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SKB kompletterar Fud-program 2007
SKB har i dagarna lämnat in en komplettering av forsknings- och
utvecklingsprogrammet Fud 2007 till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Saida Laârouchi Engström, avdelningschef på SKB, är du nöjd med kompletteringen?

– Ja, det är jag. Personligen är jag också imponerad över att vi lyckats leverera en så gedigen produkt trots den
korta tid vi hade till förfogande och trots att vi, parallellt  med detta, arbetar hårt med såväl sommarens platsval
som med underlag till nästa års ansökan.

Vad är nytt, jämfört med Fud-program 2007? 
– Flera av de remissinstanser som hade synpunkter på Fud-program 2007 efterlyste tydligare skrivningar kring
det så kallade Loma-programmet, det vill säga hur vi tar hand om det låg- och medelaktiva avfallet. Vi tar till
oss av deras synpunkter, varför det också är bra att vi fick möjlighet att komplettera och förtydliga. Bland annat
har vi nu tydligare beskrivit den översiktliga tidsplanen för hela programmets livslängd. Även nästa Fud-
program, som kommer 2010, fokuserar på just Loma-programmet.

Vad finns det att säga om kunskapsläget kring alternativa metoder? 
– Rent generellt kan man säga att vi både följer och stöder utvecklingen på en rad områden när det gäller
alternativa metoder. Vi kommer också, som ett underlag när vi ansöker om att få bygga
kärnbränsleförvaret, jämföra vår metod, KBS-3, med djupa borrhål.

Har något förändrats på senare år när det gäller så kallade ”djupa borrhål”?
– Det är vår bestämda uppfattning att inga nya rön har förändrat sakläget sedan regeringen bedömde metoden
som mindre lämplig för slutförvaring i  samband med beslutet om Fud-program 1989.

Vad är det som gör metoden olämplig? 
– Hela konceptet djupa borrhål har allvarliga principiella svagheter. Först och främst talar vi om okontrollerad
deponering. Kapslar ska staplas ovanpå varandra, i  flera kilometer djupa hål. Av det följer en för oss
oacceptabel risk för kapselbrott som varken kan överblickas eller repareras. Dessutom är det mycket svårt, om
möjligt över huvud taget, med återtag. Det går inte att föreställa sig en teknisk eller arbetsmiljömässig lösning
för att återta hundratals på varandra staplade kapslar med högaktivt radioaktivt innehåll.

Med andra ord: djupare är inte per automatik säkrare? 
– Nej, faktiskt inte. Geologin på fyra kilometers djup är på ett flertal sätt mer aggressiv med hög salthalt, högre
omgivande bergtemperatur och högre tryck från bergmassor. På detta sätt raseras funktionen i  vår metod, med
tre av varandra oberoende barriärer. Risken ökar därmed för att kapslarnas innehåll på kort sikt kommer i  kontakt
med fritt grundvatten. 
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