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Sammanfattning 
 
Som underlag för planerade samråd i början på februari 2010 publicerade Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) i december 2009 en preliminär version av sin 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gällande Mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle. Avsikten med den preliminära MKB:n är att SKB 
vill ge berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer möjlighet att ge sina 
synpunkter på disposition, avgränsningar, innehåll och slutsatser i rapporten.  
 
Bromma Geokonsult har fått i uppdrag av Östhammars kommun att bland annat bistå 
kommunen med synpunkter på SKB:s preliminära MKB-rapport. Uppdraget i sin helhet 
omfattar aktiviteter angivna i kapitel 1.1 i denna rapport. 
 
I kapitel 2 redovisas frågor och kommentarer gällande den preliminära MKB-rapporten 
som kommunen haft möjlighet att framföra till SKB vid samråd 6 februari.  
 
I kapitel 3 redovisas några kommentarer till SKB:s svar på kommunens ställda frågor 
(72-152) med säkerhetsinriktning. Frågorna utgår ifrån myndigheternas granskning av 
SKB:s senaste säkerhetsanalys SR-Can och SKB:s Fud-program 2007.  
 
Av det totala antalet frågor som kommunen ställt till SKB finns det anledning att mer i 
detalj kommentera 33 av SKB:s svar. Dessa detaljkommentarer återfinns dock inte i 
föreliggande rapport eftersom detta inte ingick i uppdraget. Det kan ändå konstateras att 
flera av svaren från SKB utgörs av påståenden som inte kan spåras eftersom referenser 
till relevanta rapporter saknas. Anledningen till detta kan vara att SKB haft begränsade 
resurser för att ta fram svaren eller att intentionen varit att i detta sammanhang inte 
behöva underbygga svaren på kommunens frågor genom att ange referenser. 
 
Uppdatering av SKI:s och SSI:s granskningsutlåtande över SKB:s senaste 
säkerhetsanalys SR-Can redovisas i kapitel 4 i rapporten. Bromma Geokonsult kan 
konstatera att kommunen i sina frågor till SKB gällande SR-Can har fångat upp de allra 
flesta väsentliga frågor gällande förvarets långsiktiga säkerhet som myndigheterna 
identifierat i genomförd granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. De ämnesområden 
som kommunen inte har ställt några detaljfrågor om är systembeskrivning, biosfären 
och dess utveckling samt konsekvensanalys och radionuklidtransport. 
Myndighetssynpunkter inom dessa ämnesområden har återgetts i detta kapitel. 
 
Uppdatering av SKI:s granskningsutlåtande över SKB:s Fud-program 2007 och 
kompletteringen till nämnda Fud-program redovisas i kapitel 5 i denna rapport. 
 
Bromma Geokonsult kan konstatera att kommunen i sina frågor till SKB, även när det 
gäller Fud-program 2007, har fångat upp de allra flesta väsentliga frågor gällande bland 
annat platsvalsmetodik och kriterier för platsvalet mm. från publicerad granskningstext. 
Bromma Geokonsult har ändå funnit anledning att upprepa några viktiga synpunkter 
som SKI lyft fram i sin granskning av Fud-programmet trots att en del av dessa 
återgivna punkter även har utgjort utgångspunkt för kommunens frågor till SKB. I 
rapporten redovisas ett antal korta, i vissa fall något modifierade, utdrag från SKI:s 
granskning inom några olika områden som är värda att omnämnas. 



 

 

I kapitel 6 gör Bromma Geokonsult ett försök att bedöma kommunens önskemål 
gällande frågeställningen om SKB i sin preliminära MKB-rapport tagit hand om de 
frågor som myndigheterna lyft fram i granskningen av SR-Can, Fud-program 2007 och 
kompletteringen till detta Fud-program. Bedömningen omfattar även huruvida 
kommunens ställda frågor (72-152) till SKB är omhändertagna i MKB-rapporten. 
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1 Inledning 
Som underlag för planerade samråd i början på februari 2010 publicerade Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) i december 2009 en preliminär version av sin 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gällande Mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle med syftet att ge en uppfattning om de samlade 
miljökonsekvenserna för planerade anläggningar. Avsikten med den preliminära 
MKB:n är att SKB vill ge berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer 
möjlighet att ge sina synpunkter på disposition, avgränsningar, innehåll och slutsatser i 
rapporten.  
 
Efter samråden har SKB för avsikt att komplettera och bearbeta rapporten med hänsyn 
tagen till ännu pågående utredningar, de synpunkter som erhålls under samråden och för 
att förbättra layouten. Den slutliga versionen av MKB:n planerar SKB lämna till 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen i slutet av år 2010 som en del av 
tillståndsansökan att uppföra, inneha och driva slutförvaret för använt kärnbränsle och 
inkapslingsanläggningen. 
 
 
1.1 Uppdraget 

Bromma Geokonsult har fått i uppdrag av Östhammars kommun att bland annat bistå 
kommunen med synpunkter på SKB:s preliminära MKB-rapport. Uppdraget i sin helhet 
omfattar följande aktiviteter angivna i lämnat anbud. 

1. Genomläsning, granskning och bedömning av utvalda delar (kapitel 10) i SKB:s 
preliminära MKB-rapport.   

2. Genomläsning, granskning och bedömning av refererad SKB-rapport (R-07-24). 
3. Genomläsning, granskning och bedömning av SKB:s svar på kommunens ställda 

frågor (72-152) med säkerhetsinriktning enligt erhållet underlag.   
4. Uppdatering av myndigheternas granskningsutlåtande över SKB:s senaste 

säkerhetsanalys SR-Can, Fud-program 2007 och kompletteringen till nämnda 
Fud-program.  

5. Formulering av frågor till öppet samråd i Östhammar om den preliminära 
MKB:n 6 februari 2010 och omhändertagande av de frågor som kommer upp i 
samrådet.   

6. Författande av en rapport till säkerhetsgruppen i slutet av februari 2010.  
 
 
1.2 Disposition av rapporten 

Utgångspunkten för bedömningar i denna rapport är de frågeställningar och mål med 
arbetet som kommunen angivit i sitt förfrågningsunderlag och omfattar aktiviteterna 1-6 
angivna i lämnat anbud enligt kapitel 1.1 Uppdraget.  
 
I föreliggande rapport har punkt 1 och 5 angivna i kapitel 1.1 sammanfogats under ett 
kapitel, kapitel 2, där bedömning gjorts av hela MKB-rapporten och redovisas i form av 
ett antal frågor och kommentarer med hänvisning till formuleringar på den sida i den 
preliminära MKB:n som kommentarerna gäller. 
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Kapitel 3 utgör en första bedömning av SKB:s svar på kommunens ställda frågor (72-
152) med säkerhetsinriktning. Frågorna utgår ifrån myndigheternas granskning av 
SKB:s senaste säkerhetsanalys SR-Can och SKB:s Fud-program 2007.  
 
I rapporten har punkt 2 i anbudet och granskningsutlåtande över SKB:s senaste 
säkerhetsanalys SR-Can under punkt 4 kombinerats och redovisas i kapitel 4. Detta har 
skett i samråd med Östhammars kommun. Orsaken är att SKB-rapport R-07-27 utgör en 
förenklad svensk sammanfattning av säkerhetsanalysen SR-Can och därmed inte är lika 
detaljerad och omfattande som huvudrapporten för SR-Can (TR-06-09). Detta innebär 
att granskningskommentarer från myndigheternas granskning av TR-06-09 
(huvudrapporten) även omfattar R-07-27 (förenklad svensk sammanfattning).  
 
I kapitel 5 redovisas utvalda frågor från myndigheternas granskning av Fud-program 
2007 och kompletteringen till detta program. 
 
Kapitel 6 utgör en samlad bedömning av kommunens frågeställningar om SKB i sin 
preliminära MKB-rapport tagit hand om frågor som myndigheterna lyft fram i 
granskningen av SR-Can, Fud-program 2007 och kompletteringen till detta Fud-
program. Bedömningen omfattar även huruvida kommunens ställda frågor till SKB är 
omhändertagna i MKB-rapporten. 
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2 Frågor/kommentarer till SKB:s preliminära MKB  
Bromma Geokonsult redovisar i detta kapitel ett antal frågor och kommentarer till 
SKB:s preliminära MKB-rapport som bör beaktas vid framställande av den slutliga 
versionen av MKB-rapporten, som SKB avser lämna in i samband med ansökan om 
uppförande av inkapslingsanläggning och slutförvar av använt kärnbränsle i slutet av 
innevarande år. Östhammar kommun har vid genomfört samråd i Östhammar 6 februari 
2010 presenterat några utvalda frågor för SKB. Inget av SKB:s svar på frågor från 
kommunen föranleder någon ytterligare åtgärd från Bromma Geokonsult.  

Kommentarer gällande kapitel 10.1.6 långsiktig säkerhet utgår från SKB:s senaste 
säkerhetsanalys SR-Can varifrån SKB drar sina slutsatser i underlaget till platsvalet 
(kapitel 10.1.6.4). Detta är en begränsning och svaghet i den preliminära MKB:n 
eftersom det först i SR-Site kommer att framgå om alla synpunkter i myndigheternas 
granskning av SR-Can omhändertagits på ett tillfredställande sätt. 

2.1 Frågor/kommentarer till samråd 6 februari 

Samtliga identifierade frågor och kommentarer inför samrådet redovisas nedan. 

Sid 38. Redovisning av kärnbränsle av typ SVEA 64 med utbränningsgrad 38 
MWdygn/kg U. Kommer beräkningar i SR-Site baseras på denna bränsletyp (högre 
utbränningsgrad kommer att erhållas när reaktorerna uppgraderats)? 
 
Sid 41 sista raden ref 3-10. Varför ger SKB refererad rapport så låg status (P-rapport) 
med tanke på myndigheternas krav på ytterligare redovisning av djupa borrhål? 
Beträffande Figur 3-4 konstaterade SKI i sin granskning att såväl deponering under 
inlandsis som i djuphavssediment inte bör betraktas som kvittblivning – göra 
otillgängligt för all framtid. 
 
Sid 58 andra punktsatsen ..Laxemarområdet kan dock ge fördelar i form av låg 
sprickfrekvens och låg vattenföring (när jämförelse görs med Simpevarp). Meningen 
borde nog modifieras med tanke på att Laxemar slutligen valdes bort utgående från 
argumentet hög sprickfrekvens och hög vattenföring (i jämförelse med Forsmark). 
 
Sid 65 kap 4.3 andra meningen ….och kan därför inte i miljöbalkens mening anses 
utgöra alternativa utformningar i förhållande till sökt verksamhet. Viktiga vägval… 
SKB har ju tidigare framfört att t ex KBS-3H skulle kunna vara en alternativ utformning 
men väljer nu i stället att utgå från MB bestämmelser om tillämpande av BAT. Kräver 
inte MB en redovisning av alternativ utformning? 
 
Sid 71. Argumentation för Söderviken kunde varit starkare om nedanstående text från 
en SKB OH daterad 071019 använts: 
Inriktningsbeslut - Forsmark: 
Central-/Industriområde vid ”Mastläget” 
Generellt: Förslaget är framtaget för att reducera förväntade byggproblem 
för ramp och schakt i den kraftigt vattenförande sprickdomänen FFM02 
Fördelar: (jämfört med Läge ”Barackbyn”) 
• Mäktigheten av sprickdomän FFM02 ca 50 m (140m) 
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• Antal zoner (T> 10-6 m2/s) att passera ca 5 (ca 11) 
• Längd på ramp i FFM02 ca 550m (ca 1450m) 
• Längd på injekteringshål för schakt ca 50 m (ca 150m) 
• Bedömd svårighetsgrad för injektering: Medel (Svår) 
• Risk att erforderlig täthet ej uppnås: Låg-mellan (Mellan-hög) 
• Kostnader och tid för injektering förväntas minska med en faktor 3 -4 
• Bra disponering av södra industriområdet i sin helhet 
•Tillfartsväg/Infrastruktur: Förbättras sannolikt även för FKA 
• Bostadsområdet kan bevaras längre och användas under byggtiden 
 
Sid 95 sista meningen i första stycket. Berget har högt innehåll av kvarts, hög termisk 
ledningsförmåga och god hållfasthet. Här borde SKB tydligare ha kunnat framhålla 
(trots att MKB:n inte skall vara argumenterande) det positiva med hög 
värmeledningsförmåga (avståndet mellan deponeringshålen mindre för Forsmark i 
jämförelse med Laxemar). Termiska ledningsförmågan är en av de faktorer som 
påverkat platsvalet. 
 
Sid 100. Kloridhalterna borde anges för det unga grundvattnet på djup <200 m 
respektive 100-150 m djup (jfr Laxemar sid 128 med halten <900 mg/l klorid ned till 
250 m djup). 
 
Sid 122 kap 7.2.3.1 sista meningen andra stycket…relativt låg 
värmeledningsförmåga…Se kommentarer ovan för sidan 95. 
 
Sid 126 kap 7.2.3.4 Hydrogeologi. På ännu större djup (>650 m), är frekvensen av 
vattenförande sprickor mycket låg, med ett medelavstånd på mer än 100 meter, men 
bedömningen är här osäker på grund av begränsad datamängd.  
 
Noterbart är att en av motiven för valet av Forsmark före Laxemar är just denna 
motivering dvs. medelavståndet >100 m mellan vattenförande sprickor (för Laxemar 
anges avståndet 4-17 m på djupet mellan 400-650 m). Här kan konstateras att begränsad 
datamäng är en ganska svag/dålig motivering eftersom osäkerheten kunde ha reducerats 
genom ytterligare datainsamling. Detta kommer troligen lyftas fram av de som vill 
ifrågasätta valet av slutförvarsplats för använt kärnbränsle. Risken är uppenbar att de 
som vill ifrågasätta valet kommer att hävda att informationsmängden från respektive 
plats inte varit likvärdig varför valet borde ha gjorts i ett senare skede när tillräckliga 
jämförbara data funnits för båda platserna. 
 
Sista meningen i tredje stycket lyder Vattenomsättningen i det ytnära berget har 
beräknats vara cirka 400 gånger högre än på förvarsdjup. Jämförs motsvarande mening 
för Forsmark (sid 100) kan konstateras att vattenomsättningen här är 1 000-10 000 
gånger högre. Detta sätt att jämföra kan ge en skev/felaktig uppfattning att Laxemar 
borde vara att föredra pga. av lägre nominellt värde utan att kommentera att skillnaden 
beror på extremt höga flöden i ytnära berg i Forsmark och extremt låga flöden? på 
förvarsdjup. 
 
Sid 220 Figur 10-6. Vid en eventuell övergång till KBS-3H med en supercontainer på ca 
70 ton som skall transporteras ned till förvarsnivå via ramp måste SKB redan nu 
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dimensionera såväl ramp som centralområdets utrymmen (gäller speciellt 
omlastningshallen) så att bytet är praktiskt genomförbart. Har SKB gjort detta? 
 
Sid 221 referens 10-1 sista meningen i första stycket …som specificeras i 
säkerhetsredovisningen /10-1/.  Angiven referens är Forsmark Site Engineering Report. 
Guidelines for ….. Denna referens är ingen säkerhetsredovisning men möjligen är 
kraven på deponeringshål angivna även i denna referens? 
 
Det kan även noteras att den kanske viktigaste rapporten för hela slutförvarsprojektet 
SR-Site inte finns upptagen i referenslistan i något av kapitlen. Första referensen i 
kapitel 10 borde vara SR-Site rapporten. 
 
En fråga som kan ställas till SKB är vilka förberedande planer för aktiviteter som finns 
för platsen innan eventuellt tillstånd ges för start av uppförande skedet. Frågan är 
kanske inte relevant för MKB:n men är förstås av intresse för många berörda. 
 
Sid 223 första punktsatsen. Syftet med undersökning av berget genom borrningarna bör 
anges. 
 
Sid 224. I vilken berghall kommer krossanläggningen att etableras? 
 
Sid 230 första punktsatsen Detaljundersökningar. Detaljundersökningar bör ske redan 
vid uppförandeskedets start och under såväl hela provdrifttiden som under rutinmässig 
drift. 
 
Texten för sista punktsatsen bör flyttas upp och infogas som tredje punktsats. Lydelsen 
bör ändras till: Installation/placering/deponering av buffert. 
 
Sid 234 andra punktsatsen Centralområdet återfylls med bergkross. Eftersom såväl 
nedre delen av schakten och rampen återfylls med bentonit (troligen för att förhindra 
transport av ev. utläckande radionuklider) borde SKB överväga att även återfylla 
centralområdet med bentonit.  
 
Sid 277 andra meningen….de långsiktiga barriärerna…Det förefaller onödigt och 
förvirrande att nu införa begreppet långsiktiga barriärer. I stället bör följande alternativa 
formuleringar övervägas: …för såväl naturliga som tekniska barriärer om… alt …för 
barriärernas långsiktiga egenskaper om… 
 
Sid 278 sista meningen första stycket kap 10.1.6.4 Analyser visar dessutom att bufferten 
klarar att frysa och tina och då återfå sina egenskaper. Eftersom detta är en mycket 
viktig fråga för buffertens egenskaper bör referenser anges. 
 
Sid 279 I Forsmark är dagens salthalt tillräckligt hög. För att underbygga påståendet bör 
en halt/haltgräns anges med hänvisning till sidan 100 i rapporten. 
 
Beträffande kopparkorrosion kan KTH-forskarnas studier om korrosion i rent vatten 
inte helt ignoreras – någon kommentar borde finnas med i texten. Detta skulle ev. också 
kunna betraktas som ett nytt scenario (sid 278). SKB har nämnt de viktigaste faktorerna 
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som långsiktigt kan påverka barriärerna såsom bufferterosion, kopparkorrosion och 
jordskalv. Mikrobers och kolloiders påverkan på barriärerna borde kanske omnämnas. 
 
Sid 279 kap 10.1.6.5 Slutsats i avvaktan på SR-Site första meningen. Alt formulering är: 
I sammanfattning tyder underlaget till platsvalet på att bergförhållandena för Forsmark 
är mer gynnsamma än vad som antogs i SR-Can. Detta påstående kan/bör underbyggas 
med några exempel. 
 
Sid 280 kap 10.2 första meningen. …år 2002.. är fel, skall vara 2004 (jfr även sidan 56). 
 
Sid 285. Efter första textstycket borde en figur redovisats, motsvarande figur 10-19 sid  
239 för Forsmark, för att få en bättre uppfattning om påverkansområdet.  
 
Sid 292 meningen som lyder: Om förvaret i Laxemar placeras på nivåer under 700 m 
skulle visserligen frekvensen vattenförande sprickor sannolikt vara lägre, men en 
placering på stort djup bedöms som olämplig på grund av den sämre kännedomen om 
platsen på djupet, större tekniska risker och ett mycket större ytbehov på grund av den 
högre temperaturen i berget.  
 
Denna mening tarvar en hel del kommentarer som t ex: ..sämre kännedom om platsen på 
det djupet..- se tidigare kommentar för sid 126. Större tekniska risker – här bör några 
exempel anges. Beträffande ytbehov beroende på högre temperatur i berget antas att 
SKB menar i jämförelse med Forsmark men detta gäller ju även om förvaret i Laxemar 
placeras på 500 m djup. Är det möjligen så att SKB menar att skillnaden i temperatur 
(orsakad av temperaturgradienten) mellan 500 och 700 m är en påverkansfaktor av stor 
betydelse i Laxemar, i så fall bör detta framgå genom en bättre formulering. 
 
Sid 292-293 meningen som lyder: I Laxemar är risken för att bentonitleran eroderas på 
grund av låga salthalter högre än i Forsmark. Detta påstående bör kunna beläggas med 
hänvisning till redovisning av salthalter för Forsmark respektive Laxemar (se sid 100 
resp 129). Se jämförande tabeller nedan. 
 
Forsmark 
Djup Salthalt/kloridhalt (mg/l) 
<200 m Ungt grundvatten 
100-150 m Högre än i havet utanför Forsmark 
200-600 m 5 000-6 000 motsvarande ung 1% 
>600 m ? 
Anm. Grundvattnet i det mycket täta berget mellan sprickzonerna består av väldigt 
gammalt vatten med en salthalt mellan 4 000-10 000 mg/l 
Laxemar 
Djup Salthalt/kloridhalt (mg/l) 
<250 m <900 – unga färska till äldre bräckta 

grundvatten 
250-900 m ? 
900 m Ca 10 000 
>1 200 m >20 000 
Anm. Grundvattnet i det sprickfria berget på förvarsdjup är mycket gammalt med en 
salthalt varierande mellan 5 000- 8 000 mg/l klorid 
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Utgående från sammanställningen på föregående sida går det inte att dra slutsatsen att 
salthalterna på förvarsdjup är högre i Forsmark i jämförelse med Laxemar.  
 
Inte heller utgående från sidan 41 i SKB:s öppna rapport gällande Slutförvar av använt 
kärnbränsle i Forsmark – underlag och motiv för platsval, dokumentID 1207622 
framgår att salthalten på förvarsdjup (500 m) är högre i Forsmark (se figur nedan). 
Redovisade kloridhalter är ca 6 g/L för båda platserna. Det förefaller även som om 
betydligt fler analyser gjorts i Forsmark än i Laxemar. 

 
Figur 5-3. Uppmätt salthalt för olika djup vid Forsmark och Laxemar 
 
Sid 293 tredje meningen. Den totala kapaciteten att förhindra nedträngning av löst syre 
vid framtida glaciationer bedöms som betydligt bättre (obs inte två ää) i Forsmark. 
Detta påstående bör kunna styrkas med några exempel. 
 
Sid 294. Texten under rubriken Risk och Säkerhet Icke-radiologiska risker, speciellt 
stycket om externa havsvattennivåer återfinns först på sidan 308 i rapporten. Detta bör 
anges i texten så man slipper leta för att härleda redovisad text på sidan 294. Eventuellt 
bör tabellen flyttas till lämpligare plats i rapporten. 
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3 Bedömning av SKB:s svar till kommunens ställda 
frågor 72-152 
3.1 SKB:s svar på samrådsfrågor från Östhammars kommun – 
Omgång 2 – januari 2009, fråga 72 – 126 

3.1.1 SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s säkerhetsrapport SR-
Can (SKI Rapport 2008:19, SSI Rapport 2008:04) 

Kapitel 4 i granskningsrapporten – Dokumentation och kvalitetsfrågor 

Bromma Geokonsult (BG) har valt att kommentera ett urval av frågor från omgång 2 – 
januari 2009, fråga 72 – 126. Frågor som inte kommenteras inom angivet intervall 
innebär att SKB:s svar är relevanta. 

Granskning av giltigheten för modeller, ingångsvärden för beräkningar och 
beräkningar. 
 
74. På vilket sätt kommer SKB att kvalitetssäkra att modeller, ingångsvärden och 
beräkningar är relevanta och beskriver en trolig framtida verklighet? 
 
SKB: SKB:s ledningssystem (se svar på fråga 72) inkluderar rutiner för kvalitetssäkring 
av modeller, ingångsvärden och beräkningar. Rutiner finns också för styrning av 
granskning, enligt granskningsplaner. 
 
Vidare kan konstateras att granskning genomförs i flera steg, exempelvis i form av 
intern sak-/primär säkerhetsgranskning och kvalitetsgranskning. 
 
Avdelning Kärnteknisk säkerhet på SKB har som huvuduppgift att arbeta för att 
upprätthålla och utveckla arbetet med säkerhet och strålskydd. Avdelningen genomför 
granskningar, revisioner och uppföljningar, samt ser till att SSM:s krav på fristående 
säkerhetsgranskning uppfylls. 
 
SKB har en referensgrupp (SIERG) med experter som inte är direkt engagerade i 
projektet, och som granskar våra beräkningar och resultat. Ett annat viktigt inslag i 
granskningen är att de resultat som framkommer presenteras öppet – konferenser, 
vetenskapliga artiklar, rapporter – och blir därmed granskade av vetenskapsvärld enligt 
gängse normer samt av, myndigheter och omvärlden generellt. 
 
BG kommentar: SKB kunde ha utvecklat resonemanget gällande ledningssystem med 
mer konkreta planer/exempel för genomförande. 
 
75. Hur hanteras kvalitetssäkring av projektering, tillverkning, provning, 
byggande och drift? 
SKB: SKB:s ledningssystem (se svar på fråga 72) inkluderar rutiner för kvalitetssäkring 
av projektering, tillverkning, provning, byggande och drift. 
 
Att tillverkningen fyller kraven kommer att följas upp noggrant av både SKB och för 
vissa komponenter av ett oberoende kontrollorgan som måste vara godkänt av SSM. 
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Varje komponent som har betydelse för säkerheten kommer att kontrolleras mycket 
noga så att vi är säkra på att de fyller kraven på materialsammansättning, 
materialstruktur och att det inte förkommer sprickor eller andra fel. Leverantörerna 
kommer att vara skyldiga att genomföra vissa kontroller innan deras komponenter får 
leveras till SKB. Vi kommer att ha ett eget kontrollprogram i egen 
regi. Vi kommer att noggrant bestämma kvaliteten hos alla komponenter med 
säkerhetsmässig betydelse. Provmetoderna kommer att kvalificeras av ett av 
myndigheterna godkänt kvalificeringsorgan. 
 
För viss provning tar vi hjälp av externa oberoende laboratorier. 
Avdelning Kärnteknisk säkerhet på SKB arbetar bland annat med fristående 
säkerhetsgranskning av kärntekniska säkerhetsfrågor rörande anläggningar i drift samt 
utveckling av den kärntekniska säkerheten. 
 
BG kommentar: SKB svarar inte på frågan om projektering, byggande och drift. 

Kapitel 7 i granskningsrapporten – Geosfärsförhållanden 

I kandidatområdet (Forsmark) och dess närmaste omgivning har SKB inte observerat 
några indikationer på unga bergrörelser 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 en central betydelse. 
 
79. Hur trovärdiga är de modeller som används för berget och vilken grad av 
osäkerhet finns i modellerna? 
 
SKB: 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. 
 
BG kommentar: Påståendet att modellerna är trovärdiga är ett påstående och inget svar 
på frågan. Detta borde ha underbyggts med faktaexempel. 
 
I Forsmark är bergspänningarna så höga att det har varit svårt att genomföra ett 
tillräckligt antal tillförlitliga bergspänningsmätningar  
 
80. Hur hanterar SKB bristen på tillförlitliga mätvärden i de fall där verkliga 
bergspänningar används som ingångsvärden i modeller och beräkningar? 
 
SKB: Utgångspunkten är att konservativa (försiktiga) bedömningar görs i de fall där 
kunskapsbrister föreligger. Detta för att ha goda marginaler. Varefter kunskapen och 
erfarenheterna ökar kan mindre konservativa bedömningar göras. 
 
BG kommentar: SKB:s svar borde ha varit att vid myndigheternas granskning av SR-
Can var tillgången på tillförlitliga data begränsad men att detta nu inte längre är fallet. 
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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 
 
81. Hur trovärdiga är modellerna för hur grundvattnet strömmar i berget och hur 
osäkra är resultaten? 
 
SKB: 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. 
 
BG kommentar: Sista meningen om nästa istid är inte heller här ett relevant svar på 
ställd fråga. 
 
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 
 
82. Hur trovärdiga är modellerna för transport av radionuklider genom berget 
och hur osäkra är resultaten? 
 
SKB: 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 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 även 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 blir 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 där 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 nerbäddad i lera, 
alltså naturens egen motsvarighet till slutförvaret. Där kan forskarna studera hur 
radionukliderna har spridit sig i leran. 
 
BG kommentar: SKB beskriver en idealiserad bild av radionuklidtransport. Ingen 
diskussion förs om matrisdiffusion även om Gabon anges som ett exempel på spridning 
av nuklider. 
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Kapitel 8 i granskningsrapporten – Utformning av slutförvar 

Det behövs en samlad strategi som syftar till att välja ut lämpliga lägen för 
deponeringshål. Lägen och egenskaper har stor betydelse för förvarets säkerhet. 
Myndigheternas beräkningar av nyttjandegraden av deponeringspositioner pekar på 
betydligt lägre nyttjandegrader än vad SKB redovisar 
 
83. Vad beror skillnaderna i den framräknade nyttjandegraden på? Vilken 
beräkning är mest korrekt vad gäller nyttjandegrad för placering av 
deponeringshål? 
 
SKB: Skillnaden i framräknade nyttjandegrader kan bero på vilken utgångspunkt man 
haft. SKB:s utgångspunkt har varit att göra en realistisk bedömning av nyttjandegraden, 
medan myndigheternas utgångspunkt kan ha varit konservativ (försiktig). Det är viktigt 
att betona att nyttjandegraden i sig inte påverkar säkerheten, utan det är 
deponeringshålens kvalitet och placering som är avgörande. 
 
BG kommentar: Det kan inte uteslutas att olika utgångspunkter i respektive program 
kan vara en delförklaring till skillnader i nyttjandegraden. 
 
SKB har tänkt använda låg-pH-cement för injektering. Myndigheterna anser att SKB 
inte övertygande har visat att detta cement kan användas för alla tillämpningar. SKB 
har heller inte tydligt specificerat en sammansättning av denna cement. 
 
Bentonitomvandlingar kan ske orsakat av cement med pH större än 11. Myndigheternas 
experter påpekar att omvandlingar kan ske även om låg-pH-cement används 
 
84. Kommer berginjektering i vissa delar av förvaret att utföras när kapslar och 
bentonit redan placerats i deponeringshål i andra delar av förvaret? Om så är 
fallet, kan injekteringsbruk tränga in i bufferten och förändra styvhet och kemiska 
egenskaper på ett sätt som sänker skyddsförmågan hos bufferten? 
 
SKB: Berginjektering kan komma att utföras efter att kapslar och bentonit placerats i 
deponeringshål. Injekteringsmedlet kan inte tränga in i bufferten mekaniskt, men väl 
kemiskt. Mängden injekteringsmedel (cement) som kommer att användas i 
kärnbränsleförvaret är väldigt liten jämfört med mängden buffert (bentonit). Vi kommer 
dessutom att minimera användningen av injekteringsmedel i närheten av 
deponeringsområdena. 
 
Inte ens i relativt tät berggrund skulle injekteringsmedlet kunna orsaka problem för 
bufferten. Detta eftersom vattnet rinner i sprickorna. Är berget tätt så rinner det inget 
vatten, eller något injekteringsmedel. Det vatten som finns i injekteringsmedlet kan då 
alltså inte sugas in i bufferten. 
 
I SFR är situationen annorlunda. Där används mer cement än bentonit. Cementen kan då 
påverka bufferten, vilket inte kan ske i kärnbränsleförvaret. 
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BG kommentar: SKB borde ha angett vad som kemiskt kan hända med bufferten i 
kontakt med injekteringsmedel. SKB:s svar gällande tät berggrund är inte relevant 
utgående från frågeställningen. 
 
Kapitel 10 i granskningsrapporten – Tekniska barriärer och använt bränsle 

Kunskapsluckor finns för bufferterosion. Två typer av bentonit är referensmaterial för 
bufferten. Myndigheterna anser att effekterna av de ganska stora mineralogiska 
skillnaderna mellan MX-80 och Deponit CA-N bör belysas. SKB bör formulera 
konkreta krav på mineralologisk sammansättning och kemisk sammansättning 
och ange om det finns högsta tilllåtna halter för komponenter som kan inverka negativt 
på bufferten. Myndigheterna anser att det finns vissa frågetecken kring huruvida SKB:s 
kravspecifikation för bufferten är tillräckligt detaljerad beträffande de mekaniska 
egenskaperna. 
 
88. Hur kommer SKB att öka kunskapen om bufferterosion samt utveckla 
kravspecifikation för buffertens egenskaper såväl mekaniskt som kemiskt? 
 
SKB: Bufferterosion är ett forskningsområde där mycket arbete pågår som kommer att 
ge oss bättre kunskap. Bufferten har en säkerhetsfunktion, kravspecifikationen är känd 
och gäller buffertens egenskaper och funktion. Vi ställer krav på svällförmåga, 
tätningsförmåga och elasticitet. Den mineralologiska sammansättningen spelar en 
mindre roll. 
 
BG kommentar: Beträffande bentonitens mineralogiska sammansättning är uttalandet 
från SKB väl kategoriskt eftersom detta är av stor betydelse vid val av bufferttyp. 
 
Kapitel 11 i granskningsrapporten – Förvarets initiala utveckling 

Bufferten närmast kapseln får ha en temperatur om max 100 grader enligt SKB:s 
gränsvärde. Forsmark som har mycket torrt berg, kan få temperatur högre än 100 
grader enligt myndigheternas experter. Beräkningarna i SR-Can baseras på en 
utbränningsgrad av bränslet 38 MWd/kg U. Utbränningsgraden kan komma att öka. 
Detta bör föranleda en mer detaljerad analys som belyser effekterna av detta, till 
exempel temperatur och aktivitet. Maximalt tillåten temperatur påverkar avståndet 
mellan deponeringshålen. 
 
90. Vad händer med bufferten om temperaturen blir högre än 100 grader? 
 
SKB: Inledningsvis kan konstateras att SKB har genomfört beräkningar utifrån 
konservativa förutsättningar och resultaten visar att temperaturen kommer att understiga 
100 grader C (se fråga 91). 
 
Bentonit som utsätts för hög temperatur under lång tid kan omvandlas till material som 
saknar svällförmåga. Detta är väl känt från naturen och har även visats i 
laboratoriestudier. För att överhuvudtaget kunna studera omvandling i de tidsskalor som 
är aktuella i laboratorier behövs temperaturer på över 200°C. Den modell som användes 
i SR-Can visar att bufferten skulle klara 170°C i 100 år eller 130°C i 2 000 år utan att 
påverkas (mindre än 1 % omvandling). 
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BG kommentar: Beträffande använd modell i SR-Can (se raden ovan) borde 
användandet styrkas med hänvisning till hittills utförda experiment i laboratorieskala 
och i Äspölaboratoriet. 
 
92. Hur tar SKB hänsyn till en högre utbränningsgrad? 
 
SKB: En högre utbränningsgrad innebär att bränsle med högre värmeutveckling ska 
hanteras. Detta påverkar inte direkt effekten från kapseln, men kan ställa högre krav på 
logistiken i inkapslingsanläggningen så att kapslarna fylls med bränsle på ett sådant sätt 
att temperaturen inte överskrids. 
 
BG kommentar: Högre värmeutveckling orsakad av bränslets högre utbränningsgrad 
borde innebära längre förvaringstider i Clab i jämförelse med nu gällande bränsletyper 
(se även SKB:s svar på fråga 93). 
 
Myndigheterna anser att SKB mera utförligt bör analysera återmättnadsförloppet för 
mycket täta bergarter som finns i Forsmark. Vid en mycket långsam återmättnad 
kommer bufferten inte att uppnå tänkta egenskaper förrän efter lång tid. 
Konsekvenserna av detta måste identifieras. 
 
94. Vad blir konsekvenserna om bufferten förblir torr under lång tid? Ökar risken 
för kopparkorrosion förorsakad av mikrobiell aktivitet? 
 
SKB: Om flödet är lågt behövs inte buffertens tätande egenskaper eftersom det inte 
finns något vatten som kan transportera korrosiva ämnen till kapseln (eller radioaktiva 
ämnen därifrån). Att bufferten skulle förbli torr under lång tid har aldrig setts som en 
nackdel för konceptet. Förr eller senare blir dock leran vattenmättad. Risken för 
kopparkorrosion förorsakad av mikrobiell aktivitet ökar inte om bufferten förblir torr. 
Se även svar på fråga 96. 
 
BG kommentar: Även om inte risken för korrosion ökar om bufferten förblir ”torr” 
borde livsbetingelserna för de mikrober som redan från början finns på kapseln och i 
bufferten utredas. 
 
Erosion kan äga rum i buffert och återfyllning innan tillräckligt svälltryck har 
etablerats. SKB anger att kunskapen om erosion behöver utvecklas. SKB har använt en 
ganska ideal bild av återmättnadsprocessen. Detta innebär att varaktigheten av erosion 
har antagits vara 100 dagar. 
 
95. Hur kommer SKB att utveckla kunskapen om erosion? 
 
SKB: Under SKB:s regi har det drivits ett omfattande projekt för att studera 
bufferterosionsprocessen samt dess konsekvenser för förvaret. Projektet startade januari 
2007 och avslutades i slutet av 2008. I projektet deltog ett antal institutioner från KTH, 
Chalmers och Lunds universitet. Fortsatt arbete pågår för närvarande i 
Bentonitlaboratoriet. 
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BG kommentar: Eftersom projektet avslutades under 2008 borde åtminstone några 
preliminära resultat ha redovisats. 
 
96. Vad blir konsekvenserna om återmättnadsprocessen går betydligt 
långsammare än vad SKB antagit? 
 
SKB: Om flödet är lågt behövs inte buffertens tätande egenskaper, eftersom det inte 
finns något vatten som kan transportera korrosiva ämnen till kapseln eller radioaktiva 
ämnen därifrån. I den första rapporten som beskrev bentonit som buffertmaterial skrev 
man redan år 1978 ”Med hänsyn till den mycket ringa grundvattenföringen och den låga 
vattengenomsläppligheten i buffertmaterialet och det omgivande, injekterade berget, 
kommer det att ta mycket lång tid (sannolikt hundratals år) innan all bentonit blir 
vattenmättad” /KBS-2, 1978/. Det var alltså redan i det ursprungliga konceptet för 
förvaring av använt kärnbränsle klart att det skulle ta mycket lång tid att vattenmätta 
bufferten. Detta sågs då inte och har aldrig senare setts som en nackdel för konceptet. 
Resultaten av det fortsatta arbetet kommer att finnas i säkerhetsanalysen 
SR-Site, som publiceras vid ansökningarna. 
 
BG kommentar: Konsekvenserna av eventuellt bestående spalter och mikrobiell 
aktivitet borde ha kommenterats av SKB (se även kommentar till fråga 94). 
 
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. 
 
97. Hur påverkas berget av svälltrycket efter termisk spjälkning, om termisk 
spjälkning når sitt maximum innan svälltryck etablerats? 
 
SKB: Detta motverkas via åtgärder i samband med deponeringen. 
 
BG kommentar: Vilken typ av åtgärder kunde ha angetts av SKB. 
 
98. Hur påverkar termisk spjälkning temperaturförhållanden närmast kapseln? 
Har detta beaktats när avståndet mellan deponeringshålen beräknas? 
 
SKB: Termisk spjälkning har beaktats vid beräkning av avstånd mellan 
deponeringshålen. Den termiska spjälkningen påverkar inte alls. 
 
BG kommentar: Svaret att OK utgående från frågeställningen som kanske borde varit 
formulerad på ett annat sätt. 
 
Den kemiska variabel som sannolikt har störst betydelse i riskanalysen är sulfidhalten. 
 
99. Hur kommer SKB att fördjupa kunskapen om tillgången på sulfider? 
 
SKB: Inledningsvis kan konstateras att vid temperaturer under 100°C bildas sulfid 
nästan uteslutande genom mikrobiell sulfatreduktion. Den mikrobiella bildningen av 
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sulfid kräver att 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. 
 
BG kommentar: Även tillgången på acetat anses vara viktigt för livsbetingelserna för 
såväl oligotrofa som heterotrofa bakterier. 
 
Enligt myndigheterna finns det betydande osäkerheter kring effekterna av cementering 
av bufferten. En cementering av bufferten leder till en högre styvhet i bufferten. Detta 
påverkar förmågan att dämpa effekterna av jordskalv. 
 
100. Avser SKB fördjupa kunskaperna om cementering och i så fall hur? 
 
SKB: Ja, bland annat kommer en projektavrapportering från försöken i Äspö att göras 
inför framtagandet av säkerhetsanalysen SR-Site. I Äspö studeras cementering av 
bufferten bland annat inom Lot-försöket (Long Term Tests of Buffer Materials). 
 
BG kommentar: Resultat från Lot-försöket fanns tillgängligt under föregående år, 
definitivt fanns preliminära resultat, och borde därför ha angetts här. 
 
Spänningskorrosion av koppar är i princip möjligt vid förekomst av dragspänningar 
och en aggressiv kemisk miljö. SKB har uteslutit möjligheten att spänningskorrosion 
uppstår. Myndigheterna anser att det bör vara av hög prioritet att ta fram bättre 
underlag för lokala korrosionsmekanismer som spänningskorrosion. 
 
102. På vilka grunder har SKB uteslutit möjligheten till att spänningskorrosion av 
kopparkapseln kan förekomma? 
 
SKB: För att spänningskorrosion på koppar ska uppkomma krävs oxiderande 
förhållanden, tillgång till någon av initierande jonerna nitrit-, ammonium- eller acetat, 
samt dragspänningar. Oxiderande förhållanden kommer att förekomma endast under en 
kort tid i förvaret. Uppmätta koncentrationer av jonerna i grundvattnet ligger långt 
under de koncentrationer där spänningskorrosion kunnat identifieras. 
Spänningskorrosion påverkar därför inte livslängden på kapseln. 
 
BG kommentar: SKI:s experter bedömde i utlåtanden över SR-Can att 
spänningskorrosion under reducerande betingelser inte kan anses eliminerad. 
 

Kapitel 12 i granskningsrapporten – Förvarets långsiktiga utveckling 

Glacial erosion kan påverka djupet för permafrost. Permafrost skapar tryck på kapseln 
och omgivande berg. Buffertens funktion är osäker efter frysning. Styrande för frysning 
av bufferten är – 5 grader. Myndigheterna anser att om betydande glacial erosion inte 
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kan uteslutas bör detta beaktas vid överväganden om lämpligt förvarsdjup. 
Myndigheterna anser att osäkerheter finns om modeller och beräkningar. Konsekvenser 
av en frysning av bufferten bör analyseras. 
 
103. Kommer SKB att utreda konsekvenserna av att bufferten fryser, när 
beräknar man i så fall att kunna presentera sådana uppgifter? 
 
SKB: Nej, SKB kommer inte att utreda konsekvenserna av att bufferten fryser, eftersom 
det saknar betydelse. Våra beräkningar visar att bufferten inte kommer att frysa i 
samband med kommande istider. Bentonitlerans egenskaper förändras om den fryser. 
Dock förändras egenskaperna betydligt mindre än för vatten som fryser. Svälltrycket 
sjunker för temperaturer under noll – vilket gör att en ”frusen” buffert inte ger upphov 
till ett ökat tryck på kapsel eller berg. 
 
BG kommentar: Enligt uppgift från SKB kommer frysning av bufferten i den 
kommande säkerhetsanalysen SR-Site ges värdet – 10 grader i stället för – 5 grader som 
i SR-Can. 
 
104. Hur påverkar det istryck som uppstår vid permafrost lyftning av markytan 
och tryck på slutförvaret? 
 
SKB: Istrycket kommer inte att påverka slutförvaret. 
 
BG kommentar: SKB borde ha redovisat belägg för detta påstående. 
 
105. Kan glacialt smältvatten tränga ned till förvaret om det är permafrost? 
 
SKB: Vi bedömer att glacialt smältvatten inte kommer att kunna tränga ned till förvaret. 
I sammanhanget kan nämnas att glacialt smältvatten har mycket låg salthalt jämfört med 
dagens grundvatten på förvarsnivå. Glacialt smältvatten är jämförbart med avjoniserat 
vatten. 
 
BG kommentar: Det kan definitivt inte uteslutas att glacialt smältvatten når 
förvarsdjup i samband med en glaciation och därmed kan påverka buffertens 
egenskaper. 
 
106. Kommer SKB att göra en ny analys av frysrisken där hänsyn tas till 
osäkerheter i modellen och glacial erosion? 
 
SKB: Vi har redan analyserat frysrisken med hänsyn till glacial erosion. 
 
BG kommentar: Den analys som redovisas i SR-Can utgår ifrån att den maximala 
erosionen av berget under en glaciationscykel inte överstiger 5 m. 
 
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 överskrids för vare sig kopparhöljet eller 
gjutjärnsinsatsen. Materialprovningar har påvisat lägre värden för brottöjningen för 
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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 inte den faktiska brottöjningen överskrids för gjutjärnsinsatsen för en 
skjuvning på minst 10 cm. Om inte detta är möjligt behöver kriteriet omprövas. 
 
107. 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: 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. 
 
BG kommentar: Kriteriet 10 cm har nyligen omprövats av SKB. I SR-Site kommer 
enligt uppgift från SKB den högsta tillåtna bergrörelsen vara 20 cm. 
 
Skjuvningshastigheten kan ha stor betydelse för brottöjningen. 
 
108. Kommer SKB att undersöka skjuvningshastighetens inverkan på 
kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen? 
 
SKB: Ja, vi undersöker det närmare. Analyserna av skjuvlastfallet ingår i 
underlagsrapporteringen för säkerhetsanalysen SR-Site. Den sammantagna värderingen 
av inverkan från skjuvning på slutförvarets långsiktiga säkerhet görs i 
säkerhetsanalysen, som publiceras vid ansökningarna. Nedan visas logiken i analyserna 
(kantiga boxar) och olika rapporter som ingår i analyserna (avrundade boxar). Då 
komplikationsnivån i analyserna är hög och rapportstrukturen, som framgår nedan, är 
komplicerad är säkerhetsanalysens samlade analys det lämpligaste sättet att redovisa 
resultatet (notera att figuren ej infogats här). 
 
BG kommentar: SKB svarar inte direkt på frågan gällande hastighetens inverkan på 
kapseln. SKB:s analys omfattar endast storleken på skjuvningen, inte i vilken takt 
skjuvningen antas ske. 
 
SKB anger att kombinationer av samtidig skjuvlast och isostatisk last från en glaciation 
inte behöver beaktas. 
 
109. Kommer SKB att analysera fallet med samtidig skjuvlast och isostatisk last? 
 
SKB: Ja, vi analyserar det närmare. Resultaten kommer att finnas i säkerhetsanalysen 
SR-Site, som publiceras vid ansökningarna. 
 
BG kommentar: Det är bra att SKB nu omprövat sitt tidigare ställningstagande. 
 
Modeller och parametrar har använts för att beräkna antalet skadade kapslar från en 
jordbävning. SKB redovisar mycket exakta resultat av beräkningarna som knappast kan 
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motsvara  verkligheten. 
 
111. Är detta trovärdigt, det förefaller vara många osäkra faktorer i 
beräkningarna? 
 
SKB: SKB:s beräkningar av antalet fall grundas på statistiska data och sannolikheter 
och pessimistiska bedömningar. När det gäller kapseln har SKB valt att kombinera de 
mest ogynnsamma förutsättningarna för skjuvning och ha detta som designfall. 
 
BG kommentar: De beräkningar som SKB redovisat innebär att antalet allvarligt 
skadade kapslar över en klimatcykel är 0,5 i Forsmark och 0,9 i Laxemar. 
 
112. Har SKB redovisat konsekvenserna av att en kapsel blir skadad av ett 
skjuvbrott? 
 
SKB: Ja, konsekvenserna av att en kapsel skadas av ett skjuvbrott ingår i 
säkerhetsanalysen SR-Can. 
 
BG kommentar: Det stämmer men SKB borde ha nämnt något om resultatet av 
analysen. 
 
Kapitel 15 i granskningsrapporten - SKB:s sammanfattning av resultat och 
redovisning av kravuppfyllelse 

SKB:s egen lista på kvarstående arbete är mycket omfattande. 
 
114. Hur ser tidplanen ut för SR-Site? Kommer man att hinna med allt 
återstående arbete? 
 
SKB: Säkerhetsanalysen är vårt viktigaste arbete. Vi kan inte lämna in ansökningarna 
på ett ofärdigt material. Om vi ser att vi inte hinner med att avsluta inom aktuell 
tidsplanering måste SKB ta ställning till en justering av tidsplanen. 
 
BG kommentar: Det kan konstateras att SKB identifierat ca 340 frågor (”items”) 
utgående från myndigheternas granskning av SR-Can. Det är ganska uppenbart att 
tidplanen för att hinna ta om hand alla dessa frågor är knapp.  

 
Synpunkter från kommunen som ej hämtats ur myndigheternas 
granskningsrapport 
 
Avsnitt 6.12 i SR-Can:s svenska översättning. Vad händer om vi tar bort 
barriärerna? 
 
SKB har analyserat några fall där barriärer tas bort. Kombination av att alla kapslar 
är defekta och att bufferten är borta. Vatten kan strömma fritt genom alla 
deponeringshål och alla kapslar. Endast den långsamma upplösningen av bränslet och 
berggrundens fördröjande förmåga begränsar konsekvenserna. Beräkningarna visar att 
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i detta fall är strålningen i nivå med bakgrundsstrålningen först efter mer än 100 000 
år. Beräkningarna baseras på modeller av berget och hydrologin. 
 
116. Kommer SKB att fördjupa analysen av denna illustration? 
 
SKB: Analys av fall där några av barriärerna tagits bort gjordes i SR-Can. Resultaten 
visar att om kärnbränslet inte omges av några barriärer så kommer kärnbränsleförvaret 
inte att uppfylla SSM:s riskkriterium, utan ger en dos motsvarande den naturliga 
bakgrundstrålningen. Analysen fördjupas endast om det finns anledning att förvänta 
annat resultat. 
  
BG kommentar: Eftersom SKB nu har betydligt mer data, nya modeller för såväl 
berget som hydrologin, från såväl Forsmark som Laxemar borde SKB kunna fördjupa 
analysen av denna illustration. 
 
Uppföljning av kommunens granskning av SRCan 
 
BG kommentar: Frågorna 119-126 från kommunen omfattar områdena kapseln, 
klimat- och klimatrelaterade frågor, jordbävningar, respektavstånd, observationer från 
närområdet till slutförvar, allmän jordbävningsrisk och modellering av jordbävningar 
och inlandsisar. BG avstår från att kommentera såväl ställda frågor som SKB:s svar. 
Den primära anledningen är att det inte finns särskilt mycket att kommentera eftersom 
vissa frågor endast besvarats med en kort mening där motiveringar från SKB saknas. 
Dessutom är vissa av de ställda frågorna inte så lätta att förstå och därmed är också 
SKB:s svar inte helt relevanta. 
 
3.2 SKB:s svar på samrådsfrågor från Östhammars kommun – 
Omgång 3 – juni 2009, fråga 127 - 152 

3.2.1 Frågor angående SKB:s Fud-program 2007 – utgångspunkt SKI:s och 
Kärnavfallsrådets granskning 

Av angivna frågor 127 – 152 kommenteras nedan frågorna 133 och 134. SKB:s svar på 
övriga frågor är relevanta och kräver därför inga ytterligare kommentarer. 

Platsvalet: Kärnavfallsrådet betonar vikten av att en vetenskapligt korrekt jämförelse 
görs mellan platserna inför platsvalet. Kärnavfallsrådet anser att två stycken SR-Site en 
för Forsmark och en för Laxemar erfordras. SKB har framfört att platsvalet kommer att 
ske innan SR-Site finns redovisat och att endast en SR-Site kommer att redovisas. 
 
133. Påpekande: Östhammars kommun menar att detta kan komma att kritiseras 
senare i granskningen av ansökan. 
 
SKB: Vi menar att det underlag som fanns och presenterades – ”Slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark – underlag och motiv för platsval”– i samband med platsvalet 
var fullt tillräckligt för ett platsval. Säkerhetsanalysen SR-Site tas fram för den valda 
platsen. I tillståndsansökningarna kommer att ingå en redovisning av de jämförande 
analyser av säkerhetsrelaterade platsegenskaper som har varit vägledande för platsvalet. 
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BG kommentar: Av SSM:s föreskrifter framgår att en säkerhetsredovisning av vald 
plats för slutförvaret för använt kärnbränsle skall redovisas. I föreskrifterna finns inga 
krav på en säkerhetsanalys för bortvald plats. 

Platsvalet: Kärnavfallsrådet finner det besvärande att hittills utförda lyckade 
bergspänningsmätningar i Forsmark är få och osäkra på planerat förvarsdjup. De 
långtgående slutsatserna som dras av resultaten kan påverka såväl platsvalet som 
konstruktionen och byggandet samt på längre sikt också beständigheten av förvaret. 
Kärnavfallsrådet anser det nödvändigt att förbättra kunskaperna om bergspänningarna. 
På förvarsdjup behöver kunskaperna förbättras avsevärt innan val av plats görs. 
 
SKB kommentar: Visserligen är antalet lyckade bergsspänningsmätningar få på 
förvarsdjup men att man kan gränssätta hur stora de kan vara med hjälp av indirekta 
metoder. Bland annat kan man se att borrkärnorna uppvisar en liten andel ”core-
disking” (uppsprickning av på grund av spänningsavlastning) ner till de djupaste delarna 
av borrhålen eller cirka 1 000 meters djup. Likaså finns det ingen ökad tendens till 
”borehole breakouts” (utfall från borrhålsväggen) ner till detta djup. De maxvärden på 
bergspänningarna som dessa indirekta metoder indikerar är inget hinder för bygge och 
drift av slutförvaret. Säkra värden på bergsspänningar fås relativt enkelt när tunnel och 
schakt drivs ner till förvarsnivån och då mätning kan göras av hur tunnlarna deformeras 
på detta djup. Sådana mätningar kommer att utföras under tunnelbygget. 
 
134. Anser SKB att kunskaperna om bergspänningarna i Forsmark är tillräckliga 
för att kunna göra ett trovärdigt platsval eller drar man alltför långtgående 
slutsatser på alltför begränsat underlag? 
 
SKB: Vi menar att det underlag som fanns och presenterades i samband med platsvalet 
var fullt tillräckligt. 
 
BG kommentar: Redovisningen av bergspänningsmätningar i SKB:s Fud-program 
2007 var ytterst begränsad. Inga direkta mätvärden redovisades, däremot gjordes 
hänvisning till SKB R-07-26 författad av Derek Martin.  
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4 Uppdatering av myndigheternas 
granskningsutlåtande över SKB:s senaste 
säkerhetsanalys SR-Can 
 
Bromma Geokonsult kan konstatera att kommunen i sina frågor till SKB gällande SR-
Can har fångat upp de allra flesta väsentliga frågor gällande förvarets långsiktiga 
säkerhet som myndigheterna identifierat i genomförd granskning av säkerhetsanalysen 
SR-Can. De ämnesområden som kommunen inte har ställt några detaljfrågor om är 
systembeskrivning, biosfären och dess utveckling samt konsekvensanalys och 
radionuklidtransport. Nedan redovisas därför några korta utdrag från myndigheternas 
granskning inom respektive ämnesområden som är värda att omnämnas. 
 
4.1 Systembeskrivning 

Myndigheternas bedömning  
Myndigheterna ser positivt på att SKB genomfört en omfattande avstämning av SR-
Can:s FEP-databas mot OECD:s kärnenergibyrås internationella FEP databas. 
Myndigheterna håller med SKB om att det inför ansökan inte är nödvändigt att upprepa 
denna avstämning. Myndigheterna förutsätter dock att SKB uppdaterar sin databas och 
den tillhörande dokumentationen (processrapporter m.m.) med hänsyn till den fortsatta 
hanteringen av frågor inom SKB:s program samt nya relevanta vetenskapliga rön.  
 
Processrapporterna för de olika systemkomponenterna har en bra struktur och ger en bra 
utgångspunkt för analyserna av förvarets utveckling. Myndigheterna anser dock att 
kvaliteten på dokumentationen i processrapporterna behöver förbättras inför SR-Site.  
 
Myndigheterna anser också att SKB bör överväga någon form av utvärdering/kontroll 
av betydelsen av uteslutna processer efter genomförandet av analyserna av 
huvudscenariot, särskilt vad gäller kombinerade effekter av olika FEP.  
 
Myndigheterna anser att det är mycket viktigt att SKB i SR-Site övertygande kan visa 
att man har gått systematiskt tillväga för att identifiera alla viktiga processer som har 
betydelse för radionuklidtransport, ackumulering och dos i biosfären. Det är också 
viktigt att biosfären ingår som en integrerad del i säkerhetsredovisningen.  
 
SKB anger att variabler som definierats kring vissa förslutningsåtgärder, tunnelpluggar, 
borrhålspluggar, bottenplatta i deponeringshål etc. ska betraktas som preliminära och 
baseras i SR-Can på förenklade antaganden (SKB TR-06-20, sidorna 15 och 18). 
Myndigheterna anser att det är angeläget att underlaget blir mera fullständigt i SR-Site. 
4.2 Biosfären och dess utveckling 

I detta kapitel diskuterar myndigheterna i vilken utsträckning som SKB har redovisat 
processförståelse för omsättningen av radionuklider i biosfären och hur det återspeglas i 
de ekosystemmodeller som SKB utvecklat för analyser av miljöpåverkan och 
konsekvenser för människors hälsa. 

Myndigheternas bedömning 
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Beträffande konceptuell förståelse anser myndigheterna sammanfattningsvis att SKB 
inför SR-Site bör ta fram en bättre konceptuell beskrivning av radionukliders 
omsättning i olika ekosystem för att övertygande visa att människa och miljö skyddas. 
Det är angeläget att SKB på ett systematiskt sätt identifierar processer av betydelse för 
ackumulering av radioaktiva ämnen och vilka exponeringsvägar som är av störst 
betydelse för människa och biota. 

Beträffande radionuklidtransportmodellerna inom LDF-konceptet (som kallas enkla 
radionuklidmodeller i SKB R-06-82 och SKB R-06-83 men ekosystemmodeller i SKB 
TR-06-15 och SKB R-06-81) finns det en rad förenklingar och antaganden som inte 
förefaller realistiska och som heller inte är motiverade. De leder till konservativa 
dosuppskattningar i vissa fall men inte i andra vilket försvårar en helhetsbedömning. 
 
Myndigheterna anser att SKB bör redovisa en bättre validering av använda modeller. 
Modellerna bör byggas på en djupare processförståelse och mer detaljerad hydrologisk 
förståelse som understöds av fältdata (t.ex. spårämnesförsök). Myndigheterna anser att 
det stora antalet modellparametrar, och det stora antalet sammankopplade objekt, gör 
landskapsmodellerna komplexa och svåröverskådliga. Det är därför svårt att bedöma om 
de beräkningar och analyser av miljöpåverkan som redovisas i SR-Can är robusta. SKB 
bör utgå från mer robusta modellbeskrivningar baserade på en dokumenterad förståelse 
av vilka processer som har betydelse för doskonsekvenserna. Dessa modeller kan sedan 
vidareutvecklas för att inkorporera en större komplexitet, t.ex. m.h.t. landhöjning.  
 
För att få en bättre insikt om vilka landskapsobjekt som ger störst bidrag till 
riskanalysen vore det värdefullt med en analys av dosrater från enhetsutsläpp till 
enskilda landskapsobjekt i den kopplade landskapsmodellen. I den mån det kan 
motiveras utifrån de hydrogeologiska beräkningarna kan bidragen från de olika objekten 
därefter viktas med sannolikheter. SKB bör också belysa hur modellupplösningen 
(storleken på de olika landskapsobjekten) påverkar dos- och riskberäkningarna. 
 
4.3 Konsekvensanalys och radionuklidtransport 

I detta kapitel redovisas myndigheternas synpunkter på radionuklidtransport samt 
osäkerhets- och känslighetsanalyser för referensutvecklingen (SKB TR-06-09, kapitel 
10).  
 
SKB har inom SR-Can projektet inte tagit fram en rapport som särskilt beskriver SKB:s 
radionuklidtransportberäkningar. Myndigheterna har därför endast haft tillgång till den 
relativt kortfattade dokumentationen i huvudrapporten. Detta har försvårat granskningen 
och arbetet med att reproducera SKB:s beräkningar, vilket återspeglas i flera av 
myndigheternas kommentarer. 

Myndigheternas bedömning 
Beträffande radionuklidtransport med kolloider har SKB exkluderat beräkningar av 
kolloiders påverkan på radionuklidtransport i SR-Can. SKB hänvisar istället till 
överslagsberäkningar där retardationen i geosfären försummas för glaciala perioder. 
Myndigheterna anser att SKB bör kunna visa att man har en principiell förståelse för 
betydelsen av kolloidal transport och kan hantera den modelleringsmässigt. Ytterligare 
en anledning till en bättre redovisning kring kolloider är den potentiella kopplingen till 
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bufferterosion, som är en central process i advektions-korrosionsscenariot. Det återstår 
stora osäkerheter kring hanteringen av bufferterosion och det kan inte uteslutas att de 
utredningar som SKB initierat kan komma att visa att bufferterosion kan vara ett 
problem för deponeringshål med lägre flöden än vad som antagits i SR-Can.  
 
Beträffande osäkerhets- och känslighetsanalys bedömer myndigheterna att SR-Can 
innehåller en uppsättning beräkningsfall som sammantaget ger en bra illustration av hur 
osäkerheter i referensutvecklingen påverkar beräkningsresultaten. Redovisningen är 
dock ostrukturerad och det saknas en sammanhållen beskrivning och motivering av 
strategin för osäkerhets- och känslighetsanalyser. Inför SR-Site behövs en bättre 
förklaring av syftet med olika analyser och hur SKB valt ut beräkningsfall för att belysa 
kritiska osäkerheter.  
 
Redovisningen och diskussionen av resultaten från osäkerhets- och 
känslighetsanalyserna är i vissa avseenden alltför knapphändig för att betydelsen av 
olika osäkerheter ska kunna förstås (vilket troligen kan förklaras med att det saknas en 
dedikerad rapport för transportberäkningarna).  
 
Expertgruppen SAM (säkerhetsanalysmetodik) rekommenderar att SKB tar fram ett 
centralt register för osäkerheter inför SR-Site. Myndigheterna ser dock inga uppenbara 
fördelar med att sammanställa ett sådant register med tanke på att i stort sett alla delar 
av säkerhetsanalysen på ett eller annat sätt handlar om att värdera och analysera olika 
typer av osäkerheter, t.ex. i data- och processrapporter. Myndigheterna anser att det är 
viktigare att metoderna för att hantera olika osäkerheter i de olika stegen av säkerhets-
analysen är motiverade och förklarade, och att det framgår var i säkerhetsredovisningen 
de olika osäkerhetsanalyserna är dokumenterade. 
 
SR-Can innehåller inga fullständiga känslighetsanalyser. Myndigheterna anser i likhet 
med SAM att SKB bör ta fram en mer genomgripande känslighetsanalys i SR-Site. För 
kritiska parametrar, t.ex. lösligheter och kapselbrottfördelningar, kan det vara motiverat 
att utöka känslighetsanalysen och göra en mer detaljerad analys av de underliggande 
faktorer och parametrar som påverkar resultaten. 
 
Ett viktigt syfte med känslighets- och osäkerhetsanalyser är att utvärdera hur man kan 
utforma förvaret så att risken för ett utläckage, och konsekvenserna av det, minimeras i 
enlighet med principerna för optimering och bästa möjliga teknik i SSI:s föreskrifter 
och allmänna råd (SSI FS 1998:1 och 2005:5). En fråga, som är särskilt relevant för 
advektions-korrosionsscenariot, är om en tjockare kapsel och buffert skulle kunna 
förbättra förvarets långsiktiga skyddsförmåga. Med tanke på att det är ett uttalat syfte i 
SR-Can att ge återkoppling till utformning av förvaret och kapseltillverkning anser 
myndigheterna att denna typ av känslighetsanalyser är otillräckliga i SR-Can. 
 
Beträffande dosberäkningar och analys av miljöpåverkan anser myndigheterna i sin 
sammanfattande bedömning att LDF-konceptet är ett stort steg i utvecklingen av 
riskanalysen. Myndigheterna anser dock att det är angeläget att SKB inför SR-Site 
åtgärdar de brister i konceptet som kan ha stora konsekvenser för dosberäkningarna, 
t.ex. utspädning i biosfären och förenklingar i radionuklidtransportmodeller. Både när 
det gäller LDF-konceptet och användande av dosmodeller för biota bör SKB i SR-Site 
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också eftersträva att vara tydligare i sin redovisning, t.ex. vad gäller vilka antaganden 
som ligger till grund för modellerna, och i högre utsträckning diskutera resultaten. 
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5 Uppdatering av myndigheternas 
granskningsutlåtande över SKB:s Fud-program 2007 
och kompletteringen till detsamma 
Bromma Geokonsult kan konstatera att kommunen i sina frågor till SKB, även när det 
gäller Fud-program 2007, har fångat upp de allra flesta väsentliga frågor gällande bland 
annat platsvalsmetodik och kriterier för platsvalet mm från publicerad granskningstext. 
Det finns ändå anledning att upprepa några viktiga synpunkter som SKI lyft fram i sin 
granskning av Fud-programmet trots att en del av dessa återgivna punkter även har 
utgjort utgångspunkt för kommunens frågor till SKB. Nedan redovisas ett antal korta, i 
vissa fall något modifierade, utdrag från SKI:s granskning inom några olika områden 
som är värda att omnämnas. 
 

5.1  Fud-program 2007 

5.1.1 Slutförvar för använt kärnbränsle 

Lokaliseringsalternativ och platsval 
SKB har i pågående samråd med SKI och SSI om platsundersökningsskedet antytt att 
val av plats för slutförvaret kommer att tillkännages innan ansökan inlämnas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. SKI vill betona vikten av att SKB tydligt anger vilken 
metodik och vilka kriterier som avses tillämpas och därmed blir styrande för valet. 
Detta gäller speciellt om underlaget för valet inte kommer att vara helt jämförbart. SKI 
anser också att bortvald plats behöver redovisas på ett sådant sätt att myndigheten kan 
göra en egen oberoende bedömning baserat på jämförelser med vald plats. 
 
För att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna bedöma de olika stegen av 
lokaliseringsarbetet som lett fram till SKB:s slutliga val av plats är det nödvändigt att 
SKB i tillståndsansökan kan visa att man utrett och beaktat alla faktorer av betydelse för 
förvarets långsiktiga funktion, samt redovisar de avvägningar man gjort mellan olika 
lokaliseringsfaktorer och andra åtgärder för att förbättra slutförvarets skyddsförmåga.  
 
Återkoppling från PLU till Fud-arbetet 
SKI konstaterar att SKB nu nått relativt långt beträffande integrering av olika 
geologiska och geovetenskapliga discipliner. SKI anser dock att beträffande användning 
av mätdata från borrhålradar behöver SKB utvärdera tillförlitligheten av dessa data 
eftersom planen är att använda tekniken för att kartlägga förekomst av sprickor som inte 
tillåts skära deponeringshål.   
 
Samlad utvärdering av platsval 
SKI noterar att SKB i sin redovisning i Fud-program 2007 inte diskuterar planerna för 
detaljundersökningar under uppförande av slutförvarsanläggningen, vilket måste 
betraktas som en brist Anledningen till detta är att Stråsäkerhetsmyndigheten troligen 
kommer vilja ha ett tillräckligt underlag för att bedöma vilken informationsinsamling i 
perspektivet långsiktig säkerhet som är möjlig under konstruktionsfasen.  
 
Utgångspunkter för uppförande och drift 
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SKI anser att helt färdiga teknikval för tillämpning inom industriellt bruk inte behöver 
vara klara vid ansökningstillfället under 2010. Det är dock nödvändigt att SKB i 
ansökan redovisar uppnådd teknikutveckling och utifrån BAT-perspektivet motiverar 
vald teknik. Dessutom behöver SKB ange en realistisk tidplan när fullt utvecklade 
industriella metoder för uppförande av förvaret kan presenteras för den 
tillståndsgivande myndigheten.  
 
Beträffande tiden för tillståndsprövning anser SKI att SKB:s antaganden måste 
betraktas som ytterst optimistiskt. Såväl SKI som SSI uppskattar att hela processen 
kommer att ta betydligt längre tid än de två år som ingår i SKB:s planeringshorisont. 
 
 
5.1.2 Teknikutveckling inom kärnbränsleprogrammet 

Berglinjen 
SKI bedömer att SKB:s utveckling av metoder för undersökningar och mätningar i 
deponeringstunnlar och deponeringshål är angelägen, eftersom valet och 
karaktäriseringen av deponeringspositionerna är betydelsefullt för säkerhetsanalysens 
initialtillstånd. SKI anser även att det är angeläget att SKB genomför fullskaletester av 
metoderna så att en effektiv tillämpning under konstruktionsfasen visar sig vara möjlig.  
 
Buffertlinjen 
SKB har ännu inte redovisat sina tankegångar kring vad som behöver ingå i ett program 
för kvalitetssäkring för bufferten. Det är därför nödvändigt att SKB tar fram någon form 
av kvalitetsprogram för bufferttillverkning på samma sätt som man gjort för 
kapseltillverkning. Det behövs även en diskussion om vilka avvikelser som kan inträffa 
vid tillverkningen och vilken betydelse avvikelser kan ha för den långsiktiga säkerheten, 
till exempel heterogena förhållanden i bufferten. 
 
Kapselinjen 
SKI anser att det fortfarande finns vissa frågetecken när det gäller trovärdigheten av 
SKB:s krypmodeller för koppar. SKI anser också att SKB vid framtagning av sina 
modeller för kryp av koppar bör ta hänsyn till de förhållanden som råder i förvaret, det 
vill säga låga temperaturer och låga belastningar. 
 
När det gäller oförstörande provning anser SKI att SKB mer i detalj behöver visa hur en 
kombination av oförstörande provningsmetoder finner de tillverkningsfel som kan 
förekomma. SKB behöver också fortsätta arbetet med en process för att med hjälp av 
oberoende tredjepartsorgan visa detta. 
 
Återfyllningslinjen 
Beträffande materialval för återfyllning av deponeringstunnlar anser SKI det viktigt att 
SKB visar att tillräcklig mängd data finns för aktuella alternativ, så att dess egenskaper 
och funktion kan bedömas.  SKI anser också att SKB tydligare bör redovisa hur kraven 
på kompressibilitet för återfyllningen påverkar materialval och utformning av 
återfyllningen innan ansökan om slutförvaret inlämnas. SKB behöver också för 
återfyllningen ta fram ett kvalitetsprogram för tillverkning och inplacering i 
deponeringstunnlar. 
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SKI anser det som angeläget att SKB redovisar tidplanen för test och demonstration av 
återfyllningen i full skala i Äspölaboratoriet efter förtester i Bentonitlaboratoriet. SKB 
bör ange hur tester och förväntat resultat kommer att anpassas till tidplanen för ansökan 
med tillhörande säkerhetsanalys. SKI och SSI är överens om att det är av stor vikt att 
SKB demonstrerar att man kan hantera buffert, återfyllnad och installation av pluggar 
med den spännvidd av framförallt hydrologiska förhållanden och geokemiska 
förhållanden som kan förväntas råda på den valda platsen. SKI anser också att SKB i sin 
ansökan bör redovisa referensmetoder för förslutningarna av de olika bergutrymmena 
samt kontrollprogram för dessa. 
 
Förslutningslinjen 
Med hänvisning till nyvunnen kunskap om piping/erosion, bufferterosion och reaktion 
mellan cement och bentonit anser SKI att SKB behöver utreda om metoderna för 
pluggning av undersökningsborrhål med bentonit behöver uppdateras. SKB bör här 
även utreda frågan om det behövs ett respektavstånd mellan undersökningsborrhål och 
deponeringshål.  
 
5.1.3 Säkerhetsanalys 

SKI konstaterar att SKB har utvecklat en metodik kring säkerhetsanalys med en lämplig 
utformning i förhållande till SKI:s och SSI:s föreskriftkrav. Denna slutsats baseras på 
SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Det är av stor 
betydelse att SKB inför SR-Site höjer ambitionsnivån för kvalitetsarbetet i samband 
med säkerhetsanalys. 
 
5.1.4 Naturvetenskaplig forskning 

Klimatutveckling 
SKI anser att SKB behöver öka förståelsen av hydrogeologiska förhållanden i och kring 
en inlandsis genom att sammankoppla de beskrivna insatser som kan påverka 
grundvattenflödet. 

I klimatscenariot med växthuseffekt anser SKB att avsmältningen av den grönländska 
inlandsisen motsvarar en global höjning av havsytan på cirka sju meter men att 
landhöjningen ändå fortsätter i såväl Forsmark som Laxemar. SKI noterar att 
konsekvenserna av att inlandsisarna på Grönland och västra Antarktis smälter torde 
innebära att Forsmark kommer att hamna under Östersjöns vattenyta inom 1 000 år. 
Detta skulle kunna leda till inträngning av grundvatten med en högre salthalt i 
slutförvaret. 
 
SKI anser att SKB:s beräkningar av permafrost involverar vissa osäkerheter gällande 
såväl modeller som indata, som inte redovisas på ett tydligt sätt. SKI anser också att 
SKB inte tillräckligt diskuterat risken för en betydande glacial erosion vid de båda 
kandidatområdena. Detta skulle medföra erosionsdjup som avsevärt skulle kunna 
påverka beräkningen av permafrostdjup (250 m i Forsmark enligt SKB:s beräkningar) 
och möjligheten att undvika frysning av bufferten inom den period (1 miljon år) som 
säkerhetsanalysen täcker in. 
 
Bränsle 
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SKI anser att SKB behöver genomföra experiment och studier av högutbränt bränsle 
med anledning av planer på att gradvis öka medelutbränningen av bränsle vid de 
svenska kärnkraftverken. 
 
I samband med granskningen av SR-Can påpekade SKI och SSI att förståelse av 
bränsleupplösningsmekanismer behöver demonstreras bättre med bland annat 
modellstudier. Dessutom behöver det visas att det gjorts en koppling mellan analyserna 
av bränsleupplösning och förvarets utveckling. Bufferterosion kan till exempel även 
påverka förutsättningarna för bränsleupplösning. 
 

Kapseln som barriär 
Beträffande kapselprocesser anser SKI att SKB behöver fortsätta arbetet med analyser 
av såväl insats som kopparhölje för både glaciationslast och skjuvlast samt i 
förekommande fall en kombination av dessa laster. Analyserna ska ge underlag för både 
att verifiera hållfastheten för de definierade konstruktionsförutsättningarna samt ge 
vägledning för tillverkning och tillverkningskontroll. 
 
SKI anser att fenomenet spänningskorrosion ännu inte kan avfärdas som en 
dimensionerade process i förvaret. SKB bör antingen genom trovärdig provning visa att 
även om en spricka initieras är tillväxten så långsam att kapselns integritet inte 
äventyras eller möjligtvis redovisa konsekvensen av att en del kapslar kan tänkas 
spricka genom tillväxt av sprickor orsakade av spänningskorrosion. 
 
SKI bedömer att om bufferterosion inte kan uteslutas så bör experimentella studier av 
kopparkorrosion även innefatta kopparytor som inte skyddas av en omgivande 
bentonitbuffert. Resultat från studier av kopparkorrosion i anoxisk miljö som tagits fram 
vid KTH bör föranleda SKB att genomföra en förnyad analys av denna typ av 
korrosionsprocess, som baseras på teoretiska studier och experiment. 
 
Buffert 
SKI bedömer att SKB generellt har ett bra program för bufferten. Det finns dock en 
osäkerhet kring vilka buffertmaterial som kan komma ifråga och vilken sammansättning 
dessa material behöver ha. SKI anser därför att SKB behöver ta fram en mera detaljerad 
kravspecifikation för bufferten och föreslå konkreta material som lämpliga kandidater 
för användning i ett slutförvar. 
 
Beträffande kemiska processer i bufferten anser SKI att SKB bättre bör uppmärksamma 
cementeringsprocesser, kopplingen mellan jonbytesprocesser och omvandlingar av 
smektit, samt risken för en strukturell sönderdelning av smektitlera. Kemiska processer i 
bufferten har också fått en betydelse för att beräkna omfattningen av bufferterosion, 
vilken för närvarande är den mest betydelsefulla osäkerheten kring buffertens 
långsiktiga funktion. SKI konstaterar att SKB verkar ha ett bra forskningsprogram om 
bufferterosion. Det är enligt SKI av stor betydelse att kunskaperna uppnår en tillräcklig 
mognadsnivå inom detta område innan SKB lämnar in en ansökan om att få uppföra 
slutförvaret. Processens negativa konsekvenser behöver kunna gränssättas och 
buffertens roll i SKB:s säkerhetskoncept behöver kunna definieras i perspektivet av att 
den eventuellt inte kan förutsättas vara helt stabil i säkerhetsanalysens tidsskala. 
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Återfyllning 
SKI konstaterar att betydande insatser återstår innan kunskaperna kring både praktiska 
hanteringsfrågor för återfyllningen och analys av långsiktig utveckling når samma nivå 
som för kapsel och buffert. SKI bedömer dock att SKB i Fud-program 2007 har höjt 
ambitionsnivån för arbetet med återfyllningen och att det idag finns konkreta planer för 
att fylla igen de viktigaste kunskapsluckorna. 
 
SKI anser att de återfyllningsmaterial som SKB för närvarande undersöker inte har 
redovisats ordentligt i Fud-program 2007. Liksom för bufferten efterlyser SKI även en 
tydligare kravspecifikation för återfyllningen med avseende på bland annat kemisk och 
mineralogisk sammansättning. Enligt SKI behövs mera konkreta planer kring 
storskaliga demonstrationsförsök som behöver genomföras för att undersöka 
återfyllningens funktion under så realistiska betingelser som möjligt. 
 
SKI bedömer att SKB har ett lämpligt program för att begränsa och förutsäga den 
initiala erosionsrisk som föreligger under den tidiga återmättnadsfasen. Risken för en 
långsiktig erosion av återfyllda tunnlar behöver dock uppmärksammas mera. I båda 
fallen bör SKB eftersträva en bättre teoretisk förståelse för de styrande 
erosionsmekanismerna. Konsekvenser av att återfyllningens täthet gradvis minskas bör 
även utredas. SKI anser slutligen att det i Fud-program 2007 fattas redovisning kring 
kemiska processer i återfyllningen samt information om återfyllning av andra 
förvarsområden förutom deponeringstunnlar. 
 
Geosfär 
I Fud-programmet är geosfärskapitlet indelat i 26 avsnitt och strukturen medger en 
detaljerad beskrivning relaterade till många olika processer. SKI anser dock att 
kopplingarna som krävs för att binda samman nyckelfrågorna med de relevanta 
processerna inte är tydliga i framställningen. Nyckelfrågor kopplade till geosfären är 
exempelvis radionuklidtransport, bufferterosion och kopparkorrosion. Med SKB:s val 
av indelning med hänsyn till processer utan att strukturerat koppla dem till öppna 
nyckelfrågor riskerar viktiga frågor att inte bli tillräckligt belysta.  
 
SKI liksom SSI anser att SKB, utifrån en samlad problembeskrivning, bör härleda och 
redovisa ett program för fortsatt arbete som belyser utveckling av modeller för att 
bedöma effekterna av ett jordskalv av magnitud 6 eller större, metoder för identifiering 
av sprickor och deformationszoner, ytterligare arbete med diskreta nätverksmodeller 
samt utveckling av respektavstånd och kriterier för val av deponeringspositioner. 
 
Djupa borrhål 
SKI konstaterar såsom gjordes i granskningen av Fud-program 2004, och även utgående 
från dagens kunskapsnivå, att den enda barriär som kan antas fungera för konceptet 
djupa borrhål är berget. Egenskaper på kort och lång sikt hos bentonit eller andra 
buffertmaterial i borrhålet, när det gäller att skydda kapseln mot större bergrörelser och 
korrosionsangrepp, är svåra att bedöma på stora djup. Likaså är kapselns täthet även för 
kortare tider svår att förutsäga beroende på rådande höga bergtryck och den aggressiva 
kemiska miljön på förvarsdjup. 
 
Utgående från de diskussioner och den argumentation som SSI redovisade vid Kasam:s 
(numera Kärnavfallsrådet) seminarium om djupa borrhål i mars 2007 och SSI:s 
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synpunkter och argumentation i yttrandet över detta Fud-program kan SKI stödja SSI:s 
argument för varför SKB bör ta fram ett bättre underlag om djupa borrhål för en 
jämförelse med KBS-3 metoden. SKI anser dock att kritiska synpunkter framförda i 
tidigare Fud-granskningar kvarstår eftersom SKI bedömer att djupa borrhål i dagsläget 
inte är ett realistiskt alternativ till KBS-3 metoden.  
 
SKI håller däremot med SSI om att underlaget som Strålsäkerhetsmyndigheten behöver 
för att kunna jämföra djupa borrhål med KBS-3 metoden behöver förstärkas i ansökan 
om uppförande av slutförvaret för använt kärnbränsle. 
 
 
5.2 Komplettering till Fud-program 2007 

Efter genomförd granskning av Fud-program 2007 konstaterade såväl SKI som SSI att 
SKB:s redovisning av Loma-programmet, programmet för låg- och medelaktivt avfall, 
liksom programmet för rivning hade betydande brister och därför borde kompletteras. 

I regeringsbeslut från 2008-11-20 framhöll regeringen att Fud-program 2007 ska 
kompletteras avseende planer och program för Slutförvar för långlivat avfall (SFL), 
Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR) samt planer för avveckling och rivning. 
Dessutom ska SKB redovisa kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder 
såsom bl.a. djupa borrhål.  

Värt att notera är att varken SKI eller SSI i sin granskning framförde kravet på 
ytterligare redovisning av alternativa metoder. Men eftersom regeringen ville ha en 
sådan redovisning återges ordagrant Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter på djupa 
borrhål i nedanstående text. Den återgivna texten återfinns i Stråsäkerhetsmyndighetens 
granskningsrapport som överlämnades till regeringen 2009-10-29. 

SSM delar flera remissinstansers bedömning att SKB:s redovisning i kompletteringen 
till Fud-program 2007 inte tillför några väsentliga nyheter i förhållande till 
redovisningen i Fud-program 2007. SSM:s bedömning är därför densamma som 
framfördes i SSI:s och SKI:s respektive yttranden över Fud-program 2007 (SSI, 2008 
sid. 35, SKI, 2008 sid. 181) och sammanfattas kort i det följande. 
 
I samband med prövningen av SKB:s tillståndsansökan för ett slutförvar kommer SSM 
förutom säkerhets- och strålskyddsaspekter även bedöma processen som lett fram till 
den förordade metoden i enlighet med föreskriftskraven på bästa möjliga teknik och 
optimering. Syftet med denna bedömning är att säkerställa att SKB prioriterat säkerhets- 
och strålskyddsaspekter i de principiella vägval man gjort med metod och 
teknikutveckling. Om avsteg gjorts med hänsyn till ekonomiska eller samhälleliga 
faktorer ska dessa tydligt redovisas och motiveras. Liknande krav på 
alternativredovisning finns även i miljöbalken.  
 
Mot bakgrund av att SKB:s egna analyser av grundvattenförhållandena på stora djup 
visar att bergbarriären i sig skulle kunna ge en mycket hög säkerhet för slutförvaring i 
djupa borrhål (på grund av densitetsskiktat stagnant grundvatten) anser SSM att det är 
motiverat att ta fram ett bättre underlag för en systematisk jämförelse med KBS-3-
systemet. SSM anser att SKB dels bör göra en fördjupad expertbedömning kring 
genomförbarhet (borrteknik och deponering), dels bör göra en utförligare analys av 
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osäkerheterna kring grundvattnets stabilitet på stora djup. Vad SSM kan förstå av SKB:s 
komplettering av Fud-program 2007 planeras dock inga ytterligare utredningar kring 
konceptet djupa borrhål inför tillståndsansökan. SSM bedömer därför att det kan 
komma att behövas kompletteringar för att SSM ska kunna värdera alternativfrågan i 
SKB:s planerade tillståndsansökan. SSM delar dock inte MKG:s åsikt att det i dagsläget 
är rimligt att begära ytterligare mätinsatser för att öka kunskapen om förhållandena på 
stora djup. SSM anser heller inte att ansvaret för att ta fram ytterligare underlag bör 
fråntas SKB, även om det naturligtvis är bra om oberoende forskning kan genomföras 
som komplement till SKB:s arbete.  
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6 Samlad bedömning av kommunens 
frågeställningar 
Utgående från kommunens önskemål är texten i detta kapitel tänkt att utgöra en samlad 
bedömning om SKB i sin preliminära MKB-rapport tagit hand om de frågor som 
myndigheterna lyft fram i granskningen av SR-Can, Fud-program 2007 och 
kompletteringen till detta Fud-program. Bedömningen omfattar även huruvida 
kommunens ställda frågor till SKB är omhändertagna i MKB-rapporten.  
 
Det kan fastslås att det för närvarande inte går att bedöma om alla frågeställningar och 
rekommendationer framförda utgående från myndigheternas granskning av SR-Can 
återspeglas i den preliminära MKB:n. Orsaken till detta är att i texten i MKB:n gällande 
långsiktig säkerhet hänvisar SKB till SR-Can eftersom SR-Site ännu inte är tryckt. 
Myndigheternas rekommendationer utgående från granskning av SR-Can förutsätts tas 
om hand genom att påpekade brister i SR-Can åtgärdas i SR-Site. Eftersom SR-Site 
ännu inte är tillgänglig för granskning kan ingen bedömning göras om/hur 
myndighetssypunkter tagits om hand varken i SR-Site eller föreliggande preliminära 
MKB. Detta utgör en svaghet och begränsande faktor vid bedömningen av innehållet i 
den preliminära MKB-rapport som SKB publicerat.  
 
Enligt uppgift från SKB kommer dispositionen av SR-Site att vara närmast identisk med 
dispositionen i SR-Can. Rapporten kommer att innefatta 14 kapitel där kapitel 13 
Additional Analyses är nytt i förhållande till SR-Can. Dessutom kommer vissa 
kapitelrubriker ha modifierats i jämförelse med rubriker i SR-Can. 
 
Eftersom myndighetsgranskningen av Fud-program 2007 mynnat ut i ett flertal 
rekommendationer (se kapitel 5) vad som återstår för SKB att åtgärda (speciellt 
beträffande långsiktig säkerhet) innan ansökan lämnas, och som då behöver återspeglas 
i SR-Site, går det inte heller här att bedöma om rekommendationerna tagits om hand av 
SKB. Däremot kan konstateras att frågor som inte har direkt koppling till långsiktig 
säkerhet t ex planer för återfyllning av transporttunnlar och andra förvarsutrymmen 
redovisas i den preliminära MKB:n. 
 
Som framgår av kapitel 3 har Bromma Geokonsult bedömt relevansen av de svar som 
SKB lämnat på kommunens omfattande frågeställningar. Det kan konstateras att flera 
av svaren från SKB utgörs av påståenden som inte kan spåras eftersom referenser till 
relevanta rapporter saknas. Anledningen till detta kan vara att SKB haft begränsade 
resurser för att ta fram svaren eller att intentionen varit att i detta sammanhang inte 
behöva underbyggda svaren på kommunens frågor genom att ange referenser. 
 
Det kan även fastslås att det för tillfället inte går att bedöma om SKB tagit hand om alla 
frågor (fråga 72-152) som kommunen ställt till SKB och om detta återspeglas i den 
preliminära MKB:n. Orsaken är densamma som redovisas ovan gällande SR-Can och 
Fud-program 2007. 
 

 


