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Chalmers synpunkter relaterar till punkterna 
1.planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet  
–Verkar planerad FoU-verksamhet rimlig jämfört med syftet? 
2.redovisade forskningsresultat  
–Bekräftar utfallet att SKB:s arbete är på rätt väg? 
 
Punkt 1, avsnitt 6.6.1, s. 110 
Sammanfattande synpunkt:  
Utökning av studier av ISA-cement interaktion behövs 
Synpunkt:  
Forskning kring ISAs påverkan av Pu-sorption till cement är bra och nödvändig. Utöver 
studiet av sorption av Pu(III) och Pu(IV) vid olika ISA-koncentrationer, behöver studier av 
ISAs komplexerings med Pu(III)/Pu(IV) studeras och termodynamiska data för Pu-ISA 
komplex fastställas. Sorption av plutonium på cement kan ju ske både i komplexerad och 
okomplexerad form, samtidigt som ISA i sig kan sorbera, vilket bör kunna beskrivas för att 
underlätta modellering och minska osäkerheter. 
 
Punkt 1 och 2, avsnitt 6.6.1, s. 110 
Sammanfattande synpunkt: 
Frånvaron av data för beta-ISA bör åtgärdas 
Synpunkt: 
Vid nedbrytning av cellulosabaserade material under alkaliska förhållanden kommer till slut 
alfa- och beta-ISA att bildas. Dessa bildas i ungefär lika delar, men i litteraturen finns i 
princip endast data för interaktioner (komplexering/sorption) baserade på alfa-formen. 
Anledningen till att alfa-formen studerats så mycket mer än beta-formen, torde vara att den 
är avsevärt lättare att syntetisera. Den studie som har publicerats för beta-formen, baseras 
på löslighet av kalciumisosaccharinat som är lägre än för alfa-formen. Det faktum att det 
inte bildar ett mycket svårlösligt kalciumsalt som motsvarande alfa-form, är dock ett vagt 
argument för att bedöma beta-formen som mer godartad och behöver verifieras. Behovet 
att undersöka betaformens löslighets, komplexerings och sorptionsegenskaper är stort, och 
fram tills dess detta är gjort är studierna av cellulosas nedbrytning ofullständig och bör 
kompletteras. 
 
Punkt 1 och 2, avsnitt 6.6.1, s. 110 
Sammanfattande synpunkt: 
Utökning av studier av relevanta nuklider med filterhjälpmedel och superplasticerare. 
Synpunkt: 
Undersökningar av filterhjälpmedlens nedbrytningsprodukters komplexerings och 
sorptionsförmåga måste utökas med fler och relevanta nuklider. Ni(II) och Eu(II) resultaten 
är intressanta, men termodynamiska data för komplexering utöver sorption behövs. I 
slutförsvarssammanhang torde det vara av stort intress att utöka dessa studier till att 
omfatta tre- och fyrvärda aktinider/lantanider. Inom Cori torde detta vara intressant och 
stort kunnande avseende komplexeringskemi för aktinider och lantanider finns inom 



svenska universitet och högskolor, vilket skulle kunna vara användbart för SKB. 
Komplexerings- och sorptionsstudier bör på liknande sätt göras för superplasticerare (vilket 
kanske redan görs och i så fall är mycket positivt). 
 
Punkt ? 
Sammanfattande synpunkt 1: 
Generall kommentar om separation/transmutation 
Synpunkt: 
Det berörs såvitt jag kan se ingenting om behovet av separation/transmutation. 
Separation/transmutation är en mycket lovande teknik för att reducera mängden 
radioaktivt avfall med lång halveringstid. Det har potential för mer effektiv användning av 
kärnbränslet, minskade slutförvarskostnader (på grund av mindre nödvändig yta eftersom 
värmeutvecklingen på lång sikt blir mindre) och minskade risker för kommande 
generationer. Avsaknaden av forskning kring detta koncept kommer på sikt innebära att 
tekniken och kunnandet inte längre kommer att vara tillgängligt om man skulle önska gå i en 
sådan riktning. Traditionellt har Sverige haft en hög profil inom detta område i världen men 
den samlade kunskap som fanns är på väg att försvinna. 
All hålla sig uppdaterad om komplement och alternativ är fortsatt viktigt för SKB för att 
säkerställa att modern kunskap används på bästa sätt när slutförvaret väl byggs. 
Sammanfattande synpunkt 2: 
Nationell kompetens/konkurrensutsättning 
Synpunkt: 
Nationell kompetens på forskningsfrågeställningar relaterade till slutförvar och angränsande 
områden är av största vikt. Finansieringen av denna har blivit allt svårare att säkerställa sett 
från forskarperspektiv, samtidigt som det även är viktigt för uppdragsgivare, som t.ex. SKB, 
att kompetensen finns kvar i Sverige och att det finns en konkurrensutsättning för att få 
bästa forskning för insatt kapital. I ljuset av detta går det inte nog att trycka på 
nödvändigheten av att använda sig av denna nationella kompetens som finns på universitet 
och högskolor, som håller hög kvalitet, och som står sig väl i internationell jämförelse. Efter 
att ha läst FUD 2016, framträder en bild där en icke oansenlig del av forskning och 
finansiering sker vid utländska lärosäten och forskningsinstitut, och det är önskvärt att 
denna till större del förläggs till Sverige. Då det är icke-konkurrensutsatta medel, så är det 
viktigt att man noga undersöker var den bästa kompetensen finns i landet och att man 
sprider sagda medel på ett bra sätt för att hålla liv i hela Sveriges kärntekniska verksamhet.  
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