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Jag har framfört allvarlig kritik av KBS-3 metoden (i FuD 
remisser från SU och Milkas) samt i yttranden från Milkas över 
SKB’s ansökan om byggandet av ett slutförvar i Forsmark. All 
denna kritik kvarstår dags datum. 
 
Min allvarligaste kritik avser behandlingen av jordbävningsfaran 
och frågor relaterade till denna (t.ex. respektavstånd, seismic 
hazard assessment, metantektonik) – d.v.s. frågor där jag är 
direkt specialist och representerar internationell sakkunskapen 
(t.ex. Mörner, 2003, 2011, 2013a). 
 
Mitt koncept ”methane venting tectonics” diskuteras över huvud 
taget inte. Och, ändå: så sent som för 2900 år sedan orsakade 
en sådan händelse strax norr om Hudiksvall en tsunamivåg på 
minst 12 m vid Hudiksval och minst 6 m när den sköljde in över 
Forsmarksområdet 16 mil söderut. 
 

 
 

Synchronization of the tsunami events recorded at Skålbo (Hudiksvall) and at 
Forsmark (northern Uppland) at 2900 BP; elevation of dated cores (red dots), sea 
level at 2900 BP (dark blue lines). The tsunami wave height of at least 12 m in 
Skålbo decreases to at least 6 m in Forsmark; i.e. a decrease of 6 m in 160 km. The 
basal trimming seems to go down at least 18 m below sea level. (Mörner, in press). 

 



 
 

Dokumenterade fornjordbävningar (röda) i anslutning till de föreslagna slutförvaren 
av högaktivt kärnbränsleavfall i Forsmark och Olkiluoto (blåa kors). Bottenhavet är 
närmast ett högseismiskt område, och alltså direkt olämpligt för slutförvarsplaner 
(Miljömagasinet 4/3-16; http://www.nonuclear.se/en/morner20130724prp-1-75-2013) 
 
I mitt remissutlåtande av ”Nationell plan” till SSM 2015-04-28 
sammanfattade jag den seismiska situationen på fäljande sätt: 
 
Här vill jag bara – återigen – framhålla att SKB mycket grovt undervärderar de risker 
som föreligger vad gäller långtidsförvaringen. Detta framgår med önskvärd tydlighet i 
ett antal publikationer, t.ex. Mörner 2003, 2013a, 2013b, 2014a. 

SKB hävdade länge och envetet att större postglaciala jordbävningar inte skett i 
”Södra Sverige”. Personligen har jag beskrivit 7 från Hudiksvallsområdet, 5 från 
Norra Uppland, 14 i Mälardalen och 13 på svenska Västkusten. Konstant har SKB 
försökt förneka detta och negligera denna databas. 

Nu har andra beskrivit stora förkastningar både i Bollnäsområdet och Vättern. Till 
detta kommer en nyligen beskriven jordbävning av en magnitud på >6,5 för 2700 år 
sedan i Skåne (Mörner 2014b). Så avsaknaden av stora jordbävningar i ”södra 
Sverige” är en ren myt från SKBs sida. 

För att vidga den vetenskapliga förståelsen för unga jordbävningar (paleoseismicitet), 
anlitade SSM James McCalpin, en ledande forskare inom den internationella paleo- 
seismologiska forskningen. I sin rapport (McCalpin 2013), säger McCalpin bl.a. 
följande: 
– han hävdar att ”the seismic hazard being overlooked or underestinated”  
– konstaterar att ”SKB use only present seismicity rates”  
– konkluderar att jordbävningsfaran i Forsmarksområdet ”needs to be resolved” 



Detta hade SSM bort använda som mycket starka argument till SKB för att skärpa sig 
och göra en genomgripande ny seismisk risk analys. 

Den enda seismiska riskanalys över 100.000 år som nu föreligger, är den jag gjorde 
och publicerade i Pattern Recognition in Physics år 2013 (Mörner 2013a). Och den 
analysen omöjliggör ett säkert berggrundsförvar enligt KBS-3 modellen. 

Arbetet har senare följts upp med en allmän analys av ”Nuclear Power and 
Radioactive Contamination” (Mörner 2014a). 

I min skrivelse av 2016-01-10 sammanfatta läget på följande 
sätt: 
 

(1) metoden är inte ”den bästa” – bättre synes föreligga. 
(2) platsen är definitivt inte ”den bästa”. 
(3) mycket kvarstår att utreda, besvara och visa. 
(4) SKB’s ”jordbävningsscenario” är direkt undermåligt. 
(5) en ny paleoseismisk analys måste genomföras. 
(6) som det nu är, måste säkerhetsanalysen underkännas. 
 
Ingenting av detta har ändrats eller förbättrats idag. 

Därför yrkar jag: 
 

(1) att den Nationella planen underkänns 
(2) att SKB’s ansökan om byggandet av ett slutförvar avslås 
(3) att SKB’s ansökan om byggandet av en inkapslingsanläg-

gning avslås. 
 

Med vänliga hälsningar; Saltsjöbaden 26 april, 2016 
 

             
Nils-Axel Mörner 
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