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Remiss 
Strålsakerhetsmyndigheten granskning av SKB:s Fudprogram 2010 

Lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) föreskriver i 12 § att ett program 
skall upprättas för den allsidiga forsknings och utvecklingsverksamhet och de 
övriga åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara det 
radioaktiva avfallet m.m. från kärnkraftverken. Enligt kärnteknikförordningen 
ska programmet vart tredje år ges in till Strålsakerhetsmyndigheten under sep
tember månad för granskning och utvärdering. 

Remissunderlaget finns tillgängligt på 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/remisser. 

Eventuella synpunkter lämnas till Strålsakerhetsmyndigheten senast 31 decem
ber2010. 

Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Östhammars kommun yttrar sig över Svensk Kärnbränslehanterings AB Fudpro
gram 2010 enligt bifogad skrivelse daterad 20101123. 

Östhammars kommun vill särskilt framhålla, vilket även skett tidigare, att 
Studsviks mångåriga erfarenhet av volymreducering, kompaktering och eventu

ell återvinning av otympliga komponenter i det radioaktiva avfallet borde över

ensstämma med miljöbalkens hushållnings och kretsloppsprinciper. Med denna 
bakgrund borde bästa möjliga teknik på nytt utvärderas för sammanhanget. 

Utdragsbestyrka №7е?лду&юя 



ÖSTHAMMARS Utdrag 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
' EN DEL AV WA4EN Sammanträdesdatum Sid 

Kommunstyrelsen 2010-12-14 

I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S) och Barbro Andersson-Öhrn (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

Östhammars kommun yttrar sig över Svensk Kämbränslehanterings AB 
Fudprogram 2010 enligt bifogad skrivelse daterad 2010-11-23 med tillhö
rande bilagor. 

Östhammars kommun vill särskilt framhålla, vilket även skett tidigare, att 
Studsviks mångåriga erfarenhet av volymreducering, kompaktering och 
eventuell återvinning av otympliga komponenter i det radioaktiva avfallet 
borde överensstämma med miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprin
ciper. 

Med denna bakgrund borde bästa möjliga teknik på nytt utvärderas för 
sammanhanget. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Slutförvarsenheten 
Marie Berggren 

Datum 
20101123 Dnr2010KS292 Ц7) 

Strålsakerhetsmyndigheten 
171 16 STOCKHOLM 

Förslag till yttrande över Svensk Kämbränslehanterings AB (SKB) FUD

program 2010. Program för forskning, utveckling och demonstration av 
metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. 

Med anledning av SKB:s beslut den 3 juni 2009 att välja Forsmark som plats för 
en ansökan om att få bygga och ta i drift ett slutförvar för använt kärnbränsle 
införde Östhammars kommun en ny organisation. Denna har som sin uppgift att, 
ur ett kommunalt perspektiv, granska de dokument som rör slutförvar, som SKB 
löpande presenterar. 

Kommunens fokus ska, enligt vår bedömning, i huvudsak ligga på de frågor som 
vi bedömer faller inom ramen för kommunens ansvar och kompetens. En sådan 
fråga är vår tilltro till säkerhetsargumentationen och hur vi kan förmedla vår för

ståelse av riskanalyserna till allmänheten. 

Kommunens utgångspunkt vid samtliga granskningar av dokument, FUD
program och ansökningshandlingar är att Strålsakerhetsmyndigheten (SSM), och 
i förekommande fall miljödomstolen, är expertmyndigheter som ska ha tillgång 
till den expertis som behövs för att granska och bedöma kvaliteten hos dessa do
kument. 

I vår organisation finns två granskande grupper, en grupp med fokus på den 
långsiktiga säkerheten (säkerhetsgruppen) och en grupp med fokus på miljökon

sekvenser för människors hälsa och miljö (MKBgruppen). Därutöver finns en 
referensgrupp med deltagare från samtliga politiska partier, grannkommuner och 
intresseorganisationer med huvudsyfte att informera medborgare och intressera

de, inom och utom kommunen. 

Samtliga grupper i organisationen har läst och lämnat synpunkter på FUD 2010, 
med olika infallsvinklar och med huvudansvar för olika delar. Parallellt med det

ta har även konsulthjälp anlitats för att granska framför allt del III  kärnbränsle

programmet och del IV Forskning för analys av långsiktig säkerhet. 
Konsulternas rapporter återfinns som bilagor till detta dokument. 

Östhammars kommun kan konstatera att det yttrande (Kommunstyrelsen (KS) 
20080318, § 64 ) med frågeställningar och synpunkter som framfördes över 
FUD 2007 fortfarande i allt väsentligt är aktuellt och viktigt för kommunen att 
det beaktas. 

Postadress 
Box 66 
S742 21 Östhammar 

G:\Slutforvar ForsmaridFUD 2010\Yttraiide ä 

Besöksadress/Reg.office 
Stångörsgatan 10 
Östhammar 
www. osthammar. se 

Fud2010slul.doc 

Telefon Telefax 
Nat 0173860 00 Nat 0173175 37 
Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 
kommunenraosthammar. se 

Organisationsnummer Bankgiro 
2120000290 2331361 
V.A.T. No PlusGiro 
SE212000029001 131706 
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Även yttrandet (kommunstyrelsen 2010-03-02, § 42) över SKB:s preliminära 
MKB innehåller frågeställningar som kommunen anser vara viktiga och som kan 
tillföra även FUD-arbetet värdefulla underlag. 

Östhammars kommuns yttrande följer den struktur som återfinns i FUD 2010 i 
den mån det är möjligt. 

Introduktion 

Östhammars kommun har valt att ta fasta på följande nationella inriktningsbeslut 
för arbetet med hanteringen av radioaktiva ämnen i sitt yttrande. 
• Avfallet från de svenska kärnkraftverken ska slutförvaras inom landets 

gränser. 
• Sverige ska inte slutförvara avfall från andra länder. 
• Det använda kärnbränslet ska inte upparbetas. 

Östhammars kommuns yttrande utgår också från de drifttider på 50 år för reakto
rerna i Ringhals och Forsmark samt 60 år för reaktorerna i Oskarshamn som 
SKB angivit, och att det är den avfallsmängd som därvid uppkommer som vi har 
att förhålla oss till. Avfallet från de nedlagda reaktorerna i Barsebäck och Ågesta 
ingår i dessa förutsättningar. 

Generella synpunkter 

Som tidigare nämnts är det av avgörande betydelse för samtliga framtida projekt 
som gäller hantering och slutförvar av olika typer av radioaktivt material att bi
behålla en hög trovärdighet i hur man omsätter teori, modeller och laboratorie
försök i praktisk handling. Dessutom är det viktigt att tydligt visa hur man kvali-
tetssäkrar dessa moment t ex med samkörningar mellan modeller, redovisningar 
av om och hur man applicerar Äspöförsök till förutsättningarna vid Forsmark, 
beräknar kumulativa effekter, har externa granskningar, beskriver och testar pro-
cessuella flöden från rit- och skrivbord till faktisk deponering, testar samarbete, 
styrdokument och dokumentationskrav mellan teoretiker och praktiker och mel
lan beställare och utförare. 

Östhammars kommun vill också lyfta frågan om ansvaret för avfallet efter för
slutning som ett exempel på en trovärdighetsfråga. Finns det skäl att överväga en 
tidsbegränsning inför förslutning efter avslutad deponering, så att förvaret inte 
riskerar att bli ett permanent mellanlager istället för ett slutförvar. Förslutnings-
frågan kanske blir svårare till sin natur om avfallet i något skede börjar betraktas 
som en resurs. Vem äger resursen och vem beslutar om användandet? 

Ytterligare en trovärdighetsfråga är SKB:s argument vid viktiga vägval, t ex var
för KBS-3V-metoden är den bästa, och varför man då utreder KBS-3H. 

FUD-rapporterna har utvecklats över tid till att bli mer och mer tillgängliga för 
gemene man. Dock framstår t ex geosfärsavsnittet som något som är svårbegrip-
Hgt. 
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SKB harvarittydligmed att man vill se FUD-dokumenten och ansökningshand
lingarna förtex ett slutförvar för använt kärnbränsle som två dokument^som 
leversinaegnaliv^(SKB^spresentationav FUD 2010förSSM22 oktober 
2010).Dockkonstaterar kommunen att de är tätt sammanflätade med varandra 
eftersom detoftahänvisastillSRSiteiFUD 2010. 

Detta gör FUD ofullständig eftersom SKSite är ett av de tyngsta dokumenten! 
den ansökan som ska lämnas in och som fortfarande inte ärpublicerad. Säker 
hetsanalysema är även för kommunen och allmänheten väldigt viktiga dokument 
att ta ställning till,vilketpåpekas nu och har även påpekatsisamband med 
granskningen av den preliminära MKBm. Östhammars kommun kan se att en 
liknandeproblematikkommerattuppståvidFUD 2013 och SKB^s ambitioner 
att lämna in en ansökan för utbyggnad av SFK, enligt tidsplaner 2013. Frågan 
kommer att aktualiseras även då. 

Vi noterar också att SKB fortfarande använder begrepp som ^i tillräcklig grad^, 
^ionödan^,^mognadsgrad^,^inte oacceptabelt^ som definitivt är svåra att defi-
niera och sannolikt inte betraktas som kvalitetssäkra. Det är absolut nödvändigt 
attdeniterativaprocessen,somimångafallärnödvändig och bra, inte innebär 
attman sänker ambitionsnivåninågot fall när det gäller säkerhetsaspekterna 
vare sig hosmyndighetema eller SKB om man stöterpåproblemipraktiken. 

IFUD2010nämns ett antal projekt som inte är slutredovisade (men inte ingåri 
framtida program).Kommernågot^några av dessa projekt ha avgörande påver
kan på den långsiktiga säkerheteniForsmark? En sammanställning av pågående 
menejavslutade projekt är önskvärd. 

Östhammars kommun undrar hurmycket som får återstå vid inlämnandet av an 
sökan om att få bygga ett slutförvar, vilka är de kända osäkerheterna, och fram 
för allt hur stora osäkerheter kan accepteras avmyndighetema. Är detmöjligt att 
visa att ett slutförvar för använt kärnbränsle är säkert när viktig information, 
kunskap och forskningsresultat kvarstår att slutrapportera efter att ansökan läm
nats in till miljödomstol och SSM7 

Ett sådant osäkerhetsmoment är korrosionsprojekten för koppar. Östhammars 
kommun finns mediSKB^s referensgrupp och följer frågan. Kommunen följer 
också det arbeteikorrosionsfrågan som bedrivs på SSM. 

DelllUomaDprogrammet 

Det är angeläget att ha en transparent process även när det gäller byggnation av 
ytterligareettSFRochSFE. 

t^är SKB ansöker om tillstånd för att bygga ut SFR, är det av största vikt att sä-
kerhetsanalysen tydligt visar att det inte finns något säkerhetsproblem med att 
bygga ett slutförvar förkortlivat avfall som samtidigt ska användas förmellan-
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lagring av långlivat avfall. Det bör också framgå att en lösningmed samtidigt 
slutförvar ochmellanlager inte heller stöterpå juridiska hinder. 

SKB använder termen ekonomiskt rimligtisamband med att de skriver om akti 
vitetsspridning och persondoser orsakade av läckage från SFR. Kommunen utgår 
från att oavsett vad som anses som ekonomiskt rimligt så kommer säkerheten 
alltid att vara den absolut viktigaste faktorn. 

Slutförvarförlånghvatavfall(SF^) 
SKB planerarunder2010att inleda arbetet med att identifiera möjliga förvars 
koncept för SFE.t^är detta görs är detviktigt att SKB beskrivervilka krav man 
härpå berget med valt förvarskoncept. 

Säkerhetsanalysen som SKB kommer att ta fram för SFE sträcker sig över 
mycket lång tid. Till skillnad från slutförvaret för använt kärnbränsle kommer 
SFE att innehålla enmängd olika material.Säkerhetsanalysen för SFE bör be 
handla hur dessa material förändras övertid ochhur detta kan komma att påver 
ka säkerheten. 

Inför valet av förvarskoncept för SFEbörman också titta på vilket bergman vill 
ha, samt om och hur avfallet ska konditioneras. Östhammars kommun upplever 
att arbetetmedplatsval, metodval och säkerhetsanalys kan bli mer komplext 
med anledning av den variationistruktur och typ av avfall som kan förväntas. 

Olika transportsätt av avfall ochmaterial till SFR och SFE bör belysas meringå-
ende. Detbörocksåkorreleras till transportsystemet för avfall ochmaterial som 
förväntas för slutförvaret för använt kärnbränsle. Det är lämpligt att en utredning 
avtexmiljönyttanavpråmtransporter, oaktat godsslag, genomförs. 

Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SF^) 
Ilur kan mansäkerställa att nuvarande slutförvar förradioaktivt driftavfall (SFR 
l)leverupp till de krav som kommer att gälla på ett nytt SFR, närtidsbegreppen 
ändras från500årti!110000 år? nuvarande SFRlärettslutförvarförlåg-och 
medelaktivtkortlivat driftavfall, som byggdes 1983 samt driftsattes 1988 enligt 
dåvarande säkerhetskrav.Den tidshorisont som slutförvaret för låg ochmedel 
aktivt kortlivat driftavfall och rivningsavfall ska ha pålångsiktig säkerhet och 
barriärfunktioner ärlOOOO år. 

SKB bör redovisa hur bentonitenisilon fungerar när betongen degraderat och 
övergåtttillsand^grus. 

Hurpåverkas berget när vattnetibergssalama fryser? Finns det risk för sprick-
bildningibergmassan ovanför SFR? 

Hurpåverkas den långsiktiga säkerheten? 

Ytterligare synpunkterrunt en eventuell utbyggnad av SFRlframförs av kom-
muneniyttrande över avgränsningssamrådet 2010-11-16,^235,som även 
biläggs denna skrivelse. 
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Del 111 Kärnbränsleprogrammet 

Uppförandeskedet av slutförvaret för använt kämbränsle kommer att ställa andra 
krav än dagenspåSKB^s organisation och verksamhet. Det gäller exempelvis 
styrning avprojektetbaseratpåinförmationsflödetmellanbyggarbeten och un 
dersökningar, modelleringar, projektering och säkerhetsanalys. En central upp 
gift på platsiForsmarkblir att bygga upp en organisation som är anpassad för 
detta. Kommunen anser att det är avvikt förtrovärdigheten att SKB beskriver 
hurmankvalitetssäkrar varje produktionslinje. 

Kan det finnas risk för att slutförvaret för använt kämbränsle kankomma attut-
göra ett^svaghetsplan^?Dettaär en särskiltväsentligftågaställtirelation till 
kraven på berget.Ibergetskatex så långt det ärrimligen möjligt deponerings 
hålen placeras så att det inte kan uppkomma sk^uvrörelser som ger större påkän 
ningar än vad kapseln är konstmerad för. Acceptanskriterier för kapseln är ännu 
inte specificerade. Hur kvalitetssäkrarmanmax600gvattenikapseln? 

Kan temperaturen på ytan av kopparkapseln tillåtas vara över^lOO^O? SKB 
uppger attbentonitens temperatur inte får överskrida^lOO^O. Om SKB avser att 
begränsa buffertens temperaturtill^lOO^O, så är detviktigtattman utförförsök 
vid denna temperatur. Men vi uppfattar att SKB inte utfört försökiÄspö på så 
högtemperatur. Det högsta man uppnåttilaboratorietär^80^Oibentoniten. 

Hurpåverkar alla nedsänkta kapslars värmeutveckling bergets värmelednings 
förmåga?Vad innebär det för kvalitetssäkringen? 

Det är speciellt angivet att bygget avtillfartema till undermarksanläggningama 
ärtidskritiskt, vad innebär detipraktiken? 

Säkerhetsanalysen är det instmment som används för att bedöma om ett förvar 
förradioaktivt avfall uppfyller demyndighetskrav på långsiktig säkerhet som 
ställs på en sådan anläggning.ISverige är det primära kravet formulerat som en 
riskgräns och en central del av säkerhetsanalysen beståriatt kvantitativtupp-
skatta denradiologiska risken förknippad med eventuella utsläpp från förvaret! 
fråga. SKB och SSM bör förklara begreppet riskgräns och förklara vad som me
nas med enkvantitativuppskattning av den radiologiska risken. 

Begreppen runt säkerhet börredovisastex ivilket skede de skapas och vilken 
inbördes relation som de olika dokumenten har̂  preliminär säkerhetsredovisning 
(FSAR), säkerhetsredovisning, säkerhetsrapport och säkerhetsanalys. 

Det kommer enligt FUD 2010att bli aktuelltmed uppdatering av säkerhetsredo 
visningar och revision av platsbeskrivningar. Man har också angivit att ^Om in
formationen påkallar omfattande förändringar som innebärrevisioner av platsbe-
skrivningar och säkerhetsanalyser kiävs dock hantering på mer övergripande be
slutsnivåers.Kommunen räknarmed att få redovisning avvilka olika nivåer det 
finnsirevisionsarbetet, att kunna se när det sker, och att tidigt bli delaktigiarbe 
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SKB hartagitftam en referensutförmning för bufferten. För att klara kraven in 
nefattarreförensutförmningen ett buffertskydd och en bottenplatta, anpassad för 
att ansluta till buffertskyddet. SKB konstaterar att de komponenter inom refe 
rensutföm^ningen som behöver vidareutvecklas är bottenplattan, buffertskyddet, 
strålskyddet och körplåten, och Östhammars kommun konstaterar att vi saknar 
beskrivning avutförmningpå dessa. 

Att öka förståelsen för erosion^pipingärmycket angeläget då detta fenomenkan 
äventyra bufTertens funktion. Förutom attpluggen ska vara tätmåste andra tänk
bara vägar för evenfuelltläckage, som sprickor, också kunna tätas för att för-
hindra uttransport av bentonitmaterial. 

Det är angeläget att vidareutveckla fördjupa buffertfrågor avtypen^piping^,kol-
loidbildning och kemiska processer kopplade till desamma. 

F^R-bränsle med hög anrikning och lågutbränninguppfyllerintekravetpå sä
kerhet mot kriticitet. SKB kommer attutreda hur bränslet som inte uppfyller kri-
ticitetsvillkoren ska hanteras. Kommunen anser det angeläget att SKB redovisar 
hur detta F^Rbränsle ska hanteras. Det far självklart inte föreligga någon som 
helstrisk för att kriticitet kan uppståikapslar som är deponeradeislutförvaret. 

Frågeställningarna som lyftes runt SKB^s arbete och tankar om hurman rent 
prövningsmässigtkan byta frånKBS3VtillKBS3H, antingen underpågående 
process eller som ett kompletteringsbeslut, äger fortfarande sin giltighet sedan 
vårtyttrandeöverFUD2007KanSKBbytafrånKBS3VtillKBS3fIutanny 
prövning ochny säkerhetsanalys? 

DellVForskning för analys av långsiktig säkerhet 

HurkorrelerarmodellemaMouseiMIKE-SHE(Mouse-she)(användsffaisam-
band med slutförvaret för använt kämbränsle)medDarcyTools och Ecolego(ffa 
isamband med SFR).Vilka osäkerheter finns med respektive modell ochhur 
stora är de. 

Kan landhöjningen som innebär att SFR är ett markförvar om ca 
3000 år innebära ökade risker för att oönskade kumulativaeffekteruppstår när 
detgällerradionuklidtransporterigrundvatten? 

Andra metoder 

KBS-3-metoden är den metod som SKB harutvecklat undermånga år. Metoden 
ftamstårförtfarande som denmeständamålsenliga(enligt Statens kämkraftsin 
spektion (SKI) yttrandeöver FUD 2007,2008-06-12, eftervilkenregeringen 
gjorde samma bedömning). 

Att använda transmutation enbart för att minska mängden högaktivt avfall är inte 
rationellt(enligtSKB),varken ekonomiskt eller resursmässigt. Transmutation är 
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i stället en möjlig teknik för att i framtiden utnyttja bränslet mer effektivt i helt 
nya typer av reaktorer. Beträffande djupa borrhål så anför SKB att ingenting ta
lar för att deponering i djupa borrhål skulle öka säkerheten eller minska kostna
derna för det slutliga omhändertagandet av det använda kärnbränslet. 

Det är viktigt att SKB i sin ansökan kan visa varför man valt KBS-3- metoden 
och varför den är säkrare än andra metoder. 

Det är också viktigt att SKB engagerar sig även fortsättningsvis i forskningsfrå
gor om alternativa metoder. 

Del V Samhällsvetenskaplig forskning 

Östhammars kommun vill understryka att SKB även fortsättningsvis bör planera 
för ett samhällsvetenskapligt forskningsprogram. Detta då nya frågeställningar 
kan aktualiseras när ansökan lämnats in. Östhammars kommuns referensgrupp 
lämnar även följande förslag till områden för forskning; 

-Hur tar staten sitt ansvar i den här processen för att se till att lösa problematiken 
med infrastruktur kring etableringen i kommunen av ett stort industriprojekt av 
nationellt intresse ? 

-Vem har ansvar för, och är ägare av, kärnavfallet (inklusive det använda kärn
bränslet) efter förslutning av slutförvaren ? 

Barbro Andersson Öhm 
Ordförande i Säkerhetsgruppen Marie Berggren 

Enhetschef 

Bilagor: 
Östhammars kommuns yttrande 2008-03-18, KS § 64, över FUD-2007 
Östhammars kommuns yttrande 2010-03-02, KS § 42, över preliminär MKB-
huvuddokument 
Östhammars kommuns yttrande 2010-11-02, KS § 235, över avgränsningssam-
råd -utbyggnad SFR 
FUD-program 2010, Synpunkter och kommentarer av Antonio Pereira 
Rapport 2010-11-11, Granskning av SKB:s FUD 2010, Hans Roos Konsult 


