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Forord

Institutt for energiteknikk utarbeider hvert år en oversikt over hovedpunkter i
kjernekraftens internasjonale situasjon. Den foreliggende utgaven bygger på
informasjon fra bl.a. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), OECDs
kjerneenergibyrå (NEA), Uranium Institutes kjernekraftkonferanse i London i
september 1998, samt informasjon fra fagtidsskriftene Nuclear Engineering
International, Nuclear News og andre. En del egenprodusert materiale fra Instituttet er
også med.
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1 Kjernekraftsituasjonen

1.1 Generelt

Kjernekraft dekker nå ca. 17% av den globale el-kraftproduksjonen. Innenfor OECD-
området dekker kjernekraft ca. 24% av kraftproduksjonen, og det forventes her en
forholdsvis moderat utbygging i de nærmeste 5-10 år. I 17 land dekker kjernekraft mer
enn 25% av den totale kraftproduksjonen. I Øst-Europa og i Russland er det en vesentlig
sterkere satsing, bl.a. for å erstatte gamle fossilfyrte kraftverk basert på brunkull. Den
største utbyggingen foregår i dag i Sør-øst Asia og i Kina.

På den årlige kjernekraftkonferansen som The Uranium Institute i London arrangerer,
ble det denne gangen (september 1998) fremlagt flere "papers" som tok opp
utbyggingsperspekti vene for kjernekraft i det neste ti-året. Innenfor OECD er det lite
sannsynlig at det blir bygget flere kjernekraftverk i denne perioden bortsett fra i Japan
og Sør-Korea. I ikke-OECD land er det Kina og India som planlegger utbygging i denne
perioden.

Det anføres flere årsaker til dette:

- Ny kjernekraft er i de fleste land blitt et mer kostbart alternativ enn gass- og
kullkraft.

- Det er fremdeles ikke etablert noe permanent anlegg for lagring/deponering av
høyaktivt avfall, inklusive brukt brensel.

- Det er fortsatt betydelig motstand mot kjernekraft på grunn av påstått manglende
sikkerhet (Tsjernobyl-effekt). Likevel viser mange meningsmålinger (ref. Sverige,
Tyskland og USA) at det er en økende tiltro til kjernekraft som en sentral energi-
form i det fremtidige energisystemet, ikke minst på grunn av at kjernekraften er en
"CO2-fri" energiform.

- Bekymringer vedrørende mulig avledning av spaltbare materialer for fremstilling
av kjernefysiske våpen.

- I enkelte land er det fremdeles overkapasitet på kraftproduksjons-siden slik at
behovet for ny kapasitet i dag ikke er tilstede.

Når det gjelder tilgangen på brensel (uran), vil situasjonen være tilfredsstillende i mange
ti-år fremover. Uranreservene er betydelige. Spørsmålet er imidlertid om produksjons-
kapasiteten er god nok, siden en rekke produksjonsanlegg ble nedlagt for mange år
siden da de ikke var lønnsomme å drive. Dette er imidlertid en situasjon som relativt
enkelt kan rettes opp når markedet tilsier det.

På den nevnte kjernekraftkonferansen i London ble et sentralt fagtema (igjen) belyst, og
debattert: Risikoen for skadevirkninger av lave stråledoser. Det er omfattende
forskningsresultater fra undersøkelser i mange land gjennom en årrekke som støtter
teorien om at det er en terskelverdi for lave stråledoser tross alt. Med andre ord, at den
lineære teorien (The linear no-threshold theory - LNT) som ligger til grunn for alle
regler vedrørende strålevern er for konservativ. Det er ICRP (International Commission
on Radiological Protection) som bl.a. utarbeider retningslinjer og anbefalinger når det
gjelder arbeid med radioaktive materialer og strålingskilder. Det er nå flere fagtekniske



organisasjoner som øver press på ICRP for å få i gang en diskusjon om de
grunnleggende prinsippene vedrørende strålevern. Dette har så langt utviklet seg til en
"stillingskrig" der de mer ytterliggåendes angrep på ICRPs strålevernpolicy blir møtt
med en til tider bemerkelsesverdig mangel på fleksibilitet.

Det er bred enighet om at dagens strålevernprinsipper og regelverk gir fullgod
beskyttelse i de situasjoner der arbeidsmiljøet må reguleres i henhold til overordnede
krav og bestemmelser. Det som imidlertid er et problem, er at strålevern-tekniske
begreper og prinsipper løsrives fra de forutsetninger de opprinnelig var utviklet for å
ivareta, og ukritisk overføres til situasjoner langt utenfor de egentlige
gyldighetsområder. Typisk i så måte er bruken av det såkalte "kollektiv-dose" begrepet
til å anslå omfanget av potensielle helseskader i forbindelse med radioaktivt nedfall
over store geografiske områder. Internasjonalt (OECD/NEA, UNSCEAR) er denne
praksisen dømt ugyldig, men det forhindrer ikke at visse miljøer, med begrenset faglig
kapasitet, ukritisk fortsetter denne typen "regneøvelser".

1.2 Kjernekraftsituasjonen

• I november 1998 var det 429 kjernekraftverk med en samlet kapasitet på 345 GWe i
drift i 32 land. Se tabell 1. 30 anlegg (23 GWe) var under bygging.

• Ni nye anlegg ble sått i kommersiell drift i 1997/98: tre i Sør-Korea, tre i India, to i
Frankrike og ett i Pakistan. I løpet av 1997 ble tre anlegg i Kina påbegynt bygget og
to i Sør-Korea. I 1998 skulle etter planen to anlegg til i Kina påbegynnes bygget, to i
Sør-Korea og ett i Japan.

• Kjernekraftproduksjonen i 1997 (TWh) og prosentvise dekning av den totale
elkraftproduksjonen i de enkelte land er vist i tabell 2.

• Tabell 3 gir en oversikt over de forskjellige reaktortypene som inngår i kjernekraft-
programmene. PWR (trykkvannsreaktor) dominerer. Med få unntak er reaktorer som
bygges eller planlegges av denne typen. Unntakene representeres først og fremst av
Japan som fortsatt også satser på BWR (kokvannsreaktor) og Kanada med sine
tungtvannsreaktorer (CANDU). CANDU er også i drift/bygges i India, Romania og
Argentina.

• Ved årsskiftet 1997/98 var 80 (22 315 MWe) kraftreaktorer permanent avstengt.
Mange av disse er prototypanlegg.

• I 1997, som i tidligere år, har IAEA utført kontroll med de beholdninger av spaltbart
materiale (plutonium og anriket uran) som er underlagt internasjonal sikkerhets-
kontroll (Safeguards). Det har ikke vært registrert uregelmessigheter som kunne
indikere avledning av spaltbare materialer, eller misbruk av nukleære anlegg eller
utstyr, til produksjon av kjernevåpen eller utnyttelse for andre militære formål. Nord-
Korea og Irak representerer imidlertid to unntak. I begge land følger IAEA
utviklingen nøye. Senest i august 1998 avbrøt (suspended) Irak samarbeidet med
IAEA når det gjaldt sikkerhetskontroll.



2 Situasjonen i enkelte land

Finland

Et femte kjernekraftverk?

I 1993 fattet Riksdagen, med snau margin, vedtak om at det foreløpig ikke skulle
bygges et femte kjernekraftverk i Finland. Forslaget om bygging blir nå diskutert på
nytt og signalene tyder på at skulle saken bli tatt opp i Riksdagen i løpet av de
nærmeste to år, vil det med stor sannsynlighet bli flertall for bygging.

At Finland skulle bygge et nytt kjernekraftverk er et paradoks i en tid hvor Sverige og
enkelte andre vest-europeiske land taler høyt om å avvikle kjernekraften. Årsaken til
den positive holdningen til kjernekraft blant en majoritet av politikere og finsk opinion
kan ifølge Imatran Voima Oy (kraftselskapet som eier to av de eksisterende fire kjerne-
kraftverkene) være at:

- Kjernekraft i Finland er økonomisk konkurransedyktig med andre kraftproduksjons-
former, inkl. gass.

- Kjernekraft bidrar med 27 % til den finske elkraftforsyningen. Vannkraft kommer
som nr. 2 med 20%.

- Driftserfaringene med de 4 kjernekraftverkene etter snart 20 år er meget gode.
Lastfaktorene var i 1997 de høyeste i verden - over 94% for alle anleggene.

- Det har ikke vært vesentlige sikkerhetsmessige problemer med noen av anleggene.

- Alle de 4 kjernekraftverkene er gjenstand for kontinuerlig oppgradering. Den
tekniske levetiden er over 40 år. Oppgraderingen vil resultere i at kapasiteten av
Loviisas to reaktorer kan økes med ca 100 MWe og Olkiluotos to reaktorer med ca
250 MWe innen år 2000.

- Kraftselskapene har fått godkjent sine lagringskonsepter når det gjelder
deponering/lagring av brukt brensel. Kostnadene skal dekkes inn gjennom et påslag
på kraftprisen, og midlene avsettes i et fond som kontrolleres av Regjeringen. Hvor
deponiet skal lokaliseres, ventes besluttet om et par år. Det interessante er at lokale
myndigheter i de påtenkte områdene har stilt seg positive til tanken om å få et slikt
anlegg i sin kommune.

I sum er den finske situasjon pr i dag slik at muligheten for å bygge ut kjernekraft er
forankret i landets energistrategi, at 2/3 av befolkningen anser at kjernekraft er en
akseptabel energikilde og at 1/3 støtter økt anvendelse av kjernekraft.

Deponi for radioaktivt avfall

I juni 1998 ble et fjellanlegg (deponi) for lav- og middelsaktivt avfall offisielt åpnet på
området til Loviisa kjernekraftverket (Imatran Voima Oy). Under åpningsseremonien
ble det drukket "Reserva Håstholmen"; flere tusen år gammelt vann funnet under
deponiet i en dybde av 800 m.



Deponiet, som ligger på 110 m dyp, ble påbegynt bygget i 1993 og har kostet FIM 80
millioner (vel 100 mill.kroner). Det skal romme alt radioaktivt avfall i denne kategorien
fra de to Loviisa-reaktorene, inklusive avfall i forbindelse med nedlegging (decommis-
sioning). Ifølge planene skal deponiet lukkes (forsegles) innen år 2055.

Anlegget i Loviisa kan sammenlignes med vårt eget Himdalen-anlegg og svenskenes
deponi i Forsmark.

Sverige

Den 1. juli 1998 skulle den første reaktoren i Barseback være stengt, ifølge
regjeringsbeslutningen. Begge reaktorene i Barseback fortsetter imidlertid å produsere
kraft nå drøye syv måneder senere. Barseback produserte i 1998 8,3 TWh (7,6 TWh i
1997). Dette er det beste produksjonsnivået siden 1991. Produksjonskostnaden ligger
under 15 øre/kWh. Sveriges ca 400 vindkraftverk produserte til sammenligning ca 0,3
TWh i 1998.

Regjeringens beslutning om stenging av Barseback 1 medførte umiddelbart en juridisk
prosess som kom overraskende for mange, ikke minst for det energipolitiske miljø i
nabolandene. Regjeringsretten besluttet nemlig i mai 1998 å utsette gjennomføringen av
vedtaket inntil en rettslig prøving kunne fremlegges, dvs. om beslutningen er forenlig
med svensk grunnlov og EU-retten.

Et viktig premiss var risikoen for at Sydkraft skulle bli påført en urimelig økonomisk
skade om den juridiske prøvningen skulle gå Regjeringen imot. Konsekvensen ble at
Barseback 1 kunne drives videre forbi den politisk bestemte sluttdatoen 1. juli. En
avgjørelse fra domstolen ventes å foreligge i løpet av våren 1999.

Å legge ned en privateid reaktor har så langt vist seg å være langt mer komplisert,
lovteknisk, enn det politiske miljøet hadde forestilt seg. Dette har bl.a. fått enkelte
svenske miljøpolitikere til å beklage at lovverket står over regjeringsbeslutninger.

Fortsatt anvendelse av kjernekraft har betydelig støtte i opinionen. Nesten 60 % ønsker
ifølge SIFOs undersøkelser (desember 1998) at eksisterende kjernekraftverk drives så
lenge som mulig, og 20 % ønsker å videreutvikle kjernekraften. Det er kun en minoritet
på 18 % som i dag støtter Regjeringens avviklingsalternativ. Disse holdningene har i de
senere år vært påfallende stabile i opinionen.

Når det gjelder de miljømål som Riksdagen har besluttet, viser opionionsundersøkelser
at begrensning av utslippene av de såkalte drivhusgassene, primært CO2, tillegges stadig
større vekt. 75 % mener nå at dette miljømålet er viktigst. 9 % mener at avvikling av
kjernekraften er viktigst.

Tyskland

I desember 1998 opplyste miljøvernminister Jiirgen Trittin at landets nye "rød-grønne"
regjering omgående ville legge frem en plan for avvikling av kjernekraften.
Opparbeiding av brukt brensel i Frankrike og Storbritannia skulle også gradvis avvikles.
Rikskansler Gerhard Schrøder fulgte opp med en uttalelse at forhandlingene med
berørte parter om avviklingen ville starte i begynnelsen av 1999, og han håpet at enighet
om dette ville bli oppnådd i løpet av en 12 måneders periode. Avviklingen skulle startet
med stengning av de første av Tysklands 19 kjernekraftverk i år 2000.



Spørsmålet om en avviklingsdato er nå (februar 1999) helt ute av diskusjonen. De
politiske visjoner om en rask avvikling er blitt kraftig justert i møte med virkeligheten.
Kraftindustrien har beregnet at en nedlegging av landets 19 kjernekraftverk som bidrar
med 30 % av Tysklands kraftforsyning, innen den tidsramme som opprinnelig var
foreslått, ville koste landet nesten 90 milliarder DM og med tap av ca 150 000
arbeidsplasser. Hvis i tillegg opparbeiding av brukt brensel stoppes og kontraktene med
Cogema i Frankrike og BNFL i Storbritannia skulle kanselleres, ville de to firmaene
(støttet av de respektive regjeringer) forlange full kompensasjon for kontraktsbrudd.

India

Byggingen av to 500 MWe PHWR (CANDU type) enheter er påbegynt i Tarapur og
Bombay. Det er de største kjernekraftenhetene hittil i India, og skal etter planen startes
opp i 2005/2006. Reaktorene er av indisk design og er en forstørret versjon av de
eksisterende to enhetene i Rajastan som er i drift, og som kanadierne har levert.

I India er det 2 BWR i drift (levert av General Electric) og 8 PHWR (CANDU). India
har forøvrig i bestilling to 1000 MWe trykkvannsreaktorer (VVER) fra Russland.

Iran

I 1978 ble to trykkvannsreaktorer (PWR) hver på 1000 MWe bestilt fra KWU
(Siemens) i Tyskland - Bushehr 1 og 2. Byggingen ble stoppet i 1979 etter de politiske
omveltningene på den tiden i Iran. Kontrakten med Siemens ble sagt opp og senere gitt
til Russland. Anleggene blir bygget om til VVER-1000 MWe enheter (den russiske
PWR), og arbeidet med ferdigstillingen ble i 1998 påskyndet. Etter planen skal
reaktorene nå startes opp i 2002.

Norge

Himdalen-anlegget åpnet

Det kombinerte lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall i Himdalen i
Aurskog-Høland kommune ble etter ca 15 måneders byggetid innviet den 24. september
1998. Da ble anlegget overlevert fra Statsbygg til Nærings- og handelsdepartementet,
som igjen overleverte det til Institutt for energiteknikk (IFE). Anlegget, som skal kunne
ta imot i alt 10 000 tønner med lav- og middels radioaktivt avfall, skal etter planen være
i drift fram til år 2030. Institutt for energiteknikk har fått ansvaret for driften av
anlegget.

28. april 1994 vedtok Stortinget at anlegget skulle bygges. Den kombinerte løsningen
innebar at radioaktive stoffer med lang halveringstid (plutonium) skulle lagres i stedet
for å deponeres. Samtidig ga Stortinget et pålegg om at det avfallet som i 1970 ble
gravd ned på IFEs område på Kjeller skulle graves opp og flyttes til det nye anlegget.

I februar 1997 fikk Statsbygg konsesjon av Sosial- og helsedepartementet for å bygge
og eie Himdalen-anlegget. Anleggsarbeidene startet i april 1997.

I april 1998 fikk Institutt for energiteknikk konsesjon av Sosial- og helsedepartementet
for drift av Himdalen-anlegget. Konsesjonen ble gitt for en periode på 10 år og kan etter
søknad fornyes for 10 år ad gangen.

I de nærmeste 3-4 år vil det avfallet som i dag er lagret over bakken og nedgravd på
Kjeller bli transportert til Himdalen. Dette omfatter ca 3 400 tønneekvivalenter, hvorav



ca 2 400 er lagret i lagerbygg. I tillegg kommer ca 300 tønner med forurenset leire og
slam fra nedgravingsfeltet.

Flytting av eksisterende tønner, inkludert oppgraving, er beregnet å koste ca 22
mill.kroner og skal etter planen være fullført i år 2001. Deretter vil flytting og
deponering av årlig avfallstilvekst koste ca 1,2 mill.kroner årlig, inkludert strålevern og
utslippskontroll. Drift og vedlikehold av selve anlegget vil koste ca 1,7 mill. kroner
årlig.

Himdalen-anlegget skal etter planene være i drift fram til år 2030. Anlegget skal da
lukkes. Planer for lukking av anlegget skal utarbeides og godkjennes av myndighetene i
god tid før år 2030.

Haldenprosjektet

I 1998 kunne Haldenprosjektet feire sitt 40-års jubileum. Prosjektet ble startet opp i
1958 som det første fellesprosjektet til Nuclear Energy Agency (NEA), en organisasjon
under OECD. Stifterne var Sverige, Danmark, Storbritannia, Sveits, Østerrike, Euratom-
gruppen og Norge. Finland og USA sluttet seg til i 1959. I 1964 trakk Euratom seg ut
som gruppe, men dette ble oppveiet ved at Nederland, Italia og Tyskland sluttet seg til.
Japan kom med i 1967. Østerrike trakk seg ut i 1984 etter en folkeavstemning om
kjernekraft. Fra 1990 er deltagerkretsen utvidet med Spania, Belgia, Frankrike,
Tsjekkia, Ungarn, Sør-Korea, Russland, Slovakia og Brasil slik at prosjektet i dag har
20 medlemsland.

Prosjektet har hele tiden vært administrert og ledet av IFE, som har det overordnede
ansvar for personell, infrastruktur og drift av Haldenreaktoren. Reaktoren, som ble
startet opp i 1959, er kjernen i prosjektet. Med rundt 300 ansatte er IFEs avdeling i
Halden en av de største arbeidsplassene der.

Forskningen ved Haldenprosjektet konsentreres om sikkerhet og driftspålitelighet ved
kjernekraftverk og andre komplekse prosessanlegg. Grunnstammen i Prosjektet er de
treårige forskningsprogrammene som finansieres av de deltagende parter i fellesskap. I
tillegg utføres det forsknings- og utviklingsarbeid som finansieres av enkeltdeltagere på
bilateral oppdragsbasis. For perioden 1997-99 representerer fellesprogrammet en
omsetning på 302 mill.kroner, den bilaterale oppdragsvirksomheten ca 325 mill.kroner.

Fellesprogrammet er tredelt og omfatter:

- Brenselsundersøkelser, som utprøver brenselselementers sikkerhets- og
driftsmessige egenskaper.

- Materialteknologiundersøkelser, som utprøver reaktormaterialers egenskaper under
de temperatur- og andre påkjenningsforhold som de utsettes for i reaktoren.

- Prosesskonirollundersøkelser, som utprøver alle styrings- og kontrollromstekniske
problemstillinger som skal sørge for en sikker reaktordrift.

En ny 3-års avtaleperiode er under planlegging. I den forbindelse la Regjeringen frem
en Stortingsmelding i desemberl998 (St.meld. nr. 22 - 1998-99) om "Videreføring av
Haldenprosjektet". Meldingen konkluderer med at: "Haldenprosjektet bør støttes for en
ny treårs-periode fra 1.1.2000 under forutsetning av at driftskonsesjon for Halden-



reaktoren blir gitt, samt at Institutt for energiteknikk oppnår en tilfredsstillende sam-
arbeidsavtale med partene i prosjektet".

Meldingen vil ventelig bli behandlet i Stortinget før sommeren 1999.



3 Kostnader

I oktober 1998 publiserte OECD/NEA og IAEA oppdaterte fremtidige
produksjonskostnader for gass-, kull- og kjernekraftverk. Resultatet viser at det generelt
sett ikke er store forskjeller mellom de tre produksjonsformene, men at gass på kort sikt
ser ut til å være mest attraktivt. Dette under forutsetning av at kostnadene ved
fjerning/rensing av CO2 ikke er tatt med.*)

OECD-NEA/IAEA rapporten er basert på data fra myndighetsorganer og kraftselskaper
i 14 OECD- og 5 ikke-OECD land. Beregningene er gjennomført i et samarbeid mellom
IAEA og UNIPEDE.

De beregnede kostnadene gjelder grunnlastverk som settes i drift i perioden 2005-2010
basert på gass (combined cycle), kull eller uran. Så langt mulig, er kostnadene beregnet
med felles grunnregler for investering, drift, vedliken old og brensel.

Med 10% kalkulasjonsrente blir gass den klare vinner. I 9 land er gass billigst, mens
kull er det billigste i ett land. Kjernekraft er ingen klar vinner i noen av landene med
denne kalkulasjonsrenten. I 8 land er det mindre enn 10% forskjell mellom det billigste
alternativet og det nest billigste.

I den foreliggende studie er enkelte faktorer som har innflytelse på kraftprisen analysert.
Faktorer som teknologi, brenselskostnader og prognoser i denne sammenheng, miljø-
faktorer, liberalisering av elkraftmarkedet og energipolitiske spørsmål.

I nesten alle land som er representert i oppdateringen er kostnadene ved produksjon av
elektrisitet relativt sett lavere enn i den foregående studien fra 1993. Før 1993 ble
rapporter i denne serien publisert i 1983, 1986, 1990.

*) I rapporten (Projected Costs of Generating Electricity, Update 1998, OECD/NEA,
Oktober 1998) omtales CO2-problematikken på følgende måte:

Despite the current focus on climate change, few binding policies specifically related to
reduction of CO, emissions from power plants have been promulgated to date. The greatest attention
has been on CO, or fossil energy taxes applied generally but, with only a few exceptions, not applied
to power generation. Today then, there are essentially no direct power plant environmental costs
associated with measures to reduce CO2 production.

In the future this might not be so. The cost of fossil-fuelled power generation is sensitive to
measures designed to reduce CO2 production since the primary by-product is combustion gas
containing CO2. For a given amount of electricity production, the amount of CO, production depends
on the fuel used and the efficiency of generation. Measures to reduce CO, production in the power
sector could thus act effectively by influencing these two key variables. Fuels producing less CO2 per
unit of output and fuel/technology combinations with higher efficiency would be favoured. Generally
the denser the fuel, the higher the carbon content and the higher the production of carbon dioxide per
unit of fuel energy. Coal-fired power production produces 75-100 per cent more CO2 per kWh than
gas-fired combined cycles because of the higher carbon content per unit energy of fuel and the lower
efficiency of generation.



Measures to reduce CO, production from power generation would therefore tend to increase the
cost of coal-fired power generation compared to oil and gas-fired generation. Nuclear power and
renewables, which produce no CO, directly from generation, would be unaffected by CO, reduction
measures, and their relative economics compared to fossil-fuelled power production would improve.
Quite logically, measures to reduce CO, emissions would improve the economics of power sources
producing no CO,. In countries where new nuclear power plants are not an option, the economics of
renewables would improve. Beyond these elementary observations, the actual values and effect on the
competitiveness of different baseload generating options are not known. They will depend on the
ultimate depth of commitment to reduce CO, emissions and the form of CO2 policies adopted.

Anmerk.

Hva kraftprisen vil øke med for et gassfyrt kraftverk med full CO2-rensing har bare vært
belyst i litteraturen. Økningen varierer mellom 40-60 %.
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4 Eu-ExternE, Helse- og miljøkostnader for ulike kraftslag

I 1991 tok EU-kommisjonen initiativet til forskningsprosjektet - EU-ExternE.
Prosjektet tok sikte på å utvikle og tillempe en ålment akseptert metode for å beregne de
såkalte "skjulte kostnader" ved el-produksjon, dvs. de kostnadene som ikke belaster
kraftselskapene direkte, men sees på som samfunnsmessige kostnader. De blir også ofte
betegnet eksterne kostnader, og skriver seg først og fremst fra skader på helse og miljø.

ExternE-prosjektets første faser gjaldt utvikling av analysemetoder. Med utgangspunkt i
såkalte livsløpsanalvser ("fra vugge til grav"-analyser) som beskriver skade-
mekanismene (for eksempel mengden av ulike typer skadelige utslipp), går man videre
med å kvantifisere skadene (for eksempel antallet helseskader/sykdomstilfeller). Til
slutt tilordnes skadene en økonomisk verdi (øre pr. kWh). Dermed fås et felles mål som
gjør det mulig å sammenholde ulike kraftslag med henblikk på skadeomfang. I analysen
inngår samtlige trinn i kraftproduksjonen, fra brenselutvinning til avfallshandtering.
Visse kraftslag, som vannkraft og kjernekraft, har et potensial for store ulykker. Dette
veies inn i kostnadsberegningen.

Metoden bygger på dagens kunnskaper som i mange henseende ennå er mangelfull. Det
finnes for eksempel fortsatt store kunnskapsluker når det gjelder helseeffekter av
kjemiske utslipp. Man har derfor valgt å se bort fra skader som det i dag ikke er mulig å
kvantifisere. Dette gjelder i første rekke kreftfremkallende hydrokarboner. Den største
usikkerheten ligger imidlertid i kostnaden for drivhuseffekten, der det tas utgangspunkt
i ulike antagelser.

Tross usikkerhetene står det imidlertid klart at beregningen av eksternkostnader utgjør
et langt bedre grunnlag for policybeslutninger enn rent intuitive overveielser.

I den avsluttende fasen av ExernE, som ble dokumentert sommeren 1998, ble metoden
anvendt på et stort antall eksisterende og planlagte kraftverk i Europa. I analysene
medvirket 15 EU-land samt Norge. En mer fullstendig gjennomgang av EUs ExternE-
prosjekt er gitt i Vedlegg*) Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av den besluttede
svenske omstillingen av energisystemet og legger derfor vekt på å belyse kjernekraftens
helse- og miljøaspekter i forhold til helse- og miljøaspektene ved de kraftformer som
ofte fremholdes som alternativer til kjernekraften.

*) Karnkraftsakerhet och Utbildning AB, Nykoping, har velvilligst gitt tillatelse til å
kopiere professor Nils Starfelts rapport i "Bakgrund" nr. 2 september 1998.
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5 Utslipp av drivhusgasser fra kjernekraftens prosesskjede
Fra enkelte trinn i kjernekraftens prosesskjede skjer det et utslipp av såkalte
drivhusgasser, primært CO2. Dette skyldes bruken av fossile brensler i utvinning og
prosessering av uran, eventuell bruk av fossilbasert el-kraft ved anrikning av uran, og
bruk av fossile brensler ved produksjon av stål og sement for reaktoranlegg og andre
kjernetekniske anlegg. Disse utslippene er imidlertid små sammenlignet med de utslipp
som skriver seg fra fossilbasert kraftproduksjon. Siden det største utslippet av
drivhusgasser i forbindelse med kjernekraftproduksjon er knyttet til anrikning av uran,
under forutsetning av at det her brukes elektrisk energi produsert i fossilbaserte anlegg,
vil innføring av sentrifuge- og laserprosesser, som er langt mindre el-intensive enn
gassdiffusjonsprosessen, ytterligere redusere utslippene av drivhusgasser. Analyser
viser at totalutslippet av drivhusgasser (CO2) fra kjernekraftens prosesskjede er 40-100
ganger mindre enn utslippet fra dagens fossilbaserte prosesskjeder (primært kullbasert
kraftproduksjon), regnet pr. produsert energienhet. Generelt sett er utslippene av
drivhusgasser fra kjernekraftproduksjon på linje med utslipp fra prosesskjeder basert på
fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft.

Pr. i dag utgjør kjernekraft ca 18 % av global el-kraftproduksjon. Skulle kjernekraft
fases ut til fordel for kullbasert kraftproduksjon, ville CO2-utslippene fra energisektoren
øke med ca 2 milliarder tonn, eller ca 10 %. For el-kraftsektoren ville dette innebære en
økning av CO2-utslippene på ca 35 %. For OECD-området ville en tilsvarende overgang
til kullbasert kraftproduksjon øke energi- og el-kraftsektorens CO2-utslipp med
henholdsvis 15 % og 45 %. Dette er en dramatisk økning sett i forhold til de
anbefalinger som FNs Klimapanel har gått ut med om at dagens globale utslipp av CO2

må reduseres til minst det halve for at atmosfærens konsentrasjon av denne
drivhusgassen skal stabiliseres på dagens nivå.

Et langsiktig perspektiv

Kyoto-konferansen ga konkrete mål for de visjoner som ble stilt opp ved Rio-
konferansen tidligere. De vedtak som nå foreligger vil begunstige en dreining mot ikke-
fossile energikilder og styrke konkurranseforholdet for ikke-fossil kraftproduksjon.
Hvis de globale utslippene av klimagasser, dvs. først og fremst CO2, skal reduseres i
henhold til Klimapanelets vurderinger og anbefalinger, dreier det seg om en
gjennomgripende strukturendring av dagens globale energiforsyning. I dette
perspektivet finnes det bare to alternativer til dagens karbonbaserte energi økonomi,
nemlig fornybar solenergi og kjernenergi. FNs klimapanel har utarbeidet
utviklingsbaner for de globale CO2-utslippene sett i et 100-års perspektiv. Med store
variasjoner i forutsetningene er det rimeligvis stor spredning i resultatene. Analysen gir
imidlertid et klart grunnlag for å hevde at en betydelig utbygging av kjemeenergi er en
avgjørende forutsetning for å få redusert utslippene av CO2, seiv om betydelige mengder
naturgass og solenergi fases inn i energiforsyningen.
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ØKTE CO2-UTSLIPP
VED UTFASING AV KJERNEKRAFT»

Globalt

• Bidrar med 18% av el-
kraftproduksjonen

• Økte CO2-utslipp fra
energisektoren med
ca. 9 %

• Økte CO2-utslipp fra el-
kraftproduksjonen med
ca. 35%

OECD

• Bidrar med 24% av el-
kraftproduksjonen

• Økte CO2-utslipp fra
energisektoren med
ca. 15%

• Økte CO2-utslipp fra el-
kraftproduksjonen
med ca. 45%

*) Forutsetter kullbasert kraftproduksjon som alternativ

m:\piw\3
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Utslipp av CO2 fra kraftproduksjon (gr CO2 ekv./kWh)

4
fr

1400

12Q0

1000

800

600

400

200

Variasjonsområdet avspeiler forskjeller i produksjonsteknologi for samme primærkilde.

CO2-utslippene skriver seg fra samtlige trinn i prosesskjeden og ikke bare fra
produksjon av selve el-kraften i kraftverket.

Kilde: IAEA-TEC-DOC-892, July 1996.
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6 Høyaktivt avfall - deponering

Spørsmålet om hvorledes man på en forsvarlig måte skal ta hand om det høyaktive
avfallet (les: brukt brensel) fra kjernekraftverk har vært diskutert og utredet i en årrekke
både nasjonalt og internasjonalt. De foreslåtte løsningene innebærer fysisk/kjemisk
sikring av avfallet før det deponeres i stabile geologiske formasjoner på fl ere hundre
meters dyp. Ikke i noe land eksisterer det ennå noe slikt anlegg. Konseptet med
dyplagring i stabile geologiske strukturer der avfallet er omgitt av et system av naturlige
og tekniske barrierer, er imidlertid godkjent som konsept.

Brukt brensel behandles i dag på to måter. Det blir enten lagret i vannbassenger eller
tørt ved kjernekraftverkene før eventuell direkte deponering som høyaktivt avfall (ref.
Sverige og USA), eller det sendes til kjemisk opparbeiding i Frankrike (La Hague) eller
Storbritannia (Sellafield) for gjenvinning av plutonium og uran. I opparbeidings-
prosessen skilles det høyaktive avfallet (spaltningsproduktene) ut i en egen fraksjon i
væskeform. Etter noen års lagring blir væsken omdannet til et bor-silikat (glass), og
støpt inn i stålbeholdere. I denne form er avfallet tenkt deponert. Deponeres de brukte
brenselselementene direkte, vil brenselsstavene bli forseglet i kopperbeholdere (ref.
Sverige).

Når det gjelder kartlegging av mulige deponier for høyaktivt avfall, har det bl.a. i USA
skjedd viktige ting de siste par årene: Her har Energidepartementet (Department of
Energy - DOE) i 15 år gjennomført undersøkelser i Yucca Mountain i Nevada-ørkenen
med sikte på å etablere et nasjonalt deponi for brukt brensel. I 1998 fremla DOE en
"gjennomførbarhets-analyse" (Viability assessment) for Yucca Mountain som var
meget positiv. Analysen vil danne grunnlag for mer detaljerte undersøkelser av de
geologiske forholdene i området. Våren 2001 vil det etter planen bli lagt fram en
anbefaling for Presidenten og i 2002 sendt søknad om konsesjon for bygging. Anlegget
i Yucca Mountain skal eventuelt kunne tas i bruk i 2010. Det tas sikte på å lukke
anlegget i år 2115.

I Oskarshamn i Sverige lagres nå alt brukt brensel fra de 12 kjernekraftverkene i
Oskarshamn. Et "centralt lager for anvant kårnbransle" - CLAB sto ferdig i 1985.
Anlegget er bygget i fjell, 30 m under overflaten. I 1998 ga Regjeringen tillatelse til at
CLAB kan utvides med et tilbygg. Det skal stå klart i 2004. Når det gjelder spørsmålet
om deponi (djupforvar) i Sverige har man ennå ikke foretatt noe valg av lokalisering.
Undersøkelser har imidlertid pågått i Stripa-gruven i Bergslagen siden 1976, i regi av
SKB (Svensk Kårnbrånslehandtering AB). Undersøkelsene har omfattet geologiske-,
kjemiske- og grunnvannsmessige forhold i svensk "urberg". I Oskarshamn ble det i
1997 sått i gang en forstudie om et mulig deponi i samme område der CLAB ligger.
Forstudien skal være klar i år 2000. Liknende studier foregår også i Nykoping og
Osthammar. SKB planlegger å velge to mulige lokaliseringer i 2001, som da skal
vurderes nærmere. En detaljstudie av den valgte lokaliseringen kan tidligst starte i 2005.

Et internasjonalt selskap med hovedkontor i Seattle, Pangea Resources Inc., har foreslått
å etablere et internasjonalt deponi for høyaktivt avfall. Selskapet eies av BNFL (UK),
NAGRA (Sveits) og Golden Associates (Kanada). Undersøkelser er blitt gjennomført i
de siste 5 årene i Australia og Argentina for å kartlegge egnede stabile geologiske
formasjoner. Spesielt i Australia er det funnet formasjoner som geologisk sett har vært
stabile i flere hundre millioner år. Om et slikt internasjonalt deponi blir etablert, vil det
kunne ta imot høyaktivt avfall fra kjernekraftverk i forskjellige land. Før man eventuelt
kommer så langt, gjenstår rimeligvis en avklaring av en rekke politiske og juridiske
spørsmål.
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I regi av IAEA utredes også mulighetene for en sentralisert løsning når det gjelder
lagring/deponering av brukt brensel fra forskningsreaktorer.
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TABELL 1 KJERNEKRAFTVERK I DRIFT OG UNDER BYGGING
PR. november 1998

LAND

ARGENTINA
ARMENIA
BELGIA
BRASIL
BULGARIA
FINLAND
FRANKRIKE
INDIA
IRAN
JAPAN
KANADA
KAZAKHSTAN
KINA
LITAUEN
MEXICO
NEDERLAND
PAKISTAN
ROMANIA
RUSSLAND
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPANIA
STORBRITANNIA
SVEITS
SVERIGE
SØR-AFRIKA
SØR-KOREA
TAIWAN
TSJEKKIA
TYSKLAND
UKRAINA
UNGARN
USA

VERDEN TOTALT

I drift

Antall
enheter

2
1
7
1
6
4

58
10

.
52
14

1
3
2
2
1
1
1

29
5
1
9

35
5

12
2

14
6
4

19
14
4

104

429

MWe

935
376

5713
626

3526
2550

61723
1777

-
43249
10298

135
2100
2500
1308
449
125
630

19843
2025

620
7316

12996
3122
9925
1840

11380
4884
1648

21044
12153
1720

96871

345407

Under bygging

Antall
enheter

1
-
-
1
-
-
1
6
1
1
-

4

1
_
3
1
-
-

6

2
-
2

-

30

MWe

692
-
-

1245
-
-

1450
1720

950
796

-

3000

300

2825
405

-
-

5450

1824

1906

-

22563

• Ref. The Uranium Institute, London
Oktober 1998



TABELL 2 KJERNEKRAFTPRODUKSJONEN 11997 (TWh) og
ANDEL KJERNEKRAFT AV TOTAL ELKRAFTPRODUKSJON I DE
ENKELTE LAND

ARGENTINA
ARMENIA
BELGIA
BRASIL
BULGARIA
FINLAND
FRANKRIKE
INDIA
JAPAN
KANADA
KAZAKHSTAN
KINA
LITAUEN
MEXICO
NEDERLAND
PAKISTAN
ROMANIA
RUSSLAND
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPANIA
STORBRITANNIA
SVEITS
SVERIGE
SØR-AFRIKA
SØR-KOREA
TAIWAN
TSJEKKIA
TYSKLAND
UKRAINA
UNGARN
USA

TWh

7,5
1,4

45,1
3,0

16,5
20,0

376,0
8,7

318,1
77,9

0,3
11,4
11,0
10,5
2,3
0,4
5,4

99,7
10,8
4,8

53,1
89,3
24,0
67,0
12,6
73,2
34,9
12,5

161,4
74,6
14,0

629,4

2276,3

Andel (%)

11,4
25,7
60,0

1,0
45,4
30,4
78,2

2.3
35,2
14,2
0,6
0,8

81,5
6,5
2,8
0,7
9,7

13,6
44,0
40,0
29,3
27,4
40,6
46,2

6,5
34,1
26,4
19,3
31,8
46,8
40,0
20,1

Ref. IAEA, April 1998



TABELL 3. KRAFTREAKTORTYPER

Internasjonal
forkortelse
AG R
BWR
FBR
GCR
HTGR
HWGCR
HWLWR
LWGR 1)
PHWR
PWR2)

Totalt

Norsk benevnelse

Avansert gasskjølt reaktor (UK)
Kokvannsreaktor (lettvann)
Hurtig breederreaktor
Gasskjølt grafittmoderert reaktor (Magnox - UK)
Havtemperatur gasskjølt reaktor
Tungtvannsmoderert gasskjølt reaktor (Frankrike)
Tungtvannsmoderert kokende lettvannsreaktor (Japan)
Lettvannskjølt grafittmoderert reaktor
Tungtvannskjølt og -moderert reaktor (Candu)
Trykkvannsreaktor (lettvann)

Antall reaktorer pr. 31.12.1997

I drift
14
93
5

21

1
20
30

253

437

Under
bygging

1
2

1
8

24

36

Avstengt
1

16
4

16
4
3
1
3

11
20

79

Utsatt

3

1

3
14

21

Avbestilt

18
1

5

43

67

• Ref. IAEA, april 1998
• Bare reaktorer som ble påbegynt bygget er listet under "Utsatt" og "Avbestilt"
') Benevnes også RBMK (Tsjernobyl-typen).
2) 47 av disse er av den sovjetiske PWR-typen, som også benevnes VVER.
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Inför omläggningen av det svenska energisystemet

Hälso- och miljöeffekter
En genomgång baserad på nya resultat från EUs ExternE-projekt

Den av regeringen beslutade omställningen av Sveriges energisystem innebär framförallt att
kärnkraften avvecklas och ersätts med andra energislag och besparingar. Skälet för omställningen
är att systemet skall bli mera "ekologiskt uthålligt", dvs långsiktigt mera gynnsamtför hälsa och miljö.

Det måste betraktas som en brist att en så genomgripande systemförändring inte blivit föremål för
en miljökonsekvensanalys, dvs en kvantitativ jämförelse mellan det nuvarande och det beslutade
energisystemet från hälso- och miljösynpunkt.

Alla sådana jämförelser är behäftade med betydande osäkerhet. Men om man håller detta för
ögonen utgör de ändå ett betydligt bättre beslutsunderlag än mer eller mindre intuitiva överväganden.

Ett verktyg för jämförande miljökonsekvensanalys är beräkning av s k externa kostnader, dvs att
sätta ett penningvärde på olika hälso- och miljöskador som inte är medtagna vid beräkning av
elproduktionskostnaden. EU-kommissionen initierade 1991 ett projekt, vars första etapp syftade till
att utveckla en gemensam metod att beräkna externkostnaderna för olika elproduktionssystem (EV
ExternE).Ien avslutande etapp har metoden nu tillämpats på ett stort antal befintliga eller planerade
elproduktionsanläggningar i Europa.

Resultaten, som sammanfattas nedan, visar entydigt att kärnkraften ger lägre externkostnader än
något annat av de analyserade kraftslagen, även medför kärnkraften ogynnsamma antaganden. De
ger alltså inget stöd för den beslutade svenska energiomställningen f rån hälso- och miljösynpunkt.

Externkostnader
Beräkning av externkostnader kan be-
traktas som en utveckling av livscykel-

' analyser, LCA, genom att man utgår
från de skademekanismer som identifie-
ras i LCA (utsläpp, markexploatering
etc), och kvantifierar de skador som
åsamkas hälsa och miljö (sjukdoms-
och dödsfall, försurningsskador mm).
Slutligen sätts ett penningvärde på ska-
dorna.

Liksom LCA omfattar externkost-
nadsberäkningar hela bränslecykeln, från
bränsleframställning till avfallshante-
ring. Externkostnadsberäkningarna går
längre än LCA, bl.a. genom att också
inkludera och värdera olycksrisker.

Dessutom leder externkostnadsana-
lyser fram till ett enda mått, öre/kWh,
varför en direkt och total jämförelse
mellan energislag underlättas.

EU-ExternE
Projektet påbörjades 1991 som ett sam-
arbete för metodutveckling mellan EU-
kommissionen och USAs energidepar-
tement (Fas 1).

I den del (Fas 2), som avrapportera-
des 1995, behandlades ett antal bränsle-
cykler: kol, olja, naturgas, kärnkraft,
vattenkraft och vindkraft. Ett begränsat
antal tillämpningar presenterades.

I Fas 3, som startades 1996 och av-
rapporterades 1998, har metoderna för-
finats och tillämpningarna har breddats,
så att de olika kraftslagen fått en mera
allsidig belysning. Mycket arbete har
ägnats åt att även inkludera bioenergi
(Ref. 1).

Alla EU-länder (utom Luxemburg)
samt Norge har deltagit i EU-ExternE.
De olika länderna har analyserat för dem
aktuella kraftslag, med data från existe-
rande eller planerade anläggningar.

Från svensk sida har intresset för EU-
ExternE länge varit påfallande svagt,
men i Fas 3 har Stockholm Environment
Institute deltagit med studier av svenska
anläggningar för kol, biobränsle och
vattenkraft (Ref. 2).

Tillämpning i Sverige
Nedan analyseras och sammanfattas de

resultat som kan vara av intresse för
Sverige - det gäller dels energislagen
biobränsle, naturgas, kol och kärnkraft,
dels studier gjorda för de nordiska län-
derna.

De skador och externa kostnader som
orsakas av vattenkraft är av annan typ än
för fossila bränslen och kärnkraft. Det är
huvudsakligen effekter på landskap och
ekosystem genom dammbyggen och
ändring av älvars flöden.

Vidare är skadorna helt anläggnings-
specifika, dvs beroende av hur den stu-
derade anläggningen är beskaffad. Vat-
tenkraft kommer därför inte att behand-
las i denna sammanställning.

Som en illustration till resultaten kan
nämnas att den redovisade externa kost-
naden för norsk vattenkraft är 2 öre/
kWh. Man har också räknat fram positi-
va effekter såsom ökad sysselsättning,
motsvarande 0,5 - 2 öre/kWh.

Alla kostnader redovisas i svenska
kronor. Vid omvandlingen från ExternE
har 1 ECU satts till 8:80 SEK.

ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 98/2 SE



Några metodfrågor

Kunskapsläget
Det har hävdats att jämförelse av ex-
ternkostnader är en metod med många
brister. Tyvärr finns ingen bättre metod
för siffermässig jämförelse av de nega-
tiva effekterna av olika energislag.

Med den omfattande kunskap vi har
fått genom ExternE-projektet om möj-
ligheter och svårigheter vid beräkning
av externkostnader kan vi nu göra rele-
vantajämförelser mellan skadeverkning-
ar av olika energislag.

Det är betydande skillnader i kun-
skapsläget beträffande olika möjliga
skadeverkningar.

Inom ExternE har beräkningar av
externa kostnader gjorts endast för ska-
dor där man har tillgång till kvantitativt
beräkningsunderlag, såsom skador på
andningsorgan förorsakade av partiklar
och kväveoxider.

Förbränning
Vid förbränning av fossila bränslen och
biobränslen emitteras också cancerfram-
kallande ämnen - kolväten och tungme-
taller.

Man anser sig inte inom ExternE ha
några användbara data för skadeverk-
ningarna av dessa ämnen, och deras
möj 1 iga bidrag till de externa kostnader-
na har därför försummats.

Den beräknade externa kostnaden blir
därför en undre gräns. Detta kan leda till
snedvridning vid jämförelse mellan de
olika energislagen till nackdel för kärn-
kraften.

Strålning
Effekterna av joniserande strålning är
däremot väl undersökta. De beräknings-
modeller som baserats på denna kun-
skap är avsedda för planering av strål-
skyddsåtgärder, inte för förutsägelser av
skador.

När dessa modeller används i Ex-
ternE leder det till en överskattning av
skadan och därmed av de externa kost-
nader som är relaterade till strålning.

Växthuseffekten
Det stora problemet i beräkningar av ex-
ternkostnader är växthuseffekten. Det är
med nuvarande kunskap egentligen inte

möjligt att beräkna de externa kostna-
derna för växthuseffekten.

I ExternE har desa kostnader upp-
skattats med utgångspunkt från de sce-
narier, som utvecklats av The Interna-
tional Panel on Climate Change (IPCC).

Kostnadskalkylen har genomförts
med hjälp av två beräkningsmodeller,
en som ger ett vidsträckt intervall, "Con-
servative 95 % confidence interval"
och ett snävare "Illustrative restricted
range". Det förra leder till externa
kostnader för växthuseffekten mellan
30 och 1200 kronor per ton CO, och
det andra ger kostnader mellan 160 och
400 kronor per ton CO,.*

Det kan nämnas att den svenska skat-
ten på 370 kronor/ton CO, motsvarar en
externkostnad av cirka 18 öre/kWh för
naturgas och cirka 35 öre/kWh för kol.
Skillnaderna beror på olikheter i bräns-
lenas sammansättning och verknings-
graden.

Hela bränslecykeln
ExternE har beslutat att hela bränslecy-
keln skall inkluderas i beräkningen av
externa kostnader.

Det som kan diskuteras är hur man
skall betrakta externa kostnader i andra
länder än slutanvändarens, t ex för kol-
och urangruvor.

Det finns argument för att sådana
kostnader skall betraktas som internali-
serade i gruvlandet men man har valt att
inte göra så.

Luftföroreningar
De externa kostnaderna för fossila bräns-
len har två helt dominerande kompo-
nenter, växthuseffekten och hälsoska-
dor på grund av luftföroreningar. För
biobränslen dominerar hälsoskadorna.
Detta innebär att man måste sätta pen-
ningvärden på liv och hälsa vilket är en
såväl känslig som vetenskapligt svår
fråga. Inom ExternE har man lagt ner
mycket arbete på denna fråga.

I de tidigare faserna av ExternE räk-
nade man med att kostnaden för ett döds-
fall är lika med värdet av ett statistiskt
liv, VSL.

I Fas 3 har man gått över till att räkna
med YOLL, Years Of Life Lost, vilket
ger en externkostnad som är upp till fyra
gånger lägre än i tidigare beräkningar.

För skador åstadkomna av radioaktiv
strålning har man också i en del fall räk-

nat med YOLL men reduktionen av den
externa kostnaden blir här mindre, cirka
25 %.

Befolkningstäthet och -fördelning är
helt avgörande för hur stora skador luft-
föroreningar åstadkommer. Tabell 1 vi-
sar beräknade skadekonsekvenser i kro-
nor per ton inom hela EU av luftförore-
ningar, utsläppta från de undersökta för-
bränningsanläggningarna.

Kan man generalisera?
En viktig fråga är om man från extern-
kostnadsberäkningar för en anläggning
kan dra slutsatser för andra anläggning-
ar i andra länder.

Det är självklart att de externa kost-
naderna beror av den använda tekniken
och av lokaliseringen av kraftverk.

Ett omodernt kolkraftverk i Danmark
har t ex större externa kostnader än ett
litet verk med modern teknik i en mindre
ort i Sverige.

Om man tar hänsyn till skillnaderna i
lokalisering och teknik bör det dock
vara möjligt att dra slutsatser för svens-
ka anläggningar från beräkningarna för
andra europeiska länder.

De externa kostnaderna för kärnkraft
domineras av de globala effekterna från
kol-14 (C-14) och åtminstone enligt
tidigare beräkningsmodeller av lokala
och regionala effekter av radon från
avfall från urangruvor.

Detta gör att resultaten med vissa
justeringar är tillämpliga för all kärn-
kraft i Västvärlden.

* Eftersom skadorna inte inträffar omedelbart
har man gjort nuvärdesberäkningar med använd-
ning av olika diskonteringsräntor.

Det har framförts argument emot att diskonte-
ra framtida skador, men inom ExternE har man
funnit att argumenten för nuvärdesberäkningar
överväger.

Det snävare intervallet, "Illustrative restric-
ted range" representerar "base case estimates"
för I % respektive 3 % diskonteringsränta.

Det vidare intervallet, "Conservative 95 %
confidence interval", uppges vara resultatet av en
känslighetsanalys av beräkningarna. Här repre-
senterar ytterligheterna 1 % respektive 5 % dis-
konteringsränla.

Det är tveksamt om så hög ränta som 5% kan
komma ifråga när del gäller diskontering av mil-
jöskador, varför värdet 30 kronor/ton CO, måste
betraktas som en extremt låg undre gräns för de
externa kostnaderna.

Den svenska CO, -skatten är 370 kr/ton CO,,
dvs mycket nära den övre gränsen i "Illustrative
restricted range "



Tabell 1 Konsekvenser (kronor/ton) enligt ExternE inom hela EU av
luftföroreningar, utsläppta från de undersökta anläggningarna.

Land

Österrike
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Irland
Italien
Nederländerna
Portugal
Spanien
Sverige
Storbritannien

SO2

79
100-107
2 6 - 3 7
9 - 1 3
66-135
16-121
17-69
25-47
50-106
55-67
44-48
37-84
21 -25
53-88

NOX

79-148
102-108
29-42
7-12
95-158
96-133
11-69
24-26
40-119
48-54
53-64
41 -106
17-21
51 -85

Partiklar

148
216
30-59
12-23
54 - 501
171 -206
18-73
25-48
50-182
132-148
49-61
39-178
24-34
70 - 202

Tabell 2 Delprojekten inom

Land

Österrike
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Irland
Italien
Nederländerna
Norge
Portugal
Spanien
Sverige
Storbritannien

Kol Torv

X

X X
X
X

X X

X
X

X
X
X
X

ExternE

Gas

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

s Olja

X
X
X

X

X

Kärn-
kraft

X

X
X

X

Bio-
energi

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Vatten-
kraft

X

X

X

X
X

X

Vind

X

X
X

X

X

X

ExternE, Fas 3
Tabell 2 ger en översikt över delprojek-
ten i ExternE. En avsikt med Fas 3 har
varit att ge så stor spridning som möjligt
åt metoderna och resultaten så att de
skall kunna användas vid beslut om mil-
jö och energi i hela EU.

Kol
Man har räknat på 11 olika kolanlägg-
ningar. Den minsta är Västerås kraftvär-
meverk, (Block 4, på 155 MWe och 250
MWt). Den största är West Burton i
England på 1 800 MW. De flesta anlägg-
ningarna är utrustade med all modern
miljöteknik.

Dock har man räknat på två kraft-
verk, som saknar rökgasrening, Belgien

1 och Irland. Dessa resultat kan ge led-
ning när det gäller att uppskatta följder-
na av att ersätta elektriciteten från Bar-
sebäck med el från gamla kolkraftverk
utanför Sverige (Se Diagram 1).

Naturgas
För naturgas har 12 anläggningar stude-
rats. Den minsta är kraftvärmeverket i
Hilleröd på 77 MW och den största är
kraftverket i Eemshaven i Nederlän-
derna på 1700 MW. De lägsta externa
kostnaderna får man i Norge och Portu-
gal medan Danmark ger kostnader i när-
heten av det europeiska genomsnittet.

Icke oväntat är kostnaderna för ska-
dor på mänsklig hälsa små där man

använder modern miljöteknik. Växthus-
effekten dominerar.

Bioenergi
ExternE Fas 3 har speciellt betonat bio-
energi därför att nästan inga resultat
tidigare föreligger för detta energislag.

Bioenergi används oftast i små an-
läggningar där detalj er i teknik och loka-
lisering av anläggningen spelar stor roll
för den externa kostnaden. Den minsta
anläggningen är den danska och den
största är den svenska.

I Danmark har man studerat ett kraft-
värmeverk på 1 MWe som drivs med
biogas från gödsel från jordbruket i trak-
ten. Anläggningen ligger nära ett litet
samhälle.

Det kan vara intressant att notera att
man räknar med ett negativt bidrag från
växthuseffekten. Detta beror på att göd-
seln skulle ha emitterat en större mängd
växthusgas om den hade fått brytas ner
på ett naturligt sätt.

I Sverige har man räknat på använd-
ning av skogsrester i kraftvärmeverket
vid Händelö utanför Norrköping. Ver-
ket är försett med utrustning för reduk-
tion av utsläppen av NOX, SO, och par-
tiklar. Utsläppen har i beräkningarna
fördelats mellan el- och värmeproduk-
tionen. Resultatet, 2,6 - 3,5 öre/kWh el,
visar vad man kan åstadkomma med
bästa möjliga teknik och inte vad man
skulle finna om man studerade all bioen-
ergianvändning i Sverige.

Inte i någon av studierna har man
granskat eldning i villapannor och kami-
ner, en teknik som i dag ökar kraftigt i
Sverige för att ersätta direktverkande el.

En undre gräns för den externa kost-
naden för detta fall har uppskattats och
presenterats i en KSU Bakgrund (Ref.
3). Resultatet blev 18 öre/kWh.

Det finns också rapporter från Natur-
vårdsverket (Ref. 4) som visar att små-
skalig vedeldning ger betydande skador
från luftföroreningar.

Kärnkraft
Beräkningarna för Frankrike härrör från
ExternE Fas 2. Fas 3 omfattar beräk-
ningar för Belgien, Nederländerna och
Tyskland.

Resultaten för kärnkraften i Sverige
finns ej redovisade i ExternE:s hemsida
på Internet (Ref. 1) utan endast i en sepa-
rat studie av Stockholm Environment
Institute, (Ref 2).



Metoderna för att beräkna skadeeffekter
av strålning är väl utvecklade och inter-
nationellt accepterade. Osäkerheter av
den storlek man har vid beräkning av
skador från luftföroreningar förekom-
mer inte för kärnkraft.

De externa kostnaderna för kärnkraf-
ten domineras i ExternE av två kompo-
nenter, globala effekter p g a utsläpp av
långlivade nuklider, huvudsakligen i
samband med upparbetning av använt
kärnbränsle, och lokala och regionala
skador från radon emitterat från avfalls-
upplag vid urangruvor.

Avfall från urangruvor
Radonemissionerna vid urangruvorna
kan minskas betydligt genom några
meters övertäckning av lakresterna med
grus, lera eller annat tillgängligt materi-
al.

Eftersom radonet är kortlivat, cirka 1
veckas halveringstid, (medan radonfö-
regångarna är långlivade) hinner rado-
net klinga av innan det tränger igenom
övertäckningen. £

I Frankrike finns inhemska urangru-
vor och avfallet från dessa förvaras väl
övertäckt så att radonutsläppen från lak-
resterna till luften inte är högre än från
den omgivande naturen. Man får alltså
inget bidrag till den externa kostnaden.

Andra länder importerar uran från ett
antal gruvor, och då har beräkningen va-
rit svårare. Inom ExternE har man re-
kommenderat användning av de förenk-
lade exempel på radonemissionen som
UNSCEAR (Ref. 5) presenterat, och
med denna utgångspunkt beräkning av
skadorna för 10 000 år framåt (UNSCE-
AR är FNs vetenskapliga strålningskom-
mitté).

I de fall där man har kännedom om
utsläppen från avfallet skall man enligt
ExternErs rekommendationer korrigera
UNSCEARs resultat med användning
av de verkliga uppmätta värdena för ra-
donemissionen.

Efter att ExternE Fas 3 avslutats ut-
kom rapporten Long-Term Population
Dose due to Radon Released from Ura-
nium Mill Tailings (Ref. 6). Enligt den-
na undersökning, baserad på data från
urangruvor som står för 80 % av värl-
dens uranproduktion, är den verkliga
kollektivdosen 150 gånger lägre än den
dos som anges av UNSCEAR.

ExternE har alltså grovt överskattat
den skada som åstadkommits av radon

från avfall, lagrat vid nerlagda urangru-
vor.

Radioaktivitet från reaktordrift
De studier som gjorts inom ExternE Fas
3 bygger på den franska studien av kärn-
kraften i Fas 2. I Frankrike använder
man tryckvattenreaktorer, PWR.

Kokarreaktorer, B WR, emitterar mer
C-14 än PWR. Därför skall de franska
resultaten för den globala effekten av
radioaktivitet från reaktordrift multipli-
ceras med en faktor 3,9 för att ge utsläpp
från BWR. Detta ger ett betydande bi-
drag till den beräknade externa kostna-
den för kärnkraften i Sverige, där flerta-
let reaktorer är av BWR-typ.

Att C-14-bidraget enligt ExternE blir
förhållandevis stort beror på att man
beräknar skadeeffekter från långlivade
radioaktiva ämnen över en tid på 10 000 år.

Statens Strålskyddsinstitut, SSI, an-
ser att 500 år är en rimlig tidshorisont.
Denna begränsning ger en kollektivdos
för C-14 från kärnkraftverk som är cirka
"3Q, gånger mindre än den som använts i
ExternE (Ref. 7).

Frankrike och Nederländerna låter
upparbeta det använda kärnbränslet.
Denna process ger ett dominerande bi-
drag till den externa kostnaden genom
utsläpp av C-14, en komponent som inte
skall inkluderas för länder som Sverige
som inte låter upparbeta det använda
bränslet.

Härdsmälta
Det går inte att teoretiskt helt utesluta
möjligheten av ett svårt reaktorhaveri
med härdsmälta och utsläpp av radioak-
tivitet till omgivningen som följd.

Den enda erfarenhet som finns av en
härdsmälta i en västerländsk reaktor är
TMI-haveriet (Harrisburg, USA, 1979)
där dock utsläppen till omgivningen blev
små och inga skador uppstod utanför
anläggningen.

I samtliga beräkningar av kärnkraft-
ens externkostnader har dock möjlighe-
ten av ett svårt reaktorhaveri beaktats
och sannolikhetsberäkningar med an-
vändning av probabilistisk säkerhets-
analys utförts.

Tabell 3 visar resultaten från ExternE.
De externa kostnaderna för uranbrytning
har korrigerats enligt Ref. 6.

Sammanfattning av resultaten
Ett urval av resultaten från ExternE pre-
senteras i Diagram 1 och 2. För över-
skådlighetens skull visas inte alla resul-
tat. De länder för vilka beräkningar för
kärnkraft gjorts samt de nordiska län-
derna har medtagits.

Om samtliga resultat inkluderats skul-
le bilden inte blivit väsentligt annor-
lunda.

En svårighet i jämförelsen är att i
vissa fall är siffrorna resultat av nuvär-
desberäkningar. För kärnkraft har ska-
dorna givits maximala värden, d v s

Tabell 3. Externa kostnader för kärnkraft (öre/kWh el)

Kraftproduktion
inkl. hypotetisk
svår olycka

Andra steg i
bränslecykeln
inkl. uranbrytning

Totalt

Belgien
Frankrike
Nederl
Tyskland
Sverige

0,7*
0,4
0,1
0,2
1,1 (0,4****)

0,3**
1,8***
1,8***
1,3**
0,1

1,0
2,2 ***
1,9***
1,5
1,2 (0,5****)

* För olyckor anges ett intervall. Det högsta värdet visas i tabellen.

** Varav för växthuseffekt i Belgien 0,2 och i Tyskland 0,8 p ga att
man för isotopanrikning använder el genererad i fossilbränsleelda-
de kraftverk.

*** Varav 1,7 för upparbetning av använt kärnbränsle

**** Med SSIs tidshorisont på 500 år vid beräkning av skadeverk-
ningar från C-14



ingen diskontering till nuvarde har
gjorts.

For de ovriga energislagen har i all-
manhetdiskonteringsrantan 3 % anvånts
vilket ger externkostnader som ar cirka
30 % lagre an om ingen diskontering
gjorts.

Behandlingen av våxthuseffekten har
beskrivits tidigare. I diagrammen visas
externkostnader for våxthuseffekten
motsvarande det snavare av de två inter-
vall, dvs 160-400'kronor/ton CO2, som
angi vits tidigare. f3£n ovre gransen, 400
kronor/ton CO2, motsvarar ungefar den
nu gallande svenskaCO2-skatten. Åven
om inneborden av medelvarden av ex-
terna kostnader for ett antal anlaggning-
ar i olika lander kan ifrågasattas kan

sådana medelvarden illustreraenjamfo- Kolkraftverket Belgien 1, som inte har
reise mellan de olika energislagen. Ta- avancerad rokgasrening, har uteslutits
bell 4 bygger på uppgifterna i diagram 2. och enbart Belgien 2 har anvants.

Tabell 4. Medelvarden (ore/kWh el) av extemkostnaderna
i Europa enligt ExternE.

Forutsåttning

400 kronor/ton
160 kronor/ton

CO2

co?

Kol

51
30

Naturgas

21
10

Bioenergi

9
8

Kårnkraft*

0,9
0,9

Endast kraftverk,
0 kronor/ton CO2

*Exklusive externa kostnader for upparbetning av anvånt brånsle

0 kronor/ton CO2 13 4 6 0,5

Diagram 1. Externa kostnaderna for skador på månsklig halsa orsakade av kraft
verksdriften (ore/kWh). Våxthuseffekten år ej inkluderad.

(6re/kWh)

100 -]
Kol

80

60 -

40 -r

20 -

0 -L

Naturgas Bioenergi

.1

Kårnkraft
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Diagram 2. Externa kostnader for hela brånslecykeln inklusive våxthuseffekten

150 -

100

(ore/kWh)

50 -j

Bioenergi

• I . . .

Kårnkraft
Fårglagda staplar anger
externkostnader inkl CO2

med en antagen kostnad
av 160 kr per ton CO2.
Tillsammans med den ovre
ofårgade delen av varje
stapel anges motsvarande
med en antagen kostnad
av 400 kr per ton CO2

(se sidan 2).
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De viktigaste slutsatserna av ExternE redovisas på nåsta sida



Slutsatser
Genom ExternE Fas 3 har ett viktigt
steg tagits mot målet att göra realistiska
beräkningar av externa kostnader som
kan användas vid jämförelse mellan oli-
ka energislag.

De viktigaste slutsatserna som kan
dras för närvarande om externkostna-
derna för olika energislag är:

• Kolanvändning ger högre externa kost-
nader än de andra energislagen.

• För naturgas använd i moderna kraft-
verk är hälsoeffekterna små, växthusef-
fekten dominerar.

• Resultaten för bioenergi kan inte en-
kelt generaliseras att gälla för svenska
förhållanden, speciellt vad gäller an-
vändning av biobränsle för att ersätta
direktverkande el i småhus.

Det kan inte uteslutas att de externa
kostnaderna för småskalig användning
av bioenergi i Sverige är höga. Miljö-
mässigt bästa resultat kräver inte bara
optimala anläggningar utan också bäs-
ta eldningsteknik, underhåll och bräns-
leval. Detta är svårt att uppnå tillfullo i
annat än professionellt skötta central-
anläggningar.

Det är därför nödvändigt att studera
miljöeffekterna av småskalig vedeldning
innan man drar några säkra slutsatser.

• Kärnkraft ger lägre externa kostna-
der än något annat energislag. Detta
gäller hur man än betraktar ExternE-
resultaten (t ex med eller utan nuvärdes-
beräkning) och trots att man för kärn-
kraft inkluderat långsiktiga effekter vil-
ket man inte gjort för de övriga energi-
slagen för andra föroreningar än växt-
husgaser.

Den svenska elproduktionen är till hälf-
ten kärnkraft och till hälften vattenkraft,
som också medför låga externa kostna-
der. ExternE visar tydligt att en ändring
av det svenska systemet inte kan leda till
något annat än högre externa kostnader,
d v s en försämring för hälsa och miljö.

Att satsa mer på bioenergi kan vara
ett från hälso- och miljösynpunkt riska-
belt företag. Ett minimikrav borde vara
atten detaljerad och för Sverige specifik
beräkning av externa kostnader genom-
föres för jämförelse av alla de aktuella
alternativen.
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