
Mindre råvara, mer energi, mindre avfall, 
hundrafalt kortare slutförvaring.

Av 1000 kg utvunnet uran, används mindre än 4 kilo, resten är obrukbart. Detta 
beror på att uran består av två naturliga isotoper, uran-238 och uran-235. Endast 
uran-235 är klyvbart och kan användas som bränsle i våra lättvattenreaktorer.

Bilden visar att det behövs 250 ton uran för att ge 1 GW under ett år i en lättvat-
tenreaktor. 35 ton används till bränslestavar, medan 215 ton kasseras. I dessa 35 ton 
har vi 1150 kilo bränsle (U-235). Efter ”utbränning” är 300 kilo U-235 (bränsle) sedan 
kvar i kärnavfallet. Alltså används endast 850 kilo.

Det är alltså stor skillnad mellan att producera 1 GW i vanlig lättvattenreaktor 
jämfört med en toriumreaktor. Bilderna kommer från Robert Hargraves och Ralph 
Moirs artikel: ”Liquid Fluoride Thorium Reactors – An old idea in nuclear power gets 
reexamined”, publicerad i American Scientist 2010, 98: 304-311.
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Vi står inför ett skriande behov av fossilfri energi för att nå dagens globala klimatmål. 
Samtidigt ökar jordens befolkning i antal varje dag, vilket accelererar behovet ytterligare 
av energi, som måste vara ekonomiskt tillgänglig även för tredje världen. 

Tanken bakom denna ideella informationsannons är att lyfta fram en möjlig, säker, 
miljöeffektiv, planerbar och kostnadseffektiv energikälla som kan ersätta världens till 
synes omättliga hunger efter energi - och  som även utvecklingsländer har råd med. 

Torium – en försummad men 
återupptäckt energi
Det var uppfinnarna bakom dagens 
lättvattenreaktorer (som vi har i Sve-
rige), Alvin Weinberg och nobelpris-
tagaren Eugene Wigner, som utveck-
lade toriumtekniken när de arbetade 
vid Oak Ridge National Laboratory 
(ORNL). Den skiljer sig radikalt från 
dagens förhärskande lättvattentek-
nik med fast bränsle.

Dagens kärnkraftsteknik med 
uran och fast bränsle utveckla-
des för att den även genererar t ex  
plutonium. Toriumtekniken använder 
i stället smält salt av torium, vilket i 
praktiken gör det omöjligt att tillver-
ka kärnvapen från restprodukterna. 

I dagens reaktorer används endast 
0,4  % av uranet. Motsvarande siffra 
för toriumtekniken är mer än 90  %. 
Torium är dessutom ett vanligt fö-
rekommande grundämne i jordskor-
pan – hela sex gånger vanligare än till        
exempel tenn.

Vad är torium?
År 1829 lyckades vår främste kemist, 
Jöns Jacob Berzelius, isolera och ren-
framställa ett nytt grundämne av ett 
norskt mineral. Han gav det namnet 
torium efter asaguden Tor (betecknas 
med Th i periodiska systemet). Det 
är det svagaste naturligt radioakti-
va grundämnet och det är ofarligt 
att hålla en klump torium i handen. 
Strålningen tränger inte ens igenom 
huden.

Torium är allmänt förekommande 
i hela jordskorpan. Torium avger inte 
heller några radioaktiva ämnen som 
till exempel radongas, och brytning 
samt utvinning är ofarlig med avse-
ende på radioaktivitet. En kubikme-
ter jord innehåller i snitt ca två centili-
ter rent torium. 

En uppskattning är att enbart det 
brytbara torium-mineralet i sydöstra 
Norge har ett energiinnehåll som är 
mer än 100 gånger större än det hos 
Norges samlade oljetillgångar.

Torium istället för uran som 
kärnbränsle
Glenn Seaborg, en av atomålderns 
pionjärer och upptäckaren av pluto-
nium, förstod redan på 1930-talet att 

torium var en potentiell energikälla. 
Han lyckades omvandla isotopen to-
rium-232 till det klyvbara uran-233 
som i sin tur kan användas som kärn-
bränsle.

Seaborg upptäckte att torium kan 

Det finns klyvbara (fissila) grundäm-
nen (uran-235, plutonium-239, uran-
233 med flera). När en fissil atomkärna 
fångar in en neutron sönderfaller den 
i lättare kärnor samt i energirika neut-
roner. Dessa neutroner träffar i sin tur 
nya klyvbara atomer och processen 
fortsätter av sig självt. Processen kall-
las kedjereaktion, och det är denna 
kedjereaktion som är just kärnkraft.

Briding: Vedeldningsprincipen
Det finns två ämnen som inte är klyv-
bara, men kan bli det: torium-232 och 
uran-238. Dessa kallas ”fertila”. Om 
icke-klyvbart torium-233 fångar in 
en neutron bildas klyvbart uran-233. 
På samma sätt bildar uran-238 klyv-
bart plutonium-239. Processen kallas 
bridning (eng. breeding).

När dessa nu fissila atomer i sin tur 

praktiskt taget omöjligt att tillverka 
vapen. Han har kallat torium ”robust 
immunt” mot vapentillverkning.

Det är även värt att notera att väte-
bombens fader, Edward Teller, redan 
på 50-talet uppmanade att man skul-
le utveckla torium som energikälla för 
att hindra vapenspridning.

Det finns två sorters MSR (Molten 
Salt Reactors) som utnyttjar torium 
– Burner och Brider. Båda förhindrar 
kärnvapenspridning. En Burner (eller 
”Waste Burner”) kan dessutom ut-
nyttja avfall från vanliga kärnkraftverk.

Tredubbel säkerhet med smält salt
Tekniken med smält salt av torium 
har tre viktiga fördelar när det gäller 
säkerheten:

1) Självreglerande effektuttag: ökar 
kärnreaktionerna, så ökar temperatu-
ren och därmed saltsmältans volym, 
vilket leder till att antalet kärnreak-
tionerna per tidsenhet minskar, med 
minskad temperatur och volym som 
följd. Och tvärtom om kärnreaktio-
nerna skulle minska. 

2) ”Walk away”-säkerhet: en härd-
smälta kan inte inträffa av fysikaliska 
skäl. Man kan dessutom ha en frusen 
bottenplugg i själva härden. Skul-
le elen slås ut, smälter pluggen och 
bränslet rinner ut i en behållare under 
reaktorn (så kallat härdfång), där det 
stelnar varvid reaktionerna upphör. 

3) Eftersom det inte behövs någon 
vattenkylning, kan hela reaktorn 
placeras djupt under marken och där-
med bli motståndskraftig mot natur-
katastrofer, attacker med mera. 

Anläggningen blir inte en komplex 
mekanisk enhet, som en lättvatten-
reaktor, utan mer som en kemisk pro-
cessanläggning med betydligt färre 
mekaniska kontrollfunktioner. Bräns-
let är dessutom väsentligt enklare 
och billigare att tillverka än fastbräns-

Urval av referenser: Dolan JH (editor). 2017. Molten Salt Reactors and Thorium Energy. Woodhead Publishing. ISBN: 978-0-08-101126-
3. 815 pages. • Nayak AK, Sehgal BR (editors). 2019. Thorium – Energy for the Future. Springer Nature Singapoire Pte. Ltd. ISBN: 978-981-
13-2657-8. 546 pages. • 2021. Small Nuclear Power Reactors. https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/
nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx. • Rosenthal MW, Briggs RB, Kasten PR. 2017. Foreward: The Status and 
Technology of Molten-Salt Reactors – A Review of Molten-Salt Reactor Work at the Oak Ridge National Laboratory. In: Nuclear Applica-
tions and Technology. Taylor & Francis Group. ISSN: 0550-3043. Earlier published in Nuclear Applications & Technology, Vol 8, February, 
1970, p 106. • Tekniska rapporter från ORNL 1954-1976. Molten-Salt Reactor Program – Quaterly progress report. • Moir RW, Teller E. 
2005. Thorium-Fueled Underground Power Plants Based on Molten Salt Technology. Nuclear Technology. 151:3, 334-340. • Hargraves R, 
Moir R. 2010. Liquid Flouride Thorium Reactors – An old idea in nuclear power gets reexamined. American Scientist, Vol 98, July-August, 
pp. 304-313. • 2021. Terrestrial Energy – Leading the way to a bright energy future. (21 february).www.terrestrialenergy.com. • Jonasson 
B, Mattsson J, Åkerdahl J, Nyberg R, Johansson R. 2015. Kundrapport – förstudie toriumreaktor (LFTR). Projektledning 1 Nät-Elkraft. 
Förstudie Toriumreaktor (LFTR). Umeå Universitet. 9 sidor. • Roberto JB, Nestor MB. 2014. Biographical Memoirs – Alvin M Weinberg 
1915-2006. A biographical. National Academy of Sciences. • Hargraves R. 2012. Thorium: Energy cheaper than coal. http://www.thoriu-
menergycheaperthancoal.com (publishing platform). 394 pages. • World Nuclear News. 2019. Petten thorium – Molten salt irradiation 
test completed at Petten. September 18. https://world-nuclear-news.org/Articles/Molten-salt-irradiation-test-completed-at-Petten. 

160,000 TWh

140,000 TWh

120,000 TWh

100,000 TWh

80,000 TWh

60,000 TWh

40,000 TWh

20,000 TWh

0 TWh
1965 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Kol

Olja

2030 2040 2050

Energiförbrukning per källa, globalt.
Primär energiförbrukning mätt i terawattimmar (TWh). Den totala förbrukningen är mätt som summan av varje 
energikällas kända andel.

Världens energibehov uppskattas att 
öka med 50% till 2050

Fossila energin måste minskas 
med 80% till 2050 för att ni 
klimatmålen.

Source: BP Statistical Review of World Energy    Note: Óther renewables´includes geothermal, biomass and waste energy. OurWorldInData.org/energy • CC BY
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Enligt tillförlitliga beräkningar måste 130 % av vår nuvarande totala, globala energiproduktion vara koldioxidfri senast år 2050, 
det vill säga 213  000 terawatt-timmar (TWh). När man studerar grafen över energiutvecklingen från 1965–2020 inser man 
snabbt att vi har ett gigantiskt problem. En säker och miljöeffektiv energikälla måste kunna konkurrera med fossila bränslen 
som kol när det gäller kostnaderna. Det är här toriumtekniken kan triumfera. Kostnaderna för utveckling måste bli ett bistånd 
från den rikare världens stater och industrier. 

Som ett talande exempel (Aftonbladet, ledare 27 maj 2022) anges att vi t ex ger bistånd till kolkraft i Mocambique. Världs-
banksgruppen har gett 16 gånger mer finansiering till fossila bränslen än till alternativen.

göras klyvbart om det bestrålas med 
neutroner; man säger att torium är 
fertilt. Torium-232 blir då u-233 (så 
kallad bridning). Seaborg lär ha sagt 
att det var en ”quadrillion dollar dis-
covery”, något som han senare erhöll 
ett patent för.

Sedermera blev Seaborg ordfö-
rande i Atomic Energy Commission 
(AEC) och i denna egenskap skrev han 
i november 1962 i ett brev till John F 
Kennedy att ”i kontrast till uran inne-
bär tillgången på torium en närmast 
obegränsad mängd latent energi” och 
han förordade utvecklingen av en brid- 
reaktor med torium som flytande 
bränsle i form av ett smält salt för att det 
”utan tvivel skulle vara ekonomiskt”.

1. En härdsmälta är fysikaliskt omöjlig.

2. Tekniken är väsentligt mindre komplex än dagens fastbränsleteknik 
och kräver betydligt färre mekaniska kontrollfunktioner.

3. Man kan, med smärre modifieringar, använda dagens avfall som 
bränsle och därmed även göra sig av med plutonium – som idag är en 
problematisk restprodukt.

4. Förvaringstiden för avfallet kan reduceras från 100 000 år till ca 
3–500 år.

5. Man behöver ingen vattenkylning och därmed kan reaktorn placeras 
långt under marknivå, skyddad för attacker och katastrofer.

6. Ingen explosionsrisk. Lågt tryck, dvs atmosfärstryck, då kylmedlet är 
smält salt, i motsats till dagens lättvatten-reaktorer, med 100 atmosfärs 
övertryck.

7. Man kan bygga i moduler centralt och frakta själva reaktorn i förseg-
lad form till slutdestinationen, vilket innebär lägre kostnad och högre sä-
kerhet.

8. Hög vapenresistens – det vill säga inget plutonium skapas. 

9. Eftersom tekniken är mindre komplex, så går det jämförelsevis 
snabbt att implementera den.

10. Kostnaden per kWh är i nivå med energin för kolkraftverk, d v s det 
energislag som är billigast idag.

Fördelarna med toriumtekniken med 
smält salt är signifikanta:

Sedan 2005, då NASA-forskaren Kirk 
Sorensen gjorde hela den 20-åriga 
forskningen vid ORNL tillgänglig för all-
mänheten, har ett kluster av universitet, 
forskningsorganisationer och företag 
bildats som bygger vidare på kunskapen 
om saltsmältreaktorer. 

Danmark: Copenhagen Atomic 
Commission (CA)
Copenhagen Atomics (Danmark) och Fli-
be Energy (Alabama, USA) är två företag 
med kompetenta fysiker, kemister och 
ingenjörer.

CA, under ledning av Thomas J Peder-
sen, har ett direkt praktiskt och tekniskt 
angreppssätt att lösa kritiska problem för 
smältsaltreaktorer. Första målet är färdig 
prototyp waste burner på 1 MW under 
2025 och under 2028 en breeder-pro-
totyp för kommersiell tillverkning  på 
100 MW som SMR (Small Modular 
Reactor). CA har redan utvecklat och pa-
tenterat en pump för den höga tempera-
turen och påfrestningen i smält salt. De 
har fördel av att ha tillgång till Alfa Lavals 
sofistikerade verkstad i Köpenhamn.

Flibe Energy (Alabama, USA) arbetar 
med en liknande reaktorfilosofi som CA, 
men siktar direkt på en breeder. Flibe 
startades av NASA-forskaren Kirk Soren-
sen. 

Holland: Nuclear Research and 
Consultance Group (NRG)
En stor kärnfysisk anläggning i Petten 
med bland annat tillverkning av stora 
mängder radioaktiva isotoper för med-
icinsk användning. NRG tillhör ledarna 
inom forskning avseende på MSR med to-
rium. I anläggningen bestrålar man smält 
salt med torium och iakttar olika material-
reaktioner. Ett försök 2021 var det första 
sedan projektet vid ORNL. Målet är en 
optimal livslängd för metallegeringar i re-
aktorn. NRG arbetar sedan ett par år med 
Terrestrial Energy i Kanada.

Kanada: Terrestrial Energy (TE)
TE planerar att redan 2026 ha en kom-
mersiell MSR färdig. Man har fått prelimi-

1943 bildades Oak Ridge National La-
boratory (ORNL) i USA, finansierat av 
amerikanska energidepartementet, 
med syfte att bl a finna effektiva en-
ergisystem. Där utvecklades lättvat-
tentekniken av två forskare, Eugene 
Wigner och Alvin Weinberg. Samma 
forskare arbetade även med den s k 
”saltsmälttekniken”. 

Drömmen om ”atomdrivna” båtar 
och flygplan
Dagens lättvattenreaktorer med 
uranoxid som fastbränsle är resultatet 

Lite historik:
Därför blev det lättvatten-reaktorer

av en utveckling av kärnkraftsdrivna 
ubåtar. Den första var amerikansk och 
hette Nautilus och sjösattes 1955.

Tekniken med flytande reaktor-
bränsle (saltsmälttekniken) härstam-
mar från ett projekt för att få fram en 
liten reaktor för ”atomdrivna” flyg-
plan.  Men den amerikanska flottan 
hade bråttom att utveckla en funge-
rande lättvattenreaktor för sina far-
tyg och en viljestark amiral vid namn 
Hyman Rickover drev igenom projek-
tet på kort tid. 

Det medförde att tekniken med 

Lite teknik: 
Så fungerar en toriumreaktor
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Riktat samarbete en nödvändighet
Tiden är knapp. Det behövs en sam-
lad satsning från staten, näringslivet, 
akademin, tillståndsmyndigheterna 
samt utrymme för privata initiativ 
som t ex tekniska startups. Det posi-
tiva är att tekniken är så relativt enkel 
att det kan ske inom ett decennium. 

Kärnavfall  blir en tillgång 
Det första steget är utveckling av en 
prototyp av en s.k. Waste-Burner, med 
en blandning av torium och upparbe-
tat uttjänt bränsle. Avfallet blir då en 
tillgång istället för en belastning, samt 
slutförvaringen minskar till 500 år.

Detta utgör en nationell (miljö-) 
industriell strategisk satsning. Det 
blir statens främsta uppgift att ta det 
övergripande ansvaret i den första 
fasen: att utveckla och konstruera 
en fungerande prototyp samt skapa 
stabila förutsättningar för industriel-
la projekt.

I nästa fas, med rimliga villkor, bör 
industri/näringsliv ta vid genom att 
investera i kommersiella reaktorer. 

En avgörande faktor är att myndig-

heten underlättar en licensiering av en 
första prototyp i samarbete med fors-
kare och institutioner. Det är anpass-
ningen till en ny teknologi som måste 
gå friktionsfritt i den första fasen.

Staten bör ha huvudansvaret för 
processen i dess helhet då inves-
teringen är strategisk. Med rimliga 
villkor kommer näringslivet att bli en 
drivande och katalyserande kraft.

Färdig prototyp före 2030
En realistisk möjlighet är att utveck-
la en sk Waste-Burner (en reaktor i 
rumsstorlek med en effekt på 100–
300 MW) inom 5–7 år. Det är sam-
ma tid som Barsebäck 1 byggdes på 
inklusive tillståndsprocessen. Det är 
dessutom samma tidshorisont som 
myndigheterna bedömer att havsba-
serad vindkraft kräver.

Denna torium-reaktor kan ”brän-
na” gammalt kärnavfall, som därmed 
blir en tillgång snarare än en belast-
ning.  Enligt internationell expertis 
och de nu påbörjade projekten ligger 
utvecklingskostnaden på 50–100 
miljarder och själva prototypen på ca 
2 miljarder. En jämförelse kan göras 
med andra nationella projekt med 
miljöaspekten i centrum, t ex höghas-
tighetståget mellan storstäderna som 
är kostnadsberäknat till 230 miljarder.

SHI Research & Development AB
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fastbränsle fick ett försprång gent-
emot den med smält salt, vilket i sin 
tur ledde till att industrin med bland 
annat Westinghouse kunde använda 
tekniken för civilt bruk, trots att den 
inte var optimerad för det. 

Förordade saltsmälttekniken 
för civilt bruk
Trots att Weinberg hade patent på 
lättvattentekniken, förordade han 
smältsalttekniken eftersom den var 
säkrare och enklare än lättvattentek-
niken. Weinberg och hans kollegor 
vid ORNL riktade in sig på att designa 
en så kallad ”breeder” (bridreaktor) 
med torium som bränsle, eftersom 
det var både enklare och säkrare att 
hantera än uran.

När Weinberg tillträdde som chef 
på ORNL 1955, kunde han och hans 
kompetenta team arbeta vidare med 
all tidigare kunskap inom atom- och 
kärnfysik som utgångspunkt. Under 
hela hans tid fram till 1973 arbeta-
de hans team framgångsrikt med 
utvecklingen av saltsmältreaktorer 
(MSR – Molten Salt Reactors) med to-
rium som bränsle, finansierat av ame-
rikanska atomenergikommissionen 
(AEC) och i samarbete med bland 
andra Westinghouse.

Arbetet blev en teknisk succé 1971, 

och det lämnades in en ansökan om 
medel för att utveckla en kommersiell 
brider med torium, en så kallad LFTR 
(Liquid Fluoride Thorium Reactor). 
Projektbeskrivningen var utförlig, och 
omfattande och hade en tidshorisont 
på 11 år till färdig prototyp.

Varför lades utvecklingen med 
toriumbaserad kärnkraft ned?
Det kom som en stor överraskning att 
man fick avslag på ansökan av brider 
med torium från American Energy 
Agency (AEA). Skälen angavs vara 
att en bridreaktor med uran som fast 
bränsle var mer effektiv.

Eugene Wigner kallade i skrivelse 
till AEA att beslutet var ”ett monu-
mentalt misstag”. 

Nixon lade ned forskningen med 
torium 1973. Samtidigt startades ett 
mycket större och mycket mer kom-
plext briding-projekt med uran som 
fast bränsle och med budget som var 
10 ggr större. Med andra ord, tori-
um-brider var i direkt konkurrens med 
Nixons val. Efter flera år av stora tek-
niska problem och till och med haveri 
lades Nixon-projektet slutligen ned.

En sannolikt viktig orsak till valet var 
att det saknades militär användning 
av torium, medan alternativet skulle 
ge stora mängder vapenplutonium. 

fångar in en neutron sönderfaller den 
och bildar fler neutroner enligt ovan. 
Neutronerna får nu en dubbelroll. 
Dels bildar de klyvbara ämnen från de 
fertila, dels åstadkommer klyvning av 
de fissila. 

Det är det som ger upphov till  
briding. Man kan likna torium med sur 
ved. Med torra vedklampar (= klyvbart 
U-233) kan man tända brasan. ”Lågor-
na” från denna (neutronerna från sön-
derfallande U-233) torkar nu upp delar 
av den sura veden, samtidigt som den 
nu börjar fatta eld och hålla liv i brasan. 
Neutronerna får i likhet med lågorna 
en dubbel funktion: att direkt alstra 
energi/värme, samt att skapa nytt 
torrt bränsle (ved/fissilt torium).

Långsam torium-briding 
effektivare och säkrare
Bridingen kan ske på två olika sätt: 
med hjälp av långsamma (termiska) el-
ler snabba neutroner. Uran-238 fung-
erar enbart i en snabb brider och har 
flera nackdelar – komplicerad att styra, 
den är inte självreglerande och pro-
ducerar mindre energi. En brider med 
torium (långsam brider) producerar 20 
ggr mer energi och är självreglerande.

Briding med torium ger energi 
för tusentals år
Bridingreaktorers enorma fördel är 
att de använder fertilt material som 
torium till att producera klyvbart ma-
terial som U-233 i större mängd än 
vad reaktorn förbrukar. Därmed ges 
tillgång till nästa outsinliga mängder 
latent energi i torium.

Briding med torium är ”robust 
immun” mot vapenspridning 
Nobelpristagaren Carlo Rubbia vid 
CERN har framhållit många av tori-
ums fördelar framför uran (bl a ok-
tober 2013) såsom säkerhet, natur-
lig isotop, så gott som obegränsad 
tillgång samt inte minst att det är 

när licens för en reaktor på 400 MW, med 
förseglad kärna, och man kommer att 
använda kommersiellt uran för att snab-
ba upp tillståndsprocessen. Kostnaden 
beräknas ligga i nivå med gas (2021). Den 
förseglade reaktorkärnan kommer att by-
tas efter 7 år, varefter den renoveras och 
bränslet renas för återanvändning.

Kina: först ut på plan?
Kina började utveckla MSR-tekniken 
redan 2011 och man utgick från forsk-
ningen vid ORNL. Bränslet är en kombi-
nation av torium och låganrikat uran (< 
20 % U-235). Den första kommersiella 
reaktorn beräknas vara klar 2030. Den 
blir modulär och de första 30 planerade 
exemplaren kan t o m placeras i öken- lika 
områden längs Kinas sidenväg, då de inte 
kräver vatten för kylning. 2022 planerar 
man att ha en prototyp på 2 MW färdig för 
placering i Wuwei-provinsen. 

Tjeckien
Tjeckien har forskat på MSR sedan 1999, 
bland annat utvecklat motståndskraftiga 
nickellegeringar för härden och cirkula-
tionssystemet. Den tjeckiska gruppen 
slöt 2011 ett avtal med Australian Thori-
um Energy Pty. 

Pacific Northwest National Laboratory 
(PNNL)
PNNL utvecklar två viktiga områden för 
saltsmältreaktorer; korrosionsbeständig-
het och avfallsseparation.

USA: ThorCon (TC)
TC utvecklar en MSR på 250 MW. Den 
består av två ”burkar” med diametern 7,5 
m och höjden 11,6 m och ska installeras i 
par, där endast en kommer att vara aktiv 
åt gången. Efter fyra år kopplas den ena 
burken bort och ersätts av den andra. 
En förbrukad burk ska sedan fraktas till 
en central för renovering och rening av 
bränsle för återvinning. 2020 ingick man 
ett avtal med Indonesien om att leverera 
en liten förseglad reaktor på 50 MW. Till-
verkningen kommer att ske vid ett kore-
anskt varv i Daewoo.

Utvecklingen pågår - en bild av nuläget

lestavarna i lättvattenreaktorerna.
En toriumreaktor kan enkelt för-

seglas och dessutom förses med en 
motsvarighet till flygets svarta lådor. 
Övervakningen kan göras i realtid av 
exempelvis IAEA. Det innebär att de 
kan användas för energibistånd till 
demokratiska och stabila utveck-
lingsländer. 

Skalbar och flyttbar
En toriumreaktor kan göras som skal-
bara och flyttbara reaktorer (SMR). 
Den främsta fördelen är att dessa kan 
byggas centralt ”på löpande band” och 
sedan fraktas iväg. Tekniken kan även 
tillämpas på uran som fastbränsle; ett 
svenskt projekt under ledning av Janne 
Wallenius, professor i reaktorfysik på 
KTH, använder smält bly som kylmedel 
istället för vatten med högt tryck.  

Utvecklingskostnaderna är upp-
skattade av en erkänd forskare inom 
området, Robert Hardgrave, till 5-10  
miljarder USD. En serietillverkad 
SMR-modul med en kapacitet på 100 
megawatt skulle enligt samma kalkyl 
kosta ca 0,2 miljarder USD. 

Kapaciteten motsvarar 120 vind-
kraftverk om 2,5 MW (reell verk-
ningsgrad ca 30% då det inte alltid 
blåser), till en kostnad inklusive mar-
karbete om ca 40 miljoner SEK/styck 
(dvs totalt 4,8 miljarder).

Andra fördelar är att SMR-reaktorer 
fordrar mindre kapital och att tekniken 
är skalbar då man kan addera fler än en 
modul till respektive kraftverk.

En global lösning 
inom räckhåll
Sverige kan åter få en ledande roll
Sverige utvecklade på egen hand en 
världsledande kärnkraftsindustri un-
der 1960-talet med innovativa och 
säkra konstruktioner. Ett exempel 
är värmereaktorn Secure-Pius från 
ASEA-Atom, som aldrig blev byggd 
på grund av Tjernobyl-olyckan 1986.

Sverige har de grundläggande förut-
sättningarna att utveckla torium-tek-
niken: hög teknisk kompetens inom 
kärnfysik, kemisk processteknik och 
robotteknik; en modern industriell 
infrastruktur; god tillgång till torium; 
samt, inte minst, uttjänt kärnbränsle.

Fattiga länder fast i fossilfällan
År 2050 kommer 85  % av världens 
befolkning att finnas i så kallade 
”emerging economies” i främst Asien 

och Afrika. Globalt växer befolkningen 
med ca 80 miljoner per år (motsvaran-
de hela Tysklands folkmängd). Störst 
tillväxt är det i tredje världen. Ett 
rimligt välstånd för dessa människor 
förutsätter tillgång till energi som är 
säker, miljöeffektiv och kostnadsef-
fektiv. Utan energi inget välstånd. 

Dessutom måste en väsentlig del 
av energin vara i form av stabil och 
storskalig elektricitet. El-energi be-
hövs till exempel för lagring av livs-

medel, sjukhus, industri, transporter, 
vattenförsörjning, datorkraft med 
mera. Då både sol och vind varierar 
över tid, måste dessa energislag kom-
pletteras med planerbar el-energi. 

Enligt statistik från Energideparte-
mentet i USA år 2020, ligger kostna-
den för energislagen kol, sol, vind och 
batterilagring på 6, 23, 27 samt hela 
60 cent per kWh. Fattigare länder blir 
därmed hänvisade till kol och andra 
fossila bränslen.

Gigantiskt globalt behov av fossilfri energi 2050
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I sökandet efter en säker, miljövänlig och ekonomisk energikälla:

Torium – en möjlighet inom 
räckhåll?

Ett ton torium ger lika mycket 
energi som 200 ton uran eller 
3,5 miljoner ton kol.
Carlo Rubbia, nobelpristagare fysik 1984 och chef för 
CERN 1989–1993.  


