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35% kärnkraftsel inom EU
Sedan 1990 har världens
kärnkraftsproduktion ökat med

Av denna ökning står
.ybyggnation för omkring 1/3,
resten är ökad drifttillgänglighet
och effektökning. Kärnkraften
stär för 15o/o av världens elproduktion och hela 35% av EU:s.
Tyskland har ett beslut att
'kärnkraften
skall vara avveckÅ.0o/o.

lad senast 2020.

Sveriges
hällning kanske närmast kan
betecknas som neutral? Det
gamla beslutet av avveckla till
är 2010 upphävdes av riksdagen 1997 i avsaknad av konkurrenskraft iga alternativ.
I sydostasien är 27.000 MW
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F.öredrag tor 19 feb

byggnad och 100.000 MW är
nära beställning. I planerings-
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(33 reaktorer) under uppskedet finns därutöver 200.000
MW, vilket principiellt innebär
att världen står inför en fördubbling av dagens installerade
cffekt om 373.000 MW. Fler än
miljarder människor i världen
saknar fortfarande tillgäng till el.
Vattenkraft stårför lika stordel
av elproduktionen i världen som
kärnkraften, ca 15o/o. Kol står
40%, gas 21o/ooch olja 7%.
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Michael Akman, Forsmark

"Det var länge sedan det hände så mycket spännande samfiUrgf inom l<ämhrarftsbranscåen som det gör nu. I flera år nu har vi kunnat ana afi stora saker är på gång,
Men, än så länge har dock mycket vadlsfo ra ord som bal.a ibland har motsvarats av
handling. Densenasfe tidon har dockflera vikfigapusselbltarfallitpåplafs..."
Detta står det att läsa i ett nyhetsbrev för omvärldsbevakning av kärnkraft. VBIK har tagit

fasta på detta och har engagerat Michael Åkman från Forsmark fiir en djupare
redogörelse. Vi kommer att bjudas på en genomgång av kämkraftens livscykel. Att
kärnkraftens miljöpåverkan kraftigt har omvärderats sedan folkomröstningen om kåmkraft
1980 står utom allt tvivel. Koldioxidens inverkan på jordens klimat fanns då ännu inte på
dagordningen och Harrisburg-olyckan 1979 stod ifokus.

Föredragets innehåll i stort:
- Energiläget i Sverige och i världen
- Reaktormodeller idag och iframtiden

Säkerhet iförändring
Bränsleframställningen
- Radioaktivt avfall eller morgondagens resurs?
-
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Röd mat*ering=kämkraftverk

Bild t v: Reaktorbygge. Foto Göran Hansss

"Räkningen växer för kärnavfallef' (Dl, 26 jan); Den budgeterade kostnaden för att ta hand om avfallet är 110 miljarder
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Kärnkraft naturligt och bra?

Med anledning av de pågående diskussionerna om kärnkraft vill vi med detta föredrag ge dig en möjlighet att få
en djupare insikt i frågeställningarna omkring kärnkraftens
livcykel, där framför allt bränslehanteringen är en ständig
källa till diskussion. Vi har fått hit en föreläsare från
Forsmark som kan ge oss en bra bild av de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna. Gå gärna in på
www.vbik.se och ta del av den kompletterande
informationen i nnan föredraget.
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