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INLEONING

Före) ilande rapport har utarbetats på uppdrag av statens
emrcsiverV. och skall utgöra en del av det underlag som skall
presenteras för Energirådet i samband med dess studie av förut-
sättningarna föi en snabbare avveckling av kärnkraften än som
tidigere planerats.

I uppiraqet ingick att göra en genomgång av kunskapsläget
bet* ä f ̂ mie risker för olyckor med omfattande konsekvenser i
enery isyi*'. »?m«-t t »mt att diskutera hur dessa olycksrisker kan
beaktas vid energipolitiska beslut.

Rapp:>r* «."= ir.le<'. r med en allmän diskussion av hur olika slag av
miJ vipåvA.vkar. oca risker kan uppfattas och om svårigheterna att
göra cty]«i> tiv.-i jämförelser mellan olika energikällor med
avseer,,'.*. ps såcana faktorer. Därefter följer en ganska översikt-
lig tet t åkte i se- över hur risker för miljö och hälsa kan komma in
ocr, ;>averK:- v*^et mellan olika strategier för ersättning av
karr.*.r<iftr-pruV;cerad el i det svenska energi-systemet.

5><ippc-rtv>ns tyngdpunkt ligger i en systematisk genomgång av
rjsiccrna for rtora olyckor och katastrofer som kan inträffa med
It*!»". 33nr;> \ ;.-chet för de olika energikällor som nu används i
Sverige, e.litr kan tänkas ii.föras som en följd av kärnkrafcsav-
vec\lXr.qun. Denna del är upplagd som en uppdatering av det
ni'»tfcria~> w-, logs fram av Energikommissionen år 1976 - 1978.
£.0 s il v^ten redovisas dels energikälla för energikälla och dels i
kcrtr*'.t!-J!i ramlad form för energisystemet som helhet, och bygger
i fi'istv. 'r<x:vl på en genomgång av tillgänglig litteratur och SÖIK
nå >.on».akter med svenska och internationella organisationer och

iv.'.lire*, beträffande stora olyckor och riskbedömning sedan
ji<oinm.i i-sionens dagar är mycket omfattande särskilt nar det

l^r havet ier i kärnkraftverk med lättvattenreaktorer. Tids-
ir. for denna studie har inte medgivit någon detaljerad genom-
u av ."».\:.t. detta material, men förhoppningen är ändå att de

r..*'"*:. '-jistr?1 iga nya rönen kunnat beaktas.

Avslutningsvis diskuteras hur valet mellan olika energistrate-
gi»̂ [ kan p.^-erkas av att katastrof risker beaktas. Utgångspunkten
är ett litet antal illustrativa räkneexempel som översiktligt
diskuteras >ned tanke på de riskbilder de presenterar, speciellt
på lång sikt och med tanke på eventuellt oacceptabla kon-
sekvenser, diskussionen bygger på den tidigare genomgången av
Katastrofriskerna. Hänsyn har emellertid tagits till att kata-
strofrisker bara utgör en del av den totala riskbilden, jämsides

andra risker för säkerhet, hälsa och miljö. Sådana risker i
tur a*, bara en del av alla de faktorer som spelar in vid

vaiet av tnergistrategier. Energipolitik är mycket mer än
risker, och dessutom finns det stora skillnader mellan olika
i't.'•(.*<.« sj.'/i Okit hur risker uppfattas och skall värderas.
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En ekonomisk utvärdering av olika alternativ för kärnkrafts-
avvecklingen ingår inte i detta uppdrag, utan görs på annat
håll.

Vi hoppas att denna rapport, trots den brådska som karak-
teriserat nrbetet, skall vara av intresse för energidebatten.
Framställningen är avsedd för icke specialister. Strävan har
varit att undvika alltför komplicerade resonemang. Inga ställ-
ningstaganden har gjorts beträffande val mellan tänkbara energi-
strategifcr för kärnkraftavvecklingen, varken beträffande takten
i avvecklingen eller till vilka program för elersättning, be-
sparingar eller ny elproduktion som är lämpliga. Inte heller
görs någon detaljerad risk- eller annan jämförelse mellan kärn-
kraft och desf= alternativ, detta förefaller i dagens läge vara
relativt poänglöst. När det gäller värderingar av olika typer av
risker och miljökonsekvenser, har ställningstaganden undvikits i
största möjliga utsträckning. Vissa ställningstaganden är
emellertid oundvikliga. I de fall där sådana värderingar gjorts
bör dessa uppfattas som exempel på tänkbara slutsatser av det
material som presenterat, baserade på författarnas personliga
bedömningar.

Ett varmt tack riktas till Solveig Nilsson och Ingrid Scholander
som strävat med utskrift av manuskriptet i olika versioner.

Vi vill dessutom gärna tacka följande personer för god hjälp med
teknipVa synpunkter, allmänna råd, litteraturreferenser eller
annat underlag:

- Gordon Goodman, Beijerinstitutet
- Roger Kasperson (spec, avsnitt 2.2), Clark University, USA
- Nathanael Barr, Department of Energy, USA
- R Coulon, Commissariat a l'Energie Atomique, Frankrike
- Leonard Hamilton, Brookhaven National Laboratory, USA
- Risto Lautkaski, Statens Tekniska Forskningscentral, Finland
- G Ozolins, Division of Environmental Health, WHO
- Giancarlo Pinchera, Environment Assessment Unit, ENEA, Italien
- Lars Andersson, Tekniska Verken, Eskilstuna
- Carl-Eric Holmquist, KTH
- Lars Högberg, Statens Kärnkraftsinspektion
- Lennart Skymbäck, Svenska Gasföreningen

Vi har också fått kritik och kommentarer från flera övriga
personer i anslutning till ett första utkast av rapporten,
vilket lett -̂.ill omskrivningar av texten, särskilt avsnittet om
kärnkraftrisker. Vi är tacksamma för ytterligare konstruktiva
synpunkter på innehållet, det finns mycket att förbättra. Den
hjälp vi har fått har varit till stor nytta. Vi tar dock själv-
klart allt ansvar själva för innehållet i denna rapport, med
dess eventuella fel och brister.

Lars Kristoferson

Björn Kjellctröm

Per Johan Svenningsson
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RISKER OCH ENERGIBESLUT

2.1 ÖVERSIKT

Alla energialternativ ar förenade med såväl positiva som nega-
tiva konsekvenser. Den positiva konsekvensen är tillförd/sparad
energi, som har ett specifikt nyttovärde som är lika för alla
alternativ. De negativa konsekvenserna kan indelas i två slag.
Det mest uppenbara är ekonomiska uppoffringar, dvs kostnader för
energialternativet ifråga. Dessa ekonomiska uppoffringar kan
bedömas på ett mer eller mindre heltäckande sätt, med hänsyn
till frågor som uthållighet, leveranstrygghet, socio-ekonomiska
effekter etc. Att beräkna den (samhälls)ekonomiska kostnaden för
ett energialternativ och jämföra denna med nyttovärdet av till-
förd/sparad eneigi är grunden för alla energibeslut och val
mellan energialternativ.

Den andra typen av negativa konsekvenser, miljöpåverkan i vid
mening, är mer svårhanterbar. Här handlar det om att jämföra och
värdera sinsemellan ojämförbara ting, som t.ex. svavelutsläpps
inverkan på naturen jämfört med de tänkbara dödsfallen efter
kärnkrafthaverier. Det har i ett otal utredningar, forsknings-
rapporter och andra skrifter framhållits att någon vetenskapligt
grundad, kvantifierad rangordning av olika energialternativ msd
avseende på deras miljökonsekvenser och miljörisker ej kan
genomföras. Detta uttalande kan inte nog upprepas. Att försöka
urskilja de energialternativ som är "bäst", i den meningen att
de inte leder till några mer omfattande konsekvenser eller
risker, är knappast heller meningsfullt. Uppfattningen om vad
som är "bra" eller "dåligt" varierar så pass mycket mellan olika
bedömare och intressegrupper, att någon fullständig enighet
kring vissa energialternativ är svår att uppnå.

Den mest framkomliga vägen vad gäller en övergripande värdering
av olika energialternativ förefaller vara att dels klarlägga
vilka miljökonsekvenser/miljörisker som är helt oacceptabla,
dels försöka definiera gränser för sådana konsekvenser som är
åtminstone delvis acceptabla. Med acceptabel menas då godtagbar
av en bred majoritet av befolkningen, på så vis att klara och
väl förankrade politiska beslut kan fattas. I många fall kan
"gränsvärden" ej definieras utifrån strikta tekniska eller
naturvetenskapliga kriterier. Det som är avgörande är i stället
de värderingar som finns i samhället och hur dessa omformas till
politiska ställningstaganden genom den demokratiska beslutspro-
cessen. Vetenskapsmännens och teknikernas uppgift är att be-
skriva vilka konsekvenser som kan uppstå, på ett så objektivt
sätt som möjligt. Att värdera konsekvenserna och fastställa vad
som är acceptabelt är den politiska processens uppgift.
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Detta förhållande, som borde vara ganska självklart, har lett
till många motsättningar genom åren. Företrädare för t.ex.
industrin har kommit i motsatsställning till stora befolknings-
grupper som känt oro inför nya tekniska system. Politikerna har
delvis hamnat mellan stolarna och haft vissa svårigheter att
omsätta allmänhetens ängslan ocr upprördhet i politiska beslut.
Det är ju inte lätt att köra över starka grupper från näringsliv
och intresseorganisationer, bara för att vanliga människor är
bekymrade. Särskilt som politikerna själva ofta har starka
kopplingar till de olika intressegrupper som påverkar energi-
politiken, något som är naturligt i ett demokratiskt samhälle.

En omsvängning tycks dock ha skett på senare år. Internationellt
har den fortfarande mycket begränsade men framväxande beteende-
vetenskapliga forskningen om risker och riskupplevelse klargjort
att det inte finns något entydigt samband mellan den kalkyl-
mässiga risken, eller miljökonsekvensen, och hur denna uppfattas
av allmänheten. Även bland tekniker har denna insikt spridit
sig. Det förefaller som om man på de flesta håll, åtminstone i
demokratiskt styrda länder, numera börjar acceptera att det inte
går att argumentera bara med statistik och att det till slut
ändå i en demokrati måste vara allmänheten, väljarna, som
definition_mässigt har rätt.

2.2 ALLMÄNHETENS RISKUPPLEVELSE

Flera studier från olika länder har visat att man i skilda
samhällen reagerar på energirisker på olika sätt och i regel
annorlunda än vad man kunde förvänta sig av de tekniska kvan-
titativa riskanalyserna. Det har t.ex. klart visats av Tjer-
nobyl-olyckan om man ställer reaktionerna i Frankrike, Västtysk-
land och Sverige mot varandra. Den negativa inställningen till
kärnkraft i allmänhet, som omfattas av stora befolkningsgrupper,
skiljer sig exempelvis avsevärt från uppfattningen hos de flesta
kärnkraftt.kniker och kraftindustriföreträdare, som från sin
tekniska horisont tenderar att se riskerna som jämförbara eller
minf.re än de från andra energikällor. I följande avsnitt disku-
teras översiktligt hur riskforskningen kan tänkas förklara
varför den allmänna uppfattningen om riskerna ofta avviker från
experternas. Det bör betonas att denna diskussion inte har som
syfte att "rättfärdiga" var>.en "experter" eller "allmänhet". Det
bör också framhållas att begreppen "allmänhet" och "expert"
används i mycket generaliserad form, ingendera gruppen är väl-
definierad eller fullständigt enhetlig men är här en förutsätt-
ning för att ett allmänt resonemang skall kunna föras.
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Allmänheten värderar riskerna olika än experterna, detta leder
till olika bedömningar av vilka risker som kan accepteras.

Det finns empiriska studier från flera olika länder som tydligt
visar att allmänheten värderar många tekniska risker helt
annorlunda än experterna. Tabell 2:1 visar denna skillnad när
det gäller värdering av riskerna för kärnkraft respektive annan
kraftproduktion. Svenska studier tyder på liknande resultat-
Figur 2:2 visar skillnaden i bedömning av risken för kärnkrafts-
olyckor respektive risken för försurning från kolanvändning.
Även här är avvikelserna slående. Om man sätter in detta i ett
större sammanhang, som det har gjorts i Fig. 2:3, så visar det
sig att det finns systematiska skillnader i värdering, fram-
förallt att allmänheten övervärderar små men välpublicerade
risker och undervärderar vissa verkligt kännbara risker med
stora konsekvenser, t.ex. alkohol och rökning. Samma mönster
återfinns i flera andra studier.

Varför denna skillnad mellan allmänhetens och experternas vär-
deringar? Bland tekniska experter är det en inte helt ovanlig
föreställning att allmänheten är okunnig och reagerar emo-
tionellt och ofta irrationellt, samt att massmedia överdriver
riskerna och underblåser allmänhetens känsla av fara. Denna
uppfattning leder till att allmänhetens åsikter om risker med
god säkerhetsmarginal kan ignoreras.

Å andra sidan finns det empiriska studier som har visat
följande:

a) de delar av allmänheten som har tillgång till mer informa-
tion, gör inte annorlunda riskvärderingar an övriga, och
närmar sig inte heller experternas uppfattningar.

b) informationskampanjer, liksom den svenska satsningen på
studiecirklar efter Harrisburg, har inte lett till att all-
mänheten ändrat sina åsikter om kärnkraften.

c) allmänheten reagerar rationellt på grundval av den informa-
tion man har. Det är t.ex. intressant att notera från vissa
undersökningar att fastän allmänheten ofta har svårighet att
göra korrekta sifferbedömningar, så är man mycket mer fram-
gångsrik i att rangordna riskerna, d.v.s. man behöver inte
nödvändigtvis ha en kvantitativ uppfattning om risker för att
kunna ha en kvalitativ uppfattning om olika risker.
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Ett viktigt resultat av den forskning som hittills bedrivits om
allmänhetens riskuppfattning är alltså att den skiljer sig från
experternas, och att den också uppenbarligen inkluderar icke-
tekniska faktorer på ett annat sätt. Man skiljer inte bara på
riskernas nivåer utan också på vilka typer av risker som man har
att göra med. T.ex:

- Risker som har möjliga katastrofala konsekvenser, d.v.s. många
offer från en enda händelse, ger upphov till större oro än de
risker som producerar många olyckor med ett fåtal skador från
var och en (t.ex. biltrafiken).

- Risker som man bedömer är omöjliga att påverka ger upphov till
större oro.

- Risker som är påtvingade, eller ofrivilliga, uppfattas mer
negativt än sådana som är påtagna, eller frivilliga.

- Risker vars konsekvenser med stor säkerhet leder till döden
eller allvarliga skador ger upphov till störst oro.

- Nya risker*och tekniker fruktas mer än traditionella.

Det har också visat sig att olika egenskaper hos risker tenderar
att samla sig mer hos vissa tekniker som då ger upphov till
mycket hög grad av oro. Figur 2:4 bygger på att många av de här
kvalitativa egenskaperna kan grupperas i två huvudgrupper -
fruktan (faktor 1) och ny/okänd teknik (faktor 2). Placeringen
av olika energikällor i detta diagram, som bygger på undersök-
ningar i U.S.A., illustrerar varför kärnkraft har ett sådant
problem att accepteras, den står ensam med höga värden för båda
faktorerna fruktan och okändhet. De andra energikällor som
återfinns i diagrammet ger upphov till betydligt måttfullare
reaktioner när de karakteriseras från risksynpunkt.

Allmänheten tenderar att värdera hela tekniker snarare än speci-
fika risker, och tar också stor hänsyn till manga icke tekniska
faktorer i sin bedömning. Det är ganska lite känt hur allmän-
hetens värderingar i fråga om energirisker utformas. Men det
skiljer sig förmodligen avsevärt från de vetenskapliga metoderna
att analysera komplexa problem, genom att bryta ner dem i sina
beståndsdelar och sedan värdera dessa komponenter var för sig,
vilket är den metod som den vetenskapliga riskanalysen i huvud-
sak använder sig av. Det förefaller troligt att det vanligaste
sättet att göra en riskbedömning bygger på en helhetssyn på
tekniken, där man inbegriper resonemang beträffande behovet av
tekniken, den politiska process med vilken den har blivit
antagen eller utvecklad, de fördelar den för med sig, hur dessa
fördelar distributeras i samhället och hur andra fördelar och
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risker som hänger ihop med tekniken också fördelar sig i sam-
hället som t-ex. arbetstillfällen, lokalisering, o.s.v. Det är
också helt klart att vissa tekniker har mycket högt symbolvärde
och att dessa symbolvärden i många fall kan bli mycket viktiga.
Frankrikes prestige t.ex. är en uppenbar ingrediens i allmän-
hetens stöd för kärnkraften i Frankrike. Kolbrytningens tradi-
tioner har en avgörande inverkan på den engelska kolpolitiken.

Hur man ser på fördelarna från olika slags energiproduktion är
också ett viktigt element i åsiktsbildningen. Det är inte
omöjligt att nedgången i politiskt stöd för kärnkraften hänger
närmare ihop med nedgången i allmänhetens uppfattning om de
fördelar kärnkraften för med sig, snarare än med att uppfatt-
ningen om dess risker har förändrats. Studier av attityder till
energirisker i Holland visar att varken kol eller kärnkraft
ansågs ha stora fördelar, vilket gjorde att bedömningar av olika
risker blev avgörande för hur dessa energikällor accepterades.

Värderingar spelar en viktig roll.

Flera internationella jämförande studier (t.ex. Beijer Insti-
tutets serie om kärnkrafts- och kärnavfallspolitik) visar
tydligt att allmänna värderingar spelar mycket stor roll när det
gäller utformningen av energipolitiken i olika länder. I England
t.ex. finns det en mycket stark allmän opposition mot att dumpa
radioaktivt avfall i havet. Det gick så långt att sjömännens
fackförening vägrade att frakta avfallet ut på havet med hänvis-
ning till det omoraliska i att skada de gemensanana oceanerna
genom att dumpa avfall i dem. I England finns det däremot ett
starkt allmänt stöd för att hålla allt kärnavfall i en sådan
form att det kan återvinnas, vilket å sin sida hotar att över-
föra bördan till framtida generationer. Frågan om det lång-
siktiga ansvaret för framtida generationer, där debatten varit
så stark i Sverige, Västtyskland och i U.S.A., har fått mycket
litet gensvar hos den brittiska allmänheten.

Olika kulturella och sociala grupper har olika riskuppfattning.

Hur kommer det sig nu att vissa risker blir stora sociala
problem i somliga länder och inte i andra, och hur kommer det
sig att somliga små risker blir stora stridsfrågor medan andra
betydligt allvarligare riskproblem kan passera med betydligt
mindre eller knappast någon allvarlig diskussion?

Dessa frågor har ovan diskuterats kortfattat och några möjliga
förklaringar presenterats: skillnader i individuella vär-
deringar, allmänhetens bedömningar koncentrerar sig på tekniker,
inte risker, sambandet mellan risk/nytta och allmänna värde-
system. Det finns emellertid en annan intressant teori som har
utvecklats nyligen som kallas "riskkultur". Resonemanget går ut
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på att allmänhetens gensvar, reaktion på olika risker, har
ganska litet att göra med objektiva nivåer och egenskaper hos
risker, men mycket mer att göra med konflikter och konkurrens
mellan olika grupper i samhället. Riskfrågor skulle alltså
enligt denna teori kunna jämställas med många andra politiska
frågor som har ett relativt högt innehåll av tekniska bedöm-
ningar. Det har också gjorts intressanta observationer om hur
olika grupper har använt riskfrågor i den allmänna politiska
kampen. Exempel kanske kan hämtas från Frankrike där socialist-
partiets omsvängning i kärnkraftsfrågan 1980 innebar att den
traditionella kärnkraftsdebatten i stort sett försvann. Kärn-
kraftsfrågan förlorade då många av sina symboliska kvaliteter
och debatten har mer och mer kommit att likna en normal teknisk-
ekonomisk debatt där siffror och tekniska bedömningar är vik-
tigast. I Sverige har kärnkraften delvis blivit en symbol för
det storskaliga högindustriella samhället och ett av slagfälten
i kampen mellan "gröna" och "hårda". Detta kan förklara varför
kärnkraftfrågan inte följt traditionella politiska mönster.

Det finns allså många olika perspektiv på samhällets och dess
medborgares uppfattning av energirisker. Skillnaden i dessa
perspektiv är, också upplysande när det gäller att förstå be-
gränsningarna av en vanlig teknisk värdering av risker. Detta
innebär inte att tekniska värderingar inte behövs eller inte är
värdefulla. Men det är uppenbart att olika grupper i samhället
kan förväntas att reagera annorlunda på riskfrågor än vad tek-
niska expertanalyser kommer till. Och dessa reaktioner är vare
sig irrationella eller speglar en allmän förvirring, det är
möjligt att analysera dem och beskriva hur de grundar sig på
övergripande värderingar och en helhetssyn på tekniska frågor.

Detta kan exemplifieras genom allmänhetens bedömning av riskerna
för kärnkraftshaverier respektive stora dammbrott, vilka båda
kan tänkas leda till stort antal dödsfall, mycket omfattande
ekonomiska skador etc. Att dammbrotten knappast alls diskuteras
kan tänkas förklaras, i enlighet med tidigare resonemang, med
att vattenkraft är en gammal välkänd teknik, det finns möjlig-
heter att påverka konsekvensen genom att fly från älven i tid,
den redan utbyggda vattenkraften uppfattas oftast som "nyttig"
av närboende samt att de grupper som motarbetar vattenkraft
främst gör det mot bakgrund av att nya utbyggnader ses som
industrisamhällets ingrepp i den orörda naturen, katastrofer med
existerande dammar är inte relevanta i detta sammanhang.

2.3 FAKTA OM RISKER

Även om allmänhetens/samhällets olika riskuppfattningar alltså
grundas på komplexa samband mellan tekniska, psykologiska och
sociala faktorer, så är det dock självfallet viktigt att så
långt möjligt ha ett objektivt faktaunderlag som grund för risk-
och miljövärderingen. Att strukturera och presentera fakta om
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risker och miljökonsekvenser på ett korrekt, begripligt och
meningsfullt sätt bör således vara "experternas" huvuduppgift.
Det är inte tillräckligt att enbart diskutera i termer som
Becquerel eller g S0_. Fakta och osäkerheter måste presenteras i
sådana former som är relaterade till människornas verklighets-
upplevelse, först därefter kan en rättvis energipolitisk total-
värdering bli möjlig. Det är också väsentligt att försöka
koncentrera faktamängden till sådant som erfarenhetsmässigt är
viktigt för värderingsprocessen, och undvika att belasta verk-
lighetsbeskri\ningen med skymmande tekniska detaljer. Detta är
en s/år och grannlaga avvägningsprocess, som måste genomföras
med ett stort mått av "expert-etik".

Det kan diskuteras om risker för olyckor och katastrofer kan
värderas på samma sätt som miljökonsekvenser av mer kontinuer-
ligt slag. Erfarenhetsmässigt uppfattas ju stora olyckor som
något betydligt värre än motsvarande skada åstadkommen under
längre tid. Detta talar för att matematiska jämförelser av
exempelvis förväntad skada per tidsenhet, inte kan användas
likformigt för olycksrisker och kontinuerliga miljökonsekvenser.
Faktaredovisningen bör ta hänsyn till detta och möjliggöra en
jämförelse där hänsyn kan tas samtidigt men oberoende av
varandra, till såväl katastrofrisker som kontinuerliga miljö-
effekter.

Ett sätt att strukturera fakta, som har fördelen av att vara
enkelt men ändå möjliggör en förhållandevis heltäckande beskriv-
ning, är att sätta upp en "konsekvensmatris" för varje byggsten,
dvs energislag etc. I matrisen bör ingå de politiskt viktiga
bedömningsaspekterna.

Den första aspekten bör vara konsekvensens art. Tre huvudkate-
gorier kan härvid definieras; personskador, skador på natur-
miljön och ekonomiska skador.

Nästa aspekt bör vara konsekvensens geografiska fördelning.
Lokala, regionala och globala konsekvenser är en möjlig indel-
ning.

Den sociala fördelningen är en tredje aspekt. Är konsekvensen av
karaktären yrkesrisk, finns särskilt utsatta grupper eller
drabbar konsekvensen urskiljningslöst? Denna indelning är inte
självklar, det finns många möjligheter. Vi har dock här valt
dessa tre kategorier som ett första försök.

För det fjärde bör den tidsmässiga fördelningen beskrivas. Är
konsekvenserna omedelbara, förekommer de som en kontinuerlig
effekt eller är de en långsiktig risk?
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Sannolikheten för att konsekvensen skall uppkomma är den femte
aspekten. Här kan särskiljas mellan fyra huvudkategorier, konti-
nuerliga eller ofta återkommande konsekvenser, sådant som är
ovanligt men erfarenhetsmässigt äger rum, sådant som är sällsynt
och kanske aldrig behöver inträffa under en människas livstid
samt sådana hypotetiska händelser som aldrig inträffat men
teoretiskt är möjliga. Denna indelning kan tyckas vara alltför
grov, det är dock rimligt att anta att allmänhetens riskupp-
levelse snarare följer detta mönster än de intervall av negativa
tiopotenser som är vanliga vid riskjämförelser.

Slutligen bör möjligheten att förebygga konsekvenserna be-
skrivas. Här finns i princip tre kategorier inom en glidande
skala; sådant som med nuvarande kunskaper bedöms som omöjligt
att förebygga inom människans makt, sådant som kan förebyggas
till avsevärda kostnader och sådant som kan förebyggas till
måttliga fördyringar av energialternativet i fråga.

Sammanställs alla dessa sex aspekter med sina klassindelningar
erhålles en konsekvensmatris enligt Tabell 2-1.

I följande avsnitt diskuteras hur elförsörjningen i Sverige kan
tänkas utformas i framtiden, varefter ett försök görs att
beskriva katastrofrisker för olika energikällor i den föreslagna
matrisformen. Sedan görs en översiktlig genomgång av några
nyckelfrågor som kan vara avgörande för valet mellan olika
alternativ. Hur dessa nyckelfrågor sedan värderas är en uppgift
för allmänhet och politiker, föreliggande rapport syftar inte
till att ge något svar utan skall enbart ses som ett underlag
för beslutsprocessen.



Tabell 2-1. Förslag till byggstenar i kvalitativ konsekvensmatris

Skadetyp

Personskador,
hälsoeffekter

Skador på miljön

Ekonomiska
förluster

Geografisk
fördelning

Lokala (inom
tiotals mil från
anläggningen)

Regionala (insm
hundratals mil
från anläggningen)

Globala (Mer
än 1000 mil från
anläggningen)

Social
fördelning

Yrkesrisk

Speciellt utsatta
grupper

Jämn

Tidsmässig
fördelning

Omedelbara skador
(inom några dagar)

Utdragen- process
(inom några år)

Långtidsrisk
(Mer än tiotals
år)

Sannolikhet

Vanlig (Kan vän-
tas inträffa flera
årligen)

Ovanlig (Kan
väntas inträffa
högst några gånger
under en persons
livstid)

Sällsynt (Högst
507. sannolikhet
för att olyckan
inträffar någon
gång under en
persons livstid)

Hypotetisk (Hän-
(delser av väsent-
lig betydelse för
olycksförloppet har
aldrig inträffat)

Skyddsåtgärder

Omöjliga (Olycks-
risken sammanhänger
med grundläggande
egenskaper hos ener-
gikällan eller den
teknik som används)

Höga kostnader
(Om skyddsåtgärder
tillämpas blir ener-
källan klart oekono-
misk)

Måttliga kostnader
(Olycksrisken kan
elimineras eller
reduceras till
kostnader som inte
innebär att energi-
källan blir klart
oekonomisk)
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FIGUR 2:1 RANGORDNING AV RISKER
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FIGUR 2 : 2 RISKBEDÖMNING KÄRNKRAFT/FÖRSURNING
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FIGUR 2:3 SYSTEMATISKA SKILLNAOER I RISKVÄRDERING
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FIGUR 2:4 RISKKVALITETER
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ENERGISTRATEGIER

3.1 ALLMÄNT

Avsikten är inte att här presentera några prognoser för elektri-
citetsanvändningen fram till år 2010. 2010 är det år när de
ungefär 60 TWh som nu produceras årligen av kärnkraft skall vara
ersatta. Dessutom kan naturligtvis ytterligare elproduktion bli
nödvändig om det visar sig att elefterfrågan skulle öka
kraftigt. "Ersätta" betyder emellertid inte nödvändigtvis att
kärnkraftselektricitet måste ersättas TWh för TWh med annan
elproduktion. Besparingar, ökad effektivitet och konvertering
från el till andra energiformer (t.ex- vad beträffar uppvärm-
ning) kommer också att ha en stor betydelse för utvecklingen av
elbalansen från nu fram till år 2010.

Vår avsikt är istället att presentera några enkla räkneexempel
för att illustrera och kortfattat diskutera några viktiga skill-
nader mellan olika framtidsscenarier. Detta gälle både den
allmänna nivån på de miljörisker och andra risker som hänger
ihop med all energiproduktion och även olika sätt att ersätta
kärnkraften; vilka skillnader som finns i fråga om riskbilden
t.ex. mellan kol och inhemska bränslen.

Det är inte möjligt eller ens önskvärt att försöka illustrera
och diskutera risker och konsekvenser för alla möjliga eller
tänkbara alternativ o :h blandningar av energikällor och energi-
strategier som kan bli aktuella inför kärnkraftsersättningen. Vi
dkär därför ner vår behandling till några få alternativ, huvud-
sakligen baserade på de allmänna alternativ som förekommer i
debatten.

När man diskuterar den allmänna riskbilden från möjliga framtida
svenska energisystem så är det tre faktorer som är speciellt
viktiga: först den totala nivån på elproduktionen, d.v.s. kommer
elbehovet att öka, stabilisera sig eller minska, och i de sista
två fallen, hur mycket av dagens 60 TWh kärnkraft behöver verk-
ligen ersättas av ny elproduktion. Vilka tekniker och energi-
resurser som man tänker sig använda för att producera den erfor-
derliga mängden elektricitet är den andra faktor som behöver
diskuteras.

Som en tredje faktor är frågor om små- respektive storskalighet
och lokalisering av stort intresse. Det finns till exempel stora
skillnader mellan ledtider, risker m.m. när det gäller att
introducera ett fåtal stora centraliserade kraftstationer i GW-
storlek, jämfört med att introducera hundratals smärre enheter.
Från en rent ekonomisk synpunkt så kommer t.ex. skalekonomierna
att inverka olika; antingen ge fördelar åt stora turbiner/och
stora enheter för produktion- och utsläppskontroll eller ge
fördelar åt massproduktion av små standardiserade anläggningar.
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Vid sidan av ekonomiska osäkerheter är det dessutom inte heller
möjligt att idag säkert påstå att miljörisker och andra risker,
uppbyggandet av infrastruktur eller institutionella frågor
verkligen ger fördelar åt den ena eller den andra typen av dessa
lösningar. Åtminstone vad beträffar en ersättning fram till år
2010 så är övergångsperioden lång. Detta tillåter åtskilliga
stora förändringar vad beträffar uppbyggandet av infrastruktur,
institutioner o:h politiska förutsättningar, för att inte tala
om teknisk utveckling.

3.2 STORLEKEN AV KRAFTSYSTEMET

De flesta prognoser för elbehovet fram till perioden upp till år
2010 diskuterar vanligtvis framtiden i termer av i stort sett
konstant eller långsamt växande eller minskande elektri-
citetsbehov för de närmaste 25 åren. Naturligtvis finns även
andra scenarier som diskuterar möjligheten, önskvärdheten eller
nödvändigheten av antingen ett kraftigt expanderande eller
minskande elbehov. Vår diskussion här kommer emellertid att
grundas på antagandet att det totala elbehovet kommer att minska
något under perioden fram till år 2010. Detta är emellertid att
se enbart som en av många möjligheter, och argument mot att en
sådan utveckling verkligen är möjlig och trovärdig framförs
ofta. Vi tar inte ställning i dessa frågor, de mer principiella
problemen i samband med kärnkraftsavvecklingen förändras inte av
antaganden om måttlig tillväxt i elefterfrågan. I det "Basfall"
som ligger till grund för de allmänna resonemangen nedan utgår
vi sålunda från antagandet att tillväxten i aktiviteter inom
industri, service cch hushållssektorn inte kommer att leda till
en ökning av elbehovet som går snabbare än den minskning som
ökad effektivitet och diverse konverteringsprogram kan ge.
Antagandet innebär sålunda att för de närmaste årtiondena de
krafter som vill minska elbehovet är större än de krafter som
vill öka elbehovet.

Naturligtvis så finns fortfarande möjligheten att elektri-
citetsbehovet kommer att antingen minska eller öka avsevärt fram
till år 2010. Det har t.ex. föreslagits att det kanske är
rimligt att försöka begränsa elanvändningen år 2010 till det sa
kallade "elspecifika" behovet, vilket sägs uppgå till ca 75-85
TWh (istället för dagens totala förbrukning på 120 TWh). Om
detta är möjligt, med tanke på de kraftiga styrmedel som skulle
behövas, så skulle endast slutanvändningar som nödvändigtvis
behöver elektricitet få använda elektricitet, andra
slutanvändningar kommer att få använda andra energiformer.
Problemen med att ersätta kärnkraften blir självklart
motsvarande lättare. I det motsatta fallet, om elbehovet ökar,
så blir naturligtvis problemet svårare. Tillväxttakter i stil
med den under sextio och sjuttiotalen är emellertid svåra att
tänka sig.
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Bakgrunden till detta antagande är den pågående tekniska utveck-
lingen och förväntade prishöjningar på elektricitet. Elanvänd-
ningen kommer gradvis att bli mer och mer effektiv, baseras på
nya processer, ny utrustning i hushållen o.s.v. Det är troligen
rimligt att anta att denna trend kommer att reducera behovet med
ca 10 TWh mellan nu och år 2010. Övergång från elektricitet till
andra energiformer för uppvärmning, industriella processer etc,
kommer också rimligtvis att minska behovet, troligtvis med
ytterligare 5-10 TWh. Det bör påpekas att bedömningarna av
elkonsumtionens utveckling varierar avsevärt, både uppåt och
nedåt. Det bör också noteras att elförbrukningen fortfarande är
den snabbast växande energikomponenten i de flesta länder.

I "Basfallet" antar vi alltså att dessa två utvecklingslinjer
tillsammans skulle kunna reducera totalbehovet i förhållande
till dagens läge med 15-20 TWh fram till år 2010. Detta betyder
att ungefär 40-45 TWh till dess behöver ersättas med ny elpro-
duktionskapacitet. Om vi alltså antar ett på detta sätt av-
tagande elbehov fram till år 2010 så blir uppgiften att ersätta
ungefär två femtedelar av den totala svenska kraftproduktionen
på 25 år. Detta är tekniskt sett knappast någon oöverstiglig
uppgift, framförallt inte med tanke på våra erfarenheter de
sista 25 åren. Till exempel så byggdes kärnkraftsprogrammet upp
från 0 till 60 TWh på ungefär 20 år.

3.3 ENERGITEKNIKER OCH ENERGIRESURSER

Att introducera 40-45 TWh per år av ny elproduktionskapacitet i
det svenska elsystemet kan naturligtvis göras på många olika
sätt med olika tekniker. Frihetsgraderna för energipolitiken är
dock i praktiken mycket mer begränsade än vad bara ren "siffer-
exercis" kan ange. Eftersom utbyggnaden av kärnkraft, de fyra
orörda huvudälvarna och oljekraftverk för närvarande inte ingår
i den svenska energipolitiken, så återstår bara några få viktiga
kandidater för nya installationer: nämligen kol, naturgas,
biomassa och annan förnybar energi, i första hand vindenergi.
Ett ytterligare alternativ är elimport.

Förutsatt att en serie stränga villkor för rökgasrening och
avfallshantering kan uppfyllas så är kol inte ointressant för
kraftproduktion och attraktivt från flera synpunkter. Kol är
ekonomiskt konkurrenskraftigt och dess teknologi är välkänd även
om moderna svenska erfarenheter är begränsade. Resurserna är
praktiskt taget obegränsade och kol kan köpas från många ställen
på en världsmarknad. Dessutom kan kol nu göras till ett miljö-
mässigt betydligt bättre bränsle än förr. Om moderna metoder för
noggrann rening av kolet, avancerad förbränning och rökgasrening
samt en ansvarsfull anfallshantering tillämpas för att begränsa
farorna med försurning och metallutsläpp, kan kol utnyttjas på
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ett sådant sätt att inte adderar oacceptabelt till övrig miljö-
påverkan. Modern teknologi kan därför eventuellt göra kol accep-
tabelt för många även i det svenska energisystemet, åtminstone
under en övergångsperiod och i kvantiteter som uppgår till en
begränsad del av den totala energiförsörjningen. Det finns dock
en oundviklig nackdel med kol, större än för andra fossila
bränslen, nämligen koldioxidutsläppen och deras tänkbara men
osäkra effekter på det framtida klimatet. De relativt höga
yrkesriskerna vid underjordsbrytning av kol måste också räknas
in bland kolets risker. Här ingår vissa risker av kata-
strofkaraktär (se avsnitt 4.).

Kol kan användas i både stora kondenskraftverk i storleksordning
100-1000 MWe eller för små decentraliserade kraftvärmeenheter i
10-50 MWe storleken på ställen där det finns ett matchande behov
av värme. När det gäller större kraftverk så finns det ingen
uppenbar teknisk gräns för sådan kraftproduktion. Från rent
teknisk synpunkt är 30-40 eller fler TWh en elproduktion som
lätt kan uppnås.

I tidsperspektivet fram till år 2010 så har användningen av
naturgas för elproduktion en stor teoretisk potential och är
också attraktiv ur många synpunkter. Naturgas är dessutom
intressant för konvertering av elvärme etc, vilket dock kräver
uppbyggnad av ett finmaskigt detaljdistributionsnät. Om en stor
expansion av det nuvarande gassystemet äger rum, fullt möjligt
över 24 år, så är potentialen för kraftproduktion stor. Beroende
på kapaciteten på det svanska distributionssystemet för gas och
på en serie politiska initiativ för att säkerställa gasimport
till rimligt pris, så kan denna resurs förse det svenska el-
systemet med många TWh per år. Gasfynd i Siljan-området skulle
ytterligare kunna förstärka denna bild. Gas har många fördelar
från miljösynpunkt, framför allt jämfört med andra fossila
bränslen. Å andra sidan innebär distribution av gas vissa nya
olycksrisker (se avsnitt 4.).

Oljebaserad kraftproduktion är naturligtvis en teknisk möjlighet
vilket inte minst visas av det faktum att den totala oljekraft-
kapaciteten idag är några tiotals TWh per år, fördelat mellan
cirka 10-15 TWh i större kraftstationer och ungefär lika mycket
i smärre kraftvärmeenheter. Emellertid produceras bara en liten
del av denna potential idag. En möjlig utbyggnad av oljekraft
skulle alltså kunna ske i två steg. Det första steget vore att
importera mera olja och maximera produktionen i de nuvarande
anläggningarna, det andra steget vore att bygga nya anlägg-
ningar. Riskerna för möjliga katastrofer vid oljetransporter och
oljeutvinning till havs och raffinering är kända (se avsmitt
4.). Dessutom tillkommer miljöstörningar i samband med utsläpp
från såväl raffinaderier som förbränning. Användning av lågsvav-
liga oljor och introduktion av modern rökgasreningsteknik kan
naturligtvis begränsa de idag välkända miljöskadorna från olje-
kraft, framför allt försurningsskador och deposition av
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metaller. Bade olje- och gasförbränning ger ett tillskott av
koldioxid till atmosfären och bidrar därför till tänkbara mer.
osäkra förändringar av klimatet.

Användning av biomassa, inbegripet torv, för kraftproduktion
kommer troligtvis att i första hand ske i små och meaelstora
kraftvärmeenheter i vissa industrier och samhällen. Riskerna för
stora katastrofer är minimala med biomassa, å andra sidan så
måste man ta stor hänsyn till risker för negativa miljökon-
sekvenser vad beträffar produktion (landskapspåverkan, monokul-
turer, gödning) och förbränning av biomassa och torv (fram-
förallt NO och kolväten, samt med torv även SO och metaller).
En övre gräns för den totala energiproduktionenxfrån biomassa
och torv kommer troligen att sättas av miljöskäl snarare än av
ekonomiska eller resursskäl, på samma sätt som för vatten-
kraften.

Vindenergi har en hög teoretisk potential för kraftproduktion i
Sverige, ca 20-30 TWh per år, om havsbaserad lokalisering inklu-
deras tillsammans med landbaserad. En realistisk potential är
emellertid betydligt mindre. Lokaliseringsproblemen kommer att
öka markant när det totala antalet vindkraftverk ökar, det
behövs ca 1500 eller fler i ett program för 10 TWh per år, ett
antal som ställer avsevärda krav på lokaliseringsprocessen.
Miljöproblemen sammanhänger med landskapspåverkan och buller.
Vissa katastrofrisker är också tänkbara (se avsnitt 4.).

Som ovan påpekats skall man inte förvänta sig någon markant
ökning av kraftproduktion från vattenkraft utöver de c:a 60 TWh
som idag produceras. Maximalt 5 TWh per år ytterligare i för-
hållande till dagens nivå verkar vara en realistisk uppskatt-
ning, huvudsakligen från förbättringar i existerande kraftverk
och ett begränsat antal smärre nya enheter. När det gäller andra
förnyelsebara energikällor så finns det en teoretisk potential
för produktion av flera TWh per år fram till år 2010, om den
tekniska utvecklingen lyckas. Ett realistiskt tillskott från
dessa energikällor är emellertid mycket mindre optimistiskt,
kanske någon TWh men förmodligen noll.

Slutligen, för att komplettera bilden, är kärnkraft en teknisk
möjlighet, även om den alltså är utesluten i Sverige på grund av
politiska beslut. I praktiken existerar två tekniska möjligheter
för nya enheter under de närmaste decennierna, antingen att
använda konventionell teknik (stora PWR eller BWR) där riskerna
och de ekonomiska konsekvenserna är av samma typ som nu, eller
att installera nya och ännu oprövade typer av anläggningar med
speciella säkerhetsanordningar som i princip är inbyggda i
själva systemet, som t.ex. PIUS. I detta fall är naturligtvis
riskbilden (och den ekonomiska bilden) ännu inte klarlagd. Brid-
och fusionsreaktorer är knappast realistiska alternativ. Till
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bilden av kärnenergi hör också risker från andra delar av han-
teringen: transporter, upparbetning, avfallsförvaring, kärn-
vapenspridning m.m.

Baserat på dessa resonemang kan man göra sig en grov bild av de
maximala bidragen till år 2010 från olika energikällor. Värdet
av en sådan siffersammanställning är osäkert, den bygger delvis
på subjektiva omdömen, man den indikerar dock resursbasen.
Summan av alla tänkbara bidrag förefaller klart större än
behovet år 2010, det är dock att märka att inte alla eller ens
flera av energislagen kan maximeras tillsammans. Det är också
möjligt att de praktiskt/politiskt acceptabla nivåerna visar sig
vara betydligt lägre än de teoretiska potentialerna.

3.4 TÄNKBARA ALTERNATIV FÖR KÄRNKRAFTSERSÄTTNING

Val av teknik för produktion av ny elkraft kan inon de ramar som
diskuterats ovan ske på olika sätt och efter olika kriterier.
Ett alternativ kan t.ex. baseras på att minimera kostnaderna
samt att kol är ekonomiskt fördelaktigt, ett annat på att mini-
mera andelen importerad energi samt att forcerade vind och
biomassa-program kan realiseras, och ett tredje på att begränsa
miljökonsekvenserna samt att naturgas är tillgängligt också för
elproduktion. Att välja energistrategi enbart på grundval av
sådana kriterier och antaganden är naturligtvis omöjligt. Dels
på grund av de stora osäkerheterna (framtida energikostnader,
möjlig inhemsk produktion, möjligheter att undvika skadliga
utsläpp etc.) och dels på grund av att val av energipolitik är
en komplicerad politisk process som inrymmer mycket mer än
ekonomi, självförsörjning och miljö. Regionala intressen, grupp-
intressen, forskning och utveckling, sysselsättningspolitik och
andra typer av värderingar är alla faktorer som också spelar in.
Valfriheten är i praktiken mycket mindre än vad som kan utläsas
ur enbart antalet olika energitekniker.

Tabell 3:1 visar ett exempel på hur några teoretiska alternativ
enligt ovanstående tre kriterier (I, II och III,) skulle kunna
konstrueras, under antagandet att ny elproduktion om 40-45 TWh
per år behöver tillföras år 2010. (Konsekvensen av kortare
avvecklingstider och högre elbehov diskuteras något längre
fram). Det är viktigt att påpeka att det inte är de spekulativa
siffervärdena i sig scm är intressanta, utan snarare de "pro-
filer" de tillsammans illustrerar. Siffrorna illustrerar heller
inga värderingar eller uppfattningar om önskvärda kriterier. De
Sr enbart valda för att illustrera diskussionen nedan. Någon
hänsyn har inte tagits till vattenkraftens årsvariationer, som
ställer krav på reservkapacitet i värmekraften, enbart medel-
årsproduktion diskuteras.
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Tabell 3:1 Tre tänkbara alternativ för tillkommande elpro-
duktion för kärnkraftersättning.

(billigt kol)
Olja
Kol 25-30
Gas
Biomassa (Torv) 5
Vatten 5
Vind 5
Övrig förnybar -

II

(ved & vind)

5-10
3
15
5

10
2

III

(gas, ved S. vind]

5-10
12
6
5

10
2

Summa 40-45 TVih/år.

Det är uppenbart att speciellt alternativ som syftar mot "lägsta
kostnad" eller "lägsta import" är mycket osäkra. Framtida
energikostnader är höljda i dunkel, även om antagandet om kon-
kurrenskraftiga kolpriser inte är orimligt. Att kolbaserad
elkraft alltid förblir billigare än inhemska alternativ som vind
eller biomassa är dock mycket osäkert.

Hur framtida miljökonsekvenser skall bedömas är också osäkert.
Kol och andra fossila bränslen kan redan med dagens teknik
användas med en mycket måttlig miljö-belastning och således
under vissa förutsättningar komma att utnyttjas och betraktas
som ett miljömässigt acceptabelt bränsle. Hur framtiden bedömer
landskapsförändringar och andra miljökonsekvenser av förnybara
energikällor är omöjligt att bedöma nu. Kommer t.ex. energi-
skogar och vindkraftverk att accepteras upp till en ganska hög
gräns, som skett med utbyggnader av vattenkraften?

Frigan om hur långt man skall gå i graden av självförsörjning av
energi är naturligtvis en politisk avvägningsfråga. Att Sveriges
naturresurser, rent fysikaliskt sett, räcker gott för en full-
ständig täckning av energibehovet är en sak, konsekvenserna för
miljö, ekonomi m.m. är en annan.

Alt I. bygger på antagandet att kolkraft är det billigaste
tillgängliga alternativet, och att kol kan accepteras upp till
en hög gräns, 30 TWh. En stor del av kolkraften bör kunna pro-
duceras i decentraliserade kraftvärmeanläggningar, men åt-
minstone ett stort kolkondenskraftverk är troligen nödvändigt.
Övriga energikällor utnyttjas i relativt begränsad omfattning,
Sven om varken biomassa/torv eller vindenergi blir betydelse-
lösa.
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Alt II. bygger på att vindkraften kan accepteras upp till en
nivå på 10 TWh, biomassa/torv och gas får stå för huvuddelen av
elproduktionen i kraftvärmesystemet. Självförsörjningsmålet
prioriteras hårt.

Alt III. bygger på att gas, som ett miljövänligt bränsle, är
tillgängligt för en stor del av elproduktionen i kraftvärme-
systemet. Vindkraften byggs ut kraftigt medan biomassa för
elproduktion hålls på en lägre nivå.

I alla alternativen utnyttjas vattenkraften maximalt inom de
satta ramarna, vilket antas medgiva en utbyggnad av 5 TWh. De 2
TWh som antagits för övrig förnybar utgör en "osäker fordran",
men kan eventuellt realiseras om ny teknik tvecklas fram-
gångsrikt. I Alt I. och III kan givetvis en del av behovet
uppfyllas med elimport från t.ex. Norge, vilket mycket väl kan
visa sig attraktivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Exakta prognoser över hur utbyggnaden av ny elproduktion kommer
att ske är i dagens läge omöjliga att göra, och troligen rätt
meningslösa.'Osäkerheterna är för stora, både tekniskt, poli-
tiskt och sett från miljösynpunkt. Det rimliga förefaller vara
att undvika låsningar i planeringen så länge som möjligt, bi-
behålla flexibilitet och inte bygga in nya, ensidiga beroenden.
Det kan vidare noteras att skillnaden mellan alternativen,
framförallt om man ser till den totala elbalansen, inte är
särskilt stor.

Vad gäller begränsningar som påverkar valet så blir sannolikt
följande tre frågor avgörande:

1. Hur långt kommer kol att kunna accepteras från
miljösynpunkt?

2. Kommer ett stort vindkraftprogram eller biomasse-
program att kunna realiseras?

3. Blir gas tillgängligt i stor skala för kraftproduk-
tion?

Dessutom kvarstår naturligtvis alla frågor kring ekonomi och
kostnader för de olika alternativen, dessa ingår inte i denna
rapport. Resonemangen hittills bygger på att alla alternativ på
sikt och i den omfattning utbyggnaden gäller, är ekonomiskt
något så när jämbördiga, ännu en "osäker fordran" bland alla
andra. Måttliga skillnader kan utan tvivel jämnas ut med hjälp
av administrativa åtgärder (skatter, subsidier), men stora
skillnader får naturligtvis stort genomslag.

Det är inte möjligt att på ett meningsfullt sätt kvantifiera
skillnaderna mellan ovanstående (och liknande) alternativ ur
risk- och miljösynpunkt. Skillnaderna i risker för stora olyckor
för de olika alternativen är dock begränsade. Om en eventuell
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utbyggnad av kolkraft i stora kondensverk eller mindre kraftvär-
meverk sker under ansvar och med modernaste teknik, blir de
miljöskadande utsläppen begränsade i alla de tre fallen, men
mest märkbara i Alt. I. Användningen av gas i stor skala för med
sig olycksrisker, som, även om de är begränsade, blir störst i
Alt. III. Både kol, gas och torv ger upphov till netto C0_-
utsläpp, som emellertid inte ger någon nämnvärd skillnad mellan
alternativen. Biomassa och torv kan dock ge upphov till stora
landskapsförändringar, som naturligtvis blir mest märkbara i
Alt. II. Detsamma gäller för vindkraften. Vattenkraftens even-
tuellt nya bidrag avses endast komma från effektiviseringar av
existerande enheter samt eventuellt någon enstaka begränsad ny
utbyggnad. Det uppstår inga andra nya svenska katastrofrisker
med något av de skisserade alternativen för ersättning av kärn-
kraften. Sammanfattningsvis så är alltså skillnaderna i miljö-
konsekvenser mellan dessa tre alternativa räkneexempel be-
gränsade, i vilket fall så länge modern och ansvarsfull koltek-
nik används.

Vad gäller konsekvenserna av ovanstående översiktliga resonemang
för dels kortare avvecklingstider och dels ett högre elbehov än
vad som antagits ovan, är det uppenbart att exempelvis en
snabbare respektive större utbyggnad av kolkraft är en möjlig-
het. Elimport och forcerade el-ersättningsprogram är också
möjligheter och kan behöva diskuteras åtminstone under en över-
gångsperiod. En forcerad utbyggnad av inhemska energikällor,
främst biomassa och vind, kan vara mer tidskrävande att genom-
föra. Några större förändringar från basalternativen vad avser
risker och miljökonsekvenser är svåra att identifiera, förutom
för det fall då befintliga ol jekraftanlägcningar utnyttjas i
full skala utan tillkommande reningsåtgärder. Detta skulle
avsevärt öka såväl risken för oljeutsläpp som emissionerna av
försurande ämnen m.m.
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ERFARENHETER OCH UTREDNINGAR AVSEENDE KATASTROFRISKER
ORSAKADE AV ENERGISYSTEMET

4.1 ÖVERSIKT

Den hittills mest omfattande sammanställningen av underlag för
bedömning av katastrofrisker orsakade av det svenska energisys-
temet har utförts under perioden 1977-1978 av Energikommissionen
med hjälp av dess expertgrupp för Säkerhet och Miljö.

Följande typer av olyckor bedömdes då ha störst förutsättningar
för att orsaka skador med sa stor omfattning att katastrofrisken
skulle kunna bli begränsande för möjligheterna att utnyttja
vissa energikällor, energibärare eller tekniker för utvinning
eller omvandling av energi.

Vattenkraft

Damraras

Naturgas

- Stort utsläpp av LNG, antändning av gasmoln;

Brott på naturgasledning, antändning av gasmoln.

Petroleumb£änslen

Utblåsning vid havsbaserad oljeutvinning
Skeppsbrott med supertanker
Transportolyckor med lätta petroleumbränslen (LPG,
bensin)
Explosion av lagringstank
Brott på tank för förvaring av tetrametylbly
Stor raffinaderibrand

Kol

Explosion i kolgruva
Jordskred (avfallsmassor)

Kärnkraft

Stort utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverk,
upparbetningsanläggning eller anläggning för förvaring
av använt bränsle

Energikommissionens resultat i fråga om olyckor med stort
antal omkomna sammanfattas i Figur 4-1 som visar eo upp-
skattning av frekvensen (per TWh levererad energi ') för
olyckor som leder till fler an ett givet antal dödsfall.

1) El eller bränsle beroende på energikälla.
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Efter det att Energikommissionens arbete avslutades, har frågan
om katastrofrisker orsakade av energianläggningar aktualiserats
framför allt som ett resultat av reaktorhaverierna vid Three
Mile Island 1979 och Tjernobyl 1986. Dessa händelser har inne-
burit att en typ av olyckor som betraktades som hypotetiska
under Energikommissionens tid visat sig kunna inträffa i verk-
ligheten. Detta skulle kunna ge anledning till en revidering av
riskbedömningen när det gäller kärnkraftverk.

För att undersöka om nya erfarenheter och utredningar också kan
ge anledning till en ändrad bedömning av risken för katastrofala
olyckor i andra typer av energianläggningar, gjordes en littera-
tursökning för perioden 1974 - maj 1986 via databasen DOE ENERGY \
med hjälp av Dokumentationstjänsten vid Studsvik Energiteknik •
AB. Sökningen, som uteslöt sådana studier som enbart behandlar
olyckor i kärnkraftverk, gav sammanlagt 127 referenser, vilka
samtliga beställdes. Pa grund av den knappa tid som stått till
förfogande, har vissa av referenserna inte erhållits. När det
gällde olycksrisker i kärnkraftverk gjordes en manuell sökning i
Nuclear Safety. Vidare ombads samtliga deltagare i ett WHO-
seminarium 1983 /32/ avseende jämförande riskbedömning för ener-
giproduktion och energianvändning att lämna tips om nyligen pub-
licerade studier eller erfarenheter gällande stora katastrofala
olyckor. När denna rapport avlämnas har svar endast erhållits
från vissa av dessa.

Kontakt har tagits också med Dammsäkerhetsutredningen, se /39/
och med Katastrofkommitten. Från den senare har meddelats att
man inte arbetar med att samla aktuellt underlag för bedömning
av olycksrisker och att man därför inte kan bidra till en aktua-
lisering av den riskbild Energikommissionen presenterade.

I det följande diskuteras katastrofrisker för varje energikälla
med Energikommissionens presentation som utgångspunkt, och med
en kortfattad diskussion av eventuella nya rön. Strävan har
varit att i första hand identifiera erfarenheter eller annat
underlag som kan ge anledning till förändringar i den kvalita-
tiva riskbild som kan åskådliggöras med den konsekvensmatris som
föreslagits i avsnitt 2 som ett hjälpmedel för en strukturering
av en demokratisk diskussion beträffande katastrofrisker. Även
underlag för kvantifiering av risken, d v s numerisk uppskatt-
ning av sannolikhet och konsekvens presenteras i de fall där
sådana finns tillgängliga. Det måste dock understrykas att alla
sådana uppskattningar är behäftade med stora osäkerheter. De ,
måste därför användas med försiktighet, se närmare 4.2. ;

Som framgår har det inte varit möjligt inom den knappa tid som \
varit tillgänglig att skaffa in all ny dokumentation. Än mindre *
har det varit möjligt att studera och värdera allt detta ;'
material. Ändå bedöms det inte som sannolikt att fördjupade
studier leder till väsentliga förändringar av den riskbild som >
Xan presenteras här. 1
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4.2 OSÄKERHETER I KVANTITATIVA RISKUPPSKATTNINGAR

För att kunna bedöma om en viss risk är acceptabel eller inte,
vill ntan ofta känna till både omfattningen av tänkbara negativa
konsekvenser och sannolikheten för att de skall inträffa. När
det gäller komplicerade praktiska fall, av den typ som val mel-
lan olika energikällor representerar, stöter man emellertid på
svåra principiella problem när det gäller att göra kvantitativa
uppskattningar både av sannolikheten för olyckor och de tänkbara
konsekvenserna. För själva beslutsfattandet kan det ibland vara
tillräckligt med kvalitativ information om sannolikheten för en
olycka, d v s det räcker att veta om en viss typ av olycka kan
antas mer sannolik än någon annan typ som man önskar jämföra
med. Ibland kan det också vara tillräckligt att känna till de
tänkbara konsekvenserna av en olycka för att ta ställning till
om en viss teknik är acceptabel eller inte. Problemet att kvan-
tifiera risken blir emellertid bara skenbart enklare i dessa
fall, eftersom någon form av kvantifiering i praktiken alltid
måste ligga till grund för bedömningarna. Kraven på noggrannhet
i kvantifieringen kan dock ställas lägre i sådana beslutssitua-
tioner.

En metod för att göra kvantitativa riskuppskattningar som ofta
tillämpas, är att utnyttja information om inträffade händelser
och basera uppskattningen på antagandet att frekvensen av
olyckor med en viss omfattning, med frekvensen uttryckt i antal
per driftår, energienhet eller annat mått, kommer att bii den-
samma i framtiden som den varit under någon viss historisk
period. Exempel på riskuppskattningar av den typen är de bedöm-
ningar av risker för stora olyckor vid kolhantering som gjorts
av det Norske Veritas /3 och scm refereras i avsnitt 4.6.,
eller den uppskattning av risken för reaktorolyckor som presen-
terats av Islam och Lindgren /4S/.

Metodens svagheter är uppenbara. Skillnader i teknik mellan de
anläggningar som drabbats av olyckor och andra (eller nya)
anläggningar beaktas inte. Inte heller kan man ta hänsyn till
betydelsen av att erfarenheter från inträffade olyckor påverkar
driftinstruktioner, säkerhetsbestämmelser och säkerhetsanord-
ningar. Vidare bortser man från möjliga olycksförlopp som ännu
inte inträffat. Följden blir att en sådan riskuppskattning kan
leda både till överskattning och underskattning av risken.
Osäkerheten blir betydande, åtminstone om det gäller verksamhe-
ter där den samlade erfarenheten är kortvarig och där det sker
förändringar av teknik eller andra förutsättningar för risk-
bedömningen.

En annan metod för riskuppskattning består i att man på teore-
tisk väg försöker identifiera tänkbara olycksförlopp, därefter
uppskattar sannolikheten för enskilda händelser i de händelse-
kedjor som varje olycka omfattar och sedan beräknar den totala
sannolikheten för en olycka. Metoden tillämpas ofta för att upp-
skatta sannolikheten för olyckor som aldrig har inträffat, vad
som i avsnitt 2 benämnts "hypotetiska" olyckor. Exempel på såda-
na riskuppskattningar är de som gjorts för kärnkraftverk vid



- 28 -
i
1

flera olika tillfällen, se t ex /2,7,37/,för LNG-terminal av
Battelle-institutet /10/ eller för dammrasolyckor med stora kon-
sekvenser av Scherman, se /13/.

Även denna metods svagheter är uppenbara. Viktiga händelsekedjor
kan "glömmas bort", kopplingar mellan olika händelser kan vara
mycket svåra att ta hänsyn till vid sannolikhetsuppskattningen
och dataunderlaget innehåller osäkerheter av samma natur som ti-
digare diskuterats när det gäller riskuppskattningar baserade på
drifterfarenheter. Vissa typer av händelser är dessutom inte
möjliga att ange sannolikhetstal för, det kan t ex gälla sabota-
ge, medvetet åsidosättande av säkerhetsbestämmelser m m. Följden
blir att resultatet innehåller ett visst mått av subjektiva be-
dömningar och att osäkerheten kan bli betydande.

Den presentation av kunskapsläget när det gäller risken för
stora olyckor i samband med användning av olika energikällor,
som återfinns i följande avsnitt, bygger på uppskattningar av
någon av de två typer som diskuterats här. Det är därför ofrån-
komligt att alla siffervärden som anges när det gäller konsek-
venser eller sannolikheter för olyckor som inte inträffat, är
mycket osäkra. Siffrorna bör i första hand uppfattas som ett un-
derlag för de kvalitativa presentationer av riskbilden som
sammanställts för varje energikälla och som sedan ligger till
grund för diskussionen beträffande val av energistrategi i
avsnitt 5.

4.3 VATTENKRAFT

Dammras är den enda tänkbara orsaken till en katastrofal olycka
vid en vattenkraftanläggning. Ett dammras kan leda till person-
skador och förlust av människoliv, till skador på vegetation,
mark och byggnader och till landskapsförändringar.

Det finns mellan 10 000 och 15 000 dammar i Sverige. De har
byggts för olika ändamål och varierar avsevärt i typ och stor-
lek. Tabell 4-1 visar hur kraftverksdammarna är fördelade på
storlek. Av dessa dammar kan 132 karakteriseras som "höga",
d v s med en höjd över 15 m.

Tabell 4-1. Svenska kraftverksdammar 1221.

Dammhöjd <15 m 15-25 m 25-50 m 50-75 m 75-100 ro >100 n

Antal 80 71 51 A 3 3
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Trängsletdammen i Österdalälven är Sveriges högsta damm med en
höjd av 125 m.

Utomlands har flera dammras inträffat som orsakat fler än hundra
dödsfall och omfattande materiell skadegörelse. Risken kan där-
för anses som demonstrerad även om ingen sådan olycka inträffat
hittills i Sverige. Tabell 4-2 visar antalet omkomna människor
vid några stora dammras under 1900-talet.

Tabell 4-2. Dödsoffer vid några stora dammras under 1900-talet.

Damm, land

Saint Francis, USA
Malpasset, Frankrike
Vega de Tera, Spanien
Bab-i-yar, Sovjetunionen
Baldwin Hills, USA
Oros, Brasilien
Teton, USA

Är

1929
1959
1959
1961
1963
1960
1976

Antal döda

450
421
144
145
3

Okänt
10

Det låga antalet dödsoffer vid brottet på Teton-dammen i USA
1976 anses vara ett resultat av effektiv förvarning. . Det kan
nämnas att 30 000 människor blev hemlösa vid detta dammbrott.

Energikommissionen grundade sin bedömning av dammrasrisken på en
utredning gjord av Scherman vid Statens Vattenfallsverk, se
/13/. Enligt denna skulle konsekvenserna vid dammbrott i Sve-
rige kunna omfatta upp mot 3 000 dödsfall och betydande materi-
ella skador. Högst fem dammar i Sverige bedömdes kvnna föror-
saka mer än 1 000 dödsfall. Sannolikheten för dammras i svenska
vattenkraftdammar med höjd över 15_m uppskattades med ledning av
erfarenheter från utlandet till 10 per dammar. Uppskattningen
förutsätter att sannolikheten för brott är lägre i skandinaviska
dammar än för dammar i andra delar av världen, bl a på grund av
stabilare seismiska förhållande och bättre berggrund. För de
högsta dammarna (över 100 m) saknades brottstatistik. Det an-
togs att. sannolikheten för brott i någon av de svenska dammarna
över 100 m skulle kunna vara en,tiondel av genomsnittsvärdet för
andra svenska dammar, d v s 10~ per dammar.

Det framhölls att de största konsekvenserna i form av dödsfall
förutsätter en kombination av olyckliga omständigheter. Dammen
måste vara fylld, brottet inträffa nattetid, och fritidsbe-
byggelse längs älven vara utnyttjad. Sannolikheten för att alla
dessa ogynnsamma omständigheter skall föreligga bedömdes till
mindre än 10~ per dammras.

Dammra8risker i Sverige har senare studerats av Cederwall /25/
som anger den uppskattade sannolikheten för brott i en hög damm



15 m) utomlands till ca. 10 per dammar. För svenska
dammar av motsvarande storlek bedöms sannolikheten vara lägre,
10 per dammar anges som ett troligt värde. Det framhålls dock
att sannolikheten är svårbedömd.

Cederwall /25/ ger inga uppskattningar av konsekvenser av damin-
brott i Sverige. Dammbrott högt upp i ett system framhålls
emellertid som särskilt allvarligt eftersom ett sådant kan leda
till serieutlösning av dammbrott nedströms.

Hösten 1985 var ovanligt nederbördsrik i Sverige, vilket med-
förde höga vattennivåer i många dammar. Som en följd av detta
brast dammen i Noppikoski (höjd ca. 20 m ) . Inga människoliv
krävdes, men skadorna på skogen nedanför dammen blev omfattande.
Dammbrottet i Noppikoski innebär att ett brott på en hög (över
15 m) damm verkligen inträffat i Sverige. Följden är att en
händelse som möjligen tidigare kunde klassificeras som hypote-
tisk, eftersom den inte inträffat i Sverige, nu måste uppfattas
som en reell möjlighet.

Denna händelse, tillsammans med de problem som översvämningar på
andra håll orsakade, ledde till att regeringen tillkallade en
särskild utredare för att "utreda dammsäkerhetsfrågor, samt
överväga åtgärder för att minska risken för och effekterna av
översvämningar", se /39/. Någon rapport från utredningen före-
ligger inte.när detta skrivs. Underhandskontakter med utred-
ningen har emellertid resulterat i att Statens Vattenfallsverk
har gått igenom och kommenterat den utredning som gjordes för
Energikommissionen, se Norstedt /44/.

Enligt Norstedt /44/ har Vattenfall nu tillgång till bättre be-
räkningsmetoder för utveckling av dammbrott och utbredning av
flodvågor. Nya beräkningar har gjorts för Luleälven. Inget liar
emellertid kommit fram som motsäger den tidigare utredningens
uppskattningar av de maximala konsekvenserna av ett dammras i
Sverige. Detta betyder att konsekvensmatrisen för dammbrott, se
Tabell 4-4 inte innebär några förändringar i förhållande till
Energikommissionens riskbild.

Norstedt /44/ kommenterar inte närmare sannolikheten för damm-
brott, men nämner den tidigare uppskattningen. Detta får tolkas
som att det inte finns anledning att ändra den tidigare bedöm-
ningen. Norstedt /44/ framhåller att mycket ogynnsamma omstän-
digheter krävs för att ett dammbrott skall leda till ett stort
antal (flera tusen) dödsfall. Han bedömer därför sannolikheten
för sådana dammbrott som flera tiopotenser lägre.

De beräkningar som ligger bakom dessa uppskattningar har inte
redovisats. Därför är det inte möjligt att närmare diskutera
rimligheten i uppskattningarna. Sannolikheten för dammbrott i
Sverige är emellertid knappast högre än utomlands. Det förefal-
ler inte heller troligt att sannolikheten för de ogynnsammaste
omständigheterna är högre än 10 . Detta tillsammans med de be-
dömningar som presenterats av Norstedt ger underlag för d< n
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kvantitativa riskuppskattning som presenteras i Tabell 4-3-
Osäkerheten i sannolikhetsbedömningarna är stora och därför
måste uppskattningarna i Tabell 4-3 betraktas i första hand som
räkneexempel.

Tabell 4-3. Räkneexempel avseende risken för dammras i Sverige.

Konsekvens:

Antal dödsfall Högst 1

Skador på mark och Onfattande
byggnader (ej kvantifierat)

Sannolikhet (per dammar):

"Bästa" bedömning 10

"Pessimistisk"
bedömning 10

-4

-3

Över 1 000

Omfattande
(ej kvantifierat)

Högst 10-6

Högst 10-5

Sannolikhet (per 70 år och 130 dammar):

"Bästa" bedömning

"Pessimistisk"
bedömning

60%
(Ovanligt)

Nära 100%
(Ovanligt - unge-
fär vart 10:e år)

1%
(Sällsynt)

9%
(Sällsynt)



Tabell 4-A: Konsekvensmatris - Damnras

Skadetyp

Personskador,
hälsoeffekter:

Dödsfall genom
drunkning. Döds-
fall eller skada
genom fysisk på-
verkan. (Max.
antal dödsfall
1 000 - 3 000.)

Översvämning kan
orsaka erosion
och jordskred,
samt skada vege-
tationen.
Skadorna kan bli
bestående.

Ekonomiska förlusi

Översvämning,
erosion och jord
skred kan skada
byggnader, skog
och jordbruket.

Geografisk
fördelning

Lokala (nedströms)

Lokala (nedströms)

ter:

Lokala (nedströms)

Social
fördelning

Jämn

Tidsmässig
fördelning

Omedelbara skador

Sannolikhet

Ovanligt. Stort
antal omkomna
sällsynt och för-
utsätter en kombi-
nation av olyckliga
omständigheter.

Skyddsåtgärder

Inga garantier
möjliga
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4.4 NATURGAS

Naturgas utnyttjades inte i Sverige när Energikommissionen arbe-
tade. Import av naturgas, antingen genom att ansluta Sverige
till det Europeiska gasnätet eller i form av LNG via en terminal
på västkusten övervägdes emellertid.

Energikommissionen anlitade Battelle-institutet i Frankfurt /10/
för att göra en studie av de tänkbara katastrofriskerna i sam-
band med utnyttjande av naturgas.

Stora konsekvenser är möjliga vid olyckor i samband med trans-
port, lagring och hantering av LNG. Den riskstudie som utfördes
avsåg en tänkt terminal i Brofjorden. Över 100 eller 1 000
dödsfall bedömdes som tänkbara efter ett mycket stort utsläpp av
LNG med påföljande antändning. En sådan händelse skulle kunna
inträffa om en LNG-tanker stöter på grund i över 10 knops fart,
vid kollision mellan två fartyg, vid stort brott på rörledningen
använd för lossning eller om ett störtande flygplan träffar en
lagringstank.

De totala sannolikheterna för olyckor med fler än 100 resp.
1 000 dödsfall uppskattades till 4 x 10" resp. 10~ per år med
osäkerhetsintervall (för såväl sannolikhet som konsekvens) av en
faktor 10.

När det gäller rörtransporterad gas analyserades ett system med
en sammanlagd rörsträcka av 1 800 km, se Figur 4-2, d v s något
mer än vad som nu är aktuellt i Sverige. Sannolikheten för
olyckor med fler än tio dödsfall uppskattades till 2 x 10 per
år.

Risker i samband med utvinning eller användning av naturgas in-
gick ej i studien. Troligen är dessa väsentligt högre än de som
orsakas av distribution. När det gäller yrkesrisker vid utvin-
ning av naturgas kan man troligen räkna med att riskerna är lik-
artade med dem som gäller vid oljeutvinning, se avsnitt 4.5.1.

Enligt Pequignot och Bertin /2l/ omkom i Frankrike under 70-
talet 1 5 - 2 0 personer årligen i samband med explosioner och
ytterligare ett 50-tal genom kvävning. Kvävningsolyckorna är en
följd av sättet att använda naturgas i Frankrike (direkt för-
bränning i varmvattenberedare i lägenheten). Den risken är
knappast aktuell i Sverige. Vissa av explosionsolyckorna har
orsakats av felaktig användning och är i det avseendet närmast
jämförbara med dödsfall vid el-olyckor. En skillnad är dock att
explosionsolyckor medför risker för skador cch dödsfall bland
personer som inte har direkt beröring med den felaktigt använda
utrustningen. Ett exempel på en sådan olycka som ledde till
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fyra dödsfall är den som inträffade i Woerden den 20 januari
1985. En spis hade flyttats från en lägenhet, men avstängnings-
ventilen för gas hade lämnats öppen.

Sammanställningen av information om inträffade olyckor har
gjorts av t ex Gideon and Smith /22/, av det holländska gas-
institutet /51/ och av Svenska Gasförenir.gen /42/. Dessa tyder
på att antalet omkomna vid inträffade explosionsolyckor i all- i
mänhet är mindre än tio. Enligt uppgifter från Svenska Gasföre-
ningen har ingen olycka med naturgas krävt fler än 15 dödsfall.

Under perioden januari - februari 1985 inträffade sju explo-
sionsolyckor i Europa med sammanlagt 26 dödade och 83 skadade. |
En av dessa, som beskrivits ovan, berodde på att en avstäng- '
ningsventil i en lägenhet inte stängts, en orsakades av felaktig
släckningsteknik vid en brand, och övriga berodde på lednings-
skador, troligen orsakade av marksättningar på grund av det
kalla vädret.

Enligt Svenska Gasföreningen är risken för sådana olyckor i Sve-
rige betydligt lägre, bl a på grund av att bättre lednings-
material används och gamla distributionsnät ersätts. Erfaren-
hetsunderlag' från Sverige som kan utnyttjas för att uppskatta
olycksrisken saknas dock. För en grov uppskattning av det genom-
snittliga antalet dödsfall orsakade av transmission och distri-
bution av naturgas, kan man möjligen utnyttja statistik från
USA:

Transmission:

Dödsfall 0.7 per 100 000 km rör, år

Distribution:

Dödsfall 4 per 100 000 km rör, år

Med ett planerat svenskt naturgasnät som omfattar ca 1 800 km
transmissionsledningar och högst ca 3 000 km distributions-
ledningar skulle enligt detta, ett dödsfall i genomsnitt kunna
förväntas inträffa vart sjunde år. Risken för olyckor med många
dödade ingår i den uppskattningen. Underlag, utöver det som
Energikommissionen presenterade, för att göra kvantitativa
uppskattningar av sannolikheten för olyckor med t ex fler än
fem, tio och 100 dödsfall tycks dock saknas. Möjligen kan det
finnas anledning att göra ytterligare studier av olyckrisken
inför en mer omfattande naturgasintroduktion i Sverige. Sådana
studier kan vara av värde för att undvika installationer och
tillämpningar som ger särskilt stora riskbidrag. Att de största
olyckor som inträffat skördat mindre än 15 dödsoffer behöver ju



Tabell 4-5. Konsekvensmatris - Stort gasutsläpp med antändning.

Skadetyp

Personskador»
hälsoeffekter:

Skador och döds-
fall genom bränn-
skada. Max. antal
påverkade vid kän-
da olyckor ned ut-
släpp från gasled-
ning ca 15. (Kata-
strofala olyckor
i LNG-terminal kan
ge större antal
dödsfall.)

Skador på natur-
niljcn:

begränsade

ikonomiska för-
luster :

byggnader kan rase-
ras vid explosion

Iränder i bygg-
lader kan
initieras

Geografisk
fördelning

Lokal

Social
fördelning

Jämn

Tidsmässig
fördelning

Omedelbar skada

Sannolikhet

Olyckor med stort
antal dödade (över
10) kan anses som
sällsynta.

Olyckor med enstaka
omkomna anses van-
liga, men faller
inte under kate-
gorin 'katastrofala
olyckor

Skyddsåtgärder

Inga garantier möj-
liga.
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inte innebära att inte betydligt fler kan drabbas under
ogynnsamma omständigheter.

En sammanfattning av riskerna i samband med naturgas återfinns i
Tabell 4-5.

4.5 PETROLEUMBRÄNSLEN

4.5.1 Yrkesrisker vid oljeutvinning till havs

Energikommissionen byggde sin bedömning av risken för
dödsolyckor med många omkomna vid oljeutvinning till havs på
underlag från det Norske Veritas /3/, se Tabell 4-6.

Tabell 4-6. Sannolikheten för stora olyckor vid oljeutvinning
till havs enligt /3/.

Antal omkomna Sannolikhet per TWh
överstiger bränsle-energi

20 8.5 x 10"5

50 6.6 x 10"5

100 5.7 x 10"6

200 (2.9 x 10~7)

Olyckorna med plattformarna Alexander Kielland i mars 1980 där
123 personer omkom, och Ocean Ranger i februari 1982 där 84 per-
soner miste .ivet, får betraktas som bekräftelser på att stora
olyckor i samband med oljeutvinning till havs är fullt möjliga.

4.5.2 Oljeutsläpp

De omedelbara skadorna av större oljeutsläpp efter grundstötning
av tankfartyg har demonstrerats vid flera tillfällen under de
senaste decennierna. De långsiktiga ekologiska effekterna av
sådana utsläpp är emellertid inte klarlagda. Energikommissionen
lät därför genomföra en studie av tänkbara ekologiska konsekven-
ser av mycket stora oljeutsläpp i Östersjön. Studien utfördes
av Linden /11/, och visar på omfattande ekologiska konsekvenser
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efter ett totalhaveri av en supertanker med utsläpp av 75 000 -
100 000 ton råolja. Fyra tankfartygshaverier med utsläpp av
denna omfattning hade då inträffat. Även om inget sådant haveri
inträffat i Östersjön, kunde ett sådant utsläpp inte avfärdas
som hypotetiskt. Studien visade att vissa sjöfågelsarter som
redan nu är hotade, skulle kunna utrotas vid en sådan olycka.
För övrigt förutsågs dock inga bestående skador. Återhämtnings-
tiden bedömdes till några decennier.

Kommissionens expertgrupp för säkerhet och miljö påpekade risken
för ännu större oljeutsläpp vid olyckor i samband med oljeutvin-
ning i Nordsjön.

Senare har risken för utblasningar vid oljeutvin-'ing i Nordsjön
studerats av bl a Dahl /33/. Enligt denna kan sex utblasningar
förväntas på den norska kontinentalsockeln i samband med olje-
letning under perioden 1981 - 2000. Därutöver kan tre utblas-
ningar väntas inträffa vid fasta plattformar varav en med brand.
Risken för en utblåsning med stort oljeutsläpp (8 000 ra /dygn
under flera månader) under danna tid uppskattades till ca. 50%.

Tabell 4-7 sammanställd av Dahl /33/ anger några av de största
utblåsningarna vid havsbaserad oljeutvinning. Tre av dessa
inträffade sedan Energikommissionens arbete avslutades.

Tabell 4-8 sammanfattar riskbilden för stora oljeutsläpp.

Tabell 4-7. Oljeutsläpp vid utblasningar till havs.

Är

1979/80

1971

1980

1977

1980

1969

Oljefält

Ixtoc, Mexico

Western Off-
shore 3, Iran

Funiva 5, Nigeria

Ekofisk B, Norway

Hosbah,
Saudi Arabia

St. Barbara, USA

Spill rate
(b/d)

30 000

20 000

13 500

17 500

12 000

500

Varaktighet
(dagar)

287

24

14

8

8

(10)

Utsläppt
mängd (bbls)

3 100 000

480 000

200 000

140 000

100 000

60 000



Tabell 4-8. Konsekvensmatris - Oljeutsläpp aftar tankarhavari allar utblianing från oljekälla till havs.

Skadatyp

Personskador,
hälsoeffekter:

Risk för parson-
skador och döds-
fall vid utblis-
ning från olje-
källa. Upp not
250 anställda på
oljeplattform
kan omkomna vid
olyckliga om-
ständigheter

Skador pi miljön:

Omfattande ned-
smutsning av
stränder, all-

Geografisk
fördelning

i.
^̂

Lokal

Regional

Social
fördelning

Yrkesrisk

Påverkan kan sträcka
sig mycket långt |
från utsläppsplatsen.

varliga ekologiska
störningar 1 strand-
zor.en, med itar-
hämtningstider
över decennier. Ut-
rotning av vissa
arter sjöfågel
tänkbar.

Ekonomiska förlust*ir:

Stora kostnader för
strandsanering tänk-
bara (100-tals HKr).
Nersmetning av fiske-
redskap. Hinskade
fångster av fisk under
en övergångstid som
kan vara något
decennium.

Drabbar framför
allt fiskare

Tidsmässig
fördelning

Omedelbar skada

Skadorna kan
bestå över
decennier

Sannolikhet

Mindre oljeutsläpp
med lokala, över-
gående effekter
tan betecknas som
vanliga.

Mycket stora ut-
släpp med bestå-
ende skador be-
tecknas som ovan-
liga.

Skyddsåtgärder

Inga garantier är
möjliga

to
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4.5.3 Bränder och explosioner vid transport av lätta
petroleumprodukter

Risken för stort antal personskador vid transportolycxor med
bensin och LPG studerades för Energikommissionen av Battelle-
institutet i Frankfurt /9/. Hanteringen i Göteborgs hamn valdes
som exempel för studien. För de flesta tänkbara typer av
olyckor översteg det beräknade antalet dödsfall inte 100. I
dessa ingick dödsfall orsakade av luftföroreningar från bränder.

Haveri med tankbil eller järnvägsvagn lastad med gasol bedömdes
kunna ge över 100 dödsfall under ogynnsamma omständigheter.
Kollision mellan en bensinlastad tankbåt och en passagerarfärja
bedömdes också under olyckliga omständigheter kunna leda till
flera hundra dödsfall. Den sammanlagda sannolikheten för
olyckor i samband med bensin- och gasoltransporter med fler än
100 dödsfall uppskattades till ca. 10 per år vid den nuvarande
transportvolymen genom Göteborg.

En senare studie av risker vid transporter av olika bränslen i
USA presenterad av Franklin /26/ visar möjligen något högre
maximalkonsekvenser (dock utan uppgift om uppskattad sannolik-
het) se Tabell 4-9. Det bör noteras att en transportolycka med
LPG i Spanien i juni 1978 krävde över 100 dödsoffer. Risken för
mycket stora olyckor vid transport av petroleumbränslen kan
därför inte betraktas som hypotetisk.

Tabell 4-9. Risker vid transport av lätta petroleumprodukter
enligt Franklin /26/.

Bränsle Dödsfall/TWh Max konsekvens
antal dödsfall

Propån 4 x 10 800

_2
Bensin 2 x 10 40

Genomsnittsrisken redovisad i Tabell 4-8 kan förefalla hög.
Översatt till bensintransporter i Sverige motsvarar dödsfalls-
risken emellertid högst ca ett dödsfall per år vilket inte är
orimligt om uppskattningen omfattar även normala trafikolyckor
där tankbilar är inblandade. Sannolikheten för olyckor med
maximal konsekvens anges ej av Franklin /26/.

En sammanfattande beskrivning av riskbilden återfinns i Tabell
4-10.



Tabell 4-10. Konsekvensmatris - Transportolyckor med bensin och gasol.

Skadetyp Geografisk
fördelning

Social
fördelning

Tidsmässig
fördelning

Sannolikhet Skyddsåtgärder

Personskador,
hälsoeffekter:

Skador och döds-
fall genom bränn-
skada

Lokala Jämn Omedelbara skador Olyckor med ensta-
ka omkomna måste
anses som vanliga,
olyckor med stort
antal omkomna som
sällsynta

Inga garantier
möjliga

Skador på miljön: o

Ekonomiska förluster:

Bränder i byggnader
kan initieras.



Tabell 4-11. Konsekvensmatris - Brand i oljelager

Skadetyp

Personskador,
hälsoeffekter:

Risk för överdöd-
lighet pga expo-
nering för för-
höjd halt S0-.

Förhöjd cancer-
risk. Brand i
Göteborg bedömd
kunna ge högst
10 dödsfall.

Skador på naturmilj

Troligen inga av
väsentlig bety-
delse.

Ekonomiska förluste

Begränsas till
skadan i olje-
lagret.

Geografisk
fördelning

Lokala

ön:

r:

Social
fördelning

Jämn

Drabbar ägaren
till anläggningen

Tidsmässig
fördelning

Okänd

Omedelbar
skada

Sannolikhet

Ovanlig

Skyddsåtgärder

Inga garantier
möjliga
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Brand i raffinaderi eller oljelager

En brand i ett raffinaderi eller oljelager kan ge direkta bränn-
skador om brinnande olja rinner ut i omgivningen. Rökgaserna
kan också ge hälsoeffekter i omgivningen med viss överdödlighet
som följd.

Energikommissionen lät Battelle-institutet i Frankfurt utföra en
riskstudie inriktad på verksamheten i Göteborg /9/. Det konsta-
terades att risken for utströmning av brinnande olja kunde för-
summas med de invallningar som utnyttjades och den topografi som
gäller. Rökgaser från en brand i en stor oljetank befanns kunna
ge högst ca. tio dödsfall. Inget underlag för uppdatering av
dessa uppskattningar har påträffats. Tabell 4-11 sammanfattar
riskbilden.

4.6 KOL

Koltillgångarna i Sverige är små och kolbrytning i Sverige beak-
tades inte i någon av de energistudier som utvärderades av Ener-
gikommissionen. Olyckor i samband med kolbrytning togs ändå med
i studien, som ett resultat av den policy som Energikommissionen
antagit, nämligen att också betrakta olyckor eller miljöpåverkan
som kunde ha betydelse i andra länder som ett resultat av ener-
gianvändningen i Sverige.

I början av 1900-talet inträffade kolgruveexplosioner med mer än
100 dödsfall tämligen ofta. Förändringar av utvinningstekno-
login och ökad omsorg om säkerheten i gruvorna har resulterat i
en förbättrad situation och endast ett fåtal sådana olyckor har
inträffat under de senaste decennierna. Ändå är brytning av kol
under jord en av de farligaste sysselsättningarna inom energi-
sektorn. De stora olyckorna bidrar emellertid endast med ca 10%
av den totala dödsrisken. Som jämförelse med andra energi-
källor, ges några kvantitativa data för stora gruvolyckor i /3/.
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Tabell 4-12. Risk för stora olyckor vid kolhantering enligt det
Norske Veritas /3/.

Antal Sannolikhet per 1000 MW Sannolikhet per TWh
omkomna kondenskraftverk vid bränsleenergi
större 20 års drift
än

20

50

100

200

0.062 - 0.086

0.025 - 0.043

0.014 - 0.029

0.009 - 0.021

1.7 x 10"4 - 2.3 x 10"4

6.7 x 10"5 - 1.14 x 10"4

3.7 x 10"5 - 7.7 x 10"5

2.4 x 10"5 - 5.6 x 10"5

Det är viktigt att observera att stora variationer i risk före-
kommer mellan olika gruvor beroende på de lokala förhållandena
och den brytningsteknik som används. Vid dagbrott torde risken
ligga betydligt lägre än vad som anges i tabellen.

Uppgifter av t ex Simon /31/ tyder på ?itt väsentliga minskningar
av yrkesrisken i samband med kolbrytning under jord har upp-
nåtts. Det är emellertid oklart om detta i påtarli.g grad
påverkar bedömningen av risken för olyckor sed stort antal
omkomna.

Riskbilden har sammanfattats i Tabell 4-13.



Tabell 4-13. Konsekvensmatris - Ras eller explosion i kolgruva.

Skadetyp Geografisk
fördelning

Social
fördelning

Tidsmässig
fördelning

Sannolikhet Skyddsåtgärder

Personskador.
hälsoeffekter:

Skador och döds-
fall genom fysisk
påverkan, bränn-
skador, kvävning.
Max antal påver-
kade några 100.

Lokal Yrkesrisk Omedelbara skador Olyckor med en-
staka dödsfall
måste betraktas som
vanliga, olyckor
med stort aical
omkomna som ovan-
liga

Inga garantier mot
olyckor är möjliga

Skador på naturmiljön:

Ej aktuella

Ekonomiska förluster:

Berör endast gruvan
Drabbar ägaren till
gruvan, med indi-
rekta effekter för
de anställda
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4.7 KÄRNENERGI

Energikommissionen tillkom som ett resultat av de skilda upp-
fattningar som rådde i Riksdagen om kärnkraftens roll i den
framtida svenska energiförsörjningen. Därför är det inte över-
raskande att stora insatser gjordes för att studera tänkbara
risker med denna energikälla.

Som grund för sina bedömningar utnyttjade kommissionen en ambi-
tiös utredning utförd för tryckvattenreaktorer och kokarreak-
torer i USA /2/, den s k Rasmussenutredningen, kompletterad med
specialstudier för två kokarreaktorer av Asea-Atoms konstruk-
tion, nämligen Barsebäck 1 och Forsmark 3. Den förra fick re-
presentera den äldre typen med yttre cirkulationskretsar, den
senare den mest moderna svenska anläggningen. För Barsebäck
kunde Energikommissionen utnyttja en utredning gjord för Statens
Kärnkraftinspektion av Studsvik Energiteknik AB /7/ och lät
dessutom en grupp konsulter med kritisk inställning till kärn-
kraftverkens säkerhet utföra en parallell utredning /4/. Asea-
Atom fick i uppdrag att genomföra en utredning för Forsmark 3

I samtliga dessa utredningar uppskattades sannolikheten för en
härdsmälta med frigörelse av en stor del av reaktorhärdens inne-
håll av klyvningsprodukter till inneslutningsbyggnaden. Figur
4-3 visar en jämförelse mellan beräknade sannolikheter för härd-
smältning. De två uppskattningarna för Barsebäck skiljer sig
med en faktor 5, vilket främst beror på mer pessimistiska anta-
ganden i MHB-studien /4/ beträffande sanno.ikhet för rörbrott,
bristfällig funktion hos nödkylningssystemet och antalet transi-
enter årligen som kräver reaktoravställning. Skillnaden i upp-
skattning ligger dock inom osäkerhetsintervallet som antogs vara
minst en faktor 5. Ingen av dessa utredningar gör anspråk på att
täcka alla tänkbara haveriförlopp. Bland viktiga tänkbara orsa-
ker till ett haveri sorr. inte behandlas kan nämnas brand och
sabotage.

Storleken av det radioaktiva utsläppet efter ett stort härdha-
veri uppskattades pä samma sätt som i "Rasmussen-utredningen".
Enligt denna skulle sannolikheten för ett stort okontrollerat
utsläpp, som omfattar mer än 10% av reaktorhärdens innehåll av
isotoper som jod och cesium, efter ett haveri med härdsmälta
vara ca. 20% för en tryckvattenreaktor och 50% för en kokar-
reaktor .

Konsekvenserna av en härdsmälta i en svensk reaktor studerades
endast för Barsebäck. Två parallella studier gjordes, se /13/.
Resultaten skiljer sig inte väsentligt när det gäller risken för
cancer orsakad av strålningen. Avvikelserna är emellertid stora
när det gäller risken för dödsfall i akut strålsjuka och när det
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gäller radioaktiv beläggning av markområden. Enligt Edlund och
Gyllander /8/ kan inga akuta dödsfall väntas på avstånd över 20
km från anläggningen. Beya /6/ kom fram till att en viss risk
föreligger för akuta dödsfall även på större avstånd om evakue-
ring inte kan verkställas inom sex timmar.

Det område där stråldosen efter olyckan skulle överstiga 0.1 Sv
på 30 år i skulle enligt Beya /6/ kunna omfatta upp mot 10 000.-
20 000 km medan Edlund och Gyllander /8/ fann 700 - 20 000 km
vara en mer rimlig uppskattning. De internationella aspekterna
på stora utsläpp av radioaktivitet illustrerades av Beya /6/ rr.ed
Figur 4-4 som visar hur en stor del av Europa ligger inom risk-
zonen vid en olycka i Barsebäck om kriteriet sätts vid 0.01 Sv
på 30 år. Tillfälliga restriktioner för användning av jord-
bruksprodukter angavs kunna beröra de största områdena, dock
utan uppgifter om riskzonens storlek.

Dessa utredningar gjordes vid en tidpunkt då såväl risken för en
härdsmälta som risken för ett stort utsläpp av klyvningprodukter
kunde betraktas som hypotetiska.

Haveriet i Three Mile Island 1979 gav en tydlig demonstration av
risken för härdsmältning. Detta ledde til! att Reaktorsäker-
hetsutredningen /16/ rekommenderade ett antal åtgärder för att
förbättra reaktorsäkerheten i Sverige. Utredningen angav sanno-
likheten för härdsmältning till ca. 4 x 10~ med ett osäkerhets-
intervall av en faktor 10, vilket inte avviker från det underlag
Energikommissionen presenterat.

Sedan dess har Kärnkraftinspektionen, i samarbete med kraftföre-
tagen, genomfört ingående studier av tänkbara haveriförlopp i
svenska kärnkraftverk. Dessa har omfattat teoretiska uppskatt-
ningar av sannolikheten för härdsmälta vid olika slag av fel-
funktioner i anläggningen samt teoretisk modellering av förlop-
pet efter härdsmälta med uppskattning av storleken av det radio-
aktiva utsläppet. En sammanställning av resultaten av dessa stu-
dier vad gäller den uppskattade sannolikheten för härdsmältning
har gjorts av Pershagen /49/. Figur 4-3 visar en jämförelse mel-
lan dessa resultat och tidigare uppskattningar. Liksom i de ti-
digare teoretiska riskstudierna beaktas inte haverier orsakade
av t ex brand eller sabotage. Avsikten har inte heller varit att
presentera en uppskattning av absolutnivån för haveririsken,
endast att identifiera eventuella svagheter i säkerhetssystemen.

1) Dvs tre gånger bakgrundsstrålningen.
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Dessa specialstudier för enskilda kärnkraftverk har utförts med
förbättrat dataunderlag t ex när det gäller felfunktionsdata för
system och komponenter. Man har också försökt ta hänsyn till den
kritik som riktades mot den sk. Rasmussen-utredningen vad gäller
t ex risken för mänskligt felhandlande. Modellering av termo-
hydrauliska förlopp framför allt i inneslutningen har även
förbättrats sedan mitten av 70-talet. Detta innebär att
osäkerheten i uppskattade haverisannolikheter har kunnat minskas
när det gäller de typer av haverier som låter sig analyseras med
felträdsmetoder. Om det är fråga om att uppskatta absolutnivån
för haveririsken är det dock ofrånkomligt att en viss
ytterligare osäkerhet tillkommer, som knappast är möjlig att
kvantifiera. Denna osäkerhet rymmer händelser som inte kan
beaktas i en statistisk betraktelse eller som inte har
förutsetts.

Som en följd av dessa studier har flera åtgärder vidtagits för
att förbättra säkerheten, och det är därför Kärnkraftinspektio-
nens bedömning /40/ att sannolikheten för svåra härdhaverier i
svenska reaktorer är lägre än de uppskattningar som gjordes av
Energikommissionen och Reaktorsäkerhetsutredningen. Man menar
emellertid inte att sannolikheten är så låg, eller så säkert
känd att ma-n kan bortse från risken för att sådana olyckor trots
allt kan inträffa.

Olyckan i Three Mile Island ledde också till att två utredningar
av konsekvenser av stora utsläpp av radioaktiva klyvningsproduk-
ter från svenska kärnkraftverk utfördes /15/ och /23/. Bada
visar att akuta dödsfall på avstånd av upp mot 50 km från
anläggningen inte kan uteslutas. Strålskyddsinstitutets utred-
ning /15/ pekar också på risken för att stora landområden blir
obeboeliga under 10-tals år. Restriktioner för användning av
jordbruksprodukter anses också kunna bli nödvändiga på stort
avstånd från olycksplatsen (upp mot 1 000 km nämns). Senare
beräkningar av de tänkbara konsekvenserna av ett stort utsläpp,
som utförts med förbättrade beräkningsmodeller ger i stort sett
liknande resultat, se /40/. Kompletterande beräkningar har också
gjorts som visar att stort antal akuta dödsfall och omfattande
markbeläggning kan undvikas om utsläppen kan begränsas till 0.1%
av reaktorhärdens innehåll av radioaktiva ämnen.

Under intryck av detta föreskrev regeringen att anordningar för
filtrerad ventilation av inneslutningen skulle installeras i
Barsebäck. Studier av möjligheter till utsläppsbegränsande
Åtgärder vid de andra svenska kärnkraftverken initierades också.
Filtrerad ventilation av inneslutningen finns i Barsebäck sedan
oktober 1985.
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Olyckan i Tjernobyl i april 1986 utgjorde en bekräftelse av de
teoretiska förutsägelser som varnat för möjligheten av omfattan-
de konsekvenser vid ett stort utsläpp av radioaktivitet. I
slutet av augusti 1986, när detta skrivs, är varken säkra upp-
gifter om utsläppets omfattning eller konsekvenserna i närområ-
det tillgängliga. För svenskt vidkommande kan endast konsta-
teras att olyckan illustrerar möjligheten av nedfall av bl a jcd
och cesium på avstånd upp mot 1 000 - 2 000 km i sådan omfatt-
ning att restriktioner för användning av fisk, bär, vilt och
jordbruksprodukter anses nödvändiga.

För en generell bedömning av risken för katastrofala olyckor i
kärnkraftverk efter Tjernobyl är det i första hand en fråga som
är aktuell, nämligen om liknande stora utsläpp är möjliga även
från kärnkraftverk av andra typer. Något liknande utsläpp har
inte förekommit från en lättvattenreaktor. Risken kan därför
betecknas som hypotetisk, men det måste ändå konstateras att
flera tänkbara händelsekedjor som leder till ett stort utsläpp
har identifierats i de riskstudier som gjorts.

Visserligen tycks många nu anse att vissa antaganden i riskstu-
dierna under 70-talet innebär en för pessimistisk bedömning av
utsläppets etorlek vid vissa olycksförlopp. Det är t ex tro-
ligt att sannolikheten för s k ångexplosion som skadar inneslut-
ningen överskattats under 70-talet, se t ex /18/. Vidare före-
faller det för vissa olycksförlopp som om en större andel av den
radioaktivitet som frigörs från bränslet stannar kvar i inne-
slutningsbyggnaden, än vad som antogs i slutet av 70-talet. Men
detta är av mindre principiell betydelse så länge som flera
tänkbara olycksförlopp med stor säkerhet leder till ett stort
utsläpp. Därför har Statens Kärnkraftinspektion nyligen konsta-
terat /35/ att utsläpp omfattande 1 - 10% av radiologiskt in-
tressanta nuklider som jod och cesium inte kan uteslutas. Man
konstaterar också att ännu större utsläpp kan erhållas efter
härdsmälta från vissa anläggningar om inte förstärkning av
inneslutningen kommer till stånd. Det framgår av Kärnkraft-
inspektionens sammanställning av de teoretiska studier av have-
riförlopp med härdsmältning som gjorts för svenska reaktorer att
detaljutformningen av inneslutningsbyggnaden kan få stor bety-
delse för utsläppets storlek. Frågan om den möjliga omfatt-
ningen av ett utsläpp behandlades också i nyligen publicerade
översiktsartiklar av Kelber /46/ och Norman /50/. Dessa ger i
stort sett stöd åt den uppfattning som redovisats av Kärnkraft-
inspektionen /40/.

I själva verket kvarstår risken för ett stort utsläpp även i
Barsebäcksverket, trots den filtrerade ventilationen av inne-
slutningsbyggnaden. Filtret bedöms av Kärnkraftinspektionen
kunna innehålla huvuddelen av de radioaktiva klyvningsprodukter
som kan ge markbeläggning av betydelse, för <le haverier som
ansetts ge de största bidragen till risken för övertrycksbrott
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pa inneslutningen /40/. För vissa haverier t ex tankbrott eller
vid felfungerande skalventiler gör filtret emellertid ingen
nytta /30/ . Med nuvarande kärnkraftteknik är det därför inte
möjligt att ge absoluta garantier mot ytterligare olyckor med
utsläpp av samma storleksordning som från Tjernobyl.

Islam och Lindgren /48/ har nyligen hävdat at; det finns anled-
ning att ompröva bedömningen av den genomsnittliga sannolikheten
för härdsmälta efter haveriet i Tjernobyl. Efter två inträffade
haverier med omfattande frigörelse av klyvningsprodukter från
härden under sammanlagt ca. 4 000 driftår, kan sannolikheten för
en sådan händelse uppskattas till ca. 5 x 10 per driftår. Man
måste då anta att de anläggningar som drabbats av haverier är
representativa för övriga kärnkraftverk och att de bakomliggande
orsakerna till haverierna föreligger också vid andra kärnkraft-
verk- Sådana antaganden är uppenbarligen tveksamma, se avsnitt
4.2. Den uppskattade sannolikheten för härdhaveri råkar dock
sammanfalla med den övre gräns som angivits av Energikommissio-
nens Expertgrupp för Säkerhet och Miljö och Reaktorsakerhetsut-
redningen, se figur 4-3.

Med två inträffade stora härdhaverier efter ungefär 4 000
driftår är det inte orimligt att fråga sig om de bedömningar som
presenterats av Energikommissionen och Reaktorsäkerhets-
utredningen kan ha varit för optimistiska när det gäller kärn-
kraftanläggningar i allmänhet. När det gäller svenska anlägg-
ningar kan man konstatera att samma händelseförlopp, som i Three
Mile Island och Tjernobyl, är uteslutna av tekniska skäl. Även
i övrigt är skillnaderna mellan de havererade kärnkraftverken
och svenska anläggningar när det gäller konstruktion, säker-
hetssystem och driftorganisation så stora att man knappast kan
dra några direkta slutsatser om haveririsken i svenska anlägg-
ningar med ledning av de två inträffade haverierna.

Trots de erfarenheter som vunnits och de omfattande teoretiska
riskstudier som gjorts, måste sannolikheten för stora reaktor-
olyckor i framtiden bedömas som mycket osäker. De haverier som
inträffat är inte nödvändigtvis representativa. De teoretiska
riskstudier som gjorts täcker uppenbarligen inte alla tänkbara
haveriförlopp och innehåller också i sig en betydande osäkerhet.
Kvantitativa uppskattningar av sannolikheten för haverier måste
därför närmast betraktas som räkneexempel baserade på olika
antaganden om haverifrekvensen i framtiden. Tabell 4-14 visar
hur antaganden om haveri frekvensen påverkar den samlade risken
för reaktorolyckor. De antaganden som har gjorts där kan möj-
ligen betraktas som extrema i den meningen att de antingen bort-
ser från vad som inträffat (bedömning på grundval av resultat
från teoretiska riskstudier) eller bortser från de skillnader
som finns mellan ol.ka anläggningar (bedömning på grundval av
två haverier under 4 000 driftår).
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När det gäller risken för olyckor som ger akuta strålskador och
tvingar till evakuering av landområden i Sverige är det i huvud
sak endast de svenska kärnkraftverken som är av betydelse. I
tabell 4-14 redovisas beräkningar av den samlade olycksrisken
för antaganden om haverifrekvensen som motsvarar Reaktorsäker-
hetsutredningens bedömningar med ett något reducerat osäkerhet-
sintervall. Som framgått tidigare är det Kärnkraftinspektionens
uppfattning att haveririsken nu är lägre. Eftersom den bedöm-
ningen inte uttryckts kvantitativt och skillnaden i beräknad
sannolikhet för härdsmälta i Barsebäck enligt tidigare /7/ och
nyligen utförda beräkningar /37/ är måttlig, se figur 4-3, bör
Reaktorsäkerhetsutredningens bedömning fortfarande kunna utnytt-
jas för att grovt uppskatta risken. Även vid de mest pessimis-
tiska av de antaganden som gjorts i tabellen beträffande haveri-
frekvensen finner man att en sådan olycka i genomsnitt bara kan
förväntas en gång på 100 generationer. Sannolikheten för att
uppleva något sådant i Sverige fram till den beslutade avveck-
lingen av kärnkraften skulle med dessa bedömningar av haveriris-
ken vara mindre än 0.1% Problemet är naturligtvis att olyckor i
princip kan inträffa när som helst.

När det gäller risken för haverier som ger problem av samma slag
som uppträtt i Sverige efter olyckan i Tjernobyl, d v s förhöjda
strålningsnivåer i jordbruksprodukter, bär, fisk, renkött och
vilt, måste man ta hänsyn till att det finns ca. 200 kärnkraft-
verk i Europa av varierande konstruktion, som ligger på sådant
avstånd från Sverige att ett stort okontrollerat utsläpp skulle
kunna ge den typen av konsekvenser, se figur 4-5. Om sannolik-
heten för ett stort utsläpp från dessa kärnkraftverk verkligen
är så hög som 1/4000 driftår (vilket alltså drifterfarenheten
skulle kunna indikera) måste man räkna med att varje generation
kommer att få uppleva 3-4 sådana händelser.

Risker för okontrollerade stora utsläpp av radioaktiva ämnen
finns också i samband med transporter, upparbetning och lagring
av använt bränsle. Problemet diskuteras i Energikommissionens
underlagsmaterial /13/. Där är slutsatsen att haverikonsekven-
serna i varje fall inte kan väntas bli mer omfattande än vid ett
kärnkraftverkshaveri.

Nyligen publicerade teoretiska studier, se t ex Fullwood /34/
och Jackson /41/, styrker detta. Konsekvenserna får dock en
annan karaktär, med tyngdpunkt på ökad cancerrisk, eftersom
utsläppen avser långlivade klyvningsprodukter.
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Tabell 4-i4. Räkneexempel avseende risker för kärnkraftolyckor

Konsekvens Härdsmälta ned åt-
minstone begrän-
sade effekter i
omgivningen

Härdsmalta med
stort okontrollerat
utsläpp

1)Sannolikhet för minst
en olycka i 12 svens-
ka kärnkraftverk under
en persons livstid
(70

Med Reaktorsäkerhets-
utredningens bedömning
av haveririsken

3%
(Sällsynt)

0.3%
(Sällsynt)

Haveririsken antagen
5 gånger högre än
enligt Reaktorsäker-
hetsutredningen.
(Var tionde härdsmälta
antas leda till stort
okontrollerat utsläpp.)

8%
(Sällsynt)

0.8%
(Sällsynt)

Sannolikhet för minst
en olycka i 200 euro-
peiska kärnkraftverk
under en persons livstid
(70 år)

Med Reaktorsäkerhets-
utredningens bedömning
av haveririsken

43%
(Sällsynt)

5%
(Sällsynt)

Med bedömning av
haveririsken baserad
på två inträffade
härdsmältor under
4 000 driftår, varav
en med okontrollerat
utsläpp

>99%
(Ovanlig, i
snitt vart
år)

genom-
10:e

97%
(Ovanlig, i
snitt vart
år)

genom-)
20:e

1) Uppskattningen avser 840 driftår.

2) Enligt Kärnkraftinspektionens bedömning är haveririsken i
svenska anläggningar nu lägre.

3) Det bör observeras att haveririskerna kan minskas genom olika
tekniska och administrativa åtgärder och att det i praktiken
sannolikt är ett mindre antal anläggningar som svarar för en
stor del av den potentiella risken.



Tabell 4-15. Konsekvensmatris - Stort utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnenergianläggning.

Skadetyp

Personskador,
hälsoeffekter:

)ödsfall och ska-
lor i akut strål-
;juka. Fosterska-
lor. Ökad cancer-
frekvens. Ökad
frekvens av gene-
tiska skador.

Skador på natur-
miljön:

)kända.

"konomiska för-
uster:

Skyddsåtgärder
•fter inträffad
lycka omfattar
vakuering, sane-
ing, kassering
v jordbrukspro-
.ukter och ev.
est.riktioner mot
Jrdbruksproduk-

Geografisk
fördelning

Lokala - Regionala

Akuta skador möj-
liga i en närzon
(ut till ca 50 km)
Ökad cancerfrek-
vens i stort om-
råde, upp mot 1000
- 2000 km från an-
läeftninKen.

Lokala
Kan möjligen vara
av betydelse i när
zonen

Lokala - Regionala

Evakuering, avlys-
ning, sanering,
berör ett område
ut till 50 - 100
km. Ekonomiska
konsekvenser kan
sträcka sig ut
till 1000 - 2 000
km från anlaRR-

Social
fördelning

Barn och ungdom
löper högre cancer-
risk. Så även per-
soner med speci-
ella kostvanor.

Drabbar anlägg-
n i ngs innehavaren,
fastighetsägare i
närområdet, samt
i första hand jord-
bruk och fiske ut
till 1000 - 2000
km ut från anlägg-
ii ingen.

Tidsmässig
fördelning

Effekterna kan
sträcka sig över
decennier.

Effekterna kan
gälla decennier
i närområdet.
troligen upp mot
något år på stort
avstånd.

Sannolikhet

Olycka med stort
utsläpp från lätt-
vattenreaktor av
svensk typ måste an-
ses som hypotetisk.

Vindriktning och
meteorologiska för-
hållanden det av-
görande särskilt
omfattning av
akuta skador

Akuta skador i Sve-

Skyddsåtgärder

Ingen garanti mot
stort utsläpp.
Beredskapsplanering
kan reducera risk
för omfattande
akuta skador.

rige efter olycka kan
anses sällsynta.
Olyckor som ger för-
hörd cancerrisk samt
restriktioner för
iordbruk och fiske
kan väntas bli
ovanliga.

en
to
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Erfarenheten ger inte heller någon anledning att bedöma sanno-
likheten för ett stort okontrollerat utsläpp i samband med tran-
sporter, upparbetr.ing eller förvaring av använt kärnbränsle som
högre än vid ett kärnkraftverk. Något sådant utsläpp har ju
ännu inte inträffat.

Slutsatsen i Energikommissionens underlagsmaterial, nämligen att
en bedömning av kärnkraftens katastrofrisker bör grundas på ris-
ker vid reaktorhaverier, står sig därför gott.

Tabell 4-15 sammanfattar riskbilden för kärnkraftverk.

När det slutligen gäller stora läckage av radioaktiva ämnen från
slutförvar för använt kärnbränsle eller annat långlivat högak-
tivt avfall, måste riskbedömningarna sträcka sig över tidspers-
pektiv som man i andra sammanhang aldrig tvingats bekymra sig
över. Med de förslag till slutförvar som presenterats i Sverige
inom KBS-projektet, förefaller det inte finnas anledning att tro
att stora utsläpp kan uppträda under de närmaste seklerna efter
att förvaret slutits till. I det längre tidsperspektivet, över
tusentals år, kommer alltid en viss osäkerhet att föreligga.
Riskerna måste tills vidare betraktas som hypotetiska, men någon
möjlighet till återföring av erfarenheter för att nu förbättra
konstruktionen av slutförvaret finns inte om läckagerisken
skulle komma att visa sig vara en realitet. Även om problemen
studerats ytterligare sedan Energikommissionens tid och förbätt-
rade utformningar av slutförvar föreslagits, har situationen i
stort när det gäller bedömningen av denna risk inte förändrats
mycket•

4.8 VINDKRAFT, BIOMASSA M.M.

Energikommissionen identifierade inga tänkbara olycksförlopp i
anläggningar för utnyttjande av vindenergi, bioenergi, solenergi
som skulle kunna tänkas leda till katastrofala konsekvenser. En
nyligen utförd omfattande genomgång av miljöeffekter och risker
vid användning av förnybara energikällor, se Stjernqvist /43/
anger inte heller några sådana risker.

Möjligen kan stora vindkraftverk innebära en ökad risk för
haveri med passagerarflygplan som av någon anledning kommit ner
på för låg höjd (ökad risk vid nödlandning). Riskökningen för
flygtrafiken blir mycket marginell och blir desamma när det
gäller omfattning och typ som vid andra slag av flygolycker.
Risken kommer troligen inte att betraktas som begränsande på
annat sätt än att restriktioner mot vindkraftverk troligen
införs i den omedelbara närheten av flygplatser. En annan risk
i samband med vindkraftverk än haverier som leder till att stora
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komponenter, t ex hela blad, slungas iväg. sådana olyckor har
inträffat, den kanske mest kända är när ett flera ton tungt blad
flög iväg hundratals meter från vindkraftverket i Grandpa's Knob
vid en olycka under 40-talet. Konsekvenserna kan dock även i
detta sammanhang förebyggas genom en lämplig lokalisering och
upprättande av säkerhetszoner rund vindkraftverken. De kan inte
heller väntas bli särskilt omfattande.

När det gäller biomassa och solenergi är det svårt att tänka sig
olycksförlopp med katastrofala följder med de typer av teknik
som är aktuella idag. I den mån uppförande av stora behållare
för lagring av gas från biomasseförgasning skulle övervägas, bör
emellertid brand, explosions- och eventuellt förgiftningsrisker
beaktas. Även andra lagringssystem, exempelvis för solenergi-
baserad vätgas, kan tänkas leda till lokalt omfattande olyckor.

4.9 FÖRÄNDRING AV DEN TOTALA RISKBILDEN

Det kan konstateras att de teoretiska riskbedömningar som
Energikommissionen lät sammanställa, i stort sett ger en bild av
risken för katastrofala olyckor orsakade av energisystemet, som
står sig gott i ljuset av senare erfarenheter och utredningar.
Det viktigaste som hänt sedan Energikommissionens tid är att
vissa typer av olyckor, som då kunde betraktas som hypotetiska,
nu har inträffat i verkligheten. Det första dammraset i en hög
svensk vattenkraftdamm och de två reaktorolyckorna i Three Mile
Island och Tjernobyl, liksom Alexander Kielland-olyckan, utgör
påtagliga demonstrationer av möjligheten för katastrofala
olyckor i samband med vattenkraft, kärnkraft och oljeutvinning
till havs.

De tänkbara konsekvenserna av katastofala olyckor är troligen
tämligen väl beskrivna. Det måste bedömas som ytterst otroligt
att några helt oväntade konsekvenser kommer att observeras.

Uppskattningar av sannolikheten för stora katastrofala olyckor
är mycket osäkra för alla de energikällor som är aktuella i
Sverige. För praktiskt beslutsfattande torde dock den grova
kvalitativa indelning som gjorts vara tillräcklig.

Ett försök att sammanfatta de kvalitativa beskrivningarna av
riskbilden för olika energikällor för en enkel jämförelse, har
gjorts i avsnitt 5, Tabell 5-1.
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RISKER OCH ENERGISTRATEG]

5.1 ALLMÄNT

När det gäller att välja energistrategi för att ersätta kärn-
kraften är det uppenbart att det från teknisk synpunkt finns ett
stort antal alternativ. Det är således utan vidare tekniskt
möjligt att bygga ett system mer eller mindre helt baserat på
kolkraftverk i stor skala. Kol har en potential som är minst
lika stor som alla andra energislag tillsammans.

Mycket talar dock för att kärnkraftsersättningen kommer att ske
genom en kombination av flera olika tekniker och energikällor.
Det är också rimligt att yttre ramar för energisystemet kommer
att anges i form av olika begränsningar. Sådana begränsningar
kan anges av miljöskäl, för att begränsa kostnader, för att
begränsa energiimport och utlandsberoende, av regionalpolitiska
skäl m.m. Inga oacceptabla förhållanden får skapas av energi-
systemet. Nuvarande begränsningar innebär t.ex. att kärnkraften
minskas till noll, att vattenkraften i stort sett inte byggs ut
vidare, att svavel- och andra utsläpp begränsas hårt, att olje-
importerna minskar etc. Sannolikt kommer framtida begränsningar
att bli lika hårda eller hårdare, t.ex. beträffande svavel-
utsläppen. Man kan också vänta sig att begränsningar likartade
de som nu finns för vattenkraften kommer att bli aktuella även
för andra förnybara energikällor, som energiodlingar eller
vindkraft. Det är självfallet nu omöjligt att ha en bestämd
uppfattning om av vilken typ sådana begränsningar kommer att
vara och hur stora de blir. Att de kommer är dock uppenbart, och
deras inverkan blir i stort sett att sprida "riskerna" genom att
se till att ingen energikälla kommer att dominera helt.

Också när det gäller att definiera vad som är oacceptabla kon-
sekvenser är det svårt att sia om framtida uppfattningar och i
vilken utsträckning ny teknik kan förändra bilden av idag.
Riskerna för stora katastrofer blir dock säkerligen en avgörande
faktor, inte minst som flera av de tänkbara stora olyckorna har
konsekvenser som kan sträcka sig långt utöver nationsgränserna.
Som diskuterats i tidigare avsnitt så är katastrofriskerna ur
svensk synvinkel främst förbundna med, förutom kärnkraften, olja
(stora transportolyckor i Östersjön), vattenkraft (dammras) och
gas (stora bränder och explosioner). För importbränslena finns
också katastrofrisker förbundna med utvinningen, som dels kan
ses som ett etiskt problem, dels kan bli begränsande för till-
gängligheten av bränslena ifråga. Risker för så omfattande
gradvisa miljöstörningar att de blir oacceptabla och begränsande
för utbyggnader föreligger i praktiken med alla energikällor.
Många av de risker och miljökonsekvenser som idag är allvarliga
och begränsande kan dock minskas betydligt eller eventuellt helt
elimineras med ny teknik och nya principer för utvinning, trans-
porter och användning. Försurning genom utsläpp från förbränning
av fossila bränslen är ett sådant område, redan ined dagens

v
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bästa, kända teknik kan i storleksordningen 90* av exempelvis
SO -utsläppen från koleldning elimineras till en merkostnad som
knappast skulle öka det genomsnittliga detaljpriset på elkraft i
Sverige med mer än ca 5% även vid kolkraftutbyggnader i nivå med
vårt Alt. I. Mot bakgrund av att de svenska elpriserna, enligt
en samstämmig uppfattning, kommer att öka avsevärt under kom-
mande decennier, framstår denna merkostnad som måttlig. Det bör
vidare noteras att med 90% svavelrening och kol med 0.8% S så
motsvarar 10 TWh kolkondensproduktion ungefär samma svavel-
utsläpp som från förbränning av 250 000 ton lågsvavlig eldnings-
olja med dagens teknik, utan rening. Sett mot bakgrund av de
möjligheter som finns till fortsatt oljeersättning och svavel-
begränsande åtgärder vid oljeeldning, så framstår det som ganska
uppenbart att en omfattande satsning på kolkraft inte behöver
vara oförenlig med höga ambitionsnivåer vad gäller sänkning av
de totala svavelutsläppen i Sverige.

1 debatten om energin på lång sikt har det ofta påpekats att de
två viktigaste, mest svårpåverkade och verkligt allvarliga
miljöriskerna är klimatförändringar genom koldioxidutsläpp och
radioaktiv förgiftning. Bägge dessa skulle t.ex. kunna göra
stora landområden obeboeliga och obrukbara för generationer
framåt, antingen genom att klimatet förändras och havsytan
stiger eller genom att mark beläggs med radioaktivitet från
utsläpp.

Koldioxidutsläpp är knappast möjligt att göra något åt annat än
genom minskning av den totala förbränningen av fossila bränslen,
eller val av bränsle. Kol ger t.ex. dubbelt så mycket CO_ per
energienhet som olja medan biomassa inte behöver ge någo€ netto-
tillskott alls om tillväxten motsvarar användningen. Man upp-
skattar f .n. att utsläpp av koldioxid och andra s.k. "växt-
husgaser" i atmosfären kommer att medföra en global temperatur-
ökning på kanske flera grader inom 50-100 år. Detta skulle kunna
förändra nederbördsmönstren och hota bosättning, livsmedelspro-
duktion m.m. på många håll i världen. Effekterna på det svenska
klimatet på sikt är dock svåra att bedöma, de kan bli sådana att
de uppfattas som både negativa och positiva. Dessutom kan havs-
ytan förväntas stiga med storleksordningen flera decimeter till
någon meter med svåra problem globalt som följd. Effekterna är
ännu mycket osäkra, och någon tendens och tidsskala är ännu inte
säkert belagd. Konsekvenserna får dock bedömas som oacceptabla,
även om de ännu är svåra att vare sig klarlägga exakt eller göra
något åt globalt, (se Rodhe et.al. 1986).

På grund av de mycket stora möjliga konsekvenserna av även
enstaka stora kärnkraftsolyckor med låg sannolikhet ar det
heller inte möjligt att i ett långt tidsperspektiv bortse från
riskerna av kärnkraftshaverier med allvarlig radioaktiv förgift-
ning av befolkning och av stora landområden. Till detta kominer
riskerna från andra delar av kärnbränslehanteringen, t.ex. från
avfall och upparbetning.



Även om riskerna med kärnkraft och C0_ har vissa ytliga likheter
genom sin långsiktighet och möjliga otifattning, så är det
emellertid fel att ställa riskerna för klimatförändringar genom
koldioxidutsläpp och skador från långsiktig radioaktiv förgift-
ning från kärnkraften mot varandra, som ibland gjorts i de-
batten. Kärnkraften utgör c:a 3% av den globala energiproduk-
tionen, (c:a 15% i Sverige). Vare sig en avveckling eller för-
dubbling av denna andel kan därför påverka koldioxidutsläppen
eller klimatet mer än marginellt, (som Rodhe et.al. diskuterar),
framför allt inte som sambandet mellan utsläpp av koldioxid och
klimatförändringar är mycket osäkert. Även i ett längre tids-
perspektiv är det alltså inte realistiskt att anta att kärn-
kraften på ett avgörande sätt kan påverka risken för klimat-
förändringar. Radioaktivitet och koldioxid bör behandlas var för
sig.

Endast en kombination i global skala av kraftfulla energi-
besparingsåtgärder och införande av ny energisnål teknik samt
en massiv övergång till icke-fossila energikällor kan på sikt få
ner koldioxidutsläppen mer än marginellt. Dessutom så bidrar
koldioxid enbart med en del av klimatpåverkan, en växande andel
beror på utsläpp av andra gaser i atmosfären från industri och
jordbruk (freoner, metan num.), utsläpp som knappast påverkas
av energipolitiken.

5.2 VAD PÅVERKAR VALET AV ENERGI STRATEGI?

I tidigare avsnitt har risker och miljökonsekvenser redovisats
för de enskilda energislagen, byggstenarna, i den tänkbara
elförsörjningen. De konsekvenser som ej kan förebyggas, eller
som endast kan förebyggas till en hög kostnad, och som är av en
sådan art att skadan, oavsett typ, är omfattande antingen i form
av frekventa mindre skador, eller ovanliga, stora skador, kan i
huvudsak sammanfattas enligt Tabell 5-1.

Övriga energislags miljökonsekvenser och risker, liksom andra
konsekvenser från här nämnda energislag, kan antingen förebyggas
till rimlig kostnad eller bedöms inte kunna åstadkomma skador av
stor omfattning. En intressant iakttagelse är att de inhemska
energislagen, förutom torv som ger CO--utsläpp och vattenkraft,
saknas på listan. Det bör dock noteras att detta förutsätter att
vindenergi, energiodling mm inte kommer till ett sådant om-
fattande utnyttjande att naturresursbelastningen, land-
skapsförändringen, blir oacceptabel.

Det bör vidare noteras att långtgående miljövärnande åtgärder
för exempelvis rökgasrening har förutsatts. Dessa bedöms vara
möjliga att genomföra till en måttlig kostnad på sådant sätt att
konsekvenserna från elproduktionen blir av en godtagbar omfatt-
ning .
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Tabell 3-1. Jämförelse mellan olika energislag mud avseende på risker for stora olyckor.

Biergislag Skadetyp Geografisk Social Tidsmässig Sannolikhet
fördelning fördelning fördelning

Vattenkraft Naturskada Lokal
dattnvräs

Personskada Lokal
(upp mot 1000-
tals dödsfall)

Jämn

Qnedelbar

Qnedelbar

Ovanlig

Sällsynt

Olja

Utvinnings- Personskador
olycka (upp mot 100-

tals dödsfall)

Oljeutsläpp Naturskada

Lokal Yrkesrisk Qnedelbar

Transport-
olycka Personskador

(upp mot 100-
tals dödsfall)

Lokal/
regional

Lokal

•concmiska Utdragen
förluster kan process
drabba fiskare

Jämn Qnedelbar

Ovanlig

Vanlig/
ovanlig

Sällsynt

Naturgas

Gasutsläpp Personskador
med antänd- (upp mot nå-
ning av got 10-tal)
gasmoln)

Lokal Jämn Qnedelbar Sällsynt

Kol
Ras eller
explosion i
kolgruva

Fossila
bränslen

Väsentlig
klimatför-
ändring or-
sakad av 00.-
utslapp

Kärnenergi

Stort ut-
släpp av
radioaktiva
ämnen från
kamkraft-
verk

Stort lack-
age från
slutförvar

Personskador

Naturskador

Personskador
(upp mot 100-
tals eller

Lokal

Global

Lokal/
regional

1000-tals akuta
dödsfall, 1000-
tals eller
10 000-tals
cancerfall)

Bconaniska
skador

ökad cancer-
risk

1

Regionala

Lokala

Yrkesrisk

Jämn

Jämn vad av-
ser skuta
skador

Barn, ungdom
vissa grupper
ned speciella
kostvanor lö-
per okad can-
cerrisk

Drabbar ..ord-
bruk, boskaps-
skötsel, jakt,
fiske

Barn, ungdan
visaa grupper
med speciella
kootvanor
löper högre
risk.

Qnedelbar

Utdragen
process

Akuta skador
inan någon
manad

Ökad cancer-
frekvens un-
der decennier

Kan sträcka
sig över
lång tid

Långtids-
verkan

Ovanlig

Ovanlig/
sällsynt

Ovanlig

Hypotetisk
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De nyckelfrågor som inställer sig blir då följande. Är risken
för dammras i exempelvis Luleälven något som har betydelse för
utformningen av den framtida elförsörjningen? Är det i längden
acceptabelt att transportera stora mängder olja på Östersjön? Är
yrkesriskerna vid kolbrytning så höga att Sverige av etiska skäl
bör begränsa kolanvändningen? Är det acceptabelt att riskera de
skador som kan bli konsekvensen av ett stort kärnkrafthaveri,
Sven om sannolikheten är mycket låg? Är den tänkbara kon-
sekvensen av CO_-utsläpp sådan att vi redan nu bör begränsa
användningen av fossila bränslen så långt det är möjligt?

Förutom dessa frågor, bör vid en värdering av olika energi-
alternativ o^kså de gränser läggas fast, inom vilka övriga
konsekvenser är godtagbara. Det kan exempelvis gälla vilka SO -
och NO -utsläpp som kan tilåtas från elproduktionen, när hänsyn
-tagits till såväl de totala utsläppen som de utsläppsbegränsandR
åtgärder som är rimliga för andra källor än kraftverk. Ett
fastläggande av de områden som med hänsyn till naturvärden mm är
godtagbara för exploatering av inhemska energiresurser är en
annan viktig fråga•

Förfar man på detta sätt blir, åtminstone i teorin, valet mellan
energistratégier en hanterbar fråga. Kärnkraft, liksom vatten-
kraft, är antingen acceptabel eller ej. Samma sak gäller i vissa
avseenden olja och kol. C0_ bör bedömas utifrån dels tids-
faktorn, behöver något göras redan nu, dels huruvida elproduk-
tionen har någon märkbar inverkan på de totala CO^-utsläppen.
Övriga miljökonsekvenser, som regleras av fastställda gränser,
kommer knappast att vara särskiljande mellan de tre alternativ
som definierats i avsnitt 3. Speciellt inte om man sätter in
elproduktionen i ett större sammanhang, där motorfordon och
olika slag av icke-elanknutna industri- och förbränningsanlägg-
ningar står för en helt dominerande del av miljöbelastningen.

Kostnad, försörjningstrygghet och uthållighet blir därför de
avgörande parametrarna i valet av energistrategi. Kan man poli-
tiskt fastställa så utformade gränser för de "tolerabla" kon-
sekvenserna att någon skärpning ej blir nödvändig under lång
tid, åstadkoms dessutom de ibland så hett eftertraktade "fasta
spelreglerna". Ekonomiskt innebär detta sannolikt ett trappsteg,
som säkert förorsakar gny, men därefter kan marknadsekonomin
reglera verkligheten.

Avslutningsvis bör osäkerheten i bedömningarna kommenteras. Av
nyckelfrågorna är det särskilt två, där fakta kan förändras.
Risken för kolgruveolyckor, med återkommande personskador, kan
bli annorlunda. Det är möjligt att nya tekniker kan göra kol-
brytning i stort sett personalfri och därmed helt eliminera
sannolikheten för större katastrofer. Samma gäller i princip för
kärnkraften. Det är inte helt otänkbart att nya reaktortyper och
bränslecykler kan i stort sett eliminera sannolikheten för
haverier med mycket stora utsläpp. Även om kärnkraften i dess
nuvarande utformning avvecklas i Sverige, finns det därför skäl
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att internationellt bedriva en fortsatt forskning och utveckling
för att hitta nya tekniska lösningar, inte minst med tanke på
att konsekvenserna av stora kärnkraftsolyckor inte begränsas av
nationsgränser. Kärnkraft, utan risk för stora utsläpp och utan
problem med avfallshantering ger självklart en annorlunda total
riskbild än dagens teknik, även om naturligtvis hotet om kärn-
vapenspridning kvarstår.
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NÄGRA SLUTSATSER

Bedömningar av riskerna för stora katastrofer med liten
sannolikhet har inte ändrats i någon större utsträckning
sedan Energikommissionens arbete. Ett undantag är möjligen
kärnkraften, där vissa typer av olyckor som då bedömdes som
"hypotetiska" (dvs de hade inte inträffat) nu efter Harris-
burg och Tjernobyl kan bedömas som "sällsynta" eller
"ovanliga". Detsamma kan också efter Noppikoski-rase^ sägas
gälla för riskerna för dammras i svenska vattenkraftverk.

Den ökade andelen havsbaserad oljeutvinning, liksom de
fortsatta transporterna av olja i Östersjön, innebär att
olja framstår som ett klart sämre alternativ än kol när det
gäller risker för olyckor med stora konsekvenser. Eftersom
dessutom, med modern teknik för rökgasrening, askhantering
m.m., föroreningarna vid koleldning inte behöver bli högre
än att de är förenliga med en fortsatt kraftfull minskning
av svavelutsläppen i Sverige och andra angelägna miljömål,
framstår kol som ett alternativ för ersättning av
kärnkraften som bör kunna accepteras i ganska stor
utsträckning.

Från katastrof- och miljörisksynpunkt är det en begränsad
skillnad mellan de olika energistrategier som kan tänkas
ersätta kärnkraften vid en avveckling. Detta gäller även om
behovet av ny elproduktion till år 2010 antas växa i för-
hållande till dagens kärnkraftsproduktion, under förutsätt-
ning att en introduktion av nya kraftslag sker under mycket
strikta miljökrav, på ett ansvarsfullt sätt och med bästa
teknik.

Att finna en av alla grupper helt accepterad energi- och
avvecklingspolitik är knappast möjligt. Därtill är skill-
naderna i t.ex. risk/nytta-värdering alltför stora. Energi-
politiken skiljer sig på detta sätt inte från flera andra
politikområden med stort symbolvärde. På grund av energi-
politikens grundläggande betydelse för Jandet, och på grund
av att de olika strategierna för kärnkraftsavvecklingen i
sina konsekvenser trots allt skiljer sig i förvånansvärt
begränsad grad, borde det trots alla svårigheter undersökas
om det inte finns förutsättningar för att sträva efter en
sorts "försvarspolitisk" lösning i energifrågan. Detta kunde
ske i den meningen att vissa delar av den yttre ramen och
vissa centrala utgångspunkter för energipolitiken explicit
lyftes "ovan partigränserna", t.ex. uttryckta i miljötermer
eller säkerhets- och importoberoende-termer. Innanför dessa
ramar skulle sedan olika alternativa lösningar konkurrera.
Självklart blir då riskerna för 6tora katastrofer en av de
viktigaste faktorerna, tillsammans med försurningen, ut-
landsberoende, m.m.
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Delar av en sådan typ av lösning finns naturligtvis redan,
och den nuvarande inriktningen på den svenska energi- och
avvecklingspolitiken omfattas (i varje fall officiellt och
med vissa variationer) av mycket stora delar av befolk-
ningen. Det kan dock kanske finnas anledning att gå vidare
på denna väg och särskilt lyfta fram de delar av energipoli-
tiken som är grundade på gemensamma värderingar snarare än
bara skillnaderna.

5. Det är viktigt att beakta hela energisystemet när man vidtar
åtgärder på grund av kärnkraftsavvecklingen för att undvika
suboptimeringar och dåliga prioriteringar. De åtgärder som
skall ersätta kärnkraften berör bara en del av elsektorn,
som är en del av det svenska energisystemet, som i sin tur
är en liten del av det europeiska respektive globala
systemet. Med de reningsåtgärder som är nödvändiga bör
försurande utsläpp i Sverige från kraftverk, värmecentraier
och andra större anläggningar kunna reduceras till en bråk-
del av dagens nivå. Det kan därför t.ex. vara rimligt att i
första hand driva reningen så långt att effekterna av ut-
släppen blir små i förhållande till t.ex. bilismen eller det
internationella bidraget. Att göra något åt bilismens miljö-
effekter framstår inte minst ur detta perspektiv som mycket
angeläget. Att det internationella arbetet för att påverka
utsläpp och säkerhetsfrågor i andra länder måste intensi-
fieras är också självklart. Risker för stora utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärnkraftverk bör betraktas som ett
regionalt och inte enbart ett lokalt problem.

6. Risker för stora radioaktiva utsläpp respektive långsiktiga
risker för klimatförändringar på grund av koldioxid bör
diskuteras var för sig. Koldioxidutsläpp från användning av
kol och andra bränseln för kärnkraftersättning är bety-
delselösa i det svenska avvecklingsperspektivet. I ett
globalt perspektiv, sett met bakgrund av den total energi-
omsättningen, är dock CO- -frågan av stor betydelse och
kräver omfattande insatser, framförallt för att skapa bättre
kunskaper om sambandet energi/klinatförändringar.

7. Det saknas fortfarande mycket kunskap på centrala områden,
t.ex.

att klarlägga var realistiska övre gränser gar för
utbyggnad av olika energikällor, .\nt.e minst inhemska,
förnybara som vind och biomassa;

- en satsning på långsiktiga systemstudier beträffande
energi- och miljö är viktig för att klarlägga begräns-
ningar och förutsättningar för introduktion av ny tek-
nik;
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riktlinjer för beskrivningar och bedömningar av energi-
källor med hänsyn till miljö, risker, sociala, eko-
nomiska m.fl. faktorer.

oberoende av den svenska avvecklingen är det viktigt
avt i ett internationellt perspektiv genom fortsatta
studier klarlägga risker- och andra konsekvenser av både
dagens och eventuellt nya, tänkbara kärnkraftstekniker
(t.ex. PIUS);
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