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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bett berggrunds-
geolog Karl-Inge Åhäll, professor vid Karlstads universitet, att summera och 
kommentera det som framkom vid seminariet om djupa borrhål som Statens 
råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, anordnade 14-15 mars, 2007. 

Professor Åhäll, som har skrivit detta PM, har tidigare skrivit rapporten Slut-
förvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål -- En utvärdering baserad 
på senare års forskning om berggrunden på stora djup (MKG Rapport 1).
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Samsyn om berggrundsdata och borrteknik  
Syftet med KASAM-seminariet var att belysa förutsättningarna för att använda djupa 
borrhål för slutförvaring av högaktivt radioaktivt avfall. Och i ett viktigt avseende blev 
resultatet kanske till och med över förväntan i och med att man landade i en till synes 
bred enighet om de geologiska och hydrologiska faktorer som ytterst styr om djupa 
borrhål ska bli ett alternativ till den i dag förordade KBS-metoden. Företrädare för både 
myndigheter och kärnkraftsindustrin tycktes i alla fall dela forskarnas bedömningar att 
normal svensk berggrund -- åtminstone i vissa områden -- kan ha ett så stabilt 
densitetsskiktat grundvatten att det skulle hämma transport uppåt av radioaktiva ämnen 
från en borrhålsdeponi som placerats på 3-5 km djup.  
Vidare framkom att företrädare för borrindustrin inte längre såg några avgörande hinder 
att precisionsborra till så stora djup. Dock krävs en fortsatt teknikutveckling för att kunna 
borra så breda deponeringshål som behövs. 
När det sen gällde frågan om man skulle kunna utveckla en tillförlitlig deponeringsteknik 
var tveksamheten större. Mest skeptiska var märkligt nog kärnkraftsindustrins företrädare 
medan borrindustrins representanter menade att även detta borde ligga inom räckhåll 
förutsatt att man får in seriösa beställningar där det klargjorts vilka säkerhetskrav som ska 
uppfyllas.  
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Senare års kunskapsutveckling om förhållandena på stora djup har således medfört en 
betydande samsyn när det gäller geologiska och hydrologiska faktorer med relevans för 
konceptet djupa borrhål. Ännu återstår dock att visa att konceptets två 
grundförutsättningar kan infrias:  
→ att det finns tillräckligt stora områden inom landet med ett stabilt densitetsskiktat 

grundvatten,  
→ att man kan få fram metoder för att deponera kärnavfallet i djupa borrhål på ett säkert 

sätt och så att man inte långsiktigt stör densitetsskiktningen kring deponiområdet.  
Ett svenskt slutförvar i djupa borrhål förutsätter således att man ska kunna lokalisera ett 
tillräckligt stort område inom landet där man kan utnyttja kombinationen av ett rejält djup 
(minst 2-3 km) och en densitetsskiktning av grundvattnet som är stabil över tid.  
 

Skillnader visavi KBS-metoden  
Den breda uppslutningen på KASAM-seminariet kan tyda på ett nytt intresse för konceptet djupa 
borrhål. Och det intresset kan nog förklaras av att en borrhålsdeponi på 3-5 km djup har 
förutsättningar att bli mer teknologiskt robust över tid jämfört med grunda geologiska deponier 
av KBS-typ. Det beror på att hela deponiområdet kring ett slutförvar i djupa borrhål skulle 
omges av ett relativt tungt och stabilt densitetsskiktat grundvatten utan kontakt med marknära 
nivåer medan ett KBS-förvar på ca 500 m djup skulle omges av ett rörligt grundvatten i kontakt 
med biosfären. Berggrundens hydrogeologiska zonering medför således att radioaktiva ämnen 
som läcker ut från ett borrhålsförvar kan bli kvar på stora djup medan radioaktiva ämnen från ett 
KBS-förvar relativt snabbt kan nå marknära nivåer, särskilt om förvaret skulle placeras nära 
grundvattnets regionala utströmningsområden, se figur på nästa sida.  
Berggrund med denna typ av hydrogeologiska zonering har visats ha en så stabil 
densitetsskiktning att grundvattnet på stora djup kan förbli utan kontakt med marknära nivåer 
under mycket lång tid. Denna över tid stabila densitetsskiktning är avgörande för konceptet djupa 
borrhål eftersom den påvisar förekomsten av stora sammanhängande områden på 3-5 km djup 
som helt saknar utbyte med det rörliga grundvatten som finns högre upp och som är i kontakt 
med biosfären. 
Alla grunda deponier av KBS-typ skulle således omges av ett rörligt grundvatten, vilket har 
konsekvenser för lokaliseringen. Exempelvis ökar risken för en snabbare spridning av 
radioaktiva ämnen till marknära nivåer om förvaret skulle placeras i en kustkommun, beroende 
på att grundvattnet där också har uppåtriktade flöden (se figurens högra sida) i riktning mot de 
större utströmningsområden som företrädesvis finns längs kuster och andra stora ”topografiska 
sänkor”. För lokaliseringen av ett slutförvar i djupa borrhål är denna aspekt inte lika kritisk 
beroende på att densitetsskiktningen på stora djup hämmar alla uppåtriktade grundvattenflöden.  

Senare års insikter om berggrundens densitetsskiktning är viktig även för KBS-projektets 
fortsättning eftersom den tydliggör att säkerheten för grunda geologiska deponier av 
KBS-typ ej kan baseras på naturligt förekommande barriärer utan främst måste lita till 
mänsklig ingenjörskonst. Exempelvis måste man klara att långtidstäta alla avfallskapslar 
så att inget läcker ut ens under kommande istider då deponiområdet kan förväntas 
genomgå stora hydrogeologiska förändringar.  
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Berggrundens hydrogeologiska zonering och dess konsekvenser 
för en slutförvaring på ca 500 m djup (KBS-metoden) eller i 
borrhål på 3-5 km djup 

 
I normal svensk berggrund finns en kilometerdjup ”övre zon” som 
domineras av relativt öppna och vattenförande sprickor (blå färg). Inom 
denna zon kan grundvattenflödena variera kraftigt; dock sker en 
nettorörelse från inlandets infiltrationsområden till kustens 
utströmningsområden (pilar). Nedåt i denna zon sker en övergång mot 
alltmer slutna sprickor, vilket minskar grundvattenflödena. Under denna 
zon med rörligt grundvatten finns ett saltare och mot djupet allt tyngre 
grundvatten (lila färg). Detta har mycket låg mobilitet beroende på att 
trycket där är så högt att existerande sprickor blivit ihoppressade.  

 

KBS-konceptet förutsätter också att inget oförutsett får hända med avfallskapslarna, 
vilket kräver tillsyn över tusentals år, bland annat för att säkra deponiområdet mot såväl 
avsiktliga som oavsiktliga intrång. För en borrhålsdeponi som etablerats utan att störa 
grundvattnets densitetsskiktning utanför själva deponiområdet är långtidssäkerheten mer 
förutsägbar eftersom säkerheten där baseras på naturliga barriärer och därmed inte blir 
lika beroende av mänsklig ingenjörskonst. 
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Etiska avvägningar  
I och med att KASAM-seminariet lyfte fram betydelsen av berggrundens 
hydrogeologiska zonering, synliggjordes även behovet av en fördjupad etisk diskussion 
kring valet av slutförvaringsmetod. Tidigare har det mesta kretsat kring två aspekter. Dels 
att kärnavfallet ska slutförvaras så oåtkomligt att det förblir skyddat för både avsiktliga 
och oavsiktliga intrång och dels att avfallet ska kunna återtas om man så finner befogat. 
Men avfallets oåtkomlighet och återtagbarhet är två motstridiga faktorer, vilket innebär 
att man måste kompromissa på något sätt, för att i bästa fall landa i en framsynt 
avvägning mellan dessa villkor.  
Radioaktivitetens beständighet över tid, flera årtusenden framöver, synliggör också en 
annan viktig frågeställning. Nämligen att man också måste avgöra om slutförvarets 
balans mellan oåtkomlighet och återtagbarhet ska kunna ändras av våra efterkommande. 
Det vill säga om graden av oåtkomlighet, eller återtagbarhet, senare ska kunna ändras om 
man så finner befogat. Bland annat finns framtidsscenarier där verkliga, eller upplevda, 
hot från terroristgrupper skulle medföra att man då mycket snabbt skulle vilja bli kvitt 
alla möjligheter till ett återtagande av radioaktivt avfall.  
Frågeställningar av detta slag accentuerar bristen på hanterbara funktionsvillkor för ett svenskt 
slutförvar. Visst går det att sätta upp övergripande mål av typen: -- Att varken utsätta oss själva 
eller kommande generationer för onödiga risker, ansvar eller kostnader till följd av vår tids 
kärnavfall. Men för att avgöra vilken slutförvaringsmetod som bäst möter sådana övergripande 
ambitioner behövs en etisk diskussion baserad på mer konkreta mål.  
 

En eller flera barriärer?  
Under symposiet berördes också den ”fler-barriärs-princip” som SKI förordar1 och frågan 
om ett borrhålsförvar kan uppfylla det kravet. Den frågan fick väl inget entydigt svar trots 
att kärnkraftsindustrins företrädare (SKB) unisont talade om borrhålsförvar som ”en-
barriärs-koncept” och KBS-metoden som ett ”fler-barriärs-koncept”. Fast deras 
bedömning att en borrhålsdeponi bara skulle skyddas av en enda barriär, kan också ses 
som en partsinlaga. Dagens borrhålskoncept förutsätter ju att det finns ett område där 
man kan utnyttja kombinationen av ett rejält djup (minst 2-3 km) samt en 
densitetsskiktning som är stabil över tid. Och om dessa två förutsättningar infrias, blir 
berget (till följd av det stora deponeringsdjupet) en naturlig barriär mot både oönskade 
intrång och grundvattenförändringar i samband med framtida glaciationer. Samtidigt 
skulle berget då även fungera som en barriär till följd av egenskapen att kunna 
upprätthålla en stabil densitetsskiktning såväl fysiskt som över tid.  
Mot dagens en-barriär-påståenden talar också att man ännu inte kan avfärda inkapslingen 
som en möjlig barriär; -- i alla fall inte innan man klarlagt vad som kan uppnås med 
kapselmaterial som särskilt anpassats till den förhöjda temperatur och högsalina geokemi 
som präglar dessa djup. En plusfaktor vid materialvalet är också att berggrundens höga 
temperatur på stora djup skulle medföra en miljö utan bakteriell påverkan på 

                                            
1 7 § Barriärsystemet skall innehålla fl era barriärer så att så långt det är möjligt 
nödvändig säkerhet upprätthålls trots enstaka brist i en barriär. 
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avfallskapslarna medan KBS-konceptets kapslar måste klara en långt större variation av 
grundvattenkemin. 
Diskussionen om en- eller fler-barriärs-koncept berör således viktiga säkerhetsfrågor men 
måste fördjupas om den ska bidra vid jämförelser mellan olika typer av 
slutförvaringsmetoder. Fokus borde också ligga på att bedöma den samlade säkerheten 
för olika slutförvaringsmetoder och det oavsett om de baseras på en eller flera barriärer. 
Vidare behövs en översyn av värdet med naturliga barriärer visavi de som är konstgjorda. 
 

Fortsatt långbänk, -- kanske i brist på en lämplig aktör  
Att KASAM hörsammade SSI:s, berörda kommuners och miljöorganisationernas önskan 
att få konceptet djupa borrhål bättre belyst, tycktes uppskattat även av SKB. Samsynen 
rörande berggrundens hydrogeologiska zonering och att senare års teknikutveckling 
möjliggör precisionsborrning till stora djup medförde dock ingen enighet om vilka 
praktiska konsekvenser detta borde få för konceptet djupa borrhål. Mest tydliga var SKB-
företrädarna som framhöll att de inte såg några säkerhetsmässiga fördelar jämfört med ett 
KBS-förvar trots insikten att alla så grunda deponier i berggrunden skulle omges av ett 
rörligt grundvatten som förhållandevis snabbt kan nå marknära nivåer i regionala 
utströmningsområden. Denna insikt tycktes dock ha bidragit till att SKB inte längre 
framhäver berggrundens betydelse som barriär för ett KBS-förvar.  
I slutdiskussionen framhöll SKB-ledningen att de noga skulle följa kunskapsutvecklingen 
kring djupa borrhål men att de inte planerade några egna studier för att klarlägga om det 
verkligen finns tillräckligt stora områden med ett stabilt densitetsskiktat grundvatten 
inom landet. Hur denna avvaktande hållning kan förenas med ambitionen att möta MKB-
processens krav på en adekvat redovisning av alla rimliga alternativ, återstår att se. 
Positivt var dock att SKB-ledningen nu så tydligt redovisade sin avvisande hållning till 
fortsatta FoU-insatser att ansvariga på KASAM, SKI och SSI måste inse att det nu är de 
som har bollen om beslutsfattare och berörda skall få tillgång till ett beslutsunderlag som 
är tillräckligt detaljerat för att medge adekvata jämförelser mellan olika alternativ.  
Ett fortsatt problem är att det efter SKB:s uttalade ointresse inte finns någon lämplig 
aktör för att klarlägga borrhålskonceptets hydrogeologiska grundförutsättning. Det vill 
säga, att fastställa om det verkligen finns ett tillräckligt stort område med stabilt 
densitetsskiktad grundvatten inom landet. Det är visserligen vad samtliga aktörer ansåg 
sannolikt, men lika fullt något som måste klarläggas innan konceptet djupa borrhål kan 
bli ett reellt alternativ till den nu förordade KBS-metoden. Mot denna bakgrund blir 
SKB-ledningens agerande som huvudaktör allt mer besvärande i takt med att vi nu 
närmar oss den dag då ansvariga ska infria MKB-processens krav på en adekvat 
redovisning av alla rimliga förvarsalternativ.  
 
Har tiden nu kommit för att börja åtgärda en gammal brist?  
KASAM-seminariets två dagars samlade tystnad i aktörsfrågan är ingen tillfällighet. För 
trots 35 års obrutet utredande av kärnavfallsfrågan finns fortfarande ingen lämplig aktör 
för de forskningsprojekt som kärnkraftsindustrin anser onödiga. Projektmedel är här inte 
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problemet då såna finns fonderade genom årliga avsättningar efter finansieringslagens 
krav. Däremot saknas en aktör som kan ta ett övergripande ansvar för att få fram relevant 
information i de frågor som kärnkraftsindustrin väljer bort. Denna organisatoriska 
svaghet i det svenska kärnavfallsutredandet grundlades redan på 1970-talet och den har i 
praktiken gett kärnkraftsindustrin något som mest liknar en alldeles egen vetorätt. 
Rimligen måste denna organisatoriska obalans ha irriterat ansvariga myndigheter länge 
eftersom det hämmat deras förutsättningar att få fram fullödiga beslutsunderlag i för 
kärnkraftsindustrin känsliga frågor.  
Kom det då fram något som tydde på att KASAM eller kontrollmyndigheterna SKI och 
SSI nu skulle börja agera mer aktivt för att uppmärksamma regering och riksdagspartier 
på denna strukturella svaghet i kärnavfallsutredandet? Nej, inte om man enbart ser på det 
som framkom i plenum. Mer hoppfullt var då det som diskuterades vid lunch- och 
kaffepauser. Och vem vet, -- kanske är tiden snart inne för ansvariga att börja ta tag i 
denna snart 35-åriga svaghet i det svenska kärnavfallsutredandet. För hur skulle samhället 
annars få fram ett så fullödigt beslutsunderlag om konceptets djupa borrhål att det också 
duger till meningsfulla jämförelser med KBS-konceptets fördelar och nackdelar?  
Avgörande tycks bli hur ansvariga kommer att tillämpa miljöbalkens krav på 
alternativredovisning. Efter KASAM-seminariet bör det i alla fall stå klart att det inte 
räcker att bara redovisa en någorlunda utredd slutförvaringsmetod (som KBS-metoden) 
när det nu även finns ett borrtekniskt och ekonomiskt möjligt alternativ som i högre grad 
kan baseras på naturliga barriärer och därmed ett annat säkerhetstänkande med potential 
att ge ett mer teknologiskt robust slutförvar.  

 


