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Svealand är på många sätt ett centrum för 
kärnteknisk verksamhet. Redan på 1940-talet 
påbörjades kärnenergiforskningen i Sverige, 
och den första reaktorn byggdes på KTH i Stock-
holm. Ganska snart flyttades dock forskningen 
till Studsvik i Södermanland. I Uppland finns 
nu Sveriges yngsta kärnkraftverk i Forsmark, 
och i samma område planerar SKB att bygga ett 
av världens första slutförvar för använt kärn-
bränsle.

Sedan mitten av 1960-talet har den svenska kraftindu-
strin producerat delar av vår elektricitet med kärnkraft. 
Vi som haft nytta av denna el har också ett ansvar gen-

temot kommande generationer att ta hand om det radioak-
tiva avfallet och hitta långsiktigt säkra lösningar för det.

Hanterar avfall från forskningen 
AB SVAFO är beläget i Studsvik. Bolaget har till uppgift att 
på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt avveckla kärn-
tekniska anläggningar och att ta om hand radioaktivt avfall 
från den tidiga svenska kärnforskningen. För närvarande 
avvecklas forskningsreaktorn R2 i Studsvik. Verksamheten 
är inte vinstdrivande utan finansieras genom en fond som 
kärnkraftverken gör avsättningar till.

Under 2016 driftsatte Svafo en egen vattenreningsan-
läggning. Reningen består av en vakuumindunstare där 
vattnet förångas vid låg temperatur och lågt tryck. Den har 
visat sig ha mycket god förmåga att rena vätskeformigt av-
fall från både radioaktiva ämnen och metaller liksom andra 
föroreningar. Föroreningarna samlas i ett koncentrat som 
blir kvar i indunstaren. Det gjuts sedan in i betong och om-
händertas som radioaktivt avfall. 

Svealand i centrum 
för kärnteknik
✒ Marie-Louise Olvstam, Svafo, Tomas Eriksson, Forsmark & Anna Wahlstéen, SKB
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cirka 50 meter under östersjöns botten, utanför Forsmark, ligger Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (grå). anläggningen 
kommer att byggas ut (blå) för att även rymma avfall från rivningen av kärnkraftverken. I närheten av Forsmarks kärnkraftverk 
planerar SKB även att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle, cirka 500 meter under markytan (ej synligt i bild). 
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Studerar påverkan från kylvatten 
Forsmarks kärnkraftverk består av tre olika reaktorer. På 
ett kärnkraftverk används vatten både i processen och för 
kylning. Utsläppen av radioaktiva ämnen till havet är ex-
tremt små. Den största påverkan kommer istället från det 
uppvärmda kylvattnet. Varje sekund pumpas 140 kubikme-
ter vatten in i verken från Östersjön. När kylvattnet släpps 
ut i havet igen är det 10 grader varmare. Området som på-
verkas är 8 kvadratkilometer stort.

För att närmare studera effekter av det uppvärmda vatt-
net byggdes Biotestsjön, ett invallat havsområde i Fors-
marks skärgård. Biotestsjön är unik i sitt slag och kan liknas 
vid ett jättestort forskningsakvarium. Här har man sedan 
1977 studerat hur det varma vattnet påverkar djur- och 
växtlivet. Allmänt kan sägas att de arter som trivs i varmt 
vatten, exempelvis abborre, ökar i storlek och antal. Arter 

 som föredrar kallare vatten drar sig undan. Sjöfågel och 
havsörn finner goda rast- och övervintringsförhållanden, 
och det har bidragit till bättre häckningsresultat långt ut-
anför Forsmarksområdet.

Omfattande miljöskyddsprojekt
I Forsmark planerar SKB, Svensk Kärnbränslehantering 
AB, ett av världens första slutförvar för använt kärnbränsle. 
Bränslet är mycket radioaktivt och behöver isoleras från 
människa och miljö i minst 100 000 år.

Här finns också planer på en omfattande utbyggnad av 
det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, 
SFR. I detta slutförvaras det låg- och medelaktiva avfall 
som uppkommer vid driften av de svenska kärnkraftverken, 
samt radioaktivt avfall från industri, forskning och sjuk-
vård. I framtiden ska även radioaktivt rivningsavfall från 
kärnkraftverken slutförvaras i SFR.

Kärnbränsleförvaret och SFR är två stora miljöskydds-
projekt som kräver hänsyn till natur och miljö under byg-
gande och drift – men även på lång sikt. SKB har därför 
gjort omfattande forskningsstudier och analyser av säker-
heten. Uppdraget att slutförvara använt kärnbränsle är så 
omfattande att det kan beskrivas som ett av Sveriges största 
miljöskyddsprojekt. 

Tillståndsprocesserna för de två byggprojekten pågår. 
SKB hoppas i dagsläget att de två byggena startar någon 
gång i början av 2020-talet. Utbyggnaden av SFR beräknas 
ta fem år och Kärnbränsleförvaret tio år. Driften kommer 
att pågå tills allt avfall är på plats. Därefter kommer förva-
ren att förslutas någon gång mot slutet av detta sekel.

Forskningsreaktorn R2 
vid Studsvik med Tvären 

i bakgrunden. anlägg
ningen rivs ”inifrån och 
ut”. när allt radioaktivt 

material är avlägsnat kan 
konventionell rivning ske.

 

FaKTa
medlemmar i svealands kustvattenvårdsförbund
är bland annat organisationer och företag som bedriver 
verksamhet som påverkar vatten längs Svealands kust. Här 
är några av dem: 

aB svaFo ingår i Vattenfallkoncernen och är ett icke vinst
drivande företag vars uppgift är att avveckla kärntekniska 
anläggningar från tidigare forsknings och utvecklings
verksamhet i bland annat Studsvik. Här mellanlagras det 
uppkomna avfallet fram till slutförvaring kan utföras. Målet 
är att uppdraget ska vara slutfört 2050.
www.svafo.se

KärnKraFTverKeT i ForsmarK har drivits sedan 1980. 
Varje år producerar verkets tre reaktorer en sjättedel av den 
el som vi använder i Sverige. I Biotestsjön utförs biologisk 
kontrollverksamhet av Kustlaboratoriet vid Sveriges lant
bruksuniversitet, Slu, liksom delar av kraftverkets kontroll
program för omgivningspåverkan. Provresultaten kontrolle
ras av Strålsäkerhetsmyndigheten.
www.vattenfall/forsmark

svensK KärnBränslehanTering aB, SKB, har i upp
drag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska 
kärnkraftverken och hitta långsiktigt säkra lösningar för det. 
SKB ägs av kärnkraftsföretagen som enligt lag är skyldiga 
att svara för finansieringen av omhändertagandet. 
www.skb.se
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