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Grundämnet uran 

•  U234 (0,005%), halveringstid 0,248 
miljoner år 

•  U235 (0,720%), halveringstid 713 miljoner 
år 

•  U238 (99,275%), halveringstid 4 490 
miljoner år 
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NATURLIGT SÖNDERFALL FÖR URAN 238 
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Uran är inte förnyelsebart 

•  Ungefär hälften av jordens uran återstår 
•  Uran är vanligt c:a 5 g/t granit 
•  Sönderfallsprodukterna är farliga för miljö 

och människor 
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Continental Precious Minerals undersökningstillstånd i Billingen-Falbygden 
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Undersökningstillstånd 
vid Storsjön 
Continental Precious Minerals 
och 
Aura Energy 

Viken 
Oviken 
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Continental Precious Minerals bildades 1987. 
Sedan mars 2005 är fokus uran och andra mineral 
i Sverige. 
Intresset gäller även olja i alunskiffer. 

Långsiktig inriktning är partnerskap med ett 
etablerat gruvföretag. 

Information i lägesrapport sommar 2012 

   Viktigast är projekt Viken med två möjligheter: 
    a) Utvärdera utvinning med alkalisk lakning eller biolakning. 
    b) Partnerskap med större gruvföretag. 

   Geoforums möjliga royalty minskat från 5 till 1% för att 
    underlätta partnerskap. Aktieägare har stämt företaget. 

   Fortsatta borrningar och radiometriska mätningar i 
    Storsjöområdet. Ansökt om ytterligare ett tillstånd. 

   Fortsatta laktester med både alkalisk lakning och biolakning. 

   Minskat intresse i Tåsjöområdet och avseende uran i urberg. 

   Intresset i Östergötland och Närke gäller olja och gas. 
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Skövde Nyheter 2012-04-19 

Slöseri med pengar 

Nu vänder sig Skövde kommun direkt till det Kanadensiska 
gruvbolagets aktieägare för att förklara att det är bortkastade 
pengar att prospektera efter uran i Skaraborg. 
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Continentals alunskifferprojekt i Jämtland 

Rapport daterad 2010-10-19, 130 sidor 
Finns på Continentals hemsida 
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Continental 
Projekt Viken 
   Baseras på 133 
    provborrningar 

   Produktionstid 16 år 

   Alunskiffer totalt 223 
    miljoner ton 

   Avfallsberg totalt 112 
    miljoner ton 

   Uran 2160 ton/år 
    Molybden 3180 ton/år 
    Vanadin 25 000 ton/år 

   400-500 anställda 

CO2 
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Deponi för 
avfallsberg 
1 kvadratkm 

Norra 
dagbrottet 
0,7 kvadratkm 

Södra 
dagbrottet 
1 kvadratkm 

Process-
anläggning 

Lakrestdeponi 
5-10 kvadratkm Pump-

ledning 
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Lakrest-
deponi 

Klarnings-
magasin 

Pump-
ledning 

5-10 
kvadratkilometer 
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Billingen-Falbygden 

Svart markerar 
alunskifferns 
ytterkanter 

Totalareal alunskiffer 
ca 490 kvadratkm 
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   Det finns rimligen bara två möjliga brytningsmetoder för       
storskalig alunskifferbrytning,dagbrott med så kallad strip 
mining som i projekt Ranstad 75 eller underjordsbrytning 
med ett system av kvarstående pelare som föreslogs i 
projekt Ranstad 75. Vid underjordsbrytning måste enligt 
Ranstad 75 kvarlämnas 29% av alunskiffern för att bära 
upp berglagren ovanför. 

   Det framgår av projekt Viken att metallutvinning ur 
    alunskiffer kräver stordrift. De låga metallhalterna gör att 
    utvinning i liten skala aldrig kan bli lönsam. 

   Projekt Viken utgår från 16 års brytning och utvinning av 
    2160 ton uran per år.  
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•  Det nuvarande och prognostiserade behovet av natururan 
   för de svenska reaktorerna är 1800 ton/år enligt 
   OECD/IAEA:s senaste sammanställning år 2010. 
   För att utvinna 2160 ton uran per år som i projekt Viken 
   krävs brytning av hela det uranrika alunskifferlagret inom 
   0,77 kvadratkilometer. 16 års produktion kräver därför 
   brytning i 12,3 kvadratkilometer dagbrott. 

•  Vid underjordsbrytning kan bara 71% av skiffern brytas, 
   vilket ger 1690 ton uran per kvadratkilometer. För att utvinna 
   1800 ton uran krävs då brytning av 1,1 kvadratkilometer och 
   för att utvinna 2160 ton uran krävs brytning av 1,3 
   kvadratkilometer. På 16 år motsvarar detta 17,6 respektive 
   21 kvadratkilometer underjordsbrott.  
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Olympic Dam 

Australien 

Men var ska avfallet ligga? 
Var kan man täcka minst 
5-10 kvadratkilometer med 
avfall? 



21 

Aura Energy avser att tillämpa biolakning 
och hänvisar som referens till Talvivaara, Finland 
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Spontan biolakning i Ranstad 
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Talvivaara 
Området på bilden täcker ca 25 kvadratkilometer 
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Biolakning i Talvivaara 
35 km SO Kajaani 
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Biolakning i Talvivaara 
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Nickel, koppar, zink, kobolt 
Uran som biprodukt 
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MILJÖEFFEKTER AV URANBRYTNING 

  Landskapspåverkan 

  Radioaktivt avfall 

  Spridning i luft, vatten, ekosystem 

  Arbetsmiljö och hälsorisker 

  Kärnvapen och kärnkraft 
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Risk med avseende på tillstånd och miljö 
Det finns inget förbud mot uranbrytning i Sverige, men från 1980-talet tills 
nyligen fanns en plan för kärnkraftavveckling. Kärnkraftavvecklingen 
upphävdes i juni 2010. Sverige missgynnar fortfarande kärnkraft 
skattemässigt. 

Den allmänna opinionen i Sverige håller på att ändra sig för kärnkraft och 
mot energikällor som ger utsläpp av växthusgaser och denna 
opinionsförändring kommer sannolikt att avspeglas i långsiktigt politiskt 
beslutsfattande. Risken för politisk opposition och blockering av tillstånd 
för projektet är högst sannolikt inte högre än i andra utvecklade länder, 
sannolikt till och med lägre. 

Så här medgörliga tror CPM att medborgarna är 
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När sker tillåtlighetsprövningen och 
möjligheten att använda vetorätten? 

Lite reglerat, anges inte i förarbeten, 
men måste ske före miljöprövningen. 

Om/när frågan kommer upp måste 
tågordningen klaras ut. 
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Vad ska tolkas som uranhaltigt material? 

Tillåtlighetsprövning om uran ska utvinnas. 

Om uranet hamnar i avfallet blir det en fråga om 
villkor i miljödomen. 

Osannolikt att alunskiffer blir lönsamt utan att 
uranet utvinns. 

Tillstånd bör sökas för alla koncessionsmineral 
som finns i en malm. 
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Hur hanteras uranutvinning i en befintlig 
gruva? 

Inte klarlagt vad som gäller uranutvinning ur 
redan brutet material (tänk högen i Kvarntorp). 

Tillkommande uranutvinning vid en gruva i 
drift kräver troligen tillståndsprövning 
(jämför Talvivaara). 
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ANVÄNDNING AV 
URAN IDAG 
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Detta talar mot uranbrytning 

   Risken för kärnvapenspridning och utarmat uran 

   Det tar för lång tid att planera och bygga nya 
    kärnkraftverk 

   Otillräcklig byggkapacitet gör att kärnkraften inte får 
    nämnvärd betydelse för klimatet inom rimlig tid 

   Kärnkraft är storskalig och centraliserad vilket ger 
    risker i samband med driftstörningar, 
    terrorism och krig 

   Ny kärnkraft är sannolikt inte ekonomiskt 
    konkurrenskraftig 

   Osäkerheter om miljöpåverkan vid uranbrytning, 
    avfallshantering och drift 
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Är det moraliskt att importera 
uran till de svenska 
kärnkraftverken? 

Är det acceptabelt att bryta uran 
i Sverige? 

Om svaret på båda frågorna är 
nej måste kärnkraften avvecklas 
snarast 
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Uranbrytning är lika illa var den än sker 
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Nätverket nej till uranbrytning har 
en hemsida: 

www.nejtilluranbrytning.nu 
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www.nejtilluranbrytning.nu 
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Låt det ligga kvar i marken! 

SLUT 


