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Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, 
yttrande över Professor Karl-Inge Åhälls rapport ”Brister i 
redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför 
MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar” 
 
Kärnavfallsrådet har mottagit en rapport från professor Karl-Inge Åhäll vid 
Karlstads universitet med titeln ”Brister i redovisningen av djupa borrhål som 
alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar”. Rapporten är 
en sammanställning aven föredragning som professor Åhäll gjort vid ett 
rådsmöte den 4:e februari 2009. Rådet har i ett remissförfarande skickat ut 
rapporten för kännedom och välkomnat synpunkter på rapporten. 
 
Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill i detta 
yttrande ge föreningens synpunkter på rapporten. MKG vill inledningsvis 
redovisa att professor Karl-Inge Åhäll tidigare erhållit stöd från föreningen för 
att kunna ta fram en rapport om djupa borrhål under 2005.  
 
Behovet av ett fördjupat underlag för att Strålsäkerhetsmyndigheten och 
miljödomstolen ska kunna bedöma den alternativa metoden djupa borrhål som 
ett alternativ till KBS-metoden 
 
Naturskyddsföreningen har sedan början på 1990-talet krävt att den alternativa 
metoden djupa borrhål ska utredas parallellt med den så kallade KBS-
metoden som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag arbetet med sedan mitten 
av 1970-talet. Sedan föreningen varit med och bildat föreningen 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, år 2004 har MKG 
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tillsammans med Naturskyddsföreningen fortsatt att konsekvent kräva en 
fullgod alternativredovisning av metoden djupa borrhål. Målsättningen med en 
alternativutredning måste vara att kunna bedöma om metoden kan ha en 
bättre långsiktig miljösäkerhet samtidigt som dess praktiska genomförbarhet 
studeras och välgrundade kostnadsredovisningar görs. 
 
MKG menar att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB inte haft en sådan 
målsättning. I stället har SKB vid upprepade tillfällen genomfört utredningar 
med huvudsyfte att avfärda alla alternativ till des egen KBS-metod. 
 
Inledningsvis menade Naturskyddsföreningen primärt att metoden djupa 
borrhål skulle kunna vara ett bättre alternativ eftersom de långsiktiga risker för 
kärnvapenspridning och därmed följande behov av långsiktig övervakning som 
KBS-metoden har inte skulle finnas med metoden djupa borrhål. När 
kunskapen om att grundvattnets densitetsskiktning kan vara så stabil över tid 
att nivåer under 1-2 km inte påverkas under flera miljoner år blev känt sent 90-
tal och under 2000-talet innebar detta även att den långsiktiga miljösäkerheten 
skulle kunna vara större för metoden djupa borrhål. Detta gjorde det än mer 
angeläget att utreda den alternativa metoden djupa borrhål en fråga som 
föreningarna drivit med ökande intensitet. 
 
Ett resultat av föreningarnas arbete har varit att kunskapen om möjligheten att 
även genomföra metoden djupa borrhål har ökat, bland annat genom den 
utfrågning som Kärnavfallsrådet genomförde våren 2007. Dessvärre tvingas 
MKG att konstatera att ju mer fördelar med metoden djupa borrhål som 
framkommit och ju mer kunskap om möjligheten att genomföra metoden som 
kommit i dager ju större ointresse har kärnavfallsbolaget SKB visat för att ta 
fram ett fullgott underlag för metoden. 
 
I detta perspektiv är professor Karl-Inge Åhälls rapport ett välkommet bidrag. 
Rapporten redovisar tydligt vilket underlag som måste tas fram för att 
genomföra en rättvisande jämförelse mellan de båda metoderna. 
 
Behovet av från industrin fristående forskningsmedel 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har vid upprepade 
tillfällen framfört att den svenska modellen att endast kärnkraftsindustrin kan 
använda medel ur Kärnavfallsfonden för att genomföra forskning och 
utveckling inom kärnavfallsområdet. Förutom att denna situation lett till en 
otillräcklig oberoende granskning av kärnavfallsbolaget SKB:s egen KBS-
metod – som tydligt påvisats genom att frågan om kopparkorrosion i syrefritt 
vatten inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt av industrin – så har 
bristen på från industrin oberoende forskningsmedel även hämmat 
möjligheterna av oberoende studier av alternativa metoder. 
 
MKG menar att det finns redan finns forskare och forskningsprojekt som skulle 
kunna genomföra studier som kan ge en del av den kunskap som professor 
Åhäll anser behöver tas fram i en alternativredovisning, bland annat inom det 
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så kallade Swedish Deep Drilling Project (http://www.sddp.se). Dessutom finns 
det en omfattande kompetens inom området borrning av och hantering av 
utrustning i djupa borrhål både inom Sverige och internationellt som skulle 
kunna genomföra studier om genomförbarheten av metoden. 
 
Eftersom SKB tydligt angett att bolaget inte tänker göra några som helst egna 
utredningar av förutsättningarna för den alternativa metoden djupa borrhål 
måste av industrin fristående medel frigöras ur Kärnavfallsfonden för att 
möjliggöra sådana studier. MKG menar att ett uppdrag bör ges åt den 
pågående utredningen av strålsäkerhetslagstiftningen att även se vilka 
lagändringar som kan behövas för att göra detta möjligt. 
 
Diskussionen om flerbarriärsystem 
 
I sin rapport problematiserar professor Åhäll förtjänstfullt i en diskussion för- 
och nackdelar av ett flerbarriärsystem. Kärnavfallsbolaget SKB gör en poäng 
av att SKB-metoden baseras på ett flerbarriärsystem. Ett sådant tänkande 
imponerande även på den tidigare myndigheten Kärnkraftinspektionen som 
såg likheter med säkerhetstänkandet i kärnkraftverk och tog med 
flerbarriärstänkandet i sina särskilda råd om slutförvaring av använt 
kärnkraftsbränsle.  
 
Som professor Åhäll påpekar måste barriärfrågan ses i ett helhetsperspektiv 
där det viktiga är den långsiktiga säkerheten av en kombination av konstgjorda 
och naturliga barriärer. MKG menar att det i allra högsta grad kan ifrågasättas 
om av varandra beroende konstjorda barriärer automatiskt är att föredra. 
Snarare visar de problem med kopparkorrosion och lererosionsrisker som på 
senare tid visat sig med KBS-metodens konstjorda barriärer att en metod som 
har sin huvudsakliga säkerhet baserad på konstgjorda barriärer bör undvikas. 
 
Frågan om vad som är tillgänglig teknik 
 
I sin rapport diskuterar professor Åhäll vad som kan anses vara tillgänglig 
teknik i miljöbalkens mening: MKG anser att det skulle vara oförsvarligt att 
kärnavfallsbolaget SKB:s egna val att undvika att utreda metoder som skulle 
kunna vara bättre ur långsiktig miljösäkerhet skulle belönas genom att 
miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten skulle godkänna bolagets 
argumentation att endast dess egen KBS-metod är tillgänglig teknik.  
 
Om ett bättre underlag kan tas fram om hur omfattande utredningar som skulle 
behövas i enlighet med professors Åhälls argumentation och vilka resurser 
som behövs för sådana utredningar så kan myndighet och domstål åtminstone 
ta ställning till om det hade varit och fortfarande är rimligt att dessa genomförs. 
Kärnavfallsbolaget kan inte förväntas ta fram ett sådant underlag som är 
trovärdigt och resurser måste därför tas fram för att göra det oberoende av 
industrin. 
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Frågan om totala kostnader för att genomföra metoden djupa borrhål i stället 
för KBS-metoden 
 
Ett viktigt underlag för att kunna bedöma hur viktigt det är att den alternativa 
metoden djupa borrhål utreds ytterligare är hur stor den totala kostnaden för 
att använda metoden skulle vara jämfört med att använda industrins KBS-
metod. Det är uppenbart att det skulle krävas medel för att utveckla metoden, 
men om kostnaden för genomförande skulle vara lägre än för KBS-metoden 
skulle den totala kostnaden för att använda metoden djupa borrhål ändå kunna 
vara lägre. Denna fråga tar inte professor Åhäll upp. Ett trovärdigt underlag 
som belyser denna fråga måste tas fram och av uppenbara skäl kan inte heller 
denna uppgift anförtros industrin. 
 
Den etiska diskussionen om vad det betyder att slutförvarsfrågan ”måste lösas 
av nuvarande generation” 
 
I slutförvarsdiskussionen förkommer inte sällan argumentet att 
slutförvarsfrågan måste ”lösas av denna generation”. Vad detta betyder och 
varför så måste ske är då oklart men underbetydelsen är att om så ska ske 
måste tillstånd snarast ges för att genomföra kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-
metod.  
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det inte är 
oetiskt att det tar ytterligare några år innan ett beslut tas om slutförvarsfrågan 
om det behövs för att göra en fullgod alternativredovisning av metoden djupa 
borrhål. Det som i stället är skulle vara djupt oetiskt är att inte sätta den 
långsiktiga säkerheten först och därmed riskera att en miljömässigt sämre 
slutförvarsmetod väljs. Ett sådant agerande skulle påverka kommande 
generationer i hundratusentals år. 
 
Frågan om återtagbarhet eller inte 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att professor Åhäll 
på ett förtjänstfullt sätt i sin rapport problematiserar frågan om ett slutförvar för 
använt kärnkraftsbränsle bör ha som egenskap att tillåta återtagbarhet. MKG 
anser att frågan om återtagbarhet i första hand ska kopplas till frågan om 
långsiktig säkerhet – både vad gäller miljö och risker för kärnvapenspridning. 
Att argumentera om återtagbarhet eller inte i fråga om användning av 
kärnavfallsbolagets SKB:s KBS-metod är endast fråga om relativa 
resursnivåer.  KBS-metodens inbyggda möjlighet till återtagbarhet ger 
långsiktiga säkerhetsrisker och behov av övervakning. Den alternativa 
metoden djupa borrhål har inte detta problem. MKG menar att så länge 
återtagbarhet anges som en önskvärd egenskap hos ett slutförvar är det bättre 
att fortsätta med en övervakad mellanlagring. Men om det använda 
kärnkraftsbränslet ses som ett avfall finns det inget behov av att kunna återta 
avfallet. 
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Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning vill avsluta detta yttrande med att 
kräva att både Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter att 
arbeta med att ta fram förbättrade underlag för att kunna utvärdera industrins 
eget underlag för den alternativa metoden djupa borrhål. Det är lönlöst att be 
industrin göra mera. Dt behövs initiativ för att se till att mer kunskap tas fram 
med resurser som är fristående från industrin. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Johan Swahn 
 
kanslichef MKG 
johan.swahn@mkg.se 
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