Kärnkraft är nog det energislag som de-
batterats mest och orsakat de största 
känslomässiga engagemangen genom 
historien. Många människor har blivit 
mycket rädda för kärnkraften. Som jag 
uppfattar det hela bygger rädslan på 
liknande känslofenomen som rädslan 
för spindlar eller ormar. Det är rädslor 
som inte har någon förankring inom 
medicin eller annan naturvetenskap. 
Men det är en äkta rädsla som skall re-
spekteras. Men lika tokigt, som det 
vore att utrota alla spindlar eller alla or-
mar p.g.a. dessa rädslor, är det avveck-
la kärnkraften. 
 
��������	
�����������
Det finns en stor rädsla för radio-
aktivitet och joniserande strålning. 
Trots att detta är naturliga fenomen 
som funnits på jorden redan långt 
före homo sapiens och att den 
mänskliga aktiviteten i all-
mänhet och kärnkraften 
i synnerhet påverkat 
denna strålningsmil-
jö mycket lite. (Enda 
undantaget är väl me-
dicinsk strålbehandling).  
   Försvinnande lite jämfört 
med hur t.ex. eldning med 
kol, olja, ved, halm osv. på-
verkat vår kemiska miljö. Det 
är mycket svårt att tänka sig 
någon olycka i något led av 
kärnkraftverksamheten som skulle 
kunna åstadkomma en så omfattande 
miljökatastrof och så mycket mänskliga 
lidande som eldningen med kol och 
olja gjort i form av försurning, gruv-
olyckor, olyckor vid transporter osv. 
Och detta betraktas nästan som 
”normala” förhållanden. När jag var 
barn kunde jag gå ut i skogen och fiska 
i många små skogstjärnar. Idag är de 
döda med pH-värde på c:a 4. 
   Det kan vara värt att notera att i Sve-
rige har energibesparing, genom felak-
tigt byggande och tätning av bostäder i 
s.k. radonhus gett svenska folket upp 
mot 100 ggr större stråldos än kärnkraf-
ten inklusive nedfallet från Tjernobyl. 
Men det är kärnkraften man är rädd för. 
   Som jag ser situationen har denna 
omotiverade rädsla i debatten under-
blåsts med en rad vilseledande 

”sanningar” och felaktiga påståenden. 
Vem vill påstå att om man en dag skri-
ver i loggboken ”idag är kaptenen nyk-
ter” så tyder det på en helnykterist till 
kapten, men det är svårt att säga att det 
som står där är fel! Låt oss titta på och 
granska några av argumenten. 
   Den mest grundläggande av dessa 
”vilseledande sanningar” är påståendet: 
”den minsta lilla dos av joniserande 
strålning kan ge cancer. Det finns inga 
säkra doser”. Detta är naturligtvis lika 
sant eller fel för alla cancerogena äm-
nen. Det må sedan vara grillat kött eller 
röken från vedeldning. Och det vore 
precis lika rätt eller fel att säga att ”det 
finns ingen så stor dos att man med sä-
kerhet får cancer”. Däremot finns det ju 
så stora doser att man med säkerhet dör 
av dem. Men det är ju också korrekt för 

de flesta ämnen. 
   Det finns de som påstår att det går åt 
så mycket olja eller kol vid beredning-
en av kärnbränsle att koldioxidutsläp-
pen i praktiken skulle vara jämförbara. 
Men då blir ju också denna olja eller 
kol en kostnad i framställningsproces-
sen. Hur förklarar man då att priset 
(före extraskatterna) för kärnbränsle är 
mindre än en tiondel av olje- eller kol-
priset räknat per energienhet? 
 
Sabotage svårt 
Ett annat argument är risken för terro-
rister och sabotage. Visst skulle terro-
rister kunna komma in på en kärn-
kraftsanläggning, men vad skulle de 
kunna göra när de kom in? De kan för-
störa anläggningen och se till att den 

blir mycket dyr att reparera. Men att 
åstadkomma någon större skada på om-
givningen om intrånget upptäckts och 
man stoppat anläggningen är i prakti-
ken omöjligt. Det skulle kräva mer ut-
rustning än man kan frakta på t.ex. en 
enstaka lastbil. Det skulle kräva rent 
militära attacker med t.ex. missiler. 
Man måste ju ha med sig den energi 
som skall sprida det radioaktiva materi-
alet när inte energin i kärnkraftverket 
kan göra det. Att starta den igen om 
man stoppat den ”ordentligt” tar åtmin-
stone något dygn.  
   Om man jämför med Tjernobyl så 
kom ju där energin för att finfördela 
och sprida det radioaktiva materialet 
dels från den effektexcursion där effek-
ten steg till 100-tals gånger den norma-
la fullasteffekten tills härden och dess 
strukturer totalförstördes och delvis 
förgasades, det blev så varmt att vattnet 

dissocierade så man fick vätgas, 
som sedan exploderade och de sto-
ra mängder kol (grafit) som omgav 
härden började brinna och hjälpa 

till att lyfta stoftet högt upp i at-
mosfären och sprida innehållet 

i den redan totalhavererade 
härden ut över världen. I 
de reaktorer vi har i Sve-
rige finns inte någon 

grafit som kan börja brin-
na.   

   Att åstadkomma stora effekt-
excursioner kräver här som där grovt 
åsidosättande av alla regler och medve-
ten bortkoppling av de automatiska 
skyddssystem som tvärstoppar reaktorn 
om man försöker närma sig situationer 
som skulle kunna ge övereffekt. Det 
kan också vara värt att notera att trots 
denna enorma olycka i Tjernobyl kun-
de de andra reaktorerna på samma an-
läggning fortsätta att köra. Anläggning-
en i Tjernobyl var alltså fortfarande 
daglig arbetsplats för tusentals perso-
ner! Och det var inte miljön i anlägg-
ningen som så småningom tvingade 
fram en stängning, utan omvärldens 
rädsla för ytterligare en olycka. 
 
Avfallsfrågan 
 För kärnbränsle är ”det långa tidsper-
spektivet” skrämmande. Men vilka 
egenskaper har annat miljöfarligt av-
fall? Hur länge måste man slutförvara 
tungmetaller, som kvicksilver, kadmi-
um eller stabila kemiska föreningar 
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som t.ex. koldioxid innan de blir ofarli-
ga? Den relevanta aspekten på avfalls-
frågan är istället, att eftersom energität-
heten i kärnbränslet är så enormt stor, 
blir mängden avfall så liten att man 
faktiskt kan ta hand om det på ett an-
svarsfullt sätt.  
   Hela det ursprungligen tänkta svens-
ka kärnkraftprogrammet fram till 2010 
skulle ge 8000 ton (dvs. en liten båt-
last) uran av använt bränsle. Om man 
istället skaffat den elproduktionen som 
kärnkraften idag ger med fastbränsle, 
som ved eller kol, så skulle man få un-
gefär den mängden aska och renings-
rester per dag! Hur ansvarsfullt förva-
ras det?  
   Därtill kommer i ärlighetens namn 
rivningsavfall och annat låg- och me-
delaktivt avfall som redan nu slutförva-
ras i SFR vid Forsmark. Den slutförva-
ring som planeras och bekostas av vår 
nuvarande elproduktion när det gäller 
kärnkraften innebär mikroskopiska ris-
ker för människor och miljö jämfört 
med de risker vi utan vidare lastar över 
på kommande generationer och sam-
hällen när det gäller annat avfall. Detta 
skulle gälla även om kärnbränslet för-
varades i ett mycket medelmåttigt berg. 
 
Uranbrytningen 
   Det är riktigt att man för varje kg 
uran måste bryta ganska stora mängder 
berg. Hur mycket beror på uranhalten 
och den varierar en hel del mellan de 
olika gruvorna. Men återigen, den rele-
vanta jämförelsen är att se hur mycket 
material måste man bryta för varje nyt-
tig kWh som man utvinner. Då blir de 
upptagna mängderna i urangruvorna 
mycket små jämfört med vad man mås-
te ta upp vid t.ex. koleldning eller för 
den delen även när det gäller olja.   
   Det är också värt att nämna att mil-
jön, i de urangruvor som vi i Sverige 
köper uran ifrån, kontrolleras mycket 
bättre än i t.ex. kolgruvor. Kolgruvor är 
av geologiska skäl, den berggrund som 
de olika fyndigheterna finns i, också 
farligare än t.ex. urangruvor. Man kan 
ju också jämföra statistiken för om-
komna i kol- resp. urangruvor. 
   Detta gäller redan vid det låga utnytt-
jande av uranets energiinnehåll, som vi 
av rent politiska skäl, har i Sverige. 
Precis som för andra termiska kraftverk 
skulle man kunna använda bostäder 
som processens kalla ända, eller mera 

populärt uttryckt, använda värmen i 
kylvattnet till fjärrvärme. Eftersom 
man då måste föra bort värmet vid lite 
högre temperatur, kommer man att få 
lite mindre el, men totalt sett utnyttjas 
energin mycket bättre.  
    
Utvecklingen i Sverige 
Den första prototypreaktorn vi hade i 
Sverige, Ågesta, som låg i Stockholm, 
gjorde just detta, försörjde stadsdelen 
Farsta med fjärrvärme och producerade 
dessutom el. I Sverige ansåg man att 
man då band sig ännu hårdare till kärn-
kraften, så det ville man inte ha. An-
nars hade nog Barsebäck försörjt såväl 
Malmö, som Lund och Landskrona 
med fjärrvärme. Detta är ett enkelt sätt 
att bättre utnyttja den termiska energi 
som vi redan utvinner. Teoretiskt skul-
le man på detta sätt kunna tredubbla 
den nyttiggjorda energimängden, men i 
praktiken kanske man skulle kunna 
nästa fördubbla den nyttiggjorda ener-
gin. 
   En helt annan linje som leder till 
mycket dåligt energiutnyttjande är att 
vi i Sverige bestämt oss för att bara an-
vända bränslet i en omgång i termiska 
reaktorer. Sedan slutförvaras bränslet 
som avfall. Det finns flera sätt att ut-
vinna flerfalt mer energi än det som vi 
i Sverige hittills nyttiggjort, i detta 
”avfall”. En tekniskt utprovad och fullt 
möjlig metod att utvinna mer energi ur 
det redan utvunna uranet är att bygga 
system med bridreaktorer i kombina-
tion med de termiska reaktorerna. En 
annan linje är transmutation. Den kan 
utföras både i bridreaktorer och med 
acceleratordrivna system. Metoden tes-
tades som ett av de sista experimenten i 
Superphenix i Frankrike innan den 
stängdes.  
   Alla dessa metoder är i Sverige 
”politiskt förbjudna”. Det skall i ärlig-
hetens namn också sägas att de med 
nuvarande uranpriser inte går att för-
svara ekonomiskt. Men om tillgången 
på uran skulle minska och priset där-
med stiga, så finns fysikaliska och tek-
niska möjligheter att ur det redan en 
gång använda bränslet försörja oss med 
energi på samma nivå som vi nu har 
ungefär fram till nästa istid. 
 
Utvecklingspotential finns 
Det finns alltså en oerhört stor utveck-
lingspotential redan i den fissionsener-
gi vi använder idag. Vissa delar är så 

utvecklade att de i princip kan byggas 
så fort man fattar beslut om det. Detta 
gäller fjärrvärme, system av termiska 
och bridreaktorer osv. Andra kräver 
mer eller mindre utveckling innan de 
kan byggas i industriell skala. Så är fal-
let med den acceleratordrivna transmu-
tationen. Det lär dröja minst ett par tio-
tal år innan de kan byggas i industriell 
skala. Andra utvecklingslinjer är att an-
vända torium istället för uran. Och tit-
tar vi ännu längre fram så finns troligen 
också fusionsenergi. Men den är det för 
tidigt att spå några egenskaper för. 
   I kärnkraftverk kan man naturligtvis 
också blanda in klyvbart material (uran 
eller plutonium) från kärnvapen. På så 
sätt får man nytta av den energin som 
kärnvapnen innehåller, samtidigt som 
man definitivt förbrukar vapenmateria-
let. Det är relativt enkelt att späda ut 
det mycket höganrikade material (> 
90%) som finns i vapnen till de lågan-
rikade (< 5%) som används i civila 
kraftverk. Det är bara att fylla på med 
naturligt uran, som innehåller c:a 0,7 % 
U235, som ju är den klyvbara isotopen.  
   Att däremot gå i den andra riktningen 
från kärnbränsle till material som är 
lämpligt för vapenbruk är mycket svå-
rare. Detta speglas också av att det väl 
knappast finns något land som använt 
vanliga kärnkraftverk för att utveckla 
kärnvapen eller kärnvapenteknologi. 
Däremot har man ibland försett kärn-
kraftverk med möjlighet att byta bräns-
le under drift med baktanken att kunna 
bestråla U238 ”lagom mycket” och se-
dan ta ut det för att på så sätt ha kom-
mit ett steg på vägen mot klyvbart ma-
terial lämpat för kärnvapen. 
   När man anrikar uran och ökar halten 
av U235 i förhållande till halten i det 
naturliga uranet för att få en samman-
sättning som är lämpad som kärnbräns-
le (3-5 %) eller kärnvapen (>90 %) så 
blir det kvar uran med lägre halt klyv-
bart U235. Detta kallas utarmat uran. 
Detta betraktades som avfall, men har 
egenskapen att vara tungt och hårt. 
Denna egenskap gjorde det lämpat för 
”massiva kulor” till kanoner. Det fick 
p.g.a. sin tyngd mycket rörelseenergi 
när det sköts iväg och var så hårt att det 
slog hål även på pansar. Detta uran är, 
precis som bly och andra tungmetaller, 
naturligtvis ett slags miljögift, men det 
är ur radioaktivitets- och strålningssyn-
punkt i praktiken harmlöst. 

(Forts. på sidan 9) 
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(Forts. från sidan 8) 
   Kärnkraften är alltså, redan i sin nu-
varande användning, en mycket miljö-
vänlig och säker energikälla. Den har 
också en mycket stor utvecklingspo-
tential, och skulle kunna försörja oss 
med energi för mer än överskådlig tid. 
Varje utbyte av fossila bränslen mot 
kärnenergi är ett steg i rätt riktning. 
Dels ett sätt att minska belastningen på 
miljön, dels ett sätt att minska riskerna 
för människorna. 

Nisse Nilsson 
Miljövänner För Kärnkraft 

 
 
 
 
 
 
 
 

PSR: NUCLEAR  
ENERGY AND HEALTH 
 
Physicians for Social Responsibility är 
vår systerorganisation i USA. Detta är 
deras ställningstagande beträffande 
kärnkraft. 
As proponents of nuclear energy like 
to point out, nuclear power plants re-
lease virtually none of the major air 
pollutants associated with coal-burning 
plants.   
   However, in every stage of nuclear 
power production the public's health is 
put at an unacceptable level of risk. 
Nuclear power has unresolved prob-
lems of waste disposal. Waste remains 
dangerous for thousands of human 
generations and can be converted to 
plutonium, a component of nuclear 
weapons. The mining of nuclear fuel, 
containing U-235 and U-238, can pol-
lute groundwater with both heavy met-
als and traces of radioactive uranium, 
radium and thorium, and puts uranium 
miners at increased risk of lung cancer. 
    Not only are the long term health ef-
fects of nuclear energy unpreventable, 
but there is no practical or reasonable 
way to eliminate the risk of a catastro-
phic, Chernobyl-like nuclear accident - 
an accident that killed thousands of 
people, injured several hundred thou-
sand others, contaminated large areas 
of land with radioactive waste, and left 
in its wake an aftermath that cost bil-
lions of dollars to clean up. 

 

HALTANDE ENERGI- 
DEBATT 
 
Dagens offentliga hållbarhetsdebatt är 
inte särskilt strategisk. Perspektivet är 
pest eller kolera, inte vad vi skall göra 
för att slippa sjukdom. Vid institutio-
nen för maskinteknik på Blekinge Tek-
niska Högskola (BTH) finns forskare 
som menar att pest- eller koleradebat-
ten borde kompletteras med en helt an-
nan analys som utgår från villkor för 
hållbarhet. 
   Energidebatten i Sverige har till ex-
empel handlat mest om huruvida det är 
värre att förstöra förutsättningarna för 
en socialt och ekologiskt tryggad fram-
tid med fossila bränslen eller med 
kärnkraft. Dels utesluter en sådan de-
batt seriöst deltagande från forskar-
samhället, eftersom riskerna med de 
bägge energisystemen har olika dimen-
sioner och därför inte rakt av kan jäm-
föras med varandra. Dels är det oroan-
de i ett ansvarsperspektiv på grund av 
tre sammanhängande skäl:  
(i) så länge energiförsörjningen är 
icke-hållbar ökar de olika riskerna från 
bägge dessa energisystem systematiskt 
och på global nivå,  
(ii) det är fråga om stora investeringar 
att byta till hållbara energisystem för 
att slippa denna systematiska riskök-
ning och  
(iii) vilken typ av investeringar vi gör 
idag påverkar våra förutsättningar att 
lyckas bygga vidare med bibehållen el-
ler stärkt ekonomi i morgon.  
 
Systemvillkor bättre grund 
för analys 
Att i stället för pest- eller kolera-
debatten planera med utgångs-

punkt från att man i längden skall lyck-
as uppfylla grundprinciper för social 

och ekologisk hållbarhet, är inte bara 
en fördel för strategisk planering. Själ-
va definitionen av begreppet strategi 
förutsätter att man vet vart man vill. 
För att kunna användas i strategisk pla-
nering måste grundprinciper för fram-
gång (principer för schackmatt eller 
principer för hållbarhet) vara (i) nöd-
vändiga för framgång, (ii) tillräckliga 
för framgång, och (iii) konkreta för att 
vägleda tanken och strukturera data 
och information. De bör dessutom vara 
(iv) komplementära (inte över-
lappande) så att klarheten bibehålls och 
så att det senare skall bli enklare att ut-
veckla indikatorer.  
 
Metoder för hållbarhetsanalys 
Forskare i Det Naturliga Stegets nät-
verk – bland annat Karl-Henrik Robèrt, 
Göran Broman och Sophie Byggeth 
från BTH samt John Holmberg och Ul-
rika Lundkvist från Chalmers 
har utvecklat sådana systemvillkor - 
villkor för hållbarhet i systemet ekosfä-
ren med dess samhällen - och modeller 
för att tillämpa dem strategiskt så att 
ekonomiska faktorer blir logiskt sam-
manvävda med de rent tekniska ut-
vecklingsmöjligheterna. 
   I två doktorandprojekt vid BTH ut-
vecklas för närvarande metoder för 
hållbarhetsanalys vid produkt-
utveckling med utgångspunkt från des-
sa principer. Alternativa investeringar 
(samhälleliga eller industriella) analy-
seras efter deras förutsättningar att (i) 
föra utvecklingen i riktning 
mot systemvillkoren, (ii) vara fortsatt 
utvecklingsbara i sådan riktning, och 
(iii) vara ekonomiskt attraktiva eller 
åtminstone realistiska, så att processen 
inte behöver stanna upp i brist på re-
surser.  

(Forts. på sidan 10) 
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GIVANDE KONFERENS 
 

På Öland i fagra 
maj månad av-
hölls en ovanlig 
konferens. Här 
minneshölls 
Olav Axelson, 
vår första pro-
fessor i arbets- 
och miljömedici-
nen i Sverige. 

Även efter sin pensionering från Lin-
köpings universitet tog han emot stu-
denter och kollegor i sitt sommarhus 
på Öland. 
   Talarna som kom från hela världen 
var alla personliga vänner till Olav 
Axelson. Det gav konferensen en varm 
prägel.  Påfallande var också hur etiska 
perspektiv, ibland kontroversiella, be-
lystes.  

Ingrid Eckerman 
Professor  

Olav Axelson 

envirohealthaction 
�����������	��
�������
��������
���������	������
������
����

www.envirohealthaction.org  
2005-08-12 
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(Forts. från sidan 9) 
   Skulle dagens energidebatt analyse-
ras i sådana termer, kan man komplet-
tera den sedvanliga pest- eller kolera-
debatten ("kärnkraft från Sverige eller 
kol från Danmark") med följande ut-
gångspunkt: Morgondagens energisy-
stem bidrar inte till att bryta system-
villkoren (se faktarutan).  
 
Energifrågan - svår utmaning 
för samhället 
Den strategiska frågan är således: vad 
skall vi göra idag för att nå hållbara 
energisystem i morgon, under bibehål-
len god samhällsekonomi på vägen dit? 
Att i ett sådant perspektiv säga: "vi kan 
inte avveckla de gamla energislagen 
förrän vi utvecklat de nya" är som att 
säga: "jag skall inte börja jogga förrän 
jag fått bra kondition".   
   Dagens sätt att ge energi från fossila 
bränslen och kärnkraft kan inte ens teo-
retiskt uppfylla systemvillkoren för 
hållbarhet. Men man kan däremot tän-
ka sig att utveckla bägge energislagen 

så att de uppfyller systemvillkoren och 
sedan använda dem ända tills alla ener-
giråvarorna (kol, olja, naturgas och 
uran samt andra kärnbränslen) är ut-
tömda. Det handlar i så fall om utbygg-
nad på global nivå och en helt ny an-
vändning av såväl kärnkraft som fossil-
bränslen. Kostnaderna för detta bör se-
dan jämföras med alternativet – kostna-
derna för att skala upp de nya energi-
slag som redan växer kraftigt, och som 
redan uppfyller systemvillkoren (eller 
kan göra det med små modifieringar), 
dvs. vattenkraft, bioenergi, vindkraft, 
solenergi, vågkraft, och geotermisk 
energi. 
   Högt industrialiserade länder som 
Sverige, med ett dokumenterat globalt 
perspektiv på social välfärd, har här en 
utmaning som slår det mesta. Vilka är 
de smartaste schackdragen vi kan göra 
idag, för att professionellt bistå en 
energiförsörjning som kan bli hållbar 
på global nivå i morgon, och tjäna 
pengar hela vägen dit?    
   Det är en mer konstruktiv utgångs-

punkt för en energidebatt, och ligger 
närmare begreppet strategisk planering, 
än att bara diskutera kärnkraft från 
Sverige nu eller kol från Danmark nu. 
Hur som helst arbetar BTH och Det 
Naturliga Steget fram strukturer för ett 
sådant sätt att tänka och planera. 

Karl-Henrik Robèrt 
 karl-henrik.robèrt@bth.set,  

Göran Broman  
goran.broman@bth.se, 

Institutionen för maskinteknik,  
Blekinge Tekniska Högskola 

 

De fyra systemvillkoren 
I det hållbara samhället utsätts inte na-
turen för systematisk… 
1… koncentrationsökning av ämnen 
från berggrunden. 
2… koncentrationsökning av ämnen 
från samhällets produktion. 
3… undanträngning med fysiska meto-
der. 
Och, i det samhället hindras inte män-
niskor systematiskt… 
4… från att tillgodose sina behov. 
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OM JAG BLIR 
NITTIO FÅR 
JAG UPP- 
LEVA DJUP-
FÖRVARETS 
FÖRSEGLING 
 
”Det finns inga alternativ” konstaterar 
miljöminister Lena Sommestad angå-
ende beslutet att skicka svenskt kärnav-
fall för upparbetning till den hårt kriti-
serade anläggningen i Sellafield. Nej, 
det ligger tyvärr något i det. Varken i 
Frankrike eller USA finns anläggning-
ar som passar det svenska avfallet. 
Ryssland är inte att tänka på. Och för-
slaget att torrlagra kärnavfallet i Sveri-
ge är inte heller långsiktigt hållbart. 
Det aktuella avfallet producerades vid 
en forskningsreaktor som var i drift på 
50- och 60-talen på KTH och har såda-
na egenskaper att det måste upparbetas. 
Poängen med upparbetning är också att 
utvinna ytterligare uran och plutonium 
som kan återanvändas som kärnbräns-
le. 
   Men att vara i händerna på ett företag 
som har haft problem med radioaktivt 
läckage är olustigt. Sellafield har också 

haft svårigheter att uppskatta mängden 
plutonium som ingår i processerna. Ti-
digare i år ”försvann” motsvarande sju 
atombomber. Rent bokföringsmässigt. 
   Sellafield-debatten har ånyo satt fo-
kus på den känsliga avfallsfrågan och 
det finns mycket som förtjänar en dju-
pare diskussion än vad som hittills 
förts. Efter läsning av den nyutkomna 
boken ”Kärnkraftavfallets politiska ut-
maningar” (Gidlunds förlag) är det 
framför allt en insikt som gnager sig 
kvar. Förslutningen av djupförvaret i 
Sverige kommer att ske först på 2060-
talet. Varför inte utbrista: ”Hej, och 
grattis alla tjugoåringar och därunder. 
Det är ni som har störst chans att få 
uppleva förseglingen av det strålande 
material som ska förvaras i 100 000 
år.” 
   De geologiska tidsperspektiven är 
hisnande. Men sextio år är nästan än 
mer förskräckande från ett politiskt 
perspektiv. Vad kan inte hända under 
resans gång som stökar till de fina pla-
nerna? Medan de naturvetenskapliga 
och tekniska frågorna har utretts nog-
grant, har satsningarna på etiska, sam-
hällspolitiska och ekonomiska aspekter 
varit blygsamma. 
   Under sextio år hinner opinion 
svänga flera gånger om. En mindre 

olycka någonstans eller terror-
handlingar kan tvinga staten att frångå 
frivillighetsprincipen och tvångsplace-
ra djupförvaret till en kommun. Nya 
kärnkraftstekniker och alternativa ener-
gikällor kommer göra det mindre at-
traktivt att ta hand om skräpet från 
gammal förlegad teknik. 
   Inget talar heller för att ägarbilden 
kommer att vara densamma över hela 
denna period. Energisektorn präglas av 
allt förre och större internationella ak-
törer. De ekonomiska förutsättningarna 
kan också radikalt förändras om peng-
arna i kärnavfallsfonden sinar.   
   När och om kärnkraftverken fasas ut 
minskar intäkterna från elförsäljningen, 
och även om styrelsen för Kärnavfalls-
fonden gör sitt bästa för att göra säkra 
placeringar av tillgångarna, går det ju 
inte att vara försäkrad mot alla eventu-
aliteter. Vad händer vid en konkurs? 
Kommer politikerna att kunna hålla 
sina fingrar ifrån de cirka 353 miljarder 
kronor som svenska folket betalat inför 
att bekosta slutförvaret? 
   Jag hoppas att jag kommer tillhöra 
den skara som lever och får se. Nittio 
år är väl ingen match. 

Jenny Jewert, DN 
Publicerat i DN 2005-08-14 



  11 

KÄRNKRAFTEN OCH 
DET NATURLIGA  
STEGET 
 
I januari 2005 hade jag ett samtal med 
Karl-Henrik Robèrt bland annat för att 
diskutera kärnkraften inför Läkare för 
Miljöns planerade debatt om kärnkraf-
ten i Nyhetsbrevet. Karl-Henrik är 
grundare av Det Naturliga Steget 
(DNS) och initiativtagare till Svenska 
Läkare för Miljön och mot Miljöförstö-
ring som vårt fullständiga namn är. Det 
kändes viktigt för mig att höra vad 
Karl-Henrik har för inställning till 
kärnkraften. 
   Klart var att DNS och Karl-Henrik är 
skeptiska till dagens debatt om kärn-
kraften som ett alternativ till fossila 
bränslen.  
   Dagens kärnkraft ÄR inte ett alterna-
tiv till dagens fossila bränslen – inget-
dera alternativet är hållbart rent defini-
tionsmässigt. Däremot kan bägge alter-
nativen utvecklas till att BLI hållbara 
så länge som det finns fossila och radi-
oaktiva bränslen kvar. Men då krävs 
enorma investeringar i helt ny teknik 
som gör att inga restprodukter som 
CO2 och radioaktiva isotoper tillåts ac-
kumulera i ekosystemet. För kärnkraf-

ten tillkommer behovet att utveckla en 
teknik som inte är intimt samman-
länkad med kärnvapen. Investeringarna 
i sådan ny teknik måste då jämföras 
med investeringar i betydligt enklare 
teknik som bygger på förnybar energi 
och olika energisparande åtgärder.  
   Gör man sådana jämförelser är kärn-
kraften knappast något som skulle at-
trahera några investerare. Anledningen 
till att vi har den här debatten är såle-
des inte främst långsiktig och intellek-
tuell, utan kortsiktig och politisk.  
   Dessutom är den aktuella tillgången 
på kärnkraft mycket liten, 2 000 TWh. 
Det skall jämföras med 80.000 TWh 
för de fossila bränslena. Ifall vi tänker 
oss att ersätta endast en del av de fossi-
la bränslena med kärnkraft, t.ex. 50%, 
skulle det betyda en tjugofaldig ut-
byggnad av en kärnkraft som redan 
idag skapar stora globala problem med 
(i) slutlagring av bränsle som fortfaran-
de är en icke löst vetenskaplig fråga, 
(ii) kopplingen till kärnvapen och ter-
ror som utgör ett övervägande hot, nu 
aktualiserad med konflikten mellan 
västvärlden och Iran, och (iii) kärnkraf-
ten bygger på centralistiska lösningar 
som har tveksam plats i det hållbara 
samhället. 
   Den kanske största risken med kärn-

kraften såg Karl-Henrik i spridning av 
radioaktivt material som i orätta händer 
kan komma att användas för kärnva-
penproduktion.  
   DNS framför ofta som ett fram-
gångsrecept att verksamhet som är 
mindre miljömässig kan accepteras om 
den successivt kan ersättas av säkrare 
och bättre verksamhet genom ett konti-
nuerligt utvecklingsarbete. Jag uppfat-
tade dock Karl-Henrik så att kärnkraf-
ten som den bedrivs i dag inte är ett ut-
vecklingssteg till de teoretiskt hållbara 
lösningarna, och därför inte är lämplig 
att satsa på. 
   Det skulle emellertid finnas en möj-
lighet och det är att utveckla toriumre-
aktorer, reaktorer som drivs på grund-
ämnet torium. Om jag förstod det rätt 
skulle inte dessa reaktorer producera 
skadligt radioaktivt material, utan t o m 
kunna användas för att förbränna det 
skadliga avfall som dagens kärnkraft 
producerar. Toriumreaktorer vore alltså 
en möjlighet, men kostnaden för ut-
veckling av toriumreaktorer är dock 
mycket hög, ligger långt fram i tiden 
och kanske inte blir ekonomiskt för-
svarbart jämfört med andra möjliga sätt 
att lösa en framtida energikris. 

Tryggve Årman 
Ordf. Läkare för Miljön 
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”VÅR KARL-HENRIK” 
FICK PRIS! 

 
Karl-Henrik 
är ursprungli-
gen onkolog. 
Han tog initi-
ativet till Lä-
kare för Mil-
jön 1991 och 
var vår första 
ordförande. 
Han är nu an-
svarig utgiva-
re för Nyhets-

brevet. Sedan många år är han heders-
medlem. 
  Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det 
Naturliga Steget, har tilldelats den pre-

stigefyllda internationella utmärkelsen 
The Social Responsibility Medal. Pri-
set delas ut av The Global Business 
Center for Leadership & Business 
Ethics som bildades av KPMG 2004. 
Karl-Henrik Robèrt tog emot priset den 
1 juni vid en högtidlig ceremoni i FN:s 
högkvarter i New York. 
   - Karl-Henrik Robèrt har utvecklat 
ett sätt att hantera hållbarhetsfrågor på 
och skapat hjälpmedel för att applicera 
dessa på alla nivåer i samhället. Hans 
vetenskapliga förehavanden har varit 
betydelsefulla, både för Sverige och in-
ternationellt. Dr. Robèrt har skapat och 
talat för en metodik som skapar en 
sammanhängande signal snarare än att 
endast bidra till bakgrundsbruset. Det 
Naturliga Steget är en klar stämma i 
larmet, säger Volvos vd, Leif Johans-

son i en kommentar till Karl-Henrik 
Robèrts utmärkelse och Det Naturliga 
Stegets bidrag till industrin.  
   - Jag är stolt och glad över att ha fått 
priset. Självklart ser jag mig som en 
symbol för alla de som bidragit till att 
utveckla Det Naturliga Steget, från 
starten i Sverige 1989 till etableringen i 
tolv länder över hela världen, säger 
Karl-Henrik Robèrt, grundare och ord-
förande för Det Naturliga Steget.  
http://www.kpmg.se/pages/102864.html 
20050601. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ett internationellt nätverk för revision 
och ekonomisk rådgivning. KPMG 
Bohlins AB har instiftat Stockholm 
Water Prize. 
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FÖRSTA FUSIONS- 
REAKTORN BYGGS  
I FRANKRIKE 
 

Detta är en förkortning av en artikel i 
DN 29.6.2005 
Frankrike får världens första effektiva 
fusionsreaktor. Reaktorn ska skapa 
energi på samma sätt som solen. An-
läggningen banar väg för industriell fu-

sionskraft inom 40år. Forskningsan-
läggningen kallas Iter och ska byggas i 
Cadarache i södra Frankrike. 
   Fusionskraft skulle kunna förse oss i 
princip obegränsat med ren och billig 
energi. Ett kilogram fusionsbränsle 
skulle ge energi nog för att värma upp 
3 500 svenska hem. 
   Fusion kräver högt tryck och tempe-
raturer över hundra miljoner grader 
Celcius. Redan idag har forskare ge-
nomfört fusion under korta perioder i 
försöksanläggningar, men eftersom re-
aktorerna har varit för små slukar de 
mer energi än de levererar. Iter-
reaktorn ska köras under längre perio-
der och leverera tio gånger mer energi 
än vad som matas in. 
   Energin uppstår som en restprodukt 
när väteatomer slås samman. I Iter 
kommer den utvecklade värmen att le-
das bort med kylvatten, men i framtida 
reaktorer kommer kylvattnet att använ-

das för att driva turbiner. Iter kommer 
att leverera omkring 500 megawatt, un-
gefär lika mycket som dagens kärn-
kraftverk. 
   Precis som dagens kärnkraft utnyttjar 
fusionskraften den energi som finns 
bunden i atomernas kärnor, men i stäl-
let för att klyva tunga atomer slås lätta 
atomer samman. Processen är densam-
ma som sker inuti solen och har flera 
fördelar jämfört med dagens kärnkraft. 
Till exempel bildas inga långlivade ra-
dioaktiva restprodukter. 
   - Det är en demonstrationsreaktor 
som ska innehålla alla delar som en 
riktig reaktor behöver.  Innan det blir 
kommersiellt tar det en trettiofem fyr-
tio år, säger Einar Tennsjö. 
   Iter planeras att stå klart för försök 
om tio år. Bygget beräknas kosta 5 mil-
jarder euro.  

Johan Falk, DN 
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LÄNKAR 
 
Folkkampanjen mot kärnkraft-
kärnvapen: 
www.folkkampanjen.se 
 
Miljövänner för kärnkraft: 
www.mfk.nu 
 
Kärnkraftsdebatt i USA: 
http://environment.about.com/od/
nuclearpower/index_a.htm 
 
PSR (Physicians for Social Responsi-
bility): 
www.envirohealthaction.org 
 
Energy Security Initiative: 
http://www.psrenergysecurity.org/ 
 
Climate Change and Health: 
www.who.int/globalchange/climate/en/
index.html 
 
United Nations Environmental Pro-
gram http://www.unep.org/Documents.
Multilingual/Default.asp?documentID 
=434&ArticleID=4806&l=en 
 
Klimataktuellt Naturvårdsverket:
klimataktuellt.naturvardsverket@cm.se 
 
 

VINDKRAFT KAN 
TÄCKA VÄRLDENS  
ELBEHOV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordens vindar 
har visat sig 
starka nog för 
att alstra myck-
et mer energi 
än vi tidigare 
trott. Detta ge-
nom en studie 
publicerad i 
Journal of Ge-
ophysical Re-
search - At-
mospheres som 
två forskare vid 
Stanforduni-
versitetet i 
USA genom-
fört genom att 

kartlägga de platser på jorden där det 
blåser mest. 
   Satte man vindkraftverk på dessa 
platser skulle de rådande vindarna kun-
na producera hela 72 terrawatt el om 
året, och endast 20 % av detta skulle 
försörja hela världen med el. Det är en-
ligt TT 380 gånger mer än vad Fors-
marks tre reaktorer producerar under 
ett år. 

   - Dessutom är siffrorna lågt räknade, 
säger en av forskarna bakom studien, 
Christina Archer. 
   Hon berättar, enligt tidningen Nature, 
att de flesta mätningar av vindhastighet 
görs runt 10 meter över marken, men 
att hastigheten ökar ju högre upp man 
når. Därför är vindhastigheterna i studi-
en uppmätta 80 meter över markytan, 
vilken är den rätta höjden för att driva 
de flesta vindkraftverk. 
   - Kartan är definitivt av intresse för 
vindkraftindustrin, säger Tom Gray, ta-
lesman för American Wind Energy As-
sociation. Från första början har pro-
blemet varit var vindkällorna finns. 
   Kusterna längs Nordsjön tillhör de 
områden som har de starkaste vindarna. 
Andra blåsiga platser på jorden är ex-
empelvis Sydamerikas sydspets, Tas-
manien och Nordamerikas stora sjöar. 
   Men det absolut största blåshålet är 
Mount Washington i New Hampshire, 
där vinden uppmättes till hela 16,7 me-
ter per sekund. För att driva kommersi-
ella vindkraftverk behövs en vindstyrka 
på knappt 7 meter i sekunden.  
   - Den främsta slutsatsen av studien är 
att det finns långt större tillgångar på 
vind för billig vindenergi än vad fors-
karna hittills trott, säger Christina Ar-
cher. 

Miljömagasinet 3.6.2005 
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TRANSMUTATION  
LÖSER INTE AVFALLS-
FRÅGAN 
 
Denna artikel var införd i Miljömaga-
sinet 28.3.2003. 
Transmutation påstås vara en metod att 
lösa kärnkraftens avfallsfråga. 
   Tekniskt sett går det till så att en neu-
tronstråle genereras av en partikelacce-
lerator. Neutronerna, som har hög 
energi, slår sönder alla tunga atomkär-
nor (uran, neptunium, plutonium och 
americium är de viktigaste). Det är 
bland dem den mycket långlivade akti-
viteten finns Om detta lyckas så behö-
ver avfallet ”bara” förvaras säkert i 
500-1 000 år snarare än de hundratu-
sentals år det annars handlar om. 
   Det går emellertid inte att mata in 
högradioaktiva bränslestavar i en trans-
mutationsgenerator. Skälet är att de är 
mycket farliga att transportera, de mås-
te hållas ständigt kylda, ofta är krokiga 
och ibland spruckna etc, etc. Förut-
sättningen för transmutation är uppar-
betning, dvs. att bränslestavarna sågas, 
upplöses i kokande salpetersyra och att 
de heta klyvningsprodukterna skiljs 
från uran och andra tunga ämnen. För-
utsättningen är också något slags 
bränslefabrik som formar och kapslar 
det extremt hälsovådliga materialet. 
   Mina argument mot transmutation: 
1.   Upparbetning är vansinnigt dyrt. 
Bränslefabriker för plutoniumhaltigt 
bränsle (MOX) är också vansinnigt 
dyra. 
2.   Upparbetning och MOX-fabriker 
innebär stora onödiga risker för olyck-
or. På en upparbetningsanläggning 
finns kanske 100 gånger mer långlivad 

radioaktivitet än i en stor kärnreaktor, 
till viss del i flytande form. (Med 
mindre anläggningar blir det i stället 
fler.)   
3.   Upparbetning ökar risken för kärn-
vapenspridning. Den som har denna 
kunskap och infrastruktur (experter, 
underleverantörer) kan också använda 
den som genväg till atombomber för en 
regering. 
4.   Upparbetning ökar risken för terro-
rism på flera sätt. Anläggningen i sig 
är det perfekta terroristmålet. Plutoni-
um blir mer lättillgängligt, i synnerhet 
om upparbetningsanläggning, MOX-
fabrik och transmutation finns på olika 
stället och transporteras mellan dem. 
5.   Transmutation ger kärnkraften en 
dramatiskt ökad råvarubas (uran 238 
och torium), och – redan innan den 
fungerar – ett hopp om en lösning på 
kärnkraftens kanske svåraste problem. 
6.   Transmutation som fungerar väl tar 
flera årtionden att utveckla och kostar 
sanslösa belopp. Bridreaktorn, som är 
en enklare maskin än en transmuta-
tionsreaktor, har kostat flera tusen mil-
jarder dollar att utveckla utan att det 
lett till någon praktiskt fungerande tek-
nik. Bridreaktortekniken fungerar i viss 
mening, men den fungerar inte bra, 
inte ens med de lägst ställda krav. 
7.   Men det kan också hända att, 100 
eller 1 000 miljarder dollar senare, man 
får konstatera att det inte fungerar. Gi-
vetvis kan man klyva en del långlivade 
nuklider, men det är inte alls säkert att 
man uppnår målet att minska risken för 
att människor drabbas av radio-
aktivitet. Det kan hända att man i slut-
ändan har 43 olika sorters avfall, varie-
rande från kontaminerade robotar till 
tunnor med klyvningsprodukter, och 

troligen mycket stora aktiveringspro-
dukter från kapslingsmaterial, upp-
hängningsmaterial, reaktorväggar etc. 
8.   För mig är hela ansatsen fel. Det 
finns ingen slutgiltig, absolut säker lös-
ning på avfallsfrågan, och det är bara 
dumt att försöka. 
   Vad man ska inrikta sig på är att mi-
nimera risken för att STORA mängder 
radioaktivitet kommer ut SNART och 
utan möjligheter till motåtgärder, och 
jag tror personligen att det bästa sättet 
är att ha avfallet under bevakning, i ett 
underjordiskt lager. 
   Men även den nuvarande svenska 
strategin är bättre än transmutation, ef-
tersom den utesluter upparbetning. Vad 
gäller de kommande generationerna så 
skyddar vi dem genom att skydda oss 
själva. En katastrof vid en upparbet-
ningsanläggning idag innebär genetis-
ka skador som förs vidare till alla 
framtida generationer. Vi avbördar oss 
alltså ingen skuld genom att ta risken 
själva. Det är inte heller givet att trans-
mutation tar fasta på det viktigaste pro-
blemet. Det folk drabbas av vid en 
kärnkraftsolycka eller en olycka vid en 
upparbetningsanläggning är inte de 
långlivade nukliderna utan kortlivade 
som cecium 137, strontium 90 etc, och 
dessa kan inte transmuteras bort. Vid 
transmutationen är det inte säkert att 
man blir av med alla de tunga atomkär-
norna. Däremot är det säkert att det blir 
en ökning av den ”kortlivade” aktivite-
ten (med halveringstider från sekunder 
till säg 30 år). 

Fredrik Lundberg 
Energi- och klimatutredare vid  

Miljöpartiets riksdagskansli 
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CAFÉAFTON OM  
LÄKEMEDEL 
 

Ingenjörer för Miljö i Göteborg ordna-
de en kaféafton en av de första dagarna 
i april. Ämnet för kvällen var Läkeme-
del och Miljö.   
   Kristina Holm från Apoteket AB in-
ledde. Läkemedel är biologiskt aktiva 
och det är därför viktigt att de inte 
sprids i naturen. Vi använder ungefär 
lika mycket läkemedel som bekämp-
ningsmedel i Sverige per år. Alla läke-
medel som skrivs ut kommer dock inte 
till nytta. Ca 900 ton läkemedel (inkl 
förpackningar) går till förbränning var-
je år. Detta är läkemedel som samlas in 
via apoteken.  
   90% av läkemedlen går till hushållen 
och endast 10 % till vårdinrättningarna. 
Gemene man har därför ett stort an-
svar, men även möjlighet, att bidra till 
att läkemedel inte hamnar i soporna. 86 
% av befolkningen vet att man ska 
lämna överblivna läkemedel till apote-
ket men bara ca 40 % gör det.  
   De överblivna läkemedlen skickas 
till Göteborg, Uppsala och Umeå för 
förbränning vid hög temperatur. Om 
temperaturen är tillräckligt hög är ris-
ken för farligt nedfall av rester mycket 
liten. Om läkemedel hamnar i vanliga 
sopor finns risk att de hamnar på depo-
ni där läkemedel kan komma ut via 
lakvatten, eller att de förbränns vid för 
låg temperatur. Läkemedelsrester finns 
påvisade i ytvatten, dricksvatten och i 
jordar.  
   Nicklas Paxeus från Gryaab 
(Göteborgs reningsverk) redogjorde för 
vad som händer med läkemedelsrester i 

reningsverken. Dessa är inte gjorda för 
att ta hand om läkemedel varför en hel 
del passerar oförändrade, t. ex beta-
blockerare och trimetoprim. Blodfetts-

sänkande preparat och en del antibio-
tika, exempelvis sul-

fa, bryts delvis ner 
medan fluoro-
kinoloner hamnar 
i slam.  

   I Sverige 
fungerar re-
ningen bättre 
på sommaren 
än på vintern 

beroende på att 
flödena oftast är högre under 

vinterhalvåret. Läke-
medelsrester som 

hamnar i naturen 
bryts ner huvud-

sakligen med hjälp 
av solljus. Även här sker nedbryt-
ningen mycket långsammare under 
vintern.  
   I laboratorieförsök  har man kunnat 
påvisa effekter av läkemedelsrester på 
bakterier, alger, små ryggradslösa djur 
och på kläckning av fiskrom. Man har 
inte sett någon akut toxicitet men det 
finns risker för kronisk toxicitet.  
   Reningsverken har krav på sig att 
rena vattnet. Några utsläppsgränser för 
läkemedel finns inte som t.ex. för när-
ingsämnen. Idag är inte vattnet tillräck-
ligt rent. Nicklas Paxeus håller tillsam-
mans med kollegor i Stockholm på 
med att undersöka möjligheten till för-
bättrad rening. De undersöker i första 
hand om efterbehandling av vattnet 
med membranfiltrering och oxidation 
med ozon och/eller väte-
peroxid/UVljus skulle 
kunna fungera. Nog-
granna studier är 
nödvändiga om man 
ska kunna bygga ut re-
ningsverken. 
   Lena Sjödell informera-
de om Stock-
holms läns 
landstings 
miljöklassifi-
cering av läkeme-
del. Man strävar 
efter att an-
vända denna 
vid upphand-
ling av läkemedel 
och den vägs in i läkemedels-

kommittéernas arbete med rekommen-
derade preparat (Kloka listan).  
   Miljöklassificeringen grundas på data 
från läkemedelsindustrin. Ca en tredje-
del av försäljningsvolymen i Stock-
holms läns landsting (räknat i definie-
rade dygnsdoser, DDD) ingår nu, nästa 
år hoppas man att 75% ska vara klassi-
ficerade.  
   Man väger in persistens – förmåga 
att motstå nedbrytning i vattenmiljön, 
bioackumulation – ansamling i fettväv 
hos vattenlevande organismer och toxi-
citet – giftighet för vattenlevande orga-
nismer. Varje egenskap ges ett siffer-
värde (0-3). Summan ger ett PBT-
index som kan ligga mellan 0 och 9 där 
9 anger störst risk för miljöfarlighet. 
För mer detaljerad information:  
www.janusinfo.se/miljoklassificering. 
Önskvärt är att fler landsting och läke-
medelskommittéer följer efter. 
   Redan idag kan vi påverka för att 
minska miljöpåverkan av läkemedel. 
Läkarna kan i större utsträckning skri-
va ut startförpackningar, hellre iterera 
recept än att skriva ut för stora mäng-
der åt gången och kontinuerligt gå ige-
nom patienternas totala läkemedels-
användning för att minska kassationen. 
Dessa åtgärder bidrar även till minska-
de kostnader för sjukvården. Vi kan 
också informera patienterna om vikten 
av att lämna in överblivna läkemedels-
rester till apoteket, det gäller även små 
volymer! 
   En intresserad publik ställde många 
frågor och det blev flera intressanta 
diskussioner. 

Lena Sjödell, LfM 
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KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR,  
MEKANISMER OCH 
MOTÅTGÄRDER 
 
Den sjunde april 2005 anordnade In-
genjörer för Miljön, Läkare för miljön 
och Ekonomer för Miljön gemensamt 
ett seminarium på Naturhistoriska 
Riksmuseet. Det handlade om de ökan-
de koldioxidutsläppen, klimatföränd-
ringarna och vad för alternativ till ut-
släpp av koldioxid som finns eller kan 
utvecklas i framtiden. Ingenjörerna och 
deras representant Per Ribbing var dri-
vande i seminariet som gick under 
namnet ”Pest, Kol-era eller Sol-era”. 
Vi ville visa att vi inte behöver välja 
mellan Pest i form av kärnkraft, Kolera 
i form av fossila bränslen utan kunde 
verka för Sol-era i form av solenergi i 
alla dess varierade former. 
   Meteorolog Pär Holmgren från SVT 
inledde med att berätta om de variatio-
ner i temperatur och nederbörd som 
med växthuseffekten drabbar eller 
kommer att drabba oss globalt och hur 
effekterna kan bli i Europa. Det verka-
de finnas enighet om att vi kan förutse 
de största temperaturökningarna på 
nordliga breddgrader och de största ris-
kerna för torka i Medelhavsområdet. 
Enligt Pär har man redan under 2000-
talet sett tendenser till ökande tempera-
turer och torrperioder i de europeiska 
Medelhavsområdena. 
   Prof. Kevin Noone vid International 
Geosphere-Biosphere Program som är 
knutet till Kungliga Vetenskapsakade-
min i Stockholm gav en exposé över de 
klimatförändringar vi kan vänta oss 
med fortgående koldioxidutsläpp. De 
nyckelord han gav var att vi kan vänta 
ökad variabilitet i väder, mindre stabili-
tet i klimatet och en negativ påverkan 
på ”den globala termostaten”. Med en 
sämre fungerande global termostat får 
vi förändringar i klimatet som går ut-
över ”de naturliga variationerna”. Ex-
trema väderförhållanden med värmeök-
ning, svårare torrperioder och lokalt 
starkare nederbörd går att förutse. Om 
stormar och vindar ökar är däremot inte 
säkert, men möjligt. 
 

Kol-eran snart slut 
   Det som påverkat klimatet är att kol-
dioxid redan har ökat till 370 ppm 
(parts per million) från att normalt ha 

varierat mellan 180 och 280 ppm under 
de senaste istiderna och interglacialpe-
rioderna under minst 4 miljoner år.   
   Koldioxidnivåerna stiger dessutom 
stadigt och det är det vi måste göra nå-
got åt. Samtidigt har metan, som också 
är en växthusgas, ökat till 1800 ppb 
(parts per billion) från den normala va-
riationen mellan 150 och 800 ppb. Me-
tan är en starkare växthusgas än koldi-
oxid. 
   Kevin Noone talade mer om Global 
Change än om klimatförändringar då 
de beskrivna ökningarna av koldioxid 
inte bara har effekt på klimatet utan på-
verkar hela biosfären. Som exempel så 
har koldioxiden direkta effekter på ko-
rallrev som bleks, på samspelet mellan 
biologi och klimat i regnskogarna som 
styr såväl nederbörd som avdunstning 
av vatten, terpener och andra biologiskt 
aktiva ämnen i tropikerna samt på Sa-
haravindens gödsling av världshavens 
plankton med järn från den Afrikanska 
kontinenten. Förändringar i dessa sy-
stem ger rubbningar i hela biosfären 
som vi som människor är direkt bero-
ende av.  
   Prof. Kjell Aleklett från Uppsala var 
säkert den mest emotsedde talaren p.g.
a. hans förväntade budskap om att oljan 
tar slut! Vi fick först veta att olja, men 
också kol och naturgas, är enormt ener-
girika mineraler. Hela världens indu-
stri, transportväsen och uppvärmning är 
beroende av dessa produkter på ett fun-
damentalt sett. Utan dessa fossila 
bränslen så hade utvecklingen av indu-
strin globalt och välfärdsstaten i Euro-
pa inte varit möjlig. Vårt moderna sam-
hälle är beroende av oljan på samma 
sätt som en missbrukare är beroende av 
sina droger.  
   Generellt gäller regeln att om BNP 
ökar med 1% så ökar också konsumtio-
nen av olja med 1%, det ena följer av 
det andra. I ett modern samhälle som 
Sverige kan med rationaliseringar en 
BNP-tillväxt på 3% klaras av med en 
ökning av olja på 1,5 %, men en ök-
ning av oljan följer! T.ex. ökades kon-
sumtionen av olja i Sverige mellan 
1945 och 1965 med en faktor 5 – en 
femdubbling – vilket var förutsättning-
en för Sveriges välfärdsutveckling.    
   Kina, vars BNP ökar enormt fort, har 
fortfarande ett proportionellt behov av 
ökning av konsumtionen av olja för att 
bära sin välfärdsexpansion. Ändå är 
inte Kina den stora slösaren av olja. 

Kina, med 20% av världens befolkning, 
konsumerar 8% av dess olja, medan 
USA, med 5% av världens befolkning, 
konsumerar 25%. 
   Dagligen pumpas det upp och konsu-
meras 80 miljoner fat olja (ett fat är ca 
159 l) i världen. Det är ett flöde som 
halva Göta älv! Enligt prof. Aleklett 
finns en pågående efterfrågeökning på 
olja som skulle ge ett behov av 120 
milj. fat olja om dagen inom 5 - 10 år 
samtidigt som inga nya oljefält av av-
görande betydelse tillförs marknaden. 
Vi lever nästan enbart på gamla kända 
fält! Han beskrev det som att vi redan 
har konsumerat 9 flaskor champagne, 9 
flaskor finns kvar att konsumera och i 
bästa fall kan vi trolla fram 3 flaskor 
extra, absolut inte fler! Vi har nått nå-
got som experterna kallar ”peak oil 
production”, d.v.s. att vi har nått top-
pen på den möjliga dagliga produktio-
nen. Viss marginell stegring kan tänkas 
men sedan sjunker obönhörligt olje-
produktionen samtidigt som efterfrågan 
fortsätter att öka. Oljan tar inte abrupt 
slut, men vad händer med efterfrågan, 
marknaden och priset, det är i dag den 
stora frågan? Vi har stora förändringar 
i tillgång av olja och oljepris att vänta! 
    Prof. Aleklett framförde också som 
en sidoinformation att koldioxidök-
ningen inte kan bli så stor som Intergo-
vernmental Panel on Climate Change 
(IPPC) kalkylerat med eftersom det 
inte finns olja och fossila bränslen som 
skulle räcka för att producera den kol-
dioxidökning som IPCC räknar med. 
Vi skulle alltså inte få en värmeökning 
på upp till 4-6 grader utan max. 2 gra-
der enligt Alekletts beräkningar. Det 
får kanske ses som en tröst. Klämda 
mellan Scylla och Karybdis, mellan 
brist på olja och klimatförändringar, så 
blir följderna av vardera av dem lite 
mindre än vi befarat. Klipporna är nå-
got lägre än vi trott, men de är ändå 
klippor! Följderna av såväl brist på olja 
som klimatförändringar kan bli mycket 
påtagliga för samhället redan på 5 - 10 
års sikt! 
 

Sol-era nästa? 
   Under seminariets andra del presente-
rades rader av alternativ till fossil ener-
gi. Om man jämför med seminariet 
febr. 2003 på temat 
”Klimatförändringar på gång” med 
samma arrangörer så fanns nu mycket 

(Forts. på sidan 16) 
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(Forts. från sidan 15) 

fler kon-
kreta förslag till åtgärder för 
att ersätta fossil energi och i bästa fall 
också kärnkraft med miljövänliga, al-
ternativa energiformer. 
   Först ut var biljättarna Toyota och 
Ford följda av de lite mindre Volvo 
och SAAB. Gemensamt för alla fyra 
var att de var övertygade om att bensi-
nen kommer att bli en bristvara och är 
på väg att bli allt dyrare och att de som 
transportföretag måste, ville och skulle 
satsa alltmer på alternativa energilös-
ningar. Toyota har redan en hybridbil 
som går på el alternativt bensin och 
därmed drar långt under 0,5 l. milen. 
Volvo har en bi-fuelbil i drift som 
kombinerar biogas/naturgas med ben-
sin. Ford Focus kan gå på etanol alter-
nativt bensin och en bil från SAAB 
med samma egenskaper kommer till 
hösten.  Bilföretagen såg inte markna-
den mogen ännu för bilar drivna av 
bränsleceller även om sådana skulle 
kunna utvecklas på sikt, men de mena-
de att etanol f.n. är ett bra, prisvärt och 
miljövänligt alternativ.  
   I tur och ordning presenterades sedan 
solceller, vågkraft och vindkraft. Alla 
tre formen utvecklas snabbt och solcel-
ler och vindkraft kan redan i dag bidra 
till energiförsörjningen, men endast 
marginellt sett till den energi som oljan 
representerar.  

   Prof. Lars Stolt presenterade ny ut-
veckling av solceller baserad på tunn-
filmsproduktion s.k. CIGS, som är för-
kortning på ingående metaller i sol-
cellsfilmen, nämligen koppar, indium, 
gallium och selen. Den är effektivare 
än kiselsolcellerna men kostsammare 

att producera. Klart är 
att produktionen av 

energi från solceller 
ökar med faktor 1-2 årli-

gen men utifrån fortfarande 
låga nivåer och att de har en stor 

funktion att fylla i de områden där el-
kablar inte kan dras fram, t.ex. fyrar i 
kustbandet och små byar ute i bushen.   
   Produktionen börjar alltmer styras av 
en ökande efterfrågan vilket är positivt. 
Om 10 år kan elkostnaden beräknas till 
1,0 till 0,5 kr per kWh utan skatt, vilket 
börjar bli konkurrenskraftigt med kol-
producerad el.  
   Prof. Mats Leijon gav en spännande 
beskrivning av den nya form av energi-
produktion som vågkraften kan erbju-
da. På Ångströmslaboratoriet i Uppsala 
har man tagit fram en form av bojar 
som är fästa i havsbotten och som lyfts 
upp av vågorna och sjunker ner i våg-
dalarna. Denna upp och nedgående rö-
relser alstrar energi som kan tas till 
vara av generatorer kopplade till bojar-
na. Detta är ännu endast på utveck-
lingstadiet men fältförsök har redan vi-
sat att tekniken är möjlig och utveck-
lingsbar. Sverige som omges av innan-
hav skulle kunna utvinna 10 TWh med 
denna metod, men om hela atlantkus-
ten från Nordnorge till Portugals syd-
spets utnyttjades skulle 2000 TWh 
kunna genereras, vilket motsvarar hela 
EU:s elkraftbehov. Kanske skulle det 
därmed kunna göra utbyggnad av kärn-
kraft överflödig, vi skulle i sådant fall 
inte behöva välja Pest (kärnkraft) när 
Kol-eran behöver fasas ut? 
   

Vindkraften berördes endast mycket 
kort och det sades klart att den kan bi-
dar med elenergi, men att den i Sverige 
hindrades av lokalt motstånd mot en 
utbyggnad och att den endast vore ett 
mindre bidrag, inte en ersättning av 
olja och kol. 
   Prof. Mats Leijon gav också insikt i 
hur mycket energi som effektmässigt 
går att utvinna av olika energislag. 
Minsta effektätheten har direkt solljus, 
till solceller, sedan kommer vinden 
följt av vågorna och slutligen geotermi 
som ger ännu något mer. Ingen av des-
sa energislag kommer upp i den effekt-
täthet som olja har. Siffror som också 
är värda att lägga på minnet är att hela 
Sveriges energikonsumtion är på c:a 
480 TWh, hela 23 % ung. 105 TWh är 
bioenergi som används i och kommer 
främst från skogsindustrin. 70 TWh ut-
görs av vardera vattenkraft och kärn-
kraft. Resterande c:a 230 TWh är fossi-
la bränslen. Hela 36% av Sverige ener-
gi är därmed förnybar och hälften kom-
mer från icke fossila bränslen. Detta är 
säkert en bättre miljömässighet i ener-
gikonsumionen än de flest utvecklade 
industriländer kan visa upp. 
   Min upplevelse av seminariet var att 
det var mycket faktaspäckat och gav en 
oerhört god inblick i vilka förändringar 
i klimat och biosfär vi kan vänta oss 
och att världens länder måste börja an-
passa sig till en tilltagande brist på olja 
och fossila bränslen både för att vi kan 
förvänta oss en brist och för att klimat-
förändringarna inte skall bli för omfat-
tande och allvarliga. En intressant och 
ändå något hoppfull exposé gavs under 
andra halvan av seminariet över de al-
ternativ till fossilkraft som sol, vind, 
vågor, geotermi och biobränslen utgör. 

Tryggve Årman 
Ordf. Läkare för Miljön 
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