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REMISSVAR 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s 
slutförvarsansökan (SSM diarienummer 2014-1683) 
 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har inbjudits att yttra sig över rubricerat 

ärende och vill härmed framföra följande. 

 

IVA har i en tidigare fas av SSM:s beredning av ärendet yttrat sig över SKB:s 

ursprungliga ansökan (IVA yttrande per den 25 juni 2012, bifogas). SKB har sedan dess 

på begäran av SSM kompletterat ansökan på ett stort antal punkter. Föreliggande remiss 

avser ursprunglig ansökan med kompletteringar. 

 

Centrala punkter i föregående IVA-yttrande 
I sitt föregående yttrande gjorde IVA en samlad bedömning som utgick från ett 

industriellt teknikutvecklings- och beslutsperspektiv: Kan underlaget bedömas vara 

tillräckligt för att gå till beslut om detaljkonstruktion och byggande av aktuella 

anläggningar? Yttrandet byggde på en översiktlig genomgång av några områden och 

frågeställningar som IVA funnit vara av central betydelse för tillåtlighetsprövningen, 

medan IVA överlät åt andra remissinstanser att behandla mer specifika teknisk-

vetenskapliga frågor i ansökan.  

 

Utifrån ett övergripande perspektiv blev IVA:s samlade bedömning att SKB:s ansökan 

var tillräckligt väl underbyggd både vad gäller teknikval och riskbild för att gå till beslut 

om att medge tillåtlighet för byggande och drift. I detta sammanhang noterade IVA att 

 



”I begreppet ”tillräckligt väl underbyggd” ligger då också en medvetenhet om att: 

 

 Det kommer alltid att finnas osäkerheter om vad som kan hända i geosfären och 

biosfären under de mycket långa tidrymder det här är fråga om. Detta får dock 

inte hindra de generationer som drar nytta av svensk kärnkraft att välja och 

genomföra en så säker lösning som rimligen är möjlig när det gäller omhänderta-

gandet av det använda kärnbränslet. IVA bedömer att KBS-3 uppfyller skäliga 

krav på ”bästa möjliga teknik” för en sådan lösning vid en samlad bedömning 
utifrån följande kriterier: 

o säkerhetsnivå och riskbild  

o etablerad, alternativt väl utprovad teknik 

o balans mellan övergivbarhet och återtagbarhet 

o inga oskäliga bördor på kommande generationer 

 

 

 Det kan finnas kvarstående frågor om lämpligaste tekniska detaljutformning. 

Dessa bedöms dock kunna hanteras i det fortsatta utvecklings-, konstruktions- och 

verifieringsarbetet med de många kontrollstationer på myndighetsnivå som följer 

efter ett tillåtlighetsbeslut.” 

 

Kompletterande yttrande 

 
IVA har inte haft möjlighet att i detalj granska och värdera det omfattande material som 

SKB redovisat som svar på av SSM ställda frågor. Därför avstår IVA från att uttala sig 

om huruvida det tillkommande underlaget skulle kunna lägga avgörande hinder i vägen 

för att medge initialt tillstånd enligt kärntekniklagen för det aktuella slutförvaret utifrån 

det övergripande industriella teknikutvecklings- och beslutsperspektiv som IVA 

redovisade i sitt föregående yttrande. I detta sammanhang vill IVA återigen betona vikten 

av att ett sådant beslutsperspektiv tillämpas i prövningen av det initiala tillståndet enligt 

kärntekniklagen, medan eventuella kvarstående frågor om lämpligaste detaljutformning 

och dylikt rimligen bäst hanteras i anslutning till de många kontrollstationer på 

myndighetsnivå som följer efter ett initialt tillståndsbeslut.  

 

Avslutningsvis vill IVA i linje med sitt föregående yttrande betona vikten av att det i 

underlaget för beslut om initialt tillstånd ingår en analys av konsekvenserna för tillgången 

på kvalificerad kompetens för säker slutförvaring av det använda kärnbränslet för det fall 

ett initialt tillstånd inte skulle beviljas. Erfarenheter vad gäller tillgång till kompetens för 

återupptaget byggande av nya kärnkraftreaktorer i Europa efter flera decenniers uppehåll 

bör kunna utnyttjas. Analysen bör mynna ut i en handlingsplan för hur framtida 

kompetens ska säkerställas i detta alternativ. 
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