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Yttrande över Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) FUD-program 
2010. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för 
hantering och slutförvaring av kärnavfall 
 
FUD-program 2010 har remitterats av Strålsäkerhetsmyndigheten till Lokala sä-
kerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark för yttrande.  
 
Granskning har skett i kommunens organisation som särskilt arbetar med frågan 
om slutförvar för använt kärnbränsle. Lokala säkerhetsnämnden vill bland de 
synpunkter som där kommit fram betona följande: 
 
1. Det är av avgörande betydelse för samtliga framtida projekt som gäller hanter-
ing och slutförvar av olika typer av radioaktivt material att bibehålla en hög tro-
värdighet i hur man omsätter teori, modeller och laboratorieförsök i praktisk 
handling. Dessutom är det viktigt att tydligt visa hur man kvalitetssäkrar dessa 
moment t ex med samkörningar mellan modeller, redovisningar av om och hur 
man applicerar Äspöförsök till förutsättningarna vid Forsmark, beräknar kumu-
lativa effekter, har externa granskningar, beskriver och testar processuella flöden 
från rit- och skrivbord till faktisk deponering, testar samarbete, styrdokument 
och dokumentationskrav mellan teoretiker och praktiker och mellan beställare 
och utförare. 
 
2. Frågan om ansvaret för avfallet efter förslutning som ett exempel på en tro-
värdighetsfråga behöver lyftas fram. Finns det skäl att överväga en tidsbegräns-
ning inför förslutning efter avslutad deponering, så att förvaret inte riskerar att 
bli ett permanent mellanlager istället för ett slutförvar. Förslutningsfrågan kan-
ske blir svårare till sin natur om avfallet i något skede börjar betraktas som en 
resurs. Vem äger resursen och vem beslutar om användandet? 
 
3. Hur mycket får återstå vid inlämnandet av ansökan om att få bygga ett slut-
förvar, vilka är de kända osäkerheterna, och framför allt hur stora osäkerheter 
kan accepteras av myndigheterna. Är det möjligt att visa att ett slutförvar för an-
vänt kärnbränsle är säkert när viktig information, kunskap och forskningsresultat 
kvarstår att slutrapportera efter att ansökan lämnats in till miljödomstol och 
SSM? 
 
4. Säkerhetsanalysen är det instrument som används för att bedöma om ett förvar 
för radioaktivt avfall uppfyller de myndighetskrav på långsiktig säkerhet som 
ställs på en sådan anläggning. I Sverige är det primära kravet formulerat som en 
riskgräns och en central del av säkerhetsanalysen består i att kvantitativt upp-
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skatta den radiologiska risken förknippad med eventuella utsläpp från förvaret i 
fråga. SKB och SSM bör förklara begreppet riskgräns och förklara vad som me-
nas  med en kvantitativ uppskattning av den radiologiska risken. 
 
Begreppen runt säkerhet bör redovisas t ex  i vilket skede de skapas och vilken 
inbördes relation som de olika dokumenten har; preliminär säkerhetsredovisning 
(PSAR), säkerhetsredovisning, säkerhetsrapport och säkerhetsanalys. 
 
Det kommer enligt FUD 2010 att bli aktuellt med uppdatering av säkerhetsredo-
visningar och revision av platsbeskrivningar. Man har också angivit att ”Om in-
formationen påkallar omfattande förändringar som innebär revisioner av platsbe-
skrivningar och säkerhetsanalyser krävs dock hantering på mer övergripande be-
slutsnivåer”. Redovisning bör ske i kommande FUD-program av vilka olika ni-
våer som finns i revisionsarbetet.   
 
 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
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