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Förord

Av fallsked jans grup per har se dan bör jan
av 1980- ta let sam lat er fa ren he ter av och
in for ma tion om den svens ka kär nav falls -
han te ring en. Un der den na pro cess har
alltmera väl un der bygg da åsik ter och stånd -
punk ter etab le rats. Den här re do vis ning -
en sam man fat tar Av fallsked jans syn på
den svens ka kär nav falls han te ring en. Sam -
man ställ ning ar och re do vis ning ar har gjorts
ti di ga re, mest ut för ligt i skrif ten ”Kärn -
kraf tav fall. Av fallsked jan re do vi sar kri tisk
fak ta bak grund – Slut sat ser” (Helan der,
Holmstrand, Lind ström och Åhäll, 1987).
En nå got ut vid gad eng elsk ver sion pro du -
ce ra des ock så: ”Nucle ar Was te in Swe den
– The Pro blem Is Not Sol ved!” (Åhäll, Lind -
ström, Holmstrand, He lan der och Gold -
stick, 1988). En hel del text från des sa ti -
di ga re sam man ställ ning ar har ut nytt jats
som un der lag för den här fö re lig gan de
skrif ten.

Skrif tens syf te är att ge en mot bild till
SKBs pro pa gan da och myn dig he ter nas
und fal la nde in ställ ning. Det ta blev spe ci -
ellt an ge lä get se dan SKB i de cem ber 2000 
pub li ce ra de sin till rät ta lag da bild av hur
kär nav falls frå gan har han te rats i Sve ri ge:
”Det svens ka kär nav falls pro gram met”,
(Kjell man, 2000).

Det fort sat ta ut nytt jan det av kärn kraft i
värl den byg ger bl a på an ta gan det att av -
falls pro ble met skall gå att lösa . Det finns
emel ler tid ing en na tur lag som sä ger att
var je tek niskt- ve ten skap ligt pro blem verk -
li gen har en lös ning. Av falls frå gan är inte
löst och har kan ske inte nå gon ac cep ta bel
lös ning. Från mo ra lisk- e tisk syn punkt följer 
då att den kan de las upp i två del frå gor:

1. Vad gör vi med det av fall som re dan
finns?

2. Med vil ken rätt fort sät ter vi att pro du -
ce ra ännu mera av fall?

Den förs ta frå gan är en kel att be sva ra. Vi
har en ge men sam skyl dig het både mot oss 
själ va och kom man de ge ne ra tio ner, ja mot
allt liv på Jor den, att göra vårt yt ters ta för
att oskad lig gö ra det kärn kraf tav fall som
re dan finns. Vi mås te göra det med all kraft 
nu, un der vår egen livs tid, för att inte las ta
över pro ble met på kom man de ge ne ra -
tioner. Det in ne bär att vi inom Av falls -
ked jan inte bara stö der, utan krä ver, att
me ningsful la ut red ning ar och un der sök -
ning ar drivs med alla re sur ser som kan
mo bi li se ras.

Den and ra frå gan kan vid förs ta på se en de 
fö re fal la svå ra re att be sva ra. I det ta fall
mås te be döm ning en grun das på tilltron till
tek ni kens möj lig he ter att verk li gen kun na
fin na en lös ning som eli mi ne rar fa ror na
nu och i all fram tid. Sva ret på frå gan om
mera av fall skall få pro du ce ras, dvs om
fort satt kärn kraft drift skall få til låtas, är
en ligt Av fallsked jans me ning ett klart och 
en ty digt nej. För Av fallsked jan är det själv -
klart att frå gan om han te ran det av kär n av -
fal let är en del av frå gan om kärntek ni kens
ut nytt jan de.

Fram för da åsik ter i den här skrif ten av -
speg lar inte nöd vän digt vis i alla av se enden
vad alla per so ner och grup per i Avfallsked -
jan an ser. I egen skap av re dak tör an sva -
rar jag en sam för stånd punk ter och for mu -
le ring ar.

Le rum i no vem ber 2001

Olov Holmstrand



1. Kärnk raf tavfal lets ti diga historia

1.1 Avfal let som kärn vap enråvara
Kärn kraf ten är en pro dukt av strä van de -
na att un der and ra världs kri get ut veck la
kärn va pen. Så gott som alla kärn tek nis ka 
pro ces ser man nu kän ner och ut nytt jar
togs fram då med det enda syf tet att till -
ver ka atom bom ber. Den na kopp ling mel -
lan kärn va pen och kärn kraft finns na tur -
ligt vis fort fa ran de, även om den för ne kas
av många kärn kraft fö re språ ka re. Kopp -
ling en är mest upp en bar i län der som In -
di en och Pa kis tan, me dan man i väst värl -
den gör allt för att sky la över sam ban den.

Iro niskt nog var det av fal let som ur sprung -
li gen var den ef ter trak ta de pro duk ten från
kärn tek ni ken. I det ut brän da uran bräns let
finns näm li gen ny bil dat plu to ni um, vil ket 
är mest läm pat för bombfram ställ ning.
Den and ra vä gen att göra kärn va pen, hög -
an rik ning av uran, är be svär li ga re och
krä ver myck et stör re tek nis ka och eko no -
mis ka re sur ser. Så lun da drevs det förs ta
stör re kärn kraft ver ket i USA i över sex år 
med enda syf tet att pro du ce ra kär nav fall.
Den alst ra de ener gin kyl des bort – som
av fall!

1.2 Svens ka lin jen
Un der 1950- och 1960- ta len sat sa des i Sve  -
ri ge på en egen tek nisk lin je med in hemsk 
uran bryt ning, tung vat ten re ak to rer och
upp ar bet ning (plu to ni um fram tag ning).
Tung vat ten re ak to rer kan an vän da na tur -
uran utan iso to pan rik ning, vil ken ald rig
har över vägts på all var i Sve ri ge. Of fi ci ellt
mo ti ve ra des den na sats ning med att den
skul le ge själv för sörj ning. Först un der
1980- ta let av slö ja des att “svens ka lin jen”
ock så var ett kärn va pen pro gram i ci vil för -

kläd nad. De vik ti gas te de lar na i det ta pro -
gram skul le vara uran gru van i Ran stad,
kärn kraft ver ket i Mar vi ken och upp ar bet -
nings an lägg ning en i San näs. Den ti di ga
svens ka kärn tek nik sats ning en finns ex em -
pel vis be skri ven i ar ti keln ”Bland troll -
kar lar och de mo ner” (Ans helm, 1996).

Långt ef ter det att man i USA hade bör jat
mark nads fö ra kärn kraf ten ci vilt, “Atoms
for pea ce” (1953), hade så lun da det svens -
ka kärn kraft pro gram met en klar mi li tär
an knyt ning och av falls pro ble met hem lig -
hölls. Det ta do ku men te ra des över ty gan de
i en rad ar tik lar i tid skrif ten Ny Tek nik
(1985 och 1987). Ny Tek niks upp gif ter de -
men te ra des då av re ge rings re pre sen tan -
ter, men har långt se na re i allt vä sent ligt
be kräf tats i en forsk nings rap port som har 
ut ar be tats på upp drag av Kärn kraf tin spek -
tio nen (Jon ter, 2001).

Re dan år 1959 sade riks da gen nej till svens -
ka atom va pen. Det ta nej gäll de även för -
be re del ser som kon struk tions forsk ning,
men re spek te ra des inte av kärn tek nik fö -
re språ kar na. Sats ning en hem lig hölls av en
inre krets av po li ti ker, mi li tä rer och tek ni -
ker un der hela 1960- ta let. Man fick t o m
fram peng ar till att köpa mark vid San -
näsfjor den i nor ra Bo hus län. Där skul le så
långt från Ös ter sjön som möj ligt upp fö ras 
en fa brik för fram tag ning av plu to ni um
ur kärn kraf tav fal let. Plu to ni et skul le se -
dan an vän das för bomb till verk ning. Pla -
ne ring en av plu to ni um fabri ken i San näs
sked de i di rekt strid mot riks dags be slu tet 
1959.

Inom ra men för den ”svens ka lin jen”
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byggdes fyra re ak to rer. Den förs ta, den
lil la forsk nings re ak torn R1 star ta des 1954 
un der Tek nis ka hög sko lan i Stock holm.
Den and ra, en nå got stör re forsk nings re -
ak tor R2 star ta des i Studsvik utan för Ny -
kö ping 1961. Den tred je re ak torn R3
bygg des i Ågesta utan för Stock holm och
le ve re ra de fjärr vär me (55 MW) och el (10
MW) un der åren 1964-1974. Den fjär de
re ak torn R4 i Mar vi ken bör ja de pla ne ras i 
slu tet av 1950- ta let.

Det sto ra kärnkraft ver ket inom ra men för
”svens ka lin jen” skul le så lun da byg gas i
Mar vi ken utan för Norr kö ping. Fi nes sen
med det ta kraft verk var bland an nat att
det skul le vara möj ligt att byta de lar av
kärn bräns let un der på gå en de drift. På det
sät tet skul le man kun na smy ga med att
bräns le togs ut i för tid, när plu to ni u m -
in ne hål let var mest läm pat för va pen till -
verk ning. Mar vi ken kraft ver ket var klart

för prov drift 1968, men star ta des ald rig
som kärn kraft verk utan kon ver te ra des
istäl let till ol je eld ning. Hu vud or sa ken till
det slut li ga be slu tet 1970 om av veck ling
som kärn kraft verk lär ha va rit ris ken för
att re ak torn skul le ”ske na” på sam ma sätt
som långt se na re hän de i Tjer no byl.

1.3 Lätt vat ten re ak to rer na
Mot slu tet av 1960- ta let från gicks den
“svens ka lin jen” och er sat tes av en stor -
sats ning på ame ri kansk lätt vat ten re ak tor  -
tek nik, san no likt ef ter ame ri kans ka på -
tryck ning ar, ef ter som USA inte vil le se
att fler sta ter kun de skaf fa egna kärn va -
pen. Så sent som 1974 re do vi sa des att
fram till 1990 skul le byg gas inte mind re
än 24 re ak to rer i Bro da len, Ring hals, Bar -
se bäck, Os kars hamn, Sö der man land och
Fors mark en ligt AKA- ut red ning ens lä ges -
rap port “Kärn kraf tens hög ak ti va av fall”
(DsI 1974:6). Re dan före den na re do vis -
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ning hade emel ler tid en upp broms ning av 
kärn kraft pla ne ring en skett ge nom ett riks -
dags be slut i maj 1973, bland an nat som
följd av Bir git ta Ham braeus (c) en ga ge -
mang mot kärn kraf ten och krav på ett
mo ra to ri um i byg gan det av nya kärn kraft -
verk.

Av fal let var fort fa ran de vid 1970- ta lets
bör jan ett icke ex i ste ran de pro blem och
upp ar bet ning själv klar. Mo ti ve ring en för
upp ar bet ning i an slut ning till lätt vat ten -
re ak to rer na var nu, att de spar sam ma
uran till gång ar na nöd vän dig gjor de upp ar -
bet ning för att till va ra ta kvar va ran de uran
och plu to ni um i det ut brän da bräns let.
Tan ken var ock så att av sam ma skäl på
sikt kun na etab le ra brid re ak to rer, vil ka
mås te lad das med det plu to ni um som skul -
le ut vin nas vid upp ar bet ning.

Den på ståd da uran bris ten vi sa de sig un -
der 1970- ta let slut gil tigt vara falsk. Den
var en ef fekt av att USA un der 1950- ta let
och åt mins to ne bör jan av 1960- ta let av
mi li tä ra skäl köp te upp allt uran som ut -
vanns från gru vor na. Det ta led de till konst -
lat högt uran pris och upp fatt ning en att
det råd de uran brist. När USAs mi li tä ra
uran köp upp hör de blev uran mark na den
mera nor mal sam ti digt som fler gru vor
öpp na des och upp fatt ning en om uran re -
ser ver na re vi de ra des upp åt. Där med sjönk
uran pri set kraf tigt. Upp ar bet ning och
brid re ak to rer blev olön sam ma lik som
uran bryt ning i om rå den med låg vär di ga
mal mer och hår da re mil jökrav. In tres set
för svensk uran bryt ning för svann så lun -
da av eko no mis ka och mil jö mäs si ga skäl
de fi ni tivt i mit ten av 1980- ta let (se även
av snitt 2.4).

1.4 Av fal let som inte fanns
Un der kärn kraf tens långa in led nings ske -
de från 1940- ta let till slu tet av 1960- ta let
fanns ing et of fent ligt er känt av falls pro -
blem av den enk la an led ning en att av fal -
let var ef ter trak tat och hem lig stämp lat

mi li tär ma te ri el. Dess utom fanns upp fatt -
ning ar na att uran till gång ar na var be grän  -
sa de samt att av fal let för svann vid upp ar -
bet ning och vi da re an vänd ning i re ak to -
rer. Själv fal let mås te åt mins to ne tek ni -
ker na som ar be ta de med ut veck ling och
drift av an lägg ning ar na ha va rit med vet -
na om av falls pro ble met, men utåt ex i ste -
ra de det allt så inte ännu.

Märk ligt nog fanns den na fö re ställ ning
kvar hos makt ha va re och opi ni ons bil da re
ända fram mot 1970 och i vis sa ex tre ma
fall ännu läng re. När den stor ska li ga svens -
ka kärn kraft ut bygg na den med lätt vat ten -
re ak to rer för be red des på 1960- ta let, fram -
för des så lun da det stol li ga på stå en det att
av fal let var helt för sum bart och att den
lil la mängd som ändå skul le upp stå be -
höv des till me di cins ka än da mål. Myck et
ta lar för att mer par ten av de po li tiskt be -
slu tan de an sva ri ga verk li gen var så djupt
oin for me ra de, el ler rät ta re sagt des in for -
me ra de av kärn kraft fö re språ kar na.

Mi li tä ran knyt ning en och kärn kraft fö re -
språ kar nas mörk lägg ning för dröj de så lun -
da med ett par år ti on den att av falls  frå gan
över hu vud ta get upp märk sam ma des se -
ri öst. När väl ar be te sat tes igång för att
för sö ka lösa av falls frå gan var kärn tek ni -
ken, så väl mi li tärt som ci vilt, så etab le rad 
att ing en ens tycks ha tänkt tan ken att av -
falls pro ble met skul le kun na stop pa hela
kärn tek ni kut bygg na den. Kärn kraf ten ha -
de, kan ske i ett ut slag av då ligt sam ve te
över kärn vap nens skräck in ja gan de verk -
ning ar, kom mit att ut må las som fram ti -
dens rädd ning; den rena, out sin li ga och
så gott som kost nads fria ener gi käl lan. I
tek nik- och fram tids op ti mis mens 1950- och 
1960- tal var det myck et av läg set att ifrå -
ga sät ta så da na vi sio ner. Det är inte fel att 
i ef ter hand lik na in ställ ning en vid att
skju ta upp en rymd kap sel med be sätt ning 
utan att först ha löst frå gan hur land ning -
en skul le ske ef ter rymd fär den.
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2. Kärn tek nikens spe ciella miljöfrågor

2.1 In led ning
Kärn kraf ten fram ställs av fö re språ kar na
gär na som en spe ci ellt ren ener gi käl la.
Det ta är emel ler tid myck et miss vi san de.
Kärn kraf ten är en form av en gångs ut vin -
ning av en be grän sad ener gi rå va ra (uran
är en icke för ny bar na tur re surs) som för -
or sa kar en lång rad mil jö ef fek ter och ris -
ker. Av sik ten är inte att här ge en full stän -
dig bild av des sa ef fek ter och ris ker. Det
är emel ler tid vik tigt att fram hål la att en
be skriv ning av det kort sik ti ga prak tis ka
han te ran det av det ut brän da bräns let och 
an nat av fall från kärn tek nis ka verk sam -
he ter på in tet sätt ger en full stän dig bild
av hela mil jö- och sä ker hets pro ble met med
kär nav fall och ännu mind re av kärn tek -
ni kens to ta la pro blem och ris ker.

2.2 Tu sen års per spek ti vet
Den lång li va de ra dio ak ti vi te ten i kärn -
kraf tav fal let gör att allt av fall mås te hål -
las helt av skilt från livspro ces ser na på
Jor den i hund ra tu sen tals år. Ty värr är
det ta omöj ligt, även om vi skul le ut nytt ja
bäs ta möj li ga nu kän da tek nik. Na tur la -
gar na til låter inte att nå gon helt sä ker
han te rings me tod ex i ste rar. Kärn kraf tav -
fal let in ne hål ler to talt na tur främ man de
äm nen som plu to ni um. Så da na äm nen är
far li ga i alla kon cent ra tio ner, ef ter som
det inte finns någ ra “bak grunds vär den” i
na tu ren som le van de or ga nis mer har an -
pas sat sig till. En tro pi la gen sä ger att allt
strä var ef ter oord ning, dvs ut sprid ning.
Män ni skan kan där för inte byg ga in ne -
slut ning ar som är 100 procent täta i all
fram tid. Nå gon helt sä ker för va rings me -
tod kom mer där för ald rig att kun na kon -
stru e ras.

2.3 Nuk leä ra re ser vat
Fort fa ran de lag ras sto ra mäng der både
mi li tärt och ci vilt kärn kraf tav fall värl den 
över i mer el ler mind re brist fäl li ga pro vi -
so ris ka för var, van li gen i an slut ning till
kärn kraft verk el ler and ra kärn tek ni kan -
lägg ning ar. Någ ra av des sa an lägg ning ar
har re dan för ore nat om giv ning ar na så att 
det för oöver skåd lig fram tid ska pats vad
som lämp li gen bör be teck nas som nuk leä -
ra re ser vat, där den ut spill da ra dio ak ti vi -
te ten gjort all mänsk lig när va ro livs far lig. 
Som ex em pel kan näm nas Sa van nah Ri -
ver – Han ford i USA, Kysjtym i Ryss land
och Tjer no byl i Ukrai na samt Sel la fi eld/
Winds ca le i Eng land. And ra nuk leä ra re -
ser vat som öar na Bi ki ni, Mu ro roa och No -
va ja Semlja har upp stått till följd av mång -
åri ga ame ri kans ka, frans ka och rys ka
kärn va pen prov.

Sam man ta get finns san no likt tiotals stör -
re om rå den på Jor den, där kärn tek ni ken
har för ött fram ti da möj lig he ter till nor -
malt mänsk ligt liv. Det all var li ga är emel -
ler tid inte an ta let nuk leä ra re ser vat el ler
de ras stor lek, utan att den ut spill da, lång -
li va de ra dio ak ti vi te ten inte i läng den kan
för hind ras att från des sa plat ser spri das
vi da re i luft, vat ten och nä rings ked jor.

2.4 Uran bryt ning
Uran finns i va ri e ran de mäng der i ett
stort an tal oli ka ber gar ter, ex em pel vis
gra ni ter och så kal la de svar ta skiff rar.
Uran hal ter na i det som an ses vara fyn dig -
he ter är of tast bara ti on dels pro cent el ler
läg re, men me del hal ter på någ ra pro cent
finns ex em pel vis i gru vor i Ka na da. Den
störs ta uran bryt ning en fö re kom mer nu i
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Ka na da, Aust ra li en och ett an tal af ri kans -
ka län der. Det ta be skrivs när ma re i bo -
ken ”Dö dens sten” (Gold stick och Törn -
qvist, 1991). De svens ka för sö ken att bry -
ta uran i Ran stad (mel lan Fal kö ping och
Sköv de), Ple u ta jokk (Ar je plog) och Lilljut -
hat ten (Kro kom) upp hör de de fi ni tivt 1985
på grund av olön sam het och lo kalt mot -
stånd mot mil jöpå ver kan. Det ta be skrivs i 
”Sve ri ges uran” (Sköv de Mil jö fo rum, 1982).

Vid ura nut vin ning mås te myck et sto ra
mäng der malm bry tas på grund av den
låga uran hal ten. Mal men fin mals och la -
kas, i all män het med sva vel sy ra. Där ef ter
mås te sto ra mäng der lakrester el ler ”an -
rik nings sand” pum pas ut i dam mar vid
gru van som av fall. I des sa lakrester finns
ura nets na tur li ga sön der falls pro duk ter,
bland an nat ra di um, kvar och av ger ra -
dong as. Det är ock så van ligt att lakrester -
na in ne hål ler and ra gif ti ga tung me tal ler.
Från dam mar na med lakrester kan spri -
das för ore nat vat ten och det hän der att
själ va dam mar na bris ter, så att lakrester -
na rin ner ut i om giv ning ar na på sam ma
sätt som un der se na re år har hänt vid Bo -
li dens gru va i Spa ni en och vid Ai tik gru -
van i Sve ri ge (i des sa fall var det dock inte
frå ga om uran bryt ning).

Sam man fatt nings vis kan kon sta te ras att
även uran bryt ning en ger ett myck et om -
fat tan de, far ligt och svår han ter ligt av falls -
pro blem som led i kärn tek ni ken. Som följd
av att bryt ning en ger svå ra mil jöpro blem
har den kom mit att till störs ta de len äga
rum i om rå den där be folk ning en har små
möj lig he ter att pro te ste ra. Ex em pel är om -
rå den med un der tryck ta ur be folk ning ar i
Ka na da (in di a ner) och Aust ra li en (abo ri gi -
ner). Det är i det ta per spek tiv föga för vå -
nan de att fle ra av de fö re slag na bryt nings -
om rå de na i Sve ri ge är be bod da av sa mer.

2.5 Upp ar bet ning
När uran bräns le an vänds i en re ak tor om -
bil das en del av ura net till så kal la de sön -

der falls pro duk ter. Sam ti digt bil das plu to -
ni um  ge nom att and ra ura na to mer tar
upp ne u tro ner. Det ut brän da bräns let
kom mer där för att in ne hål la kvar va ran -
de uran (till störs ta de len), sön der falls -
pro duk ter och plu to ni um. Ur sprung li gen
var det plu to ni um man vil le få fram för
att kun na till ver ka kärn va pen. Då mås te
först plu to ni um ut vin nas ur det ut brän da 
bräns let. Det ta kal las upp ar bet ning och
är en rent ke misk pro cess som är tek niskt 
re la tivt en kel, men myck et far lig och risk -
fylld på grund av att det ut brän da bräns -
let är kraf tigt ra dio ak tivt och att plu to -
nium dess utom är ex tremt gif tigt.

Vid upp ar bet ning en över förs det fas ta
bräns let till väts ke lös ning ar. Det finns ett
an tal upp ar bet nings an lägg ning ar i värl -
den, bland an nat Sel la fi eld (Winds ca le) i
Eng land och La Ha gue i Frank ri ke. Des sa 
an lägg ning ar är ökän da för ha ve ri er och
ut släpp av ra dio ak ti va äm nen. Bland an -
nat kan ra dio ak ti vi tet från des sa an lägg -
ning ar spå ras i fisk i hela Nord sjön.

2.6 Ut ar mat uran
Uran är den tyngs ta me tal len som fö re -
kom mer i na tu ren. Samt li ga iso to per är
na tur ligt ra dio ak ti va och fal ler lång samt
sön der spon tant. Uran är ock så gif tigt
som me tall även i myck et små mäng der.
Ex em pel vis kan ett tio tal mil li gram ned -
sät ta njur funk tio nen hos en män ni ska.
Dess utom är me tal liskt uran ke miskt in -
sta bilt och ox i de ras un der starkt tryck
(ex em pel vis vid en va pen träff) så kraf tigt
att det blir en el dex plo sion.

Na tur ligt uran be står av en bland ning av
fle ra oli ka iso to per. Den all ra störs ta
mäng den ut görs av U238. Den klyv ba ra
iso to pen U235 och någ ra and ra iso to per
finns bara i myck et små mäng der. För att
ura net skall kun na fun ge ra som bräns le i
de fles ta re ak to rer ford ras att hal ten U235
ökas. Det ta görs i en pro cess som kal las
iso to pan rik ning. Som restpro dukt får man
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sto ra mäng der gans ka rent U238, vil ket
be nämns ”ut ar mat uran” (Deple ted Ura -
ni um = DU på eng els ka). Av fall su ran er -
hålls även som restpro dukt vid upp arbet -
ning, men det ta uran kom mer för ut om
U238 att in ne hål la res ter av plu to ni um
och and ra uran iso to per som är mer ra dio -
ak ti va än U238.

Ut ar mat uran kan an vän das runt här den
i en brid re ak tor och på så sätt om vand las
till kärn tek niskt an vänd ba ra re iso to per,
ex em pel vis plu to ni um. I öv rigt sak nar ut -
ar mat uran kärn tek nisk an vänd ning och
är allt så en form av av falls pro dukt från
kärn tek ni ken.

Uran är som nämnts myck et tungt, be -
tyd ligt tyng re än bly. Där för är me tal liskt
uran va pen tek niskt in tres sant. Det an -
vänds både för att till ver ka ex tra tunga
pansar bry tan de pro jek ti ler och som skydds -
sköl dar på pan sar for don. När en uran pro -
jek til träf far ex em pel vis ett van ligt pan -
sar for don slår den ige nom kraf ti ga re än
en kon ven tio nell pro jek til. När uran pro -
jek ti len splitt ras an tänds även ura net och 
vål lar en häf tig brand som gi vet vis i sin
tur kan an tän da am mu ni tion och bräns le
i for do net som träf fas. Dess utom sprids
ra dio ak tivt ura nox id stoft så att strål ning

och gift ver kan kan på ver ka om giv ning en. 
Det bör fram hål las att ver kan av uran pro -
jek ti ler är en bart me ka nisk och ke misk.
Inga kärn tek nis ka re ak tio ner äger rum.

Det är väl känt att stor mak ter, bland an -
nat USA, till ver kar och an vän der uran -
pro jek ti ler se dan åt mins to ne ett par år  ti -
on den. Uran pro jek ti ler har va rit stan dard
inom NATO se dan mit ten av 1980- ta let.
Så da na pro jek ti ler an vän des i bland an -
nat gulfkri get och i for na Ju go sla vi en (Ko -
so vo och even tu ellt även Bos ni en). Det på -
går un der sök ning ar om män ni skor som
har kom mit i kon takt med an vänd ning en
av ura nam mu ni tion har drab bats av bland 
an nat leu ke mi och hud sjuk do mar. Det har
även vi sat sig att man up pen bar li gen inte
bara har an vänt ut ar mat uran från iso to p -
an rik ning utan även ura nav fall från upp -
ar bet ning, dvs kärn kraf tav fall, ef ter som
res ter av plu to ni um har på vi sats.

Sam man fatt nings vis är allt så till gång en
till och ut nytt jan det av ut ar mat uran och
ura nav fall en följd av kärn tek ni ken och
fram för allt den mi li tä ra och ci vi la kärn -
kraf ten. Det är inte tro ligt att man skul le
bry ta uran en bart för att till ver ka va pen
med ut ar mat uran.
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2.7 All värl dens kär nav fall är vårt
Ge nom de stän di ga krets lop pen av luft,
vat ten och liv är vi i Sve ri ge fö re na de med
alla and ra kärn kraft län der på sam ma sätt
som de är fö re na de med oss. Det räck er
allt så inte att det svens ka av fal let kan ges
en till freds stäl lan de han te ring och att vi
stop par vår egen av falls pro duk tion. Om
bara nå got land miss lyck as, löp er vi över -
allt på Jor den risk att ska das av ra dio ak -
ti vi te ten.

Ka ta stro fen i Tjer no byl de mon stre ra de de
glo ba la sam ban den. Där läck te bara en li -
ten del av av fal let (2-5%) ut från en enda
re ak tor. Ändå ho ta des en hel kul tur, den
sa mis ka, hund ra tals mil där ifrån ge nom
de di rek ta följ def fek ter na (ce si um ned fal -
let som gjor de att ren köt tet inte kun de
an vän das).

I lång tids per spek ti vet spe lar det inte så
stor roll var ra dio ak ti vi te ten läck er ut.
Av fal let in ne hål ler så lång li va de iso to per
av oli ka slag att de hin ner spri da sig över
Jor den, kon cen tre ras i nä rings ked jor (som
PCB kon cen tre rats i sä lar) och först där -
ef ter av klinga myck et lång samt un der år -
tu sen de na. De glo ba la sam ban den gör allt -
så all värl dens kärn kraf tav fall till vårt
eget.

Ännu mer skräm man de blir per spek ti vet
när vi be trak tar den po li tis ka si tu a tio nen
i någ ra kärn kraft sta ter. Här finns in sta -
bi la bank rutt län der som Nord ko rea, men
ock så krut dur kar som In di en och Pa kis -
tan. Och vad hän der med den kom pli ce ra -
de, käns li ga och risk fyll da av falls han te -
ring en när nya skru pel fria dik ta to rer av
typ Kim Il Song, el ler Sad dam Hus se in
tar mak ten, för att inte tala om da gens
och mor gon da gens mot sva rig he ter till
makt gal ning ar som Nero, Hit ler el ler Idi
Amin? Det räck er att näm na nam net
Usa ma Bin La den. Är det re a lis tiskt att
tro att krigs för stö rel se och sa bo tage inte
skall drab ba nå gon av alla för kärn kraf -

ten och dess av fall vi ta la an lägg ning ar nå -
gon stans på Jor den? Inte nå gon gång
un der tu sen tals år i fram ti den? Det kan
för öv rigt til läggas att kärn re ak to rer re -
dan har bom bats i krig i Iran och Irak.

Kärn va pen pro duk tio nen och kärn kraf ten
har ty värr re dan med fört att det idag och
un der obe stämd fram tid kom mer att fin -
nas ton vis med plu to ni um hal tigt av fall på 
Jor den. I många län der sak nas, mänsk -
ligt att döma, både an svar och fy sis ka för -
ut sätt ning ar att ens i vår tid skyd da av -
falls lag ren på ett nå gor lun da god tag bart
sätt (och dess vär re ännu mind re på lång
sikt). För ut om bris tan de re sur ser har dess -
utom fle ra kärn kraft län der ofrån kom li -
gen att emot se jord bäv ning ar och vul ka -
nut brott, vil ka i ett svep kan slå ut alla
skyddsan ord ning ar och spri da kärn kraf -
tav fal let di rekt ut i luft och hav.

Den oro väck an de slut sat sen är, att med
nu va ran de ut veck ling kom mer många av
värl dens re ak to rer att läm na ef ter sig av -
fal let i bil li ga, till fäl li ga och helt otill räck -
li ga la ger. Av fal lets ra dio ak ti va äm nen
kom mer att läcka ut, obön hör ligt, från
många oli ka plat ser och på många oli ka
vä gar. De lång li va de iso to per na kom mer
att ha god tid på sig att un der år tu sen den
spri da sig över Jor den och kon cen tre ras i
nä rings ked jor na.

Om inte den na ho tan de ut veck ling bryts,
ris ke rar vi att vår egen och våra ef ter -
kom man des livsmil jö kom mer att in ne -
hål la ra dio ak ti vi tet från all värl dens kärn -
kraf tav fall. För hål lan de na kring upp ar bet -
nings an lägg ning ar na i Sel la fi eld (Wind s ca -
le) och La Ha gue kan ge en li ten aning om
vad som ris ke rar att hän da. Han te ring en
där har tro li gen gi vit ökad can cer fre kvens
hos barn i nä rom rå det, av se värt för höjd
ra dio ak ti vi tet i Ir länds ka sjön och fullt
märk ba ra mäng der ra dio ak ti va iso to per i
hela Nord sjöns fisk be stånd.
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3. Kärnk raf tavfal let upptäcks

3.1 AKA- ut red ning en
Först på 1970- ta let bör ja de en se ri ös, kri -
tisk kärn kraft de batt kom ma igång i Sve -
ri ge. Den na gäll de länge mest drifts- och
sä ker hets frå gor i kärn kraft ver ken. Nå gon
all män med ve ten het om svå rig he ter na att
ta hand om av fal let fanns inte. Inte gjor des
hel ler nå gon eko no misk pla ne ring för av -
falls han te ring en. I stäl let för att skju ta upp
kärn kraft ut bygg na den i av vak tan på pro -
ble mets lö san de, till sat tes i van lig svensk
ord ning en stat lig ut red ning, AKA- ut red -
ning en, år 1972, för öv rigt sam ma år som
den förs ta lätt vat ten re ak torn Os kars hamn 
1 sat tes i drift.

I AKA- ut red ning ens slutrap port “An vänt 
kärn bräns le och ra dio ak tivt av fall” (SOU
1976:31) slogs fast det som se dan dess har 
be stämt in rikt ning en av den svens ka av -
falls han te ring en: Av fal let skul le kaps las
in och pla ce ras på någ ra hund ra me ters
djup i berg grun den. På det ta djup på stod
ut red ning ens geo log, att berg grun den skul -
le hind ra sprid ning en av ra dio ak ti va äm -
nen med grund vatt net. And ra al ter na tiv
över väg des inte på all var och har inte hel ler
över vägts se ri öst se na re. Ge nom AKA- ut -
red ning ens lätt vin di ga (och i ef ter hand
miss vi san de) geo lo gis ka vär de ring har inga
and ra al ter na tiv än den na gans ka yt li ga
berg för va ring i kaps lar un der grund vat -
ten ytan kom mit att un der sö kas när ma re.

AKA- ut red ning ens krav på berg grun den
var att den na skul le vara så gott som
sprick fri, bland an nat för att för ore ning ar 
inte skul le kun na spri das med rör ligt
grund vat ten i sprick or na. I AKA- ut red -
ning en ut tryck tes det ta med nå got va ri e -

ran de or da lag: ”sak nar rör ligt grund vat -
ten”, ”tätt berg”, ”grund vat ten fat tigt berg”, 
”sprick- och grund vat ten fat tigt berg”. När 
borr ning ar små ning om vi sa de att så
sprick fri berg grund inte ex i ste rar på någ -
ra hund ra me ters djup änd ra de SKB se -
na re kra vet till att berg grun den skul le
vara ”la gom spruck en”. In ställ ning en har 
ef ter hand bli vit allt me ra lätt sin nig. Nå -
got för enk lat kan sä gas att SKB nu an ser
att all nå gor lun da nor mal svensk ur berg -
grund du ger, ef ter som me to den är ”över -
sä ker”. SKB an ser så lun da att grund vatt -
net i sprick sy ste men inte be hö ver skyd -
das av an nat än kaps lar och den spe ci el la
in pack ning en i ben to nit av des sa.

Det lig ger na tur ligt vis myck et nära till
hands att anta att den na de val ve ring av
berg grun dens be ty del se är en an pass ning
till att SKB nu an ser att be folk ning ens ac -
cep tans är det vik ti gas te lo ka li se ringskri -
te ri et. Kom mu ner där SKB öns kar göra
för stu di er el ler vi da re de taljun der sök ning -
ar för att så små ning om ut fö ra sitt KBS3-
 för var kan då väl jas utan be svä ran de geo -
lo gis ka hän syn.

AKA- ut red ning en an såg inte att det fanns
nå gon risk för de for ma tion av berg grun -
den el ler jord bäv ning ar. Den mo der na ge -
o dy na mis ka sy nen på jords kor pan (kon ti -
nen taldrif ten, dvs att jords kor pan stän -
digt för änd ras när kon ti nen ter na ”fly ter
om kring” och kol li de rar med var and ra)
hade ännu inte etab le rats fullt ut i Sve ri -
ge när ut red ning en ge nom för des. Det in -
ne bar att man då lev de i tron att den
svens ka berg grun den är när mast opå verk -
bar un der över skåd lig tid fram åt. Nå gon
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ge nom tänkt upp fatt ning om på ver kan från
kom man de ned is ning ar fanns inte hel ler.
För AKA- ut red ning en i bör jan av 1970-
 ta let var det dess utom fort fa ran de själv -
klart att av fal let skul le upp ar be tas, dvs
en bart klyv nings pro duk ter na skul le slut -
för va ras, inte ännu mera far ligt och lång -
li vat plu to ni um samt kvar va ran de uran.

3.2 An svars för del ning och ak tö rer
AKA- ut red ning en var ock så skyl dig till
an svars för del ning en i Sve ri ge: Kärn kraft -
bo la gen har an svar för allt prak tiskt ar be -
te för frå gans lö san de, me dan sta ten bara
har en över va kan de roll. I ing en an nan
kärn krafts stat har stats mak ten ve ter ligt
nöjt sig med en så pas siv roll. En ligt AKA-
 ut red ning ens för slag bil da des dock in led -
nings vis ett stat ligt forsk nings råd, PRAV
(Pro gram rå det för ra dio ak tivt av fall) en -
ligt riks dags be slut på hös ten 1975. PRAV
skul le ar be ta själv stän digt men kom i prak -
ti ken att “sit ta i knät” på kärn kraf tin du -
strin. PRAV de la de så lun da kon tor och
te le fon väx el med kärn kraf tin du strins eget
bo lag SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj -
ning AB, nu me ra nam nänd rat till SKB).
PRAVs verk sam het be kos ta des dess utom
av kärn kraf tin du strin och hu vud de len av
forsk ning en ge nom för des av sam ma kärn -
kraf tin du stri. Dess utom fanns in ti ma per -
so nal li an ser mel lan AKA, PRAV och
SKBF.

SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj ning AB)
bil da des 1973 av kärn kraft bo la gen för att
om be sör ja an skaf fan det av uran bräns le
och han te ring en av kärn kraf tav fal let. Fö -
re ta get he ter från 1984 SKB (Svensk Kärn -
bräns le han te ring AB).

De två grans kan de myn dig he ter na på
kärn  kraf tom rå det är Sta tens Kärn krafts -
in spek tion (SKI) och Sta tens Strål skydds -
in sti tut (SSI). SKI bil da des 1974 och an -
sva rar för till sy nen av kärn tek ni kan lägg -
ning ar och fick även an sva ret för att en ligt 
den då va ran de atom ener gi la gen grans ka
an sök ning ar om ladd nings till stånd för re -
ak to rer. SSI bil da des 1965 och an sva rar
för forsk ning om och till syn av strål skydds -
frå gor vid kärn kraftan lägg ning ar och and -
ra verk sam he ter där strål ning fö re kom mer.

PRAV upp hör de 1981. I sam band där med
ren od la des an svars för del ning en yt ter li ga -
re. All forsk ning över togs av SKBF, nu
med en bart över vak ning från ett stat ligt
kon trol lor gan, NAK (Nämn den för an vänt 
kärn bräns le). Des sa båda ak tö rer byt te
se dan namn till re spek ti ve SKB (Svensk
Kärn bräns le han te ring AB) och SKN (Sta -
tens kärn bräns le nämnd). SKN upp hör de
i sin tur 1 juli 1992 och gick hu vud sak li -
gen upp i SKI (Sta tens Kärn kraf tin spek -
tion), men dess upp gif ter över togs till viss 
del även av KASAM.

KASAM (Sta tens råd för kär nav falls frå -
gor) in rät ta des ur sprung li gen år 1985.
Från 1992 är KASAM en fri stå en de kom -
mit té, ti di ga re un der mil jö- och na tur re -
surs de par te men tet, nu me ra un der mil jö -
de par te men tet ”med upp gift att ut re da
frå gor om kär nav fall och av ställ ning av
kärn tek nis ka an lägg ning ar och läm na re -
ge ring en och vis sa myn dig he ter råd i des sa
frå gor”. När SKN upp hör de 1992 över tog
KASAM en del av dess upp gif ter. I KA -
SAMs upp gif ter in går ock så att ha kon -
tak ter med mil jö or ga ni sa tio ner. KASAM
kan uti från Av fallsked jans upp fatt ning
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be teck nas som en sken de mo kra tisk de ko -
ra tion av sedd att få det att se ut som om
sam häl let har in syn i och in fly tan de över
kär nav falls han te ring en. Kon tak ter na med
mil jö or ga ni sa tio ner na är åt mins to ne sett
från Av fallsked jans per spek tiv när mast
obe fint li ga.

I maj 1995 ut såg re ge ring en den ti di ga re
che fen för SKN, Olof Sö der berg till ”Na -
tio nell sam ord na re inom kär nav falls om -
rå det”. Från maj 1999 be nämn des hans
funk tion istäl let ”Sär skild råd gi va re inom
kär nav falls om rå det” med di rekt an knyt -
ning till re ge rings kans li et. Se vi da re i av -
snitt 7.3.

Alla des sa ak tö rer med sina för kort ning ar,
namn by ten och om för del ning ar av rol ler
har starkt för svå rat för and ra än myck et
in tres se ra de och väl in sat ta per so ner att
ha in syn i och för stå an svars för del ning en. 
En myck et van lig miss upp fatt ning fort fa -
ran de år 2001 är ex em pel vis att SKB skul -
le vara en stat lig myn dig het. Så är allt så
inte alls fal let. SKB är ett av kärn kraf tin -
du strin he lägt ak tie bo lag som en bart skall
till go do se kärn kraf tin du strins in tres sen.
SKB kan allt så un der inga för hål lan den
upp fat tas som opar tiskt. Där emot är det
up pen bart att SKB är den star kas te ak tö -
ren i kraft av bland an nat över lägs na eko -
no mis ka re sur ser. Myn dig he ter na och and -
ra stat li ga ak tö rer har ge nom gå en de upp -
trätt svagt och und fal lan de mot kärn kraf -
tin du strin och SKB. Det ta be ror tro li gen
både på bris tan de re sur ser och feg het,
kan ske ock så på tryck ning ar bak om ku lis -
ser na.

3.3 KBS från 1 till 3
En ligt SKBs re do vis ning i FUD K (kom -
plet te ring till forsk nings pla nen FUD 98) i 
de cem ber 2000 har föl jan de fyra fö re tag
till stånd att dri va kärn kraft verk. Des sa
bo lag är idag del vis ut landsäg da. Bo la gen
äger ge men samt Svensk Kärn bräns le han -
te ring AB (SKB), som har fått upp dra get

att sva ra för han te ring en av det kär nav -
fall som läm nar kärn kraft ver ken.

• Ring hals AB (Ring hals)

• Barsebäck Kraft AB (Barsebäck)

• OKG Ak tie bo lag (Os kar shamn)

• Fors marks Kraft grupp AB (Fors mark)

Före vill korsla gens till komst 1977 star -
ta des re ak to rer na Os kars hamn 1 och 2,
Bar se bäck 1 och 2 samt Ring hals 1 och 2.
Vid vill korsla gens till komst var re ak to -
rer na Fors mark 1 och Ring hals 3 i det
när mas te kla ra. Fors mark 2 och Ring hals 
4 var un der bygg nad. Fors mark 3 och Os -
kars hamn 3, de två störs ta re ak to rer na
var inte på bör ja de.

Vill korsla gen 1977 tving a de kärn kraft bo -
la gen att ge nom sitt ge men sam ma bo lag
SKBF (nu me ra SKB) star ta det s k KBS- -
pro jek tet (Pro jekt Kärn Bräns le Sä ker het).
Ef ter bara nio må na der in läm na des i bör -
jan av 1978 ett för slag, KBS1, vil ket på -
stods upp fyl la vill korsla gens krav. Vad man
hade gjort var egent li gen bara att vi da re -
ut veck la AKA- ut red ning ens för slag (se av -
snitt 3.1) om upp ar bet ning, in kapsling och
slut för va ring på 500 me ters djup i berg -
grun den. Upp ar bet ning en skul le ske i
frans ka La Ha gue, en ligt ett hem ligt av tal 
med det frans ka bo la get COGEMA (se vi -
da re av snitt 4.8).

Ef ter som upp ar bet ning kom mit att fram -
stå som allt me ra tvek sam av mil jö skäl,
sä ker hetsskäl, eko no mis ka skäl och inte
minst ge nom den up pen ba ra knyt ning en
till kärn va pen till verk ning togs 1978 fram 
en ny ver sion av för va rings me to den, kal -
lad KBS2. Av sik ten var nu att istäl let slut -
för va ra de ut brän da bräns le ele men ten di -
rekt. Där med skul le för va ret be las tas med
be tyd ligt far li ga re och mera lång li vat av -
fall, vil ket ald rig hade be ak tats av AKA-
 ut red ning en. Inte hel ler hade be ak tats att
det icke upp ar be ta de av fal let in ne hål ler
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klyv bart ma te ri al (plu to ni um) som är po -
ten ti ellt va pen ma te ri al och stäl ler helt
and ra krav på sa fe gu ards, dvs åt gär der
för att för hind ra av sikt ligt in trång för att
kom ma åt det ta klyv ba ra ma te ri al.

KBS2 ut nytt ja des inte som un der lag för
ladd ning av någ ra re ak to rer. Istäl let togs
1983 fram en mo di fi e rad ver sion av di rekt -
för va ring, KBS3, utan att grund kon cep -
tet från AKA- ut red ning en egent li gen för -
änd ra des. KBS3 är fort fa ran de år 2001
den me tod som kärn kraf tin du strin vill ut -
nytt ja i prak ti ken.

3.4 Kort be skriv ning av KBS3
KBS3- me to den in ne bär att det ut brän da
kärn bräns let, dvs de så kal la de bräns le -
ele men ten som har sut tit i re ak to rer na,
pla ce ras i kaps lar i berg grun den på ca 500 
me ters djup. Ut form ning en av kaps lar na
har va ri e rat en del un der åren. I FUD K
(de cem ber 2000) är kaps lar na av gjut järn
med ett ytt re kop par höl je. Var je kap sel är
4,8 me ter lång och 1,05 me ter i di a me ter
med vik ten ca 25 ton. An ta let kaps lar
upp skat tas bli 4500 ba se rat på 40 års drift 
för samt li ga re ak to rer utom Bar se bäck 1
som stäng des av 1999. Kaps lar na skall om -
ges med ben to nit le ra nere i berg grun den.

SKB häv dar att KBS3- me to den ger ex tra
sä ker het ef ter som den på stås ge fle ra oli -
ka bar riä rer mot sprid ning av ra dio ak ti va 
äm nen från det ut brän da bräns let. Det
finns kri tik mot i stort sett alla SKBs vär -
de ring ar av des sa bar riä rer och de ras sä -
ker het. Kaps lar na med om gi van de ben to -
nit le ra är ing en ga ran ti mot att ra dio ak ti -
va äm nen läck er ut. På det till tänk ta för -
vars dju pet finns sprick or med rör ligt
grund vat ten som kan trans por te ra äm ne -
na vi da re. Berg grun den på det ta gans ka
ringa djup kan dess utom kom ma att på -
ver kas av is ti der el ler and ra oför ut säg ba -
ra för änd ring ar i jords kor pan.

Sam man fatt nings vis finns en ligt Av falls -

ked jans upp fatt ning ing et som sä ger att
KBS3- me to den skul le kun na ga ran te ra sä -
ker het och mil jö i de 100 000- tals år som
av fal let är far ligt.

3.5 CLAB och SFR
I av vak tan på en mera lång sik tig lös ning
för va ras det ut brän da kärn bräns let i vat -
ten bas säng er i ett berg rum vid kärn kraft -
ver ket i Os kars hamn. Den na an lägg ning
be nämns CLAB (Cen tralt mel lan la ger för 
an vänt kärn bräns le) och togs i drift 1985.
En ut bygg nad för att öka lag rings ka pa ci -
te ten be räk nas vara klar 2004. Drif ten av
för va ring en krä ver till syn och un der håll.
Om lag ret skul le över ges av nå gon an led -
ning kom mer vatt net i bas säng er na att
av duns ta och ra dio ak ti va äm nen att spri -
das i om giv ning ar na. Om till sy nen och
sköt seln fun ge rar upp ges det ut brän da
kärn bräns let kun na för va ras i CLAB utan
stör re ris ker i 100 till 200 år. Inom den na
tids pe ri od bör där för nå gon an nan lös -
ning ha ta gits fram.

För ut om det ut brän da bräns let som ock -
så be nämns hög ak tivt av fall upp kom mer
många and ra ty per av ra dio ak ti va av fall i
sam band med drif ten av kärn kraft ver ken 
och inte minst när kärn kraft ver ken små -
ning om skall ri vas. Små mäng der av fall
kom mer ock så från me di cinsk an vänd ning
m m. Des sa av fall är av två ty per: Lång li -
vat re spek ti ve kort li vat låg- och me del ak -
tivt av fall. Det lång li va de låg- och me del -
ak ti va av fal let mel lan lag ras idag i CLAB
och i Studsvik och pla ne ras kom ma att
slut för va ras i berg rum i Os kars hamn,
Fors mark el ler på an nan plats. För det
kort li va de låg- och me del ak ti va av fal let
togs ett slut för var be nämnt SFR (Slut för -
var för ra dio ak tivt drif tav fall) i bruk 1988.
SFR är ett berg för var som till kom ef ter
en an märk nings värt brist fäl lig till stånds -
pro cess. Det ta har do ku men te rats av Staf -
fan Wester lund i ”Vit bok – Beslu tet om
Fors mark slag ret för låg- och me del ak tivt
av fall” (Wester lund, 1983).

17



4. KBS-affären 1978-79

4.1 Ladd ning en av Bar se bäck 2
I bör jan av 1970- ta let hade kärn kraf ten
bli vit po li tiskt kon tro ver si ell i Sve ri ge.
Fram för allt cen ter par ti et och dess då va -
ran de ord fö ran de Thor björn Fäll din in tog 
en klart kärn kraft ne ga tiv håll ning till be -
ty dan de del som följd av no bel pris ta ga ren 
Han nes Alfvéns en ga ge mang mot kärn -
kraf ten. Det ta bi drog av se värt till att so ci -
al de mo kra ter na år 1976 för lo ra de en drygt
40- årig oav bru ten makt ställ ning. Istäl let
till träd de en bor ger lig tre par ti re ge ring.
Kärn kraft kon flik ten fanns in byggd i re -
ge ring en, ef ter som mo de ra ter na och folk -
par ti et var myck et po si ti va till kärn kraf -
ten. Re dan när re ge ring en bil da des tving -
a des stats mi nis ter Fäll din ”dag tinga med
sin över ty gel se” och den fär dig bygg da re -
ak torn Bar se bäck 2 fick ladd nings till stånd.
Vill ko ret för det ta, att ett upp ar bet nings -
av tal skul le re do vi sas, var me nings löst ef -
ter som av ta let hem lig hölls (se av snitt 4.8).

4.2 Vill korsla gen
Cen ter par ti et till sat te ener gi mi nis ter pos -
ten (Olof Jo hans son) i 1976 års tre par ti -
re ge ring. Par ti et tog ini ti a ti vet till den s k 
vill korsla gen, vil ken an togs av riks da gen i 
april 1977. La gen ställ de föl jan de två al -
ter na ti va krav för att re ak to rin ne ha va re
skul le få star ta nya kärn kraft re ak to rer:

”Till stånd får med de las en dast om re ak -
torns in ne ha va re

1. har fö re tett av tal, som på ett be tryg gan -
de sätt till go do ser be ho vet av upp ar bet ning
av an vänt kärn bräns le, och dess utom har
vi sat, hur och var en helt sä ker slut lig för -
va ring av det vid upp ar bet ning en er håll -

na hög ak ti va av fal let skall ske, el ler

2. har vi sat, hur och var en helt sä ker slut lig
för va ring av an vänt, ej upp ar be tat kärn -
bräns le kan ske."

Mo ti ven för att in fö ra vill korsla gen har
dis ku te rats liv ligt. Grund tan ken i la gen,
att inte til låta fram ställ ning en av nå got
som är far ligt in nan det har vi sats hur
det ta skall tas om hand, är helt sund. Mil -
jö rö rel sen har den na vär de ring och kun de 
där för se la gen som en fram gång. Om la -
gen hade följts skul le de hårt for mu le ra de 
kra ven tvek löst ha för hind rat att yt ter li -
ga re re ak to rer hade fått star tas. Det är
näm li gen tek niskt- ve ten skap ligt omöj ligt 
att åstad kom ma ”helt sä ker för va ring”,
ef ter som det ta stri der mot na tur la gar na
(se av snitt 2.2).

Up pen bar li gen trod de man i cen ter par ti et
att in fö ran det av vill korsla gen skul le kun -
na kom pen se ra för att man hade va rit
tvung na att gå med på ladd ning en av Bar -
se bäck 2. Vill korsla gen bor de ju rim li gen
för hind ra star tan det av yt ter li ga re re ak -
to rer, om den til lämpades en ligt bok sta ven.

Kärn kraf tin du strin, som hade fler re ak -
to rer un der bygg nad, såg gi vet vis inte frå -
gan alls på det ta sätt utan bör ja de med all
sä ker het att om gå en de un der sö ka hur la -
gen skul le kun na kring gås. Den na kon -
flikt kun de bara få en ut gång med hän syn 
till vil ka star ka eko no mis ka, po li tis ka (och
tro li gen fort fa ran de mi li tä ra) in tres sen
som stod bak om kärn kraf tin du strin. Till-
lämpningen av la gen kom så lun da att ske
i strid mot la gens syf te och for mu le ring.
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4.3 Helt sä ker?
Kärn kraf tav fall finns i Sve ri ge se dan den
förs ta forsk nings re ak torn star ta des 1954
i berg grun den un der Tek nis ka hög sko lan i 
Stock holm. Av falls mäng den bör ja de växa
snabbt från 1972, då den förs ta lätt vat -
ten re ak torn Os kars hamn 1 star ta des. Av -
fal let mås te tas om hand på nå got sätt.
Vill korsla gen sat te stor press på kärn -
kraf tin du strin. Emel ler tid blev det tek -
nis ka av falls pro ble met nu inte enda ut -
gångs punk ten när frå gan skul le an gri pas. 
För kärn kraft bo la gen blev det väl så vik -
tigt att för sö ka över ty ga be sluts fat tar na
att frå gan var löst så att de nya re ak to rer -
na skul le få star ta. Följ den blev att svå rig -
he ter ba ga tel li se ra des, upp kom na pro blem
för tegs, in vänd ning ar och kri tik sköts på
fram ti den, me dan illa un der bygg da men
tros vis sa på stå en den spreds om hur väl
man be här ska de pro ble men.

Ett av vill korsla gens krav var att re ak to r -
ägar na skul le visa upp ett berg som helt

sä kert skul le duga för av falls för var på 500 
me ters djup. De fles ta in ser för mod li gen
att man då minst hade be hövt öpp na schakt
till det ta djup och där nere göra åt skil li ga
tunn lar för att fast stäl la var sprick or och
säm re berg kun de fin nas (på det sätt som
SKB långt se na re kom mit att in rik ta sina
bergun der sök ning ar). Där med skul le på
ort och stäl le be vi sats att ett till räck ligt
stort par ti med bra berg fak tiskt ex i ste -
rade på den ut val da plat sen. Själv fal let
skul le det ta ha ta git åt skil li ga år och så
länge vil le man inte vän ta. Med de start -
kla ra re ak to rer na som på tryck nings me -
del för sköts av falls frå gan från att hand la
om hu ru vi da vill korsla gen fak tiskt var
upp fylld till om nå gon in stans i sam häl let
skul le vara be redd kring gå la gen och ge
kärn kraft bo la gen ladd nings till stånd.

På nio må na der tog som nämnts (av snitt
3.3) kärn kraf tin du strin fram sitt för slag
KBS1 med till hö ran de hem li ga upp ar bet -
nings av tal som be skrivs när ma re i av snitt
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4.8. Prov borr ning ar i berg gjor des på tre
plat ser, Finn sjön vid Fors mark, Krå ke må -
la vid Os kars hamn och Ster nö vid Karls -
hamn (se vi da re i av snitt 5.1).

4.4 Fäll din får nog
När KBS1- ut red ning en hade läm nats in
som un der lag för ladd nings an sö kan gick
den först ut på re miss till en rad så väl
svens ka som ut länds ka re miss in stan ser
och fick hård kri tik på i stort sett alla
punk ter. Bland det som kri ti se ra des hår -
dast var att man inte hade vi sat att det
fanns nå got berg som upp fyll de de ställ da
kra ven. När av gö ran det inom re ge ring en
när ma de sig, gick de två kärn kraft po si ti -
va par ti er na (mo de ra ter na och folk par ti -
et) bak om ryg gen på cen ter par ti et. I all
hem lig het ut ar be ta de An ders Wijkman (då
i m) och Carl Tham (då i fp) till sam mans
med kärn kraf tin du strins Ing var Wiv stad
(KBS- pro jek tet) det för slag till så gott som
full stän digt god kän nan de av KBS1 som
med smär re ju ste ring ar an togs av re ge -
ring en 29 sep tem ber 1978. Be slu tet var
vis ser li gen for mellt sett ett nej, men in ne -
bör den var i prak ti ken ja.

Vid press kon fe ren sen ef ter åt an sat tes
stats mi nis ter Fäll din hårt av jour na lis -
ter na, vil ka me na de att han ännu en gång
hade “dag ting at”. Me dan en allt me ra kall -
svet tig Fäll din tor ka de pan nan och veck -
la de in sig i om ständ li ga för kla ring ar, kon -
sta te ra de den be lå tet le en de ko a li tions part -
nern Gös ta Boh man (m) lugnt att det nu
till 99 % var klart för start av de nya re ak -
to rer na. Me dan cen ter led ning en kan ske
fort fa ran de trod de att man hade för hind -
rat start av nya re ak to rer, viss te de båda
and ra re ge rings par ti er na (m och fp) att
KBS- led ning en var helt nöjd med re ge -
rings be slu tet. Mo de ra ter och folk par tis ter
hade ju i lönn dom för cen tern gjort upp
med KBS- led ning en om vill ko ren i be slu -
tet.

Un der kväl len gick cen ter par tis ter från

hela lan det till storms mot par ti led ning en 
som då snart fick klart för sig att de hade
bli vit lu ra de av ko a li tions brö der na i re ge -
ring en. Där med sprack den förs ta bor ger -
li ga re ge ring en.

4.5 Av falls frå gan blir löst
Det som inte hade lösts (1% en ligt Gös ta
Boh mans vo ka bu lär) var på vi san det av
ett till räck ligt bra berg. Re ge ring en hade
god känt allt öv rigt men av hän de sig nu
an sva ret för ber get till SKI. Kom plet te -
ran de borr ning ar (de s k po li tis ka borr hå -
len) skul le ge nom fö ras före be slu tet. SKI
kon sta te ra de sig helt sak na geo lo gisk ex -
per tis och till sat te en spe ci ell geo log grupp 
att grans ka borr ning ar na. Sju av de åtta
geo lo ger na kon sta te ra de att de nya borr -
ning ar na inte vi sa de att ber get i Ster nö
dög. SKI:s sty rel se (med po li tiskt vald ma -
jo ri tet) be slöt ändå att KBS1- an sö kan
upp fyll de vill korsla gens krav på helt sä -
ker för va ring: ”Be ty del sen av berg bar riä -
ren bör ej över dri vas om öv ri ga bar riä rer
fun ge rar till freds stäl lan de”. För att inte
helt gå emot sin egen ex pert grupp god -
kän de man en del av Ster nö ber get där inga
borr ning ar hade ge nom förts. Borr ning ar -
na hade näm li gen över allt an nars på vi sat
sprick or och KBS1 för ut sat te i prin cip
sprick fritt berg. Men där inga borr ning ar
skett, var ju hel ler inga sprick or kän da...

Det slut li ga god kän nan det be slu ta des se -
na re av den ny till träd da, kort va ri ga folk -
par tis tis ka mi no ri tets re ge ring en vid mid -
som mar tid 1979.

God kän nan det av KBS1 var na tur ligt vis i
alla av se en den hor ri belt; tek niskt, ju ri diskt
och mo ra liskt. Upp ar bet nings av ta let med 
COGEMA var allt an nat än be tryg gan de
(se vi da re av snitt 4.8). KBS1- me to den hade
på tek nis ka grun der fått all var lig kri tik
från de opar tis ka, sak kun ni ga re miss -
grans kar na. God kän nan det av Ster nö ber -
get var slut li gen kva li fi ce rat ohe der ligt
och kan när mast be teck nas som en fars.
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Även for mellt var god kän nan det hor ri belt,
ef ter som KBS1- me to den inte be hand la de
hela av falls mäng den. I re do vis ning en var
näm li gen den plu to ni u man ri ka de de len
av av fal let ute läm nad. Den na del be teck -
na des helt en kelt inte som av fall med hän -
syn till tänk bar an vänd ning (bland an nat
mi li tärt), vil ket på sitt sätt var lo giskt,
men gi vet vis inte mo ra liskt för svar bart.
Följ akt li gen upp fat ta des plu to ni umav fal -
let inte som av fall av vare sig kärn kraft -
bo lag, kon trollmyn dig he ter el ler po li ti ker.

Trots allt det ta hade vill korsla gen emel -
ler tid inte över trätts i strikt ju ri disk me -
ning. Ef ter som re ge ring en är hög sta ut tol -
ka re av la gar som den na, blev vill korsla gen
upp fylld i och med re ge rings be slu tet att
god kän na KBS1. Att KBS1- me to den i
verk lig he ten inte upp fyll de la gens krav
var så le des inte vä sent ligt för det for mel la 
god kän nan det. Frå gan är om den verk li -
ga verk lig he ten el ler den re ge rings god -
kän da, for mel la verk lig he ten skall an ses
gäl la? Re ge rings be slu tet har kla ra lik he -
ter med att me del ti dens kyr ka kun de be -
slu ta att jor den var platt. Be slu tet som
så dant var ta get i kor rekt ord ning, men
in ne bör den var orim lig.

Ma jo ri te ten av de sty ran de po li ti ker na och
ty värr även hu vud de len av mass me di er -
na an såg att det var ac cep ta belt att tum -
ma på la gen ”för den goda sa kens skull”.
An nars hade ju inte de nya re ak to rer na
kun nat star tas. Hela his to ri en är för öv -
rigt en slå en de upp följ ning av upp fatt -
ning ar som hade re do vi sats i ti di ga be slut
om att ut veck la kärn tek ni ken: ”Vi blir
nöd ga de att ta atom kraf ten i an språk –
kos ta vad det kos ta vill – om vi inte vill ac -
cep te ra en stan dard sänk ning.” (Atom -
skadeutred ning en, SOU 1959:34). Kärn -
tek ni kens fö re språ ka re hade ti di ga re och
har i viss mån fort fa ran de en när mast re -
li giös över ty gel se om kärn tek ni kens väl -
sig nel se som på min ner om vad som finns
hos många ex tre ma sek ter. Se även ar ti -

keln ”Bland troll kar lar och de mo ner”,
(An s helm, 1996).

De re ak to rer som kom att lad das med
1979 års till stånd som grund var Fors -
mark 1 och Ring hals 3. Se na re an vän des
KBS1 även för att ge ladd nings till stånd
till Fors mark 2 och Ring hals 4. Där ef ter
hade både KBS1 och vill korsla gen spe lat
ut sina rol ler.

Det kan av slut nings vis kon sta te ras att
god kän nan det av KBS1 var in led ning en
till att allt me ra tona ner berg grun dens
be ty del se för mil jö och sä ker het i sam -
band med va let av plats för av falls för va -
ret. Vid det ta be slut lik som i hög grad
un der den se na re ut red nings pro ces sen
kom po li tis ka och eko no mis ka hän syn att
väga tyng re än kra vet att väl ja bäs ta möj -
li ga me tod och plats uti från tek niskt- ve -
ten skap li ga vär de ring ar av sä ker het och
mil jö.

4.6 Av falls frå gan i kärn kraf tom röst ning en
Vå ren 1979 in träf fa de re ak tor ha ve ri et i
Har ris burg. Mil jö rö rel sens krav på folk -
om röst ning om kärn kraf ten gick nu plöts -
ligt ige nom se dan so ci al de mo kra ter na tak -
tiskt hade svängt helt om över en natt.

Folk om röst ning en den 23 mars 1980 blev
ännu en de monst ra tion av bris tan de po li -
tisk he der lig het. Det på stods oge ne rat att
en för dubb ling av an ta let re ak to rer och
en ök ning av drif ten 8 gång er in ne bar
”av veck ling” (dess utom med ”för nuft”).
Även mo de ra ter na som inte vil le av veck la 
alls kal la de sin lin je 1 för av veck ling.
Människor från and ra de lar av värl den
hade dess utom svårt att över hu vud ta get
fat ta hur man kan ha tre al ter na tiv i en
folkom röst ning. Är inte grund tan ken med
folkom röst ning ar just att säga ja el ler nej
till nå got?

Mind re känt är tro li gen att även av falls -
frå gan ma ni pu le ra des i folk om röst ning -
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en. Det ta fram går av föl jan de akt stycke
från In du stri de par te men tet (2625/79):

”I re ge rings för kla ring en, av gi ven den 12
ok to ber 1979, ut ta las vad gäl ler til lämp -
ningen av vill korsla gen att, om om röst -
ning en skul le ut fal la till för mån för att
yt ter li ga re re ak to rer skall ut nytt jas, re ge -
ring en kom mer i frå gor om nya ladd nings -
till stånd att upp fat ta det ta ut fall som ett
god kän nan de av den til lämpning av vill -
korsla gen som fram går av re ge rings be slu -
tet den 21 juni 1979.”

Över satt från kans li svens ka: Om folk om -
röst ning en le der till att lin je 1 och 2 be -
seg rar lin je 3 skall det ta re sul tat ock så
upp fat tas så, att vill korsla gens krav på en 
helt sä ker slut för va ring av kärn kraf tav -
fal let är upp fyllt av KBS- me to den. No te ra 
tan ke o re dan: Först tar en re ge ring be slut

att KBS1- me to den upp fyl ler vill korsla gens
krav trots att

• me to den inte be hand lade hela av falls -
mäng den,

• det god kända ber get inte hade un der -
sökts,

• COGEMA- avtalet inte alls garanterade
up par bet ning.

Se dan läm nar näs ta re ge ring frå gan till
att ut tol kas av en folk om röst ning som
egent li gen gäl ler nå gon ting an nat. Dess -
utom är det orim ligt att folk om rös ta om
en så ren od lat tek nisk frå ga. Det blir un -
ge fär lika re le vant som att folk om rös ta
om Upp sa la lig ger sö der el ler norr om
Stock holm.

Med ci ta tet ovan kvit tar det om KBS- me -
to den upp fyl ler la gens krav el ler ej. Av gö -
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ran de är att lin je 3 be seg ras. Då skall vi
alla upp fat ta det som att la gen är upp fylld 
och av falls frå gan är ”helt sä kert” löst.

Om lin je 3 hade vun nit (högst 6 re ak to rer
i högst 10 år) skul le av falls mäng den ha
bli vit ca en ti on del så stor. Ändå skul le en -
ligt ci ta tet ovan av falls pro ble met där med
ha för vär rats. Av falls frå gan skul le då näm -
li gen inte läng re ha upp fat tats som löst.
Den na form av ”kärn kraft lo gik” är i san -
ning för bluf fan de.

Orim lig he ter na i KBS- af fä ren kan så lun -
da stap las i hö gar. Man kan inte vare sig
med re ge rings be slut el ler folk om röst ning -
ar sät ta sig över verk lig he ten. Man skul le
kun na tro att så dant en bart hör de den
mör ka me del ti den till. Då kun de man be -
slu ta att Jor den var platt. KBS- god kän -
nan det var lika väl grun dat. Ett er kän nan -
de av att det fak tiskt för höll sig så är ju att 
det fort fa ran de år 2001 på går ut red ning -
ar och un der sök ning ar för att lösa frå gan. 
Ändå har det ald rig va rit på tal att verk li -
gen ta av stånd från re ge rings be slu tet från
1979 el ler stäl la dem som låg bak om be -
slu tet till svars på nå got sätt.

4.7 Vill korsla gen tas bort
Ef ter KBS1 kom KBS2 som av såg di rekt
slut för va ring av icke upp ar be tat ut bränt
kärn bräns le. Prin cip lös ning en var an nars
den sam ma med kaps lar som skul le pla ce -
ras på 500 me ters djup i berg grun den.
Även om inga ladd nings till stånd var kopp -
la de till KBS2 sän des även den na på re -
miss. Nu föll många för KBS1 be svä ran de
in vänd ning ar bort be ro en de på att ett fler -
tal ti di ga re kri tis ka re miss in stan ser helt
en kelt ren sa des ut. En dast 6 av de 23 ut -
länds ka re miss in stan ser na för KBS1 ut -
nytt ja des för KBS2. Inte ovän tat hade fle ra
av de star kas te kri ti ker na för svun nit.

År 1982 åter kom so ci al de mo kra ter na i re -
ge rings ställ ning. De tog bort vill korsla gen . 
Lag över grep pen un dan röj des allt så ge nom

att la gen av skaf fa des. Istäl let in för des
1984 den be tyd ligt mil da re kärn tek nik la -
gen som likt Has se Al freds sons åsikts lö se
pas tor Jans son inte stäl ler någ ra sär skil -
da krav på nå gon ting. Så lun da räck er det
idag att be dri va forsk ning om av falls för -
va ring en. Om re ge ring en fin ner den na lo -
van de får re ak to rin ne ha var na fort sät ta
att pro du ce ra av fall.

När de sis ta re ak to rer na Os kars hamn 3
och Fors mark 3 bör ja de bli start kla ra, pre -
sen te ra de kärn kraft bo la gen KBS3, som
bara var en ut för li ga re va ri ant av KBS2
med di rekt för va ring. Vid gransk ning en
kräv des från många håll att de mel lan
KBS1 och KBS2 ute slut na re miss in stan -
ser na åter skul le ut nytt jas. Re sul ta tet blev 
emel ler tid att re ge ring en gjor de yt ter li ga -
re ute slut ning ar, var ef ter KBS3 god kän -
des. De två sis ta re ak to rer na fick så sina
ladd nings till stånd på vå ren 1984 och sat -
tes i drift 1985.

Då va ran de ener gi mi nis ter Bir git ta Dahl
ur säk ta de ut rens ning ar na. Hon me na de
att man visst kän de till des sa ti di ga re re -
miss in stan sers kri tik. Den fanns ju re dan
och skul le ock så vä gas in. SKI fick upp -
dra get att sam man stäl la be slutsun der la -
get in för god kän nan det av KBS3. Där för -
blev emel ler tid kri ti ken lika ut ren sad som
nå gon sin ti di ga re trots ener gi mi nis terns
ut fäs tel ser.

Nu gäl lan de till stånd ba se ras helt på KBS3
och kärn tek nik la gen. Även de äld re till -
stån den en ligt vill korsla gen har änd rats.
Det gäl ler nu inte läng re att fin na en sä ker
lös ning på av falls han te ring en. Drif ten av
re ak to rer na til låts fort sät ta bara det på -
går forsk ning om av falls frå gan. Forsk -
ning en mås te dock upp fat tas som lo van de 
av re ge ring en. Så har ock så be slu tats vart 
tred je år med bör jan 1987. Med ut gångs -
punkt från re do vis ning en av KBS3 år 1983 
har SKB i en lig het med lag stift ning en vart
tred je år re do vi sat sitt ar be te i vad som
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först het te FOU- pla ner, se na re FUD- pla -
ner: FOU 1986, FOU 1989, FUD 1992;
FUD 1995 och FUD 1998. FUD 2001 har
re do vi sats i sep tem ber 2001.

4.8 Upp ar bet nings av tal
Den år 1979 av re ge ring en god kän da
KBS1- me to den för ut sat te upp ar bet ning.
God kän nan det in ne fat ta de upp ar bet nings -
kon trakt med frans ka kärn tek nik fö re ta -
get COGEMA. Av ta len hem lig stämp la des, 
men läck te till störs ta de len ut och pub li -
ce ra des ge nom mil jö rö rel sens för sorg. Det
vi sa de sig då, att av ta len inte alls gav de
ga ran ti er som kräv des för ett god kän nan -
de en ligt vill korsla gen.

Av ta len ga ran te ra de egent li gen bara en
sak, att de svens ka kärn kraft bo la gen skul -
le sat sa ca 4 mil jar der kro nor i den frans ka
”kärn va pen fa bri ken” i La Ha gue (Frank -
ri ke gjor de då of fi ci ellt ing en skill nad mel -
lan ci vil och mi li tär kärn tek nik). Se dan
skul le frans män nen för sö ka upp ar be ta det
svens ka av fal let. Om inte det ta gick el ler
inte pas sa de frans män nen skul le av fal let
sän das till ba ka. An märk nings värt är att
av fal lets plu to ni um del helt ”glömdes bort”
i KBS- pla nen. El ler var det själv klart att
plu to ni et i all tyst het skul le ha till fal lit det
frans ka kärn va pen pro gram met? De åbe -
ro pa de pla ner na på in bland ning i re ak tor -
bräns let var i vil ket fall inte eko no miskt
mo ti ve ra de.

Upp ar bet nings av ta len med COGEMA,
teck na de för att ge drift till stånd till svens -
ka re ak to rer, var en mo ra lisk ka ta strof
och en skam fläck för den of fi ci ellt för da
an ti- kärn va pen po li ti ken. Det kan inte på
nå got sätt för sva ras att svens ka po li ti ker
i hem lig het med gav eko no miskt stöd till
det frans ka kärn va pen pro gram met. Det -
ta för hål lan de led de så små ning om till att
Sve ri ge sling ra de sig ur upp ar bet ning en
ge nom by te saf fä rer med då va ran de Väst -
tysk land. I ut by te mot att Väst tysk land
tog över av ta let fick Sve ri ge ta hand om

tyskt ut bränt så kal lat MOX- bräns le, dvs
kärn bräns le som in ne hål ler en bland ning
av uran och plu to ni um och är far li ga re än
rent uran bräns le.

CO GE MA- av ta let var emel ler tid inte det
förs ta svens ka upp ar bet nings av ta let. Re -
dan i bör jan av 1970- ta let slöts ett av tal
med eng els ka Sel la fi eld (f d Winds ca le)
om upp ar bet ning av ut bränt kärn bräns le
från Os kars hamn. Fort fa ran de år 2001
på går dis kus sio ner om hur Sve ri ge skall
han te ra det plu to ni um som blir re sul ta ten
av den na af fär. Ef ter som an lägg ning en i
Sel la fi eld un der åren har fram stått som
myck et brist fäl lig har an sträng ning ar
gjorts att istäl let ta till ba ka det icke upp -
ar be ta de av fal let, men des sa an sträng ning -
ar har till ba ka vi sats, bland an nat med
mo ti ve ring en att bräns let skul le vara i så
då ligt skick att det inte skul le tåla en
åter trans port.

4.9 Slut sat ser av KBS- af fä ren
Sam man ta get kan kon sta te ras att KBS-
 af fä ren var en svensk för valt ningsskan -
dal på hög sta nivå. Den fäll de en re ge ring
och grund la de ett djupt miss tro en de mot
samt li ga in blan da de in stan sers för må ga
att han te ra kär nav falls frå gan. Nu, år 2001, 
ef ter näs tan 30 års ut re dan de kör kärn -
kraft bo lag, myn dig he ter och re ge ring ar
vi da re i sam ma hjul spår som AKA- ut red -
ning en drog upp i bör jan av 1970- ta let.
Skill na den är bara att fa sa den nu ser nå -
got mera im po ne ran de ut. Hela han te -
ring en fram står som en per fekt il lust ra -
tion av be grep pet ”ing en ting lärt och ing -
en ting glömt”. För att om möj ligt sopa
igen spå ren ef ter af fä ren har SKB sam -
man ställt sin egen till rät ta lag da his to rie -
skriv ning: ”Det svens ka kär nav falls pro -
gram met” (Kjell man, 2000).
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5. Platsundersökningarna

5.1 De förs ta prov borr ning ar na
De förs ta prov borr ning ar na för att fin na
för va rings plat ser för kärn kraf tav fal let ut -
för des 1977 i Finn sjön (vid Fors mark), i
Krå ke må la (vid Os kars hamn) och i Ster nö
(vid Karls hamn) som led i ar be tet med
KBS1. Borr ning ar na väck te föga upp se en -
de och inga nämn vär da pro tes ter fö re kom.
Kärn kraf tav falls frå gan var då ännu gans -
ka okänd och där med knap past kon tro -
ver si ell. Borr ning ar na låg till grund för
att väl ja Ster nö som plats för ett för var
en ligt KBS1. Kom plet te ran de borr ning ar
i Ster nö ägde rum 1979 som ett led i god -
kän nan det av KBS1 en ligt vill korsla gen
(de po li tis ka borr hå len, se vi da re av snitt
4.5).

Un der 1980- ta let ge nom för des borr ning ar
på en rad plat ser i lan det, men borr ning ar 
för hind ra des även på ett par plat ser. Ge -
men samt för plats va let var att det ta grun -
da des på mark äg ar för hål lan den. Det var
up pen bart att knap past någ ra pri va ta
mark äga re skul le til låta borr ning ar och
där för åter stod i stort sett sta tens mark
inom då va ran de Do män ver ket. Gi vet vis
har mark ägan de ing et sam band med vil ka
plat ser som kun de vara lämp li gast med
hän syn till geo lo gis ka för hål lan den, sä ker -
het och mil jö. Re dan med god kän nan det
av KBS1 (se av snitt 4.5) hade emel ler tid
berg grun dens be ty del se to nats ner till för -
mån för and ra från mil jö- och sä ker hets -
syn punkt ir re le van ta hän syn.

5.2 PRAV för sö ker bor ra på Kyn nefjäll
I en lig het med AKA- ut red ning ens för slag
bil da des det stat li ga Pro gram rå det för ra -
dio ak tivt av fall (PRAV) för att ge nom fö ra 

un der sök ning ar för att lösa kär nav falls -
han te ring en. Ef ter 1979 års re ge rings be -
slut om att frå gan var helt sä kert löst kan
det ta gi vet vis be teck nas som schi zo frent,
men i re a li te ten var det gi vet vis nöd vän -
digt ef ter som KBS- be slu tet sak na de sak lig 
grund som när ma re be skri vits i ka pi tel 4.

När PRAV skul le star ta prov borr ning ar på
Kyn nefjäll i nor ra Bo hus län i april 1980
var de opi ni ons mäs si ga för ut sätt ning ar na
av se värt för änd ra de jäm fört med vid de
ti di ga re borr ning ar na. Folk om röst ning en 
om kärn kraf ten hade ny li gen ägt rum och 
ge nom de ti di ga re pla ner na på att byg ga
kärn kraft verk i Bro da len och upp ar bet -
nings an lägg ning i San näs fanns dess utom
re dan en opi ni on mot kärn tek ni kan lägg -
ning ar i den na del av lan det. PRAV för -
sök te hem lig hål la var borr ning ar na skul le
äga rum, men det ta läck te ut. Lo kal be -
folk ning en bil da de nu “Räd da Kyn nefjäll”
och för hind ra de borr ning ar na, dock utan
att be hö va ta till an nat än de mon stra tio -
ner, ci vilt mot stånd och be slut sam be vak -
ning.

Ak tio nen fick snabbt ett brett folk ligt stöd
i byg den. Snart er hölls ock så stöd från de
po li tis ka par ti er na i de tre när mast be rör -
da kom mu ner na, Ta num, Mun ke dal och
Dals Ed (nej lin jen, lin je 3 i folk om röst -
ning en, er höll i des sa kom mu ner re spek -
ti ve 60,6%, 56,6% och 64,2%; det sist näm n -
da hög sta an de len i lan det). Kom mu ner -
na ut fäs te sig att an vän da kom mu na la
ve tot (se av snitt 7.1) mot pla ner på en
even tu ell atom sopsta tion. Så lun da fick den
från bör jan helt ut om par la men ta ris ka kam- 
pen ock så par la men ta risk upp back ning.
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Räd da Kyn nefjälls dyg netrunt be vak ning
star ta de 21 april 1980 och av slu ta des näs -
tan ex akt 20 år se na re 7 feb ru a ri 2000. Då 
hade Räd da Kyn nefjäll änt li gen fått sin
hett ef ter trak ta de skrift li ga ga ran ti mot
ett för var på Kyn nefjäll av mil jö mi nis ter
Kjell Lars son. Där med är ak tio nen en av
de längs ta ”ci vi la kon flik ter na” i väst värl -
dens mo der na his to ria. Om räk nat i reda
peng ar kan ar be tet att hål la byg den utan -
för kärn kraft sam häl let lågt be räk nas till
åt skil li ga 10- tals mil jo ner kro nor. En ligt
fram lid ne Evert Ar vids son, som var ”ide -
o log” i Räd da Kyn nefjäll, såg de själ va det
inte som en be tald kost nad utan som en
in ve ste ring för fram ti den. In ve ste ring en
var allt så fram gångs rik lo kalt sett, men
kan ske ännu mera som in spi ra tions käl la
för hela mil jö rö rel sen inte bara i Sve ri ge.
Mass me di er från hela värl den be sök te
Kyn nefjäll un der den tid be vak ning en på -
gick. En ut märkt och fyl lig be skriv ning
från de förs ta åren finns i bo ken ”Kyn net
som för sät ter berg” (No res son, 1985).

5.3 PRAV bor rar i Vox na da len
Näs ta borr ning skul le äga rum i Svart bo -
ber get, Ovan åkers kom mun i Häl sing land.
Nu etab le ra des den med vet na tak tik som
se dan kom att bi be hål las i fle ra år. Man
för sök te smy ga igång borr ning ar na ef ter
ett mi ni mum av in for ma tion. Inte ens kom -
mun led ning en kän de till att borr ning ar -
na star ta de i jul veck an 1980. Lo kal be folk -
ning en, or ga ni se rad i “Räd da Vox na da -
len” gjor de fle ra för sök att i vin ter ky lan i
ja nu a ri- feb ru a ri 1981 med pas sivt icke-
 våld stop pa borr ning ar na. Med po lisupp -
båd och se der me ra hår da dags bö ter full -
följ des emel ler tid borr ning ar na.

Un der den stol ta de vi sen ”Land skall med 
lag byg gas” i Boll näs tings hus döm des 25
per so ner från Räd da Vox na da len. De hade
pro te ste rat mot en even tu ell atom sopsta -
tion i Svart bo ber get ge nom att för sö ka
hind ra prov borr ning ar na. Ef ter att först
ute i sko gen av ett po lis be fäl ha upp lysts

om att de bor de vara gla da för att de lev de
i en de mo kra ti och fick pro te ste ra, blev de 
se der me ra döm da till 60 dags bö ter av tings -
rät ten för sina pro tes ter mot kärn kraft -
bo la gens age ran de. Brot tet ru bri ce ra des
som “egen mäk tigt för fa ran de”. Hov rät ten 
be stäm de sam ma på följd, men Hög sta
Dom sto len sänk te till 40 dags bö ter.

Det är mo ra liskt stö tan de att de som med
åbe ro pan de av nöd värn tar an svar och
för sö ker för hind ra fram ti da mil jö för stö -
ring av sin hem bygd skall dö mas på det ta
sätt. De ras hand lan de har ju or sa kats av
kärn krafts bo lags, myn dig he ters och po li -
ti kers an svars lö sa age ran de ifrå ga om
kärn kraf tav fal let. Den eko no mis ka för lus -
ten ge nom att borr ning ar na stop pa des till -
fäl ligt har upp skat tats till högst någ ra tu -
sen lap par. Som jäm fö rel se kan näm nas
att det hös ten 2001 ef ter mer än 4 år fort -
fa ran de är oklart om an sva ri ga kom mer att 
fäl las för gift ut släp pen och grund vat te -
nav tapp ning en från tun nel byg get på Hal -
landsås, vil ket har bi dra git till ex tra kost -
na der i mil jard klas sen.

De så kal la de vox na dals do mar na an vän -
des hös ten 2000 som pre ju di kat för att
döma de mil jöak ti vis ter som för hind ra de
av verk ning av skog i Svar te da len norr om 
Kun gälv, trots att om rå det se dan för kla -
ra des som na tur re ser vat och ak ti vis ter na
be vis li gen hade för hind rat att det bli van -
de na tur re ser va tet kal av ver ka des.

För ut om att Vox na dals do mar na blev stö -
tan de för den all män na rättsupp fatt ning -
en, in ne bar tings för hand ling en i Boll näs
den 11 mars 1981 en hit tills föga upp -
märk sam mad rättsskan dal. Do mar na av -
kun na des näm li gen av en spe ci al dom stol
för kärn kraft mål, den förs ta som ve ter li -
gen nå gon sin upp rät tats i Sve ri ge. Vid ut -
se en det av nämn de män nen i Boll näs till -
frå ga des en dast de som kom från kärn -
kraft po si ti va par ti er, me dan öv ri ga på
gäl lan de tu rord nings lis ta hop pa des över.
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Spe ci al dom sto lar bru kar an nars bara fö -
re kom ma i dik ta tu rer och är olag li ga i de -
mo kra ti er som Sve ri ge.

För fa ran det vid va let av nämn de män JO-
 an mäl des. JO nöj de sig emel ler tid med att 
ringa till an sva rig lag man, som då ne ka de 
till att ha ta git någ ra som helst po li tis ka
hän syn vid va let av nämn de män. Ef ter
den na ”un der sök ning” av fär da de JO an -
mä lan som ogrun dad. Vår till tro till JO-
 äm be tet fick där med en re jäl knäck.

Han te ring en av Räd da Vox na da len skil -
jer sig mar kant från han te ring en av Räd -
da Kyn nefjäll trots att det rör de sig om
helt lik ar ta de ak tio ner. Räd da Kyn nefjäll
hade om stän dig he ter na med sig, lyck a des 
stop pa borr ning ar na för gott, fick ut mär -
kel ser och be trak ta des när mast som na -
tio nal hjäl tar. Inte hel ler se na re grup per
som mer el ler mind re fram gångs rikt för -
sök te stop pa borr ning ar blev ut sat ta för
rätts li ga ak tio ner. Räd da Vox na da len miss -
lyck a des med att stop pa borr ning ar na och
blev döm da som brotts ling ar. Det ta lig ger 
kvar som en in kaps lad var böld för de be -
rör da i den svens ka kär nav falls histo ri en.

De drab ba de män ni skor na mås te ges upp -

rät tel se. I skrif ten ”Ekot från Vox na da -
len” (Ar vids son, 1983) dis ku te ra de Evert
Ar vids son i Räd da Kyn nefjäll om en för -
fatt nings dom stol skul le ha be iv rat de värs -
ta oegent lig he ter na som myn dig he ter och 
mäk ti ga in tres se grup per i fö re ning be gick
vid hand lägg ning en av kärn kraf tens av -
falls frå ga. Det finns emel ler tid ing en för -
fatt nings dom stol i Sve ri ge och kan ske skall
man hel ler inte stäl la allt för sto ra för -
hopp ning ar på en så dan över va kan de in -
stans. Men Ar vids son me na de att det ändå
finns de mo kra tis ka häl so teck en. De kom -
mer till sy nes ge nom att in sikts ful la, ord -
nings krä van de och fram tids blick an de med -
bor gar grup per re a ge rar mot myn dig he ter -
nas oegent lig he ter och mot det lätt sin ni ga
spe let med livs ho tan de för värv skäl lor.
”För bry tar na” i Vox na da len är ändå ett
häl so teck en i en le van de de mo kra ti.

5.4 SKBs borr ning ar
Ef ter borr ning ar na i Vox na da len av veck -
la des PRAV och kärn kraft bo la gen tog helt
hand om av falls frå gan ge nom sitt bo lag
SKBF (Svensk Kärn bräns le för sörj ning AB, 
se na re nam nänd rat till Svensk Kärn bräns -
le han te ring AB, SKB). Er fa ren he ter na
från Kyn nefjäll och Vox na da len gjor de att 
SKBF fort sat te att kon se kvent för li ta sig
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på mins ta möj li ga in for ma tion el ler med -
ve ten des in for ma tion. Borr plat ser na val -
des i ut präg la de gles byg der för att und vi ka 
allt för sto ra be folk nings upp båd. Tak ti ken
höll i fle ra år så att borr ning ar na kun de
ge nom fö ras, men på var je borr plats bil da -
des nya mot stånds grup per som med va ri -
e ran de me to der pro te ste ra de mot borr ning -
ar na och han te ring en av kärn kraf tav falls -
frå gan. Det är så lun da knap past fel att
kon sta te ra att kärn kraft bo la gen ge nom
sina borr ning ar bi dra git till att geo gra -
fiskt spri da med ve ten he ten om av falls -
pro ble met.

De förs ta borr ning ar na i SKBFs regi ge -
nom för des i Klip per ås, inte långt från Em -
ma bo da i syd öst ra Små land. Borr ning ar -
na i Klip per ås in led des 1983. Opi ni o nen i
byg den var myck et stark och som på and -
ra plat ser bil da des en lo kal grupp, MASK
(Mot Atom So por i Klip per ås). Se na re bil -
da des yt ter li ga re en grupp, FALK (Fö re -
ning en mot Atomav fall sLag ring i Klip per -
ås). När borr ning ar na trots fle ra för sök
inte kun de stop pas de fi ni tivt kräv de lo -
kal be folk ning en och an sva ri ga lo kal po li -
ti ker att åt mins to ne få god in for ma tion
om av sik ter och re sul tat. Fram till 1986
läm na de SKB (som nu hade bytt namn
från SKBF) ut två kort fat ta de ”del rap -
por ter” på svens ka som egent li gen inte
gav nå gon in for ma tion alls.

Bätt re in for ma tion ut lo va des och hös ten
1986 pub li ce ra des den na. Till bl a Ny bro
kom mun över sän des ca 500 si dor ve ten -
skap li ga rap por ter på eng els ka. För nor -
ma la män ni skor utan spe ci al kun ska per
var in ne hål let to talt obe grip ligt. Inte ens
goda kun ska per i eng els ka och geo lo gisk
all män bild ning tor de ha hjälpt nämn värt. 
SKB in såg tyd li gen det ta ef ter som man i
ett föl je brev utan om svep kon sta te ra de om
rap por ter na: ”De är skriv na på eng els ka
och an vän der gäng se ve ten skap lig ter mi -
no lo gi. Nå gon lät tillgänglig rap por te ring
på svens ka pla ne rar vi f n inte”. Först se -

dan Ak tions grup pen MASK hade skri vit
till då va ran de Kärn bräns le nämn den (SKN)
och kla gat kom en in tet sä gan de sam man -
fatt ning på svens ka.

And ra om rå den där mera om fat tan de borr -
ning ar ge nom för des var Kam lunge i Ka lix 
kom mun, Gi deå (God mark) i Örn skölds -
viks kom mun och Fjäll ve den i Ny kö pings
kom mun. Mera be grän sa de borr ning ar ge -
nom för des i Ta a vinun na nen, Ki ru na kom -
mun och Gal le jau re i Nor sjö kom mun.

Vin tern 1985/86 för änd ra des emel ler tid
si tu a tio nen ra di kalt. Då skul le Svensk
Kärn bräns le han te ring AB, SKB, star ta nya
borr ning ar i Al munge ös ter om Upp sa la.
Tak ti ken var den van li ga, mins ta möj li ga
in for ma tion. Ha rald Åha gen då i SKB,
hade i ef ter hand föl jan de för kla ring till
var för lo kal be folk ning en i Al munge inte in -
for me ra des: ”Det är ing en idé, vi har inte
tid att stäl la upp i en rad jip po be to na de
mö ten. Vi an ser att så da na mö ten som all -
män he ten vill ha inte le der till nå gon in -
for ma tion” (UNT 1985-10-23). Emel ler tid
hann den lo ka la grup pen “Räd da Upp sa -
la” bli gans ka stark och an ord na de vakt -
håll ning re dan före borr ning ar na. Po lis -
in gri pan det som följ de be va ka des av TV,
när borr ning en nu skul le ske så nära Stock -
holm. Hela svens ka fol ket kun de i Rap -
port se hur ett 70- tal po li ser med hund ar
bar bort äld re da mer och and ra “ty pis ka
yr kes de mon stran ter”. SKB hade näm li gen
in for me rat po li sen om att det skul le kom -
ma kom mu nis tis ka yr kes de mon stran ter
från Stock holm. Det hela in träf fa de dess -
utom i då va ran de ener gi mi nis ter Bir git ta
Dahls egen hem kom mun.

SKB fick nu en skarp till sä gel se av mi nis -
tern att upp trä da mera hyf sat. Ett stort
all mänt in for ma tionsmö te an ord na des,
men SKB:s at ti tyd för änd ring var bara mar -
gi nell. Då va ran de che fen för KBS- pro jek -
tet, Per- Eric Ahl ström, in led de näm li gen
in for ma tio nen med att till all män häp nad
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kon sta te ra att SKB hade min sann ald rig
ti di ga re mötts av mot stånd mot borr ning -
ar. Den na gro va lögn följ des ome del bart
av att borr ning en star ta des mitt i nat ten
di rekt ef ter in for ma tionsmö tets slut. Nu
hade Al munge bor na de fi ni tivt trött nat på
SKB och stop pa de re so lut verk sam he ten
re dan i gry ning en. Ef ter som Bir git ta Dahl
“för bjöd” vi da re po lis in gri pan den hade
SKB bara att packa ihop och ge sig iväg.

En an nan följd av hän del ser na i Al munge
blev ock så att av falls frå gan all mänt lyf tes 
upp i med ve tan det. Ener gi mi nis ter Dahl
kal la de till sig re pre sen tan ter för Av falls -
ked jan vid två till fäl len. Dis kus sio ner na
led de knap past ome del bart till nå got, men
Av fallsked jan fick åt mins to ne till fäl le att
på hög sta po li tis ka nivå klar gö ra sina
stånd punk ter.

Ener gi mi nis tern till sa de strängt SKB att
slu ta sän da po li sen på folk och att in for -
me ra or dent ligt om sin verk sam het. Det
se na re kom ock så till ut tryck i SKBs hös -
ten 1986 pub li ce ra de ”FOU- pro gram” för
kärn kraf tav fal lets han te ran de. Där stod
bland an nat i stark kon trast till ti di ga re
upp trä dan de:

”SKB kom mer fort lö pan de att in for me ra
all män he ten, myn dig he ter och and ra be -
rör da om pla ner, på gå en de ar be ten och re -
sul tat från den verk sam het som för an leds
av forsk nings pro gram met".

Det ta ser ju vack ert ut men fram står som
minst sagt ihå ligt vid sam ti digt be trak -
tan de av SKB:s li ka le des hös ten 1986 ge -
nom för da in for ma tion om sina borr ning ar 
i Klip per ås, se ovan.

5.5 Var för SKB miss lyck a des
Hän del ser na i Al munge och det po li tis ka
ef ter spe let för hind ra de i prak ti ken SKB
att full föl ja pla ner na på plats un der sök -
ning ar. Av sik ten med des sa var att så

små ning om väl ja ut ett par plat ser för
mera de tal je ra de un der sök ning ar, vil ka
skul le leda till val av den slut li ga för va -
rings plat sen en ligt KBS3- me to den (se vi -
da re av snitt 6.1).

SKBs ur sprung li ga av sikt var up pen bar li -
gen att ge nom fö ra pro ces sen utan hän syn 
till kri tik och mot stånd, fram för allt inte
från be rör da lo kal be folk ning ar. Ef ter Vox -
na da len fanns rätts sy ste mets stöd för att
ge nom fö ra borr ning ar och and ra ak ti vi te -
ter med po lis hjälp. Even tu el la de mon stran -
ter kun de ju gri pas och dö mas, vil ket var
fast sla get ända upp i Hög sta Dom sto len.
Hän del ser na i Al munge änd ra de emel ler -
tid det ta ge nom att han te ring en istäl let
blev po li tiskt omöj lig. Där med hade SKBs 
dit tills va ran de tak tik miss lyck ats tack vare
att Av fallsked jans grup per kon se kvent
hade kri ti se rat och för sökt för hind ra den
un der må li ga kär nav falls han te ring en.

Det som in träf fa de i Al munge är up pen -
bar li gen så pin samt för SKB att plat sen
nu me ra inte ex i ste rar i SKBs egen his to -
rie skriv ning. I rap por ten ”Sam lad re do -
vis ning av me tod, plats val och pro gram
in för plats un der sök nings ske det” (”FUD
K”, de cem ber 2000) finns en kar ta över
typom rå des un der sök ning ar na. På kar tan 
finns alla om rå den mar ke ra de in klu si ve
Kyn nefjäll(!), men inte Al munge. Det ta
trots att inga borr ning ar ägde rum på Kyn -
nefjäll som dess utom fått en ”fri se del” av
Kjell Lars son, me dan SKB fak tiskt hann
att bor ra de lar av minst ett hål i Al munge. 
För hål lan det är en av slö jan de il lust ra tion 
av hur SKB väl jer att han te ra in for ma -
tion och fri se ra his to rie skriv ning en be ro -
en de på om den pas sar el ler ej.
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6. Förstudierna

6.1 SKB by ter tak tik
I bör jan av 1980- ta let, ex em pel vis i KBS
års rap port 1983, re do vi sa des att 10-15
plats un der sök ning ar skul le ge nom fö ras
fram till 1990. Des sa skul le ut vär de ras,
var ef ter de taljun der sök ning ar skul le ge -
nom fö ras på 3 plat ser 1992-1998. Ef ter en 
ny ut vär de ring skul le en till stånds an sö kan
läm nas år 2000. Till stånds giv ning och
kom plet te ran de un der sök ning ar skul le ge -
nom fö ras fram till 2010, då byg gan det av
slut för va ret skul le star ta. Den här lo ka li -
se rings pro ces sen fick stark kri tik för bris -
tan de sys te ma tik, inte bara av mil jö rö rel -
sen. Den då va ran de gransk ning smyn dig -
he ten SKN (Sta tens Kärn bräns le nämnd)
tog till och med fram ett eget mot för slag i
sam band med gransk ning en av FOU- pro -
gram 1986, den s k ”Plats vals grup pens rap -
port” (Sta tens Kärn bräns le nämnd, 1987) .
I den na rap port fö re slogs en be tyd ligt rim -
li ga re såll nings me tod för att fin na bäs ta
möj li ga plats utan det god tycke som SKBs 
upp lägg ning in ne bar.

Trots kri ti ken åter kom SKB med i allt vä -
sent ligt sam ma upp lägg ning i FOU- pro -
gram 1989. Ef ter som nya plats un der sök -
ning ar med borr ning ar var omöj li ga ef ter
hän del ser na i Al munge vin tern 1985-86
skul le om rå desin ven te ring en kom plet te -
ras fram till 1991 utan nya borr ning ar.
Un der 1991 skul le en sä ker het sana lys be -
nämnd SKB91 pub li ce ras med om rå det
Finn sjön som ex em pel. Un der 1992 skul le 
där ef ter of fent lig gö ras 3 ”kan di dat plat -
ser” och des sa skul le se dan un der sö kas
1992-1994 ef ter mark äg ar till stånd. Un der
1994 skul le re do vi sas re sul tat, pro gram
för de taljun der sök ning ar och sä ker hets be -

döm ning mm. Ef ter god kän nan de 1996
skul le 2 plat ser un der sö kas med bör jan
1997. År 2003 skul le en an sö kan läm nas
en ligt då va ran de na tur re surs la gen och
kärn  tek nik la gen. God kän nan de av lo ka li -
se ring en skul le er hål las 2006 och bygg start 
ske 2010. Kär nav fal let skul le fö ras ner i
för va ret 2020-2050, var ef ter för va ret skul -
le för slu tas.

Up pen bar li gen in såg SKB där ef ter (el ler
fick möj li gen po li tis ka di rek tiv) att den na
upp lägg ning skul le vara omöj lig att ge nom -
fö ra på grund av mot stån det mot borr -
ning ar. I 1992 års pro gram, som nu be -
nämn des FUD- pro gram 1992, be skrevs en
ny lo ka li se rings pro cess. Det skul le dess -
utom inte vara frå ga om ett ”slut för var”
ome del bart, utan ett ”djup för var för de -
mon stra tions de po ne ring” av sett för 10%
av hela av falls mäng den. Det re dan de po -
ne ra de av fal let skul le kun na åter tas. Sam -
ti digt pas sa de SKB på att kraf tigt och de fi -
ni tivt de val ve ra sina egna krav på berg -
grun dens egen ska per (och där med in di -
rekt kra vet på kun skap om berg grun den,
vil ket pas sa de bra med tan ke på svå rig he -
ter na att få bor ra) en ligt föl jan de ci tat ur
ovan nämn da sä ker het sana lys SKB91:

”…SKB91 vi sar att ett för var an lagt djupt 
ner i svenskt ur berg och med lång tids sta -
bi la tek nis ka bar riä rer med god mar gi nal
upp fyl ler av myn dig he ter na fö re slag na sä -
ker hets krav. Sä ker he ten hos ett så dant för -
var är en dast i ringa ut sträck ning be ro en -
de av det om gi van de ber gets för må ga att
för drö ja och sor be ra ra dio ak ti va äm nen.
Ber gets funk tion är i förs ta hand att un der
lång tid ge be stå en de me ka nis ka och ke -
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mis ka för hål lan den så att för ut sätt ning -
ar na för de tek nis ka bar riä rer nas lång -
tids funk tion inte även ty ras.”

Ar be tet skul le ge nom fö ras etapp vis en ligt 
föl jan de:

Etapp 1: Över sikts stu di er. Ana lys av lo ka -
li se rings fak to rer. Even tu el la för stu di er av
pre sum ti va kan di da tor ter. Val av kan di -
dator ter. För un der sök ning ar på ett par
plat ser, in klu si ve pro jek te ring. Tek nis ka
och so cio eko no mis ka ut red ning ar. Ut vär -
de ring av re sul ta ten. NRL- an sö kan för de -
taljun der sök ning in klu de ran de pre li mi när
mil jö kon se kvens be skriv ning med en förs -
ta sä ker het sana lys.

Etapp 2: De taljun der sök ning in klu si ve an  -
lägg ning av nöd vän di ga schakt och tunn -
lar till pla ne rat för vars djup. Ut vär de ring
av re sul ta ten. Sä ker hets rap port. Mil jö kon -
se kvens be skriv ning. De talj pro jek te ring. An  -
sö kan om lo ka li se rings till stånd och kon -

ces sion (NRL, KTL).

Etapp 3: Byg ge och in stal la tion av ut rust -
ning för han te ring/de po ne ring. Slut lig sä -
ker hets rap port. An sö kan om drift till stånd 
(KTL).

Etapp 4: Drift sätt ning. De mon stra tions -
de po ne ring.

En ligt tid pla nen skul le de oli ka etap per -
na pågå en ligt föl jan de:

Etapp 1. (över sikts stu di er, för stu di er mm) 
1993-1997

Etapp 2. (de taljun der sök ning, lo ka li se ring)
1997-2003

Etapp 3. (byg ge, an sö kan om drift till stånd)
2003-2007

Etapp 4. (drift, de mon stra tions de po ne ring)
2007-
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Det är värt att no te ra att SKB med upp -
lägg ning en i FUD 92 gör minst tre prin ci -
pi ellt be ty del se ful la änd ring ar i för hål lan -
de till ti di ga re:

1. Berg grun den av förs som av gö ran de lo -
ka li se rings fak tor och er sätts av ospe ci fi ce -
ra de för stu di er.

2. Be grep pet ”slut för var” er sätts med
”djup för var” sam ti digt som åter tag bar he -
ten fram hålls istäl let för oåt kom lig he ten.

3. De po ne ring en skall in le das med ”de -
mon stra tions de po ne ring” av en mind re del
av av fal let.

Det är som ovan nämnts up pen bart att
för änd ring ar na be rod de på att SKB inte
trod de att den ti di ga re mo del len skul le
vara ge nom för bar. Var ken lo ka la opi ni o ner
el ler myn dig he ter skul le kun na över ty gas 
med det un der lag man hade. Man vå gar
inte läng re lita på berg grun den ef ter som
kun ska pen har växt se dan det ”sprick -
fria” ber get ut lo va des in för be slu ten att
öka av falls pro duk tio nen ge nom att star ta 
nya re ak to rer. Utan ga ran te rat sta bilt berg 
går det inte att ord na ett slut för var, bara
ett djup för var som kom man de ge ne ra tio -
ner får ta hand om. Idén om ”de mon stra -
tions de po ne ring” an ty der att SKB inte
läng re ens på står sig veta vad man slut li -
gen skall göra.

Ge nom att i oli ka av se en den för sö ka att
mju ka upp ti di ga re mera dis tink ta krav
trod de SKB up pen bar li gen att det skul le
bli lät ta re att lo kalt få ac cep tans för för -
sla gen. Sett som en hel het fram står SKBs
ma nö vre ran de fort fa ran de som för sök att 
till var je pris få ge nom fö ra KBS3- för va ret 
i en lig het med det för slag som re dan AKA-
 ut red ning en hade pe kat ut. Det är både
an märk nings värt och skräm man de att
gransk ning smyn dig he ter och re ge ring ar i 
stort sett okri tiskt häng de med i SKBs

sling ran de ma nö vrer. Trots den up pen ba -
ra bris ten på lo gik och sys te ma tik i frå gans 
han te ring har SKB fått fort sät ta med bara 
mar gi nel la in vänd ning ar mot den val da
me to den sam ti digt som lo ka li se rings un -
der sök ning ar na ac cep te rats hur un der må -
li ga des sa än har va rit. För änd ring ar na av
lo ka li se rings un der sök ning ar na har istäl -
let skett som följd av opi ni on stryck utan
stöd från myn dig he ter el ler re ge ring ar.

An märk nings värt nog fick SKBs re do vis -
ning av den nya upp lägg ning en i FUD92
emel ler tid så dan kri tik av SKI (Sta tens
Kärn kraf tin spek tion) att re ge ring en be -
gär de en kom plet te ring. Den na kom plet -
te ring re do vi sa des 1994 och full följ des i
näs ta full stän di ga pro gram FUD95. Där
be skrevs SKBs nya upp lägg ning mera i
de talj en ligt föl jan de:

Till 1996 skul le ge nom fö ras 5-10 för stu di er.

1996-2001 skul le ge nom fö ras plats un der -
sök ning ar, pro jek te ring mm.

1996-2003 skul le ge nom fö ras MKB- pro cess
och myn dig hets gransk ning.

1998-2002 skul le ge nom fö ras till stånds -
be red ning.

SKB kon sta te ra de i FUD95 att tid pla nen
in ne bar en för se ning med ett par år jäm -
fört med vad som ti di ga re re do vi sa des i
FUD92. Det ta be rod de up pen bart på svå -
rig he ter na att etab le ra för stu di er till följd 
av mot stån det i de till tänk ta kom mu ner -
na (se vi da re av snitt 6.2).

SKBs steg vi sa pro cess med oli ka etap per
kan ge ett in tryck av ge nom tänkt sys te ma -
tik i va let av plats. Det ta är emel ler tid en
ren il lu sion. Pro ces sen le der lika li tet som 
ti di ga re upp lägg ning till att i nå gon me ning
bäs ta möj li ga plats väljs, om an ta gan det
görs att me to den skul le vara ac cep ta belt
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vald (vil ket den inte är). Enk last är att
fram hål la att fle ra för stu di er hade etab le -
rats in nan ens över sikts stu di en hade re -
do vi sats. Den na re do vis ning sked de i en
rap port da te rad i ok to ber 1995, men till -
gäng lig först i de cem ber 1995, vil ket gjor -
de att den knap past ens kun de be ak tas i
re miss gransk ning en av FUD 95. Gi vet vis
har inte hel ler va let av för stu die kom mu -
ner nå gon som helst re le vans för att upp -
nå bäs ta sä ker het och mil jö, ef ter som va let
ba se ra des på kom mun po li tisk ac cep tans.

I SKBs kom plet te ran de re do vis ning till
FUD 98, ”FUD K” (de cem ber 2000) finns
fort fa ran de upp lägg ning en med en förs ta
om gång för va ring av 5-10% av av fal let
mot sva ran de 200-400 kaps lar (se av snitt
3.4). Tid pla nen har re vi de rats till:

Plats un der sök ning ar . . 2002 – 2006

An sö kan om till stånd . . . 2007

Gransk ning av an sö kan . 2007 – 2008

De taljun der sök ning,
byg gan de . . . . . . . . . 2009 – 2013

An sö kan om drift . . . . . 2013

Gransk ning av an sö kan . 2013 – 2015

Drift . . . . . . . . . . . 2015 –

SKBs tid plan har så lun da re vi de rats un -
dan för un dan ge nom att oli ka mo ment
har se na re lagts. Det kan starkt miss tän kas
att SKB av sikt ligt har re do vi sat för snä va
tid pla ner för att på det sät tet sät ta press
på myn dig he ter och re ge ring ar att inte
kom ma med för myck et in vänd ning ar som
kan spräcka pla ner na. Ge nom att ge in -
tryck av att de po ne ring en mås te kom ma
igång snabbt för sö ker SKB kom ma un dan 
kra ven på en re dig be slutspro cess. Så da -
na krav har fram förts av alla and ra in -

blan da de (tyd li gast i DI A LOG- pro jek tet,
se av snitt 7.2). Me dan SKB vill bör ja de -
po ne ra bräns let vill många and ra ome -
delbart på bör ja en bätt re be slutspro cess.
Kärnav fal let kan en ligt SKBs egna be -
döm ning ar lig ga nå gor lun da sä kert i
CLAB i 100-200 år. Där för bor de det fin -
nas tid till rim li ga re me tod- och plats val.

Mil jö rö rel sen har i nå gon me ning med -
ver kat till SKBs nu va ran de upp lägg ning
av sitt pro gram. När pro ces sen som ba se -
ra des på plats un der sök ning ar ha ve re ra de 
ef ter hän del ser na i Al munge fanns två
möj lig he ter. An ting en kun de SKB an pas -
sa sig ef ter mil jö rö rel sens, SKNs (i den
ovan nämn da rap por ten från plats vals grup -
pen) och DI A LOG- pro jek tets krav på en
lo gisk och sys te ma tisk ur vals pro cess, el -
ler helt gå över till den sak ligt ogrun da de
pro cess som nu på går. An sva ret fal ler tungt
på myn dig he ter och re ge ring ar som inte
har för mått att för hind ra SKB att ge nom -
fö ra det ta. Där med har även lagts grun den
för fram ti da kon fron ta tio ner om kär nav -
falls han te ring en när SKB skall ge nom fö ra 
de mera fy siskt på tag li ga de lar na av sin
pro cess, ex em pel vis i form av borr ning ar.

6.2 För stu di er na in leds
SKB in led de sin nya lo ka li se rings pro cess, 
som först hade pre sen te rats i FUD92, utan
att in vän ta re miss be hand ling, gransk ning s -
myn dig he ters ut lå tan den el ler re ge ring ens
be slut. Re dan i ok to ber 1992 sän des ett
brev till samt li ga kom mu ner med in bju -
dan att fri vil ligt stäl la upp på sam ar be te
med SKB. I många kom mu ner upp fat ta -
des bre vet tro li gen som ose ri öst och det
be sva ra des över hu vud ta get inte. Ett an -
tal kom mun led ning ar i Norr lands in land
nap pa de emel ler tid i för hopp ning om nya
re sur ser och ar bets till fäl len. I Sto ru man
och Malå re sul te ra de det ta i att för stu di er 
kom att ge nom fö ras, se vi da re av snitt 6.3. 
I föl jan de kom mu ner till ba ka vi sa des SKBs
för slag, i fle ra fall ef ter hår da dis kus sio ner,
ef ter att kom mun led ning ar na först hade
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ut tryckt in tres se och där Av fallsked jans
grup per spe la de en ak tivt kri tisk roll:

• Överka lix (1993)

• Ar je plog (ca 1994)

• Tra nemo (1995)

• Pa jala (1998)

• Gäl li vare (1999)

• Nynäshamn (1999)

För stu di er na har in ne bu rit om fat tan de
ut red nings- och pro pa gan da in sat ser som
helt har be kos tats av SKB med me del ur
kär nav falls fon den. I stor ut sträck ning har 
det rört sig om ut red ning ar av nä rings liv,
tu rism, sys sel sätt ning, kom mu ni ka tio ner 
m m som bara har in di rekt sam band med
kär nav falls för va ring en. Det ta är helt up p -
en bart en med ve ten tak tik av SKB för att
locka kom mun led ning ar i sva ga kom mu -
ner. Att Sto ru man och Malå blev de förs ta 
som fri vil ligt er bjöd SKB att ge nom fö ra

för stu di er är där med helt lo giskt.

6.3 Sto ru man och Malå
Den förs ta för stu di en på bör ja des i Sto ru -
man and ra halv året 1993 med att ett av -
tal upp rät ta des mel lan kom mu nen och
SKB. För stu di en i Malå på bör ja des vå ren
1994. I båda kom mu ner na bil da des mot -
stånds grup per, Ak tions grup pen mot atom -
so por i Sto ru man re spek ti ve Opi ni ons grup -
pen mot kär nav fall i Malå. För stu di en i
Sto ru man re do vi sa des i en slutrap port i
feb ru a ri 1995. För stu di en i Malå slutrap -
por te ra des i mars 1996. An märk nings värt
är att de an sva ri ga myn dig he ter na SKI
och SSI först inte vil le en ga ge ra sig i för -
stu di er na över hu vud ta get. Det ta be styr -
ker in tryck et av sva ga och vill rå di ga myn -
dig he ter, inte minst ge nom att de i an slut -
ning till se na re för stu di er änd ra de sig och 
vil le spe la med.

Båda kom mu ner na hade re dan i de ur -
sprung li ga po li tis ka be slu ten be stämt att
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folk om röst ning ar skul le hål las. I Sto ru man
hölls folk om röst ning en i sam band med
va let till EU- par la men tet 17 sep tem ber
1995. För stu di en hade då inte va rit fö re -
mål för nå gon spe ci ell gransk ning. Re sul -
ta tet blev 71% nej och 28% ja till fort sat ta
un der sök ning ar. Val del ta gan det var 73%. 
I Malå ge nom för des en gransk ning av för -
stu di en un der led ning av den ti di ga re ge -
ne ral di rek tö ren för Na tur vårds ver ket, Val -
frid Pauls son. Folk om röst ning en ge nom -
för des där för först den 21 sep tem ber 1997 
i sam band med val till kyr ko full mäk ti ge.
Re sul ta tet blev 54% nej och 44% ja till
fort sat ta un der sök ning ar. Val del ta gan det
var 87%. Sif fer upp gif ter na har häm tats
ur skrif ten ”Slut för va ring av kär nav fall”
(Na tio nel le sam ord na ren på kär nav falls -
om rå det, SOU 1999:45).

Som följd av re sul ta ten i folk om röst ning -
ar na av slu ta de SKB sina verk sam he ter i
de båda kom mu ner na. Även om kom mu -
ner nas in vå na re skul le ha va rit po si ti va
till fort sat ta un der sök ning ar är det föga
tro ligt att SKB slut ligt skul le ha fö re sla -
git en lo ka li se ring av av fall slag ret i Norr -
lands in land. Mot det ta ta lar bland an nat
långa och be svär li ga trans por ter. SKBs
in tres se av att ge nom fö ra de båda för stu -
di er na var up pen bar li gen en bart tak tiskt, 
att visa att det verk li gen går att få po li tisk 
ac cep tans nå gon stans och på så sätt upp -
fyl la det önsk vär da an ta let för stu di er.
Trots de tyd li ga re sul ta ten i folk om röst -
ning ar na ut nytt jar SKB näm li gen re sul -
ta ten av för stu di er na i sina fort sat ta över -
vä gan den.

6.4 Kärn kraft kom mu ner na
Ef ter bak sla gen där po li tisk om pröv ning
el ler för lo ra de folk om röst ning ar stop pa de 
för stu di er na även i de få kom mu ner som
fri vil ligt hade an mält sig var SKB åter
tvung et att byta tak tik. Stra te gin bygg de
nu på att opi ni o nen i de kom mu ner som
re dan har kärn tek nis ka an lägg ning ar av
oli ka slag skul le vara mind re ne ga tiv. Va -

let av kärn kraft kom mu ner na vi sa de ännu
tyd li ga re hur SKB nu helt hade läm nat
sä ker het och mil jö som ur val skri te ri er.
Nu var va let av för va rings plats en bart en
opi ni ons frå ga. De ut val da kärn kraft kom -
mu ner na var:

• Östham mar (Fors marks kärnk raft verk
och SFR- lagret)

• Nyköping (Studs viks ”forskning san lägg -
ning”)

• Os kar shamn (Os kar shamns kärnk raft -
verk, CLAB, Äspö- laboratoriet m m)

• Var berg (Ring hals kärnk raft verk)

Käv linge kom mun (med Bar se bäcks kärn -
kraft verk) ute slöts av SKB, of fi ci ellt på
grund av den av vi kan de geo lo gin med mäk -
ti ga unga, se di men tä ra ber gar ter. Me dan
frå gan över väg des po li tiskt i Var bergs
kom mun in träf fa de där en mind re jord -
bäv ning, vil ken gjor de att kom mu nen av -
vi sa de för sla get om för stu die. De ”kärn -
kraft kom mu ner” där för stu di er kom att
på bör jas blev där för Öst ham mar, Ny kö -
ping och Os kars hamn. Se na re till kom för -
stu di er i någ ra an grän san de kom mu ner,
Ti erp och Älv kar le by (vid Öst ham mar)
samt Hults fred (vid Os kars hamn). Det kan
allt så kon sta te ras att SKBs tak tik att
etab  le ra fler för stu di er den här gång en
lyck a des.

Ti der na för de oli ka för stu di er na fram går
av föl jan de sam man ställ ning av de kommu -
na la be slu ten en ligt re do vis ning i FUD K
(de cem ber 2000):

Sto ru man, juni 1993: Full mäk ti ge, 24-12

Malå, no vem ber 1993: Full mäk ti ge, 14-14 
(ord fö ran dens ut slags röst av gjor de)

Öst ham mar, juni 1995: Full mäk ti ge, 36-12

Ti erp, juni 1998: Full mäk ti ge, en häl ligt
Älv kar le by, juni 1999: Full mäk ti ge, 30-1

Ny kö ping, ej kom mu nalt be slut, för stu di -
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en star ta de ändå 1995

Os kars hamn, ok to ber 1996: Full mäk ti ge,
38-5

Hults fred, maj 1999: Full mäk ti ge, en häl ligt

För stu di er na star ta des snabbt ef ter re -
spek ti ve kom mu na la be slut (utom i Ny -
kö ping, där den star ta des ändå). Någ ra
fler folk om röst ning ar tycks inte för när -
va ran de vara pla ne ra de ef ter för stu di er -
nas av slu tan de.

Ge ne rellt har SKB i samt li ga för stu di er
(utom i Älv kar le by som är en li ten kom -
mun till ytan) kom mit fram till att det finns 
om rå den som är lämp li ga för kär nav falls -
för va ring. Re sul ta ten har till och med va -
rit så för ut säg ba ra att Av fallsked jans
grupp Räd da Fjäll ve den i Ny kö ping långt
in nan för stu di en var fär dig kun de re do vi -
sa en fin ge rad för stu di e rap port som se na -
re vi sa de sig över ens stäm ma väl med SKBs
rap port (Bo lin, 2000). Även det ta vi sar att 
SKBs för stu di er inte är se ri ö sa vad av ser
att fin na om rå den som är lämp li ga för
kär nav falls för va ring från mil jö- och sä ker -
hets syn punkt.

6.5 Nya borr ning ar för be reds
To talt har SKB till år skif tet 2000/2001
så lun da ge nom fört 8 för stu di er. Två av
des sa (Sto ru man och Malå) mås te be teck -
nas som ”döda”, ef ter som folk om röst ning -
ar har för hind rat vi da re un der sök ning ar.
Även för stu di en i Ny kö ping mås te be teck -
nas som ”död”, se dan kom mu nen ovän tat 
be slu tat att inte ac cep te ra fort sat ta över -
vä gan den om kär nav falls för va ring. Det
finns allt så för när va ran de bara 5 för stu -
di er, vars fort sätt ning ännu inte har för -

hind rats (Öst ham mar, Ti erp, Älv kar le by, 
Os kars hamn och Hults fred), dvs ex akt
ned re grän sen för vad SKB i ti di ga re pla -
ne ring an gav, 5-10 för stu di er.

I rap por ten ”Sam lad re do vis ning av me -
tod, plats val och pro gram in för plats un -
der sök nings ske det” (även be nämnd FUD
K) i de cem ber 2000 re do vi sa de SKB i vil -
ka om rå den man vil le be dri va fort sat ta
un der sök ning ar. Borr ning ar pla ne ra des i
Os kars hamn (Sim pe varp), Öst ham mar
(Fors mark) och Ti erp (Ti erp nor ra/Skut -
skär). Dess utom vil le SKB ut vär de ra Skav -
sta/Fjäll ve den i Ny kö ping utan att prov -
bor ra, ef ter som prov borr ning ar re dan ti di -
ga re har ge nom förts i Fjäll ve den i bör jan
av 1980- ta let. Det sist nämn da är som
nämnts in ak tu ellt ef ter som kom mu nen
inte läng re vill med ver ka.

Det är up pen bart att SKB åter en bart ser
va let av plats som en opi ni ons mäs sigt tak -
tisk frå ga. I Os kars hamn och Fors mark
vill man bor ra i ome del bar an slut ning till
kärn kraft ver ken, ef ter som det är svårt för
mot stånds grup per att hind ra borr ning ar -
na där. Ti erp har ta gits med som de ko ra -
tion för att ur va let skall se stort ut och
SKB räk nar för mod li gen inte på all var att 
få bor ra där. Ny kö ping togs li ka le des med
för att ur va let skul le se stör re ut. Al ter na -
ti vet där för ut sat te en egen dom lig lös ning 
med lång till fart stun nel från Skav sta flyg -
plats. Det var så lun da åter frå ga om ett
val som grun da des på allt an nat än mil jö
och sä ker het.
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7. An dra vik tiga as pek ter på kärnavfallsfrågan

7.1 Det kom mu na la ve tot
Det kom mu na la ve tot var ur sprung li gen
en i gam la bygg nads la gen (§136a) stad fäst
del av ur gam la tra di tio ner av lo kalt själv -
be stäm man de mot cen tral mak tutöv ning. 
Var je lo kal be folk ning bör även i fram ti -
den till för säk ras rät ten att ge nom egna
be slut säga nej till verk sam he ter som be -
döms vara oac cep tab la.

När änd ring ar i bygg nads lag stift ning en
för be red des, fö re slogs att rät ten till kom -
mu nalt veto skul le tas bort i fle ra fall. Or -
sa ken var pa ra dox alt nog att någ ra kom -
mu ner hade ut nytt jat sig av ve tot för att
hind ra oväl kom na ak ti vi te ter. Mest känt
är att Fal kö pings och Sköv de kom mu ner
de fi ni tivt för hind ra de uran bryt ning i Ran -
stad i Väs ter göt land ge nom kom mu na la
ve ton 1977. Des sa be slut togs ef ter en
myck et fram gångs rik kamp från mil jö rö -
rel sens sida. Med till gång till fa cit, i form
av uran pris ut veck ling, vi sar det sig ock så
att det ta inte bara be spa rat lan det sto ra
mil jöska dor utan ock så spa rat det svens -
ka sam häl let ut gif ter på fle ra mil jar der
kro nor för olön sam verk sam het.

Den ti di ga re lag stift ning en in ne bar att
kom mu nalt veto en dast kun de upp häv as
ge nom att riks da gen stif ta de en spe ci al lag 
i var je en skilt fall som kun de bli ak tu ellt.
På det ta sätt ga ran te ra des öp pen de mo -
kra tisk be hand ling med full of fent lig in -
syn. Änd rings för sla get in ne bar att kom mu -
nalt veto skul le kun na upp häv as ge nom
ett en kelt re ge rings be slut och där med helt 
utan öp pen de batt och in syn. Änd ring en
mo ti ve ra des bl a med kom man de han te -
ring av kärn kraf tav fall. Syn ner li gen be -

tänk ligt var att t o m re ge rings med lem -
mar lögn ak tigt för sva ra de änd ring en med 
att den na skul le vara nöd vän dig för att
ge nom dri va obe kvä ma men vik ti ga be slut.
Det kan ifrå ga sät tas vil ka be slut som kun -
de vara av den art att de inte skul le kun na 
be hand las öp pet i riks da gen? Det bor de
vara själv klart att vik ti ga an ge lä gen he ter 
för hela ri ket just be hand las i riks da gen.

Den sva ga re ve to rät ten med möj lig het för 
re ge ring en att köra över trils kan de kom -
mu ner in för des först i na tur re surs la gen i
bör jan av 1990- ta let och över för des se dan
till mil jö bal ken. Det har ald rig bli vit klar -
lagt när den na möj lig het för en in di rekt
till satt re ge ring att be slu ta över ett di -
rekt valt kom mun full mäk ti ge egent li gen
är av sedd att an vän das i kär nav falls sam -
man hang, ex em pel vis i vil ket ske de av lo -
ka li se rings pro ces sen.

7.2 DI A LOG- pro jek tet och MKB- pro ces sen
Un der åren 1990-1993 ge nom för de Sta -
tens kärn kraf tin spek tion (SKI) det så kal -
la de DI A LOG- pro jek tet. I för or det till hu -
vud rap por ten från vad som be nämn des
Ak törs grup pen (SKI Tek nisk Rap port 93: 
34) klar görs syf tet: ”Av sik ten med pro jek -
tet har va rit att ska pa en di a log mel lan
oli ka in tres sent grup per i sam häl let. Di a -
lo gen har syf tat till att in för en kom man de 
pröv ning av ett slut för var för an vänt kärn -
bräns le få fram ett för fa ran de för vil ket
fler ta let be rör da har ett rim ligt för tro en de.”

I DI A LOG- pro jek tet del tog re pre sen tan -
ter för:

• Stat ens Kärnk raft in spek tion (SKI)
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• Stat ens Strål skyddsin sti tut (SSI)

• Stat ens Na turvårds verk (SNV)

• Sven ska Kom munför bun det

• Sven ska Na tur skydds fören in gen

• Folk kam pan jen mot kärnkraft- kärn va -
pen

• Avfall sked jan

Ord fö ran de, ut sedd av SKI, var den pen -
sio ne ra de ord fö ran den för Kon ces sions -
nämn den för mil jö skydd, Len nart af Klint -
berg. SKB in bjöds att del ta, men av stod.

Del ta gar na i pro jek tet, vil ka så lun da re -
pre sen te ra de så gott som alla be ty dan de
ak tö rer i kär nav falls frå gan (utom SKB)
ena des i någ ra för kär nav falls han te ring -
en fun da men ta la av se en den:

• Den pro cess (mil jök on sekvens be skriv -
ning, MKB) som skall leda fram till val
av me tod och plats skall komma igång
ti digt. Proc es sen måste präglas av öp -
penhet och ak tiv med verkan av an dra
parter än sökan den. An dra par ter,
exempelvis mil jöor gani sa tioner, måste
ges till räck liga ekono mi ska re surser för
att medverka se riöst i proc es sen. MKB-
 proces sen bör ar rangeras av an nan in -
stans än sö kan den för att garantera
opar tisk he ten.

• Det fram hålls att anläggnin gen blir den
enda i sitt slag i lan det och måste anses
som ett rik sintresse. Kom mu ner, och
grup per som blir di rekt berörda måste
får stöd för att skaffa sig kom pe tens för
självstän diga ställning sta gan den.

• Det anses inte lämpligt att en bart satsa
på KBS- metoden. Ok lar he ter finns vad
gäl ler berg grun den och skydd mot
spridning av klyvbart ma te rial (safe-
 guards). An dra me to der skall prövas.

• Val av plats måste ske på ett sys -
tematiskt sätt och en ligt en i förväg re do -

visad me tod. Detta kan lämpli gen ske
som en suc ces siv elimi na tion sprocess,
där mindre lämpliga om råden suc ces sivt
tas bort.

Det kan i ef ter hand kon sta te ras att var -
ken myn dig he ter na (som själ va med ver -
ka de), re ge ring ar na el ler SKB har ta git
hän syn till vad som kom fram i DI A LOG- -
pro jek tet. Istäl let har SKB til låtits att fort -
sät ta som om ing et hade hänt med sin
verk sam het som inte i nå got av se en de
över ens stäm mer med DI A LOG- pro jek tets
re kom men da tio ner. Det kan ifrå ga sät tas
om pro jek tet en bart var ett spel för gal le -
ri er na, av sett att av le da kri ti ker nas upp -
märk sam het. DI A LOG- pro jek tet skul le ha
kun nat vara bör jan till en pro cess i sam -
för stånd och för tro en de, istäl let har det
med ver kat till för dju pad miss tro och an ta -
go nism. Det kan idag vara svårt att åter -
upp rät ta di a lo gen med åt mins to ne vis sa
kri tis ka grup per be ro en de på det ta.

I DI A LOG- pro jek tet fö re språ ka des en
MKB- pro cess som un der led ning av en
fri stå en de in stans skul le ge nom fö ras på
riks pla net och un der ak tiv med ver kan på
rim li ga vill kor av alla be rör da, även med -
bor gar- och mil jö or ga ni sa tio ner. Det ta
mot sva rar vad som idag skul le be näm nas
en stra te gisk MKB. Istäl let på går idag en
svår över skåd lig han te ring både på lo kalt
plan i kom mu ner na och re gi o nalt i de be -
rör da lä nen. Det är inte ens klart om det -
ta är en MKB- pro cess el ler ej, trots att det 
ofta kal las så. Lo ka la mil jö grup per och
mil jö or ga ni sa tio ner ute stängs i stort sett
an ting en av for mel la skäl el ler ge nom att
inte ges rim li ga vill kor. Trots det ta har till
och med fö re kom mit att mil jö grup per na
fått kri tik för att inte stäl la upp. Av falls -
ked jan fin ner hela han te ring en pa ro disk,
från stö tan de och djupt klan der värd, inte
minst mot bak grund av vad som i stor
enig het fram kom inom DI A LOG- pro jek tet.

En ligt Av fallsked jans upp fatt ning är SKB 
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fort fa ran de en olämp lig ak tör i MKB- pro -
ces sen. SKB upp fat tar fort fa ran de all kri -
tik som sa bo tage mot den egna upp fatt -
ning en om hur av falls frå gan skall han te -
ras. Ett be ly san de ex em pel är SKB- che fen 
Pe ter Nygårds le da re i SKBs pro pa gan da -
skrift ”La ger Bla det” nr 2/1999. Nygårds
skri ver där:

”Mil jö rö rel sen i vid me ning har en ligt mitt
sätt att se ett an svar för att med sin kun -
skap och sitt en ga ge mang bi dra till att vi
lö ser pro ble met. Kun ni ga och ak ti va per -
so ner i de oli ka mil jö or ga ni sa tio ner na har 
ett sär skilt an svar att vara kon struk ti va
grans ka re och ak tö rer för att lösa upp knu -
tar na. Ty värr är det inte så idag.”

Det ta är ett full kom ligt omo ti ve rat på -
hopp på mil jö rö rel sen och fram för allt Av -
fallsked jan för ifrå ga sät tan det av SKBs
egna lös ning ar (”vi lö ser pro ble men”). Ny -
gårds pro vo ka ti va ut ta lan de ger knap past 
un der lag för nå got slags di a log och ci ta tet

är ett gott stöd för kra vet att ta ifrån SKB
allt an svar för av falls frå gans lö san de.

På hös ten 2000 in bjöd Os kars hamns kom -
mun och SKI till ett se mi na ri um om er fa -
ren he ter na från DI A LOG- pro jek tet. Mö -
tet in ställ des se na re med mo ti ve ring en
att SKBs kom man de be slut om plats un -
der sök ning ar hade gjort att fle ra in bjud -
na per so ner an sett tid punk ten olämp lig.
Det lig ger nära till hands att anta att de
be rör da per so ner na inte vå ga de stäl la upp
och för sva ra sitt svek mot pro jek tet.

I sep tem ber 2001 ge nom för des en in ter -
na tio nell kon fe rens be nämnd COWAM i
Os kars hamn. COWAM är ett EU- pro jekt
som hand lar om be slutspro ces sen i sam -
band med lo ka li se ring av an lägg ning ar
för han te ring av kär nav fall. Del ta gar na
kom i hu vud sak från ett an tal eu ro pe is ka
län der. Slut sat ser na av kon fe ren sen lik -
na de på fal lan de vad DI A LOG- pro jek tet
kom fram till: Pro ces sen mås te vara de -
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mo kra tisk, öp pen, ha le gi ti mi tet och med -
bor gar grup per mås te ges re sur ser att del ta
se ri öst. Det var ock så up pen bart att del -
ta gar na från and ra län der kom till kon fe -
ren sen med upp fatt ning en att Sve ri ge hade
lyck ats han te ra frå gan bäst, men åkte där -
ifrån med en mera ny an se rad syn, ef ter
att ha hört Av fallsked jans re pre sen tan ter 
be skri va hur det verk li gen fun ge rar i Sve -
ri ge.

7.3 Olof Sö der berg
I maj 1996 till sat tes en ”Na tio nell sam -
ord na re på kär nav falls om rå det”, den för re 
che fen för Sta tens Kärn bräns le nämnd (se 
av snitt 3.2) Olof Sö der berg. In led nings vis
tol ka de Av fallsked jans grup per det ta som 
re ge ring ens sätt att mar ke ra vik ten av di a -
log mel lan samt li ga be rör da par ter i en lig -
het med de be hov som hade iden ti fi e rats
inom DI A LOG- pro jek tet. Sam ord na ren
ute slöt emel ler tid ef ter ett möte 11 juni
1997 samt li ga mil jö or ga ni sa tio ner från det
sam råds fo rum som skul le bil das och er -
bjöd där ef ter en dast en av or ga ni sa tio ner na
(Na tur skydds fö re ning en, vil ken dock väg -
ra de att stäl la upp) att med ver ka på spe ci -
el la vill kor. Se na re har an ord nats någ ra
se pa ra ta mö ten med re pre sen tan ter för
mil jö or ga ni sa tio ner. Des sa mö ten har haft
myck et oklart syf te.

Ute slut ning en av mil jö or ga ni sa tio ner na
be rod de up pen bar li gen på att des sa som
för ut sätt ning för sin med ver kan i sam rå det
ställ de att pro cess, me tod val och plats val
skul le få ifrå ga sät tas fritt. Så da na för ut -
sätt ning ar bor de ju vara både rim li ga och
själv kla ra. Sam ord na ren an såg emel ler -
tid att sam rå det en dast fick utgå från
SKBs me tod KBS3 och SKBs re dan fast -
lag da lo ka li se rings pro cess. Sam ord na ren
be teck na de sin upp gift som ”olja i ma ski -
ne ri et” för den na pro cess, vil ket tyd ligt
vi sar av sak na den av någ ra som helst am -
bi tio ner att an gri pa kär nav falls frå gan se -
ri öst.

Ge nom ett re ge rings be slut 1999-05-05 änd -
ra des Olof Sö der bergs roll till ”Sär skil de
råd gi va re inom kär nav falls om rå det”. I hu -
vud sak in ne bar det ta inte nå gon för änd -
ring av verk sam he ten, vil ken till hör Mil jö -
de par te men tet.

Inom Av fallsked jan är det en all män upp -
fatt ning att sam ord na ren, nu me ra sär -
skil de råd gi va ren, har miss lyck ats to talt
och åstad kom mit av se värd ska da ge nom
att för hind ra en rim lig MKB- pro cess. Han
har fal lit un dan för kärn kraf tin du strins
och vis sa kom mun fö re trä da res särin tres -
sen och där med för hind rat en för ut sätt -
nings lös pröv ning av kär nav falls frå gans
han te ran de.

7.4 Kärn kraf tin du strins eko no mis ka an svar
Det har ofta på ståtts att det är de som dri -
ver re ak to rer na som skall ha det eko no -
mis ka an sva ret för av fal let. Ty värr ger
lag stift ning en då li ga för ut sätt ning ar för
att det verk li gen skall bli så.

För det förs ta har fö re ta gen bara an svar
för kost na der na för själ va han te ran det av
av fal let men inte för de mil jöska dor som
av fal let ger i fram ti den. Där med kom mer
bo la gen att tjä na på att mins ka han te -
rings kost na der na, även då det ta le der till
stör re fram ti da mil jöska dor. Där för tjä -
nar SKB peng ar på att döl ja pro blem och
på att un dan hål la in for ma tion om ris ker.

De tran sna tio nel la bo lag som äger kärn -
re ak to rer na i Sve ri ge har lyck ats att kom -
ma un dan an sva ret för av falls han te ring -
ens kost na der. An sva ret lig ger på ak tie -
bo lag som de äger. Des sa ak tie bo lag har
inga be ty dan de till gång ar och skul le för -
sät tas i kon kurs om de verk li ga kost na -
der na blir stör re än vad man tving ats av -
sät ta till kär nav falls fon den på grund val
av in du strins egna kost nads upp skatt ning -
ar.
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Se dan kärn kraft ver ken togs i drift har
kun ska pen om ra dio ak ti va för ore ning ars
far lig het växt. Jo ni se ran de strål ning upp -
fat tas nu som 10 gång er far li ga re än då.
Det ta krä ver mer skyddsåt gär der och gör
ar be te med ra dio ak tivt av fall både svå ra -
re och dy ra re. Ty värr kan det ta gå ut över
den lång sik ti ga sä ker he ten i han te ring en. 
När det vi sa de sig vara för svårt och dyrt
att pla ce ra an vänt kärn bräns le i blyfyll da
kop par kaps lar, byt te in du strin me tod och 
sat sar nu på ler fyll da järn tun nor med ett
ytt re kop par höl je. Myn dig he ter na skrev
att man inte för stod att det ta kun de vara

till räck ligt sä kert men ac cep te ra de för -
änd ring en.

När nu kärn kraft ver ken är eko no miskt
pres sa de, ef ter som de ras pro duk tions kost -
na der lig ger över el pri set i den av regle ra -
de el mark na den finns det be ty dan de risk
att man av snål het fort sät ter att söka bil -
li ga re och säm re tek nis ka lös ning ar. Det
finns ock så en risk att myn dig he ter na ac -
cep te rar det ta, ef ter som bo la gen an nars
ho tar med att de an sva ri ga re ak tor bo la -
gen sätts i kon kurs.
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8. Avfall sked jans ståndpunkter

8.1 Av fallsked jan
Av fallsked jan är ett nät verk av ide ellt ar -
be tan de grup per av lo kal be folk ning en på
plat ser som har be rörts av över vä gan den
som gäl ler han te ring av kärn kraf tav fall.
Av fallsked jans nät verk bil da des i maj 1981
som en kon se kvens av de prov borr ning ar
som då hade bör jat ge nom fö ras el ler pla -
ne ra des på ett stort an tal plat ser i lan det.
Syf tet med nät ver ket var och är främst
att un der lät ta ut by tet av kun ska per och
er fa ren he ter mel lan grup per na samt att
sam ord na ge men sam ma in sat ser vid ex -
em pel vis remis svar och upp vakt ning ar. Av -
fallsked jan har ock så an ord nat ett stort
an tal som mar lä ger och se mi na ri er.

Ge men samt för grup per na är att de en ga -
ge rar be rör da lo kal be folk ning ar. Någ ra
av grup per na är tra di tio nel la fö re ning ar,
me dan and ra är ak tions grup per med ett
mi ni mum av for ma li te ter. De fles ta av
grup per na är fri stå en de från and ra mil jö -
or ga ni sa tio ner även om in for mellt sam ar -
be te är van ligt.

Av fallsked jans grup per re pre sen te rar till -
sam mans den mest om fat tan de med bor -
ger li ga er fa ren he ten i Sve ri ge av att prak -
tiskt ha kom mit i kon takt med för sö ken
att lösa kär nav falls pro ble met. Den na sam -
la de med bor ger li ga er fa ren het gör att Av -
fallsked jan re pre sen te rar en i lan det unik 
fri stå en de kom pe tens. Där emot sak nar Av -
fallsked jans grup per fort fa ran de 2001 så
gott som helt egna re sur ser ut över ide ellt
ar be te.

Un der 1997 bil da des inom Av fallsked jans 
nät verk en fö re ning med syf tet att ju ri -

diskt kun na han te ra eko no mis ka re sur -
ser. Fö re ning en är för när va ran de (hös ten
2001) vi lan de.

Av fallsked jan kon kur re rar inte med and -
ra mil jö or ga ni sa tio ner. Att Av fallsked jan
ex i ste rar be ror istäl let på att orts bor på
de plat ser där av falls frå gan ak tu a li se rats
of tast har valt att han te ra den na frå ga
inom sär skilt bil da de grup per, där för att
kär nav falls frå gan har be dömts vara så vik -
tig och spe ci ell. Grup per nas or ga ni se ring
har skett med ut gångs punkt från lo ka la
för ut sätt ning ar.

Plat san knut na grup per inom Av fallsked -
jan finns el ler har fun nits på föl jan de plat -
ser (kom mun inom pa ren tes där det ta inte
fram går av nam net). Grup per na i hu vud -
sak från norr till sö der:

• Nej till at om sopor i Överka lix

• Rädda Kam lunge (Ka lix)

• Rädda Skel lefte Älvdal (Norsjö)

• Opin ions grup pen mot kär navfall i Malå

• Ak tions grup pen mot at om sopor i Sto ru -
man

• Rädda Höga Kus ten (Örn skölds vik)

• Rädda Vox na dalen (Ov anåker)

• SOS- Älvkarleby – Stoppa Osäk ert Slut -
för var

• SOS- Tierp - Stoppa Osäk ert Slut för var

• OSS – Opin ions grup pen för säker slut -
för var ing (Östham mar)

• Rädda Upp sala
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• Rädda Fjällve den (Nyköping)

• Rädda Kyn nefjäll (Ta num, Munke dal,
Dals Ed)

• Rädda Trän nin gen (Vårgårda, Borås)

• Rädda Tölö Kro nopark (Kungs backa)

• Folk kam pan jen mot kärnkraft- kärnva -
pen i Os kar shamn

• Ak tions grup pen MASK, Mot At om Sopor 
i Klip perås (Em ma boda, Ny bro)

• FALK, Fören in gen Mot Ato mavfallsla g -
ring i Klip perås (Em ma boda, Ny bro)

• FAST, Fören in gen mot At om Sopor på
Tor hamns lan det (Karlskrona)

8.2 An svar för kärn kraft drif ten och av fal let
Ef ter som av falls han te ring en fort fa ran de
inte är löst bor de pro duk tio nen av av fall
ald rig ha star tats, dvs inga kärn re ak to rer

el ler kärn kraft verk bor de vara i drift. Från
mil jö rö rel sens sida har det va rit och är
fort fa ran de vik tigt att hål la isär det av fall 
som re dan finns och det som ännu inte
har pro du ce rats. Av fal let som re dan finns 
har till kom mit mot för nuft och mo ral, men
kan ty värr inte re so ne ras bort. För det ta
av fall mås te även vi i mil jö rö rel sen ta an -
svar och med ver ka till bäs ta möj li ga han -
te ring. Av fal let som inte har pro du ce rats
ännu han te ras bäst ge nom att det ald rig
pro du ce ras. El pri ser na idag och fle ra år
in i fram ti den är så låga att kärn kraft ver -
ken drivs med för lust. Att den na far li ga
av falls pro duk tion til låts trots att den inte 
ens är eko no miskt lön sam är svårt att för -
stå och ännu svå ra re att ac cep te ra.

En ligt för sik tig hets prin ci pen bor de så lun -
da ing et av fall ha pro du ce rats så länge
han te ring en ej har lösts. Från mo ra lisk
syn punkt är det där för tvek samt att krä -
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va att be folk ning en i nå got ut valt om rå de
utan vi da re skall ac cep te ra för va ring av
av fal let. Emel ler tid går det som nämnts
inte att re so ne ra bort det av fall som re dan 
finns. En stor ma jo ri tet av be folk ning en i
Sve ri ge är san no likt be redd att med ver ka
till en rim lig pro cess för att det ta av fall
han te ras med bäs ta möj li ga me tod och
för va ras på en plats som valts med håll bar 
mo ti ve ring. Där emot är det orim ligt att
krä va an svar för en fram ti da kär nav falls -
pro duk tion av okänd om fatt ning.

Själv fal let är mil jö or ga ni sa tio ner na be red -
da att ta sitt an svar. Mil jö rö rel sen är inte
nå gon mot part till kärn kraf tin du strin. Mil -
jö rö rel sen sak nar både eko no mis ka re sur -
ser och eko no mis ka in tres sen att mäta sig 
med de tran sna tio nel la kärn kraft bo la gen.
Styr ke för hål lan de na är gro teskt ojäm na
re dan i de kom mu na la pro ces ser vi har
iakt ta git un der se na re år.

Med en god livsmil jö som mål, ef ter strä var 
vi bäs ta möj li ga han te ring av det ra dio ak -
ti va av fall som re dan har pro du ce rats.

8.3 Kärn kraf tav fall är kärn va pen rå va ra
Tek niskt sett är kärn kraf ten en bi pro dukt 
av kärn va pen tek ni ken (se även av snitt
1.1). Med kärn kraf ten föl jer den kun skap, 
per so nal och ut rust ning som be hövs för
kärn va pen till verk ning. Var je kärn kraft -
re ak tor ger vid drif ten av fall som in ne hål -
ler plu to ni um. Plu to ni um kan med gans ka
enk la, om än far li ga, ke mis ka pro ces ser
(upp ar bet ning) se pa re ras och an vän das
för att till ver ka bom ber. Även så kal lat re -
ak torplu to ni um från helt nor malt ci vilt
kärn bräns le ger fun ge ran de kärn va pen.
USA har provsprängt re ak torplu to ni um
för att be vi sa det ta.

Kärn vap nen är fort fa ran de ett över häng -
an de hot mot allt liv på Jor den och där -
med mänsk lig he tens hela ex i stens. Ing en
an nan mil jö fa ra skul le kun na ge en lika
ome del bar och to tal ka ta strof. Ge nom

kopp ling en till kärn vap nen via plu to ni et
mås te kärn kraf tav fal let ut pe kas som ett
av de all var li gas te ex i ste ran de mil jö ho ten 
i vår tid. För oss och fram för allt för kom -
man de ge ne ra tio ner till kom mer det glo -
ba la för gift nings ho tet som av fal let in ne bär
(se ka pi tel 2), fram för allt om kärn kraf -
tav fall sprids i ter ror syf te.

Vi mot sät ter oss all upp ar bet ning av ut -
bränt kärn bräns le. Den na pro cess gör plu -
to ni um lätt till gäng ligt för va pen till verk -
ning. Ty värr är inte hel ler di rekt för va -
ring av ut bränt kärn bräns le nå gon ga ran ti 
mot fram ti da va pen till verk ning. Hit tills
dis ku te ra de för va rings me to der, åt mins to -
ne i Sve ri ge, är inte av sed da att hind ra av -
sikt ligt in trång i för va ret. Dess utom ombil -
das av fal let obe vek ligt med ti den till re na -
re va pen plu to ni um, vil ket gör det ex tra
lock an de för fram ti da bomb till ver ka re,
vare sig des sa är ”nor ma la” sta ter el ler
ter ro ris ter.

Vår slut sats är att det av fall som ty värr
re dan finns, mås te slut för va ras på ett så -
dant sätt att av sikt ligt in trång ej kan ske.
Så länge det inte finns nå gon vet tig me tod 
att oskad lig gö ra allt re dan upp ar be tat plu -
to ni um, mås te även det ta tas om hand på
sam ma sätt.

8.4 Kärn kraf tav fall som han del sva ra
Den nu va ran de svens ka stånd punk ten,
som även Av fallsked jan i hu vud sak har
un der stött, är att var je land skall ta hand
om sitt eget kär nav fall. Den na stånd punkt 
kan emel ler tid ifrå ga sät tas och den svens -
ka til lämpningen har va rit tvek sam i någ -
ra fall.

IAEA (den in ter na tio nel la atom ener gi or -
ga ni sa tio nen) har åt mins to ne ge nom sin
ti di ga re svens ka chef Hans Blix öp pet pro -
pa ge rat för Sve ri ge som in ter na tio nell
atom sopsta tion. Mo ti vet för det ta skul le
vara att Sve ri ge hade löst frå gan, vil ket är 
up pen bart fel.

44



De svens ka by te saf fä rer na för att kom ma
ur kom pro met te ran de upp ar bet nings av -
tal (se av snitt 4.8) har lett till att Sve ri ge
från åt mins to ne Tysk land har im por te rat 
s k MOX- av fall, dvs av fall som är mer kva -
li fi ce rat än ”van ligt” re ak tor av fall. Det ta
har skett i klar strid mot prin ci pen att
var je land skall t hand om sitt eget av fall.

Av fallsked jan mot sät ter sig själv fal let inte
del ta gan de i se ri öst in ter na tio nellt ve ten -
skap ligt sam ar be te och se ri ö sa in ter na tio -
nel la pro jekt för att söka lösa av falls frå gan.
Så dant sam ar be te kan och bör tvärt om ut -
nytt jas för att fram fö ra vet ti ga åsik ter i frå -
gan. Ex em pel vis bör Sve ri ge i så da na
sam man hang kraf tigt ta av stånd från att
rika in du stri län der kö per sig för va rings -
plat ser i fat ti ga U- län der. Så da na trans -
ak tio ner har åt mins to ne ti di ga re pla ne -
rats mel lan USA och So ma lia och mel lan
Väst tysk land och Kina.

Om berg för va ring blir all mänt ac cep te rad 
me tod för långs tids han te ring av kärn -
kraf tav fall är det up pen bart att alla län der
inte har lämp li ga geo lo gis ka för ut sätt ning -
ar. Ex em pel vis kan näm nas om rå den med 
jord bäv ning ar och vul ka nism. I så da na
fall kan fin nas star ka skäl att söka ge -
men sam ma lös ning ar för fle ra län der. Gi -
vet vis kan även fin nas eko no mis ka och
sä ker hets mäs si ga mo tiv för ge men sam -
ma lös ning ar.

SKB och myn dig he ter har med lögn er och 
halvsan ning ar för sökt ge sken av att Sve -
ri ge kan hind ra kärn kraf tin du strin från
att för va ra icke- svenskt kär nav fall i svens -
ka för var på grund av att av fal let kom mer 
från en re ak tor i nå gon an nan del av EU.
Den enda ju ri diskt gäl lan de for mu le ring
man har kun nat åbe ro pa är den ge men -
sam ma för kla ring en i an slut nings för dra -
get till EU. Där står att Sve ri ge så som
med lems stat har rätt att av gö ra “vil ken
po li tik den skall föra när det gäl ler slutste -
gen i kärn bräns lecy keln”, men det står

ock så i sam ma punkt att det ta bara gäl ler
om det sker “utan att det på ver kar till-
lämpningen av reg ler na om den inre mark -
na den”.

8.5 Me tod val
Att nå got se ri öst sö kan de ef ter al ter na ti -
va me to der ald rig har skett är up pen bart.
Den av SKB nu för or da de KBS3- me to den
går di rekt till ba ka på de ur sprung li ga för -
sla gen om berg för va ring i AKA- ut red ning  -
en från 1970- ta lets bör jan. Se dan dess har 
SKB ald rig på all var ställt KBS- kon cep tet 
mot al ter na ti va me to der. SKB har i det ta
kon se kvent gjort sig skyl dig till ett av ve -
ten ska pens all var li gas te grund fel, näm li -
gen att på allt sätt för sö ka be vi sa att en på 
för hand upp ställd hy po tes är rätt utan att 
ens ta hän syn till att grund läg gan de för -
ut sätt ning ar har för änd rats un der ti den.
Två ex em pel:

1. Ur sprung li gen var av sik ten att upp ar -
be tat av fall (där bland an nat plu to ni um
se pa re rats bort) skul le slut för va ras och
att me to den skul le göra det svårt el ler i
bäs ta fall omöj ligt att åter grä va upp av -
fal let. När istäl let icke upp ar be tat av fall
(dvs ut bränt kärn bräns le med plu to ni um
kvar) mås te för va ras hål ler inte läng re den 
ur sprung li ga idén bland an nat med hän -
syn till ”sa fe gu ards” (åt gär der för att för -
hind ra kärn va pen sprid ning en ligt icke-
 sprid nings av ta let). Där för an ger SKB nu
att me to den til låter åter tag bar het och an -
ty der till och med i svä van de or da lag att
kom man de ge ne ra tio ner bör be va ka för -
va ret. Det ta står helt i strid mot de ur -
sprung li ga am bi tio ner na att be fria kom -
man de ge ne ra tio ner från an svar för vad
våra ge ne ra tio ner åstad kom mit och att
där för ut for ma ett för var som inte ens
skul le ford ra be vak ning.

2. Kra vet på berg grun den var ur sprung li -
gen att den na skul le vara så gott som
sprick fri. När borr ning ar små ning om vi -
sa de att så sprick fri berg grund inte ex i -
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ste rar, änd ra des kra vet till att berg grun den
skul le vara ”la gom spruck en”. In ställ ning -
en nu är ännu lätt sin ni ga re. Nå got för -
gro vat kan sä gas att SKB an ser att all nå -
gor lun da nor mal svensk ur berg grund du -
ger, ef ter som me to den är ”över sä ker” (se
vi da re i av snitt 6.1). Det är up pen bart att
den na se nas te de val ve ring av berg grun -
dens be ty del se är en an pass ning till att
SKB nu an ser att be folk ning ens (el ler
sna ra re lo ka la po li ti kers) ac cep tans är det 
vik ti gas te lo ka li se ringskri te ri et.

Sam man fatt nings vis åter står i verk lig he -
ten för SKB att på ett tro vär digt sätt ut re -
da vil ken me tod som skall väl jas. Det ta
mås te gi vet vis ske in nan plats vals frå gan
på all var kan över vä gas. Grun den för me -
tod va let mås te vara att ett an tal nå gor -
lun da se ri ö sa me to der stu de ras och be -
skrivs med lik vär di ga för ut sätt ning ar. Me -
to der na mås te då in gå en de ut vär de ras uti -
från ett stort an tal as pek ter, inte minst
tyd ligt de fi ni e ra de och ana ly se ra de funk -
tions krav.

8.6 Plats val
SKB har fort fa ran de inte för stått (el ler
vill av tak tis ka skäl inte för stå) skill na -
den mel lan “bäs ta plats” och “bäs ta möj li -
ga plats”. SKB:s kramp ak ti ga för svar för
sin (el ler egent li gen sina) lo ka li se rings -
pro cess byg ger på att SKB häv dar att det
är omöj ligt att fin na “bäs ta plat sen”. Så
har emel ler tid inte kra vet ställts från kri -
ti ker na, ex em pel vis Av fallsked jan. Av falls -
ked jans krav är en sys te ma tisk och be -
grip lig pro cess för att söka en så bra plats
som möj ligt uti från på för hand upp ställ da 
krav. En ligt prak tis ka er fa ren he ter har
det ta fun ge rat bra för van li ga av fallsupp -
lag för hus hållsav fall. Det kan även kon -
sta te ras att mil jö lag stift ning en inte krä -
ver att ”bäs ta plats” skall väl jas.

SKB häv dar istäl let att ef ter som sto ra de -
lar av Sve ri ge har lämp li ga för hål lan den
kan man gå di rekt till de taljun der sök ning -

ar på i prin cip slump vis ut val da plat ser.
Det ta är en ligt Av fallsked jans me ning ett
helt oac cep ta belt lätt sin nigt un der kän nan -
de av möj lig he ter na att i en mel lanska la
iden ti fi e ra mer el ler mind re lämp li ga om -
rå den. Kri te ri er na skall då själv fal let
speg la sä ker hets- och mil jö fak to rer. SKB:s
plats vals pro cess i oli ka om gång ar har istäl -
let grun dats på de för sä ker het och mil jö
helt ir re le van ta fak to rer na mark äg ar för -
hål lan den (ti di ga re plats un der sök ning ar
med bland an nat prov borr ning ar) re spek -
ti ve po li tisk ac cep tans och fö re komst av
kärn tek nis ka an lägg ning ar (för stu di er na).

8.7 Nöd värns rät ten
Av tra di tion finns i lag stift ning en en väl -
grun dad rätt till nöd värn mot ome del bart 
ho tan de fara. Sam hällsut veck ling en har
emel ler tid gjort det ta gam la nöd värns be -
grepp otids en ligt. Många av de all var li gas -
te fa ror na idag ho tar inte bara en skil da
in di vi der. And ra fa ror ut lö ses inte ome -
del bart, utan kan kom ma att drab ba långt
se na re ge ne ra tio ner med full kraft. Ex -
em pel vis bor de det vara rätt att i en nöd -
si tu a tion för hind ra även fram ti da grov
mil jö för stö rel se och häl so fa ra.

En otill freds stäl lan de han te ring av kärn -
kraf tav fal let med för långt gå en de ris ker
för kärn va pen sprid ning, på ver kan på män -
ni skors häl sa och på ver kan på mil jön. Nöd -
värns rät ten bör där för kun na an vän das
för att för hind ra en så dan han te ring. De i
av snitt 5.3 be skriv na do mar na mot Räd da 
Vox na da len går all var ligt emot ett så dant 
syn sätt. Vi krä ver där för att lag stift ning en
mo der ni se ras med hän syn till de for mer
av nöd värn som kan vara ak tu el la i en
värld med ti di ga re okän da livs hot av det
slag som kärn kraf tav fal let re pre sen te rar.

8.8 Vill kor för med ver kan
Av fallsked jans fö re ning en läm na de vå ren 
1998 en skri vel se till Mil jö de par te men tet
om re surs be hov för upp lys nings verk sam -
het och med bor gar med ver kan i frå gan om
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kär nav falls han te ring. Skri vel sen grun da -
des på vad som ti di ga re hade ta gits fram
inom DI A LOG- pro jek tet (se av snitt 7.2). I 
skri vel sen for mu le ra des Av fallsked jans
vill kor för att med ver ka till att ta fram en
rim lig han te ring av kärn kraf tav fal let.
Skrivel sens an sö kan om me del av slogs
emel ler tid. De vill kor som for mu le ra des i
skrivel sen gäl ler i allt vä sent ligt fort fa -
raran de.

En ge men sam upp fatt ning inom Av falls -
ked jans grup per är att age ran det från de
in stan ser som hit tills han te rat kär nav -
falls frå gan ska pat djup miss tro hos en stor
del av de be rör da lo kal be folk ning ar na som
hit tills har kom mit i när ma re kon takt med
frå gan. Rim ligt vore att ta folk ligt för ank -
ra de in vänd ning ar och syn punk ter på all -
var ge nom att ge till räck li ga re sur ser för

att även kri tis ka syn punk ter skall kun na
be ar be tas och sam man stäl las så att de
kan till fö ras sam häl lets be slutspro cess. En 
MKB- pro cess värd nam net och med am bi -
tions ni vå i en lig het med nu gäl lan de lag -
stift ning kan en dast ge nom fö ras om de
grup per som för vän tas med ver ka ges rim -
li ga möj lig he ter att ak tivt del ta i alla ske -
den av pro ces sen.

Med till freds stäl lel se har vi inom Av falls -
ked jan no te rat att de in stan ser som han -
te rar kär nav falls frå gan (KASAM for mu le -
rar det ta myck et tyd ligt) för ut sät ter kri -
tis ka med bor gar grup pers med ver kan i
MKB- pro ces sen. Prak ti ken hit tills vi sar
emel ler tid att Av fallsked jans grup per trots
sina tyd li ga rol ler som kri tis ka med bor -
gar fö re trä da re i be rör da kom mu ner har
haft myck et svårt att få med ver ka på rim -
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li ga vill kor och att få del av de re sur ser
som av satts till kun skap supp bygg nad och 
in for ma tion. Ändå har det fö re kom mit att
grup per na för vän tats med ver ka i oli ka
sam man hang som om de hade gi vits så da -
na re sur ser. Vi me nar att det ta är ohåll -
bart om kär nav falls frå gan i fort sätt ning en
skall kun na han te ras på ett kon struk tivt
och de mo kra tiskt ac cep ta belt sätt.

Av fallsked jans grup per vill med ver ka till
bäs ta möj li ga han te ring av kär nav fal let.
Lik väl har upp re pa de gång er spri dits bil -
den av grup per na som de struk ti va nejsä -
ga re. Den na bild speg lar inte verklig he ten.
Vi har upp re pa de gång er fört fram kon -
struk ti va för slag till för änd ring ar så väl
vad gäl ler sam häl lets ak tö rer som pro ces -
ser na för me tod val och plats val i remiss-
svar, vid KA SAM- se mi na ri er mm. Bland
an nat kan fram hål las vår med ver kan i
DI A LOG- pro jek tet 1990-1993 och i CO -
WAM- kon fe ren sen i sep tem ber 2001.

Un der hu vud de len av den tid som kär -
nav falls frå gan har ut retts, har SKB va rit
den do mi ne ran de ak tö ren, även vad gäl -
ler in for ma tio nen till all män he ten. Bland
Av fallsked jans grup per har SKB låg tro -
vär dig het. Det ta be ror dels på att SKB re -
pre sen te rar kärn kraf tin du strin med dess
själv kla ra in tres se av att dri va kärn kraft -
ver ken vi da re, dels på att SKB har age rat
myck et ut ma nan de och klum pigt vid ett
stort an tal till fäl len, även un der se na re
tid (se slu tet av av snitt 7.2).

Vad gäl ler eko no mis ka re sur ser finns en
myck et kraf tig oba lans. SKB har ge nom
kär nav falls fon den till gång till så gott som 
obe grän sa de re sur ser för in for ma tion uti -
från sitt syn sätt, av många upp fat tat som
en si dig pro pa gan da för KBS- me to den.
Myn dig he ter na har re la tivt sett obe tyd li -
ga re sur ser och all män he ten (re pre sen te -
rad av Av fallsked jans grup per) prak tiskt
ta get inga re sur ser alls. Ändå för vän tas
med bor gar na vara nå gon slags lik vär dig

part vi sa vi SKB och myn dig he ter. Hela si -
tu a tio nen är en form av sken de mo kra ti
som fö der frust ra tion, ils ka och ibland
upp gi ven het. Si tu a tio nen blir ab surd när
kom mu na la fö re trä da re ut ly ser mö ten och
be gär att ide ellt ver kan de lo ka la grup per
skall med ver ka på sam ma vill kor som SKB 
och myn dig he ter. När grup per na inte kan 
stäl la upp på grund av bris tan de re sur ser, 
tol kas det ta ibland som ob struk tion och
bris tan de in tres se för de mo kra tisk med -
ver kan.

Ut red ning en “Ökat in fly tan de för all män -
he ten vid pröv ning av till stånd en ligt kärn -
tek nik la gen” (De par te ments sten cil, 1996) 
re do vi sar på ett i sam man hang et över ras -
kan de tyd ligt sätt de be skriv na miss för -
hål lan de na. I ut red ning en kon sta te ras till
och med att SKBs in for ma tion kan vara
par tisk, vis ser li gen ett un der state ment,
men ändå an märk nings värt. Ut red ning en
in ne hål ler ock så vack ra for mu le ring ar om
öka de möj lig he ter för med bor gar na att
ut öva in fly tan de vid pröv ning ar och MKB- -
pro ces ser. Hur det ta skall gå till för blir
där emot obe sva rat.

Kom mu ner na är vik ti ga ak tö rer i kär nav -
falls frå gan. Att slus sa alla re sur ser till
all män he ten via kom mu ner na med för
emel ler tid be ty dan de olä gen he ter. Inom
Av fallsked jans grup per finns en rik er fa -
ren het av kom mun fö re trä da res age ran de
i des sa sam man hang och bil den är allt an -
nat än smick ran de när det gäl ler att via
re sur still del ning säk ra all män he tens till -
gång till in for ma tion som är både sak lig
och all si dig. För att få en MKB- pro cess
värd nam net mås te re sur ser ock så ka na li -
se ras di rekt till med bor gar grup per som
är kri tis ka till fram för da pla ner, så att
inte des sa är helt be ro en de av kom mu ner -
nas god tycke.

Sam man fatt nings vis vill Av fallsked jan
med ver ka i en MKB- pro cess för att söka
bäs ta möj li ga sätt att han te ra kärn kraf t -
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av fal let. För det ta ford ras rim li ga vill kor
och re sur ser. DI A LOG- pro jek tets krav på 
pro ces sen bör som mi ni mum vara upp -
fyll da.

8.9 Av fallsked jans vik ti gas te stånd punk ter
Av fallsked jans slut sat ser och syn punk ter
på hur kär nav falls frå gan bör han te ras kan
sam man fat tas i föl jan de punk ter:

• Hanter in gen av kär navfal let är olöst.
Detta gör att driften av kärnk raft verken
skall ifrågasät tas för att åt min stone mini -
mera mäng den tillkom mande avfall.

• Me tod va let måste föregå plats va let.
Låsn in gen till KBS- metoden måste up p -
höra. Valet av me tod måste utgå från på 
för hand upp ställda, tyd liga funk tions -
villkor.

• Plats va let måste ske uti från hän syn till
miljö och säk er het, inte po li tisk ac cep -
tans. Ge nom föran det av kom mun visa
för stud ier måste up phöra och ersät tas
av en över skåd lig och be gri plig sållning -
sprocess i rikss kala.

• Ett obero ende or gan måste tillsät tas för 
att styra och över vaka MKB- processen
istäl let för kärnk raft in dus trin. En väl
ge nom förd MKB- process i na tionell skala
är enda förutsätt nin gen för att me tod -
val och plats val får till räck lig le gitimitet 
och ac cep tans.

• Mil jöor gani sa tion erna som allmän he tens
före trädare måste ges rim liga villkor att 
delta i proc es sen att hantera frågan.
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Det fort sat ta ut nytt jan det av kärn kraft i värl den byg ger
bland an nat på an ta gan det att av falls pro ble met skall
gå att lösa. Det finns emel ler tid ing en na tur lag som sä -
ger att var je tek niskt- ve ten skap ligt pro blem verk li gen
har en lös ning. Av falls frå gan är inte löst och har kan -
ske inte nå gon ac cep ta bel lös ning.

Den här re do vis ning en sam man fat tar Av fallsked jans
syn på den svens ka kär nav falls han te ring en. Syf tet är
att ge en mot bild till pro pa gan dan från SKB, Svensk
Kärn bräns le han te ring AB, och myn dig he ter nas und -
fal lan de in ställ ning. 

Av fallsked jan bil da des 1981 och är ett nät verk av ide ellt
ar be tan de grup per på plat ser som har be rörts av över -
vä gan den som gäl ler han te ring av kärn kraf tav fall. 


