
URANBRYTNING I SVERIGE? 
 
Priset på uran har ökat ungefär sex 
gånger på ett par år. Följden har 
blivit kö hos tillståndsmyndigheten 
Bergsstaten för att få undersök-
ningstillstånd (inmutning) på de 
sedan tidigare kända svenska 
uranförekomsterna. Dessa före-
komster undersöktes senast fram 
till 1980-talet. En urangruva 
startades i Ranstad i Västergötland 
på 1960-talet, men stängdes som 
följd av svåra miljöskador, starkt 
lokalt motstånd och bristande 
lönsamhet. 
   Finns det då skäl att börja bryta 
uran i Sverige igen? Skulle det ge 
självförsörjning och lägre energi-
pris? Förhindrar det miljöskador 
genom att minska importen av 
uran som nu bryts i andra länder 
och med sämre skydd för arbetare 
och miljö? 
   Uran är ett relativt vanligt grund-
ämne. Medelhalten av uran i jord-
skorpan är 2,3 g/ton (2,3 miljon-
delar). Uran finns bland annat i de 
flesta sura, magmatiska (vulka-
niska) bergarter. Medelhalten i 
granit är exempelvis 4,8 g/ton. 
   Uran används nästan enbart i 
kärnkraftreaktorer och kärnvapen. 
Kärnkraftverk finns idag i ett stort 
antal länder globalt. Antalet kärn-
kraftverk förväntas öka kraftigt 
som en följd av ökat energibehov, 
minskande oljereserver och 
strävandena att bemästra 
växthuseffekten. 
   Uranet som används i de svenska 
kärnkraftverken bryts ibland annat 
Kanada och Australien. Anrik-
ningen till kärnbränsle måste ske 
utomlands, eftersom denna teknik 
inte finns i Sverige och det inte 
finns planer att etablera tekniken 
här. 
   Även om uran skulle komma att 
brytas i Sverige måste därför 
uranbränslet fortfarande handlas 
upp på världsmarknaden till 
världsmarknadspris. Därmed är 
eventuell uranbrytning i Sverige 
varken en fråga om självförsörj-
ning eller lägre energipris. Däre-
mot skulle svensk uranbrytning ge 
ett (kanske rätt marginellt) tillskott 
till spridningen av kärnteknik och 
kärnvapen. Vidare skulle det, 

åtminstone teoretiskt, minska 
brytningen och miljöpåverkan 
någon annanstans i världen. 
 
Uran i Sverige 
Uran finns i varierande mängder i 
stora delar av Sveriges berggrund. 
Huvudsakligen finns uran i alun-
skiffrar och vissa delar av urberget 
i Norrland. Halterna är genom-
gående låga, men framför allt 
alunskiffrarna har stor utbredning 
och volym, vilket gör att de 
teoretisk framräknade uran-
mängderna är mycket stora. 
Exempelvis uppskattades de kända 
mängderna uran vara mellan 4 och 
32 miljoner ton i en utredning på 
1970-talet. 
   Den helt dominerande mängden 
uran i Sverige finns i alunskiffrar i 
Västergötland, Östergötland, 
Närke och öster om fjällkedjan, 
framför allt i Jämtland. Uranhalten 
är högst, ca 400 g/ton (0,04%) i 
delar av Billingen-Falbygden i 
Västergötland. Övriga alunskiffrar 
innehåller lägre uranhalter, 
möjligen med undantag av vissa 
delar öster om fjällkedjan. 
Urbergsmalmerna i Norrland 
innehåller ibland något högre 
halter, lokalt i små minera-
liseringar ca 1000 g/ton (0,1%) 
eller mer, men totalmängderna är 
små jämfört med alunskiffrarna. 
 
Uranbrytning 
   Vid konventionell uranbrytning 
måste på grund av den låga uran-
halten mycket stora mängder malm 
brytas i gruva under jord eller i 
dagbrott. Malmen finmals och 
lakas, i allmänhet med svavelsyra. 
Därefter pumpas stora mängder 
lakrester eller ”anrikningssand” ut 
i dammar vid gruvan som avfall. I 
dessa lakrester finns uranets 
naturliga sönderfallsprodukter 
kvar, bland annat radium, vilket i 
sin tur ger avgång av radongas. 
Det är också vanligt att lakresterna 
innehåller andra giftiga tung-
metaller, exempelvis bly, kadmium 
och kvicksilver. 
   Från dammarna med lakrester 
kan spridas förorenat vatten eller 

luftburet stoft och det händer att 
själva dammarna brister. Då rinner 
lakresterna ut i omgivningarna på 
samma sätt som har hänt vid 
Bolidens koppargruva i Spanien 
och vid Aitikgruvan i norra 
Sverige. I dessa fall var det dock 
inte fråga om uranbrytning. 
Dammbrott i lakrestdammar vid 
uranbrytning har inträffat i bland 
annat Australien. 
   Lakresterna i dammarna måste 
för överskådlig tid isoleras från 
omgivningen, dvs det är fråga om 
slutförvaring på motsvarande sätt 
som för det radioaktiva avfallet 
från kärnkraftverken. Lakresternas 
halter av farliga radioaktiva ämnen 
är låga, men volymerna är mycket 
stora. Om det sker urlakning eller 
direkt spridning på grund av 
erosion eller dammbrott kan 
resultatet bli långsam upplagring 
av farliga ämnen (både radioaktiva 
och andra) i näringskedjorna. 
   I samband med äldre uran-
brytning i olika delar av världen 
var miljöskyddet mycket dåligt. 
Arbetare i urangruvor fick lung-
cancer av radongasen och det 
förekom till och med att lakrester 
användes för att bygga boningshus. 
I Sverige tillverkades så kallad 
blåbetong av samma alunskiffer 
som användes för uranutvinningen 
i Ranstad. 
   Sammanfattningsvis kan konsta-
teras att konventionell uran-
brytning ger omfattande, farliga 
och svårhanterliga avfallsproblem. 
Den låga uranhalten gör att stora 
mängder avfall produceras. Trots 
att uranet har avlägsnats finns 
huvuddelen av de radioaktiva 
ämnena kvar i avfallet. 
   Som följd av att brytningen ger 
svåra miljöproblem har den 
kommit att till största delen äga 
rum i områden där befolkningen 
har små möjligheter att protestera. 
Exempel är glest befolkade 
områden med urbefolkningar i 
Kanada (indianer) och Australien 
(aboriginer). 
   Den enda rimliga metoden att 
bryta alunskiffern i exempelvis 
Ranstadsområdet i Västergötland 
är dagbrytning av den typ som 
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tillämpades på 1960-talet, så kallad 
strip-mining. Det innebär att hela 
landskapet bokstavligen vänds upp 
och ner på ett sätt som liknar 
mycket storskalig plöjning. Istället 
för den fasta och täta alunskiffern 
måste stora mängder finmalen 
lakrest deponeras i brytningsom-
rådet. 
   Om de svenska kärnkraftreakto-
rerna enbart skulle utnyttja svenskt 
uran och uranet utvinnas i Ranstad 
skulle brytningen behöva omfatta 
0,7-0,9 kvadratkilometer per år, 
dvs nära en kvadratkilometer per 
år. Motsvarande arealer eller mer 
skulle krävas i de andra alun-
skifferområdena. Det säger sig 
självt att påverkan på natur, kultur 
och landskap skulle bli mycket 
stor. 
   De områden som skulle beröras i 
Västergötland upptas till största 
delen av uppodlad kulturbygd med 
uråldrig hävd. Det går att återställa 
marken så att den blir brukbar igen 
med restriktioner, men det gamla 
landskapet är försvunnet. 
 
En kortsiktig lösning? 
Det svenska behovet av natururan 
är 1400-1800 ton per år. Urbergs-
förekomsterna omfattar i allmänhet 
mindre än 10 000 ton vardera. 
Brytning av varje förekomst i 
urberg i Norrland skulle därför bli 
mycket kortvarig. Vid eventuell 
brytning för export i större skala 

skulle ännu fler platser och arealer 
påverkas. 
   De bolag som har sökt och söker 
undersökningstillstånd år 2005-
2006 hävdar att det skulle vara 
möjligt att utvinna uranet ur 
alunskiffern med olika varianter av 
så kallad in situ-lakning, dvs. 
lösningsmedel pumpas ner i 
skiffern och löser ut uranet utan att 
någon brytning behöver ske. 
Eftersom alunskiffern i praktiken 
är vattentät finns inget som talar 
för att in situ-lakning fungerar. Om 
metoden mot förmodan skulle 
fungera blir utvinningsgraden av 
uran troligen mycket lägre än vid 
traditionell brytning och inom 
stora områden finns risk för att 
grundvattnet förorenas. Det finns 
erfarenheter från andra delar av 
världen som visar detta.  
 
Lagstiftningen 
Lagstiftningen som gäller mineral-
utvinning är mycket exploaterings-
inriktad och gäller även uran. Dock 
finns en bestämmelse i miljö-
balkens 17 kap 1§ att regeringen 
skall pröva ”anläggning för att 
bryta uranhaltigt material”. Med 
anläggning menas själva gruv-
driften som kan bli aktuell efter 
undersökningar. Med ”uranhaltigt 
mineral” menas sådant som har en 
uranhalt på minst 200 g/ton, vilket 
är en låg gräns. Enligt miljö-
balkens 17 kap 6§ får regeringen 

tillstyrka brytning endast om 
kommunfullmäktige har tillstyrkt. 
Detta så kallade kommunala veto 
gäller utan inskränkningar, men 
kan givetvis försvinna, om lag-
stiftningen ändras. 
   Kommunernas inställning till det 
förnyade intresset för uranbrytning 
varierar. Majoriteten av de berörda 
kommunerna är motståndare mot 
brytning. Detta gäller framför allt i 
Västergötland, Närke och Jämt-
land. I några kommuner i södra 
Lappland är inställningen positiv 
till brytning. 
   Uran är ingen global bristvara 
under överskådlig tid. Svensk 
uranbrytning ger varken själv-
försörjning eller lägre energipris. 
Exploatering av de stora uran-
förekomsterna i alunskiffrarna 
skulle ge oacceptabla miljöskador i 
mycket stora områden. Brytning av 
småförekomsterna i urberget ger 
bara marginella uranmängder. Den 
svenska brytningen skulle vara så 
liten internationellt att det inte 
skulle begränsa brytning och 
miljöpåverkan i andra länder. Det 
finns sålunda inget annat skäl för 
uranbrytning i Sverige än 
eventuella begränsade företags-
mässiga vinster och kortvariga 
sysselsättningseffekter på varje 
berörd plats. 

Olof Holmstrand 
Nej till kärnkraft 

 
 
 
 Uranbrytning i Ranstad, 

Billingen 1978  
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