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Ska det svenska slutförvarets långsiktiga säkerhet bygga på 
konstgjorda barriärer? 
 
I denna 4-sidiga pressinformation ges en bakgrund till de pågående 
diskussionerna om kopparkorrosion, problem med barriärerna i 
kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod och den alternativa metoden djupa 
borrhål. Dokumentet avslutas med information om kontaktpersoner som 
kan vara av intresse för journalister som är intresserade av att skriva mer 
initierat om dessa frågor. Med anledning av det seminarium om 
kopparkorrosion som ska hållas i nästa vecka kommer troligtvis 
diskussionen om slutförvarsfrågor att intensifieras den närmaste tiden. 
    
På måndag den 16 november anordnar Kärnavfallsrådet, regeringen rådgivande organ i 
kärnavfallsfrågor, ett internationellt vetenskapligt seminarium.  Avsikten med seminariet 
är att diskutera den grundläggande frågan om koppar kan liknas vid en ädelmetall i den 
miljö som finns på de djup nere i berggrunden där planen är att det högaktiva svenska 
kärnavfallet (använt kärnkraftsbränsle) ska deponeras. Inför seminariet har 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB intensifierat sitt arbetet med att argumentera 
för att de konstgjorda barriärerna i att den KBS-metod som bolaget nästa år planerar att 
ansöka om tillstånd för att få bygga i Forsmark kan ge tillräcklig långsiktig miljösäkerhet. 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med Naturskyddsföreningen som 
största medlemsorganisation, har med stöd av medel ur Kärnavfallsfonden i fem år 
arbetat med att granska kärnavfallsbolagets slutförvarsprogram och deltagit i 
miljösamrådet inför ansökan. Föreningen har under dessa år insett att den svenska 
metoden för slutförvaring av högaktivt kärnavfall är speciell i och med att bygger på 
antagandet att det med konstgjorda barriärer av koppar och lera ska gå att isolera det 
farliga avfallet från människa och miljö i hundratusentals år. Även om det finns några 
länder, däribland Finland, som också är intresserade av denna metod har ett flertal 
andra länder fokuserat på slutförvarslösningar som har en naturlig barriär (lerlager, 
saltdomer m m) som huvudbarriär som ska garantera den långsiktiga miljösäkerheten. I 
den svenska KBS-metoden, som togs fram på 1970-talet är berget en sekundär barriär 
som ska fördröja att radioaktivitet når ytan när det flödande grundvattnet i slutförvaret 
slutligen penetrerar lerbarriären och kopparkapseln. 
 
Kärnavfallsrådets seminarium på måndag ska diskutera om en grundbult i det svenska 
slutförvarskonceptet håller. Är antagandet riktigt att när syret efter några veckor eller 
månader förbrukats kring en deponerad kopparkapsel i slutförvaret så avstannar 
korrosionen i stort sett helt. En grupp forskare på KTH menar att så inte är fallet och 
argumenterar starkt för att vattnet i sig då ger en lika hög korrosionshastighet som om 
det funnits syre kvar kring kopparkapslarna. Det skulle innebära att i stället för att 
hastigheten som kopparn fräts bort med faller med en faktor 1000 så skulle den 
fortsätta att frätas bort i samma hastighet som om det fanns syre i förvaret. Därför 
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befarar KTH-forskarna att slutförvaret skulle kunna börja läcka redan inom tusen år i 
stället för efter hundratusentals år. 
 
Mede tanke på de resurser som har lagts på att ta fram en svensk slutförvarslösning 
under 30 års tid och på den prestige och förtroende som byggts upp kring den svenska 
modellen för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle pågår det en het strid om 
kopparkorrosionsfrågan, något som under hösten även uppmärksammats i media. SKB 
är ett kärnkraftsindustriägt kärnavfallsbolag med en omsättning på 1,3 miljarder som 
byggt upp ett mycket stort förtroende för sitt slutförvarsarbete. Bolaget försöker framstå 
att det är ett allmänintresse när det på uppdrag av sina ägare har fått uppdraget att 
arbeta med slutförvarsfrågan och arbetar nu intensivt med att försöka behålla 
förtroendet. 
 
Men frågan om det är riktigt att basera den långsiktiga säkerheten på konstgjorda 
barriärer av koppar och lera avgörs inte på Kärnavfallsrådets kopparseminarium på 
måndag. Den är mer fundamental. Det är inte bara kopparkapselns långsiktiga 
egenskaper som ifrågasätts. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet är 
oroliga för hur den barriär av lera som finns kring kopparkapseln kommer att uppföra sig 
långsiktigt. Lerans roll är att hindar grundvattnet från att nå kopparn och om lerbarriären 
inte fungerar kommer andra kopparkorrosionsprocesser att angripa kapseln, bland 
annat korrosion från svavel som bakterier i slutförvarsmiljön gör korrosivt. Så även om 
den pågående vetenskapliga debatten om kopparkorrosion visar sig vara ett mindre 
problem, är den långsiktiga säkerheten i det svenska slutförvaret debatterad även vad 
gäller den andra barriären av lera. 
 
Naturskyddsföreningen har följt slutförvarsprojektet ända sedan starten och har i de 
återkommande granskningarna av projektets forsknings- och utvecklingsprogram 
genom åren fört fram viktiga synpunkter på slutförvarsprojektet och dess långsiktiga 
miljösäkerhet. I det granskningsarbete som Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, gjort de senaste åren har det framkommit att situationen 
är betydligt värre än föreningarna kunnat förutse. I sitt inledande arbete lyfte MKG i 
första hand frågor som rörde platsval och metodval som skulle kunna ge en högre 
långsiktig miljösäkerhet än det val av plats och metod kärnavfallsbolaget gjort. De två 
senaste åren har Naturskyddsföreningen och MKG blivit mer och mer övertygade att det 
kan ha tagits ett grundläggande felbeslut i inledningen av det svenska 
slutförvarsprogrammet. Att basera den långsiktiga miljösäkerheten i hundratusentals år 
på ingenjörsmässiga konstgjorda barriärer må ha ansetts som en framkomlig metod på 
1970-talet. Men frågan är om det vi nu ser är en början till ett sammanbrott för tanken 
att konstgjorda barriärer kan skydda människa och miljö i hundratusentals år. Även om 
tanken kan verka abstrakt så ska slutförvaret behållas intakt under belastningen av 
upprepade istider. 
 
En analys av det som hänt pekar på fyra huvudproblem som gjort det svårt att tidigare 
förändra inriktningen på slutförvarsprojektet. Den första är inlåsningen i metodvalet. 
Eftersom det funnits stora intressen för att slutförvarsfrågan ska vara löst har det varit 
svårt att diskutera frågor som rör möjliga problem för KBS-metoden och ändå svårare 
att ens fundera på att undersöka andra alternativ. Det andra problemet har varit 
avsaknaden av från kärnavfallsbolaget fristående medel för forskning och utredningar. 
Endast kärnavfallsbolaget SKB har haft tillgång till betydande medel att fördela ur 
Kärnavfallsfonden och har därmed blivit så dominant inom forskarvärlden att viktiga 
självreglerande vetenskapliga mekanismer för kvalitetskontroll verkar ha satts ur spel. 
Det tredje problemet brukar på engelska benämnas ”conformation bias”, en svensk 
översättning skulle kunna vara ”en anpassning till rådande synsätt”. Det innebär att det 
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finns en risk att det kunskapsmässigt blir en fastlåsning vid vissa ”sanningar” och att en 
blindhet inträder för information som inte stämmer med den rådande bilden. Det är till 
exempel mycket möjligt att en utredning som med ”friska” ögon går igenom den 
historiska utvecklingen av kopparkorrosionsforskningen kan komma fram till att även om 
beslutet att använda koppar som kapselmaterial som togs i slutet av 1970-talet så fanns 
det under 1980-talet ett flertal tecken på att koppar inte är lika inert i slutförvarsmiljö 
som var grundtanken bakom det ursprungliga beslutet. Det fjärde problemet har även 
det en engelsk benämning, ”the capture of the regulator”. Det var mycket tydligt att 
under mycket lång tid fanns det ett starkt samarbete mellan kärnavfallsbolaget och 
kärnavfallsavdelningen på den tidigare myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI. 
Myndigheten blev därmed även en stark förespråkare för och försvarare av den 
svenska KBS-metoden och den svenska slutförvarsmodellen. I och med att industri och 
myndighet hade samma uppfattning har det saknats en oberoende hantering av de 
kritiska frågor som har lyfts under åren. Situationen är idag en helt annan sedan 
sammanslagningen av SKI med Statens strålskyddsinstitut, SSI, i den nya 
Strålsäkerhetsmyndigheten har lett till en stark uppstramning av relationerna mellan 
myndighet och industrin. 
 
Det finns således förklaringar till det som annars för den oinitierade ser helt ofattbart ut. 
Hur kan den svenska KBS-metoden i grunden ifrågasättas efter 30 års arbete och 
alldeles innan kärnkraftsindustrin tänker lämna in en ansökan om att få bygga ett 
slutförvar? Eftersom den långsiktiga miljösäkerheten alltid måste gå först är den 
diskussion som nu pågår oerhört viktig. Och måste få fortsätta trots försök från 
kärnavfallsbolaget SKB att lägga locket på. 
 
Det är inte så att slutförvarsfrågan faller med frågan om KBS-metoden i sin nuvarande 
utformning har en otillräcklig långsiktig säkerhet. Det kan komma förslag på 
modifieringar som skulle kunna motverka riskerna med en kraftigt ökad 
kopparkorrosion. Men frågan är om det val som gjordes på 70-talet – att lita på 
ingenjörsmässiga konstgjorda barriärer för långsiktig miljösäkerhet – kanske var ett 
principiellt felaktigt val. Frågan är om inte en metod för slutförvaring av högaktivt 
kärnavfall i första hand ska bygga på en naturlig barriär och att konstgjorda barriärer 
används för att förhöja den långsiktiga miljösäkerheten. 
 
Redan i början på 1990-talet ville Naturskyddsföreningen att den alternativa metoden 
djupa borrhål skulle utredas för att den eventuellt skulle kunna erbjuda en högre 
långsiktig miljösäkerhet än KBS-metoden. Tanken med djupa borrhål är att det 
högaktiva kärnavfallet placeras på 3-5 km djup i borrhål. Ett KBS-slutförvar är tänkt att 
placeras på ca 300-500 m djup i flödande grundvatten. Grundvattnet på djupet har inget 
utbyte med vattnet närmare ytan och det finns därför en naturlig barriär som förhindrar 
att radioaktivitet kommer till ytan. Den naturliga barriären kan kompletteras med 
konstgjorda barriärssystem på djupet och i borrhålet. En annan fördel med metoden 
djupa borrhål är att problemet med långsiktiga risker för kärnvapenspridning minskar. 
Närvaron av plutonium i det använda kärnbränslet gör att ett slutförvarssystem av KBS-
typ måste övervakas långt in i framtiden, i princip i över hundratusen år men åtminstone 
så länge det fortfarande finns ett internationellt system för kontroll av klyvbart material. 
 
I dagsläget har utvecklingen av borrteknik och teknik för fjärrhantering av föremål på 
stora djup kommit så långt att genomförandet av metoden verkar helt möjlig. Därför har 
även regeringen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet på senare år visat ett 
större intresse för alternativet djupa borrhål och sp sent som för två veckor sedan 
ställde myndigheten krav på att kärnavfallsbolaget ska göra ytterligare utredningar av 
metoden. Detta har SKB kraftigt motsatt sig att göra och denna fråga pekar även den på 
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problemet med bristen av från industrin fristående forsknings- och utredningsmedel ur 
kärnavfallsfonden. Det är endast den part som är helt intresserad av frågan som har 
resurser att utreda den mer utförligt. 
 
Med denna bakgrundsbeskrivning vill Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, ge en bild av det som nu händer inom kärnavfallsområdet. Mycket mer 
information finns på MKG:s hemsida (http://www.mkg.se), bland annat en nyframtagen 
broschyr om slutförvarsfrågan som mer utförligt beskriver de frågeställningar som 
diskuteras ovan. 
 
För mer information om MKG:S arbete går det även att kontakta föreningens kanslichef 
Johan Swahn (070-467 37 31, johan.swahn [at] mkg.se). 
 
Kontaktpersoner för Naturskyddsföreningen är MKG:s ordförande Linda Birkedal som 
även sitter i Naturskyddsföreningens styrelse (070-530 36 86, linda.birkedal [at] 
naturskyddsforeningen.se) och Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson 
(070-316 27 22, mikael.karlsson [at] naturskyddsforeningen.se . 
Mer information om Kärnavfallsrådets vetenskapliga seminarium om kopparkorrosion 
kan får på Kärnavfallsrådets hemsida http://www.karnavfallsradet.se . 
 
Kontakt med forskarna på KTH som arbetar med kopparkorrosion i en syrefrimiljö kan 
fås via en av forskarna Peter Szakálos (070-7537946, peter.szakalos [at] kth.se). 
 
Kärnavfallsrådets kanslichef heter Eva Simic (070-3751204, eva.simic [at] 
environment.ministry.se) och rådets expert på barriärfrågor heter Willis Forsling (070-
5817390, willis.forsling [at] ltu.se). 
 
Kontaktpersoner på Strålsäkerhetsmyndigheten i slutförvarsfrågor är Bo Strömberg, 
barriärer (073-364 8705. bo.stromberg [at] ssm.se) och Björn Dverstorp, djupa borrhål 
(073-404 23 51, bjorn.dverstorp [at] ssm.se. 
 
 
 
 
 


