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Bifogat yttrande har sammanställts av utlåtanden av en expertgrupp 
bestående av professor Anders Ahnesjö (medicinsk strålningsfysik, 
Institutionen for onkologi, radiologi och klinisk immunologi), profes
sor Rolf Berger (materialkemi, Institutionen for materialkemi), pro
fessor Björgvin HjÖrvarsson (materialfysik, Institutionen for fysik 
och astronomi), professor Göran Hoppe (kulturgeografi, Kulturgeo
grafiska Institutionen), professor Ane Håkansson (tillämpad kärn
fysik, Institutionen for fysik och astronomi), professor Christopher 
Julin (geofysik, Institutionen for geovetenskaper), professor Valentin 
Troll (petrologi, Institutionen for geovetenskaper), och docent och 
överläkare Gunilla Wieslander (arbets och miljömedicin, Institu
tionen for medicinska vetenskaper). 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
universitetsdirektören Ann Fust efter foredragning av forsknings
sekreteraren Björn Sundquist. Närvarande därutöver var prorektor, 
professor Kerstin Sahlin, biträdande universitetsdirektören Jan Ivar 
Mattsson samt Uppsala Studentkårs ordförande Gabriel Ledung. 
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Anders Hallberg 
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^ran^^ngavS^8^F^program2010(SSM2010/2118) 

L^elH^vergripande handlingsplan ( ^ ) 

Attskapainformationochkunskapärenständigt debatterad process, 
samtidigtsom en av de viktigaste forutsättningarna forframsteg, 
nämligenkunskapsforvaltning,oftaglömsbort. Uppsalauniversitet 
anser därför att det finns stor anledning attifrågasätta den 
övergripandestrategisomkanskönjasi^SKBsFudprogram2010^ 
Korta forsl^ningsprojekt och undersöl^ningar är basen for den 
verksamhet som beskrivsDettaarbetsättärrelativteffektivtfor 
mfoi^nationsinhämtning,samtidigtkandetkonstaterasatt 
kunskapsfor^valtningintebeaktasisamma utsträckning. För att den 
framtagna kunskapen skallkomma framtida generationertill godo, 
krävs detstora forändringar av arbetssätt. Landets lärosätenhar 
traditionellthaftstortansvarfor kunskapsförvaltning ochkan 
eventuelltvaradenmest lämpade instansenidet aktuella 
sammanhanget. Användning av oberoende forskningsinstitutkan 
även varalämpligtidettasammanhang, framfor alltförutveekling 
ochforvaltningavteknisktkunnandeinågotkortare tidsperspektiv. 

^elHH^ärnnränsleprogran^n^et(^^) 

10.6Kämämneskontroll 
Kärnämneskontrollen uppmärksammas relativt liteiFud-
programmetSK^skriverattB^Kärnämneskontroll som uppfyller 
kravenkan genomforas medkonventionell teknikochkräveringen 
tel^nikutveckling^.Del^rav som åsyftas börvara lABAsnuvarande 
rekommendationersomSSMinfortsomkravilandet.AttSKBhar 
antagit dessakrav som utgångspunktisinanalys torde varahelt 
tillfyllestinulägetmenkravbildenkandockkommaattforändras. 
Dettainteminstberoendepåatt STUK tillsynes harinställningen att 
nivån påkämämneskontrollenidetfinskaslutforvarssystemet bör 
överstiga IAEAs nuvarande rekommendationer.Avdetskäletanser 
Uppsala universitet detvaraavviktatt SKB harenintern beredskap 
for attteknikutvecklinginom detta område kan bli aktuellifallet att 
SSM meddelar krav som innebär att en gemensamnordisklinje 
uppnås forkärnämneskontrolleninominkapslingochslutforvar 

l^elUV^orskningför analys av långsiktig säkerhet (̂ 17-27) 

Beträffande enskildasystemkomponenterärmycketg^ortmed 
övertygande grundlighet. Uppenbart är att enskilda processer och 
systemharstuderats såpass att detärställtutomrimligttvivel att 
stora delar av systemetutformats så väl det går. Som total 
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systemstudie anser Uppsala universitet dock att frågeställningarna 
rörandekänslighetföryttrepåverkan avseende dels meteoritnedslag, 
dels penetrationmeddelstbergbormingbörsesöverinnan slutlig 
utfoi^mmngfastställs.Riskbedömningar och designstudierför 
minimering av inverkan frånmeteoritnedslagsaknasiSKBs 
utredningsmaterial.ISR97 ^Säkerhetenefferförslutning^ SKB 
1999J anges inledningsvis att såvälmeteoritnedslagsomträffmed 
kärnvapen avförts från vidare utredning därför att saiinolikheten är 
låg, samtatt ^konsekvenserna av händelsen sannolikt inte väsentligt 
påverkas av om ett djupförvar liggerunderträffpunkten^.Idag 
foreligger ökadkunskap om såväl förekomst som inverkan av 
meteoritnedslag än då förstudierna genomfördes. Uppsala universitet 
anser attparametrar som djup och tunnelgallerilayout (långsträckt 
eller samlad) på dennu framtagna lagringsdesignenbör granskas och 
anpassas utifrån ettALARA (As Lov^ As Reasonably Achievable) 
perspektiv så att konsekvenserna av^highimpact^-händelser 
minimeras.Detsamma gällerplaceringen av bränsleelementen vilka 
böraiTangerassåattträffytanforborrningminimeras.Vertikal 
lagring av kapslar äridetperspektivet att föredra istället for 
horisontell lagring. 

Itabelll7.1 redogörs för inom vilka områden som 
l^unskapsläget anses tillräckligt, respektive områden där 
forskningsinsatserplaneras.Strålfysikaliska processer anses 
tillräckligtkända,ivilketUppsalauniversitetinstämmer. Dock 
saknas heltutredningsmaterial för hur systemet berg-bentonit-
metallkapselreagerarpåchockverkantill följd av 
sprängning/meteoritnedslag/kämvapen. Givet den låga sannolikheten 
för dessahändelser är detrimligtatt avstå detaljutredningar, men det 
ärinte rimligtatt helt avskriva behovet av den typen av l^unskap då 
detmycketvälkan visa sig att enklamodifikationerpå systemets 
geometri kan signifikantminskakonsekvensemaavvisserligen 
lågsannolikahändelsermenmed storakonsekvenser. Kriticiteten av 
oavsikligtkompaktifierat bränsle bör också redovisas. 

Vad gäller arbetsvetenskapligfbrskningominl^apslingav 
högaktivt bränsle och deponering är gruv och tunnelarbetares 
arbetsmiljö välregleradavlagarinomArbetsmiljöverket,SSImed 
flera myndigheter. Nyttärarbetetpåinkapslingsanlägginng och 
transport av slutförvarskapslar, som behöver speciell utbildning fram 
till 2030. Arbetsmetoderunderinkapslingensombeskrivsil7.1 och 
17.2, forskningkringseparation, transmutation och deponeringvid 
själva inkapslingen,äraktuelltomkring2030.Dosrateninärheten av 
kapslarna är såpass hög att denmestaverksamheteni 
lagringsprocessenmåstefjärrstyras/automatiseras/skärmas. Detta 
komplicerar hantering av kapslarna igenom helake^fjan. Fås.14^ 
redogörs för studier som avses att göras, utfallet av dessa behövs for 
en trovärdig processdesign. 
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21Tel^niskabarriäreriSFRoch23 Kapsel 
Förvaringenbyggerpå en serie av ^tekniskabarriärers som alla 
inbegriper kemiska förlopp. SKB bedriverteknikutveckling bl.a. fiån 
egna laboratorier som är fokuserade på olika länkari 
förvaringsked^an, där de innersta utgörs av kapsel och buffert. 
Uppsala universitetmenar att detmestutmanande steget är att 
kontrolleralångtidsforvaringsomingåriKärnbränsleprogrammet 
där kapseln av koppar är central. Kopparns tjocklek sätts tillbom, 
med en metallkvalitet sådan att korngränskorrosion skall hållas 
tillbaka. Svetsgodsets egenskaper sägs vara likvärdigtmen det är 
viktigt attutveeklingpågårför attsäkerställa reproducerbarhetvid 
förslutningsproceduren. 

En tidig utgångspunkt är attkorrosion av koppar genom syre 
kan ske endastibörjanvarefternärvarande syrgas förbrukas.SKB 
har emellertid tagit sig an att starta ennoggrann experimentell 
långtidsutredning avmöjligheten till kopparkorrosionisyigasfritt 
vatten, dettapå grundval avrapporterimotsättningtill allmän 
konsensus. Utfalletavsådananoggi^antkontrollerade experiment är 
syimerligen värdefullt, anser Uppsala universitet. Materialet är ju 
valt just för att sådan anaerob korrosion inte borde äga rum, och 
absolut inteiden omfattning somharpåståtts. 

En annankoiTosionsfaktor,påpekaditidigare remissyttranden, 
utgör bildningen av kopparsulfid. Källa till sulfidbildningenskulle 
kunna vara inverkan från sulfatreducerande bakterier. SKB har 
beaktat en viss stam somkan levaiuttorkat buffertmaterial av 
bentonit. Detpåpekas att lokala vattenflöden som bär organiska 
ämnenkan ge gropfrätningistället for allmän korrosion. Ett sådant 
lokalt angrepp kan vara bekymmersamtiochmed att koppars 
diffusion är oerhört snabbikopparsulfider, så att koppariform av 
Ou(I) kan transporteras genom ytsulfid från det inre och vid ytan 
eventuellttransporterasbortiflytanole fas under komplexbildning. 
SKB tar sulfidbildningsproblematiken på allvar genom att anvisa 
kvalitetskriterierpåbentonitens sammansättningrörande 
totalsvavelhalt och totalt organiskt bundet kol. Uppsala universitet 
anser attkinetikenochmekanismen förkämbildningpåkopparytor 
emellertid borde ytterligare studeras med lämpliga metodiker, där 
endast låga koncentrationer av sulfidivattenmiljöfårinverka för att 
efterlikna verkliga. 

Vidare studier av betongens och bentonitens egenskaper, bl.a. i 
Aspölaboratoriet, kan ge ytterligare viktiga kunskaper om andra 
delar av de tekniska barriärema.lAspölaboratoriet kan också den av 
SKIbetonadehöga angelägenhetsgraden förmil^robiell forskning 
rörande sulfatreducerande bakterier äga fortsatt rum. Försökiverklig 
miljö ärvärdemlla även ominte alla faktorer kan parameteriseras. 
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24Buffert och återfyllning 
Undersökningar av reaktionermellanbuffertmaterialen bentonit 
ochkapsel-vid förhöjda temperaturer harfî amför allt berört 
mineralogiska förändringar ochresultaten visar att dessa är små. 
VidarekommerSKBattkvantifieraFe^Fe^ genom 
synl^rotronundersökningar, vilket Uppsala universitet 
rekommenderar.Vad gäller berggrunden som buffert har 
värnretransport, grundvattenströmningar ochrörelseriberget 
beaktats.Värmeledningsförmågansl^iljer sig åtmellan olika 
bergarter, ochkontrolleras framför allt av deras mineralogiska 
sanrmansättning. Utifrån bergartstyp hartemperaturutveeklingen 
beräknats och skalats till verkliga förhållanden, ochkapselavståndet 
har anpassats därefter. 

Bergmekaniska modeller har framtagits med hänsyn till rörelser 
iintakt berg, termiskrörelseochreaktivering av befintliga 
svaghetsplan.Vidförhöjdtemperatur och förändrade 
redoxförhållandenkanreaktioner ske mellan berggrunden och 
grundvattnet. Framför allt kan sprickmineral som avsatts vid låg 
gradiga förhållanden lösas ut. Detta har beaktats, och oxiderade 
förhållandenpåförvars^fjup som orsakas av l)syresattmifjö under 
byggfasenoch2)oxiderande förhållanden orsakade av syresatt 
grundvattenhar modellerats. 

Redoxkänsliga sprickmineral, såsom pyrit, har studerats tillika 
utbredningenavläktaochoxiderade sprickor. Dockbar inte 
mängden av olika spiickmineral statistiskt bearbetats, vilket Uppsala 
universitet anservore önskvärt. Ettprogram som behandlar sorbtion 
avradionuklideribergpågår, och det rekommenderas att detta 
program fullföljs 

2^ Geosfären 
Resultaten av hydrogeologiskmodelleringrunt förvaret och 
värmeutvecklingenidet är ju starkt beroende av indata. SKB har 
bra kontroll på många parameternertilllOOOmd^up, men saknar 
data från djupare nivåer. En viktigparameter ärvärmeflödeti 
området.Värmeflödesexperter anser att det behövs mätningari 
borrhål nertillminst2kmd^up för att få en pålitliguppskattning av 
värmeflödetiettområdeiBaltiska Skölden, en uppfattning Uppsala 
universitet delar. Detta p.g.a. av värmetransport via advektion och 
effekterna av glaciationeniden översta kilometern. Ett d^upt borrhål 
iForsmarksomådet skulle ge information om detverkliga 
värmeflödet, samtviktig information om salthalteniporvattnetpå 
djupet, ochbidra till att förståbergspäninngstillståndetpå djupet 

SKB skriverpås. 33^ ^Det övergripande målet harvarit att ta 
fram randvillkoriett regionalt perspektiv för 
bergspänningsutvecklingeniLaxemar och Forsmark under en 
glaciationscykel.^Om det övergripandet måletvar att ta fram 
randvillkoreniettregionaltperspektiv bör större insatser ha gjorts 
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attförståstrul^rerutanförForsmarksområdet. Till exempel, större 
defoi^nations^oneridetnärliggandeDannemoraområdetochde 
^oner som förmodligen liggertill havs öster omForsmark. Detta är 
viktigtnär^SKB planerar att öka kunskaperna om 
spänningstillståndetpå djup större än en kilometeriden svenska 
jordskorpan^(s. 337) med numeriska/teoretiska modeller. Om 
forslmingsfokusliggerpåattförståhur ett större jordskalv skulle 
påverka slutförvaretiForsmark, spelar de regionala strul^turernai 
området en viktig roll, eftersom ett större jordskalv koimner att ske 
längs en förkastning som ärfleralO-tals kilometer lång. Uppsala 
universitet menar att enkartläggning av de regionala strrikturerna 
därför ärnödvändig. Dessutom behöverman kunskap om hur 
spänningarna förändras närman på ca2km^fjup går rir linsen. 
Djupbormingiområdet är kanske nödvändigt för att fa svar, det 
räekerinte med bara numeriska/teoretiska modeller. 

Det saknas ett tydligtprogramförfbrsl^ning for 
långtidsbevakning av förvaret. Bevakningen av mikroseismiciteten 
planeras, men hur detta ska ske och när det ska påbörjas är oklart. 
Det ärviktigt att enbra bakgrundsbild av mikroseismiciteten erhålls 
innanbyggandet av förvaretpåbörjas.Likaså saknas det tydlig 
planering angående forskning för annanlångtidsbevakning, till 
exempel geokemiskamätningarikringliggandeboiThål och annan 
geofysik. Det finns en forväntningsmodell över hur förvaret kommer 
attpåverkaomliggande berg, men forskning kring hur denna modell 
kan verifieras på lång siktmed mätningar saknas. 

Förvarsplaneringen byggs på befintliga data som har samlats in 
underplatsundersöl^ningen. Mera detaljerade undersöl^nmgar 
kommer att göras innan själva byggandet kommer igång, därman 
måste forutsätta att3Dreflektionsseismikingårför att kartlägga3D 
strul^reniförvarsområdet. Uppsala universitet anser att det vore 
lämpligt attbörjaplaneringen av seismiken redan nu for attutföra 
den på ett optimalt sätt och undersöka möjligheterna att integrera den 
med mätningar av mikroseismiciteteniområdet. En sådan 
integreringharmöjlighetha ge en bättre hastighetsmodell för 
seismiska vågoriområdet,vilket vore av stornytta både för 
lokalisering avjordskalv och migrering av de reflektionsseismiska 
data. Dessutom kan de3Dseismiska bilderna klargöra om de lokala 
jordskalven skerpåmåfåiberggrunden eller längs existerande 
svaghetszoner. Tillsammans med långtidsbevakningen kan det 
kanske vara möjligt att se om skalven påverkar vissa fysiska 
egenskaperiberggrunden. 

26^tnära ekosystem 
Dosbelastningarinom olika delar avbiosfarentill följd av läckage av 
olika nuklideruppskattas genom datorsimuleringar där SKB vid 
granskning av Fud-2007 ålades att införa versionshantering och 
kontroll av koder och dataset ^Fud-2010,s.364j. Detta är bra, anser 
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Uppsala universitet, men betydligtviktigare är att koderna för 
biosfarsbelastninggörstillgängliga(t.ex. somwebapplikationer)och 
enkelt kan testas av betydligt fler användare inom olika discipliner. 
Detta specielltp.g.a. problemområdets multidisciplinära karaktär och 
svårigheter att identifiera alla transport och depåprocesser av 
betydelse. Mångfalden av biologiska processer och isotoper gör det 
osannolikt att detta område någonsin kommer att bli helt genomlyst, 
vilketisigutgörenmotivation for fortsatt forsl^ing inom området. 
Om barriärerna ger avsedd effel̂ t är dock sannolilmeten for 
biosfarsspridning liten från långtidsförvaret.Idetperspektivet är 
riskerna for spridningfrånmellanlagringen av bränslet till följd av 
sabotage troligare, om äniettkortsiktigareperspektiv.Den typen av 
scenario ges Imapptutrymme allsiden givna dokumentationen. 

26.IQ^ationellasamarbetem internationellt arbete samt 
informationssnridnin^ 
Det är av yttersta vikt att kärnavfallsprogrammet kontinuerligt 
granskas av expertis och lekmän.Idet sammanhanget är tyvärr 
SKB:sinfbrmationstillgänglighet omodem och förlegad. Uppsala 
universitet uppmanar SKB att så snart som möjligt göra majoriteten 
av rapporter och referererade arbeten tillgängliga via 
hypertextlänkar,t.ex.irapportemas referenslistor, så som många 
vetenskapliga tidskrifternugörisina elektroniska upplagor. 

27Andrametoder 
Relativt stor andel av den forskning som beskrivsirapporten är av 
bevakningskaraktär. Bevalmingsforskningavser,ifÖrsta hand, att ta 
del av forskning som andra aktörer genomfor. Detta ärmycket 
kostnadseffektivt med avseende på mängden kunskap som inskaffas, 
menhar uppenbara nackdelarmed avseende på vilken kunskap som 
genereras.Ett bra exempel på detta belysesien rapport från 
HandelshögskolaniStockholm(s.411,referens31-3)därdet 
konstateras att^...återtagbarhet är en fömtsättning för kommande 
generationers handlingsfrihet.^eftersommateiialet som skall 
deponeras kan betraktas som ^resurs eller avfall^(s.40^). 
Kunskapsnivå och inställnmg hos kon^mande generationer kommer 
därför att definiera hur det deponerade materialet kommer att 
betraktas. Mankankonstatera att den kunskapshöjning som 
möjliggör en ändring av synen på det deponerade materialet(s.3^) 
är för närvarande omöjlig inom det redogjorda programmets ramar. 
Stora insatser inom transmutation och andra relevanta processer är 
nödvändiga för att möjliggöra en förändrad syn som tillåter att 
^avfall^ blir ^resurs^(s.3^).En analys av behovet inom olika 
områden är därfornödvändig for att försäkra bästa möjliga 
handlingsplan. Uppsala universitet anser att denna analys kan 
användas för att skapa ril^lirrjer för framtidens forskningsinsatser 
och bevakningsverksamhet. 
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Ifallkämenergi skall betraktas som ettmöjligtinslagiframtida 
energisystem, där eventuell återvinning av deponerade material 
ingår, krävs det stora insatser inom t.ex. kämtel^nik och nukleär 
materiefysik.Tidshorisonten för utvecklingen ärmycket lång och 
måste bygga på både egna forskningsinsatser såväl som 
bevalmingsinsatser. Landets lärosäten och forskningsinstitut kan vara 
viktigainstanser för attpåbästamöjliga sätt generera och förvalta 
relevant kunskap. 

27.1 Separation och transmutation 
Samtidigt som ADS numera betraktas som en relativt exotisk 
tel^nologi med små kommersiella förutsättningar har system baserade 
på metallkylda snabbreaktorer med tillhörande bränsleåtei^vinning, 
bränsletillverl^ing samt slutformar av främst fissionsprodrikter, rönt 
stor uppmärksamhet såväl internationellt som nationellt. Som SKB 
påpekar harVetenskapsrådetien första omgång finansierat ett 
nationellt forskningsprogram, Genius, som syftar till att öka de 
svenska insatserna inom detta område. Mot bakgrund av denna 
satsning framstår SKBs bevakning av transmutations och 
separationsteknologi som h^amgentmycketviktig. Den unika 
kompetens SKB besitter inom back-end problematiken kommer 
sannolikt att visa sig betydelsefulltidet arbete svenska forskare ritför 
såväliGenius som inom ramen för ett antal europeiska projekt 
rörande natriumkylda och blykylda snabbreaktorer. 

Generation IV teknologin genererar också avfall som måste 
omhändertas men som delvis kommer att få en annan 
sammansättning än avfallet från dagens kärnkraftteknik. Detta 
forhållande kommer sannolikt att ge upphov till problemställningar 
som kan krävajusteiingar av nuvarande förslag till 
slutförvarssystem.Iett framtida scenario där metallkylda 
snabbreaktorer är implementerade kan SKB bli en viktig aktör och 
Uppsala universitet anser det därför motiverat att föreslå ett fortsatt 
och till och med fördjupat samarbete mellan svenska forskare och 
SKB inom områdena transmutation och separation med särskilt 
fokus på den kommande generation IV teknologin. 

27.2Diupaborrhål 
Det finns starka skäl att dela SKBs synifråga om djupa borrhål. De 
principiella invändningar som finns rörande t.ex. svårigheter att 
kvantifrera parametrar för långtidsstabilitet och det faktum att endast 
berget utgör skyddande barriär måste betraktas som så allvarliga att 
konceptet inte kan ges högre prioritet.Till detta kan man lägga det 
faktum att det deponerade materialet inte blir åtei^tagbart,vilket 
omöjliggör for framtida generationer att utvinna energi ur det för den 
händelse att man så vill. Sammantaget, menar Uppsala universitet, 
motiverar inte konceptet f̂jupa borrhål ytterligare åtgärder från SKBs 
sida än de man redan har aviserat. 
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Del V Samhällsvetenskaplig forskning (28-32) 

Uppsala universitet är av uppfattningen att principiellt är det 
samhällsvetenskapliga forskningsprogrammet i anslutning till SKB 
ambitiöst och att projektmedel har beviljats inom relativt vida ramar 
samt inom vida samhällsvetenskapliga fält. Följande punkter kan 
dock diskuteras. 

Hur relaterar de olika beviljade projekten och deras resultat till 
SKB:s tidigare förstudier samt den kartläggning av svensk och 
internationell forskning som genomfördes 2003. Finns det luckor i 
den samlade bilden av beviljade projekt, luckor som skulle behöva 
fyllas? Hur står denna bild i en internationell jämförelse? Hur kan 
resultaten av de olika projekten nyttiggöras inom SKB:s praktiska 
arbete? En successiv redovisning av detta skulle vara värdefull. 

Vad gäller ansökningar till det samhällsvetenskapliga 
programmet vore det önskvärt med information om hur 
beredningsgruppen, SKB och berörda kommuner bereder inkomna 
ansökningar. Det vore värdefullt att fa belyst om någon form av 
expertvärdering ingår i processen, om inte utlysningarna, åtminstone 
delvis, av medel för samhällsforskningen kan göras internationellt, 
för att fånga upp ett bredare spektrum av kompetens och 
erfarenheter, samt om beredningsgruppen borde utökas med 
ytterligare ett par medlemmar rekryterade utanför Sverige. 

Den utlovade rapporten med en sammanfattande värdering till år 
2011 av samhällsforskningsprogrammet samt framtida 
forskningsbehov med påföljande internationell konferens är ett 
rimligt initiativ. Det är väsentligt att också en internationell 
utvärdering av programmet och eventuella kunskapsluckor görs och 
kommer att ingå i rapporteringen. 

Varför låser man sig i sammanhanget till begreppet slutförvar 
och inte till den mer neutrala termen långtidsförvar, som på ett annat 
sätt skulle bidra till belysningen av väsentliga frågeställningar? 




