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• riksdagsbeslutet 1.7.2010

• följa upp eventuella nya byggprojekt

• bevaka OL 3

• kräva att atomkraftbolagen bär 
gränslöst finansiellt ansvar för olyckor 

• kritisera slutlagret/lagren för högaktivt 
avfall

• stoppa uranbrytningen



Uusi teollinen Suomi, WSOY 1994, 
Sitras publikationsserie (nro 137)
• Sitra = Jubileumsfonden för Finlands 

självständighet (främjar välfärden i 
samhället under tillsyn av riksdagen)

• tre utvecklingsvägar: den tredje 
kärnkrafts-Finland

• inga naturkatastrofer i Finland, stabil 
berggrund, mestadels sydvästlig vind dvs. 
bort från Väst-Europa, låg kriminalitet, 
stabilt samhällsskick, finska samhället och 
finländarna klarar svåra uppgifter som 
kanske inte kan anförtros andra



• vi kan målmedvetet skaffa hit sådan 
industri som man inte vill ha i Väst-
Europa

• ett flertal kraftverk vid sydkusten, 
en del kan vara atomkraftverk

• kapaciteten räcker även till för en 
betydande export 

• vår starka berggrund lämpar sig för 
slutlagring av atomavfall



riksdagens röstning 1.7.2010



HS, 12.3.2010



• Centerns nya ledning kritisk. Parti-
dagen röstade för, riksdagen splittrad

• justitiekanslerns, Jaakko Jonkkas 
anmärkning: näringsministeriets 
ledande energitjänsteman satt med i 
Outokumpus styrelse då Fennovoima 
beslöt om atomkraftsansökan

• Taisto Turunen beredde ”inte” 
ärendet om nya reaktorer i 
ministeriet

• enligt Jonkka äventyras tilltron till 
myndigheternas opartiskhet



• Matti Vanhanen, Mauri Pekkarinen, 
Sauli Niinistö anser att ärendet inte 
måste beredas om

• Ekonomiutskottet påverkades inte av 
anmärkningen

• Miljöutskottet röstade 9-8 nej till 
tillstånden

 



Statsrådets klimat-och energistrategi 
6.11.2008  

• ”Då man överväger ett 
principbeslut, utgår man emellertid 
från att atomkraft inte byggs i vårt 
land för bestående export.”

• “Periaatepäätöstä harkittaessa lähdetään kuitenkin 
siitä, ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme 
sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen”. 



Byggs för export
• Vattenfall Elförsäljning, v.d. Ilkka 

Salonen (Yle Hämeen Uutiset 18.2.08):
  ”Efter att den femte reaktorn blir 

klar i Olkiluto finns det mer 
produktion än konsumtion i de 
nordiska länderna”.

• Statistikcentralen: Elförbrukningen 
år 2008, 3,5 % lägre än 2007

• Sverige (Miljöaktuellt 16.2.10): Elförbruk-
ningen 4 % lägre 2009 jmf med 2008



Ilkka kolumn, Matti Kalliokoski, 10.3.2010

• Dagens atomkraftsdiskussion påminner 
på ett förvånansvärt sätt om Gosplan och 
kolchos-chefernas samarbete

• Hela landet och alla intresseorganisationer 
värvade för diskussionen om utbyggnaden

• atomkraften nästan helt avsedd att täcka 
tilläggskonsumtion

• utbyggnadsmotivering: toppförbrukningen
• Atomkraften har konstant samma 

effektivitet. Sällantoppar. Resten export 



Yle uutiset 18.5.2010, industrirådet Arto
Lepistö, näringsministeriet

• för att ersätta importen och 
kolkraften samt täcka tillväxten 
behövs år 2020, 17-19 TWh ny 
elproduktion

• ett atomkraftverk producerar 12-13 
TWh

• två producerar 24-26 TWh
• resten exporteras



HS 6.6.2010, tekn. dr. Jari Ihonen

• i principbesluten finns inga trovärdiga 
elmarknadsutredningar 

• påstående: då Norden bygger ut vind-, 
vatten- och atomkraft behövs inte ny 
elöverföringskapacitet till Central-Europa 
(= ingen export)

• de facto fördubblas överföringskapaciteten 
Norden – Tyskland - Holland redan 2020 + 
senare Norge – Tyskland - England

• överproduktion i Norden stimulerar till 
ny överföringskapacitet



Greenpeace, 2.6.2010
• regeringens egna utredningar visar att 

utsläppsminskningen p.g.a nya reaktorer 
blir en bråkdel av det ministrarna påstår

• regeringen utgår ifrån att samproduktion 
av el och värme minskar, fastän den i 
själva verket ökar

• elmarknadens integration med Mellan-
Europa har förbisetts

• vindkraftskostnadsuppskattningen är 
dubbelt större än verkligheten

• Fennovoima har inga planer för slut-
lager. Fyller inte kraven i kärn-energilagen  



Hbl 11.6.2010, tekn.dr. Bruno Bärs
(pens. specialforskare i kärnteknik)
• 2 nya kraftverk = tvåfaldig bas-

produktionen av energi,överproduktion
• Finland satsar olovligt mycket på ett 

kort. En olycka någonstans ökar kravet 
på att stänga reaktorer globalt

• Areva-EPR konceptets digitala 
automatkontroll har ifrågasatts av 
strålsäkerhetsmyndigheter i Finland, 
England och Frankrike



• Uusi Suomi 9.5.2010: regissören Aki 
Kaurismäki: ”Finland bygger en 
helvetesmaskin”

• HS 14.5.2010: HS-rådet motsätter sig 
nya atomkraftverk. Över hundra 
personligheter inom kultur/konst, 
vetenskap, media. 68 % nej, 22 % ja, 
10 % ?

• HS 18.5.2010: Fackförbundet för 
Finlands teaterregissörer tar avstånd 
från centralförbundet SAK:s 
ställningstagande för nya reaktorer



Aamulehti, 12.3.2010 (Taloustutkimus)

• Utbyggnad av atomkraften:
    Nej:             47 %      (kvinnor 64 %)
    1 reaktor:     22 %
    2 reaktorer:  11 %
    3 reaktorer:    6 %
    ? :                 14 %

• Om energibehovet ökar, vilken 
energiform?

    förnybar energi:  46 % mycket bra
                                  31 % rätt bra
    energibesparing:   23 % mycket bra
                                  38  % rätt bra
 



1-2-3 nya reaktorer?



Jorma Ollila, styrelseordförande för
Shell och Nokia, Yle nyheter 28.11.09

• atomkraften är endast en möjlighet att 
uppnå ett kolknappt samhälle 

• p.g.a. kostnader, urantillgång etc har 
atomkraften om 30-40 år ingen 
central roll i energiproduktionen

• lösningarna måste sökas i förnybar 
energi



Citigroups analysavdelnings svar på 
brittiska regeringens planer på 10 nya
reaktorer (Ny Teknik 13.11.09):

• Kostnader för drift och bygge är 
alltför höga, elpriset för lågt för att 
planerna skall vara realistiska

• Atomkraften medför fem stora 
ekonomiska risker (planering, avveckling, 
bygg- och driftskostnader, lågt energipris)

• Citigroup skulle aldrig 
rekommendera någon privat 
finansiär att investera i atomkraft



Stephen Thomas energiforskningsprof.,
Greenwich University, UK Helsingfors 25.2.10 

• atomkraftens byggkostnaderna har 
6-dubblats det senaste årtiondet

• en Olkiluoto-typs reaktor kostar idag 7 
miljarder euro

• orealistiska kostnadsberäkningar för 
atomkraft får förnybar energi att verka 
dyr

• vore vettlöst att fatta beslut om nya 
atomkraftsprojekt innan man 
känner till OL 3 kostnaderna 

 



TVO

• koncern bestående av skogsindustri- och 
energiföretag

• största aktieägare; Fortum, UPM Kymmene, 
Stora Enso

• 1 nytt atomkraftverk i Olkiluoto

• TVO och Fortum äger gemensamt 
atomavfallsföretaget Posiva som bygger 
Onkalo i Olkiluoto tänkt för utbränt bränsle



Fennovoimas ägare:
• E.on, 34 % 
   E.on fick nej i Lovisa maj 2007.
   Fennovoima grundades

• 64 delägare

• 48 inhemska elbolag

• 8 olika storföretag, bla Kesko, 
Outokumpu, SOK, Rautaruukki, 
Atria, Myllyn Paras 



• Fennovoima/Pyhäjoki
   Norra Österbottens miljöcentral, 

4.12.2009: Hanhikivi hör till kustens 
främsta naturområden. 2 Klagomål till 
EU-kommissionen

   (ca 25 km söder om Brahestad)

• Fennovoima/Simo
   STUK: räddningsplaneringen mycket 

utmanande. Inom 5-6 km stora 
fabriker, en hamn och stor befolkning; 
3.000 inom skyddszonen (lagen tillåter 
max 200) 

   (ca 30 km söder om Kemi)



Fennovoima har inga slutförvarsplaner

• Kaleva 20.5.2010, näringsministeriets 
Jorma Aurela: det finns många 
lämpliga orter ifall företaget bygger ett 
eget slutförvar. 6 år efter ratificeringn 
av riksdagens principbeslut måste 
planerna specificeras. 

• YLE 28.5.2010, Mauri Pekkarinen: 
Sievi kan bli aktuellt igen 



Yle 22.4.2010 

• STUK, Jukka Laaksonen: slutförvar 
på kraftverksorten

• redan då STUK letade efter lämplig 
ort för Olkiluotos avfall hittade vi i 
Finland 350 lämpliga urberg 

• nästan i varje kommun i Finland 
finns det en lämplig plats för 
atomavfall



YLE 22.4.2010

• Geologiska forskningscentralen, 
Risto Pietilä: I Lappland finns det 
sådana starka granitområden i vilka 
man tryggt kunde begrava 
atomkraftverkets använda 
reaktorbränsle

• forskningscentralen vill dock inte 
specificera i vilka områden avfallet 
kunde begravas





Deutsche Welle, AFP, dpa 20.1.2010

• German Environmental Foundation

• rapport: atomkraftverk utgör hot 
mot 3 av 4 tyskar

• baserar sig på en atomkraftsatlas som 
visar antalet invånare inom en radie på 
150 km från ett atomkraftverk (17)

• mellan 5.4 (Grundremmingen/Bayern) och 
11.8 (Neckarwestheim/Stuttgart) miljoner 
bor inom de olika reaktorernas zoner

• + radioaktivt nedfall utanför zonerna



Orter inom 150-km zonen i Finland

• Lovisa: Borgå, Helsingfors, Esbo, 
Vanda, Karis, Forssa, Tavastehus, 
Riihimäki, Lahtis, Kouvola, Kotka, 
Fredrikshamn, Villmanstrand, St. 
Michels, Viborg

• Olkiluoto: Åbo, Salo, Forssa, 
Tammerfors, Kauhajoki, Närpes, 
Kristinestad, Björneborg, Raumo, 
Nystad, Mariehamn



• Pyhäjoki: Nykarleby, Jakobstad, 
Karleby, Brahestad, Uleåborg, nästan 
Kemi, Skellefteå

• Simo: Kemi, Rovaniemi, Posio, 
Uleåborg, Brahestad, Pyhäjoki, Luleå, 
Kalix

• Sosnovy Bor/Ryssland: Kotka, 
Fredrikshamn, Villmanstrand

• Forsmark/Sverige: Mariehamn





OL-3 tekniskt, finansiellt fiasko



Forbes om atomkraftsindustrin 1985
(börsanalys, business news) 

”historiens största katastrof på 
 ledarplan”

Guillaume de Luze, Sociéte Générale, 
The Banker april 08
”Det är omöjligt att finansiera ett
atomkraftverk utan statens
medverkan.”



Washington Post, 3.3.2010, ”Nuclear
projects face financial obstacles”
• för 30-40 år sedan drev dyra 

atomkraftverk företag i konkurs. 
Det har gjort banker ovilliga att låna 
och investerare oroade över att köpa 
obligationer

• ”om ett projekt inte kan locka 
privata investeringar är det en flopp 
och vi bör inte ödsla skattebetalares 
och elkonsumenters pengar på det..” 

    (Jim Clarkson, konsult vid Resource Supply 
Management)



Financial Times 25.5.09

• EDF: ”Nya atomkraftverk byggs inte 
i England utan regeringens

   finansiella stöd”

Frankfurter Allgemeine 6.2.2010

• RWE, Eon: tio planerade reaktorer i 
UK inte ekonomiskt genomförbara



OL 3 - European Pressurized Water Reactor 

• TVO:s aktieägare finansierar OL 3 
med ca 25 %

• resten lån, superbillig ränta 2,6 %, 
Nordea, Handelsbanken, PNB Paribas, 
JP Morgan, Bayerische Landesbank   

• och exportkrediter:
   Svensk Exportkredit 1 miljard skr 
   COFACE 610 miljoner euro 
   



• världens största reaktor: 1.600 MW

• prototyp för en prototyp

• ca 1/3 av arbetskraften är finländare

• Över hälften av leverantörerna och 
underleverantörerna är utländska. 
Max 25 % av investeringarna stannar i 
Finland



• Riksdagsdebatten 2002: 
   2,3 miljarder euro.
   Köptes för 3,2 miljarder.
   Priset nu över 5 miljarder

• Regeringen välsignade bygget 
17.2.2005 (11 ministrar av 18 sade nej 2002)

• Skulle tas i bruk 2009

• Försening: 2011, 2012, 2013, ????



Vem betalar? Kauppalehti Online11.9.07

• Antti Koskelainen, Elfins v.d.: 
   Förseningen kostar tre miljarder. 

Räkningen betalas av elförbrukarna 
i de nordiska länderna. 

• Teknologiindustrins energidirektör 
Martti Kätkä:

   På grund av OL 3 förseningen bör det 
inhandlas utsläppsrättigheter för 200 
miljoner/år (5 år minst).



Bygg- och säkerhetsproblem

• STUK har upptäckt ca 3.000 
säkerhets- och kvalitetsproblem: för 
porös cement, svetsningsproblem...

• “Strålsäkerhetscentralen (STUK),
   franska ASN och Storbritanniens HSE
   brev till Areva 22.10.09:
   deklaration på åtta punkter om 

automationsbaserade systemen



• EPR automationssystemen, som 
sköter om anläggningens säkerhet då 
något går fel: 

   får inte vara beroende av systemen som 
är i bruk då anläggningen fungerar 
normalt.

• Men: I EPR-reaktorn finns 
komplexa kopplingar mellan 
kontroll och säkerhetssystemen



HS 31.1.10, byggnadsarbetarnas kritik
• 4.000 byggnadsarbetare från ca 60 olika 

länder

• problem med språken
• byggnadsarbetarna; bottenskikt som inte 

hittar arbete annanstans
• strul med sjukförsäkringar, hälsovård
• dåliga löner – ofattbar stress
• betong gjöts fastän stödkonstruktionen 

inte var färdig



Sortir du nucléaire, 6.3.2010

• EDF-insider avslöjande: EPR-reaktorn, 
risk för storolycka

• dokumenten härstammar från 2004 och 
2009. EDF har hemlighållit informationen 
av ekonomiska skäl

• speciella sätt att utnyttja reaktorn kan 
förorsaka explosion. Problemet har att göra 
med att reaktorn kan drivas ekonomiskt 
effektiv så att produktionen motsvarar 
efterfrågan

• Bristerna gäller EPR-systemplaneringen, 
så varför skulle det inte gälla OL 3?



Uusi Suomi, 25.2.2010

• rubrik: Sparken åt Arevas chef? 
Orsak Olkiluoto

• Arevas verkst.dir. Anne Lauvergeon 
håller på att få sparken. Franska 
regeringen hänvisar till problemen med 
OL 3

• TVO och Areva strider via den 
internationella  förlikningsdomstolen 
om vem som skall betala för 
förseningarna



Kauppalehti, 26.2.2010

• energiforsknings-professor Stephen 
Thomas: Om rättstvisten mellan 
TVO och Areva avgörs till fördel för 
Areva kan TVO gå i konkurs

• i sista hand är det skattebetalarna 
som står för kostnaderna

• Stephen Thomas varnade för OL 3 
reaktorns överoptimistiska budget 
redan år 2002 då han besökte Finland



atomkraftbolagens finansella 
ansvar för olyckor



ny lag om finansiellt ansvar för 
atomkraftsolyckor

• Riksdagen godkände och presidenten 
bekräftade år 2005 den nya lagen om 
obegränsat finansiellt ansvar vid 
atomkraftsolyckor 

• Lagen har inte trätt i kraft. Enligt 
Pekkarinen eftersom det internationella 
Paris-avtalets ratificeringsprocess inte 
framskridit i de olika länderna (EU + 
Turkiet)  

   



• Belgien har lovat att under sitt EU-
ordförandeskap driva på 
ratificeringsprocessen

• i Tyskland, Schweiz, Japan bär 
atomkraftsbolagen obegränsat ansvar 
för olyckor. 

   I USA ansvarar atomkraftsbolagen för 
upp till 10 miljarder euro. 

• Finland idag: atomkraftsbolaget 
täcker 200 miljoner euro.

   Resten betalar skattebetalarna = 
statsbidrag till atomkraftsföretagen



Nya lagen (Paris-avtalet)

• första 700 miljoner € täcks av 
kraftverksbolagets försäkring

• staten ansvarar för överskridande 
belopp med 500 miljoner €

• följande 300 miljoner € täcks av 
Paris-avtalets stater

• för det belopp som överskrider de 
första 1,5 miljarder € bär kraftverks-
bolaget obegränsat ansvar (ansvarar 
med sin egendom)



Iltalehti 22.5.2010

• Pekkarinen 2005: ”I regeringens 
lagförslag utgår man ifrån att man även 
i Finland övergår till obegränsat ansvar 
för kraftverksägaren”

   Pekkarinen skröt med att den nya lagen skulle 
göra Finland till ett progressivt land

• Pekkarinen förringade i riksdagen 
18.5.10 lagens betydelse. Trodde att 
det inte finns försäkringsinstitutioner 
villiga att garantera eller försäkra ett 
gränslöst ansvar 

Turun Sanomat 5.4.2008

• Försäkringsbolagen vill undvika en 
atomkraftsolyckas jättekostnader

• de är inte beredda att försäkra terrordåd, 
cancersjukdomar som bryter ut efter många år, 
miljöskador



Itä-Savo 30.4.20210, Peter Granqvist, 
Nordiska kärnförsäkringspoolen: 

• försäkringsbolagen motsätter sig inte lagen  
• flera försäkringsavtal och större betalningar 

är business för oss
• men försäkringsbolagen går inte med på 

sådant för vilket man inte kan definiera 
priset eller ersättningarna

• staten ansvarar såsom tidigare för det 
här

• de har satt namnet på pappret (röstat ja)



Kostnader för Tjernobyl-katastrofen:
www.chernobyl.info 

• Vitryssland, första 30 åren: 235 
miljarder USD

• Ukraina, första 30 åren: 201 miljarder 
USD

• Ryssland, 1992-1998: 3,8 miljarder 
USD

  (främst kompensation för offer)

http://www.chernobyl.info/




slutlager för högaktivt avfall
= utbränt reaktorbränsle



Ingenstans i världen har man ännu tagit
i bruk ett slutlager för högaktivt avfall

Vetenskapsakademin i USA,
Environment News Service 9.8.2005:

• det högaktiva avfallet skall hållas 
isolerat från människa och miljö i 
300.000 – 1 miljon år



Tysklands expertråd för miljöfrågor,
Sachverständigenrat für Umweltfragen
2002

• Man har hittills inte hittat någon 
naturvetenskapligt oomtvistlig 
lösning för att på ett säkert sätt 
slutförvara högaktivt avfall 

• Det är ”så gott som uteslutet” att 
kunna ge en säkerhetsgaranti som 
täcker tusentals år



Finland sannolikt det första landet i
världen att ta i bruk ett slutlager år 2020

• byggs av Posiva i Olkiluoto

• principbeslut i riksdagen maj 2001, 
maj 2002 beslut om femte reaktorn

• Slutförvaret skall bli ca 450 m djupt. 
Djupet nu snart 420 m

• Ansökan om bygglov. Start 2012



• 30 år gammalt projekt

• KBS-3-metoden utvecklad av svenska 
SKB och Posiva

• Posiva och SKB talar om säkerhet 
för slutförvaret i 100.000 år

• Kopparkapslar omslutna av 
bentonitlera









Hösten 2007 publicerade tre forskare vid
Kungliga Tekniska Högskolan (Hultquist,
Wikmark, Szakálos) forskningsresultat

• kopparkapslarna, som skall skydda 
det utbrända reaktorbränslet, kan 
angripas av korrosion betydligt 
tidigare än SKB förutsätter 

• Kapslarna kan kollapsa redan inom 
tusen, inte efter hundratusen år som 
SKB och Posiva hävdar



bild: Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden 
(kapslarna 5 m höga, diameter ca 1 m)



Forskarna hävdar, september 2009
• att kapslarnas kopparhölje på 5 cm är 

alltför tunnt (ursprungligen 20 cm)
• kopparhöljet runt varje kapsel bör 

vara minst 1 meter 

Kärnavfallsrådet, regeringens 
rådgivande organ, februari 2010

• kräver av SKB nya studier om 
kapslarnas hållbarhet och högre 
kvalitetskrav på bentonitleran



Ny Teknik, 5.3.2010

• Nu viker sig SKB och startar nya 
experiment för att reda ut frågan om 
kopparkorrosion

• Man har bjudit in en referensgrupp med 
representanter för KTH, Strålsäkerhets-
myndigheten och Miljöorganisationernas 
avfallsgranskning MKG att följa 
experimentet

• MKG: SKB måste visa att det inte bara 
är en PR-kampanj. Var hamnar 
initiativet om resultaten hotar 
slutförvarsprojektet?



YLE, 26.5.2010
• Yles nyheter kontaktades av forskare 

vid Posiva som ville förbli anonym
• brådskan gör att man på bekostnad av 

säkerheten inte beaktar alla 
forskningresultat

• slutresultatet definieras på förhand. 
Efter det inhämtas material som 
leder till önskat resultat

• Om någon information inte stöder 
slutresultatet förbiser man det



OL-3 är planerad att fungera med en
högre utbränningsgrad för bränslet

• de ibrukvarande reaktorernas 
utbränningsgrad är 45 GWd/tU 

   (gigawatt-days per ton of uranium) 

• EPR designen tillåter 70 GWd/tU 

• super-avfall: det utbrända bränslet 
blir radioaktivare, skörare och 
lättlösligare 



IAEA, 2006

• det råder avsevärd osäkerhet 
beträffande bränslehöljets hållbarhet 
vid högre utbrännings-grad

• bränslehöljen, som möjliggör att 
bränslet stannar längre i reaktorn, 
har planerats utan att följderna på 
lång sikt har beaktats



Nirex, fram till år 2006 ansvarig för
Englands kärnavfall 
• ett bränsle med en utbränningsgrad 

på 55 GWd/tU skulle under hela  
förvaringstiden vara 50 % 
radioaktivare än bränsle med en 
utbränningsgrad på 33 GWd/tU. 

• det skulle krävas betydligt större 
avstånd mellan avfallskapslarna vid 
slutförvaringen.    

(New Scientist, 09 April, 2008).



IAEA, september 2007, Selection of
Away-From-Reactor Facilities for Spent
Fuel Storage, A Guidebook

• “ Bränslets högre utbränningsgrad
      inverkar avgörande på förvaret
      och förverkligandet av förvarings-
      systemen pga. den högre hettan,
      som stiger i proportion till
      utbränningsgraden.”



Nuclear Waste Advisory Associates, UK,
januari 2010:
Submission to the House of Commons Energy
and Climate Change Committee Inquiry into
the Energy National Policy Statements

• fristående expertgrupp, kollektiv 
erfarenhet över 200 år

• nytt reaktorbränsle skulle ha högre 
utbränningsgrad och vara hetare 
och radioaktivare än något bränsle 
någonsin producerat i UK



Dr. Johan Swahn, Director of MKG, citerad i
rapporten

• ”There is no way that anyone can 
honestly claim that Posiva has a 
completed robust safety case. The Posiva 
safety case has not been developed 
independently, but relies entirely on the 
Swedish safety case work. The final test 
of the Swedish safety case will not be done 
until the Swedish Radiation Safety 
Authority gives and apporval of the safety 
analysis... This will not be the case before 
2013-2014.”



Karl-Inge Åhäll professor i berggrunds-
geologi, Karlstads universitet, mars 08 

• vid läckage på 500 meters djup kan 
radioaktiva ämnen relativt snabbt 
nå marknära nivåer via det rörliga 
grundvattnet 

• förvaret blir beroende av konstgjorda 
barriärer som inte får fallera 

• metoden att förvara det högaktiva 
avfallet i djupa borrhål på 3-5 km 
djup borde utredas



Leif Bjelm, professor i teknisk geologi
vid Lunds universitet, mars 08 

• SKB har inte beaktat den utveckling 
som skett inom borrningstekniken 
under de senaste åren

• idag är det inte svårt att borra 
sådana djupa hål som skulle vara 
lämpliga för utbränt reaktor-bränsle 
 



Professor Matti Saarnisto, Finska veten-
skapsakademins generalsekreterare och
f.d. forskningschef vid Geologiska
Forskningscentralen 

• har sammanfattat en rapport för Posiva
• enligt internationella forsknings-

resultat kan istidsisen i Olkiluoto bli 
750 m djup  

• i Posivas ansökan om en utvidgning 
av slutförvaret nämns 182 meter. 
Kapslarna skall ligga på 420 meters 
djup



reviewjournal.com, 30.1.2010

• Obama administrationen tillsatt en 
kommission för att utreda nya vägar 
att klara av det högaktiva avfallet

• Yucca Mountain ”is off the table”
• kommissionsordf. Lee Hamilton: 

”Idén att förvara, och slutgiltigt 
begrava använt reaktorbränsle 
under jorden är föråldrad.”



Nuclear Waste Advisory Associates,
UK, januari 2010
• det är kanske inte möjligt att lösa alla 

problem
• ytterligare forskning ger eventuellt inga 

lösningar utan kan ge upphov till andra 
allvarliga problem som inte uppdagats 
tidigare

• det är kanske inte möjligt att att finna en 
säker lösning för djupgeologiskt 
slutförvar





Finland som europeisk atomsophög?
• några ministrar och industripampar vill 

bygga atomkraft för export
• Mauri Pekkarinen varnade i Uusi 

Suomi 20.8.08: att elproduktion för 
export kan förplikta Finland att ta 
emot utländskt kärnavfall

• Ilkka Salonen, v.d. för Vattenfall 
Sähkönmyynti (YLE18.2.08): då OL 3 
tas i bruk överskrider elproduktionen 
konsumtionen i de nordiska länderna



tyska ekonomitidningen Capital 4.10.06 

• ”Wohin  mit dem Atommüll aus 
deutschen Kernkraftwerken?” 

• Olkiluoto lämplig plats för EU-
områdets använda reaktor-bränsle

• atomkraftsvänlig atmosfär, ringa 
befolkningsmängden i området, dålig 
finansiell situation

E.ON:s årsmöte i Essen 3.5.2007.  Wulf
Bernotat



 IAEA, rapport Multilateral Approaches
  to the Nuclear Fuel  Cycle (feb. 2005)   
• gemensamma slutlager i världen (9) 
 
Energikommissionären Andris Piebalgs,
seminarium i Bryssel, feb. 2005 
• EU gemensamma projekt för geologiska 

lösningar för det högaktiva avfallet 

• inte ny teknologisk forskning utan 
forskning som specifikt gäller en speciell 
plats som kan fungera som ”värd” (host) 
för slutförvaret 



TimesOnline 17.2.2010

• rubrik: Eastern Europe to host EU 
nuclear waste storage facility

• 8 länder (Holland, Italien, Polen, Rumänien, 
Slovakien, Litauen, Slovenien och 
Bulgarien = Repository Development 
Organisation) diskuterar transport och 
lagring av avfall

• Inget av länderna har kommit någon vart 
i slutlagringsplanerna för högaktivt 
avfall

• Slovenien: slutlager för lågaktivt avfall 
under byggnad



Tekniikka & Talous, 25.2.2010

• EU förbereder gemensam 
lagstiftning ; minimistandarder för 
slutförvar

• I Tyskland har man diskuterat 
kärnavfallsexport till andra länder

• Innan Günther Oettinger blev 
energikomissionär förra hösten 
förespråkade han gränsöver-
skridande slutförvarslösningar för 
EU



euobserver.com, 10.3.2010

• Günther Oettinger: Det är de nationella 
politikernas plikt att göra sin hemläxa

• Oettinger varnade för att skeppa 
kärnavfall från västeuropeiska till 
östeuropeiska stater

• speciella avfallstransporter av 
ekonomiska skäl vore skandalöst och 
farligt



Per Cramér, prof. EG- och internationell
rätt, Göteborgs handelshögskola 
• inte alls säkert att Sverige kan förbjuda 

kärnavfall från ett EU-land att förvaras 
här. EG-domstolen kan få avgöra om det 
svenska importförbudet är förenligt med 
EG-rätten.

• naivt att tro att Sveriges ensidiga 
deklaration om förbud mot slut- och 
mellanlagring av utländskt 
kärnavfall,har något rättsligt värde 

   (skrevs i samband med medlemsförhandlingarna) 
Göteborgs-Posten 20.6.2005 



Göran Sundqvist, sociolog, Göteborgs 
universitet, SR 12.6.08 

• har följt frågan om slutförvar i femton 
år 

• inom EU har man den senaste tiden 
börjat tala om samarbete.

• det behöver inte handla om tvång. 
Istället kan man  ställa det hela i 
termer av övergripande rimlighet 
och effektivitet samt miljösäkerhet.



uran - djävulens dödssten 



Sveriges Radio17.2.2010

• IAEA varnar för brist på uran inom 
några decennier till alla nya atom-
kraftverk som byggs

• man bör utöka existerande gruvor 
och öppna nya gruvor

• idag nyproduceras bara 2/3 av 
urankonsumtionen

• resten tas från lager, tex omvandlat 
vapenmaterial. År 2012 går avtalet ut.



The Guardian 5.12.08 

• artikelrubrik: ”Uranbrytningens 
följder är katastrofala”

• ”Kontaminering av lokala 
vattendrag i områden i närheten av 
urangruvor har dokumenterats i 
Brasilien, Colorado, Texas, 
Australien, Namibia och många 
andra ställen.

   Avfallet innehåller uranium, thorium,
   polonium och avger radon-222 gas.”



Brisbane Times, Australien 31.5.2010

• Electrical Trade Union har förbjudit 
sina medlemmar att jobba i urangruvor, 
atomkraftverk eller någon annastans i 
den nukleära bränslecykeln

• uran är arbetsplatsens nya asbest
• förbundet förväntar sig att andra 

fackförbund skall följa exemplet
• förbundet har publicerat en video 

om atomkraftsindustrins faror





• de rikaste gruvorna producerar ca 
10 % användbart material. Resten 
är avfall. Även olika metaller 
tillvaratas, inverkar inte avgörande på 
avfalls-mängden

• Olympic Dam-gruvan i Australien 
har rätt att använda upp till 42 
miljoner liter vatten/dag

• uranhalten i U235 måste höjas till 
   reaktorgrad
• för en atomreaktor anrikas uranet 

till en halt av ca 2–5 % 
     (Fennovoima MKB)



• Malmen som bryts innehåller i 
allmänhet 0,1 – 2 % U235, spår av 
U234. Resten är U238

• För varje kg anrikat uran av 
reaktorgrad uppstår 7 kg utarmat 
uran U238 (DU)

• halveringstid 4,5 miljarder år



• DU väger 1,7 gånger mer än bly

• Används i bomber, ammunition, 
pansarvagnar etc.

• Åtminstone 20 länder har DU-vapen

• Har använts i Afganistan, Irak, 
Balkan, (Libanon, Gaza ?)

• Basra läkaren Jawad Al-Ali





• Mauri Pekkarinen: Om vi 
producerar energi med atomkraft 
måste vi även kunna bryta uran i 
Finland (STT 22.12.09)

• Inmutningar i Finland 12.1.2010:
   Areva: Joensuu/Kontiolahti, 
   Karelian Resources: Salla, Joensuu
   Mawson: Paltamo/Joensuu

• Inmutningsansökningar 7.1.2010:
   Areva: Rovaniemi, Ranua, Ylitornio
   Mawson: Tervola, Nilsiä



Mawson pressmeddelande 30.4.2010

• Mawson övertar 100 % av Arevas 
finska uranutforskningsportfölj och 
den databas som utvecklats under de 
10 senaste åren

• sydöstra Finland 790 hektar
• centrala norra Finland: 11.872 hektar + 

3.556 hektar
• Areva innehar 11 % av Mawson + 

rätten till ytterligare 8 %



Februari 2010
• Gruvbolaget Talvivaara i Sotkamo 

vill ta tillvara det uran som är en av 
biprodukterna vid metallutvinningen 
(nickel, zink)

• även om halterna är låga är uran-
hantering förenat med risker 
eftersom ämnet är både radioaktivt 
och giftigt

• Talvivaara har inte ens följt 
nuvarande miljötillstånd: bassänger 
har rasat, luktföroreningar



Juni 2010

• Talvivaara lämnade in MKB 
1.6.2010 till näringsministeriet 
(miljökonsekvensbedömning) 

• utlåtanden skall lämnas in i början av 
juli

• MKB processerna oftast sommartid 
då medborgarna har semester





• Produktionen av uran för de 
nuvarande 4 finska reaktorerna, 
skapar årligen i omgivningen av 
urangruvorna och anriknings-
anläggningarna giftiga och radioaktiva 
avfallsberg, som är 4 gånger större än 
riksdagshuset

• År 2000 använde Finland uran från 
Australien, Kanada, Uzbekistan, Niger, 
Ryssland



Kritik, motstånd överallt där uran bryts
TV-kanal 3/Frankrike februari 09: 

• 210 stängda urangruvor (2001), 
Avfallet strålar 4,5 miljarder år

• I årtionden användes avfallet som 
utfyllnadsmaterial vid byggplatser, 
fotbollsplaner, parkeringsplatser, 
grönområden i hela landet

• Nu anklagas politiker och AREVA



• Larimer County Medical Society 
(norra Colorado), december 2007, 
motsatte sig en urangruva i området 
p.g.a. hälsorisker för befolkningen

• I Quebec/Lower North Shore town, 
december 2009, hotade 20 läkare 
med att avgå ifall urandrift inleds
















