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Synpunkter från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG på kärnkraftsindustrins, 
SKB AB:s, säkerhetsanalys för ett slutförvar av använt 
kärnkraftsbränsle, SR-Can 
 
I november 2006 presenterade kärnkraftsindustrin via sitt kärnavfallsbolag, 
SKB AB, den senaste säkerhetsanalysen för ett slutförvar av använt 
kärnkraftsbränsle, SR-Can (SKB TR-06-09). I maj 2007 presenterade 
industrin en svensk sammanfattning av säkerhetsanalysen. Myndigheterna 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har 
inbjudit berörda kommuner och intresseorganisationer som erhåller stöd ur 
kärnavfallsfonden en möjlighet att bidra med synpunkter på 
kärnkraftindustrins redovisning. Föreningen Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, ger i denna skrivelse sina synpunkter på 
industrins arbete med den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av använt 
kärnkraftsbränsle. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, följande synpunkter på och frågor kring kärnkraftsindustrins, SKB 
AB:s, senaste säkerhetsanalys, SR-Can: 

1. Kärnkraftsindustrin prioriterar sin tidsplan för ansökan i stället för att se 
till att ett tillräckligt underlag finns tillgänglig för säkerhetsanalyser av 
hög kvalitet 
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2.  Kärnkraftsindustrin måste slutföra för säkerheten viktiga delar av 
metodutvecklingsarbetet innan ansökan lämnas in 

3. Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprojekt för ett slutförvar 
av använt kärnkraftbränsle är en fortsatt strategi för att låsa in 
myndigheter, miljödomstolar och myndigheter i val av metod och plats 

4. Kärnkraftsindustrin använder inte försiktighetsprincipen vid val av vilka 
faktorer av betydelse eller scenarier för framtida mänskliga handlingar 
som tas med i säkerhetsanalysen 

5. Hur överförbar är undersökningsdata och andra erfarenheter från 
kärnavfallslaboratoriet under Äspö vid säkerhetsanalysen av ett 
slutförvar i Forsmark? 

6. Kärnkraftsindustrin ger en missvisande bild av den långsiktiga 
säkerheten av sin slutförvarsmetod genom att bara använda 
Forsmarksberget i de presenterade resultaten 

7. Kärnkraftsindustrin räknar med för små risker för mer omfattande 
långsiktiga läckage från slutförvaret 

8. Hur stor är påverkan av tektoniska spänningar på ett eventuellt 
slutförvar i Forsmark? Kan linsen som slutförvaret placeras i spricka? 

9. Finns det mer påfrestande scenarier för istider som kan påverka 
säkerhetsanalysen? 

10. Hur påverkas spjälkning av berg, speciellt i Forsmark, slutförvarets 
långsiktiga säkerhet 

11. Kärnkraftsindustrin lägger för mycket vikt på kemi i säkerhetsanalysen. 
Mer fokus behöver läggas på mikrobiologiska processer och 
biokemiska hot mot industrins slutförvarssystem 

12. Det behövs mycket mer utvecklingsarbete för att testa bentonitbufferten 
när det slutliga valet av typ av bentonitlera har gjorts 

13. Det är viktigt att de viktigaste faktorerna som hotar att förstöra 
lerbarriären undersöks ytterligare 

14. Det behövs göras fullskaleförsök med återfyllning av 
deponeringstunnlar och accesstunnlar innan ansökan lämnas in 

15 Det behövs ytterligare utredningar av riskerna för genombrott i 
kopparkapsel på grund av korrosion 

16. Kärnkraftsindustrins permafrostmodellering bör granskas, inklusive 
påverkan på grundvattnets kemiska sammansättning 

17. Säkerhetsanalys måste kompletteras med ny data från Laxemar så fort 
den är tillgänglig 

18. Efter en istid kan kopparkapseln vara en enda konstgjord barriär – och 
det finns ingen naturlig barriär 

19. Kärnkraftsindustrin har en glidande beskrivning av krav och önskemål 
under utvecklingen av KBS-metoden och under 
platsundersökningsperioden 

20. Varför är avsiktliga framtida mänskliga handlingar som ger 
säkerhetsproblem, t ex spekulativa intrång, inte med i 
säkerhetsanalysen?  
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21. Det finns långsiktiga risker för kärnvapenspridning från plutonium i ett 
tillslutet slutförvar och dessa måste analyseras mycket noggrannare i 
säkerhetsanalysen 

22. Det behövs behov av ytterligare experimentella data för påverkan av 
bentoniten av en temperatur på över 100 grader och påverkan vid 
närvaro av järn  

23. Det finns ett behov att ha med en utförlig redovisning av kemiska 
miljörisker från avfallet i säkerhetsanalysen 

24. Riskerna för en förhållandevis tidig istid behöver ytterligare analys 
25. Vikten av kolloider vid transport av radioaktiva partiklar till biosfären 

behöver utredas ytterligare 
26. Säkerhetsmässiga fördelar och möjligheten att lägga ett slutförvar på 

större djup (1000 m) behöver utredas ytterligare 
27. Vad är s k "metangasexplosioner" och skulle de skulle kunna påverka 

ett slutförvar under en glaciationscykel 
28. Deponerings- och återtagsexperiment med kopparkapslar måste göras 

om så att det är klart att deponering och återtagning kommer att 
fungera i en strålningsmiljö som liknar situationen i det föreslagna 
deponeringsystemet 

29. Kärnkraftsindustrin ger en missvisande bild av den långsiktiga 
strålningsfarligheten av kärnavfallet 

30. Vilka slutsatser för industrins förmåga att framgångsrikt slutförvara 
använt kärnkraftsbränsle kan dras av kärnkraftsindustrins misslyckande 
med kvalitetskontrollen i slutförvaret för låg- och medelaktivt afall, SFR  

31. Det behövs ett arbete med att utveckla begreppen naturliga, 
konstgjorda (tekniska) och multipla barriärer 

32. En större vikt behöver läggas på risk för skador på naturmiljön 
33. Det finns ett fortsatt behov av att undersöka alternativa metoder och 

alternativa lokaliseringar. 

Synpunkterna och frågorna utvecklas i avsnitten nedan. Föreningen 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hoppas att dessa 
synpunkter och frågor kan stimulera myndigheterna, SKI och SSI, i deras 
granskningsarbete. 

1. Kärnkraftsindustrin prioriterar sin tidsplan för ansökan i stället för 
att se till att ett tillräckligt underlag finns tillgänglig för 
säkerhetsanalyser av hög kvalitet 

Kärnkraftsindustrins säkerhetsanalys SR-Can bygger på ett preliminärt 
underlagsmaterial som inte lever upp till den kvalitet och omfattning som 
tidigare har utlovats för SR-Can. Slutsatserna är därigenom behäftade med 
ett stort antal osäkerheter, och säkerhetsanalysen har inte den kvalitet som 
ursprungligen har utlovats. Kärnkraftsindustrin har valt att låta sig styras av  
sin egen planeringsprocess för att till 2009 ta fram en ansökan om att få 
bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, efterfrågar därför ett 
utökat underlag från platsundersökningarna i såväl Forsmark (Östhammars 
kommun) och Laxemar (Oskarshamns kommun) så att säkerhetsanalysen i 
SR-Can kan uppnå den tidigare utlovade kvaliteten. Detta är särskilt 
uppenbart i Laxemarfallet där berggrunds- och grundvattenförhållanden 
som hittas vid den plats där slutförvaret ursprungligen tänkts förläggas 
uppvisar brister och där ytterligare provborrningar har behövts göras. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är medveten om att en 
mer utvecklad säkerhetsanalys, SR-Site, kommer att lämnas in tillsammans 
med ansökan. SR-Site kommer därigenom inte att ingå i samrådet som sker 
innan en ansökan lämnas in. Det är därför av mycket stor vikt att samtliga 
frågeställningar som går att hantera under platsundersökningsfasen också 
belyses i SR-Can. Det är MKG:s uppfattning att säkerhetsanalysen SR-Can 
hade kunnat vara ett betydligt bättre underlag för samråd om 
kärnkraftsindustrin hade prioriterat kvalitet istället för att prioritera sin 
tidsplan för att ta fram en ansökan. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning befarar att kärnkraftsindustrins brådska att få fram en 
ansökan och tillstånd för att få börja bygga ett slutförvar är ett tecken på de 
mycket starka ekonomiska internationella intressen som finns inom 
kärnkraftsindustrin för att visa att slutförvarsfrågorna kan lösas. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning menar att myndigheterna, SKI 
och SSI, tydligt måste markera att industrin måsta anpassa sin 
ansökansplanering så att säkerhetsanalyserna kan göras på bästa sätt även 
om detta påverkar tidpunkten för när ansökan kan lämnas in. 

2.  Kärnkraftsindustrin måste slutföra för säkerheten viktiga delar av 
metodutvecklingsarbetet innan ansökan lämnas in  

Ett flertal frågeställningar som är av hög vikt för långsiktig säkerhet hanteras 
inte på ett tillfredställande sätt i SR-Can. Några av dem kan komma att 
hanteras i SR-Site men med gällande tidsplan för ansökan kommer mycket 
även att vara oklart i SR-Site. Det finns en stor risk för att kärnkraftsindustrin 
i SR-Site och i ansökan kommer att sakna svar på frågeställningar av vikt 
för långsiktig säkerhet som det måste finnas svar på innan byggnationen av 
slutförvaret påbörjas. Industrin kommer då, sin vana trogen, att hänvisa till 
att dessa frågor kommer att besvaras under vägens gång. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att alla frågor av 
vikt för systemets långsiktiga miljösäkerhet som kan besvaras innan 
byggnation påbörjas måste besvaras innan ansökan om att få bygga 
lämnas in. En annan ordning omöjliggör för myndigheter och andra aktörer 
att i samråd och i yttranden bedöma ansökan och dess underlag utgående 
ifrån den kunskap som skulle kunna finnas tillgänglig. Miljödomstolar och 
regering få då inte heller ett tillräckligt underlag för att ta ett beslut om att få 
börja bygga ett slutförvar. 
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Det är viktigt att den kunskap som kommer fram i det pågående forsknings- 
och utvecklingsarbetet som bedrivs av industrin kan ingå i det framtida 
samrådet och i en ansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, 
MKG:s, bedömning är att det kommer att behövas ytterligare forsknings- 
och utvecklingsarbeten, vilka delvis är av tidskrävande karaktär. Ett skäl är 
att berggrunds- och grundvattenförhållanden i Forsmark markant avviker 
från de förhållanden som industrins föreslagna metod har utvecklats för. 
Exempel på Forsmarkrelaterade frågeställningar som behöver avsevärt mer 
tid för utredning är: 

- Hur fungerar svällningen av bentoniten i det mycket torra berg som 
finns i Forsmark? 

-  Hur påverkar de höga bergspänningarna i Forsmark den långsiktiga 
säkerheten av slutförvaret? 

-  Finns det en risk att den lins som forsmarkförvaret skulle ligga i förstörs 
av en kombination av växande tektoniska spänningar och påverkan av 
en istid? 

Dessutom finns det andra mer generella frågor som rör ett slutförvar enligt 
kärnkraftsindustrins KBS-metod där  

- Hur påverkas bentonitleran i bufferten av olika fysiska, kemiska och 
biokemiska processer, allmänt, och mer specifikt i en miljö som liknar 
den som finns under en framtida istid? 

- Hur ska tunnelåterfyllningen göras på ett säkert sätt? 
- Hur sker ska kapslar som inte kommit på plats ordentligt i slutförvaret 

kunna återtas med full hänsyn tagen till den kraftiga strålningsmiljö som 
råder vid deponeringsplatsen? 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är medveten om att 
den säkerhetsanalys, SR-Site, som kärnkraftsindustrin lämnar in i samband 
med ansökan om att få bygga ett slutförvar är preliminär och att en slutgiltig 
säkerhetsanalys inte kan lämnas in förrän driftstillstånd begärs. En del 
underlag kan inte fås annat än under byggprocessen under jord. Bästa 
möjliga kunskap som kan fås om förutsättningarna att bygga ett långsiktigt 
säkert slutförvar måste finnas tillgängliga innan byggstart görs. MKG menar 
att det är oacceptabelt att en ansökan om tillstånd att få bygga ett slutförvar 
lämnas in innan denna kunskap föreligger och gjorts tillgänglig. 

Om kärnkraftsindustrin på grund av dålig planering i sitt forsknings- och 
utvecklingsarbete eller genom att berggrunds- och grundvattenförhållanden 
vid de platser för en platsundersökning avviker kraftigt från de förhållanden 
som metoden utvecklats inom (t ex i forskningslaboratoriet under Äspö) så 
måste forsknings- och utvecklingsarbetet fortsätta tills ett tillräckligt underlag 
finns innan ett slutförvar börjar byggas. Underlaget måste då finnas klart 
innan ansökan lämnas in. 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning menar att myndigheterna, SKI 
och SSI, tydligt måste markera att det inte får finnas viktigt forsknings- och 
utvecklingsarbete kvar att göra när en ansökan lämnas in. Forsknings- och 
utvecklingsarbete som kan göras innan slutförvaret börjar byggas även om 
det kan krävas en längre tid för att få fram resultaten. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill även i detta 
sammanhang påpeka att ett tillstånd att få börja bygga ett slutförvar kan 
kopplas till mycket starka ekonomiska intressen för kärnkraftsindustrin att 
visa att ett tillstånd finns för att få bygga ett slutförvar för kärnkraftsavfall i 
Sverige. Dessa intressen får inte negativt påverka arbetet med att ta fram 
en långsiktigt miljömässigt säker metod för slutförvar av högaktivt 
kärnkraftsavfall. 

3. Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprojekt för ett 
slutförvar av använt kärnkraftbränsle är en fortsatt strategi för att 
låsa in myndigheter, miljödomstolar och myndigheter i val av 
metod och plats 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att genom att ta 
fram säkerhetsanalysen SR-Can på otillräckligt underlag, men enligt sin 
tidsplan, tvingar kärnkraftsindustrin myndigheterna och andra aktörer att 
fortsätta att delta i en process att låsa in möjligheter till beslut som pågått i 
många år. Processen verkar ge möjlighet för myndigheter, regering, 
kommuner och andra aktörer att påverka inriktning av metodval- och 
utveckling och av platsval. Denna påverkan är dock endast skenbar så 
länge kärnkraftsindustrin inte låter sig påverkas av de kritiska påpekanden 
som myndigheter, regering, kommuner och andra aktörer har haft genom 
åren och fortsätter att framföra. Genom sitt egenmäktiga agerande och sitt 
stora informationskapacitetsövertag ges allmänheten uppfattningen att 
kärnkraftsindustrin har löst kärnavfallsfrågan även om det finns stora 
svårigheter kvar att lösa.  

MKG anser att myndigheterna, bör framföra det otillräckliga i denna 
situation till industrin och ser till att regeringen, kommunerna och andra 
aktörer får en reell möjlighet att påverka utvecklingen av det svenska 
kärnavfallsprojektet.  

4. Kärnkraftsindustrin använder inte försiktighetsprincipen vid val av 
vilka faktorer av betydelse eller scenarier för framtida mänskliga 
handlingar som tas med i säkerhetsanalysen 

I säkerhetsanalysen tas först ett stort antal faktorer av betydelse (FEP - 
features, events and processes) för analysen fram. I den fortsatta analysen 
begränsas de faktorer som anses vara av vikt för den långsiktiga 
säkerheten. Det är otydligt hur denna urvalsprocess gått till och uppfattning 
kan i vissa fall fås att några av faktorerna sorterats bort för att de är svåra 
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att hantera eller kan leda till resultat som inte är önskvärda. Om 
försiktighetsprincipen i stället styrt urvalsprocessen hade säkerligen fler 
faktorer tagits med och faktorer som är osäkra eller svåra att hantera hade 
fått ges mer uppmärksamhet . 

På ett liknade sätt väljs i scenarieutvecklingsdelen i säkerhetsanalysen ett 
antal fall av framtida mänsklig påverkan (FHA - future human actions) ut av 
ett större antal fall. Även här hade en användning av försiktighetsprincipen 
lett till ett annat urval, bland annat hade fall med avsiktlig mänsklig påverkan 
inte kunnat sorteras bort såsom ointressanta att hantera inom 
säkerhetsanalysen. 

När kärnkraftsindustrin väljer scenarier i säkerhetsanalysen SR-Can kan 
industrin således utesluta vissa processer efter endast en begränsad analys 
eller preliminära bedömningar. På så sätt kan industrin gallra bort scenarier i 
säkerhetsanalysen som inte ger för industrin önskat resultat i 
risksummeringen.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SKI och SSI, är observanta på att uteslutningen av vissa processer kan leda 
till resultat vid modelleringen som visar orealistisk hög långsiktig säkerhet. 
Kan kärnkraftsindustrin visa att en bortgallring av scenarier i 
säkerhetsanalysen SR-Can inte gjorts på ett sätt så att scenarier som inte 
ger önskat resultat i risksummeringen inte tagits med? 

5. Hur överförbar är undersökningsdata och andra erfarenheter från 
kärnavfallslaboratoriet under Äspö vid säkerhetsanalysen av ett 
slutförvar i Forsmark? 

Berggrunden och grundvattenförhållandena vid platsundersökningen i 
Forsmark är mycket olik berggrunden och grundvattenförhållandena i 
forskningslaboratoriet under Äspö i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk 
och Laxemarområdet. Bergspänningarna i berget är betydligt högre och 
genomsläppligheten för grundvatten, permeabiliteten, är betydligt lägre. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, måste värdera om data från provdeponeringar 
och andra undersökningar som genomförts i Äspö och erfarenheter från 
konstruktionen av laboratoriet är tillräckligt användbara vid ett eventuellt val 
av Forsmark som slutförvaringsplats. 

6. Kärnkraftsindustrin ger en missvisande bild av den långsiktiga 
säkerheten av sin slutförvarsmetod genom att bara använda 
Forsmarksberget i de presenterade resultaten 

Kärnkraftsindustrin gör i säkerhetsanalysen en poäng av att deras metod är 
robust genom att mot slutet av säkerhetsanalysen redovisa ett antal olika 
scenarier där det finns stora skador på ett stort antal kapslar och/eller där 
bufferten är borta. I dessa scenarier kommer doserna till människor på lång 
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sikt upp till nivåer som i flera fall ligger i nivå den naturliga 
bakgrundsstrålningen på ytan. Även om detta är väldigt mycket över det av 
myndigheterna tillåtna gränsvärdet så kan det uppfattas som högst en 
fördubbling av den naturliga strålningen och därmed "inte så farligt".  

Vad industrin här gör är att enbart presentera analysresultaten med de 
preliminära berggrundsdatamängderna för Forsmark. Eftersom berget i 
Forsmark har visat sig vara relativt fri från sprickor och ha låg permeabilitet 
för vatten så kan Forsmarkberget ge en barriäreffekt som saknas i normalt 
vattenförande svenskt berg. På så sätt försöker industrin lyfta fram att deras 
metodval är robust när de beräkningar som tas fram, om de är riktiga, 
endast gäller ett väldigt speciellt berg. Om kärnkraftsindustrin hade visat 
motsvarande modelleringar för Laxemar, något som industrin undvikit i 
säkerhetsanalysen, så hade resultatet blivit mycket annorlunda. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, bör se till att kärnkraftsindustrin kompletterar 
säkerhetsanalysen SR-Can med diagram som visar resultaten for Laxemar 
för alla de modelleringar i rapporten där nu endast resultaten för Forsmark 
är redovisade. En sådan komplettering kan göras så att dataunderlag för det 
slutgiltiga lokaliseringsvalet i Laxemar kan användas. 

7. Kärnkraftsindustrin räknar med för små risker för mer omfattande 
långsiktiga läckage från slutförvaret 

I säkerhetsanalysen SR-Can antar kärnkraftsindustrin att det i en 
referensutveckling inte uppstår några kapselbrott under den första 
glaciationscykeln (ca 100 000 år), och att endast ett fåtal kapslar börjar 
läcka under en tidslängd på en miljon år. 

I de scenarier som redovisas i säkerhetsanalysen görs i stället antaganden 
om att några enstaka kapslar skadas på grund av korrosion under den 
första glaciationscyklen och resultatet av en analys av följderna ger en 
risksummering där Laxemar ligger på myndigheternas riskgräns medan 
Forsmark ligger en bra bit under gränsen (se figur på nästa sida).  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, måste granska om det är rimligt att bara ett 
fåtal kapslar börjar korrodera om en det finns en risk att sådan korrosion 
förekommer. Är det inte rimligt att anta att ett relativt stort antal kapslar 
börjar korrodera (som var fallet i den senaste säkerhetsanalysen SR-97) när 
det finns scenarier där korrosion av kapslarna finns med. Scenarierna i 
säkerhetsanalysen får inte vara konstruerade så att gränsnivåer uppnås 
genom att antaganden görs om att riskerna är små, när i själva verket till 
exempel riskerna av en påverkan av framtida istider ännu inte är tillräckligt 
utredda. 



  
 

 
 

9 (24) 

 

8. Hur stor är påverkan av tektoniska spänningar på ett eventuellt 
slutförvar i Forsmark? Kan linsen som slutförvaret placeras i 
spricka? 

Bergspänningar i den svenska berggrunden byggs upp av 
kontinentalplattornas rörelser. Dessa tektoniska spänningar är de som 
orsakar de höga bergspänningarna i den s k Forsmarkslinsen där 
kärnkraftsindustrin gör platsundersökningar för att eventuellt lokalisera ett 
slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. 

Under en istid låses bergspänningar in på grund av den ökade belastningen 
på jorskorpan. I samband med isavsmältningen orsakar den minskade 
belastningen att stora jordskalv kan utlösas för att återställa 
bergspänningar. Den i Sverige hittills kända största (ca 75 km långa) 
förkastningen förknippas t.ex. med jordskalv med en magnitud på minst 9. 
Sådana sen- och postglaciala förkastningar är kända över högsta kustlinjen 
där de inte eroderats under landhöjningen. Inga undersökningar har ännu 
gjorts som kan ge en bild av de tektoniska förhållandena omkring 
Forsmarkslinsen (eller i Oskarshamnstrakten) och dess funktion i den 
regionala skjuvzon som skär genom området. Då det inte har visats med 
t.ex. modelleringar att Forsmarkslinsen verkligen beter sig som en stabil 
bergvolym under ändrade bergspänningar, är antagandet om dess stabilitet 
oacceptabelt önsketänkande. Den tänkta förvaringsplatsen inuti skjuvlinsen 
i form ett utbrett horisontellt skikt med många utsprängda hålrum utgör en 
betydande försvagning. Hur linsen beter sig med dessa hålrum kräver också 
fler klargörande studier. I detta sammanhang är det också av betydelse 
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under vilken del av den förväntade istiden som isen utbredning resp. 
avsmältning berör de föreslagna förvaringsområdena.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, måste analysera påverkan av förändrade – 
både högre och lägre – tektoniska spänningar på Forsmarklinsen? Finns det 
risk för att hela linsen spricker rakt av vid påverkan av en istid (fysisk 
påverkan och landrörelser p g a isen i kombination med jordbävningar)? 
Finns det exempel på att andra linser havererat på ett liknande sett och 
varför har det skett? Kan själva slutförvaret utgöra en defekt som betyder att 
linsen spricker med låg vinkel genom slutförvaret så att ett stort antal 
kapslar krossas? 

9. Finns det mer påfrestande scenarier för istider som kan påverka 
säkerhetsanalysen? 

I säkerhetsanalysen används ett istidsscenario som upprepar den glaciation 
som skedde under den senaste istiden som ägde rum, den så kallade 
Weichseliska istidscykeln. Under denna istid skedde ett antal nedisningar 

 
 

som kom och gick (se figur ovan tagen ur säkerhetsanalysen SR-Can). 
Nedisningarna blev större och större och de första två nådde inte de platser 
där kärnkraftsindustrin förbereder för ett slutförvar. Därmed så påverkas inte 
slutförvarslägena av att is finns ovanför slutförvaret förrän efter 55 000 till 
60 000 år. Om däremot industrin i sitt huvudscenario hade vänt på 
istidsscenariot så att de största nedisningarna kom redan från början hade 
säkerhetsanalysen förmodligen gett ett annat resultat. 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning menar att myndigheterna, SKI 
och SSI, bör granska hur säkerhetsanalysen i SR-Can påverkas om 
exempelvis ordningen av de tre glaciationerna i huvudistidsscenariet bytte 
plats i tiden så att den största glaciationerna kommer först? Hur skulle 
risksummeringen i säkerhetsanalysen (se nedan) för Forsmark i 
Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun se ut om en 
sådan förändring av huvudscenariot för istider gjordes. Vilka faktorer 
påverkas mest av en sådan förändring (lerbarriär, kopparkapsel, 
jordbävningar, m fl)? 

 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill uppmärksamma 
myndigheterna på att kärnkraftsindustrin nyligen har lagt ut uppdrag till 
Stockholms universitet (SUCLIM) för att utveckla metoder för att simulera 
istidsutveckling. Frågan är om data från detta projekt kan finnas tillgänglig till 
ansökan (SR-Site). 

10. Hur påverkas spjälkning av berg, speciellt i Forsmark, 
slutförvarets långsiktiga säkerhet 

Om ett slutförvar i Östhammars kommun lokaliseras till det område i 
Forsmark där platsundersökningen utförs kommer berget som förvaret 
placeras i ha mycket stora bergspänningar. Vid byggnation i berg och efter 
byggnationen är klar kommer berg att spjälkas av från insidan av 
deponeringshål och tunnlar i slutförvaret. Hur påverkas den långsiktiga 
miljösäkerheten av spjälkning av berg i deponeringshål och tunnlar i 
slutförvaret? 
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11. Kärnkraftsindustrin lägger för mycket vikt på kemi i 
säkerhetsanalysen. Mer fokus behöver läggas på mikrobiologiska 
processer och biokemiska hot mot industrins slutförvarssystem. 

Vid ett symposium om kopparkorrosion anordnat av Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, i april 2005 drogs slutsatsen att det känsligaste 
antagandet i kärnkraftsindustrins säkerhetsmodellering är att det inte blir 
någon bakteriell aktivitet leran under 1 miljon år. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill peka på att det i 
säkerhetsanalysen finns en nästan total avsaknad av diskussioner av hur 
mikrobiologiska processer kan påverka den långsiktiga säkerheten av ett 
slutförvar. Den diskussion som finns handlar om att försöka visa att 
mikrobiologiska processer kan hindra syre från att nå slutförvaret. 

Kärnkraftsindustrin lägger för mycket vikt på att försöka förstå kemiska 
processer i berggrunden när de viktigaste hoten mot slutförvaret kan vara 
bakteriella processer som påverkar de kemiska processerna som kan hota 
lerbufferten och kopparkapseln. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning menar att myndigheterna, SKI 
och SSI, måste få kärnkraftsindustrin att lägga mer resurser på att studera 
kopplingen mellan mikrobiologi och kemi i slutförvaret även om resultaten 
skulle kunna vara negativa för deras slutförvarskoncept. Myndigheterna 
måste själva stärka sin kompetens och knyta ytterligare expertkompetens 
inom området till sig. 

12. Det behövs mycket mer utvecklingsarbete för att testa 
bentonitbufferten när det slutliga valet av typ av bentonitlera har 
gjorts 

Kärnkraftsindustrin har ännu inte bestämt vilken sorts bentonitlera som ska 
användas i bufferten kring kopparkapslarna. Ett sådant val måste göras 
innan tillstånd sker och omfattande undersökningar och experiment måste 
göras för att visa att just den lera som valts uppfyller satta kriterier. Det 
verkar vara stora problem med att visa att bentonitbarriären kommer att 
hålla under en istid. Hur sak kärnkraftsindustrin göra detta specifikt för den 
lera som de slutligen gäller. Detta är inget som får lämnas till efter 
tillståndsprövningen. Vilken tidsplan finns och till vilken kostnad ska detta 
ske? 

13. Vilka är de viktigaste faktorerna som hotar att förstöra lerbarriären 

Om grundvatten kommer i kontakt med kopparkapseln kan sulfider och 
under vissa omständigheter även syre komma åt kapseln vilket ger 
korrosion. I så fall är också kapseln en tveksam barriär. Det som ska hindra 
sulfider och syre att komma åt kapseln är ett lager med bentonitlera. Denna 
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lera är därför viktig för funktionen av den långsiktiga säkerheten 
kärnkraftsindustrins slutförvarsprojekt enligt KBS-systemet.  

Vilka hot finns det för att bentonitleran ska skadas eller försvinna och 
därmed öka för en betydande risk för att slutförvaret börjar läcka? 

14. Det behövs göras fullskaleförsök med återfyllning av 
deponeringstunnlar och accesstunnlar innan ansökan lämnas in 

Det finns fortfarande stora oklarheter om hur återfyllnaden av 
deponeringstunnlar och accesstunnlar ska ske, både vad gäller materialval 
och metodik. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
risken för att det bildas kanaler i "taket" på tunnlarna när återfyllnaden sätter 
sig gör att fullskaleförsök måste genomföras och utvärderas innan ansökan 
lämnas in. Om så inte sker kan en säkerhetsanalys inte såsom skett i SR-
Can antaga att "återfyllda deponeringstunnlar har begränsad betydelse som 
transportväg för radionuklider". 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning menar att myndigheterna, SKI 
och SSI, måste få kärnkraftsindustrin att lägga mer resurser på att 
undersöka hur återfyllnaden av deponeringstunnlar och accesstunnlar ska 
ske, 

15 Det behövs ytterligare utredningar av riskerna för genombrott i 
kopparkapsel på grund av korrosion 

När bentonitleran är borta kan korrosion av kopparkapseln ske, om inte 
tidigare. Korrosion kan ske om kapselns koppar kommer i kontakt med 
klorider, sulfider och syre. 

Vid symposiet om kopparkorrosion anordnat av Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, i april 2005 lyftes frågan om behovet om att utföra 
ytterligare experimentellt arbete för att undersöka korrosion i salt miljö med 
närvaron av sulfider. Denna fråga bör myndigheterna följa upp ordentligt. 

I övrigt är det viktigt med en samlande redovisning av de processer som 
identifierats som kan ge korrosion av kopparkapseln? Under vilka 
omständigheter uppträder dessa processer. Hur påverkar biokemiska 
processer orsakade av mikrobiologisk aktivitet korrosionshastigheten i olika 
scenarier? Hur lång tid tar det för att få genombrott i en genomsnittlig kapsel 
under dessa förutsättningar? 

16. Kärnkraftsindustrins permafrostmodellering bör granskas, 
inklusive påverkan på grundvattnets kemiska sammansättning 

I säkerhetsanalysen anger kärnkraftsindustrin att permafrost inte kommer att 
nå slutförvaret i framtida glaciationscykler. Eftersom en frysning av 
bentonitbufferten skulle vara ett allvarligt hot mot den långsiktiga säkerheten 
av slutförvaret är detta viktigt. Den modellering som kärnkraftsindustrin 
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hänvisar till i säkerhetsanalysen är endast gjord av industrins eget 
kärnavfallsbolag. Det är viktigt att en oberoende modellering verifiera 
industrins permafrostmodellering. 

Värmeutvecklingen i slutförvaret minskar med tiden men kommer att finnas 
kvar under flera glaciationscykler. Hur påverkar denna värmeutveckling 
utseendet av permafrosten och hur påverkar detta utseende i sin tur 
hydrologin runt slutförvaret? Slutligen, hur påverkas grundvattenkemin av 
att slutförvaret påverkar utbredningen på permafrosten ovanför slutförvaret? 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, speciellt bör granska industrins modellering av 
permafrostens påverkan på slutförvaret, både direkt påverkan på 
bentonitbufferten och indirekt påverkan genom möjliga förändringar av 
grundvattnets kemi. 

17. Säkerhetsanalys måste kompletteras med ny data från Laxemar så 
fort den är tillgänglig 

Kärnkraftsindustrin har sagt att berget i södra delen av Laxemar och även 
utanför platsundersökningsområdet kan vara bättre än det relativt dåliga 
berg som hittills visat sig finnas i området. Industrin behöver borra ytterligare 
borrhål för att undersöka Laxemarberget eftersom det är svårt att finna plats 
för ett slutförvar inom området. 

När kommer data från detta berg presenteras? Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, SKI och SSI, får 
kärnkraftsindustrin att ta fram en komplettering av säkerhetsanalysen SR-
Can med detta underlag. 

18. Efter en istid kan kopparkapseln vara en enda konstgjord barriär – 
och det finns ingen naturlig barriär 

När bentonitleran inte längre skyddar kopparkapseln från korrosion är det, 
med de lokaliseringar kärnkraftsindustrin valt för platsundersökningar, 
endast kopparkapseln som är en barriär för att förhindra skada på människa 
och miljö. Berget utgör en naturlig barriär, men med de korta 
genombrottstider som finns på de valda platserna (50-100 år) finns ingen 
fungerade naturlig barriär. 

Hur lång tid skulle det ta innan kopparkapseln blir den enda barriären i 
slutförvaret om istidsscenariet ändras? 

19. Kärnkraftsindustrin har en glidande beskrivning av krav och 
önskemål under utvecklingen av KBS-metoden och under 
platsundersökningsperioden 

I sin analys (2006-12-20) av de preliminära säkerhetsanalyserna av 
platsundersökningarna kritiserade myndigheterna Statens 
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kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
kärnkraftsindustrin för att glida i frågan om vad som är krav och vad som 
önskemål för de egenskaper en lokalisering av ett slutförvar ska ha. Även 
tidigare i platsundersökningsprocessen vid val av platser har industrin 
förändrat sin syn på "vad som är bra nog berg". Det finns en risk att 
industrin anpassar sina krav efter det berg och de grundvattenförhållanden 
som är tillgängliga i stället för att utgå från fastställda krav som inte kan 
ändras i platsvalsprocessen. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SKI, och SSI, är uppmärksamma på hur kärnkraftsindustrins krav på berg, 
grundvatten och andra egenskaper av vikt för val av plats förändras med 
tiden? MKG efterlyser en tydlig redovisning av de ursprungliga kraven och 
önskemålen samt ett tydliggörande av vilka krav och önskemål 
kärnkraftsindustrin arbetar efter idag. Vi vill därefter föra en diskussion med 
myndigheterna i denna fråga. 

20. Varför är avsiktliga framtida mänskliga handlingar som ger 
säkerhetsproblem, t ex spekulativa intrång, inte med i 
säkerhetsanalysen?  

I underlagsrapporten till SR-Can där möjliga framtida mänskliga handlingar 
analyseras (SKB TR-06-24 Handling of future human actions in the safety 
assessment SR-Can) skrivs följande: 

"There is an international consensus ... also clearly stated 
in Swedish law ... that the society that receive the benefits, 
or more specifically the nuclear power producers that 
receive the profits, of the electric power production and 
generate the radioactive waste should bear the 
responsibility for developing a safe disposal system. In 
doing so, the freedom of action and safety of future 
generations have to be taken into account, as far as 
reasonable possible. However, current society cannot be 
required to protect future societies from their own 
intentional and planned activities, if they are aware of their 
consequences. This is valid irrespective of the intent of the 
planned actions, i.e. whether they are carried out for 
benevolent or malicious reasons. Based on this 
consideration, it is concluded that only inadvertent human 
actions need to be considered in the design and safety 
assessments of repositories for radioactive waste." 

Genom ett enkelt konstaterande bestämmer kärnkraftsindustrin att avsiktliga 
mänskliga intrång inte behöver tas med i säkerhetsanalysen. Detta rimmar 
illa med försiktighetsprincipen. Beslutet kan ses som ett tecken på att den 
metod som kärnkraftsindustrin valt, men en relativt ytnära placering av 
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slutförvaret, i själva verket innebär stora problem med långsiktig säkerhet 
från avsiktliga mänskliga intrång. Särskilt som stora transportvägar redan 
föreligger i berggrunden och kan utrymmas med avsevärt mindre arbete 
jämfört med anläggningen av dem.  I nästa avsnitt diskuteras problemen 
med långsiktiga risker med kärnvapenspridning. 

En annan typ av avsiktliga mänskliga intrång är så kallade spekulativa 
intrång där mytbildning kring innehållet i slutförvaret gör att människor letar 
upp det och utan kunskap om dess innehåll tar sig ner. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SKI och SSI, tar initiativ till att se till att avsiktliga och spekulativa intrång tas 
med mycket utförligare i säkerhetsanalysen. 

21. Det finns långsiktiga risker för kärnvapenspridning från plutonium 
i ett tillslutet slutförvar och dessa måste analyseras mycket 
noggrannare i säkerhetsanalysen 

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. I den svenska sammanfattande översättningen av 
säkerhetsanalysen SR-Can (SKB R-07-24) ges följande beskrivning av 
detta långsiktiga hot (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." 

Kärnkraftsindustrin skriver "åtminstone inte så som samhället ser ut idag" 
och använder de värderande termerna "omfattande", "rimligen" och 
troligen": Detta visa dels att industrin förstår att det skulle kunna vara 
annorlunda i framtiden, dels att industrin saknar kunskap i dessa frågor. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det finns ett 
flertal scenarier där det tvärtom är troligt att materialet skulle kunna komma 
till användning i militärt syfte eller terrorsyfte. 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 
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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 
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. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SKI och SSI, till kärnkraftsindustrin lyfter upp frågan om långsiktiga risker för 
kärnvapenspridning så att kärnkraftsindustrin tar fram en genomarbetad 
analys av de långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning från plutonium i ett 
tillslutet slutförvar. 

22. Det behövs behov av ytterligare experimentella data för påverkan 
av bentoniten av en temperatur på över 100 grader och påverkan 
vid närvaro av järn  

Kärnkraftsindustrin har det senaste året ändrat på det krav som ställs på 
yttemperaturen mot kapseln bentonitleran i ett slutförvar. Har 
kärnkraftsindustrin experimentella data som visar hur bentonitleran 
påverkas av en temperatur på över 100 grader?  

Om en kopparkapsel skulle gå sönder så kan järn ifrån behållarens insats 
påverka bentonitleran. Har kärnkraftsindustrin experimentella data som 
visar hur bentonitleran påverkas av järn? 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SKI och SSI, är observant på dessa frågeställningar. 

23. Det finns ett behov att ha med en utförlig redovisning av kemiska 
miljörisker från avfallet i säkerhetsanalysen 

Förutom långsiktiga risker med strålning från ett slutförvar med använt 
kärnkraftsbränsle finns det en risk för miljöpåverkan från de stabila 
kemikalier som bildas i de radioaktiva sönderfallskedjorna. Bly är ett sådant 
giftigt ämne som bildas.  
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hittar inget i 
säkerhetsanalysen om de långsiktiga kemiska riskerna, MKG vill att 
myndigheterna, SSI och SKI, möjlighen med stöd av Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektion, bevakar hur kärnkraftsindustrin hanterar denna fråga i 
den fortsatta säkerhetsanalysen. 

24. Riskerna för en förhållandevis tidig istid behöver ytterligare 
analys 

Det finns vetenskapligt presenterade teorier som säger att den förstärkta 
växthuseffekten med resulterande klimatförändringar kan resultera i en 
snabbare nedisning eftersom tidigare istider förgåtts av en uppvärmning och 
avisning av området kring nordpolen.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ber myndigheterna, 
SSI och SKI, att bevaka frågan om riskerna för att det kan bli en tidig istid 
orsakad av den förstärkta växthuseffekten och de resulterande 
klimatförändringarna? 

25. Vikten av kolloider vid transport av radioaktiva partiklar till 
biosfären behöver utredas ytterligare 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i samrådet för ett 
slutförvar för använt kärnkraftsbränsle lyft frågan om hur ny kunskap om 
kolloiders roll i transport av radioaktiva partiklar påverkar den långsiktiga 
säkerheten av ett slutförvar. Se t ex artikeln i Chemistry World i oktober 
2006 med titeln "Plutonium hitchhikers take the fast stream" 
(http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2006/October/26100602.asp). 

MKG vill att myndigheterna, SSI och SKI, bevakar att transport av 
radioaktiva partiklar med kolloider fullt ut tagits med i säkerhetsanalysen 
SR-Can? 

26. Säkerhetsmässiga fördelar och möjligheten att lägga ett slutförvar 
på större djup (1000 m) behöver utredas ytterligare 

Om slutförvaret lokaliseras vid andra platser än de som kärnkraftsindustrin 
valt skulle ett slutförvar kunna placeras på ett större djup, ner till 1 000 m. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att myndigheterna, 
SSI och SKI, bevakar frågan om industrins KBS-metod ska användas – är 
det inte då bättre att lägga förvaret så djupt som möjligt, säg vid 1000 m 
djup? 
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27. Vad är s k "metangasexplosioner" och skulle de skulle kunna 
påverka ett slutförvar under en glaciationscykel 

Det har framförts att metangasexplosioner kan vara ett långsiktigt hot mot 
ett slutförvar. MKG vill att myndigheterna, SSI och SKI, bevakar om det 
behövs en analys av detta hot i säkerhetsanalysen. 

28. Deponerings- och återtagsexperiment med kopparkapslar måste 
göras om så att det är klart att deponering och återtagning 
kommer att fungera i en strålningsmiljö som liknar situationen i 
det föreslagna deponeringsystemet 

Ett deponerings och återtagsexperimentet av en eller fler kopparkapslar har 
gjorts i Äspölaboratoriet.  

MKG vill att myndigheterna, SSI och SKI, undersöker om experimentet 
gjorts som om kapseln skulle ge den strålmiljö som en nydeponerad kapsel 
skulle ge i ett deponeringshål? Bör inte industrin visa att deponering och 
återtag av kapslar som är radioaktiva kan göras på ett tillförlitligt sätt innan 
ett eventuellt beslut tas om att få påbörja byggandet av ett slutförvar? 

29. Kärnkraftsindustrin ger en missvisande bild av den långsiktiga 
strålningsfarligheten av kärnavfallet 

I den svenska sammanfattande översättningen av säkerhetsanalysen SR-
Can (SKB R-07-24) upprepar kärnkraftsindustrin en myt, 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 21 i 
rapporten visas bilden på nästa sida.  

I figuren anges att strålningsaktiviteten jämförs med den för naturliga 
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 för att göra bränslet 
som visas i diagrammet utan aktiviteten av den mängd uran som används 
för att göra motsvarande mängd bränsle. Det spelar stor roll om jämförelsen 
är med massan naturligt uran eller massan uranmalm med motsvarande 
mängd uran i. 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 själva figuren. 
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I figuren bör dessutom den i Sverige naturliga/genomsnittliga 
strålningsaktiviteten anges som ett intervall mellan låg (t.ex. i 
sedimentberggrund) och hög (t.ex. i granitberggrund). Att jämföra med 
aktivitetens hos naturlig (ej närmare specificerad) uranmalm är vilseledande. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, måste vara medvetna om att den aktuella 
figuren är missvisande om den uppfattas som att använt kärnkraftsbränsle i 
ett slutförvar har samma strålning som berg med uranmalm efter ett par 
hundra tusen år. MKG har i samrådet begärt att kärnkraftsindustrin tar fram 
en figur som verkligen visar hur aktiviteten i naturlig uranmalm förhåller sig 
till aktiviteten i det använda kärnkraftsbränslet över tiden. 

30. Vilka slutsatser för industrins förmåga att framgångsrikt 
slutförvara använt kärnkraftsbränsle kan dras av 
kärnkraftsindustrins misslyckande med kvalitetskontrollen i 
slutförvaret för låg- och medelaktivt afall, SFR  

I maj i år beslutade Statens strålskyddsinstitut, SSI, att stänga slutförvaret 
för låg- och medelaktivt avfall, SFR, som ligger bredvid Forsmarks 
kärnkraftverk. Kärnkraftsindustrin hade då så kraftigt misskött deponeringen 
i slutförvaret att det är osäkert om den långsiktiga säkerheten av slutförvaret 
kan garanteras. Bland annat har tillståndet? för ett antal ämnen överskridits. 

Kärnkraftsindustrin säger att den kommer att räkna om och på det sättet 
visa att den långsiktiga säkerheten i slutförvaret SFR inte är hotad av de 
överskridna gränsvärdena. Detta påminner om hur kärnkraftsindustrin i 
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arbetet med att ta fram ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle gör nya 
modeller för att visa att det inte finns problem med hur industrin bedriver sitt 
arbete med metodutveckling och lokalisering. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att 
myndigheterna, SKI och SSI, i sin bedömning av kärnkraftsindustrins 
förutsättningar att genomföra ett slutförvarsprojekt för använt 
kärnkraftsbränsle tar i beaktning kärnkraftsindustrin oförmåga att klara av 
slutförvaringen av låg- och medelaktivt avfall på ett tillfredställande sätt. Hur 
ska kärnkraftsindustrin på ett trovärdigt sätt kunna visa att den kommer att 
klara av att genomföra den betydligt svårare uppgiften att slutförvara det 
högaktiva använda kärnkraftsbränslet? 

31. Det behövs ett arbete med att utveckla begreppen naturliga, 
konstgjorda (tekniska) och multipla barriärer 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att 
myndigheterna, SKI och SSI, ytterligare bör utveckla synen på vikten av 
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 och att de kan visas fungera tillsammans med de 
naturliga barriärerna. 

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 har merparten valt att i första hand förlita sig på robusta 
naturliga barriärer (se tabell på nästa sida). I Belgien, Frankrike och 
Schweiz planeras för slutföring i lerformationer, i Tyskland i 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. 
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Tabellen är hämtad från KASAM-rapporten Kunskapsläget inom 
kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38), s 20. 

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 har merparten valt att i första hand förlita sig på robusta 
naturliga barriärer (se tabell ovan). I Belgien, Frankrike och Schweiz 
planeras för slutföring i lerformationer, i Tyskland i 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. MKG ser det som mycket viktigt att robusta naturliga 
barriärer används i det framtida slutförvarssystemet. Med tanke på det stora 
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tidsrymder som ett slutförvar måste ha fullgod funktion måste de tekniska 
barriärerna kompletteras med robusta naturliga barriärer. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill i detta 
sammanhang påpeka att ett genomförande av den alternativa metoden 
djupa borrhål skulle slutförvarssystemet även i Sverige få 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. 

32. En större vikt behöver läggas på risk för skador på naturmiljön 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att 
riskbedömningarna i säkerhetsanalysen är alltför människocentrerade. Det 
är troligt att innan slutförvaret tagits i drift så kommer synen på vilka risker 
för skador från radioaktiv strålning på djur och natur som kan tillåtas 
skärpas. MKG anser att myndigheterna redan nu bör förbereda för att 
säkerhetsanalysen i framtiden inte kan vara så antropocentrisk som den är 
idag. 

33. Det finns ett fortsatt behov av att undersöka alternativa metoder 
och alternativa lokaliseringar. 

Det är viktigt att inse att den föreslagna förvaringsmetoden innebär en 
koncentration av extremt vådliga och fullständigt onaturliga material till en 
liten volym i berggrunden nära markytan i ett hydrogeologisk olämpligt läge. 
Därför ar det angeläget att alternativa förvaringsmetoder som inte har alla 
dessa nackdelar verkligen utreds på ett seriöst sätt innan man fattar beslut 
om förvaringsmetod. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
anser att den alternativa metoden djupa borrhål bör utredas ytterligare innan 
en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in. MKG menar att denna 
fråga bör bli central i myndigheternas och regeringens bedömning av 
kärnkraftsindustrins FUD-rapport som kommer att presenteras i 
månadsskiftet september-oktober. 

De nuvarande lokaliseringsalternativ som kärnkraftsindustrin valt ligger 
båda i så kallade utströmningsområden för grundvatten vid östersjökusten. 
Detta gör att när ett slutförvar börjar läcka tar det relativt kort tid (50-100 år 
har nämnts) för radioaktiva ämnen att nå människa och miljö. Med de 
nuvarande lokaliseringsalternativen är därigenom berget en tveksam 
barriär, vilket är en mycket stor brist. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, anser att alternativa lokaliseringar i 
inströmningsområden ovanför högsta kustlinjen bör utredas ytterligare innan 
en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in. MKG menar att även 
denna fråga bör bli central i myndigheternas och regeringens bedömning av 
kärnkraftsindustrins FUD-rapport som kommer att presenteras i 
månadsskiftet september-oktober. 
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Avslutande ord 

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hoppas att 
dessa synpunkter och frågor kan stimulera myndigheterna, SKI och SSI, i 
deras granskningsarbete. 
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