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Britta Kahanpääs synpunkter angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt i anslutning till det, frågor om samband 
mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamheter i Forsmark. 
 
SAMMANFATTANDE SVAR PÅ FRÅGORNA: 
 
Om MMD är säker på att slutförvaret inte kan byggas i Forsmark, faller granskningen av de övriga 
inlämnade  projekten, som då behöver ändras. 
Om MMD är osäker på om slutförvaret ska byggas, måste alla projekten granskas tillsammans då 
de hör ihop. 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS HEMSIDA: 
 
Hur länge är använt kärnbränsle radioaktivt? 
 
Det använda kärnbränslet kommer ALLTID att vara radioaktivt. Det är tillverkat av uran och det 
allra mesta uranet är kvar i bränslet även efter användning. Uran är radioaktivt och har så lång 
halveringstid, 4,5 miljarder år, att OMKRING HÄLFTEN  fortfarande kommer att finnas kvar NÄR 
VÅR SOL  SLOCKNAR.  De radioaktiva ämnen som bildats medan bränslet använts i en reaktor 
har alla olika halveringstider, från mycket korta tider, mindre än sekunder, till miljontals år. Man kan 
därför inte ange någon typisk halveringstid för aktiviteten i bränslet. 
 
 
VARFÖR VALDE MAN 100 000 ÅR? 
 
Jo, forskarna kunde inte förutse vad som händer efter 100 000 år. Men i åtminstone 100 000 år 
skulle radioaktiva ämnen inte kunna komma i kontakt med biosfären= någon levande cell. Ingen 
cell skulle kunna mutera. 
 
Ledare för kärnkraftindustrin har påstått , att om de känt till ovanstående , hade de aldrig 
rekommenderat politiker att satsa på kärnkraftverk. 
 
 
Alltsedan 1970-talet har jag fått OLIKA SVAR FRÅN EXPERTERNA: 
 
Urberget var sprickfritt. Men det finns inget sprickfritt berg. 
 
400 meter ned  var berget sterilt. Jag frågade efter dokumentation. Det skulle finnas två rapporter 
på engelska, som jag skulle få läsa. Jag fick naturligtvis inga rapporter. Så småningom vimlade det 
av mikrober i underjorden, som satt som stora klasar på bergväggarna i Oskarshamn. 
 
Kunde kopparn oxidera och bli grön? Nej , kopparn hade likadana egenskaper som guld i 
grottmiljön. Vilket visade sig vara fel. 
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Påverkas inte kopparn inuti kapseln, från radioaktivt bombardemang av alfa- beta- och 
gammastrålning , det föränderliga giftiga innehållet  och järnstommen? 
  Nuklidernas sönderfall vars kemiska egenskaperna omvandlades hela tiden, hur påverkades 
kapseln? 
Det hade de inte studerat så ingående. Det är massvis med olika ämnen inuti kapseln som kan 
samverka på ett oförutsett vis. 
 
Vilka föroreningar kommer det att finns i kopparn av ämnen och mikrober? 
Vilka ämnen och hur många luft- och gasbubblor tar sig in vid koppartillverkningen? 
Vilka ämnen tar sig in via svetsningen? 
 
Kunde mikroberna ta med sig radioaktiva nuklider på väg med de uppåtgående vattenströmmarna 
vid Forsmark? En del nuklider fastnade på mikrober, andra var vattenlösliga. 
 
Mikrober kan trivas i olika miljöer. De är som kameleonter och anpassar sig.  
 
Vad för slags  egenskaper mikroberna får , när de muterar i den radioaktiva miljön, vet man inte. 
De skulle kunna påskynda kapselbristning med ändrade kemiska ämnen. 
 
 
GROTTBYGGE: 
 
Ras vid sprängning och gasbildning sker i alla gruvor. Därför kan man inte börja placera 
kärnbränsle där förrän grottan är färdigbyggd. 
 
På samråd i Oskarshamn har de berättat att man räknar med att några kapslar går sönder vid 
hanteringen i grottan. Därför kan man inte låta människor arbeta där. Robotarna kan också gå 
sönder och löpa amok. Hur man då ska förhindra radioaktiva utsläpp till biosfären är en gåta. 
 
 
FEL PLATS OCH FEL SORTS  BERG: 
 
Man får inte bygga en grotta på en plats med uppåtgående strömmar.  
Alla är övertygade om att förr eller senare kommer nukliderna att nå biosfären. Då ska man inte 
välja den sämsta platsen. 
Forsmark befinner sig i en sprickzon, och berget där har extra stor spänning.  
Berget är känsligt för borrning, sprängning, och tål inte heller gasexplosioner. 
 
 
TRANSMUTATION , MORAL OCH ETIK : 
 
80 000 år sedan, människan som liknade oss 
30 000 år sedan , dog Neaderthalarna ut. 
10 000 år sedan , dog lilla Lucy och hennes släkte ut. 
  2 000 år sedan , dog Jesus. 
Idag  tillverkar vi varje sekund. ett avfall som, om vi bara gömmer undan det, kan ta livet av allt 
levande. 
 
Vi borde göra bränslestavarna  ofarliga nu. 
 
Bästa möjliga teknik är transmutation. 
 
Det går åt mycket energi och är i dagsläget mycket dyrt. 
 
Tills tekniken och kostnaden blivit  bättre , bör flera mellanlager byggas för torrförvar av 
bränslestavarna ,som i Fukushima med Dry Cask.   Man kan köra in dem i ett bergrum till skydd 
mot attentatbomber uppifrån. 



 
Torrförvar blir oberoende av el, och man slipper oroa sig för datorhackers och datorterrorism. 
 
CLAB är i utsatt läge, och bör avvecklas , innan en stor attack sker. 
Även drönarbomber skulle kunna utsätta CLAB och därmed Sverige för stor katastrof. 
 
Alla sorters förvar ska ligga på mark där vattenströmmarna går nedåt. 
Därför ska SFR stängas igen, när man plockat upp det högaktiva avfallet , som Studsvik skickat 
dit. Ett nytt SFR måste skyndsamt byggas långt in i landet med nedåtgående vattenströmmar. 
 
C-14 och MO-93 med halveringstider på 5 730 år respektive 3 500 år skulle förbjudas att läggas i 
SFR.  Man skulle transmutera dem i stället. 
 
Det är oroande att SKB inte lyckats bygga täta förvar överallt.  
Markförvar har börjat läcka och har reparerats. SFR har läckt både uppåt och nedåt. Man lyckade 
täta uppåt, men inte nedåt. 
 
 
MUTATIONER: 
 
År 1945 började en ny farlig tidsålder, atomåldern .  
Då började också jordens 6:te artutrotning. 
Ju mer nuklider det finns i levande celler, ju fler mutationer uppstår. 
Vi måste till varje pris stoppa alla små och stora utsläpp av nuklider till luft, mark och vatten. 
Allting sprider sig, och kommer in i cellerna genom föda till växter, djur och människor. 
Bakterier muterar och tål snart penicillin . Cancer ökar med minst 2% varje år, liksom struma. 
 
Det är både omoraliskt och oansvarigt att " sopa dammtussarna under mattan". 
 
Jag yrkar att MMD inte ska ge tillstånd till SKB's Ansökan , mål M 1333-11. 
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