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FORORD

Med anledning av kärnkraftolyckan i Tjernobyl tillsatte

regeringen den 7 maj 1986 en expertgrupp med upgift att pröva de

grundläggande frågorna om kärnkraftens säkerhet m m samt utreda

de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en förtida

avveckling av den svenska kärnkraften.

Naturvårdsverket har för expertgruppens räkning utarbetat denna

underlagsrapport. Rapporten är utformad av Kjell Johansson,

Thomas Levander och Lars-Erik Liljelund.

Författarna svarar själva för rapportens innehåll.
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1. ALLMANNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 BERÄKNINGSMETODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Detta kapitel behandlar miljökonsekvenser vid olika

alternativ för avveckling av kärnkraften.

Fyra olika avvecklingsalternativ har analyserats

- Referensalternativet: Avveckling av kärnkraften till

2010

- Alternativ 1 •. Avveckling av kärnkraften i Sverige

till 1989

- Alternativ 2: Avveckling av kärnkraften i Sverige

till 1997

- Alternativ 3: Avveckling av Barsebäck 1987

Dessutom har vi belyst miljökonsekvenserna i Sverige av

en total kärnkraftavveckling i Väst- och Östeuropa. De

olika avvecklingsalternativen har i vår konsekvensbe-

dömning bedömts relativt referensalternativet under

tidsperioden fram till år 2010. Referensalternativet

innebär att nu gällande avvecklingsplan fullföljs, dvs

kärnkraften är avvecklad år 2010. Tiden fram till

mitten av 1990-talet är överblickbar när det gäller ut-

släpp av försurande ämnen i Europa. Hur utsläppsförhål-

landena kommer att gestalta sig fram mot 2010 i Europa

kan inte preciseras. Inte heller kan man precisera

energisystemets uppbyggnad vid en avveckling av kärn-

kraften i Sverige 2010. Däremot kan man peka på en

önskvärd inriktning. I våra beräkningar över effekten

av syradepositionen på mark och vatten har vi antagit

att situationen vad avser den årliga depositionen av

försurande ämnen under perioden 1997-2010 är densamma



som år 1997. Vi har inte kunnat ange hur stora utsläpps-

ökningarna blir då kärnkraften fasas ur 2010. En tänkbar

utveckling diskuteras dock i texten.

Energibalanserna för de olika alternativen har utarbe-

tats av Statens Energiverk. Dessa har främst utformats

med tanke på ekonomiska förutsättningar. Beträffande

prisantaganden för olika bränslen, energibesparande åt-

gärder samt strukturella förändringar i övrigt hänvisas

till Statens Energiverks rapport.

De energibalansscenarier som ligger till grund för kon-

sekvensbedömningarna i alternativ 1 och 2 baseras till

stor del på importerade och i huvudsak fossila bräns-

len. De miljöproblem som är förknippade med dessa

bränslen är främst klimateffekter och försurning av mark

och vatten. Därför har även effekterna av alternativa

energislag analyserats.

Beräkningarna av svavelnedfall baserar sig på en sprid-

ningsmodell framtagen av EMEP (European Monitoring

Environmental Programme) (Lemhaus el al 1985, Lemhaus et

el 1986 och Elisson 1986). Denna modell möjliggör beräk-

ningar av bl a spridningen av svavel från ett land till

ett annat i Europa. När det gäller förändring av utsläpp

har vi antagit att det råder ett linjärt förhållande

mellan utsläpp och deposition. När det gäller kväve-

oxider har en liknande modell använts (Derwent 85).

Denna får betecknas som relativt svavelmodellen vara mer

osäker. Det krävs förbättringar av modellen innan den på

allvar kan jämföras med observerade data. De nedfallsbe-

räkningar av kväve som beskrivs i de olika avvecklings-

alternativen bör därför ses som trender snarare än abso-

lutförändringar. Det bör också poängteras att endast

nedfallet av oxiderade kväveföreningar behandlas i denna



rapport. Ammoniumkväve behandlas inte. Denna utgör i

södra Sverige ca 50% av det totala kvävenedfallet.

De belastningsgränser för svavel och kväve som anges

som målsättning för att förhindra negativa miljökonse-

kvenser är hämtade från BESK-projektet, Nordiska minis-

terrådet (Nilson 1986). BESK-projektet har från

vetenskaplig utgångspunkt definierat de kritiska

depositionsnivåerna för svavel och kväve med avseende

på försurningseffekter i mark, grund- och ytvatten.

Beräkningarna av hur ett förändrat syranedfall påverkar

försurningstillståndet i Sveriges sjöar baserar sig på

en modell som finns redovisad i Monitor 1986 (Bernes

1986), utgiven av naturvårdsverket. Modellen presente-

ras i bilaga 1.

Endast sådana sjöar som bedömts vara försurade av luft-

föroreningar ingår i beräkningarna. Utöver dessa finns

i Sverige närmare 7000 sjöar som är naturligt sura. I

bedömningen av försurningstillståndet har inte medräk-

nats effekterna av kalkning.

Förändringarna av kvicksilverhalten i fisk vid en för-

ändring av kvicksilvertillförseln till en sjö har be-

dömts utifrån en formel som beskriver sambandet mellan

belastning av kvicksilver på en sjö, halten i fisk och

sjöns pH-värde och trofinivå (Håkansson, Environ.

Poll. 1980). Effekterna på kort sikt (5-10 år) blir be-

gränsade eftersom en förändring av nedfallet endast på-

verkar den del av tilltransporten av kvicksilver till

sjöar som sker via direkt deposition på sjöytan. Den

största mängden av kvicksilver tillförs sjöarna från

omgivande marker och denna transport förändras inte

märkbart i det korta perspektivet. De nuvarande flödena

av kvicksilver från mark beror troligen i hög grad av

den samlade luftdepositionen under många decennier. På



längre sikt är konsekvenserna mer osäkra bl a beroende

av svårigheter att bedöma hur markens innehåll av

utlakbart kvicksilver kommer att förändras.

1.2 PROBLEMBESKRIVNING

1.2.1 Koldioxid

Bakgrund

Förbränning av bränslen innebär en emission av kol-

dioxid. Till skillnad mot andra emittenter finns f n

ingen realistisk teknik att genom rening eliminera

dessa utsläpp. Förbränning av alla fossila bränslen ger

ökning av koldioxidhalten i atmosfären vilket i sin tur

påverkar jordens klimat genom den s k växthuseffekten.

Den förbränning som har skett, sker och förväntas ske,

anses komma att ge en långsiktig temperaturhöjning av

det globala temperaturklimatet och därmed drastiska

ekosystemförändringar. De framtida utsläppen av kol-

dioxid, enligt dagens energiprognoser, i kombination

med utsläpp av andra s k växthusgaser, t ex freoner,

förmodas ge en temperaturhöjning på 1,5*C fram till år

2030.

1.2.2 Svavel

Bakgrund

Vid förbränning av svavelhaltiga bränslen emitteras

svavel i form av svaveldioxid. Svavlet ger miljöeffek-

ter dels som gas, SO2. dels i omvandlad form som depo-

nerad syra, H2SO4 eller sura sulfater. Depositionen av

svavel är i dag den helt dominerande antropogent

betingade faktorn, ca 10%, när det gäller försurning av

mark och vatten. Den största andelen av det deponerade



svavlet härrör från förbränning av fossila bränslen,

varav mer än 80% kommer från v"llor utanför Sverige.

Följande värden utgör underlag för konsekvensbedömning:

SVAVELDIOXID

Kritiska värden för direkta skador på växtlighet:

- Skog, årsmedelvärde 25 ug/m3

- Skog, toppvärde 100-200 ug/m3

Högsta medelvärde i dag

utanför tätort 10 ug/m3

Bedömning av dagsläget: Svaveldioxid bedöms i dag inte

utgöra en viktig faktor när det gäller uppkomst av

skador på växtlighet regionalt. Skador beroende på

svaveldioxid kan inte uteslutas i närheten av punkt-

källor och i tätorter. Osäkerhet råder när det gäller

samspelseffekter mellan svaveldioxid och andra gaser

men det är trots detta osannolikt att större föränd-

ringar från angivna bedömningsgrunder kommer att ske.

SVAVELDEPOSITION

- Dagens deposition S Sverige 2,0 g S/m2, år
-"- M Sverige 1,3g S/m2, år

- Beräknad deposition 1995
enligt aktionsplanens huvudalternativ

S Sverige 1,3g S/m2, år
M Sverige 0,8 g S/m2, år

- Kritiskt gränsvärde för de
mest känsliga markerna för
att undvika försurning av
mark och vatten (BESK) 0,3 - 0,5 g S/m2, år



Bedömning av dagsläget: Den nuvarande depositionen

leder till fortsatt försurning av mark och grund-

vatten. Trots de politiskt uppsatta miljömålen,

nationellt och internationellt, kommer de känsligare

markerna att fortsätta försuras efter 1995 om inte

ytterligare utsläppsbegränsande åtgärder vidtas. Drygt

16 000 sjöar är i dag försurade. Ca 5000 av dessa

bedöms övergå till ett icke försurat tillstånd om de

planerade begränsningarna av svavelutsläppen i Europa

genomförs (se fig 2) .

1.2.3 Kväve

Bakgrund

Vid förbränning emitteras kväve i form av kväveoxider,

N0x. Kväveoxiderna bildas dels av eventuellt kväveinne-

håll i bränslet, dels av luftkvävet vid förbränning.

Kvävet ger miljöeffekter dels som gas, N0x, dels i om-

vandlad form som syra, salpetersyra HNO3, som antingen

deponeras via nederbörden eller som partiklar på barr-

och bladytor. Dessutom deltar kväveoxiderna vid bildan-

det av a) försurning genom nitrifikation i marken, och

b) gödsling av ekosystemen och därmed kvalitativa och

kvantitativa förändringar av artinnehållet. Kvävedepo-

sitionens bidrag till försurningen utgör i dag ca 30\

men beräknas öka till 40-50% mot slutet av 1900-talet.

Följande värden utgör underlag för konsekvensbedömning:

KVAVEDIOXID

Kritiska värden för skador på växtlighet:

- Skog, årsmedelvärde 30 ug/m3

(gäller för kombinations-
effekter)

- Årsmedelvärde i dag, landsbygd 4-8 ug/m3

- Toppvärde i dag, landsbygd 20-50 ug/m3



Bedömning av dagsläget: Kväveoxidernas effekter på

växtlighet är dåligt känd. Särskilt gäller detta even-

tuella samspelseffekter med andra gaser. Kväveoxiderna

bedöms dock inte ensamt kunna ge upphov till skador på

växtlighet i Sverige vid de halter som har uppmätts.

KVÄVEDEPOSITION

- Dagens deposition S Sverige 2-3 g N/m2, år

- Beräknad deposition 1995 2-3 g N/m2, år

- Dagens deposition N Sverige 0,3 g N/m2, år

- Kritiskt gränsvärde för de

xest känsliga markerna och

ekosystemen (BESK) 1-2 g N/m2 * år

Bedömning av dagsläget: I dag uppvisar allt fler marker

i södra Sverige en begynnande kvävemättnad. Den nuva-

rande depositionen leder till förstärkta kvävemättnads-

effekter av dessa samtidigt som allt fler marker kan

beräknas hamna i riskzonen. Kunskapen om depositionen

av kväve i form av gasformig eller partikulär salpeter-

syra är ofullständig men antas ha stor betydelse för

uppkomsten av skogsskador, särskilt i samspel med

torka. Kvävenedfallet har hitintills endast i liten

utsträckning bidragit till försurningen av sjöar och

vattendrag men kvävets försurningsbidrag kan förväntas

öka. Sammanfattningsvis bedöms depositionen av kväve få

en allt ökande betydelse när det gäller miljöpåverkan.

Därmed är det också allt mer angeläget att reducera

kvävedepositionen.

1.2.4 Ozon

Bakgrund

Genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under

solljusets inverkan bildas fotokemiska oxidanter där



ozon anses vara den viktigaste när det gäller effekter

på växtlighet och hälsa. Utländska undersökningar har

visat att bakgrundshalterna av ozon har ökat långsamt

under de sista decennierna. Ozon kan uppmätas i för-

höjda koncentrationer vid episoder under vissa klimat-

betingelser.

Följande värden utgör underlag för konsekvensbedömning:

Kritiska värden för skador på växtlighet (skog och

gröda):

- Säsongsmedelvärde

(maj-september) 80 ug/m3

- Toppvärde (1 timme) 120 ug/m3

- Dagens typiska bakgrunds-

koncentration

säsongmedelvärde 10-80 ug/m3

- Toppvärde 100-300 ug/m3

- Beräknad bakgrunds-

koncentration 1995

enl aktionsplanens huvudalt 60 ug/m3

Bedömning av dagsläget: Ozon anses redan i dag orsaka

skador på gröda i Sverige och spelar sannolikt också

roll vid uppkomsten av skogsskador. Regionala skillna-

der kan vara stora men slutsatsen är att ozonkoncentra-

tionerna, såväl säsongsmedelvärdet som toppvärdet måste

minska, särskilt på västkusten.

1.2.5 Kvicksilver

Bakgrund

Närmare 6 ton kvicksilver emitteras i dag till luft

från svenska källor. Mer än hälften av utsläppen härrör



från förbränning av hushållsavfall. Kol- och torvför-

bränning står för endast ca 3%. Den större delen av den

totala luftdepositionen av kvicksilver över Sverige

härstammar från långtransport av såväl nya som tidigare

antropogena utsläpp samt naturlig bakgrund.

Bedömning av dagsläget: På grund av luftutsläpp av

kvicksilver och försurningen av ytvatten har halterna

kvicksilver i fisk (gädda) ökat från en trolig bak-

grundsnivå på ca 0,2 mg/kg. Antalet sjöar där kvicksil-

verhalten överskrider svartlistningsgränsen (1 mg/kg)

har uppskattats vara 5 000-10 000. Utsläppen av kvick-

silver till luft i Sverige planeras minska med närmare

70%. På kort sikt, 5-10 år, efter reduktionens genom-

förande bedöms halterna i fisk från icke sura vatten

minska med ca 0,05 mg/kg. I sura sjöar blir haltminsk-

ningen större. Trots dessa åtgärder kommer sannolikt

ett omfattande kvicksilverproblem att kvarstå. För att

halterna kvicksilver i fisk ytterligare skall minska

måste troligen luftnedfallet av kvicksilver ytterligare

minskas.

1.2.6 Övrioa metaller

Bakgrund

Utsläppen av tunga metaller till luft har ökat under

1900-talet fram till slutet av 60-talet. Under 70-talet

har utsläppen minskat i Sverige och andra västeurope-

iska länder. Nedfallet av de flesta metaller har också

minskat i Sverige med 30-40% under senare delen av

70-talet. En ytterligare minskning av åtminstone bly

kommer att ske under de närmaste åren.

Bedömning av dagsläget: I sura mark- och ytvatten är

halterna av många metaller dramatiskt förhöjda. Detta

bidrar i hög grad till biologiska skadeverkningar i
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ytvatten och sannolikt även till påverkan i den terres-

tra miljön. Halterna regleras till allra största delen

av surhetstillståndet i mark och vatten. Metallproble-

men kommer att öka med en ökad markförsurning. Mindre

förändringar av utsläpp och nedfall av metaller påver-

kar i mycket liten grad detta problem.

1.3 UTSLÄPP AV LUFTFÖRORENINGAR - MILJÖTEKNISKA

ASPEKTER

Tekniken för omvandling av kemiskt bunden energi i

bränslen har nått skilda utvecklingsnivåer för olika

anläggningsstorlekar. Vidareutveckling av tekniken

pågår och är betingad dels av en önskan att ytterligare

höja verkningsgraden i energiomvandlingsprocessen, dels

av miljöskäl. En stor potential för förbränningsteknisk

utveckling finns hos de små pannorna. Likaså sker en

intensiv utveckling av metoder för behandling av rökga-

ser för de större pannorna både när det gäller att

finna billiga metoder och för att förbättra reningsgra-

den.

De utsläpp som uppstår i samband med förbränning be-

stäms av bränslets egenskaper, förbränningstekniken in-

klusive den miljötekniska utrustningen samt driftför-

hållanden. Typiska emissionsfaktorer för olika typer av

anläggningar och bränslen framgår av nedanstående sam-

manställning. I denna rapport har vi främst behandlat

utsläppen av svavel, kväveoxider, koldioxid, kvicksil-

ver, kadmium och bly från energiproduktionsanläggning-

arna .

I Sverige finns ett antal äldre oljebaserade kondens-

kraftverk. Dessa utnyttjas f n som topp- och reserv-

kraftverk. Anläggningarna saknar reningsutrustning för

svavel och kväveoxider. I de avvecklingsalternativ som

behandlas kommer dessa kraftverk att utnyttjas i betyd-
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ligt större utsträckning. Vi har förutsatt att dessa

förses med utrustning för katalytisk reduktion av

kväveoxider resp rökgasavsvavlingsutrustning alterna-

tivt använder extremt lågsvavlig olja. För nya kondens-

kraftverk har vi förutsatt att dessa förses med kataly-

tisk reduktion av kväveoxider oavsett bränsleslaej. För

kol-, torv- och oljeeldade kondensverk tillkommer dess-

utom rökgasavsvavlingsutrustning.

En viss minskning av utsläppen är att förvänta för

övriga typer av anläggningar. Svavelhalten i eldnings-

olja och dieselolja har vi förutsatt ligga på samma

nivå som i dag. Detta framgår av nedanstående samman-

ställning. De värden som redovisas för avfallsförbrän-

ningen bygger på de förslag som framförs i naturvårds-

verkets och energiverkets utredning om Energi ur

Avfall.



Antagna eaissionsfaktorer för olika typer av förbränningsanläggningar

Kol

Torv

Fits

Naturgas -

Eo1

Eo5

Avfall

gstyp

- kondens nya
->10 MW nya
- övriga bef

- kondens nya
->10 MW nya
- övriga bef

- kondens nya
- >10 MW nya
- villapannor
- övriga bef

- kondens nya
- villapannor
- övriga

- gasturbin
- övriga

- kondens bef
- d:o med åtgärder
- övriga

- befintliga
- d:o med åtgärder

0,
0

0
0

0

sox
gram S/MJ

0,03
05-0,15
,1-0,3

0,03
,1-0,15
,1-0,24

0,02
0,02
0,02
0,02

0,001
0,001
0,001

0,07
0,07

0,24
,05-0,1
0,24

0, 1
0,05

N0x
gram

0,05
0,05-0,
0,12-0,

0,05
0,05-0,
0,12-0,

0,05
0,1-0,
0,07

0,1-0,

0,05
0,05

0.06-0,

0,5
0,05-0,

0,25-0,
0,1

0,1-0,

0,2
0,2

N02/MJ

15
3

15
25

15

15

15

1

30

25

Hg
ug/MJ

1
1-2
1-2

1
2
2-4

0,5
0,5-1
1
0,5-1

0,004
0,004
0,004

0,09
0,09

0,06
0,03
0,06

200
15-50

Cd
ug/MJ

0,5
0,5
0,5-5

0,5
1
1-5

0,5
1
3
1-5

0,04
0,04
0,04

0,2
0,2

0,4
0,1
0,4

30
10

Pb
ug/MJ

25
25
25-300

10
10-20
20-200

10
20
100
20-150

0,006
0,006
0,006

2
2

15
7
15

1700
300

co2
g/MJ

85

85

ingen
netto-
ökning

40

70

70

ingen
netto
ökning
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2. ANALYS AV AVVECKLINGSALTERNATIV

2.1 AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN I SVERIGE TILL 1989

2.1.1 Inledning

Avveckling av kärnkraften till 1989 innebär att

Sveriges befintliga cljebaserai?e kraftförsörjning ut-

nyttjas maximalt. Även gasturbinanläggningar kommer att

utnyttjas för energiproduktion. Impo::ten av elkraft

ökar markant. Elanvändningen inom industri- och övrig-

sektorn sjunker drastiskt. Någon fullständig energi-

balans för detta alternativ har inte tagits fram av

Statens Energiverk. Efter hand kommer ny produktions-

kapacitet att byggas ut. Energibalansen för 1997 bör i

stort sett vara densamma som i alternativ 2 (totalav-

veckling till 1997)

2.1.2 Förändring av utsläpp och deposition

De ökade drifttiderna för oljekondensverken motiverar

att åtgärder vidtas för att begränsa NOX- och SO2~ut-

släppen. Vi har antagit samma reningsnivå som i alter-

nativ 2. Det kommer att ta viss tid innan åtgärderna

blivit vidtagna, sannolikt inte förrän i början av

1990-talet.

Utsläppen av svavel och kväveoxider redovisas i tabell

1 .
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Tabell 1. Ökning av svavel- och kväveoxider o»

kärnkraften avvecklas till 1989

1989 1997

Svaveldioxid ca 80 000 ton ca 28 000 ton

Kväveoxider räknat

som NO2 ca 40 000 ton ca 23 000 ton

Den ökade importen av elkraft från Danmark leder till

ett ökat utsläpp av ca 40-50 000 ton SO2 i Danmark

under 1989. 1997 har importen minskat och utsläppsök-

ningen i Danmark uppgår då till ca 10 000 ton.

Nedfallet av svavel- och kväve (NOX-N) kommer under

1989 att öka med ca 15 000 ton resp 4000 ton. Utsläpps-

ökningarna kommer därefter att minska i och med att ny

produktionskapacitet byggs ut och att reningsutrust-

ningar tas i drift. 1997 förväntas nedfallet vara det-

samma som i alternativ 2. (Se avsnitt 2.2).

2.1.3 Effekter på naturmiljön

Bedömning

På lång sikt är detta alternativ detsamma som alterna-

tiv 2, dvs de regionala miljökonsekvenserna för skog,

mark, yt- och grundvatten kommer inte att påtagligt

avvika från referensalternativet. Belastningen kommer i

bägge fallen att vara för hög för att försurningen av

de känsligare markerna skall upphöra. De lokala konse-

kvenserna är beroende av de olika kraftverkslägena.

På kort sikt, då reningsutrustningarna inte hunnit tas

i drift kommer miljöproblem, framför allt. i Stenung-

sund, att bli påtagliga. Ozonhalterna på västkusten är

redan i dag så höga att direkteffekter på skog kan för-
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väntas, ökade kväveoxidutsläpp leder till ökad ozon-

bildning samt en påverkan över större regioner. Denna

bedömning gäller troligen också intill vissa gasturbin-

kraftanläggningar där utsläppen av kväveoxider ökar

markant. Vidare kan lokala effekter invid Karlshamns-

verket inte uteslutas.

2.1.4 Hälsoeffekter

På kort sikt kommer luftkvaliteten i tätorterna att

påverkas i större omfattning än i något annat alterna-

tiv. Man behöver dock inte befara att allvarliga akut-

effekter behöver uppkomma. Situationen förbättras avse-

värt när reningsutrustningar är installerade. På lång

sikt kommer effekterna att bli desamma som i alternativ

2. (Se avsnitt 2.2).

2.2 AVVECKLING AV ALL KÄRNKRAFT I SVERIGE TILL

1997

2.2.1 Inledning

I detta alternativ förutses kärnkraften i Sverige vara

avvecklad fram till år 1997. Elförbrukningen (netto) i

Sverige väntas då sjunka från 138 TWh(Referensalterna-

tivet) till 110 TWh. För att säkerställa elproduktionen

räknar Statens Energiverk med att 6 nya kolkondensblock

a 600 MWej behöver uppföras. Vidare förutses en utbygg-

nad av kraftvärme- och mottrycksproduktion. Kraftvärme-

och mottrycksproduktionen kommer att utnyttjas maxi-

malt. 01jekondensverken kommer att öka drifttiderna

avsevärt.

Eluppvärmningen av bostäder kommer att minska med 40%.

Hänsyn har då tagits till förväntad energibesparing.

Uppvärmning kommer i stället att ske med lätt eldnings-

olja, fjärrvärme och ved. En ökad användning av tung
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eldningsolja kommer att ske inom industrin. Även i

detta alternativ ökar importen av el från grannländer-

na.

2.2.2 Förändring av utsläpp och deposition av

föroreningar

I Sverige finns ett antal oljeeldade kondenskraftverk

med en poduktionskapacitet av ca 20 TWhei/år. I detta

alternativ har Energiverket räknat med att ca 4,2 TWhej

produceras i oljekondensverken. Denna energimängd kan

exempelvis produceras i Karlshamnsverket vid en

utnyttjningstid av 4200 h/år eller i Stenungsunds-

anläggningen vid en utnyttjningstid av ca 5000 h/år.

Omfattningen av oljebaserad kraft sammanhänger emeller-

tid med hur många kolkondensblock som kommer att

byggas. För bedömning av den lokala miljöpåverkan har

vi räknat med en utnyttjningstid av 6000 h/år för

Karlshamnsverket och 2500 h/år för Stenungsundsanlägg-

ningen. Vi har också förutsatt att miljökraven skärps

till nedanstående värden.

Utsläpp i dag

Karlshamn och Karlshamn Stenungsund

Stenungsund

Svavel

gram S/MJ 0,05 0,24 0,24

Kväveoxider 0,10 ca 0,25 ca 0,30

räknat som NO2

gram NOX/MJ

0m även andra befintliga oljeeldade kondensverk behöver

tas i drift förutses att samma miljökrav kommer att

gälla.
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För nya kolkondenskraftverk har följande emissionsfak-

törer antagits.

Svavel 0,03 gram S/MJ

Kväveoxider 0,05 gram NOX/MJ

räknat son NO2

Ovanstående värden är något lägre än vad som i dag

krävs av något land. Det är inte helt klart att dessa

värden kan klaras som medelvärden änder en längre tids-

period. Skulle denna ansats visa sig något för optimis-

tisk blir i vart fall avvikelsen inte av en sådan stor-

leksordning att det påverkar de principiella slutsatser

som görs.

Kraven innebär användning av teknik för katalytisk

reduktion av kväveoxider och installation av rökgasav-

svavlingsutrustning.

Av tabell 2 framgår hur stor bränsleökningen blir 1997

jämfört med referensalternativet (TWh)

Tabell 2. ökning av bränslebehov vid avveckling av

kärnkraften 1997 (6 kolkondensblock)

Kel 8792 000 ton

Dieselolja 55 000 m3

Bensin - 100 000 m3

Träbränsle m m 540 000 toe (ton oljeekvivalenter)

Eldningsolja 1 365 000 m3

Eldningsolja 2-5 1449 000 m3

Förändringen av utsläppen av svavel- och kväveoxider

samt vissa metaller framgår av tabell 3. De totala

utsläppen av svavel- resp kväveoxider år 1997 har i

referensalternativet beräknats till ca 180 000 ton SO2

resp ca 260 000 ton kväveoxider, räknat som N02- Mål-
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sättningen att de svenska utsläppen av svavel- resp

kväveoxider skall minska med 65 resp 30 procent jämfört

med 1980 års nivå kommer inte att uppfyllas.

Om Sverige vill stå fast vid dessa mål, krävs sålunda

ytterligare åtgärder jämfört med i aktionsplanen förut-

satta. En sänkning av svavelhalten i tjock eldningsolja

till 0,5-0,6*4 och 0,15-0,2% för dieselolja och tunn

eldningsolja skulle betyda att målen infrias. Ytter-

ligare tekniska åtgärder skulle bli aktuella för att

begränsa utsläppen från förbränningsanläggningar och

tunga fordon. Åtgärder krävs dessutom för att begränsa

biltrafiken, framför allt de tunga transporterna.

Vad gäller metaller kommer utsläppen av kvicksilver att

oka med 15% jämfört med planerad utveckling. Utsläpps-

ökningarna blir mindre för bly och kadmium, ca 4% jäm-

fört med planerad utveckling. Utsläppen kommer dock att

sjunka oro man jämför med dagsläget.(Se tabell 3 och 4).

Tabell 3. ökning av utsläppen av svavel- och kväve-

oxider samt vissa metaller vid avveckling av kärn-

kraften i Sverige fram till 1997 jämfört med referens-

alternativet (ton/år)

1997 (6 kolkondensblock)

Svaveldioxid 28 000

Kväveoxider räknat som NO2 23 000

Kadmium 0,15

Kvicksilver 0,3

Bly 7,0



19

Kadmium

Kvicksilver

Bly

1977/78

12,0

4,0

1600

1985

6

5,9

900

Planerad

utveckling på sikt

4

2,0

200

Åven detta alternativ kan medföra Ökad import av

elkraft från Danmark. Ökningen av utsläppen i Danmark

av svavel- och kväveoxider uppgår till ca 10 000 ton/år

resp 12 000 ton N0x(som NOp)/år. De danska åtagandena

att begränsa utsläppen antas bli fullföljda.

Utsläppsökningarna i Sverige och Danmark medför en ökad

deposition av svavel i Sverige på 5 000 ton eller med

ca 2% jämfört med referensalternativet. (Se tabell 5).

Huvuddelen av utsläppsökningarna i Sverige kommer att

ske i Götaland och Svealand. Nedfallet kommer här att

öka med ca 0,01-0,05 gram S/m2,år jämfört med referens-

alternativet. Jämfört med situationen i dag kommer dock

totaldepositionen av svavel att minska.

Kvävenedfallet kommer totalt att öka med 2000 ton NOX-N

eller med ca 2% jämfört med referensalternativet. Jäm-

fört med situationen i dag kommer total depositionen att

öka. Även i referensalternativet erhålls en ökning av

kvävenedfallet NOV-N.
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Tabell 5. Nedfall av svavel och kväve(NOX-N) i Sverige

(1000 ton/år)

1980 1997 1997

Alternativ 2 Referens-

6 kolkondens- alternativet

block

227

63

106

106

Av tabell 6 framgår närpåverkan från de oljeeldade

kondenskraftverken i Karlshamn och Stenungsund samt ett

exempel på bidrag från ett nytt kolkondensverk i

Oxelösund å 2x600 MW e^. Siffrorna avser mest belastade

punkt i omgivningen och en utnyttjningstid på 6000 h/år

i samtliga fall.

Tabell 6. Närpåverkan från kondenskraftverk i Sverige.

Maximalt bidrag år 1997 _ _

01jekondensverk i Kolkondensverk
Förorening Karlshamn Stenungsund i Oxelösund

Svavel

Index

Kväve(NOX-N)

Index

359

100

100

100

232

65

109

108

SO-halt
Vinterhalvår

S0 2-halt
timme

NO 2-halt
vinterhalvår

NO 2-halt
timme

S-deposition
gram

NO X-N deposit
gram

ug/m3

ug/m3

ug/m3 0,

ug/m3

S/m2,år

i. on
N/m2,år

0,9

40

1-0,2

8

0,2

0,01

2,7

150

0,5-1,4

25

0,3

0,02

0,

50

0,2-

8

0,

0,

0,4

1

01
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Depositionen av vissa metaller från ett kolkondensverk

å 2x600 MWei framgår av tabell 7. När det gäller övriga

metaller har en spridningsmodell för ett tänkt kol-

kraftverk i Oxelösund bearbetats. (Omstedt et al

1981). Beräkningarna för kvicksilverdepositionen får

betraktas som mycket osäkra. Våtdepositionen av kvick-

silver har beräknats genom en metod beskriven av Hög-

ström 1978. Avgörande för våtdepositionen är hur effek-

tivt kvicksilvret tvättas ut ur plymen. I detta fall

har vi räknat med en uttvättningskoefficient på 2x1O~4

per sek.

Tabell 7. Deposition av kadmium, kvicksilver och bly
från ett kolkondensverk ä 2x600 MWel (uq/m2.ar)

Avstånd Hg-våt- Kadmium Bly
km deposition totaldeposition totaldeposition

2,0 28
1,0 14
0,5 7,1
0,2 2,7

30 1 0,13 1,0

2.2.3 Restprodukter

Energisystemet gav år 1985 upphov till ca 500 000 ton

aska och slagg. Den övervägande delen kom från kol- och

avfallsförbränning.

I detta alternativ ökar avfallsmängderna från drygt 1

milj ton till knappt 3 milj ton om kärnkraften till

större delen ersätts med kolkondenskraft. 0m hela denna

mängd behöver deponeras erfordras åtligen en yta av

0,3-0,4 km2. Man kan bedöma att 0,2 Mton kolaska kan

användas för nyttiga ändamål. Ett stort kolkondenspro-

gram innebär således en betydande ökning av depone-

1
5

10
20

50
8
4
2
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ringsbehovet liksom av svårigheterna att finna accepte-

rade upplagsplatser. Ett upplag för exempelvis ett kol-

kondensverk kommer att utgöra ett nytt och relativt

stort element i landskapsbilden. På vissa platser

finns goda möjligheter att anpassa dem i terrängen men

flacka landskap skapar problem.

Genom att begränsa lakvattenbildningen så långt som

möjligt begränsar man tillförseln av tungmetaller till

yt- och grundvatten. Hydrologiska och hydrogeologiska

förhållanden måste beaktas för varje enskilt upplag.

Ett lämpligt skyddsavstånd till vattentäkt kan sedan

fastställas.

2.2.4 Effekter på naturmiljön

Prognos

Nedfallet av svavel kommer att vara 2% högre 1997 än

det förväntade nedfallet om kärnkraften bibehålls.

Detta innebär i genomsnitt 0,01-0,05 g S/m2 högre

deposition i södra och mellersta Sverige.

Det årliga nedfallet av svavel inom närområdena,

20 km radie, till tänkta lägen för kol och oljeelda-

de kondenskraftverk kommer att vara i genomsnitt 0,1

gram/m2 högre än om kärnkraften bibehålls.

Nedfallet av kvicksilver över Sverige kommer att

vara några procent högre än i referensalternativet.

Lokalt i närheten av koleldade kondenskraftverk, tio

km radie, ökar depositionen med ca 25%.

Nedfallet av bly och kadmium ökar med upp till några

procent över nuvarande bakgrundsnivå inom de när-

maste kilometrarna från ett kolkondenskraftverk.
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Längre från utsläppskällan minskar det procentuella

påslaget.

Bedömning

De regionala miljökonsekvenserna för skog, mark, yt-

och grundvatten vid en fullständig avveckling av den

svenska kärnkraften till 1997 kommer inte påtagligt

att avvika ifrån den situation som antas råda om

kärnkraften bibehålls. I referensalternativet bedöms

ca 5000 sjöar att återgå till obetydligt försurade

förhållanden som följd av den minskade syradeposi-

tionen. I detta alternativ bedöms denna förbättring

att utebli i några hundra av dessa sjöar. Belast-

ningen av svavel kommer dock i bägge fallet att vara

för hög för att försurningen av den känsligaste mar-

kerna skall upphöra. De lokala konsekvenserna blir

olika beroende på vilket läge för kraftproduktion

som väljs, ytterligare utsläpp av kväveoxider inom

Stenungsundsområdet kommer att förstärka de miljö-

problem som redan i dag finns här, vilka framför

allt beror på processindustriutsläpp. På 5 km av-

stånd från kolkondensverkbedöms kvicksilverhalterna

i fisk att öka med 0,05 mg/kg. I regional skala sker

ingen märkbar förändring av kvicksilverhalterna i

fisk. Nedfallet av övriga metaller innebär inga på-

tagligt ökade miljörisker.

2.2.5 Hälsoeffekter

De ökade emissionerna av svavel- och kväveoxider kommer

uteslutande att ske från anläggningar med höga skor-

stenar. Detta får till följd att halterna av svavel-

dioxid och kvävedioxid i tätorter endast påverkas

marginellt. De absoluta förändrinqarna kommer att ligga

inom intervallet 0,1-2,0 ug/m^, beroende på typ av an-

läggning. Det föreslagna riktvärdet för svaveldioxid är

50 ug/m^ (vinterhalvårsmedelvärde)
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Av övriga luftföroreningar som kan påverka hälsan bör

särskilt nämnas tunga organiska kolväten (PAH). Vissa

av dessa föreningar har visat sig vara cancerframkal-

lande. Mätningar har visat att utsläppen av PAH normalt

är mycket låga från oljetldade anläggningar. Vid drift-

störningar, då någon eller några oljebrännare inte fun-

gerar, kan emellertid utsläppen öka med flera tiopoten-

ser.

De emissionsmätningar som genomförts för koleldade

anläggningar har visat att utsläppen av PAH är av samma

storleksordning som för olja. Även vid koleldade an-

läggningar ökar ursläppen vid driftstörningar, om än

inte i samma utsträckning som vid oljeeldning.

I detta alternativ kommer också vedförbrukningen i små-

hus att öka med 300 000 toe/år. Vedeldade pannor ger

ofta höga utsläpp av tunga organiska ämnen. Den pågåen-

de teknikutvecklingen leder till minskade utsläpp men

man kan inte räkna med att nå lika låga värden som vid

olje- eller gaseldning.

Rent generellt råder ett samband mellan storleken på

anläggningen och utsläppen av organiska ämnen. Vid

större anläggningar råder bättre förbränningsförhållan-

den och utsläppen av PAH blir lägre. Man kan också kon-

statera att valet av bränsle är av underordnad betydel-

se jämfört med förbranningseffektiviteten.

Övergången från elvärme till individuell vedeldning

leder till försämrad luftkvalité framför allt vad

gäller stoft och organiska ämnen. Graden av försämring-

en bestäms av hur tätbebyggda småhusområdena är. Man

behöver dock inte befara att de föreslagna riktlinjerna

för svaveldioxid, kvävedioxid och stoft kommer att

Överskridas. Den ökade vedeldningen kommer dock att

orsaka besvär till följd av luktproblem och stoftned-

fall.
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Cancerkommittén har försökt bedöma cancerincidensen

till följd av allmänna luftföroreningar i tätorter. Det

antal lungcancerfall som beror på allmänna luftförore-

ningar i tätort uppskattades till 100 fall per år, med

en osäkerhet om minst en faktor 2.

De flesta cancerframkallande substanser som upptas

sprids systematiskt i kroppen och kan därför ge dosbi-

drag med förhöjd cancerrisk även i andra organ än lung-

orna. Cancerkommittén bedömde att det totala antalet

cancerfall till följd av luftföroreningar uppgår till

100-1000 fall per år i Sverige.

I tätortsluft påträffas ett mycket stort antal cancer-

framkallande ämnen som är resultatet av utsläpp från

trafik, förbränningsanläggningar, processindustrier

eller som har bildats genom reaktion av olika ämnen i

atmosfären. Man har gjort riskuppskattningar för ett

fåtal av dessa ämnen och bl a funnit att osubstituerade

PAH svarar för någon procent av den totala cancer-

risken. Eten, huvudsakligen härrörande från bilavgaser,

kan vara ansvarigt för upptill 10% av fallen.

I dag är individuell vedeldning och bilavgaser de

största källorna till PAH-utsläpp i Sverige. Individu-

ell vedeldning svarar för ca 40% av utsläppen. Kol och

oljeeldning i stora anläggningar utgör mindre än en

tiondels procent av de totala utsläppen.

En utökad förbränning i stora kol- eller oljeeldade

kondenskraftverk med god förbränning, såsom skisserats

i detta alternativ, skulle i mycket liten utsträckning

rubba denna bild.

En ökad förbränning av ved i småhusområden skulle teo-

retiskt leda till en förhöjd lungcancerrisk för dem som

exponeras för rökgaserna. Något jämförelsematerial för
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bedömning av skillnader i PAH-exponering mellan popula-

tioner exponerade för allmän tätortsmiljö och popula-

tioner boende i områden med hög andel vedeldning finns

inte. Det är därför inte möjligt att göra någon upp-

skattning av hur stor riskökningen blir för befolkning-

en som helhet vid den ökade vedeldningen.

Ett sätt att mäta de cancerogena egenskaperna i rök-

gaser är med hjälp av Ames/Salmonella mikrosomtest.

Sådana mätningar har utförts på ett flertal anläggning-

ar med olika bränslen och av olika storlek. Dessa mät-

ningar bekräftar emissionsmätningarna av PAH.

Kol-Hälsa-Miljö-utredningen bedömer att rökgaser från

stora anläggningar inte har cancerframkallande egenska-

per av någon betydelse.

Andra luftföroreningar som i det här sammanhanget kan

ha effekter på hälsan är stoftutsläpp och metaller. De

studier som utförts har visat att bidraget från enskil-

da större anläggningar är mycket litet i förhållande

till de nivåer där en påverkan kan uppkomma.

Kol-Hälsa-Miljöutredningen konstaterade att en minsk-

ning av metylkvicksilverintag för den svenska befolk-

ningen bör eftersträvas. De medicinska riskerna ar ska-

dor på hjärnan och särskilt stor känslighet har hjärnan

hos foster. För människan i allmänhet sker den huvud-

sakliga tillförseln av metylkvicksilver genom konsum-

tion av kvicksilverhaltig fisk. I södra och mellersta

Sverige är en halt på 0,5-0,9 mg/kg vanlig. Ett stort

kolkondenskraftverk bedöms kunna ge en ökning kring an-

läggningens omedelbara närhet (5 km) av metylkvicksil-

verhalten i fisk med ca 0,05 mg/kg eller motsvarande en

ökning av 5-10*.. Någon påverkan över större områden

torde däremot inte kunna kvantifieras.
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Bedömningarna av riskerna för uppkomst av mental retar-

dation "hos barn vars mödrar exponerats för metylkvick-

silver under graviditeten är for närvarande mycket

osäkra, framför allt i det haltområde som ligger strax

över de halter som f n är vanliga i den svenska popula-

tionen. Man har emellertid bedömt det som möjligt att

även enstaka fiskmåltider av kontaminerad insjöfisk och

kustfisk från svenska vatten skulle kunna innebära en

liten risk för uppkomst av lätta skador hos barn. Livs-

medelsverket har därför utfärdat kostrekommendationen

att gravida kvinnor inte bör äv.a fisk med kvicksilver-

halter överstigande 0,2 mg/kg. För fisk med halter

mellan 0,2-1,0 mg/kg gäller en kostrekommendation om

200 g fisk/vecka för den övriga befolkningen. Fisk med

halter överstigande 1 mg/kg får inte saluföras.

2.3 AVVECKLING AV BARSEBÄCKSVERKET 1987

2.3.1 Inledning

Avstängning av kärnkraftverket i Barsebäck år 1987 kom-

mer att leda till ökad drift av det oljeeldade kondens-

kraftverket i Karlshamn. Vidare förutses en ökad drift

av mottrycksanläggningar inom industrin och fjärrvärme-

verken. En viss del av elpannor, företrädesvis inom

fjärrvärmesektorn kommer att kopplas bort eller få

lägre utnyttjningstid. Utöver dessa förändringar kommer

nettoexporten av el till grannländerna att minska och i

ett senare skede att förvandlas till en nettoimport. Vi

har i denna studie antagit att import av elkraft huvud-

sakligen kommer att ske från Danmark. Effekten på depo-

sitionen av svavel och kväve pga ökad elproduktion i

Danmark har beräknats.
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2.3.2 förändring av utsläpp och deposition av

föroreningar

Utnyttjningstiden i det oljeeldade kraftverket i Karls-

hamn kommer att uppgå till ca 2000 h/år både år 1987

och 1995. Karlshamnsverket saknar i dag utrustning för

svavel-, stoft- och kväveoxidreduktion. Vi har i denna

studie räknat med att åtgärder kommer att vidtas för

att bringa ned utsläppen. Följande krav har antagits,

Utsläpp i dag

Svavel 0,10 gram/MJ 0,24 gram/MJ

Kväveoxider 0,10 gram/MJ ca 0,25 gram/MJ

räknat som NO2

Kraven innebär användning av katalytisk reduktion av

kväveoxider samt användning av extremt lågsvavlig olja

alternativt installation av rökgasavsvavlingsutrust-

ning. Oavsett vilken metod som kommer att väljas tar

det viss tid innan åtgärderna blivit vidtagna, sanno-

likt inte förrän i början av 1990-talet.

Drifttiderna för det oljeeldade kraftverket i Stenung-

sund kommer inte att påverkas av nedläggningen av

Barsebäcksverket. Några åtgärder för att minska utsläp-

pen från denna anläggning har därför inte antagits vid

miljöbedömningarna.

För övrigt har inga förändringar beträffande svavelhal-

ter i eldningolja eller skärpta miljökrav, förutom pla-

nerade åtgärder, antagits vid beräkning av ökade ut-

släpp av luftföroreningar.

Av tabell 8 framgår hur stor ökningen av bränslebehovet

blir vid avvecklingen av Barsebäck. Skillnaden mellan

1987 och 1995 beror på ökad elefterfrågan.
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Tabell 8. ökning av bränslebehovet vid avveckling av

Barsebäcksverket jämfört med referensalternativet

1987 1995

Kol (1000 ton) 163 217

Tjock eldningsolja (1000 m3) 360 397

Förändringar av utsläppen från svenska källor framgår

av tabell 9. De totala utsläppen av svavel- resp kväve-

oxider år 1997 har i referensalternativet beräknats

till ca 180 000 ton S0 2 resp ca 260 000 ton kväve-

oxider, räknat som N02- Den svenska målsättningen att

minska S02-utsläppen med 65% jämfört med 1980 års nivå

kommer inte att nås vare sig i referensalternativet

eller om Barsebäck avvecklas. En halvering av svavel-

halten i lätt eldningsolja medför att målsättningen,

beträffande SO2, nås såväl i referensalternativet som i

detta alternativ.

Beträffande kväveoxidutsläppen kommer målsättningen att

minska utsläppen med 30% till 1995 räknat från 1980 års

nivå med dagens miljökrav inte att uppfyllas vare sig

Barsabäcksverket avvecklas eller inte. Det krävs

skärpta krav på tunga fordon eller ytterligare åtgärder

på förbränningsanläggningar för att en 30-procentig

reduktion överhuvudtaget skall uppnås

Tabell 9. ökning av svavel- och kväveoxidutsläpp vid

avveckling av Barsebäcksverket jämfört med referens-

alternativet (ton/Ar)

1987 1995

Svaveldioxid 8000 5000

Kväveoxider räknat som NO2 4000 3000
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Avvecklingen av Barsebäck kan som tidigare nämnts

medföra en ökad import av el från Danmark. Om importen

av el fördelas likvärdigt från de danska kraftverken

medför detta ett merutsläpp av ca 15 000 ton SO2 år

1995 i Danmark. Vi har då förutsatt att de danska

åtagandena beträffande reduktion av svavelutsläpp från

kraftverken fullföljs. Motsvarande merutsläpp av

kväveoxider har beräknats till ca 18 000 ton/år.

Beräkning av närpåverkan från Karlshamnsverket baseras

på uppgifter från Högström 1986. Regionalt medför

utsläppsökningarna i Sverige och Danmark att nedfallet

i Sverige ökar med 2000 ton svavel eller med knappt 1%

jämfört med Referensalternativet. (Se tabell 10).

Huvuddelen av utsläppsökningarna i Sverige kommer att

ske i Götaland. Nedfallet kommer där att öka med ca

0,01-0,04 gram S/m2,år jämfört med referensalternati-

vet. Jämfört med situationen i dag kommer dock total-

depositionen att minska.

Kvävenedfallet kommer totalt att öka med 1000 ton NOX-N

eller med ca \% jämfört med Referensalternativet.

Tab.10 Nedfall av svavel och NO^-N i Sverige(1000 ton)

Svavel

Index

Kväve

Index

1980

359

100

100

100

1983

320

89

1995

Barsebäcksalt

229

64

107

107

1995

Referensalt

227

63

106

106

Av tabell 11 framgår belastningen från Karlshamns-

verket. Siffrorna avser mest belastade punkt i omgiv-

ningen
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Tabell 11. Närpåverkan från Karlshamnsverket i »est

belastade punkt (Barsebäcksanl avvecklad)

Förorening Max bidrag från Bakgrundsnivå

Karlshamnsverket

1987 1995

SO2-halt

vinterhalvår ug/m3 1,8 0,8 7,0

S02-halt

timme ug/m3 200 80

N02-halt

vinterhalvår ug/m3 0,2-0,4 0,05-0,1 5

N02-halt

timme ug/m3 20 8

S-deposition 0,4 0,2 2,0

gram S/m2,år

NOx-N-Deposition 0,1 0,05 ca 1,0

gramN/m2,år

2.3.3 Effekter på naturmiljön

Prognos

- Nedfallet av svavel över södra Sverige kommer att

vara 0,8% högre än det förväntade nedfallet om

Barsebäck fortfarande är i drift. Detta innebär i

genomsnitt 0,01-0,04 g S/m2 högre deposition.

- Nedfallet av svavel inom närområdet kring Karlshamn

kommer att vara 1,34 g S/m2 mot 1,26 g S/m2 utan

avveckling av Barsebäck
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- Arsmedelkoncentrationen av SO2 respektive medelkon-

centrationen under juli kommer inte att överstiga 10

ug/m-* i Karlshamnsområdet

Bedömning

- Miljökonsekvenserna för skog, mark, yt- och grund-

vatten, vid en omedelbar avveckling av Barsebäck kom-

mer inte att märkbart avvika ifrån den situation som

antas råda om Barsebäck fortfarande är i drift. Lo-

kalt blir dock effekterna mer märkbara i närheten av

Karlshamnsverket. Belastningen av svavel kommer dock

i bägge fallen att vara för hög för att försurningen

av de känsligaste markerna skall upphöra.

2.3.4 Hälsoeffekter

De ökade emissionerna av svavel- och kväveoxider kommer

uteslutande att ske från anläggningar med höga skor-

stenar. Detta får till följd att halterna av svavel-

dioxid och kvävedioxid i tätorter endast påverkas

marginellt. Den största absoluta förändringen kommer

att ske i Karlshamn. Bidraget från kondenskraftverket

kommer att uppgå till ca 0,5 ug S02/m^ som vinterhalv-

årsmedelvärde. Det föreslagna riktvärdet för svavel-

dioxid är 50 ug/m-^. Påverkan från det oljeeldade kraft-

verket kommer dock att minska kraftigt så snart re-

ningsutrustningen är installerad.

Av övriga luftföroreningar som kan påverka hälsan bör

särskilt nämnas tunga organiska kolväten POM. Vissa av

dessa föreningar har visat sig vara cancerframkallan-

de. Mätningar har visat att utsläppen av POM normalt är

mycket låga från större oljeeldade anläggningar. Vid

driftstörningar, då någon eller några oljebrännare inte

fungerar, kan emellertid utsläppen öka med flera tiopo-

tenser.
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3. AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN I EUROPA

3 . 1 INLEDNING

Det svenska energisystemet måste få en utformning så

att de långsiktiga miljöproblemen löses. Det måste

också utformas så att det kan försvaras sett i ett

europeiskt eller globalt perspektiv.

I detta avsnitt belyser vi konsekvenserna om kärnkraf-

ten i Europa läggs ned. Till grund för energianvändning

och kärnkraftutvecklingen i Europa ligger en engelsk

konsultrapport (Metra 1986). Tidpunkten då all kärn-

kraft är avvecklad antages här vara 1995, dvs den över-

ensstämmer tidsmässigt ungefär med det tidigare redovi-

sade avvecklingsalternativet. Vissa andra källor,

främst nationella rapporter till ECE, har också utnytt-

jats (ECE 1985) .

Metodiken för bedömning av svavel och kvävedepositionen

är densamma som i tidigare avsnitt. Konsekvenserna ur

klimatsynpunkt har beskrivits av prof Henning Rodhe,

Stockholms Universitet. (Bilaga 2).

3.2 FÖRÄNDRING AV UTSLÄPP OCH DEPOSITION AV

SVAVEL OCH KVÄVE

Behov av ersättningskraft har i den engelska konsult-

rapporten beräknats med utgångspunkt från prognos över

elefterfrågan 1995. All planerad kärnkraft behöver

inte ersättas fram till 1995, eftersom kärnkraftplane-

ringen i inånga länder sträcker sig bortom 1995. Vid be-

räkning av ersättningskraften har man inte tagit hänsyn

till förändrad prisbild på de olika energikällorna.

Inte heller har man beaktat energibesparande åtgärder

eller introduktion av alternativa energislag, såsom

sol, vind och vågenergi.
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Den engelska konsultrapporten omfattar inte behov av

ersättningskraft om kärnkraften avvecklas i Östeuropa.

Vi har därför i denna studie antagit att behovet av er-

sättningskraft i Östeuropa blir densamma som i

Västeuropa räknat på befintlig och planerad kärnkraft.I

tabell 12 redovisas energiförbrukningen i befintliga

och planerade kärnkraftverk i Europa och i tabell 13

ökningen av fossila bränslen 1995 om kärnkraften fasas

ur.

Tabell 12 Möjlig energiförbrukning i befintliga och

planerade kärnkraftverk i Europa

Västeuropa 270 Mtoe

Östeuropa 160 Mtoe

Summa 430 Mtoe

Tabell 13. ökad användning av fossila bränslen i Europa

om kärnkraften läggs ned 1995 jämfört med om kärnkraf-

ten behålles ;

Energislag Mtoe

Kol 140

Olja 70

Gas 50

Summa 260

Vid beräkning av utsläppsförändringar i Europa har vi

för svaveldioxid beräknat förändringen såsom skillnaden

mellan vad de olika länderna åtagit sig att reducera

svaveloxidutsläppen med fram till 1995 jämfört med 1980

och merutsläppet orsakat av ersättningskraften.
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Vad gäller utsläppen av kväveoxider har vi tagit hänsyn

till de olika ländernas nuvarande ambitioner när det

gäller energiproducerande anläggningar. Det är främst

Västtyskland, Holland, Sverige, Schweiz och Österrike

som har formulerat hårdare miljökrav. Samma länder har

eller kommer att införa katalytisk avgasrening på per-

sonbilar. I övriga länder har vi räknat med ca 10-15-

procentig ökning av bilavgasutsläppen fram till 1995.

De regler beträffande bilavgasutsläppen som f n disku-

teras inom EG bedöms inte ge någon större effekt vid

denna tidpunkt.

I tabell 14 presenteras de emissionsfaktorer för fos-

sila bränslen som antagits för olika länder. För olja

har utnyttjats uppgifter ur Elam 1985.

Tabell 14. Emissionsfaktor för förbränning av fossila

bränslen i kraftverk

Land Kol Olja Gas

gS/MJ gNOx/MJ gS/MJ gNOx/MJ gS/MJ gNOx/MJ

England 0,55 0,40 0,50 0,25 0,0 0,20

Frankrike O,271) O,4O2) 0,58 0,25 0,0 0,20

Västtysk- 0,07 0,07 0,05 0,05 0,0 0,03

land

Finland 0,37 0,40 0,60 0,25 0,0 0,20

Övriga

Västeuropa 0,37 0,80 0,60 0,25 0,0 0,20

Östeuropa 0,67 0,30 0,60 0,25 0,0 0,20

1) nya anläggningar 0,1 g S/MJ

2) -"- 0,30 g NOX/MJ

Med de åtgärder som olika länder har förbundit sig att

genomföra kommer utsläppen av SO2 fram till 1993 att

vara ca 44 milj ton per år. Om kärnkraften skulle av-

vecklas fram till 1995 och ersättas med fossila bräns-
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len skulle utsläppen av SO2 komma att öka med 7 milj

ton per år. Utsläppen av kväveoxider var 1980 i Europa

ca 18 milj ton. 1995 beräknas utsläppen vara ca 21 milj

ton. Om kärnkraften avvecklas och ersätts med fossila

bränslen ökar utsläppen med ytterligare ca 3 milj ton

per år.

Depositionen av svavel och kväveoxider i Sverige vid en

avveckling av kärnkraften i Europa framgår av tabell

15 och 16. Nedfallet i Sverige ökar med 37 000 ton S

resp 8 000 ton N (NOX-N) år 1995 jämfört med kärnkraf-

ten i drift. Även med en avveckling av kärnkraften i

Europa kommer dock svaveldepositionen att minska i

Sverige jämfört med 1980 och 1983 års nivå. Minskningen

från 1980 uppgår då till 25% i stället för 31% med

kärnkraften i drift. Oavsett om kärnkraften avvecklas

eller inte kommer dock kvävenedfallet att öka. Det bör

poängteras att denna beräkning är osäker. Man kan

vidare konstatera att Sveriges ökade utsläpp svarar för

den absolut största förändringen i depositionen jämfört

med något annat land.

Som tidigare framhållits är denna beräkning utförd med

hänsyn till dagens miljökrav. Ersättningen av kärnkraf-

ten beräknades medföra en ökad emission av svaveldioxid

med ca 7 milj ton årligen. Detta merutsläpp kan mer än

väl kompenseras om hårdare miljökrav införs. Exempelvis

skulle en maximering av tillåten svavelhalt till 1,5% i

Europa troligen vara tillräcklig för att kompensera de

ökade utsläppen.
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Bidrag från

Sverige

England

Frankrike

Finland

Västtyskland

Övriga

Västeuropa

Östeuropa

Obestämt

Bakgrund

1980

79

19

4

10

15

29

64

109

30

1983

51

16

4

6

18

23

65

109

30

1995

utan

kärnkraft

35

16

3

9

7

25

52

87

30

v • ^^F v * ^^p 1 • ̂ ^m 1 • •

1995

med

kärnkraft

30

13

2

7

7

20

47

71

30

Summa 359 322 264 227

Index 100 90 74 63

Bidrag från

Sverige

England

Danmark

Frankrike

Västtyskland

Norge

Övriga Västeuropa

Östeuropa+Bakgrund

1980

19

5

11

1

10

6

23

25

1995

utan

kärnkraft

17

6

13

1

9

6

33

30

1995

med

kärnkraft

15

6

12

1

9

6

30

28

Summa 100 115 107
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För att långsiktigt hejda markförsurningen och begränsa

försurningsskadorna i sjöar och vattendrag i Skandi-

navien måste utsläppet av svaveldioxid minska med 80\

jämfört med 1980 års nivå. Detta stöds av de nyligen

framtagna belastningsgränsvärdena för svavel och kväve

som utarbetats i Sverige.

De samlade utsläppen av svaveldioxid var 1980 i Europa

65 milj ton SO2- Härav svarade industriprocesser för ca

13 milj ton SO2. Fossila bränslen svarade således för

ca 80\ av totalutsläppet. Samtidigt pekar energiprog-

nosen på en fortsatt ökning av fossila bränslen i

Europa. Huvuddelen av ökningen väntas ske i Östeuropa.

(Tabell 17). För att nå en 80-procentig reduktion måste

totalutsläppet minska till 13 milj ton SC^/år. I tabell

18 redovisas energiförbrukningen i Europa 1980 och i

tabell 19 framgår utsläppen av SO2 inom olika områden

uttryckta i milj ton SC>2/år samt g S/MJ fossila

bränslen.

Tabell 17. Ökning av fossila bränslen i Europa mellan

1980-1995

Fasta bränslen 340 Mtoe

Flytande bränslen 120 Mtoe

Gas 300 Mtoe

Tabell 18. Energiförbrukning i Europa 1980 (Mtoe)

Fasta Flytande Gas Kärn- Övrigt

bränslen bränslen energi

Nordvästeuropa

Sydeuropa

Östeuropa

Sovjet

190
66

250

330

341
275

119

441

138
47

67

331

36
15

5

12

48
40

12

122

Summa 836 1176 583 68 222
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Tabell 19. Utsläpp av SO2 år 1980 i olika regioner

uttrvckt i Mton/år saat: a S/MJ fossilt: bränsle

Förbränning

Mton/år g S/MJ

Nordvästeuropa 9,2 0,16

Sydeuropa 6,7 0,20

Östeuropa 15,5 0,41

Sovjet 20,0 0,21

Industri-

processer

Mton/år

2,2

4,0

2,0

5,0

Totalt

Mton/år

11,4

10,7

17,5

25,0

Totalt 51,4 0,23 13,2 64,6

Sverige 0,33 0, 12 0, 15 0,48

0m vi förutsätter att processutsläppen kan halveras

måste utsläppen av svavel per megajoule fossilt bränsle

minska till 0,0222 g S/MJ med kärnkraft i drift, annars

krävs 0,0206 för att nå en 80-procentig reduktion

Det krävs mycket långtgående krav för att åstadkomma en

sådan begränsning av de specifika utsläppen. Detta kan

åstadkommas om exempelvis följande miljökrav införs i

Europa.

Eo1
Eo5

Kol

Diesel 0,
0,

0,

15% S
2% S

03 g S/MJ

Om dessa krav införs samtidigt som kärnkraften

avvecklas blir minskningen 79% i stället för 80% med

kärnkraften i drift.
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3.3 EFFEKTER PA NATURMILJÖN

Prognos

Nedfallet av svavel kommer att vara 16\ högre 1995

än om kärnkraften bibehölls och under förutsättning

av dagens miljökrav vid förbränning gäller. Detta

innebär en högre deposition med 0,2-0,3 g S/m^.år

1995

Nedfallet av kväve kommer att vara 1% högre 1995 än

om kärnkraften bibehålls och 15\ högre än i dag.

Bedömning

De regionala miljökonsekvenserna för mark, skog, yt-

och grundvatten kommer att bli allvarligare i detta

alternativ. I referensalternativer bedöms ca 5000

sjöar att återgå till obetydligt försurade förhål-

landen som följd av den minskade syradepositionen. I

detta alternativ bedöms denna förbättring att utebli

i ca 2000 av dessa 5000 sjöar.

Även om det totala försurningstrycket på marken kom-

mer att vara mindre än i dag kommer markförsurningen

att fortsätta och omfatta inte bara de känsligaste

utan även medelgoda marker. Kvävet kommer att öka

sin andel av försurningstrycket och risken för sur-

stötar i markvattnet, som kan ge negativa effekter

på både vegetation och ytvatten, ökar. Arealen

kvävemättad mark kommer att öka och de redan nu på-

gående floraförändringarna, genom kvävets gödslings-

effekt, förstärks. Såväl bakgrundskoncentrationerna

som toppvärdena av ozon under episoder kommer att

öka och det kritiska gränsvärdet för skador Över-

skridas i södra Sverige.
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3.4 FÖRÄNDRING AV KLIMAT

Prognos

Elproduktionen från kärnkraftverken i världen var

1985 0,2 TW-år. Om kärnkraft motsvarande en elpro-

duktion på 1,0 TW-år i världen ersätts med fossilt

bränsle kommer temperaturhöjningen globalt i medel-

tal att bli ca 0,1*C. Om Sveriges kärnkraft ersätts

med kolkondensverk skulle temperaturhöjningen bli ca

1 tusendels grad. Detta skall jämföras med den för-

modade temperaturhöjningen på ca 1,5*C fram till

2025 som förutses med de energiprognoser som finns i

dag. Exemplet visar att klimatproblemen inte kan

undvikas, eller ens märkbart mildras, med även en

kraftig utbyggnad av kärnkraften.

Bedömning

Även om det ur klimatsynpunkt är önskvärt att und-

vika all förbränning av foss.rla bränslen är effekten

på den globala miljön av att ersätta dagens svenska

kärnkraftproduktion med fossila bränslen ytterst

marginell. Temperatureffekten av en global avveck-

ling är inte försumbar men dock av väsentligt mindre

storleksordning än den förändring som ändå förväntas

ske. Klimateffekter genom de s k växthusgaserna kan

förväntas vara ett av de största globala miljöpro-

blemen inom några årtionden. Särskilt gäller det i

ekvatorialområdena, dvs i huvudsak dagens utveck-

lingsländer. Den ökande halten av koldioxid beräknas

svara för ca hälften av denna effekt. Det är därför

av största betydelse att inte bara snarast reducera

beroendet av de fossila bränslena i den totala

energiproduktionen utan också vidta åtgärder mot ut-

släpp av de övriga gaserna som ger västhuseffekt.
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4. MILJÖKONSEKVENSER AV ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR

4.1 BAKGRUND

All förbränning innebär utsläpp av föroreningar med mer

eller mindre påtaglig effekt på människa, luft, mark

och vatten. Det är därför först och främst av vikt att

genom effektiv energianvändning i så stor utsträckning

som möjligt minimera bränslebehovet. Det är också ange-

läget att använda effektiva omvandlingssystem med hög

verkningsgrad. Kraven på reduktion av utsläpp av

föroreningar, vid den förbränning som ändå itåste ske,

måste svara mot kravet att minimera negativa miljökon-

sekvenser .

De energibalansscenarier som ligger till grund för kon-

sekvensbedömningar vid olika avvecklingsalternativ

baseras till största delen på importerade, fossila

bränslen. De miljöproblem r;om är förknippade med för-

bränning av dessa, främst koldioxidproblematiken och

försurningen av miljön, gör det angeläget att på sikt

utnyttja alternativa energislag, där en omfattande an-

vändning av fossila bränslen kan ses som en temporär

lösning under en övergångstid.

Mot denna bakgrund har naturvårdsverket funnit det

angeläget att bedöma effekterna av ett ökat utnyttjande

av inhemska energikällor mot bakgrund av naturvårdens-

och miljövårdens intressen. Bedömningarna, vilka om-

fattar uttags-, transport- och förbränningseffekter,

har gjorts mot bakgrund av dagens kunskapsläge, som är

långt ifrån fullständigt. Kunskapsunderlaget gör det

inte möjligt att göra några säkra kvantitativa ana-

lyser. Hänsyn har inte heller tagits till att betydande

miljökonsekvenser och konflikter med andra intressen

kan uppstå i konkreta områden. Några tekniska-ekono-
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miska bedömningar har inte gjorts, inte heller hur de

alternativa energislagen kan utnyttjas i en fullständig

energibalans.

Genomgången omfattar förutom de inhemska energikällorna

även bedömningar kring en utbyggnad av ett svenskt gas-

nät eftersom förbränning av naturgas är fördelaktigt ur

miljösynpunkt jämfört med förbränning av kol och olja

och därmed intressantare under ett övergångsskede mot

ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor.

4.2 UTTAGSEFFEKTER AV INHEMSKA ENERGIKÄLLOR

4.2.1 Eneraiskoqsodlina (ESO)

Bakgrund

Bruttorealerna av möjlig odlingsbar mark för energiskog

uppgår till 10% av landets totala yta eller ca 4 Mha.

2.3 Mha utgörs av myrmark, 1,4 Mha av skogsmark och 0,3

Mha av jordbruksmark. Detta beräknas motsvara en

energimängd av drygt 300 TWh med hänsyn taget till

varierande produktionsförhållanden. Genom olika rest-

riktioner återstår av en nettoareal om 0,8-1,6 Mha

vilket motsvarar 35-100 TWh vid en produktion på 10-15

tTS/ha.

Restriktionerna (tekniska-ekonomiska samt intressekon-

flikter) kan förmodas vara större när det gäller ESO på

viss myrmark, skogsmark samt den del av jordbrukets

överskottsmark som omfattar marginalmarker såsom

hagar, slåtterängar etc, än den åkermark som inte

längre behövs för odling. Åkermark har också andra

egenskaper som gör den intressant för ESO:
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- Omföringen av åkermark till ESO-mark innebär inte

några drastiska förändringar av landskapet när det

gäller etableringar, vägdragningar etc

- ESO på åkermark innebär inte några utökade inskränk-

ningar i allemansrätten. På andra markslag kan all-

mänhetens möjligheter till att utnyttja allemans-

rätten bli begränsade

- ESO på åkermark innebär vidmakthållande av ett inten-

sivt odlingssystem; på annan mark innebär det en

introduktion

- I dag beräknas jordbrukets överskottsareal till 0,3

Mha, mot slutet av 90-talet beräknas arealen till

nära 1 Mha. Merparten av denna areal finns i södra

Sverige där utfallet av ESO beroende på klimat etc är

bättre än i norra delarna av landet.

- ESO på åkermark ger ett öppnare landskap (1/3 av

arealen avverkas varje år) än om området planteras

med gran. Dessutom kan ESO på åkermark, av ekonomiska

och biologiska skäl, enklare och snabbare omföras

till mark för jordbruksproduktion än skog på åkermark

Kvalitativ bedömning

- Naturvårdens krav på bevarande bör endast undantags-

vis råka i konflikt med energiskogsodlingarens önske-

mål om tillräckliga odlingsarealer. Störst risk för

konflikt med naturvården föreligger inom strandnära

områden och vissa slag av våtmarker samt gamla betes-

och slåttermarker.

- Av de markslag som är möjliga för ESO utgör över-

skottsåkermark och utbrutna torvtäkter de minst kon-

fliktfyllda sett till natur- och miljövårdens intres-

sen
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- ESO på åkermark har, såvitt hitintills framkommit,

generellt en mindre miljöpåverkan än odling av jord-

bruksgrödor på samma mark. Detta innebär, sett under

en flerårsperiod, lägre insatser av herbicider och

insekticider. Insatsbehovet av främst herbicider

under etableringsfasen kan dock bli stort, beroende

av tidigare skötsel av marken. Gödslingssystemet kan

lättare anpassas till växtlighetens behov genom tek-

niska insatser och utlakningsförlusterna antas vara

lägre. I det enskilda fallet kan dock påverkan på

miljön vara oacceptabel om inte särskild hänsyn tas.

Exempelvis kan ESO få avsevärd påverkan på landskaps-

bilden, t ex intill skyddade områden och i attraktiva

rekreationsområden. Under nederbördsfattiga perioder

kan också konkurrens uppstå med det vanliga jord-

bruket om vatten i de fall då bevattning blir nöd-

vändig för att upprätthålla produktionen (ca 100 mm

extra vatten krävs per år).

- Ianspråktagande av jordbrukets marginalmarker för

ESO, främst gamla betes- och slåttermarker, är starkt

negativt från naturvårdssynpunkt, särskilt gäller

detta fauna- och floravårdsaspekter.

- ESO på skogs- och myrmark kan skapa större intresse-

konflikter än ESO på nedlagd åkermark och ställer

därför mycket höga krav på kunskapsunderlag inför

etablering av den enskilda odlingen. Som exempel på

intressekonflikter kan nämnas:

Kvantitativ bedömning

- Yt- och grundvattenkemiska effekter vid etablering

på torvmark

- Negativa konsekvenser för fauna, särskilt vid ESO

på våtmarker
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- konsekvenser för allmänhetens friluftsliv och för

landskapsbilden.

För en producerad nettoenergiraängd om 1 TWh behövs 1,2

TWh utvunnen råvara, inkluderande distribution och

Offivandlingsförluster, vilket kräver 15 000-23 000 ha

mark (15-10 tTS/ha).

ESO på 0,3-0,6 Mha åkermark (20-40 TWh nettoenergi vid

15 tTS/ha) kan ske utan allvarliga effekter för natur-

vården och miljön om hänsyn tas till olika intressen i

det enskilda fallet. Konsekvenserna av att överskotts-

mark genereras från jordbruket utöver 0,3 Mha, t ex

eventuell ökad kemikalieanvändning på den resterande

åkerarealen, har inte vägts in i denna bedömning.

4.2.2 Torv

Bakgrund

Torvmarksarealen i Sverige är ca 6 Mha. Genom olika

restrik

tioner är endast en begränsad del av denna areal

lämplig för utvinning av torvbränsle. Beroende på

tekniska restriktioner skulle det i Sverige finnas

torvmarker större än 50 ha med en sammanlagd areal av

1,3 Mha. Restriktioner beroende på naturvårdens

intressen har tidigare bedömts reducera denna totala

areal till ca 340 000 ha vilket motsvarar 1000 TWh.

Eftersom den årliga torvtillväxten på denna areal

ligger under 1 TWh/år är torven inte att betrakta som

en förnyelsebar energikälla.

Våtmarkerna bedöms ha stora bevarandevärden. Skydds-

aspekterna gäller främst växt- och djurliv, allmän

landskapspåverkan samt vattenbalans och vattenkvali-

tet. Genom att många våtmarker under lång tid utsatts
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för påverkan i form av dikning för skogsodling etc,

utgör de kvarvarande opåverkade markerna objekt med

potentiellt stora skyddsvärden. Genom naturvårdsverkets

våtmarksinventering kartläggs dessa objekt med syftet

att dels få ett underlag för bevarande av representa-

tiva objekt inom varje region och objekt med av andra

skäl nationella skyddsvärden.

Kvalitativ bedömning

- Naturvårdens krav på bevarande kan komma i konflikt

med torvexploatörens önskemål om tillräckligt stora

arealer. Naturvårdsverkets våtmarksinventering inne-

bär dock en precisering av bevarandeaspekterna och

bör kunna undanröja konflikter om de beaktas vid pla-

neringen.

- Torven är en i praktiken icke förnyelsebar resurs och

måste som sådan värderas för alternativa användnings-

områden, t ex odling.

- Torvbrytning för energiändamål innebär stora ingrepp

i miljön. Vägdragningar utgör nya inslag i naturen

för djurlig och människor. Dikning och takt påverkar

det avrinnande vattnets kvantitet och kvalitet. Våt-

marksbundna växt- och djurarter får försämrad biotop-

kvalitet och/eller kvantitet. Efter avslutat takt har

en helt ny miljö skapats. Allt detta ställer stora

krav på noggrann analys av miljöeffekterna innan ett

objekt exploateras.

Kvantitativ bedömning

- Utan att riskera vitalare naturvårdsintressen skulle

i dag ca 100 000 ha kunna ianspråktagas för tor\täkt

i Sverige. En samtidig drift på ca 15 000-30 000 ha

och årlig nybrytning på ca 1000-2000 ha skulle inne-
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bära 10 TWh torv per år. Det innebär att arealen

skulle räcka i ca 25-75 år.

4.2.3 SkoQsenerai

Bakgrund

Med begreppet skogsenergi avses tillvaratagande av

trädrester för energiändamål efter normalt skogsindu-

strielit uttag. En ansenlig del av den skogsenergi som

i dag utnyttjas härrör från restprodukter vid olika

skogsindustriella processer. Uttagseffekter av denna

användning berörs inte här då det är detsamma som vid

normalt skogsbruk i dag.

Bruttoavverkningen av skog har under 80-talet varit i

genomsnitt ca 63 Mm^ per år, dvs ca 85% av den årliga

tillväxten. Vid avverkningen lämnas en ansenlig del

trädrester kvar i skogen. Exempelvis lämnas 2,5 Mm^

fällda träd kvar. Därutöver lämnas klenvirke, toppar,

stubbar och andra hyggerester motsvarande mellan 40-45

Mm-* vilket i sin tur antas kunna ge drygt 100 TWh

bränsle. Ett antal restriktioner, främst ekonomiska

skäl men också miljöhänsyn gör att taket för möjligt

uttag ligger mer än 50% under det potentiella värdet.

Utöver skogsindustriella restprodukter beräknas ca 10

Mm-* skogsenergi användas 1985, varav 35% utgörs av

rundvirke som inräknas i bruttoavverkningen, vilket

ungefär motsvarar ca 25 TWh bränsle. Tillgången på

skogsenergi är ungefär jämnt fördelad över landet.

Miljöpåverkan kan sammanfattas:

- Risk för långsiktig utarmning av markens näringsinne-

håll samt markförsurning vid träddelsavverkning.

Riskområdena utgör ca 50^ av skogsmarksarealen. Kon-

flikter skall i stort kunna undvikas vid rätt

tillämpning av skogsstyrelsens anvisningar
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Helt borttagande av hyggerester är negativt för

floran och den lägre faunan.

- Stubbrytning ökar risken för utlakning, stör kraftigt

markens vattenbalans samt försvårar framkomligheten

och allmänhetens utnyttjande av markerna för t ex

bärplockning. Däremot ofta positivt för föryngring av

ny skog.

Kvalitativ bedömning

- Instrument för att undvika konflikter med naturvårds-

och miljöintressen finns redan i form av skogsvårds-

lagen och anvisningar till denna. Skulle utnyttjandet

öka väsentligt kan en översyn av skogsstyrelsens an-

visningar för delträdsavverkning vara befogad och

fler riskområden ev tillfogas.

Kvantitativ bedömning

- Ett ökat uttag på 10 Mm-* för energiändamål bedöms

kunna ske utan konflikter. Till detta skall fogas

ytterligare energitillskott genom en beräknad högre

bruttoavverkning (ca 75 Mm-* 1995). Energitillskottet

skulle totalt bli 25-30 TWh bränsle.

4.2.4 Vindkraft

Bakgrund

Enligt beräkningar, grundade på medelvindhastigheter

och avstånd till bebyggelse skulle teoretiskt mer än 30

TWh/år kunna produceras med hjälp av vindkraft. De

vindintressanta områdena ligger längs södra Sveriges

kuster. Dessa områden har också de största motstående

intressena, t ex konflikter med friluftsliv och perma-

nent- eller fritidsbebyggelse. De områden som har lägst
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andel dokumenterade intressen är jordbruksmark på något

avstånd från kusten. Den avgörande störningsfaktorn är

buller och ett minsta avstånd till bebyggelse mellan

300-500 m kommer förmodligen att krävas. Med ökat av-

stånd till bebyggelse minskar antalet möjliga områden.

Beräkningar har visat att en energiproduktion om 10 TWh

el teoretiskt skulle kunna erhållas med en aggregat-

storlek på 3 MW och med 350 m som närmastr avstånd till

bebyggelse, utan att större motstående intressen påver-

kas. Dessa områden ligger då inom områden där vindens

energiinnehåll är lägre vilket innebär att ett större

antal aggregat måste byggas.

Kvalitativa bedömningar

- Vindkraftsutbyggnad bör inte ske i områden med

befintligt eller planerat förordnande enligt natur-

vårdslagen. Inte heller bör vindkraftsutbyggnad ske i

områden som utgör viktiga rast- och häckningslokaler

för fågel samt där bevarandeintressen, t ex vissa

kulturlandskapsavsnitt som Ölands Alvar.

Kvantitativa bedömningar

- En grov bedömning ger att 5r10 TWh el bör kunna pro-

duceras med vindkraft utan konflikter med bevarande-

intressen. Detta motsvarar mellan 800 och 1000 3 MW

aggregat som antingen kan placeras i grupper eller

var för sig.

4.2.5

Bakgrund

På åkermark produceras årligen ca 30 Mton (20 MtTS)

biomassa varav 19 Mton tas vid skörd. Den totala mäng
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den halm uppgår till 4-6 Mton. Detta motsvarar en

potentiell energimängd om 20-30 TWh bränsle. Tillgången

är ojämnt fördelad över landet. Uppskattningsvis 25\

användes för djurskötsel. Vissa beräkningar anger att

praktiska taket för energiutnyttjande av halm är 15-20

TWh bränsle varav merparten finns tillgänglig i södra

Sverige.

Kvalitativa bedömningar

- Förutom vid djurskötsel kan halmen ha en betydelse på

mullsvaga marker. I övrigt föreligger inte några

stora intressekonflikter med miljö- och naturvård.

Kvantitativ bedömning

- Storleksordningen 10 TWh bränsle skulle kunna produ-

ceras med hjälp av halm utan konflikt med miljöin-

tressen.

4.2.6 Vass

Bakgrund

Vassarealen i Sverige torde understiga 100 000 ha av

vilka uppskattningsvis 50 000 ha möjligen skulle kunna

utnyttjas för takt. Den naturliga produktionen är 5

ton/ha. Vid energi-vassodling skulle produktionen kunna

fördubblas. Takt i naturliga bestånd skulle kunna ge

1,5 TWh och odling på 0,5 Mha uppskattningsvis 30 TWh.

Kvalitativ bedömning

- Storskaligt utnyttjande av bladvassbestånd för takt

behöver inte komina i konflikt med bevarandeintressen

om hänsyn tas till framför allt djurlivet. I många

fall kan vasstäkten utgöra ett positivt inslag
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(används redan i dag som naturvårdsåtgärd). Odling av

energivass kan, om det sker i större omfattning,

komma i konflikt med bevarande- och miljöintressen.

Kvantitativ bedömning

- Vasstäkt i naturliga bestånd för energiändamål bör

kunna ske i en omfattning motsvarande 1 TWh bränsle

utan allvarliga konflikter med bevarandeintressen.

4.2.7 Eneroiarödor

Bedömning

Energigrödor är svåra att bedöma på energibasas då

olika grödor ger olika energislag (gas, flytande

bränsle eller torrsubstans)och energimängder per yten-

het. Odling av ettåriga energigrödor bedöms dock ha

lika med eller större miljöpåverkan än odling av tradi-

tionella jordbruksgrödor. Fleråriga energigrödor där

ovanjordiska delar årligen skördas bedöms ha lika med

eller mindre miljöpåverkan än traditionella grödor.

Särskild uppmärksamhet bör riktas på problem i samband

med användning av pesticider.

4.2.8 Vattenkraft

Bedömning

Någon utbyggnad utöver de av riksdagen beslutade 66 TWh

kan inte komma i frlga med hänsyn till bevarande-

intressen. Utan konflikter bör ytterligare ett par TWh

kunna nås genom effektivisering.
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4.2.9 Naturaas

Bedömning

Bevarandeintressena h^r principiellt inget att anföra

mot en utbyggnad av gasnätet i Sverige under

förutsättning att man vid detaljplaneringen tar hänsyn

till lokala intressen.

4.2.10 Scenario 2000

Ett tänkt scenario över vad inehmska bränslen skulle

kunna ge kring år 2000 utöver vad som redan utnyttjas

och utan hänsynstagande till kostnader men med hänsyn

till bevarandeintressen skulle kunna se ut:

ESO

Torv

Skogsenergi

Halm

Vass

Vind

0,6 Mha åkermark 40 TWh bränsle

10 TWh bränsle

25 TWh bränsle

10 TWh bränsle

1 TWh bränsle

5-10 TWh el

beroende på

utbygg-

nadstakt

Summa ca 85 TWh bränsle

varav 75 TWh

förnybara

energikällor

och 5-10 TWh el
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4.3 EFFEKTER AV TRANSPORT OCH FÖRBRÄNNING AV

OLIKA BRÄNSLEN

4.3.1 Transport

Användning av skogsenergi, energiskog och torv som

bränsle kan komma att kräva mer transporter på landsväg

jämfört med användning av olja. Överslagsberäkningar

visar att avståndet mellan täktförbrukare inte bör vara

större än 25-50 km av ekonomiska skäl. Vid ett sådant

avstånd kommer också utsläppen av kväveoxider från

transportfordonen att vara av samma storleksordning som

det utsläpp som sker vid förbränningsanläggningen. Den

transport som sker på landsväg i dag med olja och kol

ger upphov till ett utsläpp av kväveoxider som är ca 5%

av utsläppen till följd av förbränning av dessa

bränslen.

I föregående avsnitt angavs det att ca 75 TWh skogs-

bränslen och torv skulle kunna utnyttjas i det svenska

energisystemet utan att konflikter med bevarandein-

tressen uppstår. Denna bränslemängd motsvarar ungefär

volymmässigt den mängd rundvirke som transporteras inom

skogsbruket i dag. Skogsbruket svarade 1980 för drygt

10% av transportarbetet på landsväg. Transporten kan då

beräknas ge upphov till ett utsläpp av kväveoxider på

ca 5000 ton. Transport av bensin och oljeprodukter sva-

rade 1980 för ca 8% av transportarbetet, vilket ger ett

utsläpp av ca 3000 ton kväveoxider. Kol transporteras i

liten utsträckning på vägarna.1985 var transportarbetet

ca 0,1% av det totala transportarbetet. Någon större

ökning är inte heller att vänta. En ökad andel inhemska

bränslen av ovan skisserad omfattning bedöms öka ut-

släppen av kväveoxider med 2000-4000 ton/år från trans-

porterna. Till d«=tla kommer utsläpp från fordon vid an-

läggnings- och skördearbete. Utsläppen av kväveoxider

från vägtrafiken beräknas 1995 vara ca 130 000 ton/år.
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4.3.2 Förbränning

Vad gäller förbränningen av skogsenergi, energiskog och

torv för uppvärmningsändamål i små enheter kommer detta

att medföra ökade utsläpp av stoft, organiska ämnen

jämfört med förbränning av lätt eldningsolja. En sådan

utveckling skulle allvarligt försämra luftkvalitén i

villaområden med risk för ökade hälsoeffekter och be-

svär för befolkningen. Det krävs en relativt stor an-

läggning för att utsläppen av organiska ämnen kan be-

gränsas genom en kombination av förbränningsteknik,

tillsyn och driftövervakning. F n pågår det en teknik-

utveckling för att förbättra förbränningseffektivite-

ten. Man kan dock inte räkna med att nå lika låga

nivåer som vid eldning med olja och gas.

Det finns i dag tekniska lösningar som medger mycket

låga utsläpp av svavel- och kväveoxider. De kan i prin-

cip tillämpas på alla bränslen men av ekonomiska skäl

krävs en viss storlek på anläggningen. I mindre anlägg-

ningar kan svavelutsläppen begränsas under förbränning-

en. Förbränningstekniska åtgärder kan minska utsläppen

av kväveoxider. Denna teknik har dock sin begränsning i

fastbränsleeldade verk genom att man då riskerar att få

en ofullständig förbränning som då medför ökade utsläpp

av tunga organiska ämnen (PAH). Naturgasen har de bästa

förutsättningarna att nå låga utsläpp av försurande

ämnen oavsett storlek på anläggningen. Det är här också

lättare att åstadkomma en fullgod förbränning än för

fasta bränslen.

Biobränslen uppvisar mycket låga emissioner av svavel-

dioxid. När det gäller kväveoxiderna har man inte lika

goda möjligheter att genom förbränningstekniska åtgär-

der uppnå låga nivåer i små och medelstora anläggning-

ar. I det här sammanhanget är förgasning av biobränslen

ett ur miljösynpunkt attraktivt alternativ. Tekniken
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medför att låga emissioner av svavel- och kväveoxider

kan uppnås även i mindre och medelstora anläggningar

utan att extern rening behöver tillgripas.

4.3.3 Restprodukter

Mängden avfallsprodukter blir betydligt lägre om skogs-

bränslen och naturgas utnyttjas i stället för kol.

Dessa bränslen kräver inte någon svavelrening och någon

avsvavlingsprodukt uppkommer därför inte. Naturgasen

ger upphov till helt försumbara mängder. Torv innehål-

ler något mindre aska än kol. Inom vissa fall krävs

dessutom någon form av svavelrening.
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5. SAMMANFATTNING

5.1 INLEDNING

Fyra olika avvecklingsalternativ har analyserats

- Referensalternativet: Avveckling av kärnkraften till

2010

- Alternativ 1: Avveckling av kärnkraften i Sverige

till 1989

- Alternativ 2: Avveckling av kärnkraften i Sverige

till 1997

- Alternativ 3: Avveckling av Barsebäck 1987

Dessutom har vi belyst miljökonsekvenserna i Sverige av

en total kärnkraftavveckling i Väst- och Östeuropa. De

olika avvecklingsalternativen har i vår konsekvensbe-

dömning bedömts relativt referensalternativet under

tidsperioden fram till 2010. Referensalternativet inne-

bär att nu gällande avvecklingsplan fullföljs, dvs

kärnkraften är avvecklad år 2010. Tiden fram till

mitten av 1990-talet är överblickbar när det gäller ut-

släpp av försurande ämnen i Europa. Hur utsläppsförhål-

landena kommer att gestalta sig fram mot 2010 i Europa

kan inte preciseras. Inte heller kan man precisera

energisystemets uppbyggnad vid en avveckling av kärn-

kraften i Sverige 2010. Däremot kan man peka på en

önskvärd inriktning. I våra beräkningar över effekten

av syradepositionen på mark och vatten har vi antagit

att situationen vad avser den årliga depositionen av

försurande ämnen under perioden 1997-2010 är densamma

som år 1997. Vi har inte kunnat ange hur stora

utsläppsökningarna blir då kärnkraften fasas ur 2010.

En tänkbar utveckling diskuteras dock i texten.
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De energibalansscenarier som ligger till grund för kon-

sekvensbedömningarna i alternativ 2 baseras till stor

del på importerade och i huvudsak fossila bränslen. De

miljöproblem som är förknippade med dessa bränslen är

främst klimateffekter och försurning av mark och

vatten. Därför har även effekterna av alternativa

energislag analyserats.

5.2 AVVECKLING AV DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN 1989

Avveckling av kärnkraften 1989 innebär att det svenska

kraftproduktionssystemet måste utnyttjas maximalt.

Importen av el från grannländerna ökar markant. Även

gasturbiner behöver användas för att täcka elbehovet

under vissa tider. Elförbrukningen inom industrin och

övrig sektor sjunker markant. Det kommer att ta tid

innan ny produktionskapacitet hinner byggas ut och

innan utrustning för att begränsa utsläppen av svavel-

dioxid och kväveoxider kan tas i drift. Man kan anta

att energisystemet på sikt ser ut på samma sätt som i

alternativet avveckling till 1997. En grov bedömning

ger att utsläppen av svavel och kväveoxider ökar med ca

80 000 ton resp 40 000 ton 1989 jämfört med referens-

alternativet. Därefter sker en successiv minskning av

utsläppen i takt med att reningsutrustning hinner in-

stalleras och att ny produktionskapacitet hinner byggas

ut.

5.2.1 Mi1i ökonsekvenser

- På kort sikt kan de lokala effekterna vid enskilda

anläggningar bli mer märkbara, särskilt vid olje-

kraftverket i Stenungsund där kväveoxidutsläppen

tillsammans med befintliga utsläpp av kolväten från

industrier ger ökad förutsättning för ozonbildning.

Därutöver kommer luftkvalitén i tätorter att i viss

utsträckning försämras.
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- Miljökonsekvenserna på lång sikt skiljer sig inte

märkbart från alternativet 2, dvs totalavveckling

till 1997. Detta belyses utförligt i nästa avsnitt.

5.3 AVVECKLING AV DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN

1997

Avvecklingen av kärnkraften till år 1997 kan medföra

att ett flertal kolkondensblock måste byggas i landet.

Dessutom ökar driften vid de befintliga oljeeldade kon-

denskraftverken samt mottrycksanlaggningarna inom indu-

strin och fjärrvärmeverken. En ökad användning av olja

i stället för el inom bostadssektorn förutses också. I

vår studie har det förutsatts att de oljeeldade kon-

denskraftverken förses med avancerad utrustning för att

ta bort svavel- och kväveoxider ur rökgasen. Utsläppen

av svaveldioxider kommer 1997 att öka med ca 28 000 ton

per år jämfört med referensalternativet. När det gäller

kväveoxider kommer utsläppen att öka med ca 23 000 ton

per år. Den svenska målsättningen att minska svavel-

oxidutsläppen med 65% till 1995 med 1980 som basår

kommer inte att uppfyllas. Reduktionen beräknas i

stället bli 57V Inte heller kommer den svenska mål-

sättningen att minska kväveoxidutsläppen med 30% att

uppfyllas. Här beräknas reduktionen bli 14%. Här bör

dock påpekas att målsättningen blir svår att uppfylla,

med nu aktuella energiprognoser, även med bibehållen

kärnkraft. Nedfallet av svavel resp kväve i Sverige

kommer att öka med 5000 ton resp 2000 ton jämfört med

referensalternativet. Detta innebär att svavelnedfallet

kommer att öka med 2% jämfört med referensalternati-

vet. Motsvarande procentuella förändring beträffande

kväve (NOX-N) blir 2%. Jämfört med 1980 kominer dock de-

positionen av svavel att minska med 35%. Målsättningen

för svaveldioxid (65% reduktion) kan uppfyllas om sva-
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velhalten i tjock eldningsolja minskas till 0,5 - 0,6%

och i lätt eldningsolja till 0,15%-0,20%. Även om

kraftfulla åtgärder vidtas för att begränsa kväveoxid-

utsläppen ytterligare, såsom långtgående krav på för-

bränningsanläggningar, skärpta krav på tunga fordon,

överföring av tung trafik till järnväg m m, kan vi inte

räkna med att uppnå en 30% reduktion förrän i början av

2000-talet.

I detta alternativ ökar avfallsmängderna från drygt 1

milj ton/år till knappt 3 milj ton/år om kärnkraften

till större delen ersätts med fossila bränslen. Ett

stort kolkondensprogram medför således en betydande

ökning av deponeringsbehovet liksom svårigheter att

finna acceptabla upplagsplatser. Genom att begränsa

lakvattenbildningen så långt möjligt kan man begränsa

tillförseln av tungmetaller till yt- och grundvatten

till acceptabla nivåer.

Utsläppen av kvicksilver och andra metaller från kol-

förbränningen bedöms öka det regionala nedfallet i

mycket liten omfattning. Nedfallsökningen av kvicksil-

ver har beräknats bli några procent högre i förhållande

till referensalternativet och ännu lägre vad avser

andra metaller som kadmium och bly. I närheten av kol-

kondensverk på 10 km avstånd, kan nedfallet av kvick-

silver öka med ca 25% medan nedfallsökningen av Övriga

metaller fortfarande är liten, någon procent.

5.3.1 Miliökonsekvenser

- Möjligheterna att begränsa NOx-utslappen med 30% för-

svåras och uppskjuts i tiden.

- Målsättningen om en 65% reduktion av svavelutsläppen

till 1995 kan inte uppfyllas utan kompletterande åt-

gärder såsom t ex sänkt svavelhalt i eldningsoljor.
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- I referensalternativet bedöms ca 5000 sjöar att åter-

gå till obetydligt försurade förhållanden som följd

av den minskade syradepositionen. I detta alternativ

bedöms denna förbättring att utebli i några hundra av

dessa 5000 sjöar. (Se figur 2).

- I regional skala blir effekterna av det ökade metall-

nedfallet knappast märkbart. Lokalt kan en mindre

ökning av kvicksilverhalterna i fisk inträffa vid

lokalisering av kolkondensverk till känsliga områden.

- De regionala miljökonsekvenserna för skog, mark och

grundvatten kommer obetydligt att avvika från refe-

rensalternativet. Lokalt kommer miljöförhållandena

att försämras. Omfattningen är beroende på lokalise-

ringen av kol/olje-kondenskraftverk. ökade kväveoxid-

utsläpp i Stenungsund, där f n stora utsläpp av kol-

väten sker, kan exempelvis antas öka ozonhalterna.

- Miljökonsekvenserna ur hälsosynpunkt bedöms inte

märkbart avvika från referensalternativet. En ökad

användning av ved i småhus kan dock leda till olägen-

heter.

5.4 AVVECKLING AV BARSEBACKSVERKET 1987

Avveckling av kärnkraftverket i Barsebäck medför ökad

drift av det oljeeldade kondenskraftverket i Karls-

hamn. Den ökade driften medför att åtgärder måste vid-

tas för att begränsa utsläppen av svavel- och kväve-

oxider. Avvecklingen innebär också en ökad drift av

mottrycksanläggningar inom industrin och inom fjärr-

värmeverken. En ökad import av el från främst Danmark

är också nödvändig. Jämfört med referensalternativet

kommer utsläppen av svavel- och kväveoxider i Sverige

att öka med 5000 resp 3000 ton/år år 1995. Tillsammans

med ökade utsläpp i Danmark kommer svavel- och kväve-
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nedfallet (NOX-N) att öka med 2000 resp 1000 ton/år,

vilket jämfört med referensalternativet medför en pro-

centuell ökning med ca 0,8% för svavel och 1% för

kväve. Jämfört med 1980 års nivå kommer dock deposi-

tionen av svavel att minska med 31%.

5.4.1 Mi1i ökons ekvenser

- Miljökonsekvenserna för skog, mark, grund- och ytvat-

ten kommer regionalt inte att märkbart avvika från

referensalternativet. Lokalt kring Karlshamnsverket

beräknas effekten bli mer märkbar.

- Miljökonsekvenserna ur hälsosynpunkt bedöms inte

märkbart avvika från referensalternativet

5.5 AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN I EUROPA

De allvarligaste miljöproblemen som är förknippade med

energiproduktion är försurning, skogsskador och risk

för negativa klimateffekter. Energipolitiken i Sverige

måste utformas så att den kan försvaras i ett euro-

peiskt perspektiv. Vi har belyst vilka effekter i

Sverige en avveckling av kärnkraften i Europa och i

världen skulle få. Många av staterna i Europa har för-

bundit sig att minska utsläppen av svavel med 30% eller

mer fram till 1993 räknat från 1980 års nivå. Utsläpper,

av svaveldioxid i Europa var 1980 65 milj ton per år.

Med de åtgärder som olika länder har förbundit sig att

genomföra kommer utsläppen av SO2 fram till 1993 att

vara ca 44 milj ton per år. 0m kärnkraften avvecklas

fram till 1995 och ersätts med fossila bränslen, främst

kol och olja, kommer utsläppen att öka med 7 milj ton

per år. Utsläppen av kväveoxider i Europa var 1980 ca

18 milj ton. 1995 beräknas utsläppen vara ca 21 milj

ton. 0m kärnkraften avvecklas och ersätts med fossila

bränslen ökar utsläppen med ytterligare 3 milj ton/år.
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Vi har då räknat med de utsläppskrav som gäller för

enskilda länder i dag. Depositionen av kväve (NOX-N) i

Sverige ökar med 8000 ton jämfört med referensalterna-

tivet och totalt med 15* jämfört med 1980. Depositionen

av svavel i Sverige kommer att öka med ca 40 000 ton

per år. Trots denna ökning kommer dock depositionen av

svavel att vara 25% lägre an den var år 1980. Det är

givetvis möjligt att begränsa utsläppsökningarna. Om

exempelvis svavelhalten i tjock eldningsolja maximera-

des till 1,5% i Europa, skulle de ökade svavelutsläppen

kunna kompenseras fullt ut vid en allmän avveckling av

kärnkraften i Europa.

För att långsiktigt hejda markförsurningen och begränsa

försurningsskador i sjöar och vattendrag måste utsläp-

pen av svaveldioxid minska med 80% jämfört med 1980.

Det krävs mycket långtgående åtgärder för att nå detta

mål. Avveckling av kärnkraften i Europa innebär emel-

lertid inte att målet är omöjligt att nå.

Vi har också låtit utföra en studie som visar på effek-

ter på klimatet vid en avveckling av kärnkraften i

Sverige resp världen. Elproduktionen från kärnkraftver-

ken i världen var 1985 0,2 TW-år. Om kärnkraft motsva-

rande en elproduktion på 1 TW-år i världen ersätts med

fossilt bränsle kommer temperaturhöjningen globalt i

medeltal att bli ca 0,1*C. Om Sveriges kärnkraft ersat-

tes mad kolkondensverk skulle temperaturhöjningen bli

ca 1 tusendels grad. Detta skall jämföras med den för-

modade temperaturhöjningen på ca 1,5*C fram till år

2025, som förutses med de energiprognoser som finns i

dag. Av denna temperaturhöjning svarar koldioxid för

hälften. Exemplet visar att klimatproblemen inte kan

undvikas eller ens märkbart mildras med även en kraftig

utbyggnad av kärnkraften.
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5.5.1 Miljökonsekvenser

- I referensalternativet bedöms ca 5000 sjöar att åter-

gå till obetydligt försurade förhållanden som följd

av den minskade syradepositionen. I detta fall

bedöms denna förbättring att utebli i ca 2000 av

dessa 5000 sjöar. (Figur 2).

- De regionala miljökonsekvenserna kommer märkbart att

avvika från referensalternativet. Även om det totala

syratrycket kommer att vara mindre än i dag kommer

markförsurningen att fortgå och inte bara omfatta de

känsligaste markerna utan även de intermediära mar-

kerna. Ökningen av kvävenedfallet (vilket kommer att

ske gentemot dagens situation i såväl detta alterna-

tiv som referensalternativet) medför en successiv

ökning av kvävemättad skogsmarkareal vilket kommer

att medföra allvarliga miljöförändringar i många

naturtyper i södra Sverige. Bakgrundskoncentrationer-

na av ozon kommer att öka liksom maxkoncentrationen

under episoder. Förändringen av den naturliga floran

kommer att accelerera genom kvävegödslingseffekter.

- Avveckling av kärnkraften i Europa ger väsentligt mer

påtagliga miljökonsekvenser i förhållande till refe-

rensalternativet än de föregående alternativen. Man

kan därför inte utesluta effekter av mer bestående

karaktär än i alternativen 1 - 3 . Avvecklingen av

kärnkraften i Europa skiljer sig också principiellt

från alternativen 1 - 3 genom att avvecklingen av den

svenska kärnkraften endast i begränsad omfattning

påverkar den totala miljöeffekten.

- En icke önskvärd Ökning av koldioxidutsläppen kommer

att ske
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5.6 ALTERNATIV TILL KOL OCH OLJA

I de avvecklingsalternativ som ovan skisserats kommer

energisystemet att till stor del baseras på kol och

olja. De miljöproblem som är förknippade med dessa

bränslen, främst klimateffekter och försurning av mark

och vatten, gör det angeläget att på sikt utnyttja

alternativa energislag. Nedan följer en bedömning av

hur stora uttag av främst inhemska, och i första hand

förnybara energislag, som kan göras mot bakgrund av

natur- och miljövårdens intressen. Kunskapsunderlaget

är emellertid ofullständigt varför de kvantitativa

bedömningarna kan komma att revideras. Tekniska och

ekonomiska begränsningar liksom kostnadseffektiviteten

av olika åtgärder har inte beaktats. Inte heller har

den totala miljöeffekten bedömts av att ytterligare öka

uttaget av förnybara energikällor utöver vad som anges

nedan och i stället minska användningen av fossila

bränslen ytterligare.

En del av bedömningsunderlaget vad gäller uttags- och

omvandlingseffekter av alternativa energislag har

utgjorts av en delrapport från ett av naturvårdsverkets

forskningsnämnd finansierat forskningsprojekt. (Miljö

och energi - framtida möjligheter och begränsningar,

SNV Rapport 3238).

5.6.1 Biobränslen

Betydande mängder trädrester lämnas i dag kvar i

skogen. Potentialen har uppskattats till 100 TWh

bränsle/år. Av bl a miljöskäl kan inte hela denna del

tas ut ur skogen. Ett för stort uttag kan bl a medföra

försämrad tillväxt genom att markens näringsinnehåll
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utarmas. Vidare kan markförsurningen öka och man kan

också få negativa effekter på floran och faunan. Jäm-

fört med dagsläget bör ytterligare 25-30 TWh

bränsle/år, vilket motsvarar 10 miljoner m-̂ , kunna

utnyttjas utan konflikter

Flera utredningar har bedömt potentialen för energi-

skogsodlingar. Konflikter kan väntas uppkomma om

odlingen sker på vissa myrmarker samt jordbrukets över-

skottsmark såsom hagar, slåtterängar etc.

Energiskogsodling på åkermark har, såvitt hitintills

framkommit, generellt en mindre miljöpåverkan än odling

av grödor på samma mark. Sett under en flerårsperiod

antas energiskogsodling medföra lägre insatser av her-

bicider och insekticider. Gödslingssystemet bör också

lättare kunna anpassas till växtlighetens behov genom

tekniska insatser och utlakningsförlusterna antas

därmed bli lägre.

Vi bedömer att energiskogsodling på 0,3-0,6 Mha åker-

mark kan ske utan allvarliga effekter för naturvården

och miljön om hänsyn tas till olika intressen i det

enskilda fallet. Energitillskottet blir då 20-40 TWh

bränsle/år. Vid denna bedömning har energiskogsodling

förutsatts ske på den överskottsareal av åkermark som

förväntas. Miljökonsekvenserna har bedömts i förhållan-

de till traditionellt åkerbruk alternativt granplante-

ring.

Utöver skogsbränslen kan halm ge ett energitillskott.

Utan att komma i konflikter med miljöintressen, bl a

försämring av odlingsbetingelserna, bör 10 TWh

bränsle/år kunna utnyttjas.

Skogsbränslen och halm ger inte upphov till någon ökad

C02-ackumulation i atmosfären. Nybildning av biomassa
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sker inom samma tidsram som inom vilken klimateffekter

kan uppkomma. Dessa bränslen ger också upphov till låga

emissioner av svaveldioxid. När det gäller kväveoxider-

na är möjligheterna begränsade att genom förbrännings-

tekniska åtgärder uppnå låga nivåer i små och medel-

stora anläggningar. I detta sammanhang är förgasning av

biobränslen ett ur miljösynpunkt attraktivt alterna-

tiv. Tekniken medför att låga emissioner av svavel- och

kväveoxider kan uppnås även i mindre och medelstora

anläggningar utan att extern rening behöver tillgripas.

Från hälsoeffektsynpunkt är utsläppen av giftiga orga-

niska ämnen av betydelse då dessa kan vara cancerframk-

allande eller ha andra medicinska effekter.

Det råder ett klart samband mellan utsläpp av dessa

ämnen och storleken på förbränningsanläggningen. Vid

större anläggningar kan förbränningen ske bättre vilket

medför mindre utsläpp av dessa substanser. Bränslet har

visat sig vara av underordnad betydelse i detta samman-

hang. Av de utsläppsmätningar som gjorts har skillnader

på flera tiopotenser konstaterats för olika storlekar

på anläggningar.

Det är således av vikt att förbränningen av olika

bränslen sker i anläggningar där en fullgod förbränning

uppnås.

Av ovannämnda skäl bör t ex en utökad individuell ved-

eldning i tättbebyggda områden inte få någon omfattning

av betydelse.

5.6.2 Torv

Torvmarken i Sverige uppgår till ca 6 Mha. Torvmarkerna

bedöms ha stora bevarandevärden. Skyddsaspekterna

gäller främst växt- och djurliv, allmän landskapspåver-
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kan samt vattenbalans och vattenkvalitet. Genom att

många våtmarker under lång tid utsatts för påverkan i

form av dikning för skogsodling etc, utgör de kvar-

varande opåverkade markerna objekt med potentiellt

stora skyddsvärden.

Utan att riskera vitalare naturvårdsintressen skulle i

dag ca 100 000 ha kunna ianspråkstagas för torvbrytning

i Sverige. En samtidig drift på ca 15000-30000 ha och

årlig nybrytning på ca 1000-2000 ha skulle innebära 10

TWh torv per år. Det innebär att arealen skulle räcka i

ca 25-75 år.

Eftersom torvtillväxten är så långsam är torven inte

att betrakta som en förnybar energikälla. Koldioxidut-

släppet är av samma storleksordning som för kol.

Svavelinnehållet i torv kan vara på sådan nivå att

åtgärder för att begränsa utsläppen krävs. Ur miljösyn-

punkt kan torv totalt sett anses vara likvärdigt kol.

5.6.3 Naturgas

Bevarandeintressena har principiellt inget att anföra

mot en utbyggnad av gasnätet i Sverige under förutsätt-

ning att man vid detaljplaneringen tar hänsyn till

lokala intressen.

Koldioxidutsläppen från naturgasförbränning är endast

hälften så stort som från koleldning. Av de bränslen

som är aktuella vid den svenska kärnkraftavvecklingen

har naturgasen de bästa förutsättningarna att nå låga

utsläpp av försurande ämnen oavsett storlek på anlägg-

ningen. Det är här också lättare att åstadkomma en

fullgod förbränning än för fasta bränslen. Utsläppen av

stoft och organiska ämnen är därför mycket låga. Som

komplement till elvärmen är därför naturgas ett miljö-

vänligt alternativ.



5.6.4 Vindkraft

De vindintressanta områdena ligger längst södra

Sveriges kuster. Dessa områden har också de största

motstående intressena, t ex konflikter med friluftsliv

och permanent- eller fritidsbebyggelse. De områden som

har lägst andel dokumenterade intressen är jordbruks-

mark på något avstånd från kusten. Den avgörande stör-

ningsfaktorn är buller, och ett minsta avstånd till be-

byggelse mellan 300-500 m kommer förmodligen att

krävas.

En grov bedömning visar att 5-10 TWh el bör kunna pro-

duceras med landbaserad vindkraft utan konflikter med

bevarandeintressen. Denna bedömning baserar sig på 3

MW-aggregat som antingen kan placeras i grupper eller

var för sig.

5.6.5 Vattenkraft

Någon utbyggnad utöver de av riksdagen beslutade 66

TWhej^ kan inte komma i fråga inom ramen för den nya

naturresurslagen som förelagts riksdagen. Utan konflik-

ter bör ytterligare ett par TWh kunna nås genom effek-

tivisering. En ytterligare utbyggnad skulle innebära

att de i dag outbyggda älvarna, vilka utgör en betydan-

de och representativ del av landets vattendrag, totalt

skulle förändras ur ekologisk synpunkt och bli mer

eller mindre utarmade. Kommande generationers valfri-

het, när det gäller utnyttjandet av våra rinnande

vattendrag skulle härigenom starkt begränsas.

5.6.6 Bedömning

- För att åstadkomma ett trendbrott när det gäller att

begränsa ökningen av atmosfärens CC>2-halt blir det

nödvändigt att minska användningen av fossila bräns-
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len. För Sveriges del innebär detta att energisyste-

met bör i ökad utsträckning inriktas på biobränslen

och naturgas. Samtidigt är ett fortsatt sparande på

värme och elenergi nödvändigt för att begränsa an-

vändningen av fossila bränslen. Det finns tekniska

förutsättningar att kraftigt begränsa energianvänd-

ningen. Sverige är litet land och åtgärder i Sverige

isolerat har givetvis liten betydelse totalt sett.

Sveriges handlande kan emellertid påverka andra län-

ders agerande. Ett liknande tänkesätt har förts när

det gäller begränsningen av utsläpp av försurande

ämnen.

- En bedömning baserad på dagens kunskapsläge ger vid

handen att från förnybara energikällor kan ytterliga-

re ca 75 TWh bränsle och 5-10 TWh el från vindkraft

utnyttjas utan allvarliga konflikter med naturvårds-

och miljöintressen. Detta under förutsättning att

hänsyn tas i varje enskilt fall. Om allt bränsle

använts för elproduktion kan ca 40 TWh el produceras

(kondensdrift). Begränsningar av ekonomiska-tekniska

skäl har inte beaktats.

- Individuell eldning med fasta bränslen medför sådana

utsläpp till luft att en bredare använding i tätbe-

byggda områden bör undvikas.

- Naturgas uppvisar de lägsta utsläppen av försurande

ämnen av alla bränslen. Koldioxidutsläppen är lägre

än från övriga fossila bränslen.

5.7 DISKUSSION

Den nuvarande syradepositionen över Sverige (och hela

Centraleuropa) leder till omfattande effekter i mil-

jön. Denna f n höga deposition som beror på utsläpp

från befintliga anläggningar för energi- och industri-
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produktion samt från transportsektorn medför att den

relativa betydelsen av kärnkraftens vara eller inte

vara är begränsad och att denna fråga isolerad inte på

ett avgörande sätt kan påverka försurningssituationen i

Sverige.

För att få en återhämtning av försurade områden och

förhindra en fortsatt försurning av de känsligaste om-

rådena är en 80%-ig reduktion av svavelnedfallet jäm-

fört med 1980 nödvändig. Detta innebär att inte ens

referensalternativet är tillräckligt för att på sikt

stoppa försurningen beroende på den stora betydelsen av

långväga transport av luftföroreningar. De diskuterade

avvecklingsalternativen innebär i detta perspektiv ett

gradvis ökande avstånd till den önskvärda målsättning-

en. (Figur 1). Miljökonsekvenserna av att inte målsätt-

ningen med en 80-procentig reduktion av svavelnedfallet

nås illustreras i figur 2. Ungefär 11 000 sjöar förvän-

tas fortsättningsvis att vara försurade i referens-

alternativet (och ca 13 000 om kärnkraften i Europa

avvecklas). Även vid en 80%-ig reduktion bedöms ca 3000

av de mest känsliga sjöarna att förbli försurade. Vid

beräkningarna har hänsyn inte tagits till effekterna av

kalkning. I referensalternativet kommer utsläppen av

försurande ämnen att öka i Sverige efter år 2010 då

kärnkraften avvecklats och kurvorna för antalet försu-

rade sjöar enligt referensalternativet och alternativen

1 och 2 kommer då att närma sig varandra. Hur nära

varandra de kommer beror på vilka antaganden man gör om

framtiden i referensalternativet. Miljökonsekvenserna

för skog och mark är prognostiserade för två utsläpps-

scenarios i figur 3. Figuren visar den procentuella an-

delen av Europas skogsmarksareal som kommer att befinna

sig i det pH-intervall där risken för skogsskador är

stor, dvs där utlösningen av aluminium från mineraljor-

den når sådana nivåer att trädens rotsystem påverkas

negativt. Högalternativet innebär en 30-procentig
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ökning av svavelutsläppen jämfört med 1980 och

lågalternativet innebär en 65%-ig reduktion. Inte ens i

detta lågalternativ kommer den fortsatta försurningen

av skogsmarken att avstanna utan en utplåning kominer

att märkas först in på 2000-talet.

Depositionen av kväve i södra Sverige bör reduceras med

30-50% jämfört med 1980 för att förhindra långsiktiga

effekter på miljön. Den prognostiserade utvecklingen

som baserar sig på dagens miljökrav i Europa innebär en

ökning av kvävedepositionen jämfört med dagens deposi-

tion i alla alternativ inklusive referensalternativet

(Figur 4). Det samband som finns mellan kväveoxider och

ozonbildning, där redan dagens ozonhalter ligger inom

det intervall där växtskador uppträder, gör det ange-

läget att begränsa utsläppen av kväveoxider.

Om man skall åstadkomma ett trendbrott när det gäller

att begränsa koldioxidökningen i atmosfären måste de

förnybara energikällorna få en ökad andel i energiför-

sörjningen. Av såväl tekniska som ekonomiska skäl kan

det ta tid innan de förnyelsebara energikällorna kan

svara för en ansenlig del av Sveriges energiförsörj-

ning. En tidigarelagd kärnkraftavveckling kan medföra

en begränsning av möjligheterna att tillgodogöra sig

resultat från teknisk utveckling både vad gäller ener-

gibesparande åtgärder och utnyttjande av förnyelsebara

energikällor. Det är då viktigt att man har en plane-

ring så att avvecklingen kan ske på det sätt som är

bäst för miljön. Ny fossilkraft bör då undvikas så

långt möjligt. Befintliga oljeeldade verk, komplettera-

de med reningsutrustning, bör kunna utnyttjas under en

övergångsperiod tills de förnybara energikällorna fått

större genomslagskraft.
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Från miljösynpunkt är det viktigt att den svenska

kärnkraftavvecklingen genomförs så att

* vattenkraften inte byggs ut

* fossileldning begränsas for att minimera ökningen av

CO2 i atmosfären. Naturgas är att föredra framför

övriga fossila bränslen

* en fortsatt nödvändig begränsning av svavel- och

kväveoxidutsläpp kan genomföras

Vidare är det av vikt att individuell vedeldning i

tätbebyggda områden begränsas.
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Svaveldeposition

100 V.

Total avveckling i Europa

Total avveckling i Sverige
Avveckling av Barsebäck

Ref

50 V. -

Målsättning

1980 1997

Figur 1 . Svaveldepositionen i Sverige i de olika alternativen
jämfört msd 1980
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Svaveldeposition

100%

50%-

Målsaffmng

T o t a l a v v e c k l i n g i E u r o p a

T o t a l a v v e c k l i n g i S v e r i a e

A v v e c k l i n g av B a r s e n ä c k

R e f

1980 1997

Figur 3. Svaveldepx)sitionen i Sveriqc i de olika alternativen
jämfört m:xi 1980
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Kvävedeposition (NOX)

120%-

100V.

Total avveckling i Europa

Total avveckling i Sverige

Avveckling av Barsebäck

Ref

50%-
Målsättning

1980 1997

Figur 4 . Deposition av oxiderade kväveföreningar
i d2 olika alternativen jämfört med 1980
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BILAGA 1

FORUTSÄTTNINGAR FÖR MODELL RÖRANDE SJÖFÖRSURNING

Modellen utgår från två grundläggande antaganden:

1. Försurningstillståndet i en sjö bestäms i varje

ögonblick av en balans mellan tillförsel av syra och

tillförsel av försurningsmotverkande vätekarbonatjoner

som frigjorts genom vittring i omgivande mark. Proces-

sen beskrivs av Henriksen (1980) som "en storskalig

titrering".

2. En förändring av svavelnedfallet via luft och neder-

börd leder förr eller senare till en procentuellt sett

lika stor förändring av sjöarnas svavelhalt. Också

detta antagande har utnyttjats av Henriksen (1983).

Gott stöd för det förstnämnda antagandet står att finna

i nutida analysdata från såväl påtagligt som obetydligt

försurade sjöar. Även det andra grundantagandet kan be-

tecknas som rimligt, men det är i dagens läge praktiskt

taget omöjligt att verifiera. Skälet är att analysdata

är mycket ofullständiga från den period då svavelned-

fallet ökade (tiden fram till ca 1970) och att vi ännu

saknar erfarenhet av i vad mån sjöarna förmår återhämta

sig efter långt gången försurning. Den nedfallsminsk-

ning som ägt rum under de senaste åren har hittills

inte hunnit påverka sjöarnas försurningstillstånd nämn-

värt .

Vid sidan om de två grundantagandena bygger modellen

också på en rad ytterligare antaganden om bl a halter

av olika ämnen i sjövattnet. Dessa antaganden är i

flera fall mycket osäkra met. har inte samma avgörande

betydelse för modellens användbarhet som de två först-
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nämnda. De viktigaste av dem sammanfattas nedan. Inom

parentes anges grova uppskattningar av inom vilka grän-

ser de verkliga genomsnittsvärdena kan tänkas befinna

sig - för en enskild sjö kan avvikelsen vara betyd-

ligt större.

3. En ändring av sjövattnets sulfathalt med x motsvaras

endast i de allra suraste sjöarna av en ändring av

vatekarbonathalten (räknad i mekv/1) med -x. I övriga

sjöar medför jonbytesprocesser i omgivande mark att

vatekarbonathalten endast ändras med -0,8 x (± 0,2 x)

samtidigt som kalcium- plus magnesiumhalten ändras med

+0,2 x (± 0,2 x) (Henriksen, 1983).

4. Halten av naturliga humussyror i vattnet (räknad i

mmol/1) uppskattas genom att uppmätt färgtal (räknat i

mg Pt 1~1) divideras med 2000 (± faktor 1,5) (Dickson,

1985).

5. Humussyrornas genomsnittliga pKa-värde (ett mått på

deras styrka) uppgår till 4,7 (± 0,3) (Dickson, 1985).

6. Halten av aluminiumjoner (mekv/1) är approximativt

lika med vätejonhalten (± faktor 1,5) (Dickson, 1986).

7. Nederbördens förindustriella sulfathalt uppgick till

0,005 mekv/1 (± faktor 2) i Sverige.

8. Svavelsyran är den helt dominerande starka syran i

sjöarna. Försurande kväveföreningar svarar endast för

ca 10 % av sjöarnas surhet och kan därför försummas.

Utifrån dessa antaganden har beräkningar gjorts av

antalet sjöar som återhämtar sig från försurning under

olika nedfallsförhållanden. De feluppskattningar som

angivits i anslutning till antagande 3-7 motsvarar en

osäkerhet i antalet återställda sjöar på ca 20 %, 10 %,

< 5 %, < 5 % resp 5-10 %. Sammantaget motsvarar detta
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en osäkerhet på ca 25 %, vartill kommer den osäkerhet

som kan härröra från eventuella fel i det andra

grundantagandet. Antagande 8 kan därtill innebära en

överskattning av antalet återställda sjöar med upp till

10 %.
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BILAGA 2

HUR SKULLE EN SNABB KÄRNKRAFTSAVVECKLING PÅVERKA
KLIMATET?

av Henning Rohde och Anders Björkström, Meteorologiska

institutionen, Stockholms universitet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vx vill belysa frågan hur klimatet skulle kunna påver-

kas av ett eventuellt beslut om att snabbavveckla kärn-

kraften i Sverige. En sådan påverkan skulle kunna upp-

stå genom föroreningsutsläpp från andra energikällor

vilka skulle komma att användas som ersättning för

kärnkraften. Vi utgår från följande förutsättningar och

antaganden.

1. De flesta som kan påverka klimatet genom s k växt-

huseffekten (CO2, NO2, CH4, freoner m fl) har en så

lång uppehållstid i atmosfären att de hinner blandas

om väl över hela jorden. Det innebär att utsläppen

har samma effekt var de än sker och att det är de

samlade globala utsläppen som avgör klimatföränd-

ringarnas storlek.

Grova uppskattningar har gjorts av hur de globala

utsläppen av dessa gaser kommer att påverka jord-

ytans medeltemperatur och även hur dessa förändring-

ar troligen kommer att variera med breddgraderna.

Däremot är det i dag inte möjligt att göra några

detaljerade förutsägelser över de förändringar som

kan förväntas inom specifika regioner, t ex

Sverige. Tabell 1 visar en nyligen gjord uppskatt-

ning av hur jordens medeltemperatur kan komma att

öka till år 2025 på grund av växthuseffekten,baserat

på ett rimligt scenario för utsläpp av sådana gaser.
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Tabell 1. Uppskattat bidrag till höjningen av jordens

medeltemperatur från ökande halter av olika gaser under

perioden 1980 till 2030 (Raaanathan et al, 1985; Bolin

et al, 1986) .

Koldioxid (C02)

Freon 11 (CFC13)

Freon 12 (CF2C12)

Metan (CH4)

Dikväveoxid (N20)

Ozon (O3)

Övriga gaser

0,71*C

0,24

0, 12

0, 14

0,09

0, 15

0.05

Summa 1,50

3. En stor del av gaserna i fråga ackumuleras i atmos-

fären. Det innebär att graden av klimatpåverkan vid

en given tidpunkt kommer att i stor utsträckning be-

stämmas av de samlade utsläppen fram till dess, inte

av de årliga utsläppen just det året.

4. Sveriges agerande kan påverka klimatet såväl genom

de direkta utsläppen som det medför i Sverige som

genom en indirekt påverkan på andra länders age-

rande. Vi belyser den senare effekten med det mycket

extrema (orealistiska) antagandet att hela världens

kärnkraft skulle läggas ned omedelbart.

5. Vi antar att den elenergiproduktion som skulle ha

skett i de nedlagda kärnkraftverken ersattes med el-

energiproduktion i kondenskraftverk eldade med olja

eller kol. Detta är det ur klimatsynpunkt sämsta,

men naturligtvis inte det enda tänkbara alternati-

vet.
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6. Vi betraktar utsläppen fram till år 2025 (dvs ca 40

år framåt i tiden). Utsläppsscenarier som sträcker

sig längre fram blir alltför hypotetiska och osäkra

för att vara meningsfulla. Den klimatpåverkan som

kan orsakas till år 2025 kommer dock att finnas kvar

under åtskilliga årtionden därefter.

7. Resultatet av en beräkning blir i hög grad beroende

på hur mycket kärnkraft man antar att Sverige

(respektive världen) skulle ha använt under fyrtio-

årsperioden. Eftersom en betydande osäkerhet råder

beträffande kränkraftutbyggnaden under perioden har

vi därför räknat med ett högenergiscenario och ett

lågenergiscenario för vardera fallet. Det är långt-

ifrån självklart att avvecklad (eller ej utbyggd)

kärnkraft behöver ersättas helt med fossila bräns-

len. Särskilt i ett längre tidsperspektiv (säg bort-

om 20 år) kan en betydande del komma att ersättas

med effektivare energianvändning och med andra

energikällor. I våra högenergiscenarier har vi ändå

antagit att all ersättningsenergi kommer från fos-

sila bränslen.

8. Utsläpp av koldioxid är en oundviklig följd av all

energiproduktion med fossila bränslen. Till skillnad

från fallet med svavel- och kväveoxider kan kol-

dioxidutsläppen inte förhindras genom tekniska

reningsåtgärder.

UPPSKATTNINGAR

£al.l_1j. E.fiek.te.n_av en£a£t_Sve.riq.e.s. u

A. Högenergjfallet

En icke återhållsam uppskattning av hur mycket extra

koldioxid som kan komma att emitteras om den svenska
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kärnkraften snabbavvecklas kan beräknas med utgångs-

punkt i att Sverige f n får 60 tWh el årligen från

kärnkraft och antagandet att alla reaktorer behålls vid

samma medeleffekt som nu hela tiden till år 2010 då

kärnkraften enligt riksdagsbeslut skall vara avveck-

lad. Den elenergi som måste produceras på något annat

sätt blir då 60x(201O - 1985) = 1500 TWh. Vi antar att

detta sker genom en ökad elproduktion i kondenskraft-

verk. Eftersom en kubikmeter olja har ett energiinne-

håll på 40 GJ och elproduktion kräver i runt tal 10 GJ

per MWh, skulle framställningen av 1500 TWh el kräva

förbränning av ca 375 milj kubikmeter olja. Eftersom

förbränning av en kubikmeter olja leder till att 2600

kg koldioxid (CO2) emitteras till atmosfären finner vi

att det totala utsläppet av koldioxid blir 950 miljar-

der ton. Eftersom endast knappt hälften härav kommer

att ackumuleras i atmosfären, blir snabbavvecklingens

totala bidrag till atmosfärens C02~halt ungefär 475

miljoner ton. Om man i stället för olja räknar med kol

skulle bidraget bli något större, ca 620 miljoner ton.

Denna ökade mängd koldioxid i atmosfären skulle ge en

höjning av den globala medeltemperaturen med en knapp

tusendels grad (Bolin et el, 1986).

Som nämnts ovan är koldioxid inte den enda "växthusgas"

som emitteras vid förbränning av fossila bränslen. Med

hjälp av uppgifter i Bolin et al (1986) kan man upp-

skatta att utsläppen av metan och dikväveoxid från eld-

ning av fossila bränslen fram till år 2030 kommer att

bidra med en temperaturhöjning som ar högst 20% av vad

koldioxidökningen orsakar under perioden. Den totala

temperaturökningen blir då ca en tusendels grad. Denna

temperaturhöjning kan jämföras med en total temperatur-

ökning orsakad av växthusgaser som förväntas till år

2030 på ca 1,5'C (tabell 1). En fördubbling av atmos -
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fårens CC>2-halt, vilken kan beräknas inträffa - i stort

sett oberoende av kärnkraftpolitiken - några årtionden

senare skulle höja jordens medeltemperatur med r, j*c

(1,5 till 5,5*C).

Vi finner sammanfattningsvis att den glotaLa tempera-

turökningen vid en svensk karnkraftavv -cling som helt

ersätts av fossila bränslen blir unr •JC en tusendels

grad.

ökande halter av metan och dikväveoxid medför också

andra effekter än den direkta växthuseffekten: metan

bidrar till en ökning av ozonhalten i troposfären och

den lägre stratosfären, dikväveoxid bidrar till en

minskning av ozonhalten i stratosfären. Den direkta

påverkan på dessa effekter av en svensk kärnkraftsav-

veckling blir även i högenergifallet marginell.

B. Lågenerqifallet

I och med att den direkta effekten på det globala kli-

matet av en svensk kärnkraftavveckling har visats bli

ytterst marginell även i högenergifallet (se ovan),

blir en detaljerad diskussion av lågenergifallet av

begränsat intresse.

Om det hade funnits en plan för den svenska kärnkraf-

tens avveckling, skulle den naturligen ha inneburit en

successiv nedtrappning från dagens nivå (60 TV/h el per

år). Den extra mängd elenergi som vid en plötslig

snabbavveckling hade behövt produceras genom oljekon-

denskraft skulle i så fall ha blivit mindre än 1500

TWh. Om nedtrappningen exempelvis hade planerats ske

likformigt med samma antal terawatttimmar varje år,

skulle 750 TWh ha behövt ersättas. Graden av klimatpå-

verkan skullf.- minska i samma proportion. Effekten

skulle naturligtvis kunna bli ännu mindre om andra



88

energikällor och en effektivare enenergianvändning togs

med i bilden.

I detta sammanhang kan påpekas att eldning av biomassa

från energiskogar inte ger något nettotillskott av kol-

dioxid till atmosfären. Torv bör däremot ur växthussyn-

punkt jämställas med fossila bränslen. Nybildningen av

torv är nämligen så långsam att den i vårt tidspers-

pektiv kan försummas.

Ea.ll_II.:_Snabbavyeckling_av ka.rnkra.ften i heJLa_vär.ld.en_

Å. Högenergjfallet

Åtskilliga scenarier över den framtida förbrukningen av

energi i världen har konstruerats. Goldemberg et al

(1985) har sammanfattat en rad olika studier och

granskat dem kritiskt. Vad gäller användningen av kärn-

kraft varierar bedömningarna från ungefär 0,7 till 5

TW-år per år(total effekt) under 2020-talet. (Ett TW-år

är 8760 TWh). Ar 1985 producerades i hela världen ca

0,20 TW-år el med kärnkraft (IAEA, 1986). Vi anser att

en siffra större än 1,0 TWe (TW el), dvs en femfaldig

ökning tills 2020-talet är sannolik. Som en övre gräns

för kärnkraftsanvändningen räknar vi i detta

scenario med att den skulle öka likformigt från 0,20

TWe till 1,0 TWe under perioden 1980-2025. Det skulle

innebära över 1800 kärnkraftverk år 2025, jämfört med

dagens siffre på 375. Om denna elenergi skulle produ-

ceras genom koleldning skulle det innebära att 140

tusen miljoner ton koldioxid emitterades till atmos-

fären, om man räknar med samma förhållande mellan

utsläpp och energiproduktion som i Fall I. Eftersom

knappt hälften härav k*n förväntas ackumuleras i atmos-

fären (haven adsorberar resten), blir bidraget till

atmosfärens koldioxidökning ungefär 70 tusen miljoner

ton. Den globala medeltemperaturen skulle då troligen

öka med ca 0,09°C (0,04-0,17'C) som följd härav.
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Även om man tar hänsyn också till bidraget från de

övriga växthusgaserna bildade vid eldning av fossila

bränslen (jfr ovan) blir den totala temperaturhöjningen

inte mer än ca 0,11*C.

B. Lågenergifallet

Som en undre gräns för hur mycket kärnkraftbaserad

energi som kan komma att produceras under den närmaste

fyrtioårsperioden betraktar vi fallet att användningen

i medeltal motsvarar 1985 års nivå. Den sammanlagda

energimängd som då produceras fram till år 2020 blir en

tredjedel av fall II A och skulle alltså ge en ökning

av den globala medeltemperaturen med 0,02-0,06*C om

kärnkraften helt ersattes av kolkondenskraft.

BEDÖMNINGAR

Även om det ur klimatsynpunkt är önskvärt att undvika

all eldning av fossila bränslen kan man konstatera att

effekten på den globala miljön av att ersätta dagens

svenska kärnkraftproduktion med fossila bränslen är

ytterst marginell. Detta argument är dock inte invänd-

ningsfritt eftersom det skulle kunna användas av alla

länder som planerade en liknande avveckling av kärn-

kraft. Den sammanlagda effekten av alla länders age-

rande skulle ändå kunna bli betydelsefull. Våra beräk-

ningar i fall II visar att en total avveckling av ett

tänkt globalt kärnkraftprogram av stort format (5 ggr

dagensproduktion år 2025) skulle kunna ge en höjning

av den globala medeltemperaturen på någon tiondels grad

om programmet helt ersattes med fossila bränslen. En

sådan temperaturförändring är inte helt försumbar även

om den fortfarande är väsentligt mindre än den

temperaturökning som beräknas ske ändå fram till år

2030 (1,5* enligt Bolin el al, 1986).
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Detta visar att risken för klimatförändringar inom

överskådlig tid inte kan undvikas, eller ens märkbart

mildras, med även en kraftig utbyggnad av kärnkraften i

världen. Om man vill använda klimatfrågan som ett argu-

ment för en framtida kärnkraftutbyggnad måste denna

begränsning klart rramgå.

Vilka åtgärder behöver då vidtagas för att lösa klimat-

problemet? Utan att här gå in på den frågan i detalj

kan man konstatera att människan redan i dag påverkar

jordens klimat och att det på grund av trögheten i pla-

neringen knappast går att undvika att denna påverkan

blir större under de närmaste årtiondena.

Vad frågan närmast gäller är därför hur vi kan tänkas

begränsa klimatpåverkan under de kommande årtiondena

och århundrandena. Det framgår av tabell 1 att kol-

dioxidutsläpp beräknas svara för ca hälften av en till

år 2030 uppskattad klimatpåverkan. En stor del av kol-

dioxidutsläppen härrör från eldning av fossila bräns-

len. Denna del kan minskas genom en effektivare energi-

användning och genom användning av andra energikällor,

bland vilka kärnkraften utgör en av flera. Förnyelse-

bara energikällor är här på sikt av stort intresse

(Lyttkens och Johansson, 1981). Den andra hälften av

den beräknade klimatpåverkan hänger ihop med utsläpp

från jord- och skogsbruk (CH4, NO2 samt även en del

CO2) och med andra industriella processer (framför allt

freonerna). Även dessa utsläpp måste kraftigt begränsas

om den totala klimatpåverkan skall kunna hållas nere.

I detta perspektiv kan det vara av intresse att jämföra

de klimateffekter som vi ovan beräknat bli följden av

en utebliven storsatsning på kärnkraft med motsvarande

effekter genom åtgärder mot freonutsläpp. Man kan

uppskatta att en utsläppt, mol F-11 eller F-12 är minst

30 000 ggr mer effektiv ur västhussynpunkt än en
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utsläppt mol koldioxid (NASA, 1986). Detta beror främst

på att freonerna absorberar värmestrålning inom ett

spektralområde där atmosfären är genomskinlig medan

atmosfären redan har en kraftig absorption inom kol-

dioxidens absorptionsområde. Den ökning av växthus-

effekten som beräknats i fallet IA skulle därför kunna

uppvägas helt av en minskning av den svenska använd-

ningen av freoner med mindre än 2000 ton per år vilket

är ca 50% av dagens svenska freonanvändning (SNV,

1986). Motsvarande beräkningar kan lätt göras för de

globala utsläppen (fall IX). Detta visar att kraftfulla

åtgärder mot freonutsläpp mer än väl skulle kunna kom-

pensera den klimatpåverkan som skulle bli följden av

att kärnkraften ersattes med fossila bränslen. En

minskning av risken för en uttunning av stratosfärens

ozonskikt skulle också uppnås av en sådan åtcyärd mot

freonutsläppen.

SLUTSATSER

_ Effekten på klimatet i Sverige och i vm c"en av en

omedelbar övergång från kärnkraft till 1 -Ikondens-

kraft i Sverige skulle bli mycket litfj ca en

tusendels grads förhöjning av medelten * ̂raturen år

2010 då kärnkraften ändå skall vara av\ -cklad. En

sådan förhöjning skulle kunna kompense;: js helt genom

en minskning av freonanvändningen i Sv«: ige med

storleksordningen 50%.

0m hela världens kärnkraft snabbavvecklades och en

tänkt framtida storsatsning på kärnkraft uteblev och

ersattes med fossila bränslen skulle det leda till

en höjning av den globala medeltemperaturen år 2025

med ca 0,1"C. Denna siffra kan jämföras med en

uppskattad total temperaturhöjning till år 2030 på

ca 1,5'C orsakad av utsläpp från eldning av fossila

bränslen, från vissa andra industriella processer

samt från jord- och skogsbruk.
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Risken för klimatförändringar kan således inte inom

överskådlig tid undvikas, eller ens märkbart

minskas, med även en kraftig utbyggnad av

kärnkraften i världen.

För att begränsa framtida klimatförändringar fordras

en väsentlig minskning av såväl användningen av fos-

sila bränslen - och därmed utsläpp av koldioxid -

som utsläpp av andra gaser från vissa industripro-

cesser, skogs- och jordbruk.
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