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Kommentar angående djupa borrhål med anledning av Agenda i SVT 8 
oktober 
 
I SVT:s Agenda i går förde Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, fram 
argument kring djupa borrhål som slutförvarsmetod. Bland annat 
menar SNF att vi ska forska mer och skaffa fram ”jämbördigt” underlag 
på djupa borrhål och därmed skjuta på beslutet i ett tiotal år. 
 
SKB:s kommentar: 
Det är inte försvarbart att lägga ner stora forskningsresurser på en 
metod som vi bedömer inte ha förutsättningar att uppfylla det vi vill 
åstadkomma: 
ett säkert slutförvar baserat på flera barriärer, med kontrollerad 
hantering i varje steg och med möjlighet till återtag av bränslet. 
 
I övrigt kan man konstatera följande om den metod som SKB inriktar 
sig på (KBS-3) och om djupa borrhål: 
 
1. Kärnavfallet ska förvaras djupt nere i berget. 
 
Att även miljörörelsen ställer sig bakom principen om geologisk 
deponering är positivt, även om vi inte delar deras syn på djupa borrhål 
 
 
2. Metoden djupa borrhål har utretts men befunnits olämplig som ett 
regelrätt alternativ till KBS-3. Skälen är flera: 
 
- Deponering blir svårkontrollerad. 
- Att återta kapslar bedöms svårt eller omöjligt. 
- Miljön är ofördelaktig för kapseln - salthalt och avsaknad av 
lerbuffert gör att kapseln utsätts för en korrosiv miljö vilket förkortar 
dess livslängd. 
- Metoden uppfyller inte lagens krav på flera barriärer. 
- Enda barriären blir berget.  
 
Djupa borrhål bygger således på samma säkerhetsfilosofi som ligger 
till grund för havsdumpning, vilket i dag, nationellt och internationellt 
förkastas, inte minst på grund av de etiska aspekterna samt på grund 
av svårigheten att återta bränslet. 
 



3. Vår syn på djupa borrhål delas av andra länder. Olika länder 
utvecklar olika metoder för att ta hand om sitt kärnavfall utifrån sina 
geologiska förutsättningar 
 
Inget land har utvecklat metoder för deponering i djupa borrhål på 
grund av stora tekniska problem på principiell nivå samt osäkerheter 
vad gäller förhållandena i berget på sådana djup. 
 
4. Ett KBS-förvar kan byggas inom några år. 
Metoden bygger på flera barriärer och ger hög säkerhet åt förvaret. 
Den möjliggör att vi som utnyttjat el från kärnkraften också tar hand 
om avfallet på ett långsiktigt säkert sätt. 
 
 


