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Oppsummering 
Slutförvar är et utdaterad uppdrag. Utvecklingen inom energiförsyning, 
klimat och förvaringstekniker pekar entydigt på att ”kärnavfallet” måste 
hanteras som en ovärderlig strategisk ressurs för ny kärnkraft. 
 
Omrubricering : Det finns inget ”kärnavfall” [2]. Istället måste använt 
kärnbränsle (Spent Nuclear Fuel – SNF) omvärderas från et politisk 
skapad problem till en oförnybar och knapp resurs som förtjänar  
hantering med högre dignitet än Riksbankens guldreserv [3].  
 
USA har nyss sagt slutligt nej til slutförvaret i Yucca Mountain. Energitsar 
Steven Chu har iverksatt en kommission med uppdrag att utreda 
alternativen men är inte uppdaterad på saltsmältreaktorer [4]. Kalifornien 
har lagstiftad mot ny kärnkraftteknologi som inte löser SNFdebaclet. 
 
Japan och Ryssland samlar diskret SNF på hög. 
 
Norge : En sannolik ny regering etter Stortingsvalet i september 2009 
kommer att starta et thoriumprogram. Fremskrittspartiet och Höyre [5] 
har nedfällt detta i valmanifesten. Om Arbeiderpartiet regerar ensam, 
kommer dagens spärr för thorium etter rapporten 2007 att falla. En ny 
regering kommer att invitera nordiska grannar runt en utveckling av 
saltsmältreaktorn.  
 
Uranförsyningen : USA kom nyss överens med Ryssland om köp av uran 
etter at Cigar Lake gruvan i Canada blev översvämmat i okt 2006. 
Uranförsörjningen måste dubblas til 2015 då 30% av dagens konsumtion 
till 450 reaktorer kommer från dekommissionerade vapen [6]. Då är inte 
de 170 planerade reaktorer räknat in, för inte att tala om va som behövs 
för den såkallade ”Nuclear Renaissance” som omfattar tusentals 
vattenreaktorer på uran, dvs business-as-ususal.   
 
Kallare klimat : Vi står framför ett kallare klimat runt 2030, numera 
mycket sannolikt iom solens exceptionella tillstånd och publicerad 
forskning från Svensmark, Mikolczi, Spencer, Lindzen, Quirk mfl [7]. På 
samma tidshorisont kan hydrokarboner och kol uppleva peak-fenomen i 
försyningskädjan [8].  
 
 
 
 



 
Ny kärnkraft : Multipla källor framhåller att 10 000 nya reaktorer behövs 
för västlig standard i en kall era. Kraven på dessa kommer inte uppfyllas 
av business-as-ususal, bla fördi priset är mycket högre än kol. 
 
Korrosion : Pressuppslag i förbindelse med Patrik Fors’ doktorsavhandling 
gör gällande att SNF skulle generera väte under KBS3-lagring [9]. Detta 
väte skulle sätta upp et partialtryck på 50bar så att påvisade 
korrosionsmekanismer inhiberas. Dessa pressuppslag är givetvis helt utan 
trovärdighet och bakgrunden för dessa bör undersökas.  
 
Geologi : Mörner har visat at tidshorisonter på 100 000 år innebär stor 
risk för att SNF läcker ut i hydrologin.  
 
Pyroprocessing : Dagens SNF lagras rutinmässig i flytande form tex i 
skandaldrabbade Sellafield.  Forskare i Tjeckien är världsledande på 
pyroprocessering. En batchmässig fluroinering av SNF skulle omdanna 
hela isotopinventariet – inklusive kutsar – till fluorider. En saltsmältreaktor 
kan ta emot detta utan vidare reprocessering som MOSARTprojektet på 
Kuchatovinstitutet visat. [10] Överslag och praxis visar att reprocessering 
– i fast eller flytande form - är astronomisk dyrt samtidig som nån 
långlivad rest alltid blir kvar.  
 
MOX : Fransmännen återanvänder 1% av dagens SNF. MOX är dock en 
manuell reprocessering som inte kan skalas upp till industriell betydelse.  
 
Sluten thorium bränslecykel : 1GWe thorium saltsmältreaktor kommer 
att starta på en batch 3tonn SNF och drivas på 1tonn thorium per år i 30-
80 år TBD [11]. Avfallsflödet i tonn per år är fissionsprodukter med 
minimal halveringstid och i minimal mängd. Transuranier kommer att 
minimeras till obetydliga nivåer TBD. Thorium är en commodity. 10mill 
tonn thorium kan försörja 1000 år på 2030nivå med 10 000 reaktorer.  
Denna slutna cykel i saltsmältreaktorn är helt överlägsen all annan ny 
kärnkraft.  
 
Cosmic top importance : SNF är alltså helt nödvendig för att säkerställa 
en thoriumera. SNF måste lagras och övervakas så att deras egenskaper 
som startmotor för thorium inte kompromitteras. Detta kräver en 
omformulering av uppdraget och en helt ny tillnärming til Sveriges SNF.  
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