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Kärnavfall och etik: 

metoder och principer 
 

Lars Löfquist
1
 

 
 
 

Abstract 
 
Hur man än ställer sig gentemot kärnkraften måste dess avfall han-

teras på något sätt. Hanteringen är delvis en etisk fråga eftersom 

flera av de mål som den skall uppnå, eller styras av, är moraliskt 

motiverade. I artikeln redogörs fyra etiska principer för hantering: 

icke-skada, icke-spridning av kärnvapen, förorenaren betalar samt 

återtagbarhet. Principerna används sedan för att utvärdera fyra oli-

ka metoder för att ta hand om avfallet: ytförvar, slutförvar i tunnlar, 

slutförvar i djupa borrhål samt separation och transmutation. Efter-

som vi inte bör utsätta framtida generationer för fler risker än nöd-

vändigt är författarens slutsats att separation och transmutation 

framstår som den bästa metoden eftersom den kan minska tidsperio-

den som avfallet är skadligt. Avslutningsvis betonas att kärnkraften 

måste utvärderas i relation till andra energisystem, en bedömning 

som går utöver en etisk utvärdering av avfallshanteringen. 

 

Inledning 

Sverige har idag tio kärnreaktorer (Forsmark 3, Oskarshamn 3, 

Ringhals 4) som levererar nästan hälften av den el som vi använder. 

Elen genereras av att värme från reaktorernas kärnklyvningsprocess 

hettar upp vatten till ånga. Vattenångan driver turbiner som i sin tur 

driver generatorer. Klyvningsprocessen är förenad med vissa risker, 

dvs. en sannolikhet för oönskade konsekvenser. Först och främst 

finns det en risk för att processen skenar utan kontroll vilket skulle 

kunna ge upphov till en härdsmälta. Om reaktorernas inneslutning 

dessutom skulle brista finns det en risk för att omgivningen kontami-

neras av radioaktiv gas eller ånga. 

Förutom risken för härdsmältor eller andra olyckor så skapar 

verksamheten vid kärnkraftverken olika typer av avfall, varav vissa 

är radioaktiva. I Sverige finns för närvarande (2006/2007) ca 5 000 

                                                 
1
 Uppsala centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet. Kontakt: 

lars.lofquist@csduppsala.uu.se, Uppsala centrum för hållbar utveckling, Villavägen 16, 

752 36 Uppsala. 
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ton använt kärnbränsle som är den mest radioaktiva typen av avfall.
2
 

Avfallet tas om hand av Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), ett 

bolag som ägs av ägarna till kärnkraftverken: Vattenfall, E.ON, For-

tum, samt Mellansvensk Kraftgrupp AB. Företagen betalar ca 1 öre 

för varje producerad kilowattimme till den statliga Kärnavfallsfon-

den och det är denna fond som i huvudsak finansierar SKB:s verk-

samhet. SKB har under en längre tid utvecklat en metod för att ta 

hand om avfallet permanent. Företaget har också meddelat att det 

inom det närmsta året kommer att ansöka om tillstånd för att imple-

mentera metoden genom att bygga ett slutförvar
3
 av KBS-3 typ. 

Eftersom kärnavfall kan skada människor, djur och natur måste 

det hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Exakt hur det hanteras är relate-

rat till de tekniska system som används, dvs. vilka avfallshanter-

ingsmetoder som används. Metoderna måste dessutom vara förenliga 

med olika juridiska, ekonomiska och politiska förutsättningar. Speci-

ellt viktigt är det att olika hanteringsmetoder kan accepteras av de 

som kommer att leva i närheten av anläggningen, lokaliseringen bör 

alltså ha en demokratisk legitimitet.
4
 

Juridiska, ekonomiska och politiska förutsättningar påverkas i sin 

tur av etiska
5
 avvägningar.

6
 Om vi väljer att inte spendera större 

summor på att hantera kärnavfallet avspeglar detta en prioritering där 

vi menar att våra resurser skall läggas på andra saker än att skydda 

människor och natur från avfallets strålning. Det är alltså en norma-

tiv prioritering kring vad som anses viktig eller ej. I vardagen skulle 

                                                 
2
 SKB 2007, s. 29. Om var och en av de svenska reaktorerna drivs i 50-60 år kommer det 

använda kärnbränslet uppgå till 12 000 ton. Globalt uppskattas det för närvarande finnas 

runt 260 000 ton högradioaktivt avfall med samma radioaktiva karaktär som använt kärn-

bränsle. Beroende på kärnkraftens utbyggnad kommer det att kunna finnas runt 800 000 

ton avfall i världen år 2050 (SKB 2009, s. 123). 
3
 Termen slutförvar refererar vanligtvis till ett permanent och robust konstruerat förvar av 

kärnavfallet. Men det bör noteras att begreppsligt är det avsikten med förvaret som avgör 

vad som är ett slutförvar och inte förvarets konstruktion. Även ett mindre robust förvar 

skulle i praktiken kunna användas som slutförvar om man inte längre har avsikten att 

bygga en bättre anläggning. På ett liknande sätt kan ett förvar som inte avses att vara 

permanent vara mycket robust konstruerat och lämpat för långa förvaringsperioder. Ter-

men slutförvar är dock användbar för att illustrera just avsikten bakom förvaret. I prakti-

ken är dessutom alla slutförvar tänkta att vara mycket robust konstruerade. 
4
 I Sverige har den kommun där SKB önskar lokalisera ett förvar i praktiken vetorätt men 

staten kan besluta om lokalisering om ingen kommun är beredd att ta emot avfallet (enligt 

Miljöbalken kap 17, 6 §). 
5
 Termen etik kommer i denna artikel främst att användas synonymt till termen moral. 

Båda termerna handlar om hur vi bör agera. Men etik kan också användas i en snävare 

bemärkelse för att beteckna en kritisk reflektion kring moral. Den senare termen beteck-

nar då hur vi faktiskt agerar, vilket ofta skiljer sig från hur vi bör agera. 
6
 De etiska aspekterna av kärnavfallshanteringen har diskuterats sedan kärnkraftens bör-

jan. I Sverige har det statliga Kärnavfallsrådet (som tidigare kallades KASAM, Statens 

råd för kärnavfallsfrågor) haft en aktiv roll i denna diskurs (t.ex. KASAM 2004a). Bland 

filosofer har Kristin Shrader-Frechette ingående analyserat kopplingen mellan kärnavfall 

och risker (Scrader-Frechette 1993) och ett liknande arbete har gjorts av Sven-Ove Hans-

son (Hansson 2010). Själv har jag skrivit om hur kärnavfallet kan relateras till vårt ansvar 

gentemot framtida generationer (Löfquist 2008). 
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dock många av oss säga att det är moraliskt felaktigt att agera på ett 

sätt som riskerar att skada människor utan att ha mycket goda skäl 

för detta, en uppfattning som återfinns inom den juridiska och poli-

tiska diskussionen om kärnavfall. Ingen har på fullaste allvar hävdat 

att använt kärnbränsle bör hanteras genom att det förvaras i en plåt-

byggnad i någon tätort, en ”lösning” som skulle vara relativt billig. 

Det råder snarare ett tydligt konsensus kring att vi måste hantera av-

fallet på ett ansvarsfullt sätt även om detta visar sig relativt kostsamt. 

Vilket är i överstämmelse med den moraliska principen om att inte 

medvetet skada andra människor, icke-skada principen.
7
 

Även om det är tydligt att avfallshanteringen innefattar moraliska 

överväganden så finns det tre problem som dessa överväganden ställs 

inför: A) Det råder oenighet kring hur starkt icke-skada principen 

skall tolkas. B) Det finnas andra principer för hantering som delvis är 

oförenliga med icke-skada principen. C) Det råder oenighet kring 

vilka hanteringsmetoder som bäst svarar mot de olika principerna.
8
 

Syftet med denna artikel är att utreda hur dessa problem kan lösas, 

vilket är ett exempel på tillämpad etik. Inom tillämpad etik är avsik-

ten att med hjälp av filosofisk analys avgöra vad som är moraliskt 

korrekt agerande, dvs. vilket handlingsalternativ som stöds av de 

mest välgrundade skälen, i konkreta fall. 

Artikeln har följande struktur. I nästa avsnitt beskrivs kärnavfal-

lets karaktär och farlighet. Därefter följer en redogörelse om förhål-

landet mellan risker och framtida generationer, vilket är en central 

dimension av kärnavfallsproblemet eftersom det främst är framtida 

generationer som riskerar att skadas av avfallet. Sedan följer två av-

snitt som båda fokuserar på etiska principer för avfallshantering. 

Första avsnittet handlar om vilka principer som finns och det andra 

avsnittet om hur de kan vägas mot varandra. Den sista delen av arti-

keln diskuterar hur de etiska principerna kan användas för att analy-

sera olika tekniska metoder för kärnavfallshantering. I ett avsnitt be-

skrivs olika hanteringsmetoder samt deras för- och nackdelar och i 

artikelns näst sista avsnitt tillämpas principerna på metoderna. Slutli-

gen redogör jag vilka slutsatser man kan dra från tillämpningen. 

Undersökningens perspektiv är internationellt på så sätt att alla 

länder som har kärnavfall ställs inför samma problem. Den svenska 

kärnavfallshanteringen kommer dock att lyftas fram eftersom Sveri-

ge kommit långt i genomförandet av en lösning på avfallsproblemet. 

                                                 
7
 Icke-skada principen återfinns bl.a. i den svenska lagstiftningen på området: Kärnteknik-

lagen (1984:3); Strålskyddslagen (1988:220) och Miljöbalken (1998:808). Främst den 

andra och tredje lagen betonar vikten av att skydda nutida och framtida generationer, djur 

samt natur från de skador som strålning kan orsaka (i 6 § respektive 1 kap 1 §). 
8
 Oenigheten i Sverige märks bland annat av att flera miljöorganisationer varit kritiska till 

SKB:s förslag att slutförvara kärnavfallet i ett djupt geologiskt förvar. Greenpeace Sveri-

ge anser t.ex. att det inte nu finns något sätt att säkert slutförvara kärnavfallet och att det 

därmed måste förvaras åtkomligt i avvaktan på en bättre metod (Greenpeace Sverige 

2010). 
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Innan fokuset skiftar till artikelns huvudämne kan det dock vara vär-

defullt med en tydligare beskrivning av källan till avfallsproblemet, 

en beskrivning av själva avfallet. 

Kärnavfall 

Använt kärnbränsle innehåller en mängd radioaktiva ämnen och iso-

toper, t.ex. uran (U-238), plutonium (Pu-238) och cesium (Cs-137).
9
 

De radioaktiva ämnenas sönderfall avger joniserande strålning som 

kan skada eller döda biologiska celler. I huvudsak handlar det om 

fyra typer av joniserande strålning: alfa-, beta-, gamma- och neutron-

strålning. Alfa- och betastrålning kan vara farligt för människor om 

radioaktiva ämnen förtärs eller andas in. I fall med strålning som rik-

tas mot kroppen utifrån, dvs. extern strålning, har strålningstyperna 

olika förmåga att tränga in i kroppen. Extern alfastrålning stoppas av 

det yttre hudlagret och betastrålning kan tränga in upp till ett par cen-

timeter i levande vävnad. Gamma- och neutronstrålning kan dock 

tränga direkt in genom vävnaden och kräver kraftigt strålskydd i 

form av t.ex. bly, betong och vatten. Höga stråldoser kan döda eller 

skada genom att påverka nervsystem, matsmältningsorgan och ben-

märg. Låga stråldoser kan orsaka cancer eller kromosomskador.
10

 

Avfallets hälsorisker är direkt kopplade till dess strålning och för 

att underlätta hanteringen delas avfallet in i olika kategorier, dels 

efter dess livslängd (halveringstid) och dels efter dess strålningsakti-

vitet. När det gäller livslängd delas avfallet in i kategorierna kortlivat 

och långlivat.
11

 För kortlivat avfall dröjer det upp till 500 år innan 

radioaktiviteten är nere i den nivå som återfinns i naturen.
12

 Men när 

det gäller det långlivade avfallet dröjer det minst 100 000 år innan 

avfallet är i samma nivå som naturligt förekommande uranmalm.
13

 

På grund av den långa tidshorisonten hos det långlivade avfallet 

ställs vi inför betydande tekniska och kunskapsmässiga problem när 

vi skall hantera det. 

När det gäller strålningsaktivitet delas avfallet i huvudsak in i tre 

kategorier: låg-, medel- och högaktivt. Låg- och medelaktivt avfall 

utgörs främst av styrstavar och andra delar från kärnreaktorerna. 

Båda typerna kan innehålla kort- och långlivade radioaktiva ämnen. 

När det gäller avfallshantering är det dock det högaktiva avfallet som 

är den mest problematiska kategorin eftersom detta avfall är mycket 

                                                 
9
 Hedin 1997, s. 13ff. 

10
 Hedin 1997, s. 19ff. 

11
 Klassifikationen sker efter halveringstid. Kortlivat avfall har en halveringstid på mindre 

än 30 år och långlivat avfall har en halveringstid på mer än 30 år, IAEA 2009, s. 7. 
12

 SKB 1998, s. 25. 
13

 SKB 1998, s. 25. Siffran 100 000 år är inte helt okontroversiell. Men eftersom den ändå 

förekommer i många sammanhang så är den användbar. Dessutom är det viktiga inte det 

exakta antalet år utan att det rör sig om en tidsrymd som sträcker sig längre än det funnits 

mänsklig civilisation. 
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långlivat och avger stora mängder värme vilket ställer höga krav på 

hanteringsmetoden. I denna kategori återfinns använt kärnbränsle, 

biprodukter från upparbetning (den process som vissa stater använ-

der för att kunna återanvända bränslet) samt annat avfall med liknan-

de kraktär.
14

 

Allt kärnavfall måste förvaras isolerat. Detta gäller för låg- och 

medelradioaktivt avfall men speciellt för det högradioaktiva långli-

vade avfallet. Radioaktiviteten från nyligen använt kärnbränsle är så 

stor att en oskyddad människa får en dödlig stråldos på ungefär 20 

sekunder.
15

 Avfallet måste därför kapslas in i någon typ av strål-

skyddande kapsel, vanligtvis av stål, för att ens kunna flyttas. En 

normal transportkapsel kan därför väga 80 ton eller mer. Hanteringen 

av avfallet blir därmed otymplig, komplex och riskfylld. Vanligtvis 

försöker man därför minimera både transporter och bearbetning. 

En viktig fråga är också om man verkligen skall se det använda 

kärnbränslet som avfall eller kanske som en resurs. Bränslet innehål-

ler en stor mängd energi och skulle efter upparbetning kunna använ-

das på nytt. Frågan är inte endast terminologisk utan rör hur man 

skall se på hanteringen av använt kärnbränsle. Om man ser det som 

en resurs kan det bli aktuellt att ge framtida generationer möjlighet 

att använda det. Om man istället ser det som avfall talar detta för att 

försöka skydda dessa generationer från de risker som avfallet genere-

rar. Fortsättningsvis kommer diskussionen att handla om hur det an-

vända kärnbränslet bör hanteras givet att det ses som avfall. 

Risker och framtida generationer 

Ett generellt problem för kärnavfallshantering är att vi inte riktigt vet 

vad som kommer att hända långt in i framtiden och att det finns en 

sannolikhet för oönskade konsekvenser, som t.ex. läckor. Med andra 

ord är hanteringen förknippad med risker. Den primära frågan är där-

för hur risker skall hanteras och vilka mål som hanteringen ska efter-

sträva trots riskerna. 

I slutändan handlar en stor del av kärnavfallshanteringen om vilka 

risker som är acceptabla eller ej.
16

 Frågan kompliceras dock av att 

riskerna främst drabbar framtida generationer. Därför måste vi ta 

ställning till vilka risker som dessa generationer bör utsättas för, vil-

ket ytterst är en moralisk fråga om hur vi ska agera mot andra männi-

skor. Här måste det framhållas att det inte finns någon ”objektiv” 

eller ”neutral” position kring vad som är acceptabel risk för framtida 

                                                 
14

 IAEA:s klassifikation av kärnavfall innehåller dessutom tre kategorier av mindre häl-

sovådligt kärnavfall, se närmare i IAEA 2009 s. 5-15. 
15

 Hedin 1997, s. 21. 
16

 Det finns dessutom viss oenighet om hur man överhuvudtaget kan beräkna risker för 

t.ex. läckage i ett framtida förvar av kärnavfall. Sådana problem diskuteras ingående i 

Shrader-Frechette 1993. 
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generationer. Även antagandet att framtida generationer ej borde ut-

sättas för större risker än vad vi nutida möter är ett normativt mora-

liskt påstående om vad som bör göras. Dessutom förutsätter påståen-

det att även den risk som vi nutida utsätts för är moraliskt acceptabel, 

vilket knappast är logiskt självklart. Avgörandet av vad som är ac-

ceptabel risk kräver istället en tydlig normativ position och att man 

anger skälen för positionen. Etik, som ett kritiskt studium av mora-

len, kännetecknas just av att försöka avgöra vad som är välgrundade 

eller hållbara skäl för olika moraliska positioner. Men vad finns det 

då för skäl till att inte utsätta framtida generationer för risker? 

Ett skäl till att inte utsätta framtida generationer för risker kan 

vara att icke-skada principen utsträcks till att gälla alla människor, 

nutida och framtida. Principen säger att om vi inte skall skada nu 

levande människor bör vi inte heller skada människor som kommer 

att leva i framtiden. Det finns dock vissa problem med en sådan ut-

sträckning. Ofta är det agerande som riskerar att skada även förknip-

pat med saker som kan gynna framtida generationer. Billig el skulle 

t.ex. kunna skapa en bra grund för ett fredligt samhällsbyggande. 

Man kan också fråga hur stora offer vi är tvingade att göra för att 

undvika en liten risk för framtida generationer. Om dessa generatio-

ner är betydligt rikare (eftersom de har mer kapital, teknik och kun-

skap) än oss så är det både onödigt och orättvist att vi gör stora offer 

för dem. Trots dessa problem verkar tanken på att det är fel att skada 

andra människor, även om de inte finns nu, fånga en viktig del av vår 

moraliska intuition.
17

 

Ett annat skäl till varför vi bör undvika att utsätta framtida genera-

tioner för risker är att de är delar av vår gemenskap på så sätt att de 

kommer att dela vissa fundamentala värden, normer och antaganden. 

Vi skulle alltså ha ett speciellt ansvar för att inte skada människor 

som tillhör vår gemenskap, t.ex. Sveriges framtida befolkning. Pro-

blemet med denna idé om en intergenerationell gemenskap är att det 

knappast är troligt att människor som lever flera tusen år från nu 

kommer att dela våra värden eller normer, som vi kan se i vår samtid 

förändras värden ofta mycket snabbare än så. Dessutom verkar det 

svårsmält att endast framtida människors värden eller normer bör 

avgöra om vi skall bry oss om dem eller ej. Få skulle t.ex. hålla med 

om att det är legitimt att skada någon endast för att hon eller han har 

en annan religiös uppfattning än den man själv har.
18

 

Om vi nu vänder tillbaka till riskbegreppet bör det noteras att detta 

är ett omfattande område med en mängd filosofiska, tekniska, sociala 

och etiska dimensioner.
19

 Det är inte här möjligt att diskutera riskbe-

                                                 
17

 Diskussionen om hur etiska principer och teorier skall relateras till framtida generatio-

ner är mycket omfattande. Bland standardverken återfinns Sikora och Barry (red.) 1978, 

Partridge (red.) 1981, Parfit 1984 och de-Shalit 1995. 
18

 För en mer omfattande diskussion av denna position se de-Shalit 1995. 
19

 Se t.ex. Boholm m.fl. (red.) 2002. 
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greppet utifrån alla dessa dimensioner utan jag tänker hålla mig till 

en specifik princip om vad som är moraliskt legitima och illegitima 

sätt att handskas med risker, en princip som inte är okontroversiell. 

Enligt denna princip är idealet att ingen person borde utsättas för en 

risk som hon inte frivilligt accepterat, som hon inte fått några förde-

lar av eller som hon inte kompenseras för.
20

 Principen kan motiveras 

av en etisk kontraktsteori. Om etiska principer bygger på ett hypote-

tiskt kontrakt mellan människor finns det gränser för vilka risker som 

dessa skulle kunna acceptera. Det blir svårt att motivera varför någon 

skulle ingå ett kontrakt som kräver att hon eller han utsätts för risker 

utan ovanstående villkor.
21

 

Enligt ovanstående riskhanteringsprincip skall metoder för av-

fallshantering bedömas efter hur väl de närmar sig den ideala situa-

tionen. Detta motiveras av att det förefaller fel att utsätta människor 

för risker som de varken samtyckt till eller dragit nytta av. Eftersom 

det är omöjligt för framtida generationer att samtycka till avfallshan-

teringen och eftersom det är mycket tveksamt att människor hundra-

tals eller tusentals år från nu dragit nytta av vår elanvändning, är 

slutsatsen att framtida generationer bör utsättas för så få risker som 

möjligt. Den slutsatsen styrks av att vi inte heller vet hur de framtida 

ställer sig gentemot våra sätt att kompensera för risker. Det är inte 

självklart att de t.ex. skulle acceptera pengar som ersättning för häl-

soproblem. 

Efter denna breda beskrivning av problemen med risker och fram-

tida generationer är det nu dags att undersöka vilka principer som 

kärnavfallshanteringen bör följa för att skydda framtida generationer. 

Etiska principer för kärnavfallshantering 

Med riskdimensionen som bakgrund har det internationella atom-

energiorganet IAEA (International Atomic Energy Agency) fastställt 

riktlinjer för kärnavfallshantering, riktlinjer som dessutom innefattar 

etiska antaganden.
22

 Även den svenska statens kärnavfallsråd har 

diskuterat vilka etiska principer som bör styra hanteringen, vilket fått 
                                                 
20

 Denna relativt strikta princip om vilka risker som är legitima inspireras av den politiske 

filosofen Brian Barry (1983) samt Richard och Val Routley (1978). De senare använder 

också en analogi för att beskriva vad som är moraliskt problematiskt med kärnavfall. Om 

vår generation lämnar efter sig kärnavfall så är det ungefär som om någon lämnar en 

tidsinställd bomb på en buss. Bomben kommer att explodera någon gång men det är 

oklart när. Men när den väl briserar drabbar den andra människor eftersom den som läm-

nat bomben har hunnit gå av bussen. 
21

 Även kontraktsteorier om ansvar gentemot framtida generationer drabbas av olika pro-

blem. Man kan t.ex. fråga sig om det ens är hypotetiskt tänkbart att sluta kontrakt mellan 

människor som aldrig träffas eller som har fundamentalt olika värden, se t.ex. Richards 

1983 samt Barry 1977. 
22

 IAEA ger med jämna mellanrum ut olika publikationer som bland annat tar upp säker-

hetsfrågor. De mest grundläggande publikationerna Safety fundamentals (IAEA 1995 och 

2006) fastställer generella mål och riktlinjer för säker kärnteknisk verksamhet och kärnav-

fallshantering. 
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stor betydelse för det svenska slutförvarsprojektet.
23

 I huvudsak kan 

båda organisationernas resonemang reduceras till fyra etiska princi-

per för hanteringen av kärnavfall. 

1. Icke-skada: Vi skall hantera avfallet på ett sätt som inte utsätter 

nuvarande eller framtida generationer för stora risker. Ibland uttrycks 

detta med påståendet att framtida generationer inte skall utsättas för 

risken att få en stråldos som är större än den risk som vi nutida ac-

cepterar. Den här principen stämmer bra överens med vår allmänna 

syn på vad som är ett moraliskt acceptabelt agerande, dvs. man bör 

inte medvetet skada andra människor. Principen kan också tolkas 

som att den innebär att vi skall undvika att skada djur och växter men 

jag kommer här speciellt fokusera på skador på framtida männi-

skor.
24

 

2. Icke-spridning: Vi skall förhindra spridningen av ämnen som 

kan användas för att tillverka kärnvapen eller ”smutsiga” bomber. 

Använt kärnbränsle innehåller bland annat plutonium från vilket 

kärnvapen kan konstrueras. Även de som accepterar nödvändigheten 

av kärnvapen menar att sådant material bör förvaras på ett säkert 

sätt.
25

 

3. Förorenaren betalar: Vi som dragit nytta av kärnkraften bör fi-

nansiera, utveckla och genomföra avfallshanteringen så att framtida 

generationer slipper detta. Principen har ofta varit aktuell i samband 

med andra miljöproblem och den innebär i korthet att vi skall ta an-

svar för det som vi själva skapat.
26

 

                                                 
23

 Kärnavfallsrådet (f.d. KASAM) har under flera decennier gett ut skrifter om bl.a. kun-

skapsläget inom det svenska slutförvarsområdet (utges var tredje år från 1986), skrifter 

som även inkluderar sociala och etiska frågor, speciellt om värdenas roll i riskanalyser 

och vårt ansvar gentemot framtida generationer. De senare lyftes under 1980-talet fram av 

teologen Ann-Marie Thunberg (se KASAM 1986). Rådet har speciellt betonat behovet av 

återtagbarhet som ett sätt att ge framtida generationer flexibilitet i hur de själva ställer sig 

till avfallshanteringen (KASAM 2004b, s. 17). 
24

 IAEA:s första princip för kärnavfallshantering enligt 1995 års upplaga av Safety Fun-

damentals är att ”Radioactive waste shall be managed in such a way as to secure an ac-

ceptable level of protection for human health” IAEA 1995, s. 4. Andra principen utsträck-

er skyddet till att även gälla naturen, IAEA 1995, s. 5. Fjärde principen utsträcker skyddet 

till framtida generationer, IAEA 1995, s. 6. I 2006 års upplaga av Safety Fundamentals 

säger den sjunde principen att både nuvarande och framtida människor samt naturen ska 

skyddas mot radioaktivet, IAEA 2006, s. 12. Dessutom säger detta dokument att det pri-

mära målet för kärnsäkerhet är att skydda människor och miljö från radioaktivitet, IAEA 

2006, s. 4. 
25

 Principen bygger på icke-spridningsavtalet för kärnvapen, Non Proliferation Treaty, 

från 1970 som merparten av världens länder accepterat. IAEA har den huvudsakliga upp-

giften att kontrollera att parterna inte bryter avtalet och att främja en fredlig användning 

av kärnkraft. Det är också tänkbart att icke-spridning kan göras till en del av icke-skada 

principen. Fördelen med att behandla den separat är att den lyfter fram kärnkraftens nära 

koppling till kärnvapen vilket är en etiskt viktig aspekt som ibland nedtonas. 
26

 IAEA Safety Fundamentals från år 2006 säger: ”The prime responsibility for safety 

must rest with the person or organization responsible for facilities and activities that give 

rise to radiation risks.”, IAEA 2006, s. 6. 
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4. Återtagbarhet: Framtida generationer bör ha möjligheten att 

återta avfallet om de väljer att göra detta. Tanken är att det skall fin-

nas möjlighet att t.ex. reparera ett tänkbart förvar men också att 

framtida generationer skall få möjligheten att hantera avfallet i enig-

het med sina egna avsikter.
27

 

Naturligtvis är det även möjligt att specificera fler etiska princi-

per. Ett exempel vore en princip om demokratisk legitimitet. Men i 

det som följer kommer jag av utrymmesskäl att fokusera på ovanstå-

ende principer. Frågan om demokratisk legitimitet har dessutom fått 

genomlysning av bl.a. samhällsvetenskaplig forskning.
28

 

Det bör noteras att principerna inte lätt kan kategoriseras enlig den 

vanliga uppdelningen mellan etiska perspektiv som är i grunden kon-

sekvensetiska eller i grunden pliktetiska (eller deontologiska, efter 

grekiskans deon, det som bör göras, och logos, lära). Det första per-

spektivet fokuserar endast på handlingars konsekvenser och det 

andra perspektivet fokuserar dessutom på avsikten bakom handling-

arna eller på handlingarna i sig. När det gäller avfallshantering är 

målet att hantera avfallet på ett sätt som inte ger oönskade konse-

kvenser och det passar in på ett konsekvensetiskt perspektiv. Reso-

nemanget passar speciellt bra för icke-skada principen och icke-

spridnings principen. 

Samtidigt finns det principer som inte är motiverade av deras kon-

sekvenser utan snarare handlar om pliktetiska överväganden. Att för-

orenaren betalar behöver inte leda till bäst konsekvenser utan moti-

veras av ett grundläggande antagande om att människor är ansvariga 

för sitt agerande. På samma sätt kan återtagbarhet ge klart negativa 

konsekvenser men den ger framtida generationer handlingsflexibili-

tet vilket i sig är värdefullt. Ett liknande antagande motiverar risk-

hanteringsprincipen i föregående avsnitt. Det förefaller fel att utsätta 

andra för risker som de inte samtycker till och som inte ger dem nå-

gon direkt nytta. Slutsatsen är att det finns flera moraliskt viktiga 

dimensioner som hanteringen bör återspegla och att dessa inte kan 

passas in i ett visst etiskt perspektiv.
29

 

  

                                                 
27

 Kärnavfallsrådet 2010, s. 45-49. I exempelvis kunskapslägesrapporten 1998 betonas 

återtagbarheten med principen ”Ett slutförvar bör utformas så att det dels gör kontroll och 

åtgärder onödiga, dels inte omöjliggör kontroll och åtgärder” KASAM 1998, s. 10. Se 

även IAEA 2003, s. 7. 
28

 Se t.ex. SKB 2009. 
29

 Ett allmänt resonemang om detta förs i KASAM 2007, s. 31-34. Där noteras att ett 

fundamentalt konsekvensetiskt (utilitaristiskt) perspektiv indirekt kan härleda alla princi-

per utifrån målet att ge bäst konsekvenser. Man kan dock ifrågasätta om alla principer 

verkligen ger bäst konsekvenser. Det finns t.ex. etiska skäl för att återtagbarhet kan vara 

bra trots att det ökar risken för kärnvapenspridning. Frågan om vilket perspektiv som är 

korrekt kan dock inte besvaras utan en mer omfattande analys som inte kan utföras inom 

ramen för denna artikel. 
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Principer och prioriteringar 

Även om var och en av ovanstående principer är välgrundad kan det 

uppstå prioriteringsproblem. Varken principen att förvara avfallet så 

att ingen skadas eller principen att vi bör hindra spridning av kärnva-

pen är helt förenlig med att avfallet skall vara återtagbart. Återtag-

barhet innebär att någon kan komma åt avfallet och göra vad de vill 

med detta, inklusive skada andra och sprida kärnvapen eftersom det 

är omöjligt att skapa ett förvar som är känsligt för människors avsik-

ter. Dessutom kan principen om att förorenaren betalar vara ofören-

lig med icke-skada principen eftersom förorenaren inte nödvändigt-

vis måste vara den som har bäst kunskap om att förvara avfallet sä-

kert. 

Av ovanstående anledningar är det nödvändigt att både specificera 

och rangordna principerna så att de ej hamnar i konflikt. Här verkar 

det ganska okontroversiellt att fästa störst vikt vid icke-skada princi-

pen. Hela diskussionen om kärnavfallshantering bygger trots allt på 

antagandet att vi inte bör skada andra människor, vilket innebär att 

avfallet måste isoleras med hjälp av flera naturliga eller konstgjorda 

barriärer. Barriärerna syftar till att minska risken för radioaktiva ut-

släpp vid attentat, olyckor samt fenomen som jordbävningar och där-

för består de av hållbara material som stål, sten och betong. Givet att 

avfallet isoleras bakom flera barriärer blir det också fysiskt svårare 

att komma åt det. I praktiken skulle alltså icke-skada och icke-

spridning ofta sammanfalla.
30

 

Beträffande förorenaren betalar och återtagbarhet bör båda dessa 

principer inskränkas och underordnas icke-skada principen. Även om 

det exempelvis är rimligt att vi som dragit nytta av kärnkraften bör 

betala för den och även utforska hanteringsmetoder så är det mindre 

rimligt att vi även måste genomföra metoderna. Ny information kan 

tillkomma i framtiden som gör våra metoder mindre lämpade. Att 

förplikta sig att genomföra en viss metod innebär alltså ett risktagan-

de. Samtidigt finns det även en risk för att framtida människor inte 

hittar en bättre metod och därför utsätts för risken att avfallet kom-

mer i orätta händer. Uppenbarligen kan man här ha olika åsikter om 

vilken risk som är störst, men i huvudsak måste antagandet att vi 

som dragit nytta av kärnkraften också bör betala och utveckla meto-

der ses som okontroversiellt. Det är snarare det extra steget om ge-

nomförande som är problematiskt eftersom det kan stänga möjlighe-

ten till framtida lösningar. 

Även återtagbarheten ställs inför flera problem eftersom det är 

oklart hur starkt denna princip skall tolkas. Om avfallet skall vara 

återtagbart under hela hanteringsprocessen och att detta skall kunna 

ske med hjälp av nuvarande teknik finns det en klar risk att detta bry-

                                                 
30

 Detta är dock inte fallet om man fokuserar på enskilda barriärer. Vatten är exempelvis 

ett bra strålskydd men utgör inte ett större hinder för medvetna intrång. 
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ter mot icke-spridnings principen. En lösning är därför att tolka åter-

tagbarhet som att det skall vara teoretiskt möjligt att återta avfallet 

med teknik som inte är direkt tillgänglig men som ändå är inom 

räckhåll om man lägger resurser på att utveckla den. Då finns det 

även möjlighet att t.ex. utföra reparationer och uppdateringar. Den 

här tolkningen av återtagbarhet är klart mer förenlig med icke-

spridning. 

Efter ovanstående utredning av principer för avfallshantering är 

det nu dags att undersöka vilka tekniska lösningar, eller metoder, 

som det finns för att handskas med avfallet. Därefter följer en analys 

om hur principerna förhåller sig till metoderna. 

Metoder 

Det finns ett begränsat antal tekniska lösningar på hur man handskas 

med högradioaktivt långlivat kärnavfall.
31

 Vissa av dessa lösningar 

är inte praktiskt genomförbara men andra är på väg att genomföras 

eller är inom räckhåll för några års riktad forskning och utveckling. 

Generellt kan man säga att nästan alla lösningar förutsätter flera bar-

riärer mellan avfallet och yttervärlden. Den innersta barriären är van-

ligtvis någon typ av metallkapsel och det är främst de andra barriä-

rerna som skiljer metoderna åt. 

Bland de metoder som inte är praktiskt genomförbara återfinns 

följande: kvittblivning i rymden, slutförvar
32

 i eller under istäcken 

och slutförvar i djuphavssediment eller i ett förvar under havsbotten. 

Kvittblivning i rymden har den uppenbara fördelen med att avfallet 

inte längre kan skada varken människor eller miljö oavsett om en 

kapsel skulle skadas eller ej. Tyvärr finns det stora nackdelar med 

denna metod. Bland de viktigaste är risken för att en raket skulle 

störta samt de enorma kostnader som är förknippade med att sända 

tusentals ton upp i rymden.
33

 

Ett annat lösningsförslag har varit att slutförvara avfallet i eller 

under istäcken. De senare har kännetecknas av stor stabilitet och 

återfinns endast i ogästvänliga delar av världen. Klimatförändringar-

na har dock gjort att istäcken inte längre kan betecknas som tillräck-

ligt stabila för att skydda avfallet i tusentals år. Det skulle således 

vara nödvändigt att kombinera denna metod med någon typ av byggt 

förvar. Internationella avtal står också i vägen för denna metod.
34

 

Slutförvar på havsbotten innebär antingen att avfallet sänks ner i 

djuphavet och av egen tyngd tränger ner i bottensedimenten eller att 

                                                 
31

 För en allmän översikt se World Nuclear Association 2010. 
32

 Här finns det alltså ingen avsikt att förvaret skall vara tillfälligt utan det ses som per-

manent. 
33

 SKB 1998, s. 38. KASAM 2007, s. 38. 
34

 Antarktis skyddas från lagring av kärnavfall av The Antarctic Treaty (1959) artikel 5. 

Avtalet accepteras dock endast av ett 40-tal länder. 
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ett förvar byggs under havsbotten. Även denna miljö kännetecknas 

av stor stabilitet. Hindren för denna metod är svårigheten att förutsä-

ga effekterna av eventuella läckor och att internationella avtal för-

hindrar havsdumpning av radioaktiva material.
35

 

De metoder som av både industri och myndigheter bedöms som 

praktiskt genomförbara för hantering av kärnavfall är: lagring i yt-

förvar, slutförvar i tunnlar, i WP-Cave, i djupa borrhål samt separa-

tion och transmutation. 

Övervakad lagring i ytförvar skulle kunna ske genom en förlängd 

lagring i de anläggningar som just nu används för mellanlagring av 

använt kärnbränsle.
36

 I Sverige sker detta vid SKB:s anläggning 

Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) i Oskarshamn. 

Här förvaras det använda kärnbränslet i bassänger 30 m under jord-

ytan. Även om det skulle kräva vissa insatser så skulle en sådan mel-

lanlagring kunna förlängas ett par hundra år.
37

 

Dessutom är det möjligt att bygga helt nya ytförvar som kan fun-

gera relativt oberoende mänsklig närvaro under längre tidsperioder. 

DRD-metoden (Dry Rock Deposit) innebär exempelvis att avfalls-

kapslar placeras i självdränerande bergrum. Bergrummen konstrueras 

så att förvaret skall slippa både underhåll och övervakning. De skulle 

därmed kunna användas betydligt längre än CLAB.
38

 Eftersom både 

CLAB och DRD innebär att avfallet förvaras nära ytan förutsätter 

metoderna att framtidens samhälle präglas av både stabilitet och tek-

niskt kunnande. Det verkar nästan utopiskt att detta skulle kunna ske 

i årtusenden. 

Den metod som kommit närmast att faktiskt genomföras och som 

anses vara den bästa metoden är slutförvar i tunnlar.
39

 Metoden finns 

i flera olika varianter, t.ex. långa tunnlar eller korta, men i Sverige 

har SKB utvecklat KBS-3 metoden som innebär att avfallet förvaras 

i korta tunnlar på 400-700 meters djup. Berget utgör då en viktig bar-

riär för att isolera avfallet. Dessutom är berget tänkt att kombineras 

med lera som minskar vattenflödet kring avfallsbehållarna, samt 

själva behållarna som tillverkas av koppar och järn.
40

 Den här typen 

av metod är beroende av att berget inte drabbas av ytliga jordbäv-

                                                 
35

 SKB 1998, s. 38. KASAM 2007, s. 38. Havsdumpning och byggandet av förvar på 

havsbotten begränsas av Londonkonventionen och Londonprotokollet (Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter från 1972 och 

The 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping 

of wastes and Other Matter 1972 från 1996) som accepteras av 86 länder inklusive Sveri-

ge. 
36

 Använt kärnbränsle har en mycket hög temperatur och radioaktivitet. Bränslet måste 

därför lagras i flera decennier, i Sverige ca 30 år, medan aktiviteten minskar innan det kan 

hanteras för andra syften. 
37

 KASAM 2007, s. 38f. 
38

 KASAM 2007, s. 39. 
39

 IAEA 2003, s. 1. 
40

 SKB 2010, s. 31-35. 
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ningar och att avfallet inte kommer i kontakt med grundvatten som 

kan föra radioaktiva ämnen till ytan. 

WP-Cave-metoden går ut på att samla avfallet i ett sfärformat för-

var i berget som därefter täcks av lera. Fördelarna med metoden är 

att förvaret förläggs på en relativt liten yta och att tekniken kan 

minska vattenströmningen i berget runt kapslarna. Bland nackdelarna 

återfinns att det begränsade avståndet mellan kapslarna ger en hög 

värmeutveckling samt att det blir svårt att anpassa förvaret till ber-

gets geologiska förutsättningar. Dessutom antas kostnaden vara hög-

re än för deponering i tunnlar. Inget land har för avsikt att bygga ett 

förvar av WP-Cavetyp och därför kommer jag inte att diskutera den-

na metod igen.
41

 

En annan metod för slutförvaring som fått större uppmärksamhet 

de senaste åren är deponering i djupa borrhål. Metoden involverar 

borrning av hål till mellan 4 000-5 000 meters djup och att man där-

efter staplar avfallskapslar i hålen tills dess att den översta kapseln 

befinner sig på mellan 2 000-3 000 meters djup. Avsikten med hålen 

är att komma så djup ner i berggrunden så att man hamnar under 

skiktet med rörligt grundvatten. Om grundvattnet inte rör sig finns 

det inget sätt för radioaktiva ämnen att komma upp till ytan även om 

en kapsel skulle brista. Den främsta fördelen med metoden är att man 

är mindre beroende av att placera förvaret i berg med begränsat vat-

tenflöde. Metoden är dock inte utvecklad så det är svårt att fastställa 

hur troligt det är att eventuella borrningar inte påverkar det stabila 

grundvattnet.
42

 

Slutligen har flera länder som Frankrike och Japan kommit långt 

med utvecklingen av separation och transmutation. I korthet innebär 

detta att den normala bränslecykeln för kärnbränslet utökas med flera 

steg. Separation innebär att vissa av avfallets mer långlivade ämnen 

separeras ut från resten av avfallet och utsätts för neutronbestrålning, 

i en reaktor eller från en accelerator. Bestrålningen gör att ämnena 

omvandlas till mer kortlivade ämnen, dvs. transmuteras. Dessa äm-

nen är inte hälsovådliga under lika lång tid som de i det obestrålade 

avfallet. Med upprepade bestrålningscykler kan halveringstiden för 

avfallet minska upp till 100 ggr, dvs. från 100 000 år till 1 000 år.
43

 

Nackdelarna med metoden är att den förutsätter ett fortsatt kärnener-

giprogram, inklusive upparbetning av kärnavfall, samt omfattande 

teknisk utveckling, vilket sammantaget leder till höga kostnader. 

Även riskerna ökar eftersom fler steg tillkommer i hanteringsproces-

sen, t.ex. transporter och bearbetning av avfallet. Dessutom måste 

man ändå använda någon typ av förvar eftersom ett transmuterat av-

fall förblir hälsovådligt under 1 000 år. 

                                                 
41

 SKB 1998, s. 47. KASAM 2007, s. 43. 
42

 SKB 2010, s. 389-393. KASAM 2007, s. 43. 
43

 KASAM 2004a, s. 380. 
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Etisk analys av metoder 

Det är nu dags för att analysera hur ovanstående metoder kan relate-

ras till de fyra etiska principerna för hantering av kärnavfall. Målet 

för analysen är att lyfta fram metodernas etiska för- och nackdelar 

och att identifiera den metod som sammantaget är mest fördelaktig.
44

 

Ytförvar 

Ett förlängt ytförvar framstår som klart sämst eftersom det i princip 

endast är en förlängning av dagens mellanlagring. Icke-skada princi-

pen tillfredsställs endast på så sätt att framtida generationer kommer 

att ha ett förvar för avfallet. Men de kommer dessutom att utsättas 

för de risker som ett sådant förvar alltid är associerat med. Detta in-

kluderar risken för intrång genom terroristattacker och olyckor. Inte 

heller innebär denna metod något skydd för spridning av radioaktivt 

material för kärnvapen eftersom avfallet är lätt tillgängligt. 

När det gäller principen om att förorenaren bör betala så verkar 

denna princip tillfredsställas. Vi bygger förvaret och skulle kunna 

sätta undan resurser för kontinuerligt underhåll. Även återtagbarhet 

blir enkelt då avfallet är lättillgängligt. Ytförvar bygger dock på att 

framtiden präglas av stabila sociala, ekonomiska och politiska förhål-

landen. Om man ser bakåt i historien har många samhällen förändrats 

mycket snabbt och det är därför knappast troligt att något samhälle 

kommer att vara stabilt i 100 000 år. Förvaret är således förknippat 

med stor osäkerhet. 

En alternativ plan är att använda ytförvaret för en väntperiod på 

100 år och sedan åter utvärdera vilka hanteringsmetoder som finns 

tillgängliga.
45

 En sådan väntperiod kan vara fördelaktig men det 

finns ingenting som hindrar att den utsträcks ytterligare 100 år eller 

ännu längre. Det finns alltså en klar risk att ytförvaret antar en mer 

permanent karaktär vilket väcker ovanstående problem. 

Ett ytförvar kan motiveras om återtagbarhet prioriteras strikt fram-

för de andra tre principerna, även icke-skada. Att icke-skada skulle 

nedprioriteras på ett sådant sätt är etiskt ohållbart då skydd för män-

niskor (och natur) bör vara det primära målet för en kärnavfallshan-

teringsmetod. Att just detta är målet stöds dessutom av både svensk 

lagstiftning och IAEA:s principer för säker kärnteknik.
46

 

Slutförvar i tunnlar 

Både i Sverige och internationellt är det olika typer av slutförvar i 

tunnlar som anses vara det bästa sättet att hantera kärnavfallet. Ett 

                                                 
44

 Bygger främst på Löfquist 2008, s. 260-264. 
45

 Detta föreslås i Shrader-Frechette 1993, s. 213-251. 
46

 Se miljöbalken (1998:808) § 1 och IAEA:s Safety Fundamentals, målet för säkerhet, 

IAEA 2006, s. 4. 
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sådant förvar kan tillfredsställa icke-skada principen om det går att 

minimera risken att förvaret läcker innan avfallets farlighet avkling-

at. 

Dessvärre är det omöjligt att komma med några garantier om att 

ett slutförvar i tunnlar verkligen minimerar framtida risker. Den 

forskning som bedrivs på området inkluderar försök att förutsäga vad 

som kan hända under marken om tusentals år. Detta ger naturligtvis 

upphov till många svårigheter eftersom vi varken har perfekt kun-

skap om nuvarande markegenskaper eller liknande kunskap om 

framtidens. Inte heller kan vi avgöra om vi har tillräckliga kunskaper 

eftersom det endast torde kunna avgöras i efterhand. Förutom detta 

tillkommer risken för konstruktionsfel och att själva riskanalysen 

innehåller godtyckliga och överdrivet optimistiska antaganden.
47

 

En möjlig slutsats är att projektet att bygga ett förvar som håller i 

100 000 år utan mänsklig inblandning är mycket svårgenomförbart. 

Men eftersom avfallet trots allt måste tas omhand på något sätt så 

verkar vi i alla fall ha goda skäl att försöka göra förvaret så bra som 

möjligt. 

Ett slutförvar i tunnlar kommer till hög grad kunna tillfredsställa 

icke-spridnings principen eftersom avfallet kommer att förvaras i 

fyllda tunnlar hundratals meter ner i berggrunden. Detta skulle inte 

hindra någon som är beredd att lägga både stora resurser och lång tid 

på att nå fram till avfallet men det försvårar ett sådant projekt. Be-

träffande principen om att förorenaren betalar så försvåras bilden av 

att ett förvar i tunnlar kommer att användas i flera decennier innan 

det försluts. Även om vi med omedelbar verkan skulle sluta att an-

vända kärnkraft kan avfallet inte placeras i förvaret innan det mellan-

lagrats i flera decennier. Men även här kan man tänka sig att vi som 

nu dragit nytta av kärnkraften kan lägga undan resurser för detta. 

Principen om återtagbarhet verkar kunna tillfredsställas då det redan 

nu utförs forskning om hur kapslar med avfall skall kunna tas upp ur 

förvaret. Givet att tekniken inte är helt tillgänglig skulle detta kunna 

vara förenligt med icke-spridnings principen. 

Slutförvar i djupa borrhål 

Till skillnad från föregående metod om förvar i tunnlar har inget land 

på allvar undersökt möjligheten att förvara avfallet i djupa borrhål. 

Mycket lite specifik forskningen görs om denna metod så det som 

här sägs är delvis spekulativt.
48

 Om det är möjligt att placera avfalls-

kapslar på flera kilometers djup och att det inte finns något rörligt 

grundvatten på detta djup verkar metoden förenlig med icke-skada 

                                                 
47

 För en mer omfattande analys av dessa problem, se Shrader-Frechette 1993. 
48

 Bland den senaste forskningen om djupa borrhål märks speciellt studien av Sandia 

National Laboratories från 2009. 
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principen. Dessutom kommer det vara svårt att återta kapslarna så 

icke-spridning skulle inte heller vara ett stort problem. 

Djupa borrhål kräver omfattande forskning och utveckling vilket 

gör att avfallshanteringen drar ut ytterligare på tiden. Detta gör me-

toden mindre förenlig med förorenaren betalar principen. Även åter-

tagbarhet skulle vara mycket svårt eftersom kapslarna placeras på ett 

stort djup, en miljö som präglas av både högt tryck och hög värme. 

Men tekniken att stapla kapslarna på varandra skulle också göra det 

svårt att reparera en skadad kapsel som befinner sig under oskadade. 

Slutligen skulle djupa borrhål drabbas av samma kritik som riktats 

mot slutförvar i tunnlar. Det finns inget som helt garanterar att borr-

hålen verkligen kommer att isolera avfallet i 100 000 år. Alla beräk-

ningar om framtiden förutsätter antaganden som kan visa sig vara 

felaktiga. Men beräkningarna verkar ändå nödvändiga om vi vill för-

vara avfallet mer skyddat än i någon typ av ytförvar. 

Separation och transmutation 

Denna metod måste förenas med någon typ av slutförvar vilket gör 

att den dessutom drabbas av de problem som talar mot förvaret. Det 

som minskar vikten av dessa problem är att förvaret inte behöver 

vara säkert under lika lång tid. Perioden då människor och natur ris-

kerar att skadas minskar betydligt, även om den fortfarande är väl-

digt lång. 

När det gäller icke-skada principen så innebär en reduktion av av-

fallets farlighetstid också att de risker som förs över på framtida ge-

nerationer minskar. Dessvärre innebär separation och transmutation 

att nutida generationer samt de närmast följande generationerna mås-

te utsätta avfallet för flera separations- och bestrålningscykler. Efter-

som all hantering av avfallet är förknippade med risker kommer det 

att öka riskerna för dessa grupper. Man skulle kunna summera situa-

tionen med att nutida människor, och de närmaste generationerna, 

drabbas av ökade risker medan människor längre in i framtiden ställs 

inför reducerade risker. Då de två första grupperna haft större nytta 

av kärnkraften skulle detta kunna vara acceptabelt enligt den kon-

traktsbaserade riskhanteringsprincipen (se avsnitt 3). 

Ökad hantering av avfallet ökar tyvärr också risken för spridning 

av ämnen som kan användas för framställning av kärnvapen. Även 

denna risk skulle kunna vara acceptabel så länge den främst drabbar 

de som dragit nytta av kärnkraften. Argumentet mot detta är att om 

det sprids material för kärnvapen samt att sådana vapen tillverkas 

och används så drabbas alla framtida generationer. Risken för sprid-

ning och användning är dock svår att uppskatta vilket åter pekar på 

osäkerheterna kring det framtida samhället. 

Metoden är delvis förenlig med att förorenaren betalar men man 

bör notera att separation och transmutation är en process som måste 



 19 

upprepas flera gånger för att maximalt reducera de långlivade ämne-

na i avfallet. Detta kommer att ta flera decennier och därför innebär 

metoden att flera generationer involveras i processen vilket i sin tur 

kräver en viss omtolkning av principen. Så länge avfallet är en del av 

en aktiv separations- och bestrålningsprocess är det också tillgäng-

ligt, återtagbarhet blir därmed oproblematiskt. 

Slutsatser 

Om man lägger speciell vikt vid vad som är acceptabel risk för fram-

tida generationer är separation och transmutation den etiskt sett mest 

välgrundade metoden för kärnavfallshantering. Metoden minskar den 

tidsperiod som avfallet är hälsovådligt vilket också reducerar risken 

för att framtida generationer och naturen i övrigt utsätts för radioak-

tiv strålning. Men separation och transmutation kommer att öka ris-

ken för nutida människor och de närmsta framtida generationerna 

vilket väcker nya frågor om lokalisering av en sådan anläggning, 

vikten av demokratisk förankring samt anläggningens fysiska säker-

het. 

Metoden innebär både att vi utökar vårt nuvarande kärntekniska 

program och att vi bygger ett slutförvar för det avfall som ändå 

kommer att vara farligt i 1 000 år. Här finns det skäl för att utvärdera 

djupa borrhål som ett möjligt alternativ till ett slutförvar i tunnlar. 

Vilken metod som faktiskt är bäst kan endast avgöras genom en 

grundlig jämförelse, vilket förutsätter att tekniken kring djupa borr-

hål utvecklas mer. 

I denna artikel har den etiska analysen endast fokuserat på kärnav-

fall. För att kunna göra en rättvisande bedömning av kärnkraften ge-

nerellt måste man även jämföra den med andra sätt att generera ener-

gi. Vid en sådan analys är det tänkbart att kärnkraften visar sig ha 

andra etiska för- och nackdelar som i slutändan måste vägas mot vil-

ken samhällsvision som vi vill eftersträva. Detta måste dock bli ett 

ämne för framtida forskning. Just nu räcker det med att konstatera att 

kärnavfallshanteringen är ett omfattande problem som vi själva ska-

pat och vars lösningar på olika sätt ställer oss inför nya problem. 

Detta borde om inte annat göra oss tveksamma inför idén att genere-

ra mer avfall. 
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