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Syftet med granskningen 
 
SKB planerar att lämna in under 2010 en ansökan för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. I 

samband med det kommer SKB att ansöka om tillåtlighet och tillstånd enligt miljöbalken och 

kärntekniklagen ”för att få fortsätta driva det befintliga mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), samt 

uppföra och driva anläggningar för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.” 

 

Slutförvaret ska enligt SKB:s planer byggas i Söderviken i Forsmark och inkapslingsanläggningen i 

Simpevarp intill den nuvarande Clab. Inkapslingsanläggningen och Clab kommer att utgöra en 

gemensam enhet, Clink.  

 

Som underlag inför det sista samrådet, har SKB presenterat ett preliminärt dokument med titeln 

”Miljökonsekvensbeskrivning, Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle – 

Preliminär version, Underlag för samråd”, December 2009. 

 

Den här granskningen av den preliminära MKB:n1 har som syfte att vara ett diskussionsunderlag till 

Östhammars kommuns pågående arbetet med MKB:n. De synpunkter som framförs här i är enbart 

författarens egna och ska inte nödvändigtvis ses som kommunens ståndpunkter. 

 

 

Granskningens förutsättningar 
 
Eftersom MKB:n är preliminär är min översyn begränsad av detta faktum samt av underlagsmaterialet, 

pga. att en del av rapporterna som refereras i MKB:n ännu inte är tillgängliga, utan bara finns som 

internt material hos SKB. Genomgången av vissa rapporter bör ske vid en senare tidpunkt, då några 

av SKB:s slutsatser som har intresserat mig i den aktuella MKB:n bygger på resultaten av dessa ännu 

icke-tillgängliga dokument. Dock inser jag värdet av MKB:s underlag till samrådet, även om den är 

preliminär. 

 

 Avgränsning 
 
I dokumentet görs en översyn av området radiologisk säkerhet och strålskydd (dvs. inom 

kärntekniklagens område). Andra miljömässiga aspekter som sorterar först och främst inom 

miljöbalken tas inte upp i detta dokument.  

 

Vidare, då SKB har förslagit Forsmark som plats för att bygga ett svenskt slutförvar för använt 

kärnbränsle har jag valt att fokusera den aktuella översynen av MKB:n till slutförvaret, dess påverkan, 
                                                
1 I fortsättning nämns den preliminära MKB:n enbart som MKB:n. 
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effekter och konsekvenser, dvs. jag tar inte upp de avsnitt i MKB:n som relaterar till Clab och Clink. 

Dessa avsnitt om Clab och Clink kommer att granskas mer i detalj av Oskarshamns kommun, 

eftersom Clink föreslås till Simpevarp i Oskarshamn.  

 

Analysen av den långsiktiga säkerheten är centralt i ett slutförvars MKB. Eftersom MKB:n är preliminär 

och den långsiktiga säkerhetsanalysen SR-SITE kommer att lämnas senare tillsammans med den 

slutgiltiga MKB:n, använder jag delvis resultat från SR-Can [1] för att understödja vissa av mina 

kommentarer om den av SKB förväntade långsiktiga säkerheten. Jag använder också information från 

granskningarna av Fud-program 2007 och SKB:s komplettering av Fud-program 2007 [2, 3]. 

 

Introduktion 
 
Enligt min mening är MKB:n dokumentet lättläst och välstrukturerat och helhetssynen är lättillgänglig. 

 

Som grundförutsättning för SKB:s kommande ansökan antar man att reaktorerna i Forsmark och 

Ringhals kommer att drivas i 50 år och reaktorerna i Oskarshamn i 60 år, något som ska resulterar 

maximalt i 6000 kapslar att slutförvara i Forsmark. En grundförutsättning för själva MKB:n är att 

slutförvaret kommer att uppfylla de av samhället ställda säkerhetskrav dvs. att det pågående arbetet 

med den långsiktiga säkerhetsanalysen som ska redovisas i SR-SITE uppfyller myndighetens kriterier 

av risk och dos. SR-SITE kommer därför att bli en grundsten i den slutgiltiga MKB:n. 

 

Jag har valt i de följande avsnitten att använda MKB:s upplägg kapitel för kapitel och kommentera 

särskilda aspekter, där det anses motiverat. 

 

Kap. 1 Utgångspunkter 
 
Kap. 1.2 - Långsiktig säkerhet, sid. 30.  

SR-SITE kommer att ha samma struktur som SR-Can. Man nämner att förutom huvudscenariot 

kommer ”ytterligare ett antal scenarier” att studeras. Även om den långsiktiga säkerhetsanalysen 

kommer att utgöra ett separat dokument och granskas separat, hade det varit intressant att veta redan 

idag varför andra scenarier förutom de som ingick i SR-Can inte har kommit till (se också Kap. 

10.1.6.2).   

 

 



 

 6 

Kap. 3 Bakgrund 
 
Kap. 3.5 - KBS-3-metoden, sid. 40.  

SKB understryker i MKB:n att det inte är ”avsikten att kapslarna med kärnbränsle ska återtas efter 

avslutad deponering”. Jag anser att det är positivt att SKB konstaterar att återtagande och 

reparerbarhet ska finnas naturligt inbyggt i systemet, dvs. man ska inte ”designa” förvaret för att 

underlätta dessa aspekter, eftersom annars skulle man kunna riskera att försämra den långsiktiga 

säkerheten.  

 

Kap. 3.6.1.1 – Djupa borrhål, sid. 42.  

Djupa borrhål har uppmärksammats på senare tid av bland annat miljörörelsen som ett alternativ till 

KBS-3. Även om tekniken för att uppföra ett slutförvar baserat på djupa borrhålskonceptet inte finns 

idag och skulle troligtvis kräva minst 30 år av intensiv forskning och utveckling med risk för ett 

tvivelaktigt utfall, vore det intressant att inför samrådet, redan ha tillgång till SKB:s referens /3-10/. Det 

är dock positivt att SKB avser att följa upp utvecklingen ”inom ämnesområdet deponering i djupa 

borrhål”. Tyvärr nämns inte i MKB:n Sandias rapport om djupa borrhål [4].  

 

En preliminär genomgång som jag gjorde av denna förstudie av Sandia om djupa borrhål ger enligt 

min mening en alltför optimistisk bild av metodens potential, kanske pga. dess mycket preliminära 

karaktär och stora luckor som författarna själva har identifierat. I sammanhanget bör det nämnas att 

en grupp svenska forskare nyligen har fått starkt finansiellt stöd från Vetenskapsrådet för att köpa en 

borr som bör klara ”smala” borrhål på 3000 till 4000 tusen meters djup. Projektet går under namnet 

SDDP (Swedish Deep Drilling Programme) och koordineras av Uppsala Universitet. Det är dock ett 

inomvetenskapligt projekt men kommer säkerligen att ge intressant data och kunskap om svenskt 

berg på större djup än 1000 meter och därför bör SKB följa upp och eventuellt stödja viss forskning 

som kan vara potentiellt intressant för långsiktiga säkerhetsanalyser gällande djupa 

borrhålsalternativet.  Detta alternativ skulle kanske kunna, i det långa loppet, vara intressant för förvar 

av mindre storlek (kanske regionala förvar, dvs. internationella sådana).  

 

Kap. 3.6.2 – Separation och transmutation, sid. 44. 

 ”En satsning på transmutation innebär att man för lång tid framöver investerar i en utbyggnad av 

kärnkraft bygg på teknik som ännu inte är utvecklad. En sådan investering framstår inte som 

ekonomiskt rimlig om syftet enbart är att reducera avfallets livslängd” 2.  

 

Jag vill också notera att om syftet också skulle vara att producera energi skulle man behöva väga 

transmutationsalternativet mot framtida fusionsreaktorer som transmutation är en konkurrent till. Med 

transmutationstekniken slipper man inte heller större volymer av sekundär, långlivat avfall, från 

komplicerade kemiska processer och inkomplett transmutation. Dessa volymer utgör restprodukter 

                                                
2 Min kursivering 
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från separation och upparbetning och kanske också från en ”inkomplett” transmutation (i industriell 

skala kan man inte förvänta sig samma höga effektivitetsgrad som i laboratoriet). Detta innebär att 

man behöver i vilket fall som helst ett geologiskt slutförvar.  

 

Trots ovan nämnda aspekter, är det viktigt att SKB fortsätter att följa upp och stödja forskningen inom 

transmutation eftersom a) man vet inte än vilken av dessa två tekniker (fusion och transmutation) som 

”hinner först”, b) forskning runt transmutation erbjuder idag den enda vägen i Sverige som har visat sig 

attraktiv för att utbilda en ung generation av tekniker och forskare3. Forskning om transmutation är 

därmed en garant för att stödja den kompetensutveckling som är nödvändig för det fortsatta svenska 

kärnavfallsprogrammet.   

 

Kap. 4 Sökt verksamhet och alternativ 
 
Kap. 4.1.3 - Sökt verksamhet – slutförvarsanläggningen, sid. 61.  

Hur många kapslar ryms det maximalt i slutförvarsanläggningens förvarsområde? Och hur många 

kapslar kommer det att finnas lagrade i samma område i väntan på deponering under perioder av 

normal drift? Jag undrar också hur många färdiga kapslar som ryms maximalt i Clink:s förvarsområde. 

Produktions- och deponeringsstörningar kan ske både i Clink och i slutförvaret. Det är intressant att 

veta hur många kapslar det kan finnas färdiga att deponera, av logistiska skäl men också av orsakar 

som har med strålskydd att göra (både i Forsmark och i Oskarshamn). 

 

Kap. 4.1.3.1- Referensutformning - KBS-3V, sid. 61 

Att se KBS-3V som en referensutformning, klargör SKB:s förhoppningar att kunna gå över till 

horisontell deponering (KBS-3H) om det skulle visa sig vara minst lika säkert som 

referensutformningen. Det är självklart önskvärt att övergå till den horisontella varianten om BAT 

(Bästa tillgängliga tekniken eller ”Best Available Technology”) och optimering skulle peka åt det hållet 

(dvs. visa på miljömässiga fördelar utan att äventyra säkerheten). Detta lyfter dock frågan om hur 

miljöbalken och kärntekniklagen villkorar en sådan övergång (se nästa stycke). 

 

Kap. 4.1.3.2 -  KBS-3H – en variant av KBS-3V, sid. 63 och 64 

MKB:n behandlar KBS-3H alltför kortfattat. I och med att man kan se KBS-3H som en variant av KBS-

3V, lämnar man fältet helt öppet, som man kan konstatera i följande mening: ” Om, eller när4, det finns 

en säkerhetsanalys som visar att man kan byta till KBS-3H med bibehållen eller ökad säkerhet, så kan 

det bli aktuellt att överväga en övergång till horisontell deponering”.  

 

                                                
3 Även om man har noterat ett visst ökade intag av studenter i reaktorfysik i Sverige den senaste tiden, svarar 
andelen studenter från tredje land (Asien främst) för en viktig del om jag har förstått rätt. Dessa studenter kommer 
troligtvis att återgå till sina respektive länder efter avslutad utbildning.   
4 Min understrykning 
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Att påpeka är, att det finns så pass många frågeställningar om den långsiktiga säkerheten som skiljer 

KBS-3H från KBS-3V att en hel ny långsiktig säkerhetsanalys krävs för ett KBS-3H förvar, åtminstone 

när det gäller ett möjligt godkännande enligt kärntekniklagen. Det är inte fråga om några enstaka 

kompletterande beräkningar. När det gäller miljöbalken, kan jag inte uttala mig.   

 

Kap. 5 Avgränsning 
 
Kap. 5.1 - Avgränsning av verksamhet, sid. 75 

Jag anser att SKB:s avgränsning av MKB:n är rimlig. Dock är figur 5-1 otydlig för läsaren eftersom den 

streckade avgränsningslinjen skär i mitten rutan ”Kapselfabrik för montering och kontroll”. Varför 

inkluderar inte SKB hela rutan och vad betyder det att halva rutan är utanför?  

Kap. 7 Platsförutsättningar 
 
Kap. 7.1.9 - Radiologiska förutsättningar, sid. 113 

”Radiologiska mätningar utförs fortlöpande kring de kärntekniska anläggningarna i Forsmark”. Dessa 

mättningar kan också ge ett positivt bidrag till SR-SITE därför att en förutsättning för att kunna 

använda alternativa säkerhetsindikatorer inom den långsiktiga säkerhetsanalysen är att det finns en 

bra kartläggning av idag förekommande naturliga halter av vissa radionuklider i området, t.ex. av uran 

i dricksvatten. Det är min förhoppning att man ska kunna använda sådana indikatorer som 

komplement i SR-SITE analysen.  

 

Kap. 10 Slutförvar för använt kärnbränsle 
 
Påverkan, effekter och konsekvenser av slutförvaret för använt kärnbränsle spaltas upp (som för Clab 

och Clink) i tre olika perioder: uppförandeskeden, driftskeden och avvecklingsskeden. 

 

Andra begrepp av vikt i MKB:s beskrivning av radiologiska konsekvenser är normal drift, störningar 

och missöden. En störning är en händelse som förväntas inträffa under anläggningens livstid med en 

sannolikhet större än 0,01/år som t.ex. en begränsad brand eller ett strålskydd som öppnas felaktigt. 

Ett missöde är å andra sidan en sällsynt händelse som inte förväntas inträffa under anläggningens 

livstid. Den ska ha en sannolikhet mellan 0,01/år och 0,000001/år. Exempel på missöden kan vara 

leverans av bentonit med dålig kvalitet och en kapsel som fastnar i en strålskyddstub under 

deponering. 

 

Bortom avvecklingsskeden ligger de långsiktiga radiologiska konsekvenserna som kommer att tas upp 

av säkerhetsanalysen SR-Site och därför finns de ännu inte beskrivna i den preliminära MKB:n.   
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Kap. 10.1.3.5 – Strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen 

Uppförandeskede, sid. 246 

Under den här första perioden är naturlig radon den enda strålkällan som påverkar luft och vatten. Att 

ventilera radon görs idag rutinmässigt och frågan (som är arbetsmiljörelaterad) är lätt att hantera. Det 

är positivt att SKB tänker dimensionera ventilationssystemet ”för större luftflöden än de minimiflöden 

som krävs för att radonhalten ska understiga gränsvärdena”. 

 

Driftskeden, sid. 247  

Strålskydd och strålkärmning 

Under denna period är radon inte den enda strålkällan utan gammastrålning och neutronstrålning från 

kapslarna tillkommer. Borrning av nya tunnlar och deponeringshål kommer att ske parallellt under den 

största delen av driftskeden. SKB nämner att den ”största mängd aktivitet som planeras för samtidig 

hantering i anläggningen är den som finns i tre kapslar, eftersom endast tre kapslar hanteras samtidigt 

– en ovan mark eller i rampen, en i omlastningshallen samt en i deponeringsskedet”.  

 

Jag har tidigare frågat hur många färdiga kapslar som maximalt kan rymmas i förvarshallen av 

slutförvaret och också hur många som kommer att finnas där under normal drift. Det är oklart för mig 

vilket strålskydd dessa ”väntande” kapslar har, dvs., vad är det för certifierade behållare som de ska 

finnas i tills de förflyttas inför deponeringen. Kommer hanteringen av kapslarna i förvarshallen att ske 

fjärrstyrt?  

 

Hanteringen av kapslarna efter det att de anländer från Sigyn och transporteras och sedan ställs inne i 

förvarshallen, är inte beskriven i MKB:n.  

 

Dos till personal, sid. 247 

Dos till personalen har beräknats för normal drift samt för mindre störningar i en rapport som ännu inte 

är tillgänglig (MKB:s ref. /10-14/). Det kan finnas marginaler för optimering något som i sinom tid SSM 

ska kunna undersöka i detalj. Optimering som är ekonomisk rimlig men som visar goda marginaler 

gentemot de radiologiska minimikrav dvs. som ”lyfter slutförvaret till en mönsteranläggning” är 

säkerligen av stort intresse för kommunen och andra aktörer.  

 

När det gäller doser som resultat av missöden (beskrivet i avsnitt 10.1.5.2) hänvisas man till en 

kommande upprättning av en dosbudget enligt samma rapport. För ögonblicket får man se detta som 

en hanterbar arbetsmiljöfråga.  

 

Kap. 10.1.4.5 – Boendemiljö och hälsa 

Strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Driftskede sid. 271 

Här tar man upp igen strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen. Det nämns att även om den 

effektiva dosen ligger lägre än SSM:s krav kommer man att överväga ”fjärrstyrning av vissa moment 
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”för att reducera dosbelastningen”. Detta är en mycket positiv inställning och jag ser fram emot att 

SKB ska omsätta det i praktiken, precis som man kan tänka sig att uppgiften att genomföra alla 

kapseldeponeringar under ett år delas på flera medarbetare. 

 

Kap. 10.1.5.2 Radiologisk säkerhet under drift, sid. 276 

Den radiologiska påverkan som störningar och missöden kan ge upphov till under drift redovisas i en 

rapport som ännu inte är tillgänglig (MKB ref. /10-29/). Enligt MKB:n är grundförutsättning för analysen 

som har gjorts i rapporten att det inte blir någon genomgående skada på kapselns kopparhölje. 

Därmed kan inget utsläpp ske under normal drift. De radiologiska konsekvenserna är därför relaterade 

till gamma- och neutronstrålningen från de intakta kapslarna (maximum tre kapslar under normal drift, 

förutom de färdiga kapslar som kan finnas i förvarsområdet som jag har påpekat tidigare). Det är 

oklart om analysen inkluderar också dessa kapslar. 

 

När det gäller störningar och missöden ger MKB:n några exempel på händelser som kan ske i 

slutförvaret under driften som t.ex. brand, lyft- eller hanteringsmissöden, kollision, jordbävning, höga 

vattenflöden i deponeringshål som inte upptäcks, etc. (sid. 276, tre sista avsnitten). I MKB:n 

konstateras att det blir en ökad individdos hos personalen enligt en rapport (MKB ref. /10-29/) som 

kommer att bli tillgänglig senare. Enligt rapporten ska den långsiktiga säkerheten inte påverkas om 

alla störningar och missöden som har identifierats kommer att åtgärdas.  

 

Kap. 10.1.6 Långsiktig säkerhet, sid. 277 

Avsnittet refererar till den kommande SR-Site och tillägger att avsnitten kommer att kompletteras när 

SR-Site analysen är färdig. 

 

Kap. 10.1.6.2 Scenarierna, sid. 278  

Slutförvarets referensutveckling beskrivs kort under 10.1.6.1. Den ligger till grund för ett 

huvudscenario och ett antal andra icke-specificerade scenarier. MKB:n ger exempel på frågor som 

kan beröra dessa scenarier som t.ex. ”kan bufferten frysa?”, ”kan bufferten försvinna?”, etc. (sid. 278, 

2:a stycket). Man måste vänta på SR-Site för att bedöma hur pass komplett scenariouppsättningen är. 

SKB konstaterar i nästa avsnitt (10.1.6.3) att inga nya scenarier har tillkommit efter SR-Can. Det 

väsentliga är dock att identifiering av behov om nya beräkningar ska rymmas under ett lämpligt 

scenario (som kräver en motivering), inte nödvändigtvis att de måste utgöra nya scenarier.  

 

Kap. 10.1.6.4 Slutsatser i underlaget till platsval, sid. 278 

SKB konstaterar möjligheten att ”grundvattnet vid mer extrema framtida klimat fryser ända ner till 

förvaret. Temperaturen på förvarsnivå kommer dock aldrig under -5oC, vilket är temperaturen vid 

vilken bentonitbufferten fryser”. Jag förväntar mig att GAP- projektet (Greenland Analogue Project) 

kommer att kasta mer ljus över konsekvenser i dessa mer extrema förhållanden, t.ex. om 

återfyllnaden klarar sig lika bra som bufferten. 
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Till andra väsentliga aspekter som grundvattens salthalt, bufferterosion, sulfidhalter, etc. hänvisar SKB 

till SR-Site där ett större underlag än det som fanns tillgängligt under SR-Can nu ska finnas som bas 

för analysen. Att notera är att i nästa avsnitt (10.1.6.5) säger SKB att bergsförhållanden i Forsmark är 

ännu gynnsammare än det som antogs under SR-Can analysen.   

 

Kap. 10.1.7 Kemiskt toxiska risker från deponering av använt kärnbränsle, sid. 279 

Det var att förvänta sig att SKB skulle inkludera i den långsiktiga säkerhetsanalysen påverkan, effekter 

och konsekvenser av kemisk toxicitet, något som saknades i SR-Can. Miljöbalken ser naturligtvis en 

kemitoxisk analys som ett krav. Tillvägagångssättet för analysen som beskrivs kort, dvs. att först gallra 

de grundämnen som kan vara relevanta ur en kemitoxisk synvinkel är enligt min mening tillfyllest.  

 

Kap. 11 Nollalternativet 
 
Nollalternativ innebär att ett slutförvar inte byggs i Forsmark (inte heller i Oskarshamn).  Därför 

fokuseras nollalternativet på Clab och kommenteras inte vidare i detta dokument (se Oskarshamns 

kommuns granskning av MKB:n).  

 

Kap. 12 Hela systemet 
 
Kap. 12.2.1.3 Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, sid. 310 

I nuvarande lägg är det inte möjligt att ta hänsyn till kumulativa radiologiska effekter av ett eventuellt 

LOMA förvar i samma område som slutförvaret för kärnavfall och SFR. Till SFR likaväl som till 

slutförvaret, kan kopplas vissa långsiktiga konsekvenser. Därför förväntar jag mig att SKB kommer att 

beskriva i SR-SITE de kumulativa radiologiska effekterna av SFR och slutförvaret. För tydlighetens 

skull bör effekterna, påverkan och konsekvenserna av slutförvaret och SFR presenteras först var för 

sig, men dessutom bör dos och risk som resultat av de förväntade kumulativa effekterna också visas, 

eftersom SFR och slutförvaret är geografiskt samlokaliserade. 

 

Kap. 13 Osäkerheter 
 
SKB understryker i detta avsnitt att en ”eventuell tidigare avveckling eller förlängd drift ligger utanför 

SKB:s ansvarsområde”. Därför ska MKB:n ses som ett dokument som enbart fokuserar på ”att 

reaktorerna i Forsmark och i Ringhals drivs i 50 år och att reaktorerna i Oskarshamn drivs i 60 år”. 

Detta anser jag är en rimlig avgränsning.   
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DEL II 
 

Myndigheternas granskning av SR-Can rapporten – en 
översyn 
 

Introduktion 
 
SKB har presenterat år 2006 den långsiktiga säkerhetsanalysen SR-Can [1]. Syftet med analysen var 

bland annat att ”trimma” SKB inför SR-Site analysen som SKB kommer att lämna som ett av 

huvuddokumenten i sin tillståndsansökan. SR-Can har också hjälpt till att ”fostra” dialogen mellan de 

granskande myndigheterna (SKI och SSI, idag SSM) och SKB i syfte att klargöra SSM:s förväntningar 

om en komplett analys, att tolka lagar och förordningar i kärntekniklagen, att identifiera brister och 

frågor som kräver mer forskning från SKB:s sida, etc. 

 

Dock var SR-Can en preliminär analys och som sådan har den granskats av dåvarande SKI och SSI.  

 

Den här delen av dokumentet är en översikt av myndigheternas granskning [2] och är avsedd som ett 

av flera underlag till Östhammars kommuns arbete under sin granskning av den preliminära 

konsekvensbeskrivningen. 

 
Antalet identifierade brister och andra kommentarer och påpekande från SKI/SSI:s sida är omfattande. 

Jag har i min översyn tagit fram de aspekter som jag anser vara de mest intressanta att fokusera inför 

granskningen av MKB:n. Jag följer den struktur som myndigheternas dokument bygger på, kapitel för 

kapitel med syfte att ta fram en sammanfattning som är lätt att följa den dag SR-Site ska granskas. I 

och med att SKB har valt Forsmark som plats för ett framtida slutförvar har jag exkluderat 

myndigheternas kommentarer och identifierade brister som har med Oskarshamns plats att göra, dvs. 

dess hydrologi, geologi, etc. 

 

Det är bara i undantagsfall som jag presenterar egna reflektioner över SKI/SSI:s granskning av SR-

Can och FUD-07. För att ytterligare reducera dokumentets omfång tar jag bara mycket översiktligt upp 

SKI/SSI:s kommentarer om kvalitetssäkring. Det är ett viktigt område som Östhammars kommun har 

kommenterat i detalj i sin egen granskning av SR-Can. I detta sammanhang vill jag bara peka på att 

en framgångsrik kvalitetssäkring av SKB:s modelleringsarbete bör följa två parallella spår. Det första 

spåret innebär att man återskapar SKB:s resultat genom att använda snarlika modeller till SKB:s 

egna. Detta kräver dock mycket resurser från myndighetens sida eftersom det är mycket tidsödande. 

Jag har, tillsammans med andra forskare varit involverade i sådana beräkningar [3] där vi fick exakt 

samma resultat som SKB, efter många iterationer. Det visade sig att det inte alltid är lätt att tolka exakt 
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SKB:s ansatser om man inte gör räkningsarbetet själv. Dock är dessa ansatser och antagande viktiga 

att förstå i detalj, inte bara i princip. Spår nummer två, är att granskaren gör egna simuleringar med 

andra modeller. Resultaten kan då inte förväntas vara lika, tvärtemot de ska skilja sig, något som 

återspeglar den så kallade modellosäkerheten. Som tumregel, om skillnaden i resultaten inte är större 

än en faktor 10 kan man inom modellering av radionuklidtransport acceptera resultaten. Om det skiljer 

sig på en faktor hundra då krävs det absolut mer ingående analyser för att förklara dessa skillnader. 

Myndigheten har använt båda metoderna som del av deras egen kvalitetssäkring och jag förväntar 

mig att så kommer också att ske i framtiden. Det bör dock noteras att forskning om säkerhetsanalyser 

och radionuklidmodellering utvecklar sig hela tiden och den standard som ska användas inför SR-

Site:s granskning inte kommer att räcka till om trettio år, när kanske en långtidssäkerhetsanalys inför 

förslutning av förvaret ska göras. 

 

Jag numrerar i de följande avsnitten SKI/SSI:s observationer som jag har lyft fram: 

Kap. 4 - Dokumentation och kvalitetsfrågor 
 
1) Enligt rapporten skulle SKB så snart som möjligt redovisa ett fullständigt program för 

kvalitetssäkring som kunde diskuteras i det fortsatta samrådet för platsundersökningsskedet. 

 

2) Konkreta exempel på brister i dokumentations- och kvalitetssäkring redovisades i bilaga 2  

 

3) ”Även vid tiden för SR-Site kommer det att kvarstå osäkerheter, men det bör tydligt framgå att 

dessa på något sätt är hanterade och beaktade”, konstaterade SKI/SSI. 

 

4) SKI/SSI hade svårigheter att återupprepa vissa beräkningar av förvarets utveckling pga. 

dokumentationens kvalité (s.12). 

 

5) Expertbedömningar – flera av SKB:s experter, har dubbla roller eller oklara roller. Skillnaden mellan 

SR-Can teamet och projektgruppen för SR-Can bör förklaras tydligare (s.13). 

Kap. 5 - Säkerhetsfunktioner 
 
6) Ändring av gränsvärden ska göras med stor försiktighet. Här nämns MKG som befarar en ”glidande 

beskrivning av krav och önskemål” (utvärderingen av förhållanden i berget) 

 

7) Temperaturkriteriet 100oC motiveras på olika sätt i olika delar av rapporten (illitisering av smektit 

eller temperaturstyrd cementering av bufferten, s. 18). 

 

8) Ytterligare exempel på effekter av högre temperaturer är bergspänningar (spjälkning). 
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9) Det saknades en processrapport för biosfären (SKB nämnde att arbetet pågår, men det hanns inte 

med). 

Kap. 6 - Systembeskrivning 
 
10) Systembeskrivning baseras på FEP- databas. SR-Can:s- databas utgår från FEP:s men biosfär 

och metodikfrågor saknar redovisning.  

 

11) SKB anser inte att det inte är nödvändigt att avstämma dessa databaser mot varandra inför SR-

Site men SR-Can:s databas måste uppdateras tills dess. 

Kap. 7 - Geosfärsförhållanden 
 
12) ”En viktig fråga att utreda är deformations-zoners påverkan på spänningsfältet, speciellt inom 

kandidatområdet i Forsmark där bergspänningarna är relativt höga”. 

 

13) SKI/SSI noterar att det inte finns bra data i Forsmark (för svårt att mäta så höga spänningar) 

(s.22). 

 

14) SKB bör överväga att göra nya mätningar innan platsundersökningarna avslutas. 

 

15) SKI/SSI noterar att ”på grund av beräkningskapacitet har en mindre modelldomän än vad som 

behövs för de längsta flödesvägarna från kapselpositioner till ytan använts i båda modelltyperna” 

(s.23). Däremot kommenterar man inte om detta är acceptabelt eller inte!  

 

16) Om DFN- modeller finns det en liten lista av sex frågor på s. 26 som SKB bör belysa ytterligare. 

 

17) Fyra exempel i punktform på frågor om grundvattens salthalt finns på sidan 25. 

 

18) SKI/SSI tycker att det är positivt att SKB planerar nya experiment om massöverföring mellan 

buffert och flödande vatten i sprickor.  

Kap. 8- Utformning av slutförvar 
 
19) SKI/SSI vill ha att flödeskriterier och dess relation till FPC kriterier förtydligas. 

 

20) SKI/SSI anser att inverkan av schakt, ramp och andra återfyllda tunnlar bör redovisas. 
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Kap. 9 - Biosfär och dess utveckling 
 
21) Saknaden av en processrapport för biosfären är en viktig punkt som ska åtgärdas. 

 

22) Exponeringsvägar för organismer bör redovisas (SR-Can tar bara upp exponeringsscenarier för 

människan). 

 

23) SKI/SSI vill ha bättre systematik om hur man identifierar processer om ackumulering av 

radioaktiva ämnen i naturen.  

 

Kap. 10 - Tekniska barriärer och använt bränsle 
 
24) SKI/SSI konstaterar att den högre utbränningen av bränslet kräver en beaktning inför SR-Site. 

 

25) Stenhouse m.fl. (konsulter till SKI) ”anser att SKB bör beakta internationellt valideringsarbete som 

sker inom OECD för att öka trovärdigheten för sina inventarieberäkningar.” 

 

26) Det behövs flera experimentella studier om högutbränt bränsle anser myndigheterna. 

 

27) SKI/SSI noterar att Stenhouse m. fl. påpekar att ”bildning av kolloider orsakad av polymerisation 

av plutonium inte har diskuterats.” 

 

28) Myndigheterna ”har svårt att bedöma behovet av studier av radionuklidkemi vid högre temperatur 

än 15oC” (vad innebär detta konstaterande?). 

 

29) SKI/SSI noterar att stora konservatismer i analysen behöver identifieras och analyseras.  

 

30) Om kapseln: ”Acceptanskriterier för tillverkningsdefekter hos kapseln behöver även tas fram” 

enligt Bowyer (SKI- konsult).    

 

31) ”Inverkan av mycket finkorniga sektioner av FSW-svetsen” bör utredas enligt Pettersson (SKI 

konsult). 

 

32) SKB bör förklara hur de fem typer av svetsfel som hittills har uppkommit kan påverka kapseln (s. 

47). Dessa är 1) foglinjeböjning i svetsroten, 2) inre håligheter, 3) porsamlingar, 4) oxidinneslutningar 

och 5) metallinneslutning. 

 

33) ”…det finns förutsättningar för SKB att utveckla FSW- svetsmetoden till en nivå som är godtagbar 

inför kommande tillståndsansökan”. 
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34) SKI/SSI pekar på att ”även för insatsen bör en liknande skadetålighetsanalys genomföras” 

(konstruktionsförutsättningar, kapseln). 

 

35) SKI/SSI noterar att ”Oskarshamns kommun anser att oförstörande provning har en avgörande 

betydelse för att säkerställa att kraven på kapseln uppfylls”. Östhammars kommun nämner också 

kontinuitet för procedurer under 60 års tid. 

 

36) ”Detekteringssannolikheten och konfidensen (för OFP, oförstörande provning – min kommentar) 

behöver vara högre än dagens kvalificeringar i kärnkraftverken för återkommande kontroll”. 

 

37) SKI/SSI noterar att MKG anser att det behövs mer utvecklingsarbete för att testa bentonitbufferten 

innan det slutgiltiga valet av bentonitlera görs. 

 

Kap. 11 - Förvarets initiala utveckling 
 
38) SKI:s konsulter Rutqvist och Tsang (2008) noterar en risk för en extrem uttorkning av kapsel och 

temperaturer högre än 100oC. 

 

39) SKI/SSI noterar att ”enligt SKB är den viktigaste bergmekaniska slutsatsen att termisk spjälkning 

runt deponeringshål inte kan uteslutas”. 

 

40) ”SIG (Site Investigation Group, konsulter till SKI) anser att SKB bör utveckla en metod för att 

bättre uppskatta omfattningen av termisk spjälkning.” 

 

41) ”Myndigheterna har ännu inte gjort några betydande egna bergmekaniska studier kopplade till 

kommande glaciationer och seismisk aktivitet inom SR-Can granskningen”. Men hinns det till SR-Site? 

 

42) Om kopparkorrosion i syrefritt vatten under vätgasutveckling: myndigheterna ”avser att återkomma 

till denna fråga”.  

 

Kap. 12 - Förvarets långsiktiga utveckling 
 
43) Holmlund, SKI konsult, ifrågasätter ”dock om landhöjningen kan motverka de havsnivåförändringar 

som en avsmältning av det Grönländska och Antarktiska istäcket skulle motsvara.   

   

44) Erosionsdjup på 1 mm/år under 20 000 till 30 000 år skulle vara möjliga enligt Holmlund och dessa 

invändningar bör beaktas enligt SKI/SSI. 
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45) ”Mer konservativa fall finns även analyserade som antyder att permafrost eventuellt skulle kunna 

nå förvarsdjup vid Forsmark …” 

 

46) ”Inför SR-Site behövs större fokus på detta fall (advektions - och korrosionsfallet) om inte nya 

forskningsresultat kan utesluta risken för bufferterosion.” 

 

47) ”Myndigheterna är positiva till SKB:s nyligen påbörjade forskningsprojekt kring bufferterosion” (hur 

mycket hinns det inför SR-Site?).  

 

48) Posiva har bestämt det globala kollapstrycket till 90 MPa (mot 130 MPa för SKB). En kommentar 

om skillnaden behövs – min kommentar. 

 

49) Om behov att ompröva ett kriterium: ”SKB bör redovisa bättre analyser och undersökningar som 

verifierar att den faktiska brottöjningen överskrids för gjutjärninsatsen för en skjuvning på minst 10 cm. 

Om inte detta är möjligt behöver kriteriet omprovas”. 

 

50) På sid. 81-82 redovisas en lista över osäkerheter i hållfasthetsanalysen. 

 

51) Synergi mellan två scenarier har inte analyserats tillräckligt – att ”en skjuvning från ett jordskalv 

och isostatisk last från en glaciation skulle kunna träffa samtidigt” ( görs nu enligt SKB – min 

kommentar) 

 

52) Östhammar ifrågasätter SKB:s respektavståndsmodellering med en jämn förskjutning längs en 

förkastning. 

 

Kap. 13 - Konsekvensanalys och radionuklidtransport 
 
53) SKI/SSI konstaterar att antal kommentarer är många pga. att man har ”endast haft tillgång till den 

relativt kortfattade dokumentationen i huvudrapporten”. 

 

54) Myndigheternas egna beräkningar (Maul m.fl. 2008, Xu m.fl. 2008 och Gejer, 2008) ”blev dock 

klara för sent för att kunna beaktas i denna granskning” (s. 87).  

 

55) ”Det finns flera frågor kring hantering av transienta förhållanden och kjedjesönderfall som inte kan 

hanteras i existerande beräkningsmodellerna” – se SKB:s ”röd markering” för PORSS (s. 88). 

 

56) Inga kolloidberäkningar, konstaterar SKI/SSI. De förväntas inför SR-Site. Östhammar ”finner inte 

att transport av plutonium i kolloidal form har hanterats inom SR-Can”.     

 



 

 19 

57) ”…en tjockare kapsel och buffert skulle kunna förbättra förvarets långsiktiga skyddsfömåga”  

(sid. 92).   

 

58) SKI/SSI tycker att det är positivt att SKB planerar experiment om termisk spjälkning för att utreda 

hur den påverkar Qeq (det ekvivalenta vattenflödet). 

 

59) SKI/SSI:s konsulter har haft svårigheter att få samma resultat som SKB för fallet Pb-210 

(advektion-korrosion:s scenarium). 

 

60) Medelvärdesbildningen av dosberäkningen över landskapet är inte korrekt enligt SKI/SSI (dosen 

underskattas). Detta bör följas upp- min kommentar. 

 

61) ”Identifiering och beskrivning av exponeringsvägar för biota … saknas också”. 

 

Kap. 14 - Scenarier och riskanalys 
 
62) Betydelse av vissa processer i FEP-databasen har uteslutits tidigt från vidare hantering. 

 

63) SKI/SSI anser att det nya sättet att uppskatta antal initialt skadade kapslar är motiverat men 

önskar att SKB ska ”ytterligare belägga svetsfogdens kvalité”.  

 

64) Redovisning av risk: riskkurvan inte korrekt beskriven enligt myndigheterna. 

 

65) Miljöpåverkan: föreslås ett resonemang om riskkvoter (baserade på aktivitetskoncentrationer i 

miljön) och storleken på det kontaminerade området. 

 

Kap. 15 - SKB:s sammanfattning av resultat och redovisning av 
kravuppfyllelse 
 
Återkoppling: SKI/SSI understryker ”att en redovisning av återkoppling till fortsatt arbete även behöver 

redovisas i SR-Site …” 

 

Tidsplaner: SKI/SSI noterar att SKB:s egen lista på återstående arbete inför SR-Site är mycket 

omfattande (återkommer under FUD-07 granskningen). 
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Kap. 16 – SKI:s och SSI:s sammanfattande bedömningar 

 
Här återges de sammanfattande slutsatserna enligt myndighetens SR-Can granskningsrapport:  

 

• SKB:s metodik för säkerhetsanalys är i huvudsak i överensstämmelse med  

              myndigheternas syn. 

• Kvalitetssäkring av säkerhetsanalysen är otillräcklig. 

• Inför tillståndsansökan behövs ett bättre kunskapsunderlag kring vissa kritiska processer, bl.a. 

erosion av buffert i deponeringshål. 

• SKB behöver styrka att det antagna initialtillståndet hos slutförvaret är realistiskt och uppnåeligt. 

• Redovisning av risken för tidiga utsläpp bör förstärkas. 

 

Referenser 
 
1 - SKB, Long-Term Safety for KBS-3 Repositories at Forsmark and Laxemar - a 

     first evaluation. Main Report of the SR-Can Project, SKB Technical Report TR-06-09, 

     Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, Stockholm, Sweden.  

2 - SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s säkerhetsrapport SR-Can, Björn 

      Dverstorp och Bo Strömberg, m.fl. Mars 2008, SKI Rapport 2008:19, SSI Rapport 

      2008:04 

3 - Maul, P., Robinson, P., Avila, R.,Broed, R., Pereira, A. and Xu, S., AMBER  

     and ECOLEGO Intercomparisions using Calculations from SR 97, SKI Report 2003:28, 

     SSI report 2003:11, Stockholm 2003. 
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DEL III 
 

Kommunens tidigare ställda frågor till SKB och svar - 
några kommentarer 
 
 

Kommunen har tidigare ställt vissa frågor till SKB och fått deras svar [1,2] . Här kommenterar jag 

några av dessa frågor och svar. Mina kommentarer har sin grund dels i min egen erfarenhet men 

också i observationer relaterade till myndigheternas granskningsutlåtande över SR-Can och FUD 

2007 samt dess komplettering som kom oktober 2009 (SSM 2009/1365). 

 

Fråga 81 – Hur trovärdiga är modellerna för hur grundvattnet strömmar i berget och hur osäkra är 

resultaten? 

 

Ett sätt att ta hand om modellosäkerheter är just att använda flera modeller och efteråt använda 

antingen bara resultaten från modellen som ger de ”största värdena” (dvs. ett konservativt eller 

försiktigt antagande som kan vara alltför pessimistiskt) eller ”väga ihop” resultaten från de olika 

modellerna.    

 

Fråga 82 – Hur trovärdiga är modellerna för transport av radionuklider genom berget och hur osäkra 

är resultaten? 

 

Osäkerheter från radionuklidtransportmodeller hanteras bäst genom så kallade probabilistiska 

metoder. Resultaten kan bedömas som trovärdiga, i regel konservativa eller försiktiga om man så vill. 

Men det gäller att osäkerheterna i parametrarna som ingår i modellerna är korrekt bedömda, speciellt 

gäller det för de viktigaste parametrarna.  

 

Fråga 83 – Vad beror skillnaderna i den framräknade nyttjandegraden på? Vilken beräkning är mest 

korrekt vad gäller nyttjandegrad för placering av deponeringshål? 

 

Under platsvalsprocessen då man skulle uppskatta nyttjandegraden genom att använda sig av 

modellering, var fråga kanske tyngre än idag. Det som stod på spel då, var själva valet av plats för ett 

slutförvar. Nu, när SKB har valt plats, är direkta inspektioner när man väl har kommit ner till rätt djup 

det som är intressant eftersom man då får de bästa ”uppskattningarna”.  

 

Fråga 102 – På vilka grunder har SKB uteslutit möjligheten till att spänningskorrosion av 

kopparkapseln kan förekomma? 
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Korrosion i stort är en av de frågor som har identifierats som mycket angelägen. Det är nödvändigt att 

vänta på SR-SITE. Jag förväntar mig att SR-SITE tillsammans med SSM:s granskning kommer att 

bringa klarhet bland annat i frågan om spänningskorrosionen.  

 

Fråga 105 – Kan glacialt smältvatten tränga ned till förvaret om det är permafrost? 

 

Så vitt jag förstår kommer det pågående projektet i Grönland (GAP – Greenland Analogue Project) där 

man studerar bland annat djupet på permafrost, att inte hinna bli färdigt så att resultaten kan fullt ut 

användas till SR-SITE analysen. Det är dock mycket positivt att SKB, tillsammans med andra länder, 

har initierat projektet även om man hade önskat en tidigare start. Man kan förvänta sig mycket 

intressanta resultat för istidsscenarier. 

 

Fråga 107 – Vilka krav ställs på defekter i form av slaginneslutningar? Uppfylls kraven för de 

materialprovningar som utförts? Hur fungerar kvalitetssäkring och provning i detta fall? 

 

I detta sammanhang är det intressant att påpeka att en nyligen upptäckt teknik (några veckor gammal) 

att generera ljudvågor i terahertz-området (nästan samma våglängd som infrarött ljus) kommer att 

öppna helt nya möjligheter att detektera och studera små defekter i koppar och stål eftersom 

våglängden av dessa ljudvågor är mycket kortare än de våglängder som man använder idag inom 

oförstörande provning (OFP) som görs med hjälp av ultraljud. Uppföljning av detta forskningsområde 

kommer säkerligen att vara mycket intressant för SKB. 

 

Fråga 109 – Kommer SKB att analysera fallet med samtidig skjuvlast och isostatisk last?  

 

Det är av stor vikt för en komplett säkerhetsanalys (och mycket positivt) att SKB planerar 

kompletterande beräkningar av samtidig skjuvlast och isostatisk last. 

 

Konsekvensanalys och radionuklidtransport  

Påpekande: Det är idag realistiskt att göra en modell i tre dimensioner för radionuklidtransport i 

närområdet där man tar hänsyn till a) en spricka som skär ett deponeringshål, b) borrhålets störda zon 

som är i kontakt med bentoniten, c) den störda zonen utmed golvet på deponeringstunneln, d)  den 

störda zonen utmed väggarna och taket till deponeringstunneln och e) en spricka som skär 

deponeringstunneln. En sådan modell skulle vara mindre konservativ än den ”försiktiga” modell som 

används i SR-Can. 

 

Fråga 127- Hur planerar SKB att förvara använt kärnbränsle om avsevärda förseningar uppstår innan 

ett slutförvar kan tas i drift? 

 

Med den takt som Clab fylls på idag kommer, enligt MKB:n, att finnas knappt med utrymme redan år 

2023. Lagringsmöjligheterna vid kärnkraftverken är också rätt begränsade och kompaktering av 
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kärnbränsle i Clab (med hjälp av kompaktkasseter) hjälper föga. Återstår alternativet att bygga ett 

Clab3. SKB bör tydliggöra detta alternativ i MKB:n eftersom det också har implikationer för 

Oskarshamns kommun om det inte blir ett slutförvar.   

 

Om en fullständig säkerhetsanalys av alternativa metoder: 

Fråga 129- Kommer SKB att göra en säkerhetsbedömning i enlighet med regeringens beslut? 

 

Jag har nyligen gjort en kort översyn av en nyligen publicerad rapport om djupa borrhål som togs fram 

av Sandia. Sandia:s rapport är mycket preliminär och visar med all tydlighet att det inte är meningsfullt 

i dagens läge att jämföra (analytiskt) KBS-3 metoden med djupa borrhålsmetoden. Därför har jag 

samma ståndpunkt som SKB presenterad i SR-Can. 

 

 

Om spänningar i berget och om förvaret som en svaghetsplan: 

Fråga 131- Hur hanterar SKB detta? 

 

Man måste avvakta SR-Site och dess analys. 

 

 

Om två fullständiga säkerhetsanalyser av Forsmarks och Oskarshamns kandidatplatser: 

Fråga 133- Påpekande: Östhammars kommun menar att detta kan komma att kritiseras senare i 

granskningen av ansökan. 

 

Det hade så klart varit intressant att ha två analyser att jämföra. Dock, i och med att SR-Can visade en 

så stor ”skillnad i säkerhet”5 (på en faktor 100) mellan de båda platserna, hade det varit mycket svårt 

att välja Oskarshamn genom att väga in andra faktorer förutom säkerhet, som t.ex. socioekonomiska 

faktorer. Detta, pga. att det är osannolikt att ”skillnaden i säkerhet” skulle minska signifikant efter två 

fullständiga säkerhetsanalyser inom SR-Site. Frågeställningen blir därför mer av akademisk karaktär. 

Dock håller jag med om att det kan uppfattas som ”en mycket besvärande situation för SKB” att 

behöva ta ett beslut innan man får mer pålitliga värden om bergsspänningar på djupet, något som då 

inte kunde nås från ytan med hjälp av dagens teknik.     

 

Om säkerhetsanalysen: 

Fråga 136- Hur hanterar SKB den tänkbar konflikt som finns i säkerhetsanalysens två roller? 

 

Jag anser att man bör erkänna att det finns en inbyggd dualitet (en konflikt, om man så vill) i 

säkerhetsanalysens två roller. Vägen ut är en transparant process som Kärnavfallsrådet understryker 

och en ständig aktuell kvalitetssäkring, som bland annat Östhammars kommun har tryck så hårt på.  

 

                                                
5 ”Skillnad i säkerheten” kan så klart, inte reduceras till ett par siffror, därav användningen av citationstecken. 
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Om att göra säkerhetsanalysen begriplig: 

Fråga 137- Hur gör SKB säkerhetsanalysen begriplig för lekmän? 

 

Lättare sagt än gjort. Det finns två metoder (och ”två skolor”) för att göra en långsiktig 

säkerhetsanalys: man gör en deterministisk eller en probabilistisk säkerhetsanalys (en mellanväg är 

att kombinera båda). Ett argument i de vetenskapliga kretsarna mot de probabilistiska analyserna har 

varit att resultaten är svårare att tolka för lekmän. T.ex. i Finland kommer man så vitt jag vet, att göra 

en ren deterministisk analys i motsats till Sverige där riskbegreppet innebär att man tar hänsyn till 

sannolikheter i högre grad än i Finland dvs. man kommer i Sverige att ha en SR-Site med en mix av 

deterministiska och probabilistiska aspekter i analysen. Så länge, allt väl.  

 

Det svåra är egentligen det som påpekas väldigt tydligt i bakgrunden till frågan – citat:  

” … kommer den politiska beslutsprocessen att bli känslig för olika inspel och fragmenteringar (med 

fragmentering menar Kärnavfallsrådet att vissa avgränsande delar av hela frågan ställs i fokus till 

priset av helhetsbedömningen)”. Ett exempel är debatten om kopparkorrosion. Det är upp till media att 

undvika frestelsen att använda fragmenteringar som en del av den mediala dramaturgin.   

 

 

Om kopparkorrosion: 

Fråga 138- Hur hanterar SKB denna fråga? 

 

Några kommentarer till SKB:s svar: man kan inte förvänta sig att frågan om vätgaskorrosion kommer 

att få ett klart och tydligt svar innan ansökan är inne. Det kommer troligtvis att ta flera år och det går 

inte att påskynda den vetenskapliga processen för att få fram ”det rätta svaret”. Ett skolexempel om en 

vetenskaplig mycket het debatt skedde för ett visst antal år sedan, då den så kallade upptäckten om 

kall fusion rörde till ordentligt i forskarvärlden. Upptäckten skulle lösa världens energiproblem (och 

klimatfrågan som då inte var aktuell) i ett slag! Så småningom kunde man bekräfta att de 

experimentella resultaten som bevisade att det fanns en kall fusionsprocess var inkorrekta och 

debatten dog. Men nyligen har frågan återaktualiserats i viss mån…   

 

Frågan är inte, anser vi, av tillräcklig dignitet (åtminstone inte ännu) för att vara tyngre än vissa andra 

frågor kopplade till den långsiktiga säkerheten av slutförvaret. Det finns flera skäl till det och 

oberoende av om koppar korroderar eller inte i avjoniserat vatten i laboratoriemiljö, måste fler 

observationer och frågor ställas: 

 

a) Dr. Szakalos experiment är utfört i ”fel” fysisk och kemisk miljö – KBS-3 förvaret är tänkt att 

byggas 500 meter ner i urberget omgiven av bentonitlera, en komplex fysisk, geokemisk och 

biologisk miljö, inte i botten av en stor tank med avjoniserat vatten, och inte heller under 

ytskiktet av Östersjöns botten. Ett experiment som använder samma metod som Szakalos 
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men i lämplig miljö, är ännu inte gjort. Därför är frågan mycket intressant inomvetenskapligt, 

men ännu inte tillräckligt tung.  

b) Dessutom är det tydligt att Szakalos experiment är svårtolkat. Olika experter inom 

korrosionskinetik drar olika slutsatser av materialet. Szakalos använder vätgasproduktion som 

ett indirekt mått på mängden koppar som skulle ha korroderat. Det är önskvärt med ett mer 

känsligt experiment, där man mäter direkt kopparhalten i vattnet och bentoniten dvs. 

kopparmängden som frigörs på grund av den påstådda korrosionsprocessen. Ett sådant 

experiment skulle undvika ett alltför stort utrymme för tolkningar, men experimentet är ännu 

inte gjort. 

c) Dr. Szakalos och medarbetarna bekräftar att om närvaron av vätgas överstiger en viss mängd 

avstannar ”deras” korrosionsprocess. SKB påstår att i varje fall, den mängden vätgas som 

skulle vara nödvändig för att avstanna processen finns i miljön runt kapseln. Szakalos och 

medarbetarna har ännu inte påstått och inte heller visat, att detta är inkorrekt, så vitt jag 

känner till.   

d) Vilka är faktorerna som hindrar att man inte lyckas mäta direkt så ”stora” kopparhalter som det 

är fråga om enligt Szakalos? Denna fråga har inte besvarats ännu.  

 

Om KBS-3H: 

Fråga 139- När kommer SKB att beskriva hur handläggningen av frågan planeras?  

 

Även om KBS-3H är en variant av KBS-3V, finns det så pass många frågeställningar som skiljer sig 

från KBS-3V att en hel ny långsiktig säkerhetsanalys definitivt krävs, om metoden ska godkännas 

enligt kärntekniklagen, anser jag. Det är inte fråga om några få kompletterande beräkningar. När det 

gäller miljöbalken, kan jag inte uttala mig. Därmed inte sagt att KBS3-H inte kan vara en intressant 

variant. 
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