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Frågeställningar av vikt för den långsiktiga säkerheten av 
ett slutförvar av KBS-typ under en istid 
 
Kärnkraftsindustrin arbetar genom sitt kärnavfallsbolag SKB AB med att 
förbereda en ansökan att få bygga ett slutförvar för det kraftigt radioaktiva 
använda kärnbränslet. Det använda kärnbränslet är högaktivt kärnavfall från 
kärnkraftverken. Kärnavfallsbolaget planerar att använda en metod som 
brukar benämnas KBS-metoden. Metoden innebär att det högaktiva 
kärnavfallet deponeras i gruvgångsliknande tunnlar i berggrunden ungefär 
500 m under marken. Avfallet i slutförvaret kan skada människor och miljö 
under minst 100 000 år. För att minska riskerna för att slutförvaret börjar 
läcka ska avfallet omges av kopparkapslar och lera. För närvarande 
undersöker kärnavfallsbolaget två platser för att se om den berggrund och 
grundvattenmiljö som finns där är lämplig för lokalisering av ett slutförvar. 
Båda platserna ligger strax intill ett kärnkraftverk och vid Östersjön – i 
Forsmark i Östhammars kommun och i Laxemar i Oskarshamns kommun. 
 
Den ideella föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
erhåller sedan 2005 medel ur Kärnavfallsfonden för att kunna delta i 
samrådsprocessen inför kärnavfallsbolagets ansökan. MKG granskar 
kärnavfallsprojektet för att identifiera frågeställningar som är viktiga för att 
för att ta fram den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa lösningen för 
att slutförvara det kraftigt radioaktiva använda kärnbränslet.  
 
MKG har under sitt granskningsarbete funnit en grupp frågeställningar som 
föreningen anser behöver utredas mycket utförligare än vad som hittills varit 
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fallet. Frågeställningarna är av betydelse för hur den långsiktiga säkerheten 
av ett slutförvar av KBS-typ påverkas under en istid. 
 
Enligt de fastlagda kriterierna ska slutförvaret inte påverkas negativt under 
en istid. MKG anser att det finns oklarheter om ett slutförvar kommer att 
klara av att inte börja läcka under nästa istid, som förväntas komma och gå 
under de närmaste 100 000 åren. Följande saker kan hända som påverkar 
slutförvaret negativt enskilt eller i kombination: 
 
– grundvatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den 
skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva 
använda kärnkraftsbränslet eller leran som används som fyllnadsmaterial i 
deponeringstunnlarna 
– när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga 
ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion (i 
vardagligt tal "rosta") 
– det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och 
reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och 
kopparkapslarna. 
 
MKG är orolig för att påfrestningarna på ett slutförvar av KBS-typ under en 
istid kan bli så stora att utsläpp från slutförvaret kan orsaka skada eller 
olägenhet för människors hälsa och miljön, om än i en framtid som ligger 
efter nästa istid. Frågan om säkerheten av ett slutförvar under en istid är 
mycket viktig för att kunna bedöma lämpligheten av att använda den nu 
planerade metoden för slutförvar av använt kärnbränsle i Sverige. 
 
Det som gör att MKG nu vänder sig till myndigheterna med denna fråga är 
att dessa frågeställningar har varit kända för kärnavfallsbolaget och 
myndigheterna under en längre tid. Detta har varit fallet utan att frågorna 
har utretts på ett sätt som gör att man kan avfärda dem som ett långsiktigt 
hot mot säkerheten för ett slutförvar av KBS-typ. Samtidigt finner inte MKG 
att frågeställningarna hanteras aktivt i nuläget. 
 
MKG har granskat det arbete som skett de senaste åren i de särskilda 
samråd som myndigheterna och kärnavfallsbolaget genomför om 
platsundersökningar (PLU-samråd) och system och säkerhetsanalys (SSA-
samråd). MKG kan inte se att de ovan nämnda frågeställningarna har 
hanterats i dessa samråd. I PLU-samråden finns en lista med 
frågeställningar som bevakas och i denna lista saknas frågeställningarna. I 
SSA-samråden finns ingen motsvarande lista och det är därför svårare att 
avgöra hur frågor som rör säkerhet och system hanteras i SSA-samråden. 
 
MKG har dessutom granskat den verksamhet som Statens 
kärnkraftinspektions expertråd INSITE har haft. INSITE har en lista med 
frågeställningar som bevakas men på denna lista kan inte MKG finna att de 
ovan nämnda frågeställningarna hanteras annat än indirekt i något fall. 
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När MKG har lyft dessa frågor vid de länsvisa samrådsmöten som ägt rum i 
Östhammar och Oskarshamn i mars 2006 har myndigheter och 
kärnavfallsbolaget hänvisat till att dessa frågor ska redovisas av 
kärnavfallsbolaget i sin säkerhetsredovisning SR-Can som beräknas bli klar 
i höst och att myndigheterna då ska granska frågan. 
 
MKG känner till att dessa frågeställningar i någon mån har diskuterats i 
samband med myndigheternas granskning av kärnavfallsbolagets 
återkommande redovisningar av sitt forsknings- och utvecklingsprogram 
(FUD). FUD-programmet presenteras och granskas var tredje år och det 
senaste programmet kom 2004. I sin granskning av kärnavfallsbolagets 
FUD-04 konstaterar myndigheterna att kärnavfallsbolaget forskar vidare 
med frågeställningarna och nöjer sig med detta. I sitt yttrande till regeringen 
säger SKI endast att "SKB [kärnavfallsbolaget] bör tydligare klargöra hur 
man försäkrar sig om att studerade klimatscenarier belyser de viktigaste 
påfrestningarna för barriärerna som beror på klimatet". 
 
MKG ställer följande frågor till myndigheterna: 
 
1. Anser myndigheterna att de frågeställningar som tagits upp ovan i 
dagsläget är tillfredställande utredda eller finns det fortfarande frågetecken 
som måste rätas ut? 
 
2. Hur avser myndigheterna hantera dessa frågeställningar i framtida 
samråd med kärnavfallsbolaget? Hur kommer myndigheterna att använda 
sina expertråd och andra oberoende experter för att ge ökad klarhet vad 
gäller dessa frågeställningar? 
 
3. Kommer arbetet i de särskilda samråden om system och säkerhet (SSA-
samråden) i framtiden systematiseras så att det även där finns en frågelista 
som gör det möjligt att följa och granska arbetet med olika frågeställningar? 
 
MKG anser att det är viktigt att frågeställningen om den långsiktiga 
säkerheten av ett slutförvar av KBS-typ under en istid får en allsidig och 
oberoende granskning. KBS-metoden har utvecklats under trettio år utan att 
det officiella granskningssystemet har resulterat i en tillräcklig kunskap om 
denna frågeställning. MKG frågar därför även myndigheterna: 
 
4. Eftersom kärnavfallsbolaget dröjer med att utreda och lämna svar som 
visar att ett slutförvar av KBS-typ kommer att vara säkert under en 
kommande istid, har myndigheterna planer på att med hjälp av egen 
expertis utreda ovanstående frågeställningar så att det finns tillräcklig 
kunskap inom myndigheterna inför kommande granskningar av KBS-
metoden? 
 
MKG lyfte under våren 2005 frågan om att ge föreningen observatörsstatus 
på de särskilda samråden mellan kärnavfallsbolaget och myndigheterna och 
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på de gemensamma expertrådsmöten som genomförs. Föreningen är 
medveten om att myndigheterna anser att det är kärnavfallsbolaget som i 
första hand styr och bestämmer över dessa samråd och är beredd att ta en 
förnyad diskussion med bolaget om denna fråga. Förra gången MKG 
frågade myndigheterna om deras syn på observatörsstatusfrågan svarade 
Statens kärnkraftinspektion (SKI) att den var negativ till detta medan 
Statens strålskyddsinstitut (SSI) svarade att man inte motsätter sig att MKG 
och andra ideella organisationer får delta vid PLU- och SSA-samråd. MKG 
frågar slutligen: 
 
5. Kan myndigheterna inför MKG:s fortsatta diskussioner med 
kärnavfallsbolaget yttra sitt stöd för att MKG får observatörsstatus vid de 
särskilda samråden och de gemensamma expertgruppsmötena? 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) väntar på 
svar på ovanstående fem frågor. 
 
 
Göteborg som ovan, 
 
 
Johan Swahn 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


