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Bassäng för använt kärnbränsle.

Tipsa en bekant

2008-05-16

SSI kritiserar SKB:s planer för slutförvar
Det finns stora kunskapsluckor i
det forskningsprogram, som
Svensk kärnbränslehante-ring,
SKB, har presenterat för
hanteringen av det svenska
kärnavfallet. Det anser Statens
strålskydds-institut, som i dag,
fredag, är klar med sin granskning
av forskningsprogrammet, som nu
lämnas till regeringen.

Anders Wiebert, projektledare vid SSI

I vissa fall uppfyller programmet inte ens lagens krav, enligt SSI.

– Det finns stora viktiga brister i den redovisning som vi har fått.
Forskningsprogrammet täcker inte det avfall som lagen kräver, säger
Anders Wiebert, projektledare för SSI:s granskning.

På vilket sätt då?

– Det gäller i första hand omhändertagandet av det långlivade låg-
och medelaktiva avfallet. Där har SKB inte redovisat att man har ett
pågående program för att lösa den frågeställningen.

De här bristerna kvarstår trots att myndigheterna och regeringen
redan i samband med det förra forskningsprogrammet 2004 påpekade
att ett sådant program måste fram.

Det radioaktiva avfallet kommer att placeras i två olika förvar. Dels
ett förvar för det högaktiva utbrända kärnbränslet, som ska förvaras i
kopparkapslar 500 meter ner i berget, dels ett förvar för långlivat låg-
och medelaktivt avfall av annat slag.

– Det är sådant som kommer framför allt när man river kärnkraftverk,
men även när man moderniserar kärnkraftverk så uppstår det
långlivat avfall, säger Anders Wiebert.

SSI tycker inte om att SKB tänker vänta till 2045 innan man ska
vara klar med förvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall.

Det medför en mycket lång period för mellanlagring och man kan
förlora kunskapen om den exakta karaktären på avfallet.

– Har man inga riktlinjer från en utvecklad beskrivning av förvaret
finns det stor risk att man behöver göra om den här förpackningen av
avfallet långt in i framtiden.

Vad innebär det för risker?

– Eftersom det här avfallet är väldigt radioaktivt går det inte att
utesluta att det kan leda till onödiga strålskyddskonsekvenser för den
personal som måste göra detta i framtiden.

Den första ansökan som gäller det använda kärnbränslet planerar
SKB att lämna in 2009 eller 2010. Då måste SKB kunna visa att allt är
grundligt utrett, säger Anders Wiebert.

– Det är väldigt angeläget att SKB visar dels att man omhändertar de
synpunkter som vi nu ger, dels att programmet har nått en sådan
mognad att det verkligen är lämpligt att lämna in en ansökan, säger
han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

© Copyright Sveriges Radio 2008

javascript:popWin('/cgi-bin/MailTips_popup.asp?id=http%253A%252F%252Fwww%252Esr%252Ese%252Fcgi%252Dbin%252Fisidorpub%252FPrinterFriendlyArticle%252Easp%253FArtikel%253D2074377%2526ProgramID%253D83',240,350)
javascript:popWin('/cgi-bin/MailTips_popup.asp?id=http%253A%252F%252Fwww%252Esr%252Ese%252Fcgi%252Dbin%252Fisidorpub%252FPrinterFriendlyArticle%252Easp%253FArtikel%253D2074377%2526ProgramID%253D83',240,350)
http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1160216
mailto:ingrid.gustavsson@sr.se

