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Krav på framtidens energiförsörjning
• Tillförlitlig & tillräcklig

baskraft till rimligt pris för
både samhälle och industri

• Minimera miljö- och omgivningspåverkan från
elproduktion
– Motverka utsläpp som leder till försurning,

nedsmutsning, global uppvärmning etc.

• Större perspektiv: Hur få tillräckligt med energi
för att försörja världen?
– Växande befolkning→ ökande

elbehov för dricksvatten, mat,
industrialisering, transporter etc. 3



Risker med framtidens energiförsörjning
• Energiförsörjning ej dimensionerad till rådande behov

– Ofördelaktiga avvägningar mellan baskraft (t ex kärn-, vatten-,
kol-, gas-, och oljekraft), reglerkraft (t ex vattenkraft-,
kraftvärme-, kolkraft- och gaskraftverk) samt intermittenta
källor (t ex sol-, våg- och vindkraft)

• Samhälle alltför beroende av energislag grundade på
ändliga resurser
– Viktigt att utveckla mer hållbara energikällor

• Förväntningar på utbyggnad av nya energislag som
inte lyckas leverera storskaligt i tid
– Många områden kräver mer forskning, produktion,  demon-

stration och konsekvensanalyser för att bli kommersiellt
slagkraftiga (och tillförlitliga)
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Risker med kärnkraft
• Driftstörningar som leder till

elektricitetsbortfall och höjda elpriser
– Fortsätta prioritera kontinuerligt underhåll av existerande

anläggningar långt i förväg.
Pga reaktorflottans ålder krävs dock relativt mycket
underhåll och framtida nyinvesteringar kan i detta avseende
vara ett bättre och säkrare alternativ.

• Olyckor vid drift
– Säker drift är och måste förbli högsta

prioritet. Risken för och konsekvensen av
olyckor kan aldrig elimineras utan måste
minimeras, liksom i övriga industrier, för att
social acceptans ska fås.

Viktigt att ständigt utveckla
säkrare system och dra lärdom
av såväl normaldriftscenarion
som de haverier som skett. 5



• Risk för terrorattacker (mot kärnkraftverk)
– Ny hotbild mot samhällen, dess infrastruktur och invånare

kan kräva nya åtgärder såsom nya konstruktionsdesigner,
utveckling av nya säkerhets- och kontrollsystem på
anläggningarna samt utökad samordning av relevant
information som kan förhindra attacker.

• Långtidsförvaring av använt kärnbränsle
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Använt kärnbränsle måste skyddas
från människa och miljö i
oöverskådliga 100 000 år. Djupförvar i
berg anses vara ett bra alternativ.

Forskning samt fallstudier av t ex det
naturliga kärnavfallet i Oklogruvan i
Gabon (säker förvaring i > 2 miljarder år)
hjälper forskarna att utforma detaljerna.
Forskning och utveckling viktig och kan
t ex hjälpa till att förkorta lagringstiderna
och därmed den radiologiska toxiciteten
samt möjliggöra återvinning av avfallet för
framtida energiproduktion.



• Kopplingen till kärnvapen
– Kärnkraft inte ett krav för kärnvapen, avskaffande av

kärnkraft kommer inte hindra kärnvapenframställningen.
Däremot kan elbrist och höjda priser bli följden.

– Detta till trots, finns en koppling mellan fredlig kärnkraft och
kärnvapen som måste beaktas, då material och teknologi
riskerar att missbrukas.

– Det är av yttersta vikt att denna
risk minskas, t ex genom att de
nukleära materialen görs så
olämpliga som möjligt för vapen-
ändamål. Kärnämneskontrollen
(aktiviteter syftande till att
säkerställa att nukleärt material
inte avleds för icke-fredliga
ändamål) spås därför få ökad
betydelse sett ur ett globalt
perspektiv.
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Sammanfattning

• Globalt ökande energibehov
• Behov av baskraft för industri och

samhällsuppbyggnad
• Strävan efter minskad miljöpåverkan
• Kärnkraften är ett betydelsefullt inslag i dagens

samhälle och även i den närmsta framtidens.
• Viktigt att upplysa samhället om relevant

information om hur kärnkraft fungerar och
arbeta för mer långsiktighet samt ökad
säkerhet och tillgänglighet.
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Tack för uppmärksamheten!
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