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Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, 

preliminär version december 2009 

 

Inledning 
 

Östhammars kommun har anlitat Hans Roos Konsult för att granska SKB:s 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB preliminär version december 2009, avseende mellanlagring, 

inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Uppdraget är begränsat till att granska de delar av 

MKB:n som behandlar den långsiktiga säkerheten i kommunen. 

I uppdraget ingår också att följa upp de samrådsfrågor som kommunen tidigare ställt (frågor nr 72 – 

152). Dessa frågor med SKB:s svar finns dokumenterade i protokoll från samrådsmöte 2009-09-30 

med tillhörande bilagor A, B och C. 

I de fall där synpunkter finns på innehållet i MKB:n som skulle föranleda likartade frågor som de som 

tidigare ställts så tas dessa inte upp på nytt utan de får ingå i uppföljningen av tidigare ställda 

samrådsfrågor. 

I uppdraget ingick vidare att formulera frågor till samrådsmötet i Östhammar 2010-02-06 avseende 

den preliminära MKB:n samt att ta hand om de frågor avseende den långsiktiga säkerheten som 

diskuterades på samrådsmötet. När denna rapport skrivs har mötet ägt rum. Redovisning av denna 

del av uppdraget sker ej särskilt utan ingår i denna rapport. 

I uppdraget ingick slutligen att följa upp den granskning som myndigheterna tidigare gjort av SR-Can 

och FUD 2007 inklusive SKB:s komplettering till FUD 2007. Vad gäller denna del av uppdraget kan 

man bara konstatera att beträffande SR-Can så kommer SKB i SR-Site att hantera de synpunkter som 

myndigheterna hade. Vad gäller FUD-2007 så hade SSM synpunkter på SKB:s komplettering men 

kommer inte att begära in ytterligare kompletteringar utan förväntar sig att SKB hanterar 

kvarstående frågor i FUD 2010. 

Redovisningen av uppdraget sker i två delar, del 1 omfattar granskningen av MKB och del 2 omfattar 

uppföljningen av tidigare ställda samrådsfrågor.    

 

Del 1 Granskning MKB 
 

Texten i de avsnitt som redovisas är utdrag ur MKB:n med hänvisning till de sidor där utdraget är 

hämtat. 

 

1.2 Långsiktig säkerhet (sid 30). 

 

MKB: Analys av den långsiktiga säkerheten visar att verksamheten inte ger radiologiska konsekvenser 

av betydelse för människors hälsa och miljön. Detta utgör en förutsättning för MKB:n och för att 

tillstånd för anläggningen skall kunna erhållas. Eftersom slutförvaret inte ger upphov till några 

radiologiska miljökonsekvenser av betydelse behandlas detta endast översiktligt här i MKB men 
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istället desto utförligare i den särskilda säkerhetsredovisningen och dess analys av den långsiktiga 

säkerheten. 

SR-Site är den säkerhetsrapport som skall ligga till grund för ansökan. Då SR-Site ännu inte finns 

framme i sin helhet har redovisningen av den långsiktiga säkerheten i denna MKB hämtats från SR-

Can samt från det underlag som togs fram vid platsvalet. Den slutliga MKB kommer att vara 

uppdaterad med resultaten från SR-Site. 

 

Kommentar: Analysen av den långsiktiga säkerheten kommer i allt väsentligt att ske i SR-Site. Denna 

handling är ännu inte tillgänglig utan kommer att finnas i tillståndsansökan. Det är inte trovärdigt att 

påstå att verksamheten inte ger upphov till några radiologiska miljökonsekvenser av betydelse när 

den handling som skall visa detta inte är färdigställd och tillgänglig för granskning. 

Det är tveksamt om miljöbalkens krav på innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen uppfylls när den 

långsiktiga säkerheten endast behandlas översiktligt.  

 

4.3.3.2 Motiv till sökt utformning av slutförvarsanläggningen (sid 69-73). 

 

MKB: Placeringen av anläggningens driftområde i Forsmark i läget Söderviken har bestämts av de 

geologiska förutsättningarna och av de förutsättningar som råder ovan mark. En målsättning har 

även varit att placera ovanmarksdelen inom det i detaljplanen avsatta industriområdet. Läget är dock 

huvudsakligen styrt av de geologiska förhållandena i berget. 

 

Kommentar: Tre olika placeringar diskuteras i Forsmark, barackbyn, kanalen och Söderviken. Om inte 

Söderviken är det bästa läget med hänsyn till långsiktig säkerhet så bör ett annat alternativ väljas. 

Det är inte acceptabelt att välja ett läge som inte är det bästa med avseende på den långsiktiga 

säkerheten även om detta alternativ kan ha andra fördelar som att det är lättare att bygga eller att 

det redan finns en detaljplan. MKB bör kompletteras med en utförligare motivering för det läge som 

valts. MKB bör också kompletteras med en mer detaljerad redovisning av om det föreligger skillnad i 

kunskapsnivå för de tre alternativen med hänsyn till hur platsundersökningarna har utförts. 

  

10.1.5.2 Radiologisk säkerhet under drift (sid 276-277)  

 

MKB: En konstruktionsstyrande förutsättning för kapseln är att den skall klara av alla händelser vid 

normal drift samt störningar och missöden utan genomgående skada på kapselns kopparhölje. Inget 

radioaktivt utsläpp kan därmed förekomma i slutförvarsanläggningen förutsatt att kapseln har 

uppfyllt acceptanskriterierna.  

Resultaten i den preliminära säkerhetsanalysen (referens 10-29, handlingen saknas) visar att 

störningar och missöden under drifttiden skulle kunna ge konsekvenser för de långsiktiga barriärerna 

om ingen åtgärd görs. En störning eller ett missöde kan leda till att de tekniska barriärerna måste 

bytas ut eller att ett deponeringshål måste överges. Varken störningar eller missöden leder till att 

radioaktivt material släpps ut från kapseln eftersom kapselns integritet bibehålles.  

Förutsatt att alla typer av missöden och störningar har identifierats i den preliminära 

säkerhetsanalysen samt att de upptäcks och hanteras rätt om de inträffar, påverkas inte den 

långsiktiga säkerheten av störningar eller missöden under driften.  
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Kommentarer:  SKB anger att förutsättningarna för att inget radioaktivt utsläpp skall ske är bland 

annat att: 

 Kapseln uppfyller acceptanskriterierna vid tillverkning 

 Alla typer av störningar och missöden har identifierats 

 Alla störningar och missöden upptäcks 

 Om det inträffar störningar och missöden så skall åtgärder vidtags 

 Alla störningar och missöden skall hanteras på rätt sätt. 

 

Det återstår att visa att kapseln uppfyller acceptanskriterierna. Dessa kriterier är ännu inte 

redovisade varför det självklart är okänt om kapseln klarar kriterierna eller inte (jämför frågorna 87 

och 107 nedan).  

Den säkerhetsanalys som redovisar störningar och missöden finns inte tillgänglig (referens 10-29) 

varför det inte går att bedöma de frågor som berör störningar och missöden. 

Det är anmärkningsvärt att varken frågor om acceptans av kapseln eller frågor om störningar och 

missöden har redovisats på ett acceptabelt sätt.  

Komplettering av MKB:n är nödvändig. 

 

10.1.6.4 Slutsatser i underlaget till platsvalet (sid 278-279) 

 

MKB: På grund av temperaturhöjning i berget förorsakat av värme från kapseln finns risk för 

spjälkning i berget runt kapseln då värmeutvidgningen ger ett tillskott till bergspänningarna. 

Spjälkningen kan kraftigt öka utbytet av lösta ämnen i sprickor, en del sådana ämnen kan orsaka 

korrosion. I SR-Can antogs att spjälkning förekommer i samtliga deponeringshål. 

 

Kommentar: Det är rimligt att anta att spjälkning förekommer i samtliga deponeringshål. 

Konsekvenserna av detta avseende korrosion och vilka ämnen som kan orsaka korrosion är inte 

redovisade. MKB:n bör kompletteras.  

 

MKB: I Forsmark har man i de nästan 1000 m djupa borrhålen bara träffat på vatten i några få 

punkter under nivån 400 m. Detta tolkas som att det finns mycket få vattenförande sprickor under 

denna nivå. På 500 meters djup, vilket är det ungefärliga djup förvarsområdet kommer att ligga på, är 

medelavståndet mellan vattenförande sprickor större än 100 m. Detta innebär att grundvattenflödet 

genom förvaret är begränsat. Det ger stora säkerhetsmässiga fördelar för kopparkapseln och 

bentonitlerans långtidsfunktion eftersom vattenföringen är en nyckelkomponent i utvärdering av 

bufferterosion och kopparkorrosion. 

 

Kommentar: MKB:n bör kompletteras med bedömningen av om vattenförande sprickor kan 

förekomma i betydligt större omfattning än vad slutsatserna av platsundersökningarna visar (jämför 

frågorna 79 och 81 nedan).    

 

MKB: Grundvattnets salthalt påverkar stabiliteten hos bentonitleran, låga halter kan ge problem. I 

Forsmark är dagens salthalt tillräckligt hög.  Även om salthalterna sjunker är det sannolikt att den 

låga vattengenomsläppligheten gör att salthalten kommer att bli relativt opåverkad på förvarsnivån.  

Den slutliga värderingen av omfattningen av bufferterosion görs i SR-Site, baserat på ett betydligt 

större underlag än i SR-Can. 
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Grundvattnets halt av sulfid är också viktig eftersom sulfiden kan korrodera koppar. Om 

bentonitbufferten är intakt krävs det dock extremt höga sulfidhalter för att detta skall vara ett 

problem. Om bufferten skadas blir sulfidhalten viktigare. Korrosionshastigheten beror direkt på 

grundvattenflödet. 

 

Kommentar: MKB:n bör kompletteras med en mer utvecklad redovisning av salthalt och sulfidhalt. 

Vilka halter har uppmätts vid platsundersökningarna och hur kan dessa förändras i framtiden och 

därigenom orsaka risk för bufferterosion och kopparkorrosion (jämför frågorna 99 och 138 nedan). 

 

MKB: Sannolikheten för jordskalv är mycket liten men kan inte helt försummas. I Forsmark finns goda 

förutsättningar att minska risken för skador vid jordskalv genom att förvarsområdet förläggs med 

hänsyn till förekommande deformationszoner och sprickor. 

 

Kommentar: Är detaljkunskapen om deformationszoner och sprickor så hög att slutförvaret kan 

förläggas med hänsyn till detta? Vad blir konsekvenserna om det visar sig att sprickor i verkligheten 

har en väsentligt annan utbredning och omfattning än vad som antagits och att förläggningen av 

slutförvaret därmed inte längre är det bästa? MKB:n bör kompletteras för att belysa dessa 

frågeställningar.  

 

10.1.7 Kemiskt toxiska risker för deponering av använt kärnbränsle (sid 279) 

 

MKB: En utredning pågår som syftar till att bedöma risker för människors hälsa och miljön av icke-

radioaktiva ämnen som finns i använt kärnbränsle och i kapseln. Resultaten från utredningen 

kommer att presenteras i den slutliga MKB:n. 

 

Kommentar: Det är en brist att denna utredning inte är tillgänglig i den preliminära MKB:n.  

 

14.3 Efter förslutning (sid 330) 

 

MKB: Slutförvaret är utformat så att kontroller av exempelvis utsläpp av radioaktivitet inte ska 

behövas. I nuläget är därför inga kontroller planerade för detta skede. 

 

Kommentar: MKB:n bör kompletteras med en redovisning av på vilket sätt kontroller av radioaktiva 

utsläpp kan genomföras. Även om dessa kontrollinstrument har en begränsad livslängd så kan det 

ändå bli ett kvitto på att inga radioaktiva utsläpp har skett under den första tiden efter förslutning. 

 

Del 2 Uppföljning av tidigare samrådsfrågor. 

 

Uppföljning av protokoll från samrådsmöte 2009-09-30 

 

De frågor som kopplar till konsekvenser för säkerheten vid jordbävningar kommer att tas upp på ett 

kommande möte när kommunens expertis är närvarande. 

Kvarstående frågor om kopparkorrosion redovisas i bilaga A och B. 
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Uppföljning  SR-Can 

 

Redovisning i bilaga A – möte 2009-09-30, frågor och svar nr 72-126 

 

I denna uppföljning upprepas de frågor där SKB enligt författarens mening inte gett ett 

tillfredsställande svar och en följdfråga ställs.  

 

 

Samrådsfråga nr 77 

SKB har identifierat frågor där kunskapsunderlaget för säkerhetsanalysen är bristfällig till exempel 

kopparkryp, glacial hydrologi, bufferterosion, hydrogeologiska modeller och bentonitomvandligar. 

Det är sannolikt att det kommer att finnas kunskapsluckor kvar även till SR-Site. ( Krypning innebär en 

långsam deformation, i allmänhet plastisk, under inverkan av konstant kraft, som olika material får 

över tid). 

 

Fråga: Hur kommer SKB att hantera de kunskapsbrister som finns? 

 

SKB svar: Utgångspunkten är att konservativa (försiktiga) bedömningar görs i de fall där 

kunskapsbrist föreligger. Detta för att ha goda marginaler. Varefter kunskapen och erfarenheterna 

ökar kan mindre konservativa bedömningar göras. 

 

Följdfråga: SKB:s svar är tämligen allmänt hållet, det vore värdefullt om SKB preciserar punkt för 

punkt hur SKB arbetar för att öka kunskapen.  

 

Samrådsfråga nr 79 

I kandidatområdet (Forsmark) och dess närmaste omgivning har SKB inte observerat några 

indikationer på unga bergsrörelser eller jordskalv efter senaste nedisningen. Bergspänningarna är 

relativt höga. SKB behöver visa att tilltron till deformationszonernas förekomst och utbredning är 

god. Enligt SKB kan det eventuellt finnas oupptäckta deformationszoner. Modellerna för diskreta 

spricknätverk har central betydelse. 

 

Fråga: Hur trovärdiga är de modeller som används för berget och vilken grad av osäkerhet finns i 

modellerna? 

 

SKB svar: Modellerna är trovärdiga, men kan aldrig bli lika detaljerade som verkligheten. Resultaten 

är tillförlitliga i den omfattning och för det syfte de har. När det finns osäkerheter i data används 

konservativa (försiktiga) bedömningar. De största osäkerheterna kommer långt fram i tiden efter 

nästa istid. 

 

Följdfråga: SKB:s svar är tämligen allmänt hållet. Det vore värdefullt om SKB utvecklar svaret och 

försöker beskriva hur osäkra modellerna är jämfört med bergets verkliga egenskaper. Hur sanna är 

modellerna? Det är viktigt att SKB:s svar formuleras på ett sätt så att andra än experter kan bilda sig 

en uppfattning om trovärdigheten och osäkerheten. 

 

Samrådsfråga nr 81 
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Vad gäller hydrologiska modeller har SKB använt två typer av modeller på regional nivå och tre typer 

av detaljerad modellering. SKI:s expert kommer till delvis andra resultat än SKB. Detta är mycket 

viktigt hur grundvattenrörelser förväntas ske. Lekmän måste förstå hur osäkra resultaten är 

 

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

resultaten? 

 

SKB:s svar: Modellerna är trovärdiga, men kan aldrig bli lika detaljerade som verkligheten. Resultaten 

är tillförlitliga i den omfattning och för det syfte de har. När det finns osäkerheter i data används 

konservativa (försiktiga) bedömningar. De största osäkerheterna kommer långt fram i tiden efter 

nästa istid. 

 

Följdfråga: SKB:s svar är tämligen allmänt hållet. Det vore värdefullt om SKB utvecklar svaret och 

försöker beskriva hur osäkra modellernas grundvattenrörelser är jämfört med de verkliga 

grundvattenrörelserna. Hur sanna är modellerna?  Det är viktigt att SKB:s svar formuleras på ett sätt 

så att andra än experter kan bilda sig en uppfattning om trovärdigheten och osäkerheten. 

 

Samrådsfråga nr 82. 

Beräkningar av transport av radionuklider från en skadad kapsel genom geosfären till markytan har 

genomförts med två modeller. Myndigheterna har många synpunkter bl.a. på kopplingen mellan 

parametrar i modellen och bergets egenskaper. 

 

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

resultaten? 

 

SKB:s svar: Modellerna är trovärdiga, men kan aldrig bli lika detaljerade som verkligheten. Resultaten 

är tillförlitliga i den omfattning och för det syfte de har. 

Modelleringen av radionuklidtransport kan man schematiskt beskriva med att vi först mäter 

vattenflöden i borrhålen. Det ger säkra indata. Vi stoppar sedan in dessa data i modeller över berget 

för att beskriva spricksystemet. Vi låter ”vattnet strömma” i modellen. Modellen återger data i de 

områden som vi observerat. Däremot finns det en osäkerhet om modellen på ett korrekt sätt 

beskriver de områden vi inte observerat. 

I nästa steg lägger vi in kärnbränsleförvaret i modellen. Vi lägger in ”partiklar” i modellen för att se 

hur de strömmar med vattnet. Därefter beräknar vi vad som händer vid en istid. 

Osäkerheten bli större för varje steg vi tar och de största osäkerheterna är vad som händer i 

samband med och efter nästa istid. För att ha goda marginaler görs konservativa (försiktiga) 

bedömningar i de fall kunskapsbrist föreligger. 

Vad gäller just transport av radionuklider genom berget finns det ett antal naturliga analogier som vi 

kan använda. Till exempel fanns det i Gabon i Västafrika, för omkring två miljarder år sedan, naturliga 

kärnreaktorer i berggrunden. Sönderfallsprodukterna finns kvar, så forskarna kan studera hur 

radionukliderna har spridit sig. Ett annat exempel är Cigar Lake i Kanada, där det finns en 

uranmalmskropp nedbäddad i lera, alltså naturens egen motsvarighet till slutförvaret. Där kan 

forskarna studera hur radionukliderna har spridit sig i leran. 
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Följdfråga: Svaret beskriver något om de svårigheter och antaganden som SKB måste hantera för att 

kunna redovisa ett beräkningsresultat av hur transport av radionuklider kan ske. Svaret ger mycket 

liten vägledning för lekmän att kunna förstå osäkerheterna och därigenom bedöma trovärdigheten i 

de resultat som presenteras. Önskvärt är att SKB utvecklar svaret och beskriver i vilken grad 

beräkningsresultaten överensstämmer med verkligheten. 

 

 

 

Samrådsfråga nr 87. 

Myndigheterna har pekat på områden som SKB behöver vidareutveckla eller förtydliga vid sin 

redovisning av kvalificeringsordning för provning. 10 punkter anges av myndigheterna. 

 

Fråga: Hur avser SKB att visa att provningsmetoderna klarar av att prova det som skall provas? 

 

SKB:s svar: Vi arbetar med denna frågeställning i kapsellaboratoriet. SKB har sedan flera år anlitat det 

statliga tyska institutet BAM, som är ett av världens ledande inom området, för att få en vetenskaplig 

grund för bestämning av tillförlitligheten vid oförstörande provning. BAM utvärderar de metoder 

som vi utvecklar och deras resultat ligger till grund för säkerhetsanalysens antaganden vad gäller 

kapselns kvalitet. 

 

Följdfråga: Att SKB kan visa att kapseln uppfyller kvalitetskraven är en av de avgörande frågorna i 

bedömningen av den långsiktiga säkerheten.  Det är önskvärt att SKB tydligare redovisar visar hur 

denna fråga hanteras i detalj och vilka provningsmetoder som är aktuella. 

 

Samrådsfråga nr 97. 

Jordskalv är den enda process som identifierats som skulle kunna medföra rörelser i berget stora nog 

för att kunna orsaka direkta skador på kopparkapslar. Termisk spjälkning runt deponeringshålen kan 

inte uteslutas. Termiska spänningar förväntas nå sitt maximum innan svälltryck etablerats. 

Spjälkningen ökar bergets permeabilitet vilket påverkar både kopparkorrosion och 

radionuklidtransport. 

 

Fråga: Hur påverkas berget av svälltrycket efter termisk spjälkning, om termisk spjälkning når sitt 

maximum innan svälltryck etablerats? 

 

SKB:s svar: Detta motverkas via åtgärder i samband med deponeringen. 

 

Följdfråga: Vika åtgärder avser SKB att utföra vid deponeringen? 

 

Samrådfråga nr 99. 

Den kemiska variabel som sannolikt har störst betydelse i riskanalysen är sulfidhalten. 

 

Fråga: Hur kommer SKB att fördjupa kunskapen om tillgången på sulfider? 

 

SKB:s svar: Inledningsvis kan konstateras att vid temperaturer under 100 ⁰C bildas sulfid nästan 

uteslutande genom mikrobiell sulfatreduktion. Den mikrobiella bildningen av sulfid kräver att 
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bakterierna har tillgång till de ämnen som krävs: sulfat och antingen organiska ämnen eller vätgas, 

och möjligtvis metan. 

Laboratorieförsök har utförts med syfte att undersöka hur snabbt och hur mycket sulfid som bildas 

av sulfatreducerande bakterier under olika betingelser. I Äspö studeras mikrobiella processer, bland 

annat sulfidbildning. SKB har genomfört ett särskilt provtagningsprogram på Äspö och Laxemar för 

att klarlägga vissa variationer som observerats i mätdata. Detta för att erhålla bättre tillförlitlighet i 

data. 

 

Följdfråga: Det är önskvärt att SKB redovisar resultaten av utförda försök så snart som möjligt. 

 

Samrådsfråga nr 107. 

Skjuvlast från jordskalv. Bergrörelser i spricka får vara max 10 cm för att kapselns integritet inte skall 

äventyras. Erhållna resultat antyder att kapseln tål en skjuvning på 10 cm utan att brottöjningen 

överskrides för vare sig kopparhöljet eller gjutjärnsinsatsen. Materialprovningar har påvisat lägre 

värden för brottöjningen för insatsen än kravet 7 %. Värden ned till 2 % har förekommit. SKB 

förmodar att detta beror på gjutdefekter i form av slagginneslutningar. Myndigheterna anser att SKB 

bör redovisa bättre analyser och undersökningar som verifierar att den faktiska brottöjningen inte 

överskrides för gjutjärnsinsatsen för en skjuvning på minst 10 cm. Om inte detta är möjligt behöver 

kriteriet omprövas. 

 

Fråga: Vilka krav ställs på defekter i form av slagginneslutningar? Uppfylls kraven för de 

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

 

SKB:s svar: Enligt SKB:s planering kommer kraven och hur de uppfylls att redovisas i linjerapporten 

för kapseln, vilken kommer att ingå i ansökningshandlingarna. Översiktligt kan dock konstateras att 

kapseln kommer att hålla under de förhållanden som kommer att råda i slutförvaret. 

 

Följdfråga: SKB anmodas kommentera de provningsresultat angående insatsens brottöjning som 

redovisas ovan. SKB anmodas vidare att redovisa hur kvalitetskontrollen av insatsen har utförts i de 

fall som beskrivs ovan. På vilken grund anger SKB att kapseln kommer att hålla när det uppenbarligen 

är tveksamt i det fall som beskrivs ovan. 

 

Uppföljning  FUD-2007 

 

Redovisning i bilaga B – möte 2009-09-30, frågor och svar nr 127-152 

 

I denna uppföljning upprepas de frågor där SKB enligt författarens mening inte gett ett 

tillfredsställande svar och en följdfråga ställs.  

 

Samrådsfråga nr 138. 

Kapsel: Enligt Szakalos med flera kan korrosion av koppar genom väteutveckling ske även i rent, 

avjoniserat, syrefritt vatten vid 73⁰C. Forskarna anser att deras nya resultat visar att 

korrosionsegenskaperna för kopparkapslarna inte är tillräckligt bra och att KBS-3 konceptet delvis bör 

omprövas.  
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Kärnavfallsrådet anser att det nu är viktigt att den nya frågeställningen om korrosion av koppar i 

syrefritt vatten undersöks grundligt. 

 

Fråga: Hur hanterar SKB denna fråga? 

 

SKB:s svar: SKB kommer att i kommande säkerhetsanalys (SR-Site) både diskutera inverkan av den 

föreslagna korrosionsmekanismen och göra förnyade beräkningar (som bygger på data från 

platsundersökningarna). För att ytterligare förstärka underlaget till säkerhetsanalysen görs nu studier 

för att se om den framlagda hypotesen går att bekräfta på andra sätt. SKB genomför därför både 

experiment (elektrokemiska studier) och teoretiska beräkningar samt mätningar av kopparkorrosion i 

slutförvarsmiljö, bland annat i Äspölaboratoriet. 

SKB har tittat på vad konsekvenserna blir om det skulle vara så att koppar korroderar i syrefritt 

vatten. Vi kan då konstatera att det finns så mycket vätgas i grundvattnet att korrosion inte sker. SKB 

har nu räknat ut vad denna korrosionsreaktion skulle betyda för förvarets säkerhet och kommit fram 

till att den saknar betydelse. Om korrosionen ändå skulle ske, skulle den ske så långsamt och i en 

sådan begränsad omfattning att den inte skulle påverka förvarets långsiktiga säkerhet. Bentonitleran 

hindrar den vätgas som bildas vid reaktionen från att transporteras bort, varvid reaktionen 

avstannar. 

Om bentonitbufferten skulle försvinna kan kopparkapseln komma att påverkas. Det är dock inte den 

av KTH-forskarna beskrivna korrosionsprocessen som i så fall skulle vara allvarligast, utan korrosion 

på grund av sulfidreaktioner. SKB:s slutsats är sålunda att korrosion av koppar i syrefritt vatten, om 

det överhuvudtaget kan äga rum, skulle ske så långsamt och i en sådan begränsad omfattning att det 

inte skulle påverka förvarets långsiktiga säkerhet. 

 

Följdfråga: Det vore värdefullt om SKB redovisar ny kunskap om kopparkorrosion så snart den finns 

tillgänglig. 

 

Samrådsfråga nr 144 

Vattenströmningar i samband med inlandsisar har identifierats som ett viktigt forskningsområde för 

slutförvarets säkerhet. En fråga som inte undersökts är kompressionen av bergets porer och sprickor. 

En inlandsis kommer att pressa samman bergets porer och sprickor. Detta kan leda till att vatten i 

berget trycks ut mot kanten av isen när isen växer till. När isen drar sig tillbaka kommer vatten att 

sugas in i det tidigare komprimerade berget som frilagts från is, vilket kan leda till ökade 

vattengenomströmningar i berget. Som en följd av att syresatt vatten kommer in i berget kan det bli 

en ökad korrosion av kopparkapslarna. 

 

Fråga: Kommer SKB att studera kompression av porer/sprickor? 

 

SKB:s svar: Nej, eftersom det inte påverkar säkerheten av förvaret. 

 

Följdfråga: SKB anmodas att utveckla detta svar. Det förefaller inte orimligt att en tillförsel av 

syresatt vatten kan öka risken för korrosion och därmed påverka säkerheten i förvaret. 

 

Samrådsfråga nr 146. 
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SKB anger i FUD-programmet (sid 311) att återfyllnaden i sig inte är en barriär, även om det bedöms 

viktigt att hindra vattentransporter i tunnlar och ventilationshål. Tunnel från markytan till förvaret, 

liksom ventilationshålen, kan utgöra en potentiell väg för transport av vatten från och till förvaret. 

 

Fråga: Borde man inte ur ett riskperspektiv beakta återfyllnaden som en enskild barriär? 

 

SKB:s svar: Återfyllningen i tunnlarna utgör inte någon barriär i sig själv i KBS-3 konceptet. Den är 

däremot nödvändig för att bufferten och berget ska få önskad funktion och beaktas ur den aspekten i 

säkerhetsanalyserna. 

 

Följdfråga: Hur bedömer SKB konsekvenserna av att tillfartstunneln och ventilationshålen kommer 

att fungera som transportväg för vatten? 

 

Uppföljning:  Vad händer om vi tar bort barriärerna? 

 

Redovisning i bilaga C – möte 2009-09-30 – Inga barriärer 

 

I säkerhetsanalysen SR-Can finns ett antal analyser av fall med bortfall av barriärer. Dessa analyser, 

liksom huvudscenariot i SR-Can, redovisas i Bilaga C. 

Redovisningen är en bra illustration av barriärernas betydelse. Redovisningen ger också en möjlighet 

för lekmän att få en uppfattning om slutförvarets påverkan på människor och miljön. 

 

Kommentarer till SKB: 

Det är önskvärt att SKB tydligare beskriver förutsättningar och beräkningsmodeller för de värden som 

redovisas i denna illustration. 

Den streckade linjen ”Gränsvärde” i figuren måste förklaras. 

Det skulle öka läsbarheten om figuren delades upp i flera figurer. 

För att få en uppfattning om innebörden av de årsdoser som redovisas i figuren vore det intressant 

att jämföra med tillåten dos för personal vid Forsmarks kärnkraftverk. 


