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Komplettering av tidigare samrådsinlaga med kommentarer 
och frågor från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s samråd 
rörande ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt 
radioaktivt avfall (SFR 2) vid Forsmarks kärnkraftverk 

Den 7 december 2011 skickade Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning, 
MKG in en samrådsinlaga med kommentarer och frågor med anledning av 
kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s samråd rörande ett nytt slutförvar 
för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR 2) vid Forsmarks 
kärnkraftverk. 

MKG vill nu komplettera denna inlaga med tre frågeställningar: 

1. I samband med granskningen av slutförvarsansökan rörande ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark har MKG uppmärksammat 
att det finns betydande problem med korrosion i underjorden orsakad av 
läckströmmar från elförbindelsen Fenno-Skan till Finland som på 
svenska sidan är ansluten vid Forsmark. Ledningen har tidigare varit 
monopolär men är sedan början av 2012 delvis bipolär i och med att en 
andra del av överföringen byggts. Likriktarstationerna för de två kablarna 
ligger dock 6 mil från varandra fågelvägen. Med en bipolär överföring 
skulle korrosionsproblemen teoretiskt ha sjunkit till 10-20% av de 
tidigare kraftiga problem som funnits, se t ex SKB P-05-265, men det 
finns enligt källor tecken på att situationen i stället förvärrats under våren 
2012. 

2. Den dominerande bullerkällan i området kring Forsmarks kärnkraftverk 
är för närvarande strömriktarstationen för Fenno-Scan-1-kabeln för 
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utbyte av el med Finland placerad i Lannebo. Den hörs enligt uppgift på 
mils avstånd i en annars mycket bullerfri miljö med höga naturvärden. 
Kärnavfallsbolaget bör utreda hur det ökade bullret vid en eventuell 
byggnation av SFR 2 kan kompenseras med bullerskärmning av 
transformatorstationen. Bergmassor från bygget kan användas för detta 
ändamål. 

3. SKB bör utreda möjligheten att alla transporter av bergmassor från 
byggnationen av SFR 2 kan gå med båt via hamnen i Forsmark. 

4. SKB bör för alla transporter använda hållbara transportsystem som är 
energieffektiva och drivs med förnybara bränslen eller el. 
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