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Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2010 
Rektor vid Göteborgs universitet har översänt rubricerad remiss till Naturvetenskapliga 
fakulteten för handläggning. Dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten har vid 
sammanträde 2010-12-20 beslutat avge nedanstående yttrande. Göteborgs universitet 
väljer att inte ta upp del V. 
 
Mycket i Fud-programmet 2010 är upprepningar av tidigare program och kan ses som en 
aktuell lägesrapport år 2010. Grundplaneringen i programmet är lagd sedan länge och 
detta bekräftas i viktiga skeenden och i tidsplanen, där valet av Forsmark för kärnbränsle-
förvarsplats innebär att planeringen går in i en ny fas. De geologiska förhållandena i den 
tektoniska linsen kommer förmodligen grundligt att redovisas i kommande ansökningar 
 
Göteborgs universitet konstaterar med tillfredställelse att SKB har genomfört omfattande 
tester av tekniken för tillverkning och installation av buffert. Storskaliga försök har 
genomförts. De fortsatta arbetena med erosion av buffert och möjligheten att närmare 
studera kapsel, buffert och återfylling är av största vikt. 
 
En intressant fråga är KBS-3H med horisontell deponering. Redan i början av 1990 talet 
utredde SKB möjligheten att placera kapslarna horisontellt. Arbetet som inleddes 2008 
redovisas inte. Är säkerheten med horisontell deponering lika säker som med vertikal 
deponering? Att den bergvolym som behöver tas ut för ett KBS-3H –förvar är betydligt 
mindre än vid vertikal deponering kan knappast vara ett skäl. Risken för erosion och 
kanalbildning i buffert innan bentoniten blivit vattenmättad är större eftersom 
deponeringshålen är längre än vid vertikal deponering. Intressant i detta sammanhang är 
hur djupt förvarsplatsen kommer att ligga i förhållande till dominerande horisontala 
respektive vertikala spänningar. Hur ser tryckbilden vid vertikalt och horisontellt tryck ut 
i förhållande till förvarets placering? Vad händer med själva orterna och buffert? 
 
Ett krav (sid.171) är att deponeringshålen ska placeras mer än 100 m från 
deformationszon med en spårlängd vid markytan på mer än tre km och att 
deponeringshålen placeras så att minimala skjuvrörelser påverkar kapsel. Var själva 
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deponering av kapslarna i tunneln ska ske kan väl först fastställas när man kan besiktiga 
deponeringstunneln?  
 
Det omfattande fullskaleförsöket som har genomförts för att demonstrera tekniken för 
tätning av berget med hjälp av injektering och den kunskap som förvärvats säger man 
skall ligga till grund för metoder för undersökning och konstruktion. Metoder? 
 
Göteborgs universitet kan konstatera att problematiken med djupa borrhål följs av SKB, 
men att denna metod inte är ett alternativ.  
 
Fud-programmet är som sagt mycket gediget och omfattande. Det är närmast en 
orimlighet att gå igenom ett så omfattande material. Ett sådant omfattande material skulle 
pedagogiskt tjäna på om man tydligt beskrev aktuella problemställningar d.v.s. vad har 
hänt sedan förra Fud-programmet och hur man kommer att sätta in resurser för att lösa de 
aktuella problemställningarna. Dessa aktuella och ur SKB:s synvinkel viktiga 
problemställningar med tydligt redovisade program skulle klart underlätta ett aktivt 
remissförfarande.  
 
Yttrandet har utarbetats av professor Jimmy Stigh vid Institutionen för geovetenskaper. 
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