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Utgångspunkter
• Rådet tar ställning till om SKB:s beskrivning av utfört,

pågående och planerat FoU-arbete är övertygande,
och om detta arbete har förutsättningar att leda fram
till att samhällets krav på i första hand en säker
slutförvaring av det använda kärnbränslet kan
tillgodoses.

• Kärnavfallsrådet konstaterar att Fud-program 2007
är det sista Fud-programmet innan SKB lämnar in
sina ansökningar. Rådet har haft detta som en
utgångspunkt i sin granskning och fokuserar sin
granskning på de frågeställningar som bedöms vara
mest kritiska i detta skede.
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• Fud-program 2007 uppfyller de krav som föreskrivs i
kärntekniklagen, MEN

• Brister och frågeställningar har identifierats:
– oklarheter avseende buffert, återfyllnad och förslutning
– oklarheter avseende bergspänningar och injektering
– vikten av att SKB tydligt redogör för de bedömningar som

ligger till grund för platsvalet
– SKB:s samhällsvetenskapliga forskningsprogram

• Det återstår en hel del forskning och teknikutveckling
för att SKB ska kunna lämna in kompletta ansökningar.

Kärnavfallsrådets bedömning
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Kapsel, buffert, återfyllning &
förslutning
Willis Forsling
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Slutförvar enligt KBS 3-metoden

Kapsel
Buffert
Återfyllning och
förslutning

1. Kärnbränsle (pellets)
2. Insats av järn
3. Kopparkapsel
4. Bentonitbuffert
5. Omgivande berg



2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 6
KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

Kopparkapseln

Rådets rekommendationer
med avseende på

1. Tillverkning
2. Långtidsegenskaper
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Tillverkning
• Acceptanskriterier som gäller tillverkning av kapselns

alla delar bör utformas.

• Acceptanskriterierna ska verifieras med icke-
förstörande testmetoder och ett
kvalitetssäkringssystem för tillverkningen bör
utformas.

• Mekanismer som kan orsaka svetsdefekter bör
undersökas.

• Konsekvenser av möjliga fel på kapseln ska
beskrivas.
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Tillverkning (forts.)

• Rådet rekommenderar SKB att bedriva R&D för
alternativ till extrusion och att fortsatt bedriva R&D på
elektron-strålesvetsning.

• Omfattningen och betydelsen av rest-spänningar i
olika komponenter bör undersökas ytterligare.

• Material and tillverkningsprocess (gjutning) av
insatsen av järn bör optimeras.
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Långtidsegenskaper

• Fortsatta korrosionsstudier är nödvändiga.

   Mekanismer för möjlig korrosion i icke-syrehaltiga
vatten måste undersökas för att fastställa om
korrosion kan ske genom vätgasutveckling i rent
avjoniserat vatten och i grundvatten med bentonit.



2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 10
KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

Långtidsegenskaper

• Undersökningar av kopplingen mellan mikrostruktur och
mekaniska egenskaper för koppar, svetsfogar och insatsen av
järn bör fortsätta.

• Krypning måste verifieras för de svetsningar som endast
uppfyller minimikrav. (Krypning innebär en deformation som
olika material får över tid. Deformationen grundar sig dels på
pålagd spänning, dels i termiskt aktiverade atomrörelser. Ett
material påverkas alltså även av temperatur).

• Ev. deformation genom krypning bör utredas genom finita
elementmetoder.
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Kapsel
• SKB måste formulera kvalitetskriterier som gäller

kapselns alla delar avseende materialstruktur,
materialegenskaper och defekter.

• SKB behöver göra fortsatta studier av korrosion inom
olika områden (spänningskorrosion, korrosion i
klorid- och sulfidhaltiga vatten med bentonit).

• SKB måste undersöka kopparkorrosion i syrefritt
vatten.



2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 12
KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

Bentonitbufferten

Montmorrilonitens
struktur
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Bakgrund till rådets rekommendationer
Bentonitens sammansättning

Component       Chemical formula Content (mass %)

Clay minerals*
montmorillonite** (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·(H2O)n.        65-80
illite**                 (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]             1.4
kaolinite                 [Si4]Al4O10(OH)8.n H2O (n = 0 or 4)                         < 1

Accessory minerals
quartz                  SiO2                                                                                                                      10-15
feldspar*** (Na,Ca)(Al,Si)Si2O8                                                            5-8
calcite                 CaCO3                                                                                                            0.7-1.4
gypsum                  CaSO4⋅2 H2O                                                         0.34
pyrite                  FeS2                                                                                                                        0.3

Miscellaneous
organic matter                                                                          0.05-0.5
sodium chloride  NaCl                                                                          < 0.01
unspecified                                                                           < 1
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Bentonitbuffertens uppgifter
(tidsperspektiv > 100 000 år)

• Hålla kopparkapseln på plats i mitten av borrhålet - förhindra
direktkontakt med omgivande berg

• Leda bort det inneslutna bränslets återstående värmeenergi
som frigörs vid radioaktivt sönderfall

• Förhindra/försvåra transport av radioaktiva ämnen och kolloider
• Hindra grundvatten som ofta innehåller korrosiva ämnen att

flöda till kopparkapseln
• Upprätthålla mycket låg hydraulisk konduktivitet - endast tillåta

transport genom diffusion
• Skapa ett svällningstryck som kan tillsluta håligheter i bufferten

och täta mellanrum mot kapsel och berg
• Utgöra en fientlig miljö för bakterier
• Tillåta ev. korrosionsgaser (t.ex. H2) att diffundera utan skapa

permanenta transportvägar och håligheter
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Förväntade processer i bufferten i ett
tidsperspektiv

• Vattenmättnadsförloppet  (tidsperspektiv 10 – 200 år).
Densiteten ökar från 1.6 kg/dm3 till 2.0 kg/dm3

• Omvandling till illit (tidsperspektiv 100 – 100 000 år) leder till
försämrade egenskaper map svällning och retensionsförmåga

• Omvandling från Na- till Ca-montmorrilonit (tidsperspektiv 10 -
200 år) leder till sämre retensionsförmåga

• Porvattnets inverkan genom löst CO2, O2, pH, pe,
föroreningar som CaCO3, FeS2 etc (tidsperspektiv 1 – 200 år)

• Olika typer av transportmekanismer (tidsperspektiv 1000 –
100000 år).

• Radionuklider, katjoner resp. anjoner, adsorption, utfällning,
jonbyte etc. Transporthastigheter ofta 10-11 -  10-12 m2/s
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• Diffusion genom ytan följt av isomorf substitution
• Diffusion längs med mineralytan och bildning av ytutfällning
• Diffusion på ytan till en plats (avsats eller ojämnhet) som maximerar antalet bindningar

till den adsorberade jonen
• Om mineralpartikeln växer kan ytutfällningen bäddas in i kristallstrukturen
• Den adsorberade jonen kan diffundera tillbaka till omgivande lösning som ett resultat av

dynamisk jämvikt eller redox-reaktioner (t.ex. övergång från oxiderande till reducerande
förhållanden)

Många möjliga mekanismer
för sorption av radioaktiva
ämnen och andra joner

• Adsorption av joner via bildning av s.k.
yttersfärskomplex

• Reaktion med specifika ytplatser på
mineralpartikeln & bildande av
innersfärskomplex
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Rådets rekommendationer
Bentoniten har en nyckelroll i slutförvaret

• SKB måste specifiera de viktigaste egenskaperna
hos materialet i bufferten och fastställa gränsvärden
för egenskaper som t.ex. svällningsförmåga,
retensions-förmåga, motståndskraft mot erosion, halt
av olika föroreningar

• De delar i bufferten som har sammanpressats ska ha
hög mekanisk hållfasthet och kemisk stabilitet.

• SKB bör ta fram modeller som beskriver hur de
viktigaste radioaktiva isotoperna transporteras
genom bentoniten
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Återfyllning och förslutning

• Naturligt svällande lera (Friedlandlera) i form av
bock, pelletar och granuler

• Packningen och svällningen är avgörande – en
komplicerad balansgång mellan bevarad fuktighet
och risk för erosion.

• Packning vid kolonnförsök (släta väggar) visar att det
lätt uppstår oförutsedda effekter på väggar och
kanalbildning.

• Sprängda tunnlar har skrovliga väggar, tak och golv
samt punktvisa inflöden av vatten.
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Bakgrund till rådets rekommendationer
om återfyllningen

• Återfyllningen är en kritisk process i slutförvaret
• Återfyllning av deponeringstunnlarna sker i direkt

anslutning till att kopparkapslar och bentonit ska
deponeras där vilket gör att aktiviteterna är kopplade
till varandra i tid och rum.

• SKB avser att täta gränsytorna mot tak och väggar
med bentonitpellets. Det gäller att bentoniten inte
följer med vattnet och lämnar tomrum efter sig.

• Hur påverkas den långsiktiga säkerheten av ev.
tomrum?
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Rådets rekommendationer om
återfyllningen

• SKB måste göra ett slutligt val av material och metod
för återfyllning senast i samband med att ansökan
om att anlägga ett slutförvar lämnas in.

• SKB måste göra särskilda forskningsinsatser när det
gäller gränsytorna mellan återfyllningen, bufferten
och berget
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Bakgrund till rådets rekommendationer
om förslutningen

• Förslutningen ska hålla återfyllning av
deponeringstunnlarna på plats och de övre delarna
av schakt och ramp bör klara en period med
permafrost.

• Utformning och material ska bestämmas av bergets
egenskaper med avseende på t.ex. sprickor på olika
djup och salthalt

• De problem som kan uppstå i samband med
klimatförändringar t.ex. högre nivåer och flöden av
grundvatten samt förändrad vattenkemi och högre
havsnivå har hittills inte diskuterats.
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Rådets rekommendationer om
förslutningen

• SKB behöver överväga de problem som kan uppstå
under den förväntade klimatförändringen t.ex. högre
nivåer och flöden av grundvatten samt förändrad
vattenkemi och högre havsnivå.

• SKB måste bestämma den slutliga utformningen av
förslutningen på grundval av bergets egenskaper
beträffande salthalt och sprickor på olika djup.
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Platsvalet
Gert Knutsson
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Platsvalet
• De bedömningar, som ligger till grund för platsvalet

måste anges mycket noga, särskilt
säkerhetsargumentationen, som måste utgå ifrån två
omfattande säkerhetsanalyser – en för Forsmark och
en för Laxemar.

• Det är av synnerlig vikt att en vetenskapligt korrekt
jämförelse görs mellan platserna inför det kommande
platsvalet.

• Det är också av stor betydelse att beskrivningarna av
platserna är likartade, stringenta och lättförståeliga
även för lekmän.
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Platsvalet
Begreppsmodell av de ytnära grundvattenförhållandena i en tvärsektion
från inlandet till kusten vid Forsmark

Källa: SKB Rapport R-07-
49
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Platsvalet

• Det är synnerligen besvärande, att hittills utförda, lyckade
bergspänningsmätningar i Forsmark är få och osäkra på
planerat förvarsdjup. De långtgående slutsatser, som dras av
resultaten, kan påverka såväl platsvalet som konstruktionen
och byggandet samt på längre sikt också beständigheten av
förvaret. Det därför nödvändigt, att kunskaperna om
bergspänningarna, framförallt på planerat förvarsdjup i
Forsmark, avsevärt förbättras innan slutligt val av plats görs.

• Ett samlat program för långtidsobservationer av
försvarsområdet och dess omgivande miljö måste
presenteras – och snarast genomföras – dels för tidsperioden
före och under byggskedet, dels för perioden efter
förslutningen.
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Geosfären

• Förbättrade kunskaper om bergspänningar på
planerat förvarsdjup i Forsmark är nödvändiga.
– Generella studier bör genomföras avseende vilken effekt

rådande och förändrade bergspänningar kan ha på
vattengenomsläppligheten i sprickor i olika riktningar och
därmed konsekvenserna för detaljdesignen av förvaret.

– Fortsatta mätningar av eventuella bergrörelser i såväl
Forsmark som Oskarshamn en period under behandlingen
av platsansökan och i den utvalda platsen en längre tid vid
byggande och drift av förvaret.
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Geosfären

• Ytterligare FoU om injektering för tätning av sprickor är
nödvändig. En tidplan för olika moment i detta FoU-program
bör redovisas.

• Bättre redovisning av den s.k. störda zonens utbredning och
egenskaper vid försiktig sprängning bör göras liksom en
motivering varför fullortsborrning övergivits.

• Ytterligare aspekter om förändringar vid öppet förvar bör
utredas såsom förändringar i grundvattenbildningen,
grundvattenkemin, ”kortslutning”, dvs. sammankoppling av
olika grundvattenförande zoner, samt ändrade
bergspänningsförhållanden.
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Geosfären
• De ändrade hydrologiska, hydrogeologiska och

hydrokemiska förhållandena vid en förväntad
klimatförändring bör modelleras.

• Fortsatt modellering av transport och hydrokemi i det
ytnära grundvattnet och i övergångszonen mellan
geosfär och biosfär bör genomföras med beaktande
av olika klimatscenarier.
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Geosfären

• Ett mindre antal områden av olika karaktär bör
studeras inom ramen för storregional
grundvattenmodellering.

• Fortsatt forskning bör utföras dels om naturligt
förekommande mikrober i Äspölaboratoriet, dels av
modelleringsarbetet, varvid resultaten av dessa
studier tas med.
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Samhällsvetenskaplig forskning
Carl Reinhold Bråkenhielm
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Samhällsvetenskaplig forskning
SKB:s samhällsforskningsprogram

Syften:
1. Bredda perspektivet på kärnbränsleprogrammets samhällsaspekter.
Därmed underlättas möjligheterna att utvärdera och
bedöma programmet i ett större sammanhang.
2. Ge djupare kunskap och bättre underlag för plats- och projektanknutna
utredningar och analyser. Därmed utnyttjas kunskap
och resultat från samhällsforskningen till att höja kvaliteten på
olika beslutsunderlag.
3. Bidra med underlag och analyser till forskning, som rör samhällsaspekter
av stora industri- och infrastrukturprojekt. Därmed
kan kärnbränsleprogrammets erfarenheter tas tillvara för
andra likartade projekt.



2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 34
KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

Samhällsprogrammets fyra
forskningsområden

• Socioekonomisk påverkan –
samhällsekonomiska effekter.

• Beslutsprocesser.
• Opinion och attityder – psykosociala effekter.
• Omvärldsförändringar
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KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-
program 2004

• KASAM ser med tillfredsställelse att SKB har initierat ett
• samhällsforskningsprogram och kommer med stort intresse
• följa SKB:s arbete på detta område.
• KASAM ser gärna att SKB redovisar hur resultaten från det
• samhällsvetenskapliga forskningsprogrammet avses bidra till
• att täcka kunskapsbehoven inom kärnavfallsområdet. t.ex.
• vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. (Se FUD

2004, s. 301)
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Sammanfattning av rådets granskning av
SKB:s samhällsforskningsprogram

• Samhällsforskningsprogrammet bör kompletteras med studier
• av framtida ekonomiska konsekvenser av kärnavfallsfrågans
• hantering, främst ekonomiska kostnads-nyttoanalyser. Detta
• behövs bl.a. för att bedöma den samhälleliga resursåtgången för
• alternativa lösningar.
• Forskningsprojekt angående omvärldsförändringar och säkerhetskultur
• (för precisering se punkt 2 i avsnitt 14.2.4) bedömer
• vi vara ett mycket angeläget forskningsfält eftersom sådan
• forskning kan bidra till att belysa den sociala barriären för säkerheten
• i slutförvarslösningen.
• SKB:s samhällsforskningsprogram bör fortsätta efter att ansökan
• lämnats in 2010 och utvecklas på liknande sätt som Fudprogrammet
• för naturvetenskap och teknik
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Samhällsforskning
(SKB:s FUD 2004, s. 301)

   Till ansökningarna om att få byggainkapslings- anläggningen
respektive slutförvaret för använt kärnbränsle ska bifogas en
miljökonsekvensbeskrivning – ett MKB-dokument. Detta ska
innehålla beskrivningar av påverkan och effekter på grund av
planerade anläggningar och verksamheter. MKB-dokumentet
ska även innehålla beskrivningar av bedömda konsekvenser
för miljö, natur, hälsa och samhälle. För att kunna presentera
ett brett och fullständigt underlag om samhällsaspekter till
ansökan om tillstånd avser SKB att bedriva och finansiera
forskning inom det samhällsvetenskapliga området. (Min
kursivering).
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Översikt – samhällsvetenskaplig
forskning ( FUD 2007, s. 397)

   Till ansökningarna om att få bygga inkapslingsanläggningen
respektive slutförvaret för använt kärnbränsle ska bifogas en
miljökonsekvensbeskrivning – ett MKB-dokument. Detta ska
innehålla beskrivningar av vilken påverkan och vilka effekter
planerade anläggningar och verksamheter får. MKB-
dokumentet ska även innehålla beskrivningar av bedömda
konsekvenser för människa och miljö. Eftersom
kärnbränsleprogrammet även ska hanteras inom ramen för
det demokratiska systemet, lokalt och nationellt, vill SKB
också kunna presentera ett underlag som behandlar viktiga
samhällsaspekter, framför allt för beslutsfattare och
allmänhet. Därför bedriver och finansierar SKB forskning inom
det samhällsvetenskapliga området. (Min kursivering)
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Kommentar från Kärnavfallsrådet till
SKB:s yttande 2008

    Kärnavfallsrådet noterar att SKB:s samhälls- vetenskapliga
forskningsprogram från början skulle vara MKB-relevant för
att sedan med tiden ha förvandlats till att endast bli relevant
för ”allmän kunskapsuppbyggnad”. Den grundläggande frågan
är om detta innebär att SKB nu frångått ett av de ursprungliga
syftena med samhällsforsknings- programmet – och i så fall
varför. Rådet frågar sig också om det är korrekt att använda
Kärnavfalls- fondens resurser för ”allmän
kunskapsuppbyggnad. (ur Kärnavfallsrådets synpunkter på
SKB:s yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskningar
av SKB:s Fud-program 2007)


