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Planerade frågor från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, att ställas vid mötet med MKB-
Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark 
på Arlanda 071205 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, planerar att 
ställa följande frågor vid mötet på Arlanda 071205 med MKB-Forum 
Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark. Ytterligare frågor kan 
tillkomma under mötets gång. 

Frågor om korrosion av koppar i syrefritt vatten 
Under hösten 2007 har forskare vid KTH publicerat resultat från 
laboratoriestudier som visar att koppar kan korrodera i en syrefri miljö1. 
Problemet är särskilt stort vid högre temperaturer, t ex de temperaturer som 
under en utsträckt tid kommer att råda i ett slutförvar för använt kärnbränsle. 
Om resultaten visar sig upprepbara kan det innebära att industrins KBS-
metod inte lever upp till det krav på långsiktig säkerheten som ett slutförvar 
måste garantera. 

Tänker Statens kärnkraftinspektion, SKI, som ett underlag för sitt 
granskningsarbete se till att oberoende studier görs för att validera 
forskarnas resultat?  

Hur tänker kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, hantera 
frågeställningen? 

Frågor om industrins forskning om bentonitbufferten 
Industrin bedriver ett antal forskningsprojekt i det underjordiska Äspö-
laboratoriet vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det rör sig bland annat om 
försök där påverkan på den bentonitbuffert som ska skydda kopparkapseln 
undersöks på olika sätt2. Enligt uppgifter till MKG så finns det resultat som 
visar på oväntade förändringar i bentonitleran från studier som genomförts 
där leran varit uppvärmd och i kontakt med koppar under en fem-årsperiod. 

Kan industrin bekräfta eller dementera problemen med bentonitleran och 
när kommer industrin att släppa de rapporter från forskningsprojekten som 
var planerade att komma under våren 2007 så att myndigheterna och andra 
kan granska forskningsresultaten? 
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Statens kärnkraftinspektion, SKI, publicerade i början av året en oberoende 
studie av industrins kvalitetskontroll i slutförsvarsforskningen3. Rapporten 
var resultatet av besök på plats och intervjuer med industrin och de 
konsulter och forskargrupper som arbetar åt industrin. Rapporten var bland 
annat kritisk till avsaknaden av koordinering mellan försöken och tidsplanen 
för ansökan. Den var också kritisk till att det inte verkar finnas någon fast 
plan för att återföra resultat från försöken till säkerhetsanalysen. Dessutom 
var rapporten kritisk till att industrin inte har en systematisk 
granskningsprocess för de rapporter med försöksresultat som de ska 
publicera. MKG menar att avsaknaden av rapportering av resultat från 
försöken kan bero på att resultaten inte stärker industrins säkerhetsanalys.  

Vad kan SKI göra för att ytterligare undersöka att industrin och dess 
underleverantörer använder en kvalitetskontroll som gör det möjligt att 
granska tillförlitligheten av de resultat industrin publicerar? 

Frågor om inlandslokalisering och långväga grundvattenströmning 
Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens 
strålskyddsinstitut, SSI, har i oktober 2007 skickat ett brev till industrin med 
sin gemensamma bedömning från granskningen av industrins redovisning 
av hur långväga grundvattenströmning kan påverka den långsiktiga 
miljösäkerheten vid lokalisering av ett slutförvar4. Frågan gäller om det går 
att finna platser i inlandet där det tar längre tid för ett läckage att nå 
människa och miljö än vid nuvarande lokaliseringar vid Östersjön. 

MKG har granskat de modelleringar som gjorts av industrin och av SSI:s 
konsulter. Föreningen har observerat att i en av SSI:s konsultrapporter 
konstateras att "Site A combined travel times range from 30 ka to 700 ka, in 
comparison with Laxemar times ranging from 1 ka to 140 ka." Begreppet ka 
(=kiloannum) står för tusentals år. Översatt säger utsagan att tiden det kan 
ta för en läcka att nå människa och miljö vid en punkt i Hultsfreds kommun i 
inlandet är mellan 30 000 till 700 000 år. Motsvarande genombrottstid vid 
Laxemar, där platsundersökningen vid Oskarshamns kärnkraftverk pågår, 
ska enligt modelleringen vara 1 000 till 140 000 år. MKG har inte i detalj 
kunnat studera modellen men finner det märkligt att den ger så pass långa 
genombrottstider vid kusten när enligt industrins egna utsagor det kan röra 
sig om genombrottstider på 50-100 år. 

MKG är fortfarande inte nöjd med hur frågan om långväga 
grundvattenströmning hanteras av myndigheterna. Frågan om det finnas 
miljömässigt bättre lokaliseringar av ett slutförvar är för viktig för att endast 
hanteras i en stor komplicerad modellering. Använder myndigheterna de 
faktiska genombrottstiderna vid de aktuella platserna för 
platsundersökningar när ni gör er bedömning av de hydrologiska fördelarna 
med ett inlandsförvar? En koppling av modellen till verkligheten visar ju att 
det kan röra sig om 14 000 gånger längre genombrottstider. 



  

 
3(3) 

Frågor om hur mycket pengar industrin använder för sin information 
MKG menar att det är svårt att få ett begrepp om hur mycket av industrins 
användning av medel ur Kärnavfallsfonden som går till industrins 
information om sin egen syn på slutförvarsfrågan. Kärnavfallsfonden 
innehåller pengar som svenska folket betalat in för att kärnavfallet från 
kärnkraften ska tas om hand på långsiktigt miljömässigt bästa sätt. MKG har 
granskat industrins prognoser för kostnader för kärnavfallshantering i deras 
så kallade PLAN-rapporter sedan 1998 och har dessutom via industrins 
hemsida tillgång till några av senare års årsredovisningar för 
kärnavfallsbolaget. En slutsats som kan dras är att i posten "SKB 
administration" i PLAN-rapporterna ingår de pengar industrin använder för 
information. Enligt PLAN 2006 skulle 209 miljoner kronor användas för "SKB 
administration" under 20065. Vid en studie av SKB:s årsredovisning för 2006 
så framkommer att de redovisade utgifterna för administration för detta år 
var ca 79 miljoner kronor6. Den resterande delen av 209 miljoner, alltså 130 
miljoner kronor, är en övre uppskattning på vad industrins utgifter för 
information för 2006 kan ha varit. Eftersom posten "SKB administration" för 
2007 ökat till 245 miljoner kronor (20% av totala kostnaderna för 
kärnavfallshantering för året) kan det tänkas att så mycket som 160 miljoner 
kronor ska användas för information i egna syften under 2007. De 
uppskattningar som MKG här har gett för industrins informationsbudget för 
2006 och 2007 (130 respektive 160 miljoner kronor) verkar höga.  
 
Kan industrin berätta hur mycket pengar den själv anser sig använda för 
information per år, och därmed även redovisa vilka andra utgifter än 
administration och information som ingår i posten "SKB administration i 
PLAN-dokumenten? 
 
För mer information kontakta: 
 
Johan Swahn 
Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
johan.swahn@mkg.se, 070-4673731 
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