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ENERGI – Om energi, kärnkraft och strålning
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Vad är energi?
Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete.

Elektricitet då, vad är det?
Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag och som 
får våra lampor att lysa, vår tv att fungera och vår mobiltelefon att 
laddas.

Elektricitet kan på många sätt liknas med vatten eftersom den flyter 
och rör sig precis som vatten gör. På samma sätt som vatten rinner 
lättare i en kanal rör sig elektricitet lättare i en ledning, men istället 
för ett flöde av vatten är elektricitet ett flöde av små partiklar som 
kallas elektroner.

Hur framställs elektricitet?
Det vanligaste sättet att framställa elektricitet är med hjälp av en 
apparat som kallas generator. Generatorn omvandlar rörelseenergi 
till elektrisk energi. När en elektrisk ledning rör sig i förhållande till 
ett elektromagnetiskt fält bildas elektromagnetisk kraft. I praktiken 
går det till så att det i generatorn finns en spole av koppartråd som är 
placerad inuti en stor magnet. När kopparspolen snurrar uppstår en 
elektrisk spänning i koppartråden. Denna spänning kan sedan använ
das för att utföra ett arbete, exempelvis få en lampa att lysa.

På vilka sätt framställs elektricitet i Sverige?
För att få en generator att fungera måste det finnas något som får 
kopparspolen i generatorn att snurra och det görs med hjälp av ett 
kraftverk av något slag.

I Sverige finns olika typer av kraftverk såsom vattenkraftverk, 
kärnkraftverk, vindkraftverk med flera.

Den största delen av elektriciteten som framställs i Sverige kommer 
från vattenkraftverk och kärnkraftverk. Tillsammans står de för närmare 
85% av den totala produktionen av elektricitet i Sverige.

Generator



4

Vattenkraft
Vattenkraft har använts i Sverige i mer än 100 år och är fortfarande 
en av våra största energikällor och den viktigaste förnybara källan för 
elproduktion.

Vattenkraft kan ge stora mänger energi och därmed elektricitet. 
Vatten kraft kan dessutom anpassas till våra behov eftersom man kan 
släppa på mycket vatten då vi behöver mycket elektricitet, som på 
vintern, och mindre vatten då vi har mindre behov av elektricitet, som 
på sommaren. I Sverige finns cirka 2000 vattenkraftverk, varav de 
flesta är små.

Vattenkraftverk
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Kärnkraft
Kärnkraft kan, liksom vattenkraft, ge stora mängder energi och är 
även den en förutsägbar och stabil energikälla som kan anpassas efter 
våra behov. Kärnkraft är i stort sett fossilfri och ger därmed inte några 
utsläpp till vår atmosfär. Idag är kärnkraften den andra största energi
källan i Sverige och därmed mycket viktig för vår energiförsörjning.

Kärnkraftverk
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Vindkraft
Vindkraft är liksom vattenkraft en förnybar energikälla som till stor 
del också är fri från utsläpp till atmosfären. Energin från ett vindkraft
verk är däremot oförutsägbar eftersom man inte kan veta när eller 
hur mycket det kommer att blåsa. Det behövs många vindkraftverk 
för att generera mycket energi. I Sverige finns det vindkraftverk  
spridda över hela landet.

Solenergi
Solenergi tillhör också kategorin förnybara energikällor och är en 
naturlig, miljövänlig energikälla. Energin från solen går att ta tillvara 
på genom antingen solfångare, som ger värme, eller solceller, som 
genererar elektricitet. Idag står solenergin för endast en mycket liten 
del av Sveriges elproduktion, dock sker ständiga teknikförbättringar 
som kommer kunna bidra till att solenergi i framtiden kan användas 
i en allt större utsträckning. Solenergi är liksom vindkraft en oförut
sägbar energikälla och måste därför kompletteras med andra stabila 
energikällor för att säkerställa att vi alltid har elektricitet i våra elnät. 

Vindkraftverk
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Kraftvärme
Kraftvärmeverk producerar både värme och elektricitet. De bränslen 
som kan eldas i ett kraftvärmeverk är i huvudsak biobränsle, torv, kol, 
olja och naturgas. 

Biobränsle räknas som förnybar energi, precis som vatten och vind, och 
är ett samlingsnamn för bränslen från växtriket, biprodukter från indu
strin och hushållsavfall. Torv är ett långsamt förnybart biobränsle som 
består av ofullständigt förmultnande växtdelar från mossar och kärr.

Kol och olja hör till gruppen fossila bränslen och är båda därmed 
ickeförnybara energikällor. Vilket betyder att det inte finns något sätt  
för oss att producera mer. Kol är idag den enskilt största energikällan  
i världen och ger negativ påverkan på vår atmosfär och bidrar till 
global uppvärmning och försurning av våra marker. I Sverige används 
kol idag i mycket liten utsträckning.

Gaskraft
Naturgas hör också till gruppen fossila bränslen och är därmed en 
ickeförnybar energikälla. Gaskraftverken, eller gasturbiner som de 
också kallas, kan startas snabbt och kan därför användas som ett 
komple ment till vindkraft när det inte blåser. Trots att gaskraft inte  
ger lika stor påverkan på vår miljö som kolkraft ger den stora  
utsläppsmängder som påverkar vår miljö.

Kraftvärmeverk
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Hur fungerar ett kraftverk?
De flesta kraftverk, oavsett om energikällan är vatten, vind, kol, 
biobränsle eller kärnkraft fungerar de på liknande sätt. Även om 
kraftverken är stora och komplexa, är principerna kring hur de  
fungerar ganska enkla.

I ett kraftverk som drivs av biobränsle eller kol värmer man upp 
vatten. Man kan likna det med en gammal kaffepanna fylld med 
vatten. När man ställer kaffepannan på en varm spis, kommer vattnet 
i pannan så småningom att börja koka och därefter börjar pannan  
att vissla. Om man då placerar en liten vindsnurra vid pipen på  
kaffepannan kommer den varma vattenångan att få vindsnurran att 
börja snurra. I ett kraftverk kallas vindsnurran för turbin. Turbinen  
får i sin tur en generator att snurra vilken skapar en elektrisk ström.  
I ett vattenkraftverk är det vatten som får turbinen att snurra och  
i ett vindkraftverk är det vinden.

I ett kärnkraftverk värmer man upp vatten precis som i ett kraft
värmeverk för biobränsle eller kol.

Men istället för att ställa pannan på spisen lägger man några heta 
stenar i pannan. Dessa stenar kommer, liksom spisen, att få vattnet 
att koka och därmed vindsnurran att snurra. Vattnet kokas upp,  
blir till ånga, kyls ner och kokas upp igen. På så sätt utvinner man 
elektricitet från ett kärnkraftverk.

Kaffepannan värmer vatten

Vattenångan får vind
snurran att snurra
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En urankuts, som är knappt en kubikcentimeter stor och väger cirka 5 gram,
innehåller ungefär lika mycket energi som 900 liter olja eller 1,3 ton kol.

Energin i två urankutsar kan förse ett hushåll med el under 1 år.

Olja

Kol

Urankuts
(verklig storlek)
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Bränsleelement  
och styrstavar

Reaktortank

Turbin

Elgenerator

Kondensor

Olika typer av kärnkraftverk
I Sverige finns det två typer av kärnkraftverk som representerar olika 
tekniker att framställa vattenånga. Dessa är kokarvattenreaktorer och 
tryckvattenreaktorer.

Hur fungerar en kokarvattenreaktor?
I en kokarvattenreaktor, som är mest likt exemplet med de heta  
stenarna som får vattnet att koka i kaffepannan värmer uran som 
finns i kärnbränsle upp vattnet i reaktorn. Därefter leds vattenångan, 
som bildas när vattnet kokar, ut genom toppen av reaktorn till en 
turbin som börjar snurra. Ångan kyls sedan ner till vatten som leds 
tillbaka till reaktorn och därefter börjar processen om.

Kokarvattenreaktor
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Hur fungerar en tryckvattenreaktor?
I en tryckvattenreaktor värmer kärnbränsle upp vattnet i reaktorn. 
Men till skillnad från en kokarvattenreaktor är vattnet i en tryck
vattenreaktor satt under högt tryck. På grund av det höga trycket  
kan vattnet i reaktorn inte koka.

Det varma vattnet leds ut från reaktorn till en värmeväxlare som 
kallas ånggenerator. Där leds det varma vattnet genom smala rör  
som i sin tur kokar upp vatten som förångas och leds till en turbin. 

Bränsleelement  
och styrstavar

Ånggenerator

Reaktortank

Turbin

Elgenerator

Kondensor

Tryckvattenreaktor
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Vad värmer vattnet i en reaktor?
Ett radioaktivt ämne är ett grundämne som spontant omvandlas till 
ett annat grundämne genom radioaktivt sönderfall. Vid sönderfallet 
avges energi i form av joniserande strålning. 

Om atomkärnan i stället klyvs med hjälp av neutroner uppstår värme 
och nya atomer som i sin tur kan vara radioaktiva. Det är detta 
fenomen som man drar nytta av i en kärnreaktor. I reaktorn använder 
man grundämnet uran. Uranet finns placerat i bränsleelement, även 
kallade bränslestavar. I en reaktor finns det vanligtvis mellan 500 och 
800 bränsleelement som tillsammans utgör bränslehärden.

I en kärnreaktor utvinns energin som avges vid denna typ av kärn
reaktion. Urankärnorna klyvs med neutroner som vid klyvning avger 
neutroner som i sin tur klyver nya urankärnor och så vidare, och en 
kedjereaktion är igång. Kedjereaktionen styrs av vattnet i reaktorn. 
Vattnet hjälper till att bromsa snabba neutroner så att de kan klyva 
nya urankärnor.

Med hjälp av så kallade styrstavar, som fångar upp neutroner, kan 
kedje reaktionen i reaktorn styras och därmed också bromsas.

Atomklyvning
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Strålning och radioaktivitet
Så kallad joniserande strålning finns överallt runt omkring oss. Denna 
typ av strålning kommer bland annat från radioaktiva ämnen som 
finns i marken, som radon i luften, i rymden och i ämnen i vår kropp 
som vi fått i oss genom den mat vi ätit och det vatten vi druckit. 
Joniserande strålning delas in i två kategorier; partikelstrålning och 
elektromagnetisk strålning. 

Partikelstrålning är strålning bestående av partiklar. Partiklarna kan 
vara i form av elektroner, atomer eller delar av en atomkärna som 
består av protoner eller neutroner. Partikelstrålning är så energirik att 
den kan rycka loss elektroner i andra grundämnen och förvandla dem 
till laddade partiklar, eller så kallade joner. 

Elektromagnetisk strålning är, precis som ljus och radiovågor, 
elektro magnetiska vågor som fortplantar sig genom luften. Strålningen 
kan förekomma som synligt ljus från solen, lampor eller någon annan 
ljuskälla och även som UVstrålning eller mikrovågor från mikrovågs
ugnen. Dessa typer av elektromagnetisk strålning är generellt sett 
inte lika energirik och farlig som elektromagnetisk joniserande strål
ning av typerna gamma eller röntgenstrålning.

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor spontant 
sönderfaller och avger joniserad strålning. De vanligaste typerna av 
joniserande strålning är Alfa och Betastrålning (partikelstrålning) 
samt Gammastrålning (elektromagnetisk strålning). Vid en kedje
reaktion med kärnklyvning (fission) i en kärnreaktor bildas alltid 
joniserande strålning.

Papper

Alfa

Beta

Gamma

Glas Bly
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Den genomsnittliga bakgrundsstrålningen utomhus i Sverige är cirka 
0,15 mikrosievert per timme (en mikrosievert, mSv, motsvarar en 
tusendels millisievert). Strålsäkerhetsmyndigheten räknar med att 
människor som bor i Sverige i genomsnitt utsätts för en dos på cirka 
3–4 mSv per person och år från olika strålkällor.

Även om man bor precis bredvid ett kärnkraftverk kommer man att 
utsättas för mer strålning per dag från naturliga källor såsom solen, 
rymden, mat och vatten, än vad man totalt sett skulle utsättas för 
under ett helt år från kärnkraftverket. Detta beror på att kärnkraftver
ken har mycket bra kontroll på utsläpp och att reaktorns inneslutning 
och väggar effektivt stoppar radioaktiva ämnen, så att joniserande 
strålning inte når utanför kärnkraftverket.

Joniserande strålning behöver inte alltid vara dåligt. Den kan till 
exempel användas för att röntga patienter med brutna ben, behandla 
cancertumörer eller användas i produkter som kan rädda liv. Exempel
vis används strålkällor i brandvarnare för att larmet ska kunna 
aktiveras vid rökutveckling.

Strålning och radioaktivitet
Alfastrålning är partikelstrålning bestående av heliumkärnor som 
sänds ut när vissa tunga atomkärnor sönderfaller. Denna strålning har 
bara en räckvidd i luft på några centimeter och kan stoppas av ett 
tunt papper. Största risken att skadas av alfastrålning är vid inandning.

Betastrålning är också partikelstrålning men består endast av elek
troner som sänds ut. Betastrålning kan stoppas av tjocka kläder eller 
ett antal meter luft och gör, precis som alfastrålning, mest skada om 
den kommer in i kroppen via inandning eller dricksvatten. Den kan 
även skada huden eller ögats lins.

Gammastrålning är den mest svårstoppade strålningen och behöver 
centimetertjocka blyskikt eller flera decimeter betong för att stoppas. 
Den består av elektromagnetisk strålning som uppstår när radioaktiva 
ämnen sönderfaller.

Det finns många olika sätt att mäta strålning på. Enheten för radio
aktivitet som används mest idag är becquerel (Bq) där 1 Bq motsvarar 
ett sönderfall per sekund. Effekten av radioaktivitet och joniserande 
strålning på biologiskt material mäts i sievert (Sv) efter den svenske 
radiofysikern Rolf Sievert. 1 Sv är en väldigt hög stråldos och därför 
används ofta enheten millisievert (mSv), det vill säga tusendels Sv. 
Den strålning man utsätts för i sin omgivning varierar mycket  
beroende på var man befinner sig. 
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Är kärnkraft farligt?
Kärnkraft är i sig inte farlig. Kärnkraft under drift är ett energislag som 
inte avger några farliga utsläpp till vår atmosfär, så som exem pelvis 
koldioxid. Vi har däremot historiskt sett fått uppleva tre kärn krafts
olyckor där konsekvensen i två av fallen har inneburit radioaktiva 
utsläpp.

Lärdomar från dessa tre olyckor har använts för att utveckla säkerheten 
till att bli ännu bättre i våra befintliga kärnkraftverk. Både nationella 
och internationella myndigheter ställer idag mycket höga krav på de 
som driver kärnkraftverk och andra kärntekniska anlägg ningar. Detta 
för att eliminera alla risker för att incidenter och olyckor ska kunna  
ske. Säkerheten kommer alltid i första hand för alla som arbetar  
med kärnkraft.
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Vad är kärnbränsle?
Kärnbränsle består i huvudsak av grundämnet uran som är förädlat 
genom så kallad anrikning (ökning av andelen klyvbart ämne U235). 
Uranet är inkapslat och processat till kärnbränsleelement. 

I Västerås finns Sveriges, och norra Europas, enda kärnbränsletillverkning. 
Här tillverkas kärnbränsle och komponenter till kärnkraftverk runt om i 
hela världen.
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Tillverkningsprocessen för kärnbränsle
Råvaran kommer till bränslefabriken i form av uranhexafluorid. Uran
hexafluoriden omvandlas till urandioxidpulver som sedan pressas 
till små urankutsar, cirka en kubikcentimeter stora. Urankutsarna 
sintras och placeras i zirconiumrör, cirka fyra meter långa, som sedan 
försluts. Rören monteras ihop tillsammans med andra komponenter 
till bränsleelement.

Råvara anländer

Uranhexafluorid

Omvandling till  
urandioxidpulver

Pulver pressas  
till kutsar

Kutsar sintras  
i ugn

Kutsar placeras  

i zirconiumrör
Rören och andra  

komponenter monteras 

ihop till bränsleelem
ent
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Om kärnkraft i Sverige och världen
I världen finns det idag cirka 435 reaktorer i 30 länder. Totalt står 
dessa för ungefär 12 %  av världens totala produktion av elektricitet.* 
Världens första kommersiella reaktor, Calder Hall i Sellafield England, 
togs i bruk 1956 och hade en total effekt på 50MWe. Detta kan 
jämföras med dagens reaktorer som kan ha en totaleffekt på över 
1500 MWe. 

Idag finns det tio kärnreaktorer i drift i Sverige. Dessa är placerade  
på våra tre kärnkraftverk i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. 
Tillsammans står de för cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion, 
och utgör därmed ihop med vattenkraft Sveriges mest betydande 
energislag. 

Den första kommersiella reaktorn i Sverige är Oskarshamn 1 i Simpe
varp utanför Oskarshamn. Den byggdes av Westinghouse (dåvarande 
ASEA ATOM) och togs i drift 1972. Därefter följde en snabb utveckling 
av kärnkraften i Sverige. Den sista av de tolv kommersiella reaktorer, 
som har byggts i landet, är Forsmark 3 utanför Östhammar som togs 
i drift 1985. De två reaktorer som byggdes i Barsebäck togs ur drift år 
1999 och år 2005 som ett resultat av politiska beslut.

Westinghouse ligger bakom konstruktionen och leveransen av  
Sveriges samtliga reaktorer inklusive två reaktorer i Finland, Olkiluoto 
1 och 2.

Efter att på senare år ha genomgått en rad moderniseringar och 
uppgrade ringar beräknas våra befintliga svenska reaktorer kunna 
drivas upp till 50–60 år.

Kärnkraftverk
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