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Inledning:
Kärnkraften finns och kommer att vara en väsentlig energikälla långt in i framtiden. 
I flera länder planeras för nya kärnkraftverk. Med erfarenheter från den allvarliga 
olyckan i Harrisburg, och härdsmältorna i Tjernobyl och Fukushima är det idag ett 
faktum att riskerna för totalhaveri har underskattats. 

Under 1960 och 1970-talet utförde svenska bergbyggnadstekniker, och innova-
törer, olika förslag till bergrumsförläggning av såväl hela kärnkraftverk som lagring 
av utbränt kärnbränsle. Förläggningen av svenska kärnkraftverk i bergrum valdes 
bort av kostnadsskäl. 

Mot bakgrund av de stora ekonomiska konsekvenser som det senaste haveriet 
i Fukushima, fått och, får för Japan måste man ställa frågan – finns det några kost-
nader som är för höga om en härdsmälta kan undvikas – eller om en härdsmälta blir 
ett faktum – då helt kan isoleras från omvärlden genom att det byggts i ett bergrum 
långt under markytan?

Innehåll:
• Tidigare utarbetade förslag till bergrumsförläggning.
• Haveriorsaker som kan undvikas eller begränsas vid bergrumsförläggning.
• Avställning efter utgången ”Drifttid” eller efter totalhaveri.
• Framtidens Kärnkraftverk.
• Optimerad energianvändning i framtida Kärnkraftverk.
• Kan Svensk bergbyggnadsteknik bli en exportvara?
• Referenser.
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Tidigare utarbetade förslag till bergrumsförläggning
Historik
De som i Sverige intresserade sig för atomkraften var statsmakten, tillverkande indu-
stri, kraftföretagen och forskarna. Den Svenska Atomkommitten bildades 1945.  År 
1947 föreslog den offentliga utredningen ”Atomkommitten” att staten och närings-
livet skulle gå samman i ett utvecklingsbolag. AB Atomenergi bildades samma år. 
24 privata och kommunala företag fanns med som intressenter, men bland aktie-
tecknarna fanns inte Vattenfall med.

Staten representerades av regeringen. 
Vattenfall arbetade parallellt med AB Atomenergi och redan under 1950-talet pla-
nerade Vattenfall för ett bergförlagt kärnkraftverk. Detta blev verklighet i november 
1957 då första sprängskottet gick för Ågesta Kraftvärmeverk. Ågesta kom i provdrift 
1962 och driften upphörde 1974. 

En kostnadsjämförelse för en anläggning utförd av Statens Vattenfallsverk 12/3 
1959 med 100 MW el visade att byggkostnaderna blev av samma storleksordning 
vare sig det förlades under eller över jord.

En indikation till Under Jord Förlagda Kärnkraftverk (UJFK) kom 1972 från för-
svarsmakten som framförde till CDL (Centrala Drifts Ledningen – en organisation 
av de stora kraftproducenterna) att krigsskyddad anläggning borde utredas. Den 
utredningen fick betäckningen CDL75.

Vid den här tidpunkten hade kapaciteten på kärnkraftverken internationellt ökat 
till c:a 750–1000 MW och det krävde spännvidder på 45–50 meter i bergrummen. I 
Sverige återstod att bygga Forsmark 3 (F3) och Oskarshamn 3 (O3) av totalt beviljat 
12 reaktorer. I detta sammanhang fick WP System (WPS) ett utredningsuppdrag av 
CDL för planering och utsprängning av ett UJFK. Inom WPS hade tekniken för stora 
spännvidder i bergrum utarbetats. Metoden kallades ”Rib In Rock”. Ivar  Sagefors 
var uppfinnare av denna metod och ledde utvecklingsarbetet med stöd från Chal-
mers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg och Luleå Tekniska Högskola (LTH).

År 1975 får Vattenfall i uppdrag från regeringen att utföra en fördjupad studie 
av CDL75. Den utredningen redovisas i ”NUCLEAR POWER IN ROCK” – Swedish 
State Power Board June 1977. 

I kostnadssammandraget skriver Vattenfall ”ett ovan jord placerat kärnkraftverk 
F3 i Forsmark har samma kostnad som ett UJFK placerat på Södertörn om fjärr-
värme överleds till omgivande regioner”. Det framgår vidare av rapporten att Söder-
törnsverket (UJFK), utan leverans av fjärrvärme, får en 25% högre kostnad, varav 
15% är oförutsedda kostnader.

Den angivna högre kostnaden för UJFK  är inte relevant idag om hänsyn tas 
till den teknikutveckling som skett under de senaste 35 åren, till förmån för UJFK.               
En jämförande kostnadskalkyl idag kommer att bli mera gynnsam för UJFK. Rätt 
märkligt är att Sveriges första reaktor – en forskningsreaktor – startade 13 juli 1954 
kl.18.00 i ett bergrum under Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 
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Underjordsförläggning	av	Kärnkraftverk	
I förslaget, på bilden nedan, visas en sluten underjordisk kedja med produktion, 
mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle på samma plats. 

På bilden visas en, 1600 meter lång, säkerhetstunnel ansluten till reaktordelen. 
Säkerhetstunneln är fylld med stenkross som förhindrar att radioaktiva gaser och 
partiklar når atmosfären. Illustration från Ny Teknik utförd av Jonas Askergren:

Säkerhetstunnel
På bilden ovan visas, uppe till vänster, på den stora vyn, Säkerhetstunneln med 
ventilationstorn upp ovan mark. På den runda skissen ser man säkerhetstunneln, 
nere till vänster. 

Principen för en Säkerhetstunnel utarbetades under 1970-talet på KTH av 
professorerna Torbjörn Westermark och Ivars Neretnieks. Enligt Westermark och 
 Neretnieks är principen för Säkerhetstunneln att, den förorenade gasvolymen, från 
en härdsmälta, är mindre än volymen i Säkerhetstunneln. Den förorenade gasen 
kommer aldrig ut. Ingen radioaktiv gas kommer ut. 

Tunnelvolymen får omkring 40% tomrum i förhållande till den krossade stenfyll-
ningen. För att försäkra sig om en säker marginal är tunneln utförd med en volym 
på 130.000 m3. Som exempel erhålles en tillräcklig volym, om säkerhetstunneln 
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byggs med en diameter på 10 meter och med en längd av 1.600 meter. Den förore-
nade gasfronten kommer då att komma ungefär 1.000 meter in i tunneln och lämna 
c:a 500 meter icke förorenad luft kvar i Säkerhetstunneln. Det skall observeras att 
 Säkerhetstunneln är öppen ut till atmosfären så att inget övertryck kommer att be-
höva lagras i denna tunnel.

Idén bakom Säkerhetstunneln är alltså att mängden gaser som utvecklas vid 
en Härdsmälta är begränsad, och kan stängas in i en begränsad volym. Vid ett 
övertryck av 10 bar öppnas en säkerhetsventil ut till tunneln och den radioaktivt 
förorenade gasen kondenserar i stenbädden, bergkrossets temperatur ökar då till 
c:a 80 grader.

I en artikel i Hufvudstadsbladet (HBL) i Helsingfors den 13 maj 1986 skrev professor 
Ove Stephansson LTH 

”Om man går ut till allmänheten och säger att man kan förlägga de nya kärn-
kraftverken under jord, för att ge en säkrare kärnkraft, vad ska man då göra 
med dem som redan är byggda? Inför hotet, att allmänheten skulle kräva att 
de befintliga verken skulle stängas, eller flyttas under jord, avhöll man sig från 
underjordsförläggning.”

Är detta en tänkbar förklaring till varför man, trots olyckan i Harrisburg, valde bort 
bergrumsförläggning av Kärnkraftverk?

Haveriorsaker som kan undvikas eller begränsas 
vid bergrumsförläggning.
1. Härdsmälta
Drabbas kärnkraftverk anlagda i bergrum av Härdsmälta magasineras hela gasvoly-
men i säkerhetstunneln med filter av krossat berg . Även vid ”mindre” läckage kan 
Säkerhetstunneln användas för att förhindra att radioaktivt kontaminerade gaser 
når omgivningen och därigenom förhindras skador på människor och att man får 
radioaktiv beläggning på omgivande närområden. 

2. Nödkylning
När nödkylning erfordras används vatten från en nödkylningsbassäng, nivåmässigt 
belägen strax ovan reaktorn. 

I Fukushima var problemet att mängden vatten för nödkylning inte räckte till. 
Pumpar skulle leverera ytterligare vatten för den erforderliga nödkylningen. När Tsu-
namin slog ut, både elektriciteten till pumparna och reservaggregaten, förhindrades 
den planerade nödkylningen med hjälp av pumpning. Följden blev en okontrollerad 
härdsmälta. 
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I ett djupförlagt Kärnkraftverk i bergrum ligger recipienten för kylvatten nivåmässigt 
högt över reaktorn. Om nödkylning erfordras kan vatten, med självtryck, tillföras i 
erforderlig mängd, för nödkylning – inga pumpar erfordras. Med denna konstruktion 
hade härdsmältan i Fukushima undvikts.

3. Radioaktivt	läckage
Vid radioaktivt läckage, av andra slag än från en  Härdsmälta, kan utsläpp  begrän-
sas till berganläggningen – utsläpp till omgivningen förhindras därvid.

4. Terrorangrepp
Vid många kärnkraftverk har det skett försök till intrång och sabotage. Olika former 
av mycket allvarliga terroristhandlingar har under senare tid skett, på olika håll i 
världen. Ett av de mest förödande är det som skedde 11:e september 2001 i New 
York. En liknande, eller likartad, attack mot ett Kärnkraftverk förlagt ovan jord skulle 
få mycket allvarliga konsekvenser för både kärnkraftverket, och vid ett eventuellt 
totalhaveri eller en härdsmälta även för omgivningen. Med förläggning i bergrum 
kan en kärnkraftanläggning byggas med likartat, eller samma, skydd som viktiga 
militära anläggningar utförs med, och därigenom skyddas  mot terrorangrepp.

5. Krig
De faror som ett Kärnkraftverk kan utsättas för i krig är jämförbara med det som 
sagts ovan om terrorangrepp. Även här har alltså Kärnkraftverk byggda i bergrum 
ett totalskydd som helt saknas vid en förläggning ovan jord. En Kärnkraftanlägg-
ning, djupförlagd i berg, kan byggas med en säkerhet så att den helt kan motstå 
även ett direkt kärnvapenangrepp mot anläggningen.

6. Cyberattack
Det finns möjligheter för en illasinnad sabotör att med hjälp av IT-teknik stänga av 
ett kärnkraftverks övervakningssystem vilket, i värsta fall, kan utlösa en härdsmälta. 
En känd attack mot ett kärnkraftverk har förekommit och det har också inträffat att 
datorer blivit manipulerade som styr kärnkraftverk. I en sådan här situation skulle ett 
kärnkraftverk kunna totalhaverera, i värsta fall med en härdsmälta som följd. 

Ett Kärnkraftverk djupförlagt i ett bergrum kan vid behov, efter en helt förödande 
attack, avställas utan allvarliga konsekvenser, annat än för själva anläggningen. 
Närområdet är även efter ett sådant scenario skyddat.

Ett Kärnkraftverk byggt under jord kan göras helt skyddat mot cyberattacker, om 
man gör styrsystemet, som ett i anläggningen helt inneslutet system, utan digital 
kontakt med yttervärlden.
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Avställning efter utgången ”Drifttid” eller efter 
totalhaveri.
1. Avställning	efter	utgången	livstid
En kärnreaktor som är förlagd i bergrum, långt under mark, behöver vid avställning 
inte utsättas för stora sanerings- eller rivningsarbeten. En enskild reaktor, eller en 
hel kärnkraftsanläggning med flera aggregat, kan enkelt bara stängas igen.  

2. ”Plombering”	efter	Totalhaveri.
Om ett totalhaveri eller en härdsmälta inträffar kan den reaktor som havererat ställas 
av på samma sätt som vid en slutavställning. 
Om anläggningen, vilket är det vanligaste, har flera kärnkraftaggregat, kan enbart 
den havererade reaktorn stängas och ”plomberas”. Övriga aggregat kan drivas vi-
dare under förutsättning att anläggningen är byggd så att varje enskild reaktor är en 
separat enhet – alltså projekterad och byggd med förutsättningen att en härdsmälta 
kan komma att inträffa.

Framtidens Kärnkraftverk.
Tage Danielsson framförde för över 30 år sedan en mycket tänk-
värd Monolog om SANNING och SANNOLIKHET efter kärn-
kraftsolyckan i Harrisburg.

Här ett några korta utdrag ur Tage Danielssons Monolog:

......  ”Jag menar att före Harrisburg, då var det ytterst osannolikt att det som 
hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt då raka ju san-
nolikheten upp till inte mindre än 100%, så det blev nästan sant att det hade 
hänt.” ……

…… ”om det nu till äventyrs är så att det där som hände i Harrisburg verkligen 
hände, mot förmodan, då är ju sannolikheten för att det skall hända en gång 
till, den är ju då så nästan löjligt liten så att egentligen kan man säga att det var 
nästan bra att det som hände i Harrisburg hände, om det nu gjorde det, för då 
kan vi vara nästan alldeles säkra på att det inte händer en gång till”  …… 

……  ”med det menas att den  finns inte, fast bara lite” …..

Kärnkraftverk världen över har byggts med Riskanalyser baserade på Sannolikhets-
kalkyler där risken för en Härdsmälta har varit ”försumbar”.

Idag har SANNINGEN hunnit ifatt SANNOLIKHETEN.
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Kärnkrafthaverierna i Tjernobyl och Fukushima har på ett brutalt sätt visat vad en 
realistisk RISKANALYS borde ha baserats på. Dagens Kärnkraftverk har alla byggts 
med förutsättningen att risken för en Härdsmälta är ”försumbar”.

Kärnkraft kommer att vara en väsentlig energikälla långt in i framtiden. Dagens 
tveksamhet mot att bygga nya Kärnkraftverk baseras – och detta med all rätt – på 
att Kärnkraftverk, världen över, inte har byggts för att klara en Härdsmälta. Mor-
gondagens Kärnkraftverk måste byggas så att de klarar av en Härdsmälta utan att 
omgivningen påverkas. 

Om Kärnkraftsägarna själva måsta betala ALLA kostnader som orsakas av 
olyckor, inklusive Härdsmältor, kommer nya Kärnkraftverk med stor sannolikhet att 
byggas djupt under mark i säkra Bergrum. 

Optimerad	energianvändning	i	framtida	Kärnkraftverk

1. Kylvatten kan användas för uppvärmning
Svensk kärnkraft producerar årligen c:a 70 TWh. Kylvattenenergin från alla Kärn-
kraftverk i Sverige har beräknats till 140 TWH. Den årliga uppvärmningen av alla
svenska byggnader beräknas vara 100 TWH. Säkert byggda Kärnkraftverk kan pla-
ceras så att den energimängd som idag kyls bort kan tillvaratas och bli en lönsam
energiresurs.  En tidig svensk kärnreaktor, byggd i bergrum i Ågesta på 1960-talet,
levererade varmvatten till 30.000 hushåll i Farsta.

2. Använt kärnbränsle kan återanvändas.
Det återstår idag omkring 95% av energimängden i dagens kärnbränsle när detta
går till mellanlagring, för att senare placeras i slutförvar för ”evig? tid”. Om det
använda kärnbränslet tillvaratas skulle det i framtiden bli en stor  energiresurs. Be-
hovet av uranbrytning skulle reduceras. Nya prototyper av Kärnreaktorer testas i
USA, Kina, Ryssland och Indien. Denna typ av reaktorer kan återanvända det idag
använda kärnbränslet.

Mycket talar alltså för att det idag använda kärnbränslet inte skall slutförvaras på 
ett sätt så att det har svårigheter att återanvändas. Med en säker ”Mellanlagring” 
i anslutning till det i bergrum förlagda Kärnkraftverket kan det idag använda kärn-
bränslet bli morgondagens energiresurs. 

Kan Svensk bergbyggnadsteknik bli en exportvara?
Om Kärnkraftverk i Bergrum skall bli en Svensk exportvara kan ni som sitter här på 
Bergsprängningskommitténs möte i Älvsjö idag hjälpa till med.

Vi – Ivar Sagefors och jag Ragnar Carlson – båda pensionärer sedan ett antal 
år – har nu lyft fram gamla förslag på byggnadstekniska möjligheter, några av dem 
som utarbetades på 1960- och 1970-talet var då patenterade, men togs aldrig upp 
på grund av kostnadsskäl.
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Det finns säkert många olika sätt att, till beslutsfattare, påtala möjligheterna att 
bygga säkra Kärnkraftverk i bergrum. Detta kan ske genom till exempel: 

• Forskningsprojekt på Högskolor,
• Föredrag i olika internationella Symposium/Seminarier eller liknande,
• men kanske framförallt genom att ni Projektörer, Geologer och inte minst Entre-

prenörer ser detta som en exportvara.

Här i Älvsjö finns idag samlat den expertis som kan ta upp och arbeta vidare på 
de förslag som aldrig kom till utförande på grund av att de då ansågs ha för höga 
kostnader och därför inte ansågs lönsamma med hänsyn till dåtida Riskanalyser. 
Svaret på frågan ”Om Kärnkraftverk i Bergrum skall bli en Svensk exportvara” 
finns hos Dig som är med här i Bergsprängningskommitténs möte idag.

Är	Du	en	av	dom?
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