
9 Några reflektioner 

Under denna utfrågning om djupa borrhål som metod för slutför-

varing av använt kärnbränsle har olika aktörer framfört sina syn-

punkter och argument, och djupa borrhål som slutförvaringskon-

cept har ställts mot KBS-3-metoden. I detta kapitel ges några 

reflektioner över de argument som framfördes, frågor det tycks 

råda enighet om och var det finns skiljaktigheter i uppfattningar.  

Ett allmänt intryck från utfrågningen är att argumentationen i 

många fall har formen av en diskussion i sakfrågor medan argumen-

ten i själva verket i väsentlig mån bygger på olika värderingar hos 

de agerande. Detta illustreras av tre teman som diskussionen under 

olika delar av utfrågningen till stor del kom att handla om: barriä-

rerna, återtagbarhet och frågan om det behövs ny kunskap. 

KASAM drar inga egna slutsatser om metodfrågan i denna 

rapport, det kommer att ske i andra sammanhang, närmast i före-

stående granskning av SKB:s Fud-program 2007. 

9.1 Enighet om grundläggande fakta och 

förutsättningar

Någon egentlig oenighet finns inte när det gäller grundläggande 

fakta om stagnanta grundvattenförhållanden på stora djup (3-5 km) 

och den fördel detta innebär för ett slutförvar för använt kärn-

bränsle. SKB:s egna beräkningar visar att det rör sig om mycket 
långa transporttider av grundvatten från

det inte tycks finnas några drivkrafte

Grundtanken är att hela deponiområd

djupa borrhål skulle omges av ett högsa

grundvatten utan kontakt med marknära
 stora djup till ytan och att 

r för grundvattenrörelser. 

et för ett slutförvar med 

lint, stabilt densitetsskiktat 

 nivåer. 
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Liksom SKB ser Karl-Inge Åhäll inte djupa borrhålskonceptet 

som ett realistiskt alternativ i dagsläget eftersom det ännu inte 

finns bevis för att de hydrogeologiska grundförutsättningarna är 

uppfyllda. Han betonar att konceptet förutsätter att det går att 

identifiera tillräckligt stora områden med densitetsskiktat grund-

vatten samt att man måste få fram metoder för att deponera avfallet 

på ett säkert sätt och så att man inte varaktigt stör områdets stabila 

densitetsskiktning. Om dessa grundförutsättningar för konceptet 

infrias säger han sig kunna bli en förespråkare för metoden. Även 

MKG:s ståndpunkt är att djupa borrhål inte är ett realistiskt alter-

nativ i dagsläget, men man är kritisk till det sätt som djupa borrhål 

har avfärdats som möjligt alternativ till KBS-3-metoden. 

Den grundläggande enigheten mellan framför allt SKB och 

MKG stannar här – man kommer sedan till olika slutsatser om vad 

ny kunskap skulle kunna ge, och även om vad det skulle kosta att ta 

fram sådan kunskap. 

9.2 Aktörernas argument  

Barriärernas betydelse  

Ett av SKB:s huvudargument mot ett slutförvar med djupa borrhål 

är att den långsiktiga säkerheten kommer att bero av endast en

barriär, dvs. berget med stabila hydrologiska förhållanden. Om så 

är fallet är det ett faktum att metoden inte lever upp till SKI:s 

säkerhetsfilosofi och föreskrifter, som ställer krav på ett system av 

flera barriärer. SKI:s föreskrifter skulle dock kunna revideras om 

den enda barriären skulle visa sig vara helt tillförlitlig. Ur ett sam-

hälleligt perspektiv kan man, som Carl-Reinhold Bråkenhielm 

gjorde inledningsvis, ställa frågan om vad som är viktigast: stagnan-

ta grundvattenförhållanden eller flera barriärer? Och vad som är 

mest önskvärt: en robust naturlig barriär eller en robust kombina-

tion av naturliga och tillverkade barriärer. 

SKB argumenterar också för att djupa borrhålskonceptet inne-

bär en okontrollerad deponering, medan KBS-3-metoden innebär 

en kontrollerad deponering. Vid deponering i djupa borrhål kan 

kapseln skadas, och den kan fastna någonstans i hålet och hamna på 

fel djup. SKB anser att det inte kommer att vara möjligt att kon-

trollera om kapseln och bufferten är intakta och om de är på rätt 

plats.
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Karl Inge Åhäll argumenterar för att slutförvaring i djupa borr-

hål har förutsättningar att bli mindre sårbart än ett KBS-3-förvar, 

både vid förväntade händelser som förändrade grundvattenför-

hållanden under kommande istider och vid händelser som terrorist-

aktioner, teknologiska missgrepp eller större jordskalv i förvars-

området. Avseende diskussionen om ”en eller flera barriärer” 

menar MKG att det borde vara möjligt att utveckla barriärer även 

för djupa borrhålskonceptet. Johan Swahn argumenterar också för 

att en naturlig barriär kan vara att föredra framför metoder med 

”konstgjorda” barriärer. Detta resonemang får visst stöd av SSI 

som menade att preliminära bedömningar visar att geosfären ensam 

skulle kunna ge en mycket god skyddsförmåga i alternativet djupa 

borrhål.

Här kan det vara värt att notera hur olika aktörer väljer att an-

vända olika begrepp beroende på vilket budskap man vill framföra: 

• SKB och myndigheterna talar om ”tekniska” eller ”tillverkade” 

barriärer medan MKG använder termen ”konstgjorda” barriärer.  

• Karl Inge Åhäll och MKG beskriver KBS-3 som ett ”ytnära” 

slutförvar. Andra aktörer använder termen ”ytnära” för mellan-

lager/förvar som CLAB (ca 30 m under markytan) eller DRD-

metoden (ca 50 m under markytan). SKB har tidigare kallat 

KBS-3 för ett ”djupförvar”, medan myndigheterna kallar KBS-3 

för slutförvar (i enlighet med kärntekniklagen).  

Dessa retoriska val av begrepp är i sig tydliga uttryck för olika 

värderingar.

Fortsatt forskning och teknikutveckling 

SKB hävdar att konceptet djupa borrhål är förknippat med grund-

läggande svagheter som fortsatt forskning och utvecklingsarbete 

inte kan ändra på. De tekniska svårigheterna med borrteknik och 

deponering skulle kunna lösas med mer forskning och teknik-

utveckling, men svagheterna när det gäller den långsiktiga säker-

heten ändras inte av detta. Karl-Inge Åhäll och företrädare för 

MKG menar däremot att det finns avgörande forskningsfrågor som 

skulle kunna få svar med begränsade insatser, t.ex. frågan om det 

finns ett tillräckligt stort område på 3-5 km djup med stabilt densi-

tetsskiktat grundvatten. SSI konstaterar att tekniken för borrning 
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inte verkar vara omöjlig att utveckla men att det finns en del svår-

bedömda frågor kring hur kapslar ska deponeras.  

Leif Bjelm poängterar att metoderna inte behöver ställas mot 

varandra. Det finns inte någon konflikt i att man parallellt med 

KBS-3 driver ett framtidsarbete kring djupa borrhål.  

Även när det gäller kostnad och tidsåtgång för nya utredningar 

finns skilda uppfattningar även om man i någon mån diskuterar 

olika omfattning på utredningar. SKB menar att forsknings- och 

utredningsarbete för att ta fram kunskap till en nivå jämförbar med 

kunskapen om KBS-3-metoden, innebär ytterligare 30 år och ett 

antal miljarder kronor. Leif Bjelm anser däremot att SKB ger en 

”skev” bild av verkligheten och att man inte behöver spendera stora 

pengar för att få svar på frågan om det går att utföra djupa borrhål 

rent tekniskt, för det krävs 3-4 miljoner dollar. Gunnar Nord ut-

trycker läget som att ”teknologin är gripbar”. Bl.a. i Tyskland har 

man borrat ned till 9 000 meter, men Nord framhåller att hålens 

diameter var betydligt mindre än vad som krävs för ett slutför-

varingsprojekt.

Här kan man dock konstatera att de utredningar som SKB och 

Bjelm talar om skiljer sig i omfattning. För att djupa borrhål ska bli 

en realistisk alternativ slutförvaringsmetod räcker det inte med att 

försäkra sig om att det tekniskt går att utföra djupa borrhål, dvs. 

den utredning Bjelm talar om. Det krävs också att de hydrogeo-

logiska grundförutsättningarna verifieras och att ett tillräckligt 

stort område med stagnanta grundvattenförhållanden identifieras, 

samt att en tillförlitlig deponeringsmetod har tagits fram. 

Om man, som SKB, menar att djupa borrhål som slutförvars-

koncept har allvarliga inneboende principiella nackdelar som inte 

kan undanröjas med mer forskning är det logiskt att minimera 

sådana, i så fall onödiga, kostnader. Frågan är emellertid om dessa 

nackdelar (t.ex. minskad möjlighet till reparerbarhet under drift-

tiden, minskad anpassningsförmåga till platsens geologiska för-

hållanden, avvikelse från flerbarriärsprincipen) är faktiska nackdelar 

för alla aktörer eller för samhället i stort, eller om de tjänar som 

argument för SKB:s intentioner. Det är också, som SKB:s före-

trädare framförde, en fråga om hur långt SKB rimligen kan driva en 

alternativ metod som man faktiskt inte tror på. De som å andra 

sidan förespråkar mer forskning inklusive borrning av ett eller flera 

djupa hål, behöver precisera vad som skulle vara syftet. Är det för 

att få svar på frågan om stabila grundvattenförhållanden på stora 

djup, eller för att få svar på frågan om det rent tekniskt går att 
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borra djupa hål med så stora dimensioner som krävs? Vad gör man 

om det blir positiva svar på dessa frågor? Även i denna fråga fram-

förs argument som till synes vilar på olika bedömningar om vad 

som går att göra. SKB anser att säkerheten inte kommer att kunna 

bedömas bättre med hjälp av ett fåtal provborrningar, medan Åhäll 

och MKG ser mer optimistiskt på möjligheterna att få fram rele-

vanta kunskaper.  

Gunnar Nord menar att det är kärnkraftsindustrin som själva 

måste driva och bekosta den teknikutveckling som krävs. Frågor 

som diskuterades under utfrågningen och som behöver besvaras 

om samhället vill gå vidare med djupa borrhål är därmed vem som 

ska utföra ytterligare FoU, och hur denna forskning och teknik-

utveckling ska finansieras.  

Återtagbarhet  

När det gäller återtagbarhet och reparerbarhet fanns det ingen som 

motsatte sig antagandet att detta skulle bli svårare att åstadkomma 

med djupa borrhål än med KBS-3, även om det inte finns mycket 

sådan forskning gjord för alternativet djupa borrhål. Det finns 

stora skillnader i hur aktörerna värderar själva möjligheten till åter-

tagbarhet. Den grundläggande frågan är om denna möjlighet är 

något positivt, eftersom framtida generationers handlingsfrihet 

skulle öka – eller om återtagbarhet ska undvikas med tanke på att 

framtida intrång kan syfta till kärnvapenframställning.  

Enligt SKB måste vi ha kontroll över vad vi gör i varje steg av 

hanteringen av det använda kärnbränslet. Används djupa borrhål 

lämnas kärnavfallet till naturen efter att det deponerats. SKB vill att 

det ska finnas möjligheter till reparerbarhet och återtag av kapslar 

för att kontrollera dem under drifttiden (ca 50-60 år). Enligt SKB 

finns det inte motsvarande möjligheter till reparationer med djupa 

borrhål. Man måste räkna med den mänskliga faktorn och att saker 

kan gå fel – det ska gå att rätta till misstag. 

MKG föredrar att ta upp säkerhetsfrågorna ur ett vidare pers-

pektiv och oberoende av metodval. Frågan om återtagbarhet ska 

diskuteras kopplat till långsiktiga miljörisker på så sätt att de lång-

siktiga miljöriskerna ska minimeras och gå före det eventuellt goda 

med återtagbarhet. MKG menar också att djupa borrhål ger större 

säkerhet mot kärnvapenspridning på mycket lång sikt. Samtidigt 

anser MKG att möjligheter till återtag och reparerbarhet under 
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drifttid även kan finnas i djupa borrhålsalternativet och vill att detta 

analyseras.

MILKAS anser att större återtagbarhet än som kan uppnås med 

KBS-3 är nödvändig tills vidare, och är kritiska till såväl KBS-3 som 

djupa borrhål, och vill se utredningar av andra metoder.  

Aktörer som är negativa till större FoU insatser om djupa borr-

hål använder alltså handlingsfriheten som argument – mer kunskap 

om berget kan ändå inte ge önskad handlingsfrihet. Aktörer som 

vill se mer ingående studier om metoden använder däremot oåt-

komlighet som argument – mer kunskap skulle kunna förverkliga 

en metod som gör det näst intill omöjligt att återta avfallet. Här 

finns också en tydlig skillnad mellan de båda miljöorganisationerna 

MILKAS och MKG. MILKAS är kritiska till såväl KBS-3-metoden 

som djupa borrhål, och vill ha full handlingsfrihet för att invänta ny 

kunskap. MKG däremot, anser  att slutförvaring i djupa borrhål 

skulle kunna ske som ett sätt att bli kvitt avfallet.  

Samhällsmål och säkerhetsfilosofi  

Enligt SKB har bolaget en syn på hur det använda kärnbränslet ska 

tas om hand som i stort överensstämmer med samhällets. Bl.a. ska 

säkerheten vila på flera barriärer, otillbörliga bördor på kommande 

generationer ska undvikas och hanteringen ska vara kontrollerad i 

alla led. SKB har två huvudargument mot djupa borrhål, nämligen 

att metoden förlitar sig på endast en barriär vilket går emot myn-

digheternas säkerhetsfilosofi och föreskrifter, samt att de fördelar 

de stagnanta grundvattenförhållandena kan innebära är svåra att 

visa med den säkerhet som krävs. 

SKI framförde att myndighetens föreskrifter bygger på att ett 

förvar ska ha flera barriärer så att det kan vara säkert trots even-

tuella brister i en enskild barriär. SKI:s säkerhetsfilosofi ställer krav 

på att slutförvaret utformas med ett system av samverkande barriä-

rer med olika funktioner som bidrar till säkerheten.  

Swahn riktade dock kritik mot den säkerhetsfilosofi som både 

myndigheterna och SKB förespråkar. Han menar att det har ut-

vecklats en säkerhetsfilosofi som passar en metod och att den är 

utvecklad i samspel mellan myndigheterna och SKB TPF

1

FPT.

TP

1

PT KASAM vill i detta sammanhang erinra om – vilket inte nämndes under utfrågningen – att 

principen om ett flerbarriärsystem har ett brett internationellt stöd, se t.ex. IAEA Safety 

Standards, Geological disposal of radioactive waste, Safety requirements No. WS-R-4. 
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MILKAS menar att man inte kan bli av med avfallet utan att 

man måste ta ansvar för det under lång tid. Det går inte att stressa 

fram en lösning på denna svåra fråga. MILKAS är därför skeptisk 

till både djupa borrhål och KBS-3 som slutförvaringsmetoder.  

Det kan noteras  att MILKAS och MKG har olika utgångs-

punkter när det gäller säkerhetsfilosofi. MKG förespråkar en lös-

ning av kärnavfallsfrågan, men vill se ett minimum av återtagbarhet 

varför man menar att djupa borrhål kan vara att föredra framför 

KBS-3. MILKAS däremot, förespråkar att kärnavfallsfrågan inte får 

en snabb lösning utan vill se en mellanlagring i t.ex. ett av förvar av 

DRD-typ, i väntan på något annat.  

9.3 Slutord

Det är SKB som har ansvaret att ta fram en ansökan för ett säkert 

slutförvar. Miljödomstolen och myndigheterna ska sedan granska 

ansökan och föreslå regeringen vilket beslut som ska fattas enligt 

miljöbalken och kärntekniklagen. Ytterst är det politikerna på 

nationell nivå som kommer att ta ställning till om SKB:s ansökan 

har en lämplig avvägning mellan återtagbarhet och svåråtkomlighet, 

redovisar alternativa utformningar i tillräcklig omfattning och om 

den föreslagna metoden vilar på en riktig säkerhetsfilosofi och 

överensstämmer med det ändamål som definieras av samhället i 

stort. Men avgörande för det politiska beslutet på nationell nivå är 

det ställningstagande som görs av fullmäktige i den berörda kom-

munen, alltså den lokala politiska nivån. Det kommer inte att finns 

några givna svar på dessa frågor men SKB måste göra sitt bästa för 

att presentera en lösning som står i samklang med rådande sam-

hällsvärderingar.

KASAM kan med fortsatta insatser öka medvetenheten hos alla 

aktörer, inklusive politiska beslutsfattare och allmänheten om 

frågeställningarnas innebörd så att sakfrågor och värdegrunder blir 

tydliga. 
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