
   

 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
Box 7005, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Norra Allégatan 5 Org nr: 802420-8384 
Tel: 031-711 00 92, Fax: 031-711 46 20 www.mkg.se 

 
 
 2008-11-07 
 
 
 
 

Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB 
 Box 5864 
 102 40 Stockholm 
 
 Sofie Tunbrant@skb.se 
 
 

Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s samrådsmöte 
om slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle 2008-10-22 i 
Forsmark i Östhammars kommun 

Onsdagen den 22:e oktober, 2008, anordnade kärnavfallsbolaget SKB ett 
samrådsmöte i Forsmark i Östhammars kommun. SKB ägs av den svenska 
kärnkraftsindustrin och i dokumentet används benämningen 
kärnkraftsindustrin i stället för kärnavfallsbolaget eller SKB. Samrådsmötet 
var ett led i samrådsprocessen inför en eventuellt kommande ansökan från 
kärnkraftsindustrin om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i direkt anslutning till antingen 
Oskarshamns kärnkraftverk eller Forsmarks kärnkraftverk. 
Kärnkraftsindustrin ämnar välja en av platserna för lokalisering av 
slutförvaret sommaren 2009 och en ansökan är planerad till slutet av 2010. 
Inkapslingsanläggningen kommer under alla omständigheter att placeras i 
anslutning till centrallagret för använt kärnbränsle (CLAB) i närheten av 
Oskarshamns kärnkraftverk. 

Samrådet hade som tema denna gång "Lokalisering, gestaltning och 
transporter". Inför samrådsmötet hade ett samrådsunderlag gjorts 
tillgängligt. Samrådsmötet genomfördes mellan 19-21 i informationslokalen 
vid Forsmarks kärnkraftverk. Innan samrådsmötet, men separat, 
genomförde industrin en presentationsdel mellan 15-18. 

Få samrådsmötet ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, frågor. I denna samrådsinlaga ger MKG i samrådet och ställer frågor 
som föreningen vill ha svar på inför framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om en inkapslingsanläggning och 
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ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken.  

Kommentarerna och frågorna i detta dokument ska ses som ett komplement 
till de kommentarer och de frågor som ställdes på samrådsmötena. MKG vill 
att inte endast den del av frågan som följs av ett frågetecken utan även den 
inledande bakgrunden till och kommentaren som tillhör varje fråga 
publiceras i samrådssammanställningar som kärnkraftsindustrin gör. 

Frågor om platsvalet för samrådsmötet 

Inför samrådsmötet har synpunkter framkommit om att det finns personer 
som är rädda för kärnkraft och strålning att de inte vill åka till ett 
kärnkraftverk. På grund av ordinarie driftsutsläpp är omgivningarna runt ett 
kärnkraftverk mer utsatta för radioaktiv strålning än andra områden. 
Utsläppsnivåerna är under normala omständigheter under de gränsvärden 
som sätts av Strålsäkerhetsmyndigheten. Samtidigt finns det ingen lägsta 
stråldos som anses vara säker och en person som tillämpar 
försiktighetsprincipen skulle kunna undvika att närvara i omgivningen av ett 
kärnkraftsverk. Har industrin vägt in denna fråga vid valet av plats för 
samrådsmötet? 

Samrådet rörde bland annat den ökning av lastbilstransporter som under 
över 60 års tid kommer att beröra hela vägen från Forsmark ner till 
Hargshamn. Det skulle därför kunna vara av intresse för ett antal personer 
som bor längs vägen att lätt kunna delta på samrådsmötet, inklusive de som 
bor i Östhammars tätort. Forsmark ligger inte centralt för denna grupp. Det 
saknades möjlighet att nå samrådsmötet med kommunala transportmedel. 
Även om en av de ämnen som behandlades på samrådet var 
anläggningens gestaltning anser industrin att detta var ett starkt nog skäl för 
att genomföra mötet på en så pass otillgänglig plats? 

Frågor om underlaget till samrådsmötet 

Enligt det samrådsunderlag som förelåg inför samrådsmötet var industrins 
rapporter SKB R-08-64, SKB R-08-66 och SKB R-08-78 underlagsrapporter 
till samrådsunderlaget. Inför mötet fanns ingen av dessa rapporter 
tillgängliga, inte ens i utkast. En av rapporterna (R-08-64) behandlar buller 
från transporterna och dess innehåll skulle kunna ha varit av stort intresse 
för samrådsmötet. Varför fanns dessa underlagsrapporter inte tillgängliga 
inför samrådet? 

Som bilaga till samrådsunderlaget finns ett utkast till innehållsförteckning till 
en miljökonsekvensbeskrivning. Det står inte i underlaget eller i kallelser till 
samrådsmötet att industrin har haft för avsikt att samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningen på mötet. Har det varit industrins avsikt att 
på samrådsmötet samråda om det utkast till miljökonsekvensbeskrivning 
som finns som bilaga till samrådsunderlaget? 



  

 
3 

Fråga om lokaliseringen av slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle 

Det är ett riksintresse för naturvård både där ovanjordsanläggningen är 
tänkt att placeras samt ovan slutförvaret. Har industrin tagit hänsyn till detta 
tidigare i lokaliseringsprocessen när val av plats för platsundersökning inom 
Östhammars kommun gjordes? 

Fråga om gestaltningen av ovanjordsanläggningen 

Även om avsikten för industrin har varit gestalta ett separat industriområde 
gjorde industrin i sina presentationer innan samrådsmötet jämförelser med 
gestaltningen av kärnkraftverkets byggnader när bägge anläggningarna kan 
ses från en plats ute till havs. Kraftverket utgör en betydande störning av 
kustlinjen och en ovanjordsanläggning för ett slutförvar som liknar 
kraftverket kommer aven det att utgöra en störning. Slutförvarets drift 
kommer att pågå i minst 60 år och 30-40 år efter det att kraftverket stängts. 
Om ovanjordsanläggningen gestaltas som industrin föreslår kan strandlinjen 
inte helt återställas vid rivning av reaktorerna eftersom slutförvarets 
ovanjordsanläggning finns kvar. Talar det inte för att försöka få 
anläggningen så låg som möjlig och lokalisera den en bit in från 
strandlinjen? 

Frågor om transporter och buller från transporter 

En studie av samrådsunderlaget leder till slutsatsen att en lokalosering av 
slutförvaret i Forsmark skulle ge extra 60-70 lastbilspassager längs länsväg 
76 per dygn, eller 6-7 lastbilar i timmen under 10 timmars tid. Detta 
motsvarar en extra en lastbil var 10:e minut. Detta är något som kommer att 
gälla i upp till 60 års tid. Anser industrin att detta är fråga om en försumbar 
miljöpåverkan såsom det beskrivs i samrådsunderlaget? 

I samrådsunderlaget anges att endast några tiotal personer kommer att 
påverkas i betydande omfattning av bullret från lastbilstransporterna. Är de 
gränsvärden som industrin använder för buller lika relevanta i den tysta 
miljön i Östhammars kommun längs väg 76 som om det gällde på 
Hornsgatan i Stockholm? 

Frågor om säkerhet vid drift av slutförvaret 

Om slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle lokaliseras i Forsmark kommer 
kopparkapslarna som innehåller bränslestavarna att transporteras med båt 
från inkapslingsanläggningen vid Oskarshamns kärnkraftverk. Vilken typ av 
kapseltransportbehållare kommer att användas för att transportera 
kapslarna från Oskarshamn till Forsmark? Är dessa transportbehållare 
utvecklade än? Vad kommer totalvikten av behållarna att bli jämfört med de 
behållare som idag används för att transportera använt kärnkraftsbränsle? 
Är konstruktionen för båten för att transportera behållarna färdig? Hur 
många behållare kommer transportbåten att ta med sig varje gång? 



  

 
4 

När transportbehållaren kommit ram till slutförvaret ska kapseln flyttas över 
till en deponeringsmaskin. Hur ska kapseln flyttas från transportbehållaren 
till deponeringsmaskinen på ett säkert sätt? 

Deponeringsmaskinen kommer inte att kunna närmas av människor när 
kopparkapseln ligger i maskinen eftersom strålningsnivåerna blir för höga. 
Detta innebär att deponeringsmaskinen kommer att vara fjärrmanövrerad. 
Eftersom inga personer närma sig eller gå förbi maskinen, vad ska industrin 
göra om maskinen går sönder, t ex i rampen ner till slutförvaret?  

Det är fråga om en avancerad operation att placera kopparkapseln i 
deponeringshålet. Det finns inte mycket utrymme mellan kapseln och de 
ringar av bentonit som ligger förberedda i hålet. Det återtagningsförsök som 
gjorts i berglaboratoriet i Äspö är genomfört utan att strålskydd simulerats. 
Vad ska industrin göra om kapseln inte riktigt kommer ner i hålet och inte 
går att ta ut igen?  

Fråga om jämförbara säkerhetsanalyser för bägge genomförda 
platsundersökningar 
Det finns utsagor från industrin som antyder att en fullständig 
säkerhetsanalys inte kommer att publiceras för den plats som inte väljs för 
ett slutförvar. Om så inte sker försvåras möjligheten för 
Strålsäkerhetsmyndigheten och andra aktörer kunna granska industrins 
platsval i ett långsiktigt miljöperspektiv. Planerar industrin att i ansökan 
redovisa en lika omfattande säkerhetsanalys för den alternativa platsen som 
det även är gjort en platsunderökning för? 

Långsiktig miljösäkerhet: Frågor om brist på experimentella resultat i 
ansökan 
Kärnkraftsindustrins planerade slutförvar enligt KBS-metoden är beroende 
av konstgjorda barriärer för den långsiktiga miljösäkerheten. Därför är det av 
yttersta vikt att ha en så fullgod förståelse som möjligt över hur koppar och 
bentonitlera beter sig över långa tider i verkliga förhållanden i den kemiska 
och mikrobiologiska miljö som kommer att finnas i slutförvaret. 

Hur kommer det sig att det kommer att finnas så få resultat från realistiska 
långtidsförsök i berglaboratoriet i Äspö innan 2010 då inlämnandet av 
ansökan planeras? 

Låt oss ta ett exempel. Nya experiment (MiniCan) för att undersöka 
korrosion i slutförvaret påbörjades så sent som 2007 och ska pågå till 2012. 
I rapport SKB TR-08-10, årsrapporten för berglaboratoriet i Äspö för 2007 
står det: 
"The evolution of the environment inside a copper canister with a cast iron insert after 
failure is of great importance for assessing the release of radionuclides from the canister. 
[...] The corrosion will take place under reducing, oxygen-free condition in the presence of 
microbial activity present in the groundwater; such conditions are very difficult to create 
and maintain for longer periods of time in the laboratory. Consequently the in situ 
experiments at Äspö HRL will be invaluable for understanding the development of the 
environment inside the canister after initial penetration of the outer copper shell." 
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Varför behövs data från detta experiment inte i säkerhetsanalysen SR-Site 
som ska bifogas ansökan om att få bygga ett slutförvar? 

Industrin säger att det är svårt att skapa miljöer i laboratorier för att 
efterlikna förhållandena i slutförvaret. Hur stora ansträngningar har gjorts för 
att ändå försöka skapa sådana försöksmiljöer? 

Om dessa ansträngningar hitintills har varit begränsade, varför har inte fler 
försök gjorts i laboratorier för att efterlikna förhållandena i slutförvaret? 

Kan en ansökan lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten och 
miljödomstolen innan långtidsförsök vars resultat är viktiga för 
säkerhetsanalysen är klara?  

Långsiktig miljösäkerhet: Frågor om miljökonsekvenserna av nygamla rön 
om att korrosion av koppar kan ske i syrefritt vatten 
Forskare vid Kungliga tekniska högskolan har det senaste året upprepat och 
bekräftat experiment som för 20 år sedan visade att koppar kan korrodera i 
syrefritt vatten. Dessutom har de publicerat ett långtidsexperiment som 
bekräftar processen. Till detta kan läggas att forskarna, när de fått tillgång 
till samtliga rapporter som togs fram av industrin och kärnkraftsinspektionen 
för 20 år sedan för att förkasta de ursprungliga resultaten, med lätthet 
kunnat förklara vad industrin och myndighetens forskare på den tiden gjorde 
för fel. 

Hur kan det komma sig att industrin missat en så pass viktig fråga? 

Hur ska Strålsäkerhetsmyndigheten, andra aktörer och allmänheten kunna 
lita på att inte andra viktiga frågor har missats? 

Hur kan andra aktörer och allmänheten lita på en forsknings- och 
utvecklingsprocess som styrs av industrin och där de svåra frågorna inte 
alltid ställs eller utreds? 

Hur ser industrins arbete ut för att utreda denna korrosionsprocess och 
konsekvenserna för den långsiktiga säkerheten för slutförvaret? 

I det konkreta fallet med kopparkorrosion i syrefritt vatten så är det viktigt att 
utföra experiment vid höga temperaturer eftersom processen är 
temperaturberoende och slutförvaret är hett inledningsvis. Pågår det sådana 
försök? 

Hur långt har industrin kommit i sin analys av betydelsen av denna process 
för den långsiktiga säkerheten av slutförvaret?  

Än så länge har vi bara hört industrin yttra olika versioner av utsagan att 
"även om de [KTH-forskarna] har rätt så äventyrar det inte slutförvaret på 
något sätt". Hur kan industrin dra den slutsatsen innan utredningen av 
konsekvenserna av denna kopparkorrosionsprocess ens är påbörjad? 
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Långsiktig miljösäkerhet: Frågor om problem med bufferten av bentonitlera 
När bentonitlera utsätts för hög temperatur samtidigt som det inte finns nog 
med vatten i leran så förändrar lerans egenskaper. Var finns resultaten från 
de försök som industrin gjort som undersöker detta fenomen, särskilt från de 
långtidsförsök som genomförs i berglaboratoriet i Äspö vid Oskarshamns 
kärnkraftverk?  

I de långtidsförsök som pågår i Äspö för att undersöka bentonitlerans 
långtidsbeteende har leran uppträtt som förväntats enligt de modeller som 
funnits innan försöken, speciellt vid högre temperaturer? 

Äspöförsöken gäller ett berg med relativt stora grundvattenflöden jämfört 
med det relativt torra berget i Forsmark. Hur lång tid kommer de att ta innan 
kapsel och lera når det sk initialtillståndet i de mycket torrare 
deponeringshålen i Forsmark? Hur ser industrin på de modelleringar 
Strålsäkerhetsmyndigheten gjort som visar att det kanske kan ta upp till 30 
000 år innan leran uppnår mättnad? Om det tar väldigt lång tid, hur kan ni 
vara säkra på att tillståndet kommer att nås så att den teoretiska 
säkerhetsanalysen gäller? 

I årsrapporten från Äspö-laboratoriet för 2007 (SKB TR-08-10) går det att 
läsa att det är väldigt olika mättnad runt kapslarna och mellan olika kapslar i 
prototypförvaret. Hur förhåller sig dessa resultat till industrins utsagor om att 
det inte finns några problem med mättnaden av leran i ett slutförvar? 

Långsiktig miljösäkerhet: Frågor om ständigt ändrade förutsättningar för 
återfyllnaden av deponeringstunnlar och andra tunnlar 

Materialvalet för förslutningen av deponeringstunnlarna har ändrats flera 
gånger det senaste året, från en blandning av bentonitlera och bergkross till 
ren Friedlandlera till ren bentonitlera. Varför har dessa förändringar skett 
och varför har inte industrin kommer längre med detta arbete som är 
avgörande för den långsiktiga miljösäkerheten för slutförvaret? 

Hur långt har industrin kommit i arbetet med att bestämma materialval i 
andra tunnlar och i schakt och ramper ner till förvarsnivån? 

Långsiktig miljösäkerhet: Frågor om risker för att en genomperforerad lins i 
Forsmark förstörs vid en kommande istid 

Hur kommer industrin att undersöka hur berget rör sig över en större yta i 
området kring Forsmark så att fullgoda analyser kan genomföras av risken 
för att linsen spricker under en istid? 

Hur undersöks risken för att ett slutförvar i Forsmark havererar vid en 
kommande istid genom att linsen spricker isär? Hur påverkas denna risk av 
att ett slutförvar perforerar linsen? Vilka mätningar pågår för att ge de data 
som behövs för att göra sådana modelleringar? 
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Därmed var det slut på kommentarer och frågor för denna gång. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser fram emot 
kärnkraftsindustrins kommentarer och svar. 

 
Göteborg som ovan, 
 
 
 
Johan Swahn 
Kanslichef 
 
070-467 37 31 
johan.swahn@mkg.se 


