Visst går det
med förnybar energi!
Kärnkraft är farlig, fossil energi förstör klimatet. Båda är begränsade.

Frågan är inte om vi måste ställa
om till förnybar energi men när.

Från kärnkraft till förnybar energi

Omställningen kommer att innebära stora strukturella och möjligen sociala
omvälvningar och är inte helt gratis.

Frågan är därför också om vi hinner med en ordnad omställning eller om den
sker på ett kaotiskt sätt.

Vindpark i Tyskland

Kärnkraftverk Forsmark (wikipedia)

Utställningen har två delar:
De bruna tavlorna
handlar om kärnkraft, dess faror för
människor och miljö och varför vi inte vill
ha den.

Urangruva, Australien (wikipedia)

De gröna tavlorna
handlar om de olika formerna av förnybar
energi, deras potential i Sverige och deras
påverkan på människor och miljö.

GROT (grenar och toppar, wikipedia)

Kärnkraft vill vi inte ha!
Sverige kan klara sig utmärkt med förnybar energi.

- Kärnkraft kan inte rädda klimatet.
Uranbrytning, bränsleframställning och avfallshantering orsakar
CO2 utsläpp. Dagens kärnkraft står bara för ca 5% av världens
slutlig energianvändning. Det är otänkbart att ersätta fossil energi
med kärnkraft.

- Kärnkraft är mycket dyr.
Byggkostnaderna i finska Olkiluoto skenar iväg. Ingen försäkrar
ett kärnkraftverk. Skattebetalarna står för notan vid ett haveri.

- Kärnkraft och kärnvapen hänger ihop.
Bomben kom först. Plutonium som bildas i varje reaktor är
bombmaterial.

- Ingen kärnkraft utan brytning av uran.
Brytning förstör stora naturområden och gruvarbete orsakar
cancer.

- Kärnkraft är farlig.
”Restrisken” är inte försumbar, det har Fukushima visat. Slarv går
inte att förhindra. Radioaktiv strålning går inte att stänga av.

- Kärnavfallsfrågan är ett olösbart problem.
Ingenstans i världen finns en fungerande slutförvaring. Det är
absurt att tro att man kan förvara kärnavfall säkert i 100 000 år!

Kärnkraft ett problem, ingen lösning
Kärnkraftsförespråkare säger:
”Sverige med sina energikrävande industrier behöver kärnkraft som
säker, tillförlitlig, billig och miljövänlig energi.”
Kärnkraft uppfyller inte dessa krav!
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tillförlitligt?
Driftsäkerhet

billigt?
Priserna

Sveriges
reaktorer är
opålitliga.
Typiskt är
oföutsedda
avbrott i
elproduktionen.
Under tre år hände det bara en gång
(mars 2011) att alla reaktorer var i drift.

(livscykel, nya anläggningar)

Kärnkraften är inte
försäkrad mot
stora incidenter!
grafik: wolran
EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz, lag om förnybar energi. (wikipedia tysk)
EDF: Franskt energiföretag, enligt anbud att bygga ny kärnkraft i Storbritannien
DIW: Tyska forskningsinstitutet för näringslivet
(www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-915672.tml

Kärnkraft – bomben kom först
1938 upptäcktes att den sällsynta uranisotopen 235U (uran-235) frisätter ofantligt mycket
energi om den klyvs efter ha träffats av en
neutron.

1939 började andra världskriget. Idén att
använda uranklyvningen till en bomb kom
upp snabbt och förverkligades i USA.

Kärnklyvning
Om en neutron träffar en 235U atomkärna blir den
instabil och sönderfaller i två mindre kärnor samt
2 eller 3 sekundära neutroner. Om minst en av
dem träffar en annan 235U kärna sätts en
kedjereaktion igång och hela uranklumpen
exploderar i en gigantisk explosion. För att detta
ska hända måste mängden uran nå en
”kritisk massa”.

(wikipedia)

Bomben
Det är svårt att få fram en tillräckligt stor mängd
av tillräckligt högt koncentrerad 235U. Men under
ett krig finns alltid pengar till vapen. I USA sattes
”Manhattanprojektet” igång och den 6: och 9:
augusti 1945 släpptes de första atombomberna
över städerna Hiroshima och Nagasaki.

Bomben ”Fat Man” lastas på transportvagnen kort
innan flyget till Nagasaki. (wikipedia).

Hiroshima efter bomben. Kortet är signerat av Paul W.
Tibbets, piloten på bombplanet ”The Enola Gay”. I
Hiroshima och Nagasaki dog 92 000 människor omedelbart
och därtill 130 000 innan slutet av 1945. (wikipedia)

Kärnkraft och kärnvapen hänger ihop
Medan 235U klyvs i en reaktor blir en del av den
annars värdelösa isotopen 238U omvandlad till
plutonium (Pu) som i sin tur kan klyvas. Att
utvinna Pu från använda bränsleelment är teknologiskt sett lätt. Redan Nagasakibomben var en
Pu-bomb. Där det finns ”fredlig” användning av
kärnkraft finns det alltid möjlighet att framställa Pu
för kärnvapen. Pu är radioaktivt och mycket

farligt. Inandning av 1 miljondels gram orsakar
100% cancer. Plutonium finns inte naturligt.
Under kalla kriget byggde USA och Sovjetunionen massor med atombomber. Arsenalen
finns kvar och antalet länder med kärnvapen har
ökat. Utrikesminister Carl Bildt anser att spridning
av kärnvapen till och med är ett större hot än
växthuseffekten.

Kärnkraft - fredlig användning
Efter Hiroshima och Nagasaki var
atomskräcken stor världen över. Att kunna
använda kärnkraft som fredlig energikälla

verkade nästan som en försoning med det
onda. Det är kanske förklaringen till kärnkraftseuforin på 50 och 60 talet.

Kontrollerad kedjereaktion
Så tänkte man:
Vilka härliga utsikter - Bara några
kilogram klyvbart material ger samma
energi som hundratusentals ton kol!

Med hjäp av styrstavar går det att hålla en
kedjereaktion i gång utan att den övergår i
explosion.

Kärnkraftverk
I Sverige finns två typer av reaktorer:
Kokvattenreaktor (Forsmark 1-3, Oskarshamn
1-3, Ringhals 1)
Tryckvattenreaktor (Ringhals 2-4)

Kokvattenreaktor

Man arrangerar det klyvbara materialet i bränsleelement som består av många bränslestavar.
Mellan dem finns styrstavar som består av
material som absorberar neutroner. Allt sänker
man ner i ett kylmedel, mest vatten, som för bort
värmen. Hela arrangemanget kallas för
kärnreaktor.
I en behållare (containment, 1) finns bränslestavar (2) och
reglerings- och bromsstavar (3). De är omgivna av vatten
som förångas så att ånga med högt tryck bildas. Ångan
driver en turbin (8,9) med generator (10). I en kondensator
(12) kyls ångan och det kondenserade vattnet pumpas (15)
in i reaktorn igen. De svenska kärnkraftverken ligger vid
havet så att kondensatorn kan kylas med havsvatten (13).

Säkerhet
Forsmark 1+2

Två saker får aldrig sluta fungera:
- Styrsystemet med reglerings- och bromsstavarna som också ansvarar för snabbstopp,
- Kylsystemet med pumparna (15, 16 i diagrammet) som måste föra bort ”eftervärmen” även om
kedjereaktionen har stoppats. Radioaktiviteten i
reaktorbehållaren (1) fortsätter nämligen och
producerar mycket värme.
Brister en av dem blir det en härdsmälta som i
Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima

”Aldrig” finns inte.
Tekniska system med komponenter
som aldrig får sluta fungera är obehärskbara !

Radioaktivitet –
vad gör strålningen?
Radioaktiv eller ”joniserande” strålning
sänds ut av sönderfallande atomkärnor. Ett
fåtal sådana ostabila kärnor finns naturligt.

En stor mängd bildas i kärnreaktorer. Strålningen förstör vävnad och arvsmassan i
kroppscellerna med tex cancer som följd.

Vad är det?

Vad gör strålningen i kroppen?

Det finns ett fåtal naturligt förekommande
radioaktiva atomsorter, tex uran, radium, radon. De
är bundna i jordskorpan, bra avskärmade och
tämligen ofarliga. Radon är ett undantag eftersom
det är en gas som blandas med luften när man
”öppnar” jorden och frisätter den. I Sveriges urberg
finns både uran och radon.
Mer problematiskt är ”konstgjord” radioaktivitet som
uppstår i en kärnreaktor. Klyvningsprodukter är
radioaktiva (tex strontium 90, jod 131, cesium 137)
och likaså tunga element som inte finns i naturen
och som bildas från uranatomer genom att uppta en
eller flera neutroner. Dessa ”transuraner” (tex.
plutonium) sönderfaller igen under emission av
strålning men det kan dröja flera 100 000 år. Det är
de som gör att radioaktivt avfall är farligt så länge.
Strålningen gör också allt material i reaktorn
radioaktivt, tex betong, rör, vatten.
De viktigaste strålningsarterna
Alfapartiklar är små atomkärnor, lätta att avskärma
men extremt farliga när de strålande ämnen inandas
eller sväljs. Exempel: Radon och Plutonium.
Relativ farlighet
20
Betapartiklar är snabba elektroner som tränger in lite
djupare.
Relativ farlighet
1
Gammastrålning är energirikt ”ljus” och tränger djupt
in i materia
Relativ farlighet
1
Neutronstrålning uppstår i reaktorer och kärnexplosioner. Svårt att avskärma.
Relativ farlighet
ca. 10

Några ”bekanta” radioaktiva isotoper
och var de skadar kroppen mest.
isotop
Strontium 90
Jod 131
Cesium 137
Radon 222
Uran 238
Plutonium 239

tas upp i

strålningsart/halveringstid

skelett
sköldkörtel
muskler
hela kroppen
lungor, skelett
lungor, skelett

 / 28 år
,  / 8,1 dygn
,  / 30 år
 / 3,5 dygn
 / 4,5 mrd år
,  / 24 000 år

Efter
Fukushima
testas en
flicka på
radioaktivt jod
i sköldkörteln.
(www.
avaaz.org)

Radioaktiv strålning kan bryta kemiska bindningar
och därmed „skjuta sönder“ molekyler i kroppens
celler. Det kan ha två olika konsekvenser:
Celldöd. Så länge det inte dör för många celler kan
kroppen reparera skadan eftersom celldöd även
förekommer naturligt. Men om strålningsdosen
överstiger ett tröskelvärde skadas vävnader och
därmed organ. Skadorna uppstår omedelbart.
„Strålsjukan“ är en konskvens av omedelbara
organskador efter höga doser.

Mutationer. Cellernas DNA ändras så att de kan
föröka sig med ändrad arvsmassa. Det kan leda till
cancer, genetiska skador eller embryonala
missbildningar. Dessa skador sker helt slumpmässigt
och det finns inget tröskelvärde. Ibland syns verkan
först lång tid efter exponeringen. Enligt IAEA hade
2005 ca 4000 personer i Ryssland, Ukraina och
Vitryssland dött av cancer till följd av olyckan i
Tjernobyl 1986. En rapport från WHO och IAEA
räknar med att siffran kommer att stiga till minst 9000
de närmaste åren. Många barn insjuknar. Miljö- och
medborgarorganisationer talar om betydligt högre
siffror.

En effekt av låga strålningsdoser: Statistiska
undersökningar i Tyskland och Frankrike har visat
50% ökning av antalet leukemifall hos barn som bor
nära ett kärnkraftverk.

Slutförvaring
Ett olösbart problem
Varje år produceras ca. 12 000 ton
starkt radioaktivt avfall i världen. Men
ingenstans i världen finns en plats där
Avfall

avfallet kan lagras säkert i 100 000 år.
Hur kan man då fortsätta att använda
kärnkraft och att producera avfall?
Hur farligt är avfallet?

Svagt radioaktivt avfall:
Material som blivit radioaktivt genom kontakt med
strålning, tex. stålrör, betong från reaktorbyggnaden, kylvatten osv., dessutom avfall från tex.
forskning och medicinsk användning.
Starkt radioaktivt avfall:
Strålande grundämnen som bildas i en reaktor
genom kärnklyvning eller omvandling av uran till
tyngre element. En del har en kort halveringstid
(131J, 137Cs, 90Sr ...), en del strålar i många
hundratusen år (237Np, 239Pu, 241Am ...).

Hur tänker man förvara avfallet?
I Sverige upparbetar man inte
bränsleelementen. Man vill
insluta använda element i
behållare vars yttermantel
består av koppar (KBS-metod).
De ska omges med lera
(bentonit) och sänkas 500 m
djupt i urberget där det
fortfarande finns
grundvatten.
Ny forskning
visar att det
är tvivelaktigt
KBS-metoden
om kopparkapslarna
K
kan motstå
B
S
korrosion i 100 000 år.
Dessutom kan kapslarna
hämtas upp igen. Det ökar
risken att de kommer i fel
händer.
Ett alternativ är att lagra avfallet
i borrhål som är så djupa att
vattenutbyte inte äger rum.
Borrhålen ska då förslutas
oåtkomligt.
Jämförelse ”KBS” och ”djupa borrhål”

Om man skulle placera ett använt bränsleelement
i mitten av en fotbollsplan och en människa skulle
börja springa förbi den så skulle hon vara döende
när hon nådde andra spelplanskanten.

Räddning genom ”transmutation”?
Det finns idéer om nya kärnreaktortyper (”fjärde
generation”) som kan sänka förvaringstiden
genom ”transmutation” av kärnavfall.
Transmutation betyder omvandling av långvarigt
avfall genom bestrålning i de nya reaktorerna till
avfall med kortare strålningstider. De behöver en
slutförvaringstid av ”bara” ca. 1000 år.
Men:
- Vem kan garantera säker förvaring i ”bara”1000
år?
- Tekniken finns inte än. Ingen vet om den
fungerar. Men lösningen behöver vi nu.
- Hela den farliga hanteringen av kärnbränsle
och kärnavfall samt problematiken med
atombombsmaterial skulle fortsätta.
- Tekniken skulle i vilket fall komma att bli så dyr
att den inte kan konkurrera med förnybar
energi.

Slutförvaring –
när tar den slut?
Det radioaktiva avfallet från världens
kärnkraftverk måste förvaras oåtkomligt
i minst 100 000 år. Hur kan man tro att

detta är möjligt? Det är lika länge som
tiden som gick sedan homo sapiens kom
från sitt ursprung i Östafrika till Europa!

Vi vet inte vad de kommande åren kommer att medföra.
Naturkatastrofer – Klimatförändringar – Bankkrascher – Fascistiska regimer – Fördelningskrig – Terrorism

Vi har ingen rätt att addera problem med kärnavfall till detta!

Osäkerhet
Om Fukushima hade varit här ...
Ingen teknisk anläggning kan byggas
100% säker. Därför händer det olyckor.
Speciellt med kärnkraft är att olyckor är

så katastrofala. Kontamineringen täcker
stora områden och varar i generationer .
Olyckor är utsträckta både i rum och tid.

Tjernobyl och Fukushima
Efter haverierna i Tjernobyl 1986 och Fukushima
2011 blev stora områden radioaktivt kontaminerade och obeboeliga i decennier. En del av dessa
områden evakuerades, andra av politiska skäl inte
fastän strålningsnivån var och är hög. Dödsoffren
efter Tjernobyl bara i Ukraina, Vitryssland och
Ryssland är hittills minst 4000 (IAEA) och kommer
att stiga. Dödsfall efter Fukushima har knappt
börjat än, men kommer med säkerhet.
Katastrofernas omfattning kan man bara förstå
när man översätter dem till hemmaplan.
Därför har vi ritat in de värst kontaminerade
områdena skalenligt på Sverigekartan:
Tjernobyl blev Oskarshamn,
Fukushima blev Ringhals
Tjernobyl-området är splittrat. Det beror på hur vindarna
blåste och var det regnade. Förutom ett stort område kring
Oskarshamn kunde också Stockholm ha blivit obeboeligt.
Fukushima-området är mera kompakt. Anledningen är att
det allra mesta blåstes österut i havet – tur för Japan, otur för
havets djur- och plantliv. Ändå kunde Göteborg ha blivit svårt
drabbat och E6:an skulle vara avstängd i decennier.

Hur ett kontaminerat område efter ett haveri i
Forsmark, Ringhals eller Oskarshamn verkligen
skulle se ut är oförutsägbart. Det beror helt på
väderförhållandena.

Dubbelringarna representerar
20 och 30 km zonerna runt de
tre svenska kärnkraftverken.

Är svensk kärnkraft säkrare?
Det är alltid den
”mänskliga faktorn”
som ligger bakom
incidenter och haverier.
Alltid är det planeringsfel, slarv eller ”bristande säkerhetskultur”.
Också i Sverige.
Några få exempel som
ni kanske kommer
ihåg.

Forsmark 2006-07-25: En kortslutning utanför
kraftverket ledde till en snabbstopp av reaktorn.
Det orsakade en överspänningspuls som slog ut
två av fyra dieselaggregat till nödströmförsörjning.
I mer än 20 minuter visste ingen vad som
försiggick. Kort före en härdsmälta återfick man
kontrollen.
Ringhals 2011-11-13: Media rapporterar att en
brand i reaktor 2 i maj hade orsakats av en kvarlämnad dammsugare som kortslutits under ett
tryckprov. Man hade velat spara tid.
Oskarshamn 2012-12: Strålsäkerhetsmyndigheten ställer kraftverket under särskilt tillsyn. Förordnade säkerhetsåtgärder har inte genomförts.
Ledningen uppger att de var upptagna med
effekthöjningen och därför inte hade tid.

Uran i Sverige Prospektering och brytning?
Det finns ganska mycket uran i Sverige.
Som tur är koncentrationen inte hög och
brytningen inte lönsam. - Än så länge.

Uranbrytning i Sverige
I Sverige förekommer uran huvudsakligen i alunskiffer. När Sverige på 50-talet planerade att bygga
både kärnvapen och kärnkraft började man utvinna
uran från alunskiffer i Ranstad i Västergötland. Pga
uranets prisfall stängdes dock gruvan 1969. Totalt
har bara 210 ton uran utvunnits.
Uran från alunskiffer utvinns genom biolakning. Man
tillsätter bakterier som ”äter upp” sulfater i malmen
och ”kissar ut” svavelsyra som i sin tur löser ut tungmetaller som nickel, uran osv.
Kvar efter ett dagbrott blir gruvhål, avfallshögar samt
lakvatten och lakrester som är radioaktiva och
innehåller tungmetaller. Lakvätskedammar kan
brista som tex november 2012 då lakvätska läckte ut
i finska nickelgruvan i Talvivaara. Medan radioaktiviteten och tungmetallerna förr var lagrade säkert i
alunskiffret är de nu uppe i dagen. Avfallshögar och
lakrester måste lagras vattentätt i all framtid annars
fortsätter urlakningen och tungmetaller läcker ut.
Saneringen av lakresterna vid dagbrottet i Ranstad
är än idag inte avslutatad.
Prospektering idag
Idag är det utländska företag som har fått tillstånd
och gör provborrningar. Uranhalterna är dock låga
(max. 0,04%, mest mindre än 0,02% ).
Ändå finns planer på brytning, tex i Västergötland
och i Storsjöområdet. Brytningen skulle förstöra
stora jordbruks- och skogsområden. Produktionen
skulle överstiga det svenska behovet och till stor del
tjäna exporten.
Motståndet är stort. Kommunerna Berg, Krokom, Åre
och Östersund i Jämtland och Falköping, Skövde
och Tidaholm i Västergötland förklarar att de tänker
stoppa ”landskapsmorden” med hjälp av den
kommunala vetorätten. De säger att prospekteringsaktiviteterna redan nu skadar kommunernas utveckling, då hållbara satsningar läggs på is i bygder som
kanske blir obeboeliga inom några decennier.

Uranmalmsbrytning är en smutsig affär.
Den frisätter strålning och lämnar giftslam och stora förstörda naturområden.

Så kunde uranbrytning vid Storsjön (Jämtland) se ut.
(Nej till uran i Storsjöbygden)

Och så skulle avfallshögen vid Storsjön ändra landskapet.
(Olov Holmstrand, Jan Lindblom, Uranbrytning i Sverige?)

Urandagbrott i Australien (wikipedia)

Lakvattendamm i Tjeckien (wikipedia)

Finns det nog?
Förnybar potential i Sverige
Sveriges energianvändning 2012

Elproduktion 2012

År 2012 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer.
Finns det förnybar potential som kan ersätta det?
Dessutom användes 124 TWh fossil energi,
mest bensin och diesel som måste ersättas
på sikt.
De följande tavlorna visar att det kan gå bra.

Jordens förnybara resurser är enorma!

Många behov konkurrerar om utrymmet

Nästan all förnybar energi kommer från solen,
antingen direkt i form av ljus och värme eller
indirekt som biomassa, vind, vatten- och vågkraft
samt berg-, mark- och vattenvärme. Bara
tidvattenkraft och geotermi har andra källor.

I alla tider har människans ingripande påverkat
naturen. Under 1700 talet var stora områden
kring järngruvor, masugnar och hammare nästan
kalhuggna pga behovet av timmer och kol.

Från: the advanced energy [r]evolution, European Renewable
Energy Council och Greenpeace, 2011, www.energyblueprint.info

Solens ljus- och värmeinstrålning på jorden skulle
räcka 2850 gånger för världens totala energibehov,
vinderergin skulle räcka 200 gånger osv.. Globalt
finns alltså gott om resurser.
Men vilka förnybara energikällor finns i Sverige och
vilka är mest ekonomiska att använda?
De kommande tavlorna diskuterar detta.

Användning av fossil- och kärnenergi har skapat
välstånd på bekostnad av långvariga eller irreversibla förändringar och problem som klimatuppvärmning och kärnavfall.

Produktion eller ”insamling” av förnybar energi
kräver unrymme, konkurrerar med andra behov
och betyder ingrepp i naturen. Men ingreppen är
reversibla. Ett dagbrott för kol eller uran och en
slutförvaringsplats för kärnavfall försvinner aldrig.
Ett vindkraftverk kan rivas och återvinnas totalt.
En energiskog kan åter bli vanlig skog. Även ett
vattenmagasin kan tömmas och spåren
försvinner så småningom.

Vindkraft, potential i Sverige
2013 producerades
10
Möjlig ökning inom 10 år: ca. 30

TWh
TWh

Ökad användning kan ersätta

5 kärnreaktorer

Stor outnyttjad potential
I Sverige har vindkraftsdebatten kommit i gång
sent. Först nu när vindkraft lönar sig ekonomiskt
tack vare andra länders utvecklingsinsats tar produktionen fart. Under år 2013 ökade den till 9
TWh, ungefär lika mycket som 1 1/2 svenska
kärnreaktorblock producerar. Stora projekt är på
gång och en ökning med 3 TWh per år är
realistiskt.

wikipedia
och Svensk
Vindenergi
Grafik: wolran

På våra breddgrader är vindarna starka, särskilt
på vintern då elbehovet är högst. Fastän vindstyrkan fluktuerar blåser det nästan alltid någonstans i Sverige, även nattetid. Fluktuationerna
kan utjämnas med vattenkraft när kraftnätet har
anpassats. Medelvindstyrkan är högst på havet,
på sjöarna, längs kusterna och på topparna.

Vindhastighetskarta över Värmland (www.vindlov.se, mod. wolran)

Fult och bullrigt?

Och fåglarna?

Är en järnväg ful? Är en motorväg ful? Eller en kraft- Den absolut största faran för fåglar är katter (tar 10
ledning? Eller alla de vita silagebalarna på åkrarna? milj. per år), därefter trafiken, fönsterrutor, elledningar och oljeutsläpp. 5000 vindkraftverk skulle döda
Det beror nog på inställningen vi har om vi kan
omkr. 36 000 fåglar per år, mycket färre än oljeutacceptera eller tolerera något eller inte. Om vi
släpp. Omsorgsfull placering minskar risken för
tycker att varje land först och främst ska använda
fåglar och även fladdermöss. (2011: www.naturvardsverket.se/vindval)
sina egna resurser innan andras resurser tas i
anspråk så måste vi nog acceptera förändringar i
landskapet.
Potentialen är så stor att man inte behöver sätta
upp vindkraftverk överallt. Diskussionen är bra och
har lett till kriterier och regler angående avstånd
från bebyggelse och skyddsvärda områden.
Och så kan man efter omställningen till förnybar
energi lägga ner alla kärnkraftanläggningar och
behöver inte börja med uranbrytning, något som
verkligen är fult och dessutom förstör miljön för
alltid – det gör inte vindkraftverk.

Sachsen-Anhalt, Tyskland – direkt fult är det nog inte.
Moderna verk har en förvånansvärt låg bullernivå. Foto: wolran

Biomassa, potential i Sverige
2012 användes direkt
75 TWh
+ andel i fjärrvärme ca.
30 TWh
summa ca.
105 TWh
Möjlig ökning inom 10 år: ca.100 TWh
varav el (kraft-värme, biogas) 20 TWh

Ökad användning kan ersätta

3,3 kärnreaktorer

+ mycket
fossil energi

Skogen
Ved, flis, pellets är vår största
källa för värmeenergi. I fjärrvärmeverk har flis (och sopor)
ersatt nästan all olja och kol.
Där utvinns dessutom el (kraftvärme-koppling). En ökning är
möjlig (se tavla ”Andra Källor”).
Trots ökande uttag av råvara
har mängden skog inte avtagit.
Seriösa uppskattningar påstår
att det går att mer än fördubbla
Kakelugn – gammal
uttag av GROT (grenar och
bra teknik med
toppar) de kommande 10 åren. värmelagring och
Mycket värme och el utvinns
hög verkningsgrad.
också från avlutar från
pappersindustrin.
Årlig tillväxt och
bruttoavverkning
i Sveriges
skogar. Minst
sedan 1920talet är tillväxten
i Värmlands
skogar större än
avverkningen.
(skogsstyrelsen)

(www.regiongavleborg.se/verksamhet/swxenergi)

Skogsråvaror kan även användas för att utvinna
metanol. Enligt www.varmlandsmetanol.se är det
en effektiv process och det finns ca. 5 TWh/år
outnyttjad potential bara i Värmlands skogar.
Metanol kan användas som fordonsbränsle eller
för att framställa andra kemiska produkter.

Åker och djur
Att använda åkermark till att odla råvaror till etanol
eller olja är kontroversiellt eftersom det konkurrerar
med matproduktion och kräver konstgödsel och
bekämpningsmedel. Däremot finns det en än så
länge svårbedömbar potential för biogasproduktion.
Råvaran kan vara vilken slags biomassa som helst
utom trä. Gödsel från djur går bra, likaså gräs,
halm och organiska sopor.
Restmaterialet är utmärkt och ogiftig gödsel som
kan gå tillbaka till åkrarna så länge det inte blandas
med andra sopor.
Biogas består nästan bara av metan och koldioxid
och kan lagras.

Biogas används ofta lokalt till värme och elproduktion. Avskiljer man metanet är det identiskt
med natur- och fordonsgas.

Större biogasanläggning i Tyskland.

Vattenkraft, potential i Sverige
2012 producerades:
78 TWh
Möjlig ökning inom 10 år: ca. 0 TWh

En ökad användning av vattenkraft
är osannolik.

2012 var ett ovanligt vattenrikt år

Mycket vattenkraft !
Sverige har mycket vattenkraft som står för nästan
hälften av elproduktionen. Men alla stora älvar
förutom de skyddade är utbyggda. Dessutom
anses byggandet av stora vattenkraftanläggningar
inte hållbart, för att det betyder ett stort ingrepp i
miljön och för att förruttelse av biomassa under
vattnet producerar klimatskadlig metan.
En viss ökning är dock möjlig när renoveringar
anstår, då gamla turbiner ersätts med större som
kan utnyttja mer vatten vid höga flöden. Om det
lönar sig är en ekonomisk fråga.
För småskalig vattenkraft finns tillväxtmöjligheter
genom att återuppbygga gamla små kraftverk som
lades ner när stora vatten- och kärnkraftverk
byggdes. Det lönar sig men i absoluta siffror är
potentialen inte särskilt hög. Svenska vattenkraftföreningen pratar om 2,7 TWh/år fram till 2020.
Enligt vattenverksamhetsutredningen som
undersöker vilka förändringar behövs för att kunna
omsätta EU's miljödirektiv blir det samtidigt en
minskning av befintlig vattenkraftproduktion.
Antal små
vattenkraftverk
(<1,5 MW)
mellan 1900
och 2000. Det
finns potential
att bygga upp
dem som
försvann under
50 till 80-talet
(www.svenskvattenkraft.
se)

.

Elproduktion
i Sverige
började med
vattenkraft.
Först under
70-talet kom
kärnkraften.

Större vattenkraftverk (>20 MW) i Sverige
(www.svenskenergi.se).

Vind och vatten matchar bra
Att Sverige har så mycket vattenkraft har en stor
betydelse för utbyggnad av andra förnybara
energikällor, särskilt de fluktuerande som vindoch solkraft. Vattenkraftverk kan snabbt anpassa
effekten till elbehovet genom att ändra vattentillflödet. Finns det mycket vind- eller solel, sparar
man vattnet i magasinerna, blåser det inte,
använder man vattenkraft istället.

Solenergi, potential i Sverige
Solel: 2012 producerades
0,02 TWh
Möjlig ökning inom 10 år: ca. 0,5 TWh
Solvärme 2012:
okänd

Solel, solpaneler
Fördelen med solenergin är att den finns överallt.
Dessutom finns anläggningar i varje storlek,
passande till varje plånbok. Det är helt enkelt
roligt att ha en solpanel på taket. Nackdelen är
att solen bara skiner ibland, särskilt i Norden, och
aldrig på natten. Sverige är inget ”solland” precis.

Ökad användning kan ersätta

0,1 kärnreaktorer
Solvärme, solfångare
Ekonomiskt lönsam är solvärme. Per år får man
ungefär 600 kWh per m². Värmen kan lagras i en
akkumulatortank som ofta redan finns i fristående
hus. Omkring 5 m² solfångare räcker oftast till en
familjs varmvattenbehov från mars till oktober.

Författarens grannes vakuumrörsolfångare

Solenergin är det förnybara energislag som
fluktuerar mest och solenergi är okoncentrerad.
Per m² solpanel får man bara ca. 160 kWh
elenergi per år i Sverige. Vill man ersätta en
enda kärnreaktor med solel behöver man drygt
600 000 större hustak (60 m²) täckta med
solpaneler! Priserna för solpaneler har sjunkit
dramatiskt under de gångna åren. El från nya
anläggningar är numera billigare än från ny
kärnkraft och kan kanske snart konkurrera med
andra förnybara energislag. Lönsamt är det alltid
för lokal använd-ning i tex kolonistugor,
fjällstugor, på öar eller till parkeringsautomater
(”island solutions”) där man kan spara in
kostnaderna för elledningen. För att kunna
utjämna solskenets fluktuation har man då en
akkumulator. Det kan räcka till ljus, TV och
kanske kylskåp men inte till större förbrukning.

Timmarna per månad där solfångare i Östra
Ämtervik (Värmland) levererade värme.

Egen solvärme dyker inte upp i någon statistik
över energiproduktion. I bästa fall räknas den
som ”besparing och effektivisering”.

Andra källor,
potential i Sverige
Det finns en rad energitekniker som kan
bidra till bättre utnyttjande av befintliga
energislag och till energibesparingar.

El från kraft-värme-verk
Över 50% av alla hushåll är anslutna till fjärrvärme
som produceras främst från flis och sopor.
Eftersom el är en så värdefull form av energi lönar
det sig att driva en ånggenerator i värmeverken
och bara använda ”spillvärmen” (som utgör 6080% av energiinnehållet) till uppvärmningen. Det
produceras redan 18 TWh/år el på detta vis. Vi
uppskattar att utbyggnad av fjärrvärme och
omställning av alla värmeverk kan ge 10 TWh/år
till (se tavla ”biomassa”).
Mark-, berg-, vattenvärme
I hus som inte kan anslutas till fjärrvärme (tex villor
och gårdar) kan en värmepump vara ett bra val.
Jämfört med direktverkande eluppvärmning kan
elförbrukningen minskas ner till 1/4. Men det är
fortfarande värdefull el som används. En luft-luft
värmepump är bra vid utetemperaturer ner till ~0°
men är knappast bättre än direkt el när det är som
kallast. En kakelugn, en ved- eller pelletspanna
kan vara ett komplement eller alternativ till
värmepump. Braskaminer har ofta en låg
verkningsgrad.
Potentialen för elbesparing i Sverige är 10-15
TWh/år (SERO)

I entusiastiska kretsar överskattas deras
potential för Sverige ibland (tex. vågkraft). Här beskriver vi teknikerna kort.

Kraftvärmeverk, schematiskt. Ångan från pannan driver en
turbin som genererar el. Efter turbinen kondenseras ångan.
Värmen som förs bort lagras i en akkumulatortank och
levereras därifrån till kunderna (wolran).

VP värmepump
E element
Med hjälp av en värmepump kan
man utnyttja den annars värdelösa värmen vid låg temperatur
som finns i berg, mark, vatten.
Metoden har blivit ganska
effektiv (wolran).

Geotermi
I vulkaniska områden kan temperaturen öka
snabbt med djupet och det är lönsamt att utnyttja
denna värme. Sverige är inte vulkaniskt och
geotermi lönar sig sällan. Men tex Lund har
hyggliga förhållanden och utvinner mycket av sin
fjärrvärme med hjälp av djupa borrhål och
värmepumpar.
Våg- och tidvattenkraft
Att utnyttja vågornas rörelse kan bli lönsamt längs
oceanernas kuster men knappast i Sverige. För
att samla in nämnvärda energimängder behövs
dessutom stora havsytor. Tidvattenkraft finns inte i
Sverige. Potentialen för båda är försumbar.

Geotermi är särskilt lönsamt nära de
tektoniska plattornas kanter där det också
finns många vulkaner, tex i Island och Japan.
Sverige ligger mitt på en platta (wikipedia).

Energisparpotential i Sverige
2012 var energianvändning
totalt 377 TWh
varav el 128 TWh

20% minskning kan ersätta 26 TWh el eller

4,5 kärnreaktorer

Den bästa energin är den som inte behövs
Sveriges Energiföreningarnas Riksorganisation
(www.sero.se) säger att det går att minska elförbrukningen i Sverige med en tredjedel eller mer
än 50 TWh/år. Säkert går det att minska all annan
energiförbrukning lika mycket. Rent tekniskt verkar
det rimligt. Men det är inte bara en ekonomisk
fråga utan rör även vårt politiska system som
bygger på tillväxt och ökad konsumtion.

EU antog 2008 en överenskommelse som
innebär att fram till 2020 ska
- utsläpp av växthusgaser minska med 20%
(30% om det blir ett internationellt avtal),
- energiförbrukning minska med 20% genom
effektiviseringar,
- andelen förnybar energi öka till 20% (Sverige
uppfyller det pga vattenkraft och fliseldning)

Hur kan vi minska energianvändningen?
Energianvändningen kan minskas på två sätt:
- Effektivisering innebär en minskad förbrukning
genom tekniska åtgärder utan att man behöver
ändra sitt sätt att leva.
- Ändra livsstil och låta bli vissa saker.
Faktiskt låter vi inte bli något i nuläget. Istället tar
vi upp ny energiförbrukning ungefär i samma takt
som effektiviseringen minskar den.
Exempel:
- Bilarna förbrukar mindre bränsle.
Men: Det köps större bilar och körs mer.
- Vitvaror och lampor har blivit betydligt
energisnålare.
Men: Dator och kommunikation förbrukar allt mer
och torktumlare som inte fanns förut förbrukar
dubbelt så mycket el som tvättmaskinerna.
- Isolering minskar värmeförluster.
Men: Hus och lägenheter blir allt större.
På så vis har
energiförbrukningen under
de gångna 15
åren varit
ganska
konstant och
vi har inte
vunnit något.

Uppdelning av
elförbrukning i
tyska hushåll
2012. Vi
hittade ingen
aktuell
uppställning för
Sverige men
det ser nog
ungefär
likadant ut
(wikipedia).

Att ändra livsstil skulle framför allt betyda att
konsumera mindre. De flesta känner nog att det
skulle kunna gå ganska bra om alla är med.
Men hur ska vårt politiska och ekonomiska system
fungera då? Vi hör ju varje dag att konsumtionsminskning kostar arbetsplatser och att den största
katastrofen skulle vara om det inte skulle bli någon
tillväxt. Än så länge verkar lösningen vara att
konsumera mera men mera hållbart.
Men är det hållbart på lång sikt? Det handlar ju
inte bara om at byta klimatskadlig mot förnybar
energi men också om att bevara andra begränsade resurser. Vi måste inte bara räkna med peakoil men också med peak-fosfat och andra peakar.

Hur ska det gå

?

Omställning –
vad innebär det?
Att fasa ut kärnkraft och fossil energi
innebär en omfattande omställning. Den
berör produktion, arbetsplatser, vårt

sätt att konsumera, att bo och att resa,
landskapsbilden – allting. Det går inte på
en dag men mycket har redan hänt.

Förändringar
Nya vindkraftverk
I slutet av år 2012 fanns ca. 2400 verk (varav
många mindre) som producerade 7,2 TWh/år,
motsvarande mer än en svensk kärnreaktor. Nya
verk är större. Man behöver ungefär 5000 verk för
30 TWh/år. Sammanlagt innebär detta 1 verk per
drygt 60 km² – inte särskilt tätt!
Bort med kärnkraftsanläggningar
Till skillnad mot vindkraftverk går det inte så lätt
att riva kärnkraftsanläggningar. Det mesta kan
rivas snabbt men reaktorns ”hjärta”, tryckbehållaren, är så radioaktiv att den kan tas bort först
efter 10-20 år. Kvar blir mycket radioaktivt avfall
som måste slutförvaras säkert i 100 000 år.
Kraftnätets anpassning
Förnybar energi framställs och insamlas decentraliserat, ungefär som vattenkraft. Det behövs nya
kraftledningar från norra Sverige och från vindrika
trakter till befolkningstäta områden i söder.
Samtidigt avlastas nätet av decentraliserad elproduktion med vind, biogas och kraftvärmeverk .
Ny roll för jordbruk och glesbygd
Decentraliserad produktion av råvaror (trä till fliseldning, biomassa till biogas) ger jord- och skogsbruket en ny roll och en ny chans. Vindkraftverk
ger markägarna bra skogsvägar och en välbehövd
inkomst.
Trafik
Det finns många idéer hur omställningen från
bensin och diesel till biogas, bioväte, etanol,
metanol eller el ska gå till men frågan är inte löst.
Miljövänlig trafik (kollektiv, cykel etc) måste öka.
Gamla arbetsplatser försvinner, nya kommer
Med säkerhet blir det en stor omstrukturering.
Några arbetstillfällen kommer att försvinna men
många nya kommer att uppstå i sektorerna miljö
och förnybar energi – om man hoppar på tåget i
rätt tid. Gör man inte det kommer andra att göra
affärerna.

Stamnätet nu
och sedan
(schematiskt).
Nätet är numera
anpassat till tre
stora kärnkraftverk och till att
samla in el från
vattenkraft. I
framtiden försvinner kärnkraften. Istället
behövs det
insamlingsledningar för el
från vind,
biogas och
kraft-värmeanläggningar.
(wolran)

nu

sen

”Kombinationskraftverk”
Lokal kombination av fluktuerande källor (vind, sol)
med lagringsbara (biogas,
vattenkraft) kan ge
kontinuerlig försörjning.

Ovan: schematiskt.
Till vänster: exempel i
Tyskland. Biogas,
sol- och vindenergi i
omedelbart
grannskap.
(wikipedia)

Tyskland: arbetsplatser i förnybarenergi-branschen
Redan nu:
2004 160 500
investeringar i
2010 367 400
förnybar energi är
2011 381 600
2020 >400 000 (prognos, större än i
konventionell
fler än i kemibranschen)
el+gas-försörjning
(wikipedia)

Vad kostar det?
Energins verkliga kostnader
Priset vi betalar för energi motsvarar inte
de verkliga kostnaderna. Skatter, skattebefrielser, subventioner och bidrag tillkommer eller dras av. Nationalekonomiskt
avgörande är de verkliga kostnaderna.

Energiproduktionen påverkar miljön och
klimatet och medför risker som samhället
får betala. Dessa kostnader räknas
vanligtvis inte. CO2 utsläpp är ett mått på
sådana ”externaliserade” kostnader.

Verkliga och ”externaliserade” kostnader
Livscykelkostnader för olika energislag

EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz, lag om förnybar energi. (wikipedia tysk)
EDF: Franskt energiföretag, enligt anbud att bygga ny kärnkraft i Storbritannien
DIW: Tyska forskningsinstitutet för näringslivet
(www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-915672.tml

priser per kWh

totala energipriser

EU(27)

Källa:EREC (European Renewable Energy Council) och Greenpeace
(www.energiblueprint.info/)

Det finns många beräkningar av de verkliga
kostnaderna för ny energi. Här visar vi inmatningspriserna för nya anläggningar enligt tyska
EEG som är beräknade som kostnadstäckande.
Vi jämför med priset för ny kärnkraft som franska
koncernen EDF kräver och med en uppskattning
av tyska DIW. Efter solpanelernas prisfall under
sista året är ny kärnkraft dyrare än solel! Billigast
är vindkraft på land. Kärnkraft går bara att bygga
med statliga subventioner och samhälleligt stöd.
Kostnader för energiomställningen
Kostnaderna för energiomställningen har undersökts i en studie från EREC och Greenpeace. Där
jämförs tre scenarier: reference – fortsätt som
förut, energy [r]evolution och advanced energy
[r]evolution med lite olika snabb omställning. I
början stiger kostnaderna i alla scenarier men
starkare för omställningsscenarier pga
nödvändiga investeringar. Men efter ett tag faller
priserna för att ”energiråvarorna” vind, sol och
vatten är gratis. En ny studie från tyska
Fraunhofer-Institut IWES visar att denna
brytpunkt kommer att inträffa omkring 2032.
”Externaliserade” kostnader
En del av de kostnader som vanligtvis inte räknas
är kostnader för miljöpåverkan. Dessa speglas
delvis i utsläppet av CO2 per producerad kWh. Ett
kärnkraftverk producerar nästan inget CO 2. Men
det gäller inte uranbrytningen, bearbetningen och
avfallshanteringen. Totalt sett blir då kärnkraft
bättre än kol, olja och naturgas men tydligt sämre
än förnybar energi som vatten-, vind- eller
biokraftvärme.

Ställ om!
Det går – bara vi vill
Omställningen kommer. Ju tidigare
desto bättre. Den som är ute tidigt
uppmuntrar och hjälper andra och
Vad kan du göra?
Undvik energiförbrukning
- färre prylar
- värmeisolering
- stäng av ljus och värme där det inte
behövs
- gå, cykla, åk tåg och buss
- skaffa mindre bil
- res inte så långt bort, ha det
roligt i närheten istället
- mer umgänge med andra
- bli delägare i förnybar energi
med mera . . .
Tryck på politiker och företagare
att
- investera i energisparande
maskiner, utrustning och
processer
- isolera offentliga byggnader och
hyreshus
- satsa på förnybar kommunal
försörjning
- satsa på biogas i kollektivtrafik
med mera . . .
Påtryckningar blir bäst gemensamt.
Anslut dig till:
- Antikärnkraftsrörelsen
- Naturskyddsföreningen
- Omställningsrörelsen
(”Hela Sverige ska leva”)
- Partier som verkligen
jobbar för förnybar energi
och miljö.
med flera . . .

kommer dessutom att göra bra
affärer. Det är roligt att vara med i
något som är bra!
Vad måste politikerna göra?
Fasthållandet vid kärnkraft binder tankekraft,
fantasi och ekonomi.
Därför behövs
- klara beslut angående avveckling av
kärnkraft. El från kärnkraft genererar
elöverskott och prisförfall. Förnybar el
har svårt att konkurrera.
- tydliga åtgärder
som gynnar förnybar
energi och besparingar,
tex. rotavdrag bara för
energisparande åtgärder
”The early bird catches the worm”
Omställningen kommer med
säkerhet. Att vara tidigt ute
lönar sig även ekonomiskt!
Sverige kan lätt ställa om. Ett
förnybart Sverige skulle vara
exempel och uppmuntran till
andra länder och deras rörelser
som har det svårare.

Kärnkrafts- och klimatproblematiken är globala.
Omställning här gynnar alla.
Tänk långsiktigt: Kanske kan
man sälja svensk reglervattenkraft till Tyskland som
Norge gör med Nederländerna? Då kan Tyskland bygga
mer vindkraft. Om Sverige kan
producera ett överskott av
förnybar energi skulle det
knappast bli ett problem att
hitta länder som vill köpa den.

Kärnkraften är dyr, farlig och onödig!
Föreningen Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades inför folkomröstningen 1980.
Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för:
att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
att satsa på förnyelsebara energikällor
ett resursbevarande samhälle
att avskaffa kärnvapnen
Kärnkraft kommer alltid att vara osäker och allt dyrare och måste därför avvecklas snabbt.
Många tycker att det inte är bra med kärnkraften men menar att det inte finns något
alternativ. Därför har vi undersökt frågan.
I utställningen visar vi att det tekniskt sett
är lätt att ersätta både de 10 svenska
kärnreaktorerna och dessutom en stor del
av den fossila energin, med förnybar
energi och energibesparing inom bara 10
år.

Bara den politiska viljan finns!
De svenska kärnreaktorerna är gamla och
opålitliga och måste i vilket fall tas ur drift
inom en inte alltför avlägsen framtid. Att tro
på kärnkraften binder mentala och
ekonomiska resurser och hindrar
utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Om du har kommentarer, skriv gärna en notis och stoppa den i lådan bredvid.
Vi skickar ut ett nyhetsbrev med aktuell information. Vill du vara med på vår
mejllista, lämna kontaktuppgifter (namn, e-post-adress eller adress) i lådan.
Vill du komma i kontakt med oss, gå in på vår hemsida, på facebook eller mejla:
www.folkkampanjen.se
info@folkkampanjen.se
www.facebook.com/groups/folkkampanjen
Hela utställningen finns att ladda ner som broschyr:
http://folkkampanjen.se/?page_id=10

