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PRESSINFORMATION     
 

Ny Elforskrapport om kärnkraft visar: 

Små miljöeffekter från kylvattenutsläpp 
En ny Elforskrapport om kärnkraftens miljöpåverkan via kylvattnet visar på ringa 

påverkan på omgivningen, helt enligt tidigare forskning. Skador på fisk vid 

kylvattenintagen är det nuvarande största miljöproblemet. Det är viktigt att studera 

effekten av eventuellt framtida höjda kylvattentemperaturer, när effekten vid 

kärnkraftverken höjs. 

Elforsks nya rapport ”Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp” – Erfarenheter från de svenska 

kärnkraftverken (nr 09:79) analyserar miljöeffekterna av kärnkraftverkens kylvattenhantering. 

Effekterna har varit små i jämförelse med de stora vattenvolymer som pumpas genom 

kylsystemen och de stora värmemängder som släpps ut i kustvattnen. Dagens största 

miljöproblem är den mängd fisk, som sugs in i kylvattenintagen och dör på rensgaller och 

silar innan kylvattnet transporteras in i kraftverken. 

  

Tack vare en långvarig, sammanhållen och strategiskt genomförd undersökningsverksamhet 

finns det nu i Sverige en kunskapsbas i världsklass om miljöeffekterna av kärnkraftverkens 

kylvattenhantering. Inom ett nyligen avslutat Elforsk-projekt har resultaten från den forskning 

som genomfördes under 1960-talet sammanställts och analyserats i rapporten.  

 

Tidigare undersökningar och forskning 

Tidigare forskning genomfördes i anknytning till planeringen och utbyggnaden av svensk 

kärnkraft. Miljömyndigheterna har, som villkor för kärnkraftverkens drifttillstånd, föreskrivit 

att effekterna av kylvattenhanteringen ska undersökas. Parallellt med undersökningarna har 

forskning kring kylvattnets effekter på det marina ekosystemet bedrivits och metoder för 

konsekvensbedömningar utvecklats. Fiskeriverket, Naturvårdsverket och SMHI har varit 

ansvariga för verksamhetens genomförande. Kärnkraftindustrin har svarat för huvuddelen av 

kostnaderna. 

 

Kylvattenutsläppen och dess effekter 

Mängden kylvatten som hanteras vid respektive kärnkraftverk motsvarar flödet i stora 

norrlandsälvar. Kylvattnet värms upp ca 10 °C vid passagen genom kärnkraftverkets 

kondensor och storleken på det område inom vilket man någon gång uppnår 1 C 

temperaturförhöjning i ytvattnet är t ex för Forsmarks del ca 30 km
2
.  

 

Växt- och djurplankton, växtdelar, maneter, fiskägg, fiskyngel och större fiskar transporteras 

med kylvattenströmmen till kraftverkens intag. Där fastnar allt som är större än ett par 

millimeter. Förlusterna av fisk vid intagen har ansetts vara det hitintills såväl ekologiskt som 

ekonomiskt största problemet med kylvattenhanteringen. Förlusterna av ål bedöms vara 

särskilt bekymmersamma mot bakgrund av artens allmänna tillbakagång. Utsättning av 

ålyngel i utsläppsområden för kylvatten har dock visat att det lokala fisket kan gynnas liksom 

ålbeståndet. Ålen håller sig kvar i det varma vattnet under många år och växer snabbt. 

Farhågor för att arter från andra delar av världen etablerar sig specifikt i utsläppsområdena för 

kylvatten har inte besannats. Ett antal främmande arter har observerats vid kärnkraftverken 

men de har en vid utbredning även utanför de områden, som påverkas av kylvattenutsläppen. 

 

De biologiska undersökningarnas fokus har varit kylvattnets effekter på fisk. 

Varmvattenfiskar, t ex abborre, ål och mört, lockas till utsläppsområdena så länge 
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preferenstemperaturen (den temperatur fisken strävar efter att vara i, ca 20 °C för 

varmvattenarter) inte överskrids. Strömming och horngädda, lockas till de uppvärmda 

områdena framförallt under våren, då stora mängder kan uppehålla sig och leka där.  

Farhågorna för att de höjda vattentemperaturerna skulle medföra kraftigt ökad frekvens av 

sjukdomar och parasiter i utsläppsområdena har inte kunnat besannas. I de fall sjukdomar 

kunnat konstateras har de uppträtt även i områden som inte påverkats av kylvattnet.  

 

Behov av fortsatt forskning 

Omfattande fiskdöd beroende på för höga vattentemperaturer har i enstaka fall förekommit då 

kylvattnets intagstemperaturer varit ovanligt höga. Sådana situationer kommer att bli allt 

vanligare och mer långvariga om klimatet blir varmare. Gasblåsesjuka hos fisk (fungerar 

ungefär som dykarsjuka hos människor) har också förekommit i ett fåtal fall. Effekterna av en 

klimatförändring på kylvattenhanteringen bör studeras vidare både med tanke på effekterna av 

nuvarande kylvattenutsläpp och på möjliga effekter av nya eller förändrade utsläpp.  

 

Rapporten finns för nedladdning på Elforsks hemsida: 

http://www.elforsk.se/karnkraft/karn-pres.html.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

För ytterligare information kontakta: 

 

Ulf Ehlin, Ehlin Consulting AB (projektledare),  

tel: 0173-467 35, 070-637 29 11 

e-post: ulf@ehlinconsulting.com 

 

Lars Wrangensten, Elforsk AB (programområdesansvarig kärnkraft), 

tel: 08-677 26 77 

e-post: lars.wrangensten@elforsk.se 
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