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Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, 
kommentarer till Statens råd för kärnavfallsfrågors, KASAM:s, 
rapport "Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007", SOU 
2007:38 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ger i detta dokument 
några kommentarer till den rapport om "Kunskapsläget på 
kärnavfallsområdet 2007", SOU 207:38, som Statens råd för 
kärnavfallsfrågor, KASAM, publicerade 2007-06-18. KASAM:s 
kunskapsrapporter publiceras vart tredje år enligt regeringsdirektivet för 
KASAM:s verksamhet. Tidigare har ingen remisshantering av dessa 
rapporter skett. MKG anser att Miljödepartementet eller KASAM bör skicka 
ut denna kunskapsrapport på en bred remiss. Det är den sista 
kunskapsrapporten som KASAM publicerar innan kärnkraftsindustrin år 
2009 planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för 
använt kärnkraftsbränsle. Rapporten kan därför komma att få en speciell 
betydelse för diskussioner som förs i anslutning till ansökan. En remiss 
skulle även kunna ge förändringsförslag som skulle kunna ingå i en 
eventuell uppdaterad version av rapporten om en sådan publiceras som 
lägesrapport år 2010. 
 

I avvaktan på en eventuell remisshantering vill MKG ge några preliminära 
kommentarer till rapporten och de fördjupningsrapporter som samtidigt 
publicerats. 
 
Allmänt om rapporten 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning uppskattar den nya 
rapportens ambition att ge en summering och ge en uppdatering av de 
ståndpunkter som KASAM kommit fram till i de tidigare lägesrapporterna 
och andra KASAM-rapporter. Det finns ett behov av en sådan 
sammanfattning. Dels för att det ska vara möjligt för nya intresserade 
personer att få tillgång till en bakgrund till diskussioner inom 
kärnavfallsområdet. Dels kan rapporten utgöra ett bidrag till den nödvändiga 
diskussion om de samhälleliga mål som ska gälla för slutförvarsprojektet. En 
diskussion som MKG anser nu måste fås att komma till stånd på nationell 
nivå och högsta politiska nivå. 



  

 
2 

MKG anser att KASAM i rapporten lyfter viktiga frågor som behöver 
diskuteras ytterligare, eventuellt inom ramen för KASAM:s 
genomlysningsprojekt. Det gäller exempelvis oklarheter vad gäller 
samordningen av beslutsprocessen inom och mellan myndigheter, 
domstolar och regeringen, oklarheter vad gäller juridiska begrepp samt 
oklarheter som rör samhällets ändamål med slutförvaret. I rapporten lyfts 
även den förnyade diskussion om den alternativa metoden djupa borrhål 
fram. Denna diskussion har KASAM:s genomlysningsprojekt bidragit till att 
få tillstånd. Rapporten problematiserar på ett förtjänstfullt sätt även 
platsvalsprocessen för ett slutförvar. Då frågor som rör möjligheten att 
åstadkomma ett långsiktigt säkrare slutförvar i inlandet ännu inte är avgjord 
kan detta bli föremål för en framtida granskning inom 
genomlysningsprojektet. 
 

Samtidigt anser MKG att KASAM inte i alla frågor flyttar fram kunskapsläget 
till den nivå som behövs för att ge ett tillfredställande underlag för fortsatta 
diskussioner. Detta gäller till exempel riskerna för avsiktliga intrång i ett 
slutförvar i syfte att få tillgång till material för massförstörelsevapen. 
Möjligheterna att minska denna risk finns inte heller med som ett jämförande 
kriterium när olika slutförvarsmetoder värderas i avsnitt 3 i rapporten. Frågor 
som rör multipla barriärer för olika slutförvarsmetoder behandlas också i ett 
förenklat, men för svenska förhållanden traditionellt perspektiv som kan 
behöva utvidgas. MKG har även synpunkter på behovet av ytterligare 
kunskap för att kunna göra rättvisande värderingar av olika 
slutförvarsmetoder. 
 

Nedan kommenterar MKG upp följande frågor i mer detalj: 
– Om behovet av en oberoende utredning av alternativa metoden djupa 

borrhål 
– Om naturliga och konstgjorda (tekniska) barriärer 
– Om flerbarriärsprincipen och olika metoder för slutförvar av kärnavfall 
– Om långsiktig risk för kärnvapenspridning eller annan terrorism 
– Om kriterier för och jämförelser mellan olika metoder för slutförvar 
– Om begreppet rimlighet 
– Om insyn i de diskussioner som förs mellan myndigheter och 

kärnkraftsindustrin, SKB 
– Jämförelse av strålningsfarlighet 
 
Om behovet av en oberoende utredning av alternativa metoden djupa 
borrhål 
 

MKG finner det intressant att konstatera att KASAM efter genomlysningen 
av djupa borrhålskonceptet våren 2007 har fått upp ögonen för den 
alternativa metoden djupa borrhåls möjliga långsiktiga miljöfördelar. Den 
alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål innebär att det använda 
kärnbränslet kapslas in och deponeras i borrhål på 3-5 km djup. Den 
långsiktiga miljösäkerheten bygger på principen att grundvattnet på dessa 
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djup hindras av en saltbarriär från att få kontakt med biosfären under 
mycket långa tidsperioder. 
 

KASAM:s gör i rapporten bedömningen att det inte verkar finnas någon i 
miljöbalkens mening tillgänglig teknik för deponering i djupa borrhål och att 
sådan teknik inte kan förväntas bli tillgänglig inom tidshorisonten för den 
planerade beslutsprocessen. MKG vill inte föregripa miljödomstolens 
tolkning av denna fråga men konstaterar att KASAM undviker frågan om 
varför metoden djupa borrhål inte tidigare har utvecklats ytterligare så att 
miljödomstolen skulle ha kunna ha en ökad möjlighet att jämföra 
kärnkraftsindustrins KBS-metod med metoden djupa borrhål. 
 

Problemet är att kärnkraftsindustrin har valt att inte utveckla den alternativa 
metoden djupa borrhål eftersom den låst sig fast vid sin egen metod. Detta 
trots att det fanns tydliga signaler redan i slutet av 1980-talet att metoden 
skulle kunna vara långsiktigt miljömässigt bättre. Eftersom både KASAM 
och Statens kärnkraftinspektion, SKI, varken vid den tidpunkten eller senare 
har gjort några egna utvärderingar av metoden utan endast accepterade 
industrins underlag så har denna situation kunnat fortsätta tills idag. Nu står 
vi där med en otillräcklig information för att kunna göra rättvisande 
jämförelser med industrins metod. Och miljödomstol och regering saknar ett 
viktigt underlag för beslut.  
 

Denna situation gör det till helt otillräckligt att KASAM endast åter lämnar 
över frågan till kärnkraftsindustrin genom att endast markera vikten av att 
industrin utvecklar frågan i FUD-rapporten som den ska presentera hösten 
2007 (FUD-2007)*. Industrin har redan visat sin oförmåga och ovilja att ge 
ett rättvisande underlag till metoden djupa borrhål. På KASAM:s 
borrhålsseminarium sa dessutom industrin att den inte skulle göra några 
ytterligare undersökningar av metoden djupa borrhål. MKG anser att 
KASAM inte kan vänta till sitt yttrande till regeringen över rapporten FUD-
2007 med att agera. KASAM måste redan nu till regeringen lyfta frågan om 
behovet av en oberoende värdering av förutsättningarna för metoden djupa 
borrhål att ge en långsiktigt miljömässigt säkrare slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle än kärnkraftsindustrins KBS-metod. Bara genom en 
oberoende utredning kan kriterieuppfyllnaden i tabell 3.1 på sidan 45 i 
rapporten där olika slutförvarsmetoder jämförs med varandra genomföras 
på ett rättvisande sätt (se även nedan). 

                                            
* FUD-rapporten är den rapport som kärnkraftsindustrin enligt Kärntekniklagen var 
tredje år måste lämna för att beskriva den forskning och utveckling som bedrivs för 
att ta fram ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Detta är ett krav för att 
kärnkraftverken ska få drivas vidare. Rapporten lämnas till Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, som efter en remisshantering lämnar ett yttrande till 
regeringen. KASAM lämnar ett separat yttrande till regeringen. Regeringen 
besluter sedan om industrin uppfyller kraven i lagen. Nästa FUD-rapport 
presenterar kärnkraftsindustrin, SKB, hösten 2007. Regeringsbeslutet kommer 
normalt sett sent hösten nästkommande år. 
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Om naturliga, konstgjorda (tekniska) och multipla barriärer 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att KASAM 
ytterligare bör utveckla den diskussion som förs i rapporten om barriärer i 
slutförvarssystemet och synen på långsiktig säkerhet. Det är en skillnad 
mellan barriärer som är naturliga, dvs bygger på en i naturen 
förekommande egenskap, och konstgjorda (tekniska) barriärer som är 
skapade av människan. Även om konstgjorda barriärer kan vara gjorda av 
naturliga material och/eller skapade för att efterlikna naturliga barriärer så är 
användningen av konstgjorda barriärer beroende av att de är rätt valda och 
rätt dimensionerade. 
Exempel på naturliga barriärer är berggrunden, lerlager, saltdomer, 
saltbarriären i grundvatten på 1-2 km djup samt en torr ökenmiljö. 
Berggrunden i områden med grundvatten som har kontakt med människa 
och miljö anses inte vara en bra nog barriär för ett slutförvar av högaktivt 
kärnavfall även om berggrundens egenskaper som barriär generellt 
förbättras med djupet. 
 

 
 
Av de länder som kan anses ha kommit längst i arbetet med att ta fram en 
metod för slutförvar av använt kärnkraftsbränsle och annat högaktivt 
kärnkraftsavfall (se figur 1.1 på sidan 20 i KASAM-rapporten och ovan) har 
merparten valt att i första hand förlita sig på naturliga barriärer. I Belgien, 
Frankrike och Schweiz planeras för slutföring i lerformationer, i Tyskland i 

Ur SOU 
2007:38 
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saltdomer, och i USA i berg i en öken där avsaknad av regn är tänkt att 
garantera långsiktig säkerhet.  
 

Finland kopierar den svenska kärnkraftsindustrins metod. I Storbritannien 
och Kanada har platsvalsmetoden havererat och det är oklart om i vilken 
geologisk formation slutförvaret kommer att hamna i till slut även om berg 
tidigare varit huvudalternativet. Japan är i ett mycket tidigt stadium av 
metodval. 
 

Poängen är att de flesta länder som kommit långt i sitt arbete med att finna 
ett slutförvar för kärnkraftsavfall har valt en geologisk formation och/eller en 
lokalisering där en naturlig barriär ger den grundläggande långsiktiga 
säkerheten. I Sverige har kärnkraftsindustrin valt en metod och en geologisk 
formation där de konstgjorda (tekniska) barriärerna ska garantera den 
långsiktiga säkerheten 
 

Den alternativa metoden djupa borrhål skulle däremot ha en naturlig barriär, 
en saltspärr på 1-2 km djup, som hindrar avfallet från att nå människa och 
miljö under mycket långa tidsrymder, kanske så länge som miljontals år. 
 
Om flerbarriärsprincipen och olika metoder för slutförvar av kärnavfall 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att KASAM:s 
analys av hur den så kallade flerbarriärprincipen ska tolkas när olika 
metoder för slutförvaring av kärnavfall jämförs med varandra behöver 
utvecklas. KASAM hävdar, liksom kärnkraftsindustrin, att metoden djupa 
borrhål är ett enbarriärssystem. Men det är ännu inte klargjort att det inte 
går att konstruera en kapsel som kan klara av att hålla under en lång 
tidsperiod på djupet trots den kemiska miljö som finns där. På KASAM:s 
borrhålsseminarium påpekades dessutom att den kemiska miljön på djupet 
ligger inom det intervall som kärnkraftsindustrins KBS-metod ska klara. 
Dessutom så utgör saltspärren en naturlig barriär. Slutligen utgör berget på 
djupet en bättre barriär än grundare berg eftersom genomsläppligheten för 
vatten är lägre. Det är alltså inte mer motiverat att säga att metoden djupa 
borrhål bygger på en barriär än att hävda att kärnkraftsindustrins KBS-
metod bygger på en barriär eftersom kopparkapseln kanske relativt snabbt 
efter en första istid blir den enda barriären som ska garantera den 
långsiktiga miljösäkerheten. 
 
Om långsiktig risk för kärnvapenspridning eller annan terrorism 
 

Det finns ett hot i under flera hundra tusen års tid att det plutonium som 
finns i slutförvaret kan användas för tillverkning av kärnvapen. Dessutom 
kan det radioaktiva materialet användas i så kallade radioaktiva smutsiga 
bomber. Den enda gången KASAM över huvud taget tar upp dessa problem 
i kunskapslägesrapporten är med följande beskrivning (s 21): 
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"Terrorister och ”skurkstater” kan knappast anse det mödan värt 
att ta sig ner till ett förslutet slutförvar för att tillverka kärnvapen 
eller annat i utpressningssyfte. Det finns enklare sätt." 

 

Här är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, mycket kritisk.  
Med detta konstaterande för KASAM endast vidare en bekväm myt som 
etablerats inom den svenska kärnavfallssfären för att undvika diskussionen 
om våra generationers ansvar för den långsiktiga risken för 
kärnvapenspridning eller andra säkerhetspolitiska risker med ett slutförvar 
av den typ kärnkraftsindustrin vill bygga. Konstaterandet görs utan att en 
analys av möjliga framtida scenarier för avsiktliga intrång har gjorts. MKG 
kan konstatera att till och med kärnkraftsindustrin i sin svenska kortversion 
av säkerhetsanalysen SR-Can som kom hösten 2006 har en mer nyanserad 
beskrivning av frågeställningen (SKB R-07-24 Långsiktig säkerhet för 
slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark och Laxemar – en första 
värdering - Förenklad svensk sammanfattning av säkerhetsanalysen SR-
Can, s 78): 
 

"Avsiktliga intrång med onda avsikter kan inte heller uteslutas. 
Det använda bränslet är ju farligt och kan därför användas för 
att skada både människa och miljö. Delar av bränslet kan, efter 
omfattande bearbetning, användas till vapenproduktion. Att 
tränga ner till förvaret är dock en mycket omfattande och 
långvarig operation som rimligen inte kan genomföras utan 
samhällets sanktion, åtminstone inte så som samhället är 
organiserat idag. Det skulle också krävas avsevärda resurser 
för en sådan operation. Om ett samhälle eller en grupp individer 
skulle ha den här typen av onda avsikter kommer det troligen 
att finnas enklare sätt att nå samma mål." 

 

Industrin skriver "åtminstone inte så som samhället ser ut idag" och 
använder de värderande termerna "omfattande", "rimligen" och troligen". 
Problemet är att det finns ett flertal scenarier där det tvärtom är troligt att 
materialet skulle kunna komma till användning i militärt syfte eller terrorsyfte. 
Och eftersom plutonium-239, den viktigaste isotopen i plutonium för 
kärnvapenkonstruktion, har en halveringstid på 24 110 år kommer 
problemet att finnas kvar i flera hundra tusen år.  
 

Efter ca 1 000 år har radioaktiviteten på avfallet avtagit så att den 
"omfattande bearbetning" som industrin benämner vanlig upparbetning kan 
göras med betydligt mindre strålskydd. Och upparbetning är en teknik som 
är känd sedan 1940-talet. Den uppfanns i USA:s kärnvapenprogram under 
andra världskriget. 
 

MKG vill ge ett enkelt exempel på ett scenario där det inte "finns enklare 
sätt att nå samma mål", dvs få fram plutonium till ett kärnvapen. Utan att 
behöva ge sig in i diskussionen om Irak eller Iran har velat eller vill skaffa 
kärnvapen så hade under de senaste decennierna öppnandet av ett 
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förslutet slutförvar för använt kärnkraftsbränsle av den typ som 
kärnkraftsindustrin förordar (KBS), om det funnits i dessa länder, varit det 
lättaste sättet att få tillgång till plutonium för kärnvapenproduktion. 
 

En trolig utveckling av det globala energisystemet under de nästa hundra 
åren är att användningen av förnybar energi blir allt viktigare. På lång sikt är 
det sannolikt att det inte finns någon militär eller civil användning av 
kärnteknik. I en sådan värld, som inte alls är osannolik under stora delar av 
de kommande 100 000 åren, är plutonium i slutförvar av den typ som 
kärnkraftsindustrin vill bygga den källa till kärnvapenmaterial som är lättast 
att komma åt. 
 
Om kriterier för och jämförelser mellan olika metoder för slutförvar 
 

I avsitt 3 i lägesrapporten summerar och uppdaterar KASAM sin syn på 
olika alternativ för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle. I avsnittet görs 
en värdering av olika alternativ utgående från kriterierna säkerhet, 
återtagbarhet, tillsynsfrihet, flexibilitet, kostnader och åtgärdbarhet. MKG 
menar att denna lista bör kompletteras med kriteriet "behov av fysiskt 
skydd". Resultatet av KASAM:s värdering presenteras i tabell 3.1 i 
rapporten (och nedan). Värderingen är en uppdatering från en tidigare 
värdering gjord 1993 i KASAM:s yttrande till regeringen (SOU 1993:67) om 
kärnkraftsindustrin rapport FUD-92 (tabellen finna i bilaga 1). 
 

 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG menar att KASAM:s 
analys i stor utsträckning bygger på bristande kunskap om vilka möjligheter 

Ur SOU 
2007:38 
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som alternativa metoder till kärnkraftsindustrins KBS-metod har att uppfylla 
kriterierna. Skälet är att analysen bygger på osäker, ofullständig eller till och 
med felaktig information som kärnkraftsindustrin, SKB, förmedlat till 
myndigheter och andra aktörer i avsikt att kunna undvika att alternativa 
metoder ska behöva utredas ytterligare. 
 
MKG fokuserar nedan på jämförelsen mellan industrins KBS-metod och den 
alternativa metoden djupa borrhål som föreningen har ägnat en del studier 
åt. Det går inte att utesluta att även andra metoders värdering i tabellen 
bygger på ett missvisande underlag. 
 
För det första konstaterar MKG att säkerheten för djupa borrhål anges som 
lägre än för KBS-metoden. Värderingen kan bero på att KASAM anser att 
säkerheten för deponering i djupa borrhål anses lägre än för deponering i 
KBS-metodens tunnlar. MKG menar att detta inte är visat. Säkerheten för 
deponering med kraftigt radioaktiva kapslar i KBS-metoden kan visa sig 
betydligt svårare än industrin nu påstår. Samtidigt har KASAM inget 
underlag för att bedöma hur hög säkerheten för deponering i djupa borrhål 
kan bli. Om den långsiktiga säkerheten för djupa borrhål dessutom kan 
visas vara bättre än säkerheten för KBS-metoden skulle djupa borrhål visa 
sig vara bättre än KBS-metoden för kriteriet säkerhet. 
 
För det andra konstaterar MKG att möjligheten att återta kapslar ur djupa 
borrhål under drift och åtminstone inledningsvis efter tillslutning inte är 
utredd tillräckligt. Återtagbarheten för kraftigt radioaktiva kapslar ur ett KBS-
förvar är dessutom inte en enkel fråga att lösa. Det är möjligt att 
återtagbarheten under denna tidsperiod är likvärdig för de bägge 
metoderna. 
 
För det tredje konstaterar MKG att KASAM verkar utgå från 
kärnkraftsindustrins kostnadskalkyler för att ange att användningen av djupa 
borrhål skulle bli dyrare än att använda KBS-metoden. Uppenbart är att det 
kommer att kosta att utveckla metoden djupa borrhål så att den blir klar för 
en ansökan. Om däremot genomförandet av metoden blir mindre kostsam 
än genomförandet av KBS-metoden kan den totala kostnaden bli lägre. 
Denna fråga behöver utredas av en oberoende aktör. 
 
För det fjärde konstaterar MKG att kriteriet åtgärdbarhet är kopplad till 
kriteriet återtagbarhet och att det som sägs om återtagbarhet ovan även 
gäller för åtgärdbarhet. 
 
För det femte konstaterar MKG att om det femte kriteriet "behov av fysiskt 
skydd" läggs till skulle djupa borrhål få ett plus medan kärnkraftsindustrins 
KBS-metod skulle få ett minus. 
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MKG avslutar denna genomgång med att konstatera att det är tydligt att en 
oberoende utredning måste göras av den alternativa metoden djupa borrhål 
på ett rättvisande sätt ska kunna jämföras med industrins KBS-metod. En 
sådan utredning behöver inte ta 30 år och kosta 4 miljarder kronor såsom 
industrin hävdar. Det finns ett intresse på svenska högskolor och inom 
svensk industri att utveckla ett projekt som skulle kunna svara på ett flertal 
frågor som rör den långsiktiga säkerheten och genomförbarheten av 
metoden djupa borrhål. Ett sådant projekt kan finansieras av medel ur 
kärnavfallsfonden men då behövs ett regeringsbeslut. KASAM kan arbeta 
för att ett sådant beslut kommer till stånd. 
 
Om begreppet rimlighet 
 

Det inledande avsnittet i lägesrapporten avslutas med en diskussion som 
poängterar att "ett ställningstagande i kärnavfallsfrågan måste alltid präglas 
av rimlighet". KASAM kan inte ha valt att använda detta ord utan att ha 
kännedom om att samma begrepp är det som används i Miljöbalken där det 
i andra kapitlet anges allmänna hänsynsregler och nämns att dessa ska 
uppfyllas om det "inte kan anses orimligt att uppfylla dem" (§7). 
 

MKG anser att det är miljödomstolen som ska tolka rimligheten att uppfylla 
de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken i juridisk mening när 
kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för 
kärnkraftsavfall ska granskas. KASAM bör därför undvika använda 
begreppet rimlighet i sina egna utläggningar. 
 
Om insyn i de diskussioner som förs mellan myndigheter och 
kärnkraftsindustrin, SKB 
 

I KASAM:s rapport 2007:2 med titeln "Säkerhetsanalys av slutförvaring av 
kärnavfall – roll, utveckling och utmaning" ställer KASAM frågan om det är 
för lite insyn/transparens i de diskussioner som förs mellan myndigheter och 
SKB angående tolkningen av föreskrifter? KASAM skriver i en kommentar 
att:  
 

Myndigheter och SKB [kärnkraftsindustrin] hävdar att vissa 
diskussioner mellan myndigheterna och SKB måste få föras utan att 
representanter från kommuner och miljörörelse finns närvarande. 
Dessa möten (möten som alltså inte är delar av samrådsprocessen 
enligt MB:s [Miljöbalkens] regler, utan avstämningsmöten inom 
ramen för SKB:s Fud-program) dokumenteras i anteckningar som blir 
offentliga efter mötena. Uttrycket ”samråd” för de kontakter som 
löpande behövs mellan myndigheter och SKB har alltså här en annan 
mening än i miljöbalken vilket lett till missförstånd. 

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill markera att denna 
beskrivning är felaktig och att det inte är fråga om ett missförstånd av 
statusen på dessa möten, vilka även kallas SSA- och PLU-samråd. På 
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dessa möten deltar kommunerna redan som observatörer så det är bara 
miljörörelsen som inte finns närvarande. Statens strålskyddsinstitut, SSI, har 
dessutom som en av myndigheterna deklarerat att den inte motsätter sig att 
även miljöorganisationer får observatörsstatus vid mötena så det är endast 
en myndighet som motsätter sig att även miljöorganisationer får denna 
status. MKG anser att miljöorganisationer har lika stort intresse som 
kommunerna att få insyn vid mötena, något som kärnkraftsindustrin och 
Statens kärnkraftsinspektion, SKI, inte anser. MKG menar att genom detta 
agerande så har kärnkraftsindustrin och SKI motarbetat det syfte som finns 
med att ge miljöorganisationer medel för att delta i gransknings- och 
samrådsförfarandet inför industrins ansökan om att få bygga ett slutförvar 
för använt kärnkraftsbränsle. KASAM kan stödja en god insyn i de 
diskussioner som förs mellan myndigheter och SKB genom att stödja att 
miljörörelsen jämställs med kommunerna som aktör i gransknings- och 
samrådsprocessen. 
 
Jämförelse av strålningsfarlighet 
 

I lägesrapporten upprepar KASAM en myt som kärnkraftsindustrin 
framgångsrikt har etablerat, nämligen att strålningsfarligheten av det 
använda kärnkraftsbränslet efter en viss tid når ner till en nivå som är att 
jämföra med "naturlig strålning". På s 15-16 och i figur 1.1 upprepas detta 
påstående utgående från en bild från KASAM:s kunskapsrapport från 2004 
(se nästa sida).  
 

 

Ur SOU 
2007:38 
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I figuren anges att strålningsfarligheten jämförs med den för uranmalm som 
är en naturligt förekommande produkt, om än med mycket olika halt av 
uraninnehåll. Kärnkraftsindustrins avsikt med denna typ av diagram är att få 
det att framstå som om avfallet är ofarligt efter en viss tid. Men det är inte 
aktiviteten av uranmalmen som använts som visas i diagrammet utan 
aktiviteten av den mängd naturligt uran som används för att göra 
motsvarande mängd bränsle. Uranmalm i svensk berggrund har en uranhalt 
på maximalt 0,03-0,04%. Genomsnittlig uranhalt i svensk granit är 0,0005%. 
Detta innebär att om den horisontella linjen skulle representera uranmalm 
så skulle den ligga långt under bilden. 
 

Detta förklarar också varför det i KASAM-rapporten står att "figur 1.1 kan 
inte tolkas så att det använda kärnbränslet inte medför några 
strålskyddsproblem efter ca 100 000 år" följt av exempel på hur höga 
stråldoserna blir. Om det verkligen var fråga om samma aktivitetsnivåer som 
uranmalm så hade ingen närmat sig en urangruva eller uranfyndighet. 
 

Samma fel som i KASAM-rapporten görs även på sidan 21 i kortversionen 
på svenska av kärnkraftsindustrins säkerhetsanalys SR-Can som kom 
hösten 2006 (SKB R-07-24 Långsiktig säkerhet för slutförvar för använt 
kärnbränsle vid Forsmark och Laxemar – en första värdering - Förenklad 
svensk sammanfattning av säkerhetsanalysen SR-Can, s 78). Läsaren ska 
fås att tro att det är aktiviteten i naturlig uranmalm som kärnavfallets aktivitet 
jämförs med när det i själva verket är med motsvarande mängd uran. 
Eftersom halten uran i uranmalm i Sverige är låg så ska den horisontella blå 
linjen egentligen ligga långt under botten på diagrammet. 
 

 

Ur SKB 
R-07-24 
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Avslutande kommentarer 
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill avsluta med att 
upprepa uppskattningen över den nya lägesrapportens ambition att ge en 
summering och ge en uppdatering av de ståndpunkter som KASAM kommit 
fram till i de tidigare lägesrapporterna och andra KASAM-rapporter. 
Lägesrapporten utgör en god bas för framtida diskussioner om viktiga frågor 
inom kärnavfallsområdet. 
 
 
 
 
Detta PM har författats av Johan Swahn, kanslichef på 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 



   

 

  Bilaga 1 
 
 
 
Jämförande tabell för kriterieuppfyllnad mellan olika metoder för 
slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle i KASAM:s yttrande över 
kärnkraftsindustrins, SKB:s, FUD-program 1992 (SOU 1993:67) 
 
 

 
 
Tabell från sidan 16 i SOU 1993:67 
 


