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Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins 
kärnavfallsbolags SKB:s samrådsmöte om slutförvaring av använt 
kärnkraftsbränsle 2009-02-04 i Figeholm i Oskarshamns kommun 

Onsdagen den 4:e februari, 2009, anordnade kärnavfallsbolaget SKB ett 
samrådsmöte i Figeholm i Oskarshamns 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 under första halvåret 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 denna gång temat "Lokalisering, gestaltning och 
transporter". Inför samrådsmötet hade ett samrådsunderlag gjorts 
tillgängligt. Samrådsmötet genomfördes mellan 19-21 i konferenslokalen på 
Figeholm konferens. Innan samrådsmötet, men separat, genomförde 
industrin en presentationsdel mellan 16-18. 

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

Buller och transporter 

När det gäller buller vid byggandet av slutförvaret skriver 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, i underlaget till samrådsmötet att 
inga gällande riktvärden överskrids. Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, undrar vilken typ av riktvärden som det är? Är 
det inte fråga om riktvärden som är anpassade till en stadsmiljö med mycket 
trafik och industrier och inte till en lugn, vacker och tyst landsbygd? En 
liknande fråga gäller buller från trafiken. Är det acceptabelt för människor 
även om bullernivån kommer under gränsvärdet 55dBA? Alltså: Är de 
gränsvärden för buller och vibrationer som ni använder lika relevanta i den 
relativt tysta miljön i området längs väg 743 jämfört med exempelvis 
Hornsgatan i Stockholm? 

I underlaget till samrådsmötet står det också att vibrationer kan vara 
kännbara för människor som bor i närheten av slutförvaret. Vad är kännbart 
och hur långt bort är i närheten? 

Trafiken längs väg 743 kommer öka med 75 % säger kärnkraftindustrin i 
underlaget till dagens möte. Det är nära en fördubbling av trafiken jämfört 
med nu. MKG tycker att det är en ganska stor ökning. Hur stor del av 
trafiken som inte är till ett eventuellt framtida slutförvar är till Oskarshamns 
kärnkraftverk? När kärnkraftverket avvecklats blir inte slutförvarets 
transportpåverkan på väg 743 procentuellt sett mycket större? Hur har 
vägverket beräknat den bakgrundstrafik som ni använder er av i 
beräkningarna och i jämförelsen av transporter med eller utan ett slutförvar?  

Kunskap om grundläggande förutsättningar för att säkerhetsanalysen för ett 
slutförvar enligt KBS-metoden ska gälla 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill ställa följande frågor 
om de grundläggande förutsättningarna för att säkerhetsanalysen för ett 
slutförvar enligt KBS-metoden ska gälla: 

Efter vilken tid efter deponering blir omgivningen kring kopparkapseln, 
bentonitleran respektive berget kring leran syrefri? Vad finns det för 
vetenskapligt verifierad grund för svaret? Finns det andra belägg som 
stödjer svaret? 

Har kopparkorrosionshastigheter som är på den nivå som krävs för att den 
långsiktiga säkerheten ska kunna räknas hem (10-tals nanometer per år) vid 
något tillfälle kunnat uppmätas i verklighetsliknande miljöer? 

I resultaten av försöket LOT A2 i berglaboratoriet i Äspö finns det 
indikationer på att det finns ett flöde av vatten mellan kopparkapseln och 
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berget. Ett flöde genom leran även efter det att den mättats med vatten. 
Koppar som korroderat från kapseln finns även i utrymmet mellan lera och 
berg. Nickel som kan komma från korroderade instrument mellan lera och 
berg finns i leran närmast kopparn. Finns det någon vetenskapligt verifierad 
grund för att påstå att leran skapar en barriär mellan kopparkapseln och 
berget, ens på kort sikt? Finns det andra belägg som stödjer svaret? 

Frågor om miljökonsekvenserna av nygamla rön om att korrosion av koppar 
kan ske i syrefritt vatten 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i samarbete med 
olika forskare arbetat med frågan om kopparkapslarna kommer att 
rosta/korrodera snabbare i ett slutförvar än vad som antagits i 
säkerhetsanalyserna för kärnkraftsindustrins KBS-metod. MKG:s granskning 
av frågan gör att vi befarar att korrosionen blir mycket för hög och att 
kapslarna kan förstöras i ett tusenårsperspektiv. MKG har sett att problemet 
har synts i olika studier i snart 20 år utan att kärnkraftsindustrin har tagit 
frågan på allvar. Hur kan det komma sig att industrin inte tagit en så pass 
viktig fråga på allvar och 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 från och med nu för att utreda 
korrosionsprocesser i syrefritt vatten och konsekvenserna för den 
långsiktiga säkerheten för slutförvaret?  På samrådsmötet i Forsmark sa 
industrin att de hade egna försök för att studera frågan. I senare samtal med 
industrins forskningschef som MKG har haft så har vi förstått att så inte är 
fallet.  Har industrin satt igång några nya försök för att specifikt studera 
frågan om kopparkorrosion i syrefritt vatten? 

Pågående undersökningar i Äspö-laboratoriet 

Industrin skulle i sina egna försök i Äspö-laboratoriet med stor sannolikhet 
kunna se om kopparkorrosion i syrefria miljöer faktiskt uppträder. I ett 
speciellt projekt, det så kallade LOT-projektet, finns det ett experimentpaket 
som kallas S2. Om det paketet tas upp på rätt sätt kan frågan om 
kopparkorrosion i syrefritt vatten snabbt avgöras. När ska paketet tas upp? 
Planeras upptaget att genomföras på ett sätt så att svar kan fås på denna 
viktiga fråga? Hur kan industrin garantera att den information som finns i 
paketet i ursprungligt skick görs tillgänglig för oberoende experter? 

Preliminära resultat om kopparkorrosion från försöket LOT A2 i Äspö-
laboratoriet 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har av 
kärnavfallsindustrins kärnavfallsbolag SKB erhållit ett utkast till 
avrapporteringen inklusive bilagor av resultaten från upptaget av paketet 
LOT A2 i Äspö-laboratoriet. Upptaget ägde rum i januari 2006 och 
publiceringen av rapporten är nu över två år försenad.  
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På sidan 73 i rapportutkastet till LOT A2-resultaten står det angående de 
halter av koppar som på grund av höga kopparkorrosionshastigheter 
uppmätts i bentonitleran kring det centrala kopparröret: 

"The Cu concentrations of the A2 blocks, i.e. after a test period of 5 years, 
are, however, not significantly higher (15 % at a maximum) than those of the 
equivalent blocks of the 1-year LOT test /Karnland et al. 2000/. This fact 
suggests that mobilization of Cu was most intense during an early stage of 
the test period, possibly before the bentonite had been completely saturated 
with water." 

I bilaga 6 till rapporten anges att halten koppar i bentonitleran är ca 5000 
ppm i den första centimetern ner till 50 ppm vid 4 cm djup i bentoniten på 
avsnitt av försöket där temperaturen är hög. 

I rapporten SKB TR-00-22, " Long term test of buffer material Final report on 
the pilot parcels, Ola Karnland et al." som är rapporten till upptaget av 
paketen LOT S1 och A1 och den rapport som refereras ovan står det på 
sidan 95: 

"The maximum copper content close to the central copper tube was around 
100 ppm in the total material and dropped to a mean value of around 25 
ppm at a distance of 3 cm from the tube. The copper content was only 
slightly lower in the clay fraction, indicating that the copper was incorporated 
in the montmorillonite structure likely as exchangeable ions or as central 
ions in the octahedral layer." 

Liknande information upprepas på ett flertal ställen i A1/S1-rapporten SKB 
TR-00-22. 

MKG har svårt att förstå att kopparhalter i bentoniten i LOT A2 som är 50 
gånger högre än de som fanns i LOT A1/S1 kan karakteriseras som "not 
significantly higher (15 % at a maximum) than those of the equivalent blocks 
of the 1-year LOT test" och att "this fact suggests that mobilization of Cu 
was most intense during an early stage of the test period". 

Kan kärnkraftsindustrin förklara formuleringarna? Hur kommer bentonitleran 
vid en deponering enligt KBS-metoden att bete sig om det finns en 
kopparhalt av 5000 ppm i hela leran? 

Resultat från återtagsförsöket i Äspö-laboratoriet 

Togs det några lerprov i samband med återtagsförsöket av kopparkapsel i 
Äspö-laboratoriet innan all lera spolades bort? Har i så fall mätningar av 
kopparhalten på olika avstånd från kopparkapseln uppmätts? 

Avsaknad av rapporter med resultat från Laxemar 

MKG får ta del av ett stort antal rapporter som industrin tar fram.  
Vår uppfattning är att det inte längre tas fram rapporter med resultaten från 
Laxemar. En sökning på SKB:s hemsida ger 60 rapporter med Forsmark i 
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titeln under 2008 men bara 17 med Laxemar.  Under 2007 var det 131 
Forsmarksrapporter och 53 från Laxemar.  Under 2006 var det 156 mot 55.  
Vad beror det på?  Hur kan industrin jämföra mellan Laxemar och Forsmark 
på ett rättvisande sätt inför platsvalet om det finns mycket mer information 
om Forsmark än om Laxemar? 

Därmed var det slut på kommentarer och frågor för denna gång. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser fram emot 
kärnkraftsindustrins kommentarer och svar. 

 
Göteborg som ovan, 
 
 
 
Lisa Hedin och Johan Swahn 
MKG:s kansli 
 
lisa.hedin@mkg.se 070 482 31 20 
johan.swahn@mkg.se 070 467 37 31 


