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I denna rapport redovisar Naturskyddsföreningen och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) 
sina synpunkter på planerna för slutförvaring av det an-
vända kärnbränslet från den svenska kärnkraften. 
Kärnkraftindustrin, dvs Vattenfall, E.ON och Fortum, an-
söker den 16 mars i år, via sitt dotterbolag Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB, om tillstånd att få 
bygga ett slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk. Inför 
ansökan har Naturskyddsföreningen och MKG, där 
Naturskyddsföreningen är den största medlemsföreningen, 
deltagit i det samråd som genomförts enligt miljöbalken. 
MKG erhåller sedan 2005 medel ur Kärnavfallsfonden för 
att kunna delta i samrådet och i granskningen av ansökan. 
Föreningarna har under 2009 och 2010 lämnat in tre 
större samrådsinlagor till kärnavfallsbolaget SKB. 
Dessutom har föreningarna lämnat in yttrande till 
Strålsäkerhetsmyndigheten över bland annat bolagets se-
naste forskningsplan. Inlagorna och yttrandet publiceras 
samlade som en separat underlagsrapport.

Industrins ansökan lämnas till Miljödomstolen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten, som prövar den enligt miljö-
balken och kärntekniklagen. I ett inledande skede kommer 
myndigheten att granska ansökan och lämna ett yttrande 
över den är komplett nog för att fortsätta processen. 
Miljödomstolen avvaktar ett besked om att ansökan är bra 
nog innan den kungörs. Om prövningen sedan påbörjas 
kommer den att ta tre till fyra år. Efter yttranden från dom-
stol och myndighet är det sedan regeringen som tar det 
slutgiltiga beslutet. Om regeringen ger tillstånd kan ett slut-

förvar tas i drift i början på 2020-talet och driften skulle 
pågå till slutet av detta århundrade.

De frågeställningar som vi har lyft under samrådet kom-
mer vi att framföra till regeringen, berörda myndigheter 
och miljödomstolen under den kommande prövningen. De 
viktigaste frågorna rör dels brister i de barriärer av koppar 
och lera som ska garantera den långsiktiga miljösäkerheten, 
dels industrins val av plats för förvaret. I den här rapporten 
visar vi att frågorna är så allvarliga att det finns fog för att 
säga att kärnavfallsfrågan havererat.

 

Mikael Karlsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen

Kenneth Gunnarsson
Ordförande, MKG

Johan Swahn
Kanslichef, MKG
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Vid driften av de svenska kärnkraftverken produceras ra-
dioaktivt avfall. Det farligaste och det mest långlivade avfal-
let är det använda kärnbränslet. Detta avfall måste hållas 
isolerat från människa och miljö i hundratusentals år. Om 
det kommer ut i miljön är det fråga om en katastrof.

Sedan starten av det svenska kärnkraftsprogrammet har 
det producerats 7 000 ton använt kärnbränsle. Avfallet ligger 
nu i samlat i underjordiska bassänger i mellanlagret ”Clab” 
vid Oskarshamns kärnkraftverk i avvaktan på slutförvaring. 
Totalt förväntar sig industrin att 12 000 ton använt kärn-
bränsle kommer att behöva slutförvaras.

Sedan 1970-talet har kärnkraftsindustrin arbetat för att 
ta fram en slutförvarsmetod. Vattenfall, E.ON och Fortum, 
och deras kärnkraftsbolag, har bildat ett dotterbolag, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB, för hantera deras ansvar för 
kärnavfallet. Kärnavfallsbolaget SKB har alltså kraftindu-
strins uppdrag att ta fram de slutförvarslösningar som lag-
stiftningen kräver.

Den 16 mars 2011 ansöker kärnavfallsbolaget SKB om 
tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. 
Ansökan gäller en lokalisering strax söder om Forsmarks 
kärnkraftverk. I juni 2009 beslutade bolaget att välja 
Forsmark framför en lokalisering vid Oskarshamns kärn-
kraftverk. Bolaget hade gjort platsundersökningar vid bägge 
verken, men en preliminär säkerhetsanalys visade att berget 
i Forsmark hade färre grundvattenförande sprickor.

Trots att det är ett bolag helägt av kraftindustrin har SKB 
arbetat intensivt för framstå som ett allmänintresse. Men 
den forskning och utveckling industrin bedrivit i bolagsform 
har inte varit öppen för allmän granskning. Kraftindustrin 
har genom kärnavfallsbolaget SKB fritt kunna styra resur-
serna för forskning och utveckling och har haft nästan obe-
gränsade resurser för att bedriva PR-arbete för sin syn på 
olika aspekter på slutförvarsfrågan, inklusive den viktigas-
te frågan – den långsiktiga säkerheten.

Den svenska lagstiftningen lägger ansvaret för att ta hand 
om det radioaktiva avfallet på de som producerar det. 

Kraftindustrin ska vart tredje år lämna in en allsidig forsk-
ningsplan som visar att den tar sitt ansvar. Efter en remiss-
hantering och granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten 
och Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande vetenskapliga 
organ, måste regeringen ge sitt godkännande av planen. 
Annars får inte kärnkraftverken drivas vidare. Hittills har 
regeringen, några gånger efter att ha angett villkor för indu-
strins fortsatta arbete, godkänt planen. 
Strålsäkerhetsmyndigheten saknar laglig grund att genom-
föra egna granskningar av bolagets arbete eller för att kunna 
ställa krav på bolaget.

Det svenska slutförvarsprojektet finansieras via medel 
som har byggts upp i Kärnavfallsfonden. Ungefär ett öre per 
producerad kilowattimme i kärnkraftverken betalas in i 
fonden. Hela det svenska kärnavfallsprogrammet, inklusive 
rivning av kärnkraftverken beräknas kosta över 120 miljar-
der i dagens penningvärde. I Kärnavfallsfonden finns för 
närvarande drygt 40 miljarder. För hanteringen av det an-
vända kärnbränslet och framtagningen av KBS-metoden har 
hittills använts drygt 30 miljarder, varav nästan hälften är 
kostnader som kan härröras till slutförvaringen av använt 
kärnbränsle.

Den metod som kraftbolagen vill använda för att slutför-
vara det använda kärnkraftbränslet kallas KBS-metoden (se 
figur 1). Metoden går ut på att det grävs ut tunnlar på ca 500 
meters djup i berget. I tunnlarnas golv borras det ut hål. I 
hålen deponeras sedan kapslar som innehåller de utbrända 
bränslestavarna. Eftersom bränslestavarna är långa är kap-
seln 5 meter hög och den har en diameter på 1 meter. Varje 
kapsel väger 25 ton och innehåller ca 2 ton använt kärn-
bränsle. Kapseln är gjord av koppar med en tjocklek på 5 cm. 
Totalt kommer ca 6 000 kapslar att behöva deponeras. Runt 
kapslarna fylls det sedan på med lera av en typ som benämns 
bentonitlera. Även deponeringstunnlarna och andra utrym-
men under mark fylls med lera.

Valet av kapselmaterial har ansetts som avgörande för 
den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar enligt KBS-Valet 
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Figur 1. KBS-metoden
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av kapselmaterial har ansetts som avgörande för den lång-
siktiga säkerheten av ett slutförvar enligt KBS-metoden. I 
det svenska urberget rinner det grundvatten som har ett 
utbyte med jordytan och därmed med människa och miljö. 
Vid en kustnära lokalisering sker ett flöde upp ur marken 
även från ett djup på 500 meter. 

Grundvattnet innehåller ämnen som kan angripa kap-
seln. Eftersom inget radioaktivt material får läcka ut på 
hundratusentals bör kapselmaterialet väljas så att det är så 
motståndskraftigt mot korrosion som möjligt. I slutet av 
1970-talet gjordes utvärderingar av olika kapselmaterial och 
resultatet blev att koppar valdes. Koppar korroderar (”ros-
tar”) i luft eftersom det angrips av syrgas. I ett slutförvar 
skulle däremot syret försvinna efter tillslutning. Vid tid-
punkten för valet av koppar som kapselmaterial var den 
vetenskapliga utgångspunkten att i en syrgasfri miljö, som 
antogs vara fallet i slutförvaret, skulle koppar inte korro-
dera. 

För att göra risken för att kopparkapseln skulle angripas 
av grundvattnet ännu mindre skulle leran kring kapseln 
förhindra att grundvatten nådde kapseln. Bentonitlera har 
egenskapen att den sväller kraftigt genom att absorbera vat-
ten. Efter deponeringen av kapseln och leran kring kapseln 
ska tillströmmande grundvatten leda till att leran sväller 
och därmed skyddar kapseln.

Med tiden visade det sig att bakterier som finns även på 
djupet i berget kunde producera en svavelprodukt som är 

starkt korrosiv för koppar. Men i och med att leran ska vara 
tät så skulle detta inte vara ett större problem för KBS-
metoden. Enligt beräkningar som kärnavfallsbolaget SKB 
gjort så ska problem med svavel och bakterier kunna för-
störa högst 1 mm av den 5 cm tjocka kopparkapseln på 
hundratusen år.

Sverige skiljer sig från flera andra länder eftersom det är 
konstgjorda barriärer som i första hand ska garantera den 
långsiktiga säkerheten. Även om Finland, Storbritannien, 
Kanada och flera andra länder ser KBS-metoden som lo-
vande för slutförvaring – Finland har till och med formellt 
valt metoden och en plats för lokalisering – så har många 
andra länder valt metoder där den grundläggande säkerhe-
ten bygger på en naturlig barriär. I Frankrike, Belgien och 
Schweiz ska slutförvaret placeras i lerformationer. I Tyskland 
i saltformationer. I USA var planen tills helt nyligen att pla-
cera slutförvaret i en öken där bergets torrhet skulle skydda 
från angrepp på avfallet och förhindra utsläpp. När den 
grundläggande säkerheten är en naturlig barriär så används 
vanligt stål som kapselmaterial, något som enligt kärnav-
fallsbolaget SKB inte skulle vara möjligt med KBS-
metoden.
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Haveri för kärnavfallet! – är det inte att ta i?

Det använda kärnbränslet är det mest farliga radioaktiva 
avfallet. Det ska isoleras på ett helt säkert sätt från män-
niska och miljö i hundratusentals år. Det är en självklarhet 
att den metod som ska användas för slutförvaringen av detta 
avfall ska vara den säkraste som finns. Allt annat innebär 
en ökad risk för att framtida generationer ska drabbas av 
miljöpåverkan som dagens generation har ansvar för. 
Dessutom gäller försiktighetsprincipen. Om det finns väl-
grundad tvekan om att den metod man funderar på att 
använda kan innebära en allvarlig miljörisk bör man söka 
efter något bättre.

Hur är då läget inom det svenska kärnavfallsområdet när 
den svenska kraftindustrin känner sig redo att ansöka om 
tillstånd för att få bygga ett slutförvar? Verkar metoden utan 
tvekan säker? Verkar det vara den bästa metoden? Verkar 
det som att den bästa platsen för slutförvaring är vald? Har 
allt forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till 
ansökan gjorts med full öppenhet? Eftersom det är relativt 
lätt att svara nej på alla dessa frågor, finns det gott fog för att 
säga att arbetet havererat.

Det finns en skarp, bred och växande vetenskaplig kritik 
som gör gällande att kärnavfallsbolaget SKB inte har en 
tillräcklig kunskap om hur barriärerna av koppar och lera 
kommer att bete sig i slutförvaret. Det gäller både på kort 
sikt i de tusentals år då det använda kärnbränslet är varmt, 
och i perspektivet hundratusentals år, då slutförvaret utsätts 
för påfrestningar från upprepade istider.

Det finns kritik mot att SKB inte i tillräcklig omfattning 
tagit hänsyn till risker för intrång i slutförvaret. Det gäller 
både långsiktiga risker för kärnvapenspridning (vapenma-
terialet finns i det använda bränslet) och risker för att in-
trång görs på grund av mytbildning när informationen om 
förvaret gått förlorad (exempelvis att rika resurser är un-
dangömda).

Det finns en ökande kunskap som stödjer att den alter-
nativa metoden djupa borrhål – som innebär deponering av 
avfallet på 3-5 km djup – skulle kunna vara säkrare, både 
miljömässigt och vad gäller risker för intrång. Och om KBS-

metoden ändå ska användas så kan kraftigt ifrågasättas om 
en kustnära lokalisering i en så kallad egeotektonisk skjuv-
zon (se vidare nedan) är den miljömässigt bästa lokaliser-
ingen.

När det slutligen finns stora frågetecken kring den veten-
skapliga kvaliteten på och integriteten i den forskning som 
kärnavfallsbolaget SKB bedriver så finns det faktiskt skäl 
att fråga sig om inte det är dags för en grundläggande för-
ändring av det svenska kärnavfallssystemet. Det är dags för 
en ny svensk modell.

Figur 2. Korrosion av koppar och förstörd lera
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Säkerheten för KBS-metoden bygger i första hand på att de 
konstgjorda barriärerna av koppar och lera fungerar. Berget 
kan fördröja ett utsläpp och vissa radioaktiva ämnen kan 
fastna på vägen upp till ytan, men om inte de tekniska bar-
riärerna håller så fungerar inte metoden. 

Det är nu vetenskapligt klarlagt att kopparkapslarna kan 
fortsätta att korrodera i slutförvaret även efter syret i förva-
ret förbrukas, till skillnad från vad som varit den gängse 
uppfattningen sedan KBS-metoden togs fram på 1970-talet. 
Syret försvinner på storleksordningen några månader och 
kopparkapslarna fortsätter brytas ner.

I det relativt torra berget i Forsmark tar det tusentals år 
innan bentonitleran har svällt på det sätt som behövs för att 
skydda kopparkapseln från korrosion. De senaste årens rön 
om hur koppar korroderar i slutförvarsmiljön visar att kop-
parkapslarna kommer att fortsätta korrodera tills leran blir 
tät. Men detta kan alltså ta tusentals år, vilket är samma 
tidsperiod under vilken kopparkapslarna avger sin mesta 
värme.

Med de höga temperaturer som finns i slutförvaret – kop-
parkapslarna är närmare 100 grader heta – fortskrider kor-
rosionen relativt snabbt. Den strålning som kommer från 
kapslarna ökar också på korrosionshastigheten – även detta 
en process som SKB undvikit att studera men där det finns 
helt nya forskarrön. 

Även om berget i Forsmark är relativt torrt finns det till-
räckligt med vatten i bentoniten för att korrosion ska ske. 
Dessutom finns det olika ämnen i vattnet, bland annat sva-
vel och klor, som påskyndar processerna. I värsta fall blir 
det saltindustning på kopparytan som ger en risk för riktigt 
kraftiga korrosionsangrepp. När korrosionen väl kommit 
igång så fortsätter den lätt på djupet genom gropfrätning.

Kopparkapslarna är 5 cm tjocka. Även om det blir grop-
frätning så tar det en bra stund innan det går hål på kaps-
larna. Men det rör sig enbart om hundratals till kanske tusen 
år framåt i tiden. I jämförelse med längden för det radioak-
tiva avfallets farlighet är detta en mycket kort period.

Exakt hur avfallet skulle transporteras till ytan vid en läcka 
är svårt att bedöma. Eftersom kärnavfallsbolaget SKB aldrig 
har tänkt sig att en läcka ska kunna ske så snabbt så saknas 
det scenarier och beräkningar för transporten upp till ytan. 
Men eftersom inte heller leran som ska täta depositions-
tunnlar och andra utrymmen under jorden kommer att ha 
hunnit svälla för att förhindra vattenflöden så kan de mer 
flyktiga radioaktiva ämnena som cesium, strontium och jod 
komma upp till ytan relativt snabbt. Resultatet blir en kon-
taminering, först av grundvattnet, och sedan av hela ytan 
ovanför slutförvaret. Andra ämnen följer efter. En del fast-
nar i berget, men mycket kommer ut och sprids även ut i 
Östersjön. Området kan då förbli kontaminerat och obebo-
eligt i hundratusentals år.

Fram till för några år sedan var den gängse uppfattning-
en att kärnkraftsindustrins KBS-metod var ett flerbarriär-
system. De flesta trodde att kärnavfallsbolaget SKB hade 
nog med kunskap om kopparkorrosion för att visa det. När 
det nu visar sig att koppar korroderar i betydligt högre takt 
än tidigare antagits, om inte leran är helt tät runt omkring, 
blir situationen en helt annan. Leran är egentligen den enda 
barriären. Blir inte leran tät så fungerar inte KBS-metoden. 
Det är till och med så att om leran är så tät som den måste 
vara så duger det lika bra med stål som kapselmaterial. Stål 
skulle inte heller korrodera särskilt snabbt med en så tät 
lera.

Kopparkapseln som grunden för KBS-metodens lång-
siktiga säkerhet har visat sig inte alls hålla.

Problem med KBS-metodens säkerhet redan under 
de första hundratals åren
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Om ett slutförvar enligt KBS-metoden skulle byggas i berget 
strax söder om Forsmarks kärnkraftverk så finns det en stor 
risk för att det blir fråga om en miljökatastrof i ett tusenårs-
perspektiv. Men när kopparkapslarna bryts ner påverkas 
även leran. Även värmen från kapslarna påverkar leran.

Leran hinner inte svälla för att förhindra korrosion av 
kapslarna under de första tusen åren. Men sedan är det stor 
risk för att leran är så förstörd att den aldrig sväller på ett 
sätt som gör den tät nog för att stoppa korrosion. När kop-
parkapslarna svalnar med tiden så avtar korrosionshastig-
heten. Men utan en tät lera så fortsätter den fast på en lägre 
nivå.

Om leran aldrig blir tät så påverkar det den långsiktiga 
säkerheten. KBS-metodens barriärer ska förhindra läckor 
i hundratusentals år. Låt oss göra vissa antaganden. Det är 
fortfarande inte klarlagt exakt hur korrosionen kommer att 
gå till och exakt hur fort den går de första tusentals åren efter 
deponeringen av avfallet så anta att kapslarna bara har bli-
vit lite skadade inledningsvis. Men att leran skadats så att 
den inte är tät. Om leran inte är tät kommer korrosionen 
fortsätta med en hastighet av 2-5 mm per tusen år. Med 
gropfrätning har förmodligen slutförvaret i så fall havererat 
innan den första istiden kommer. Men när den kommer så 
är loppet hur som helst kört.

Även i den säkerhetsanalys som kärnavfallsbolaget SKB 
hoppas gäller så sker de riktigt stora påfrestningarna under 

de upprepade istider som förväntas komma under de när-
maste hundratusen. Det är mycket svårt att veta, men ett 
vanligt scenario är nästa istid kommer om cirka tiotusen år. 
Det är svårt att ta till sig vad den långsiktiga säkerheten 
betyder i ett perspektiv där isen ändå omöjliggör för någon 
att bo ovanför slutförvaret. Men vårt ansvar för miljön lig-
ger bortom nästa istid. När människor och djur vandrade 
in i östra Uppland efter förra istiden så möttes de inte av en 
miljö som var obeboelig. Det är vårt ansvar att se till att det 
är fallet också efter nästa istid.

Ett slutförvar som redan är försvagat kommer att påver-
kas mycket kraftigt av en istid. Hela berget kommer att röra 
sig ner och upp och det kommer att vara risker för mycket 
stora jordbävningar. När isen rör sig fram och tillbaka över 
slutförvaret så blir det kraftigt förändrade grundvatten-
strömningar i slutförvaret. Saltare vatten kan tränga in un-
derifrån och öka korrosionen. När isen drar sig tillbaka 
pumpas grundvatten neråt till förvaret. Permafrost kan 
skada leran ytterligare.

Det är mycket svårt att förstå exakt hur slutförvaret skul-
le påverkas av en istid. Men enligt den kunskap som finns 
idag är det rimligt att anta att stora delar av avfallet i slut-
förvaret har spritts ut över en större yta efter isen dragit sig 
tillbaka efter en istid.

Problem med miljösäkerheten för KBS-metoden i 
perspektivet hundratusentals år 
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Långsiktiga problem med intrång

Förutom de allvarliga riskerna som finns för en miljökata-
strof om kraftindustrins KBS-metod används för slutför-
varing av det använda kärnbränslet så finns det risk för 
intrång i förvaret. Eftersom ett slutförvar bara ligger på 500 
m djup är det relativt lätt att ta sig ner till slutförvaret. 
Teknik för gruvbrytning till likande djup har funnits i 
hundratals år. Men ännu enklare är det att ta sig ner i de 
tunnlar och schakt som redan finns och som till stor del är 
fyllda med lera. Att hindra framtida generationer från att 
ta sig ner i gångar som bara är fyllda med lera verkar ogör-
ligt.

Varför skulle då framtida generationer vilja ta sig ner i 
slutförvaret? Ja, ett problem som slutförvarsprojektet måste 
ta hänsyn till är att det finns plutonium i det använda kärn-
bränslet som ska slutförvaras. Plutonium är ett ämne som 
används för att göra kärnvapen. Efter att ett slutförvar av 
KBS-typ tillsluts måste förvaret övervakas enligt de inter-
nationella avtal som ska förhindra kärnvapenspridning. 

Men plutoniumet finns kvar i hundratusen år. Det är alltså 
fråga om ett mycket långsiktigt behov av övervakning och 
av informationsöverföring långt in i framtiden. Särskilt om 
det globala energisystemet långsiktigt endast kommer att 
använda förnybar energi kan det bli problem. I en sådan 
energiframtid finns ingen kärnkraft och det blir då uppen-
bart att det enklaste sättet att få tag på plutonium blir i slut-
förvaren för använt kärnbränsle.

På grund av kärnvapenspridningsrisken är det viktigt att 
information om slutförvaret förs in i framtiden. Men med 
de långa tidsperspektiv som det handlar om är det mycket 
möjligt att den exakta informationen går förlorad och er-
sätts av rykten och myter. Det finns uppenbarligen risker 
för att framtida generationer tar sig in i slutförvaret i jakten 
på en värdefull resurs. I stället hittar de ett farligt avfall och 
kan ta kontaminerad koppar upp till ytan. Och när väl slut-
förvaret är öppnat är det lättare för radioaktiva ämnen från 
ett läckande slutförvar att spridas till ytan.
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Om nu KBS-metoden inte är en slutförvarsmetod som be-
döms fungera, finns det några alternativ? Ett alternativ som 
har varit aktuellt i många år är metoden djupa borrhål. 
Metoden innebär att i stället för att gräva tunnlar 500 m ner 
i berget så borras det ner till ca 5 km djup. Sedan deponeras 
avfallet i kapslar på mellan 3 till 5 km djup (se figur 3). 
Metoden skulle kunna ge både en ökad miljösäkerhet jäm-
fört med KBS-metoden och en minskad risk för intrång.

Det som ger en ökad miljösäkerhet är att det finns en 
stark grundläggande och naturlig barriär som ska garan-
tera den långsiktiga säkerheten. I berget ökar salthalten i 
grundvattnet med djupet. Lite beroende på lokaliseringen 
så innebär detta att det bildas ett slags spärrskikt på mellan 
1 och 2 km djup. Grundvattnet under denna nivå har inget 
utbyte med grundvattnet ovanför. Vattnet på djupet är mil-
jontals år gammalt i den meningen att det inte har varit i 
kontakt med jordytan i den tidsperioden. Och det bedöms 
inte att vara annorlunda i framtiden.

Om det använda kärnbränslet kapslas in och deponeras 
i borrhål nere på sådana djup förblir avfallet isolerat från 
människa och miljö till dess att dess farlighet har avtagit. 
Det är både varmare och hetare i grundvattnet på djupet. 
En inkapsling av avfallet ger ett extra skydd och gör meto-
den till ett flerbarriärsystem, men kapseln kommer att för-
störas med tiden.

Genom att avfallet är deponerat mycket djupare är det 
även svårare att komma åt. Detta innebär att behovet av 
övervakning av ett borrhålsslutförvar är betydligt lägre. 
Återtagbarheten av avfallet minskar men det kommer att 
vara möjligt att återta material ur borrhålet ända fram tills 
det försluts. Återtagning av deponerat avfall under drifts-
fasen ska vara helt möjlig.

Kärnavfallsbolaget SKB har genom lagstiftningen genom 
åren tvingats att undersöka alternativa metoder till KBS-
metoden. Redan på 1980-talet utförde bolaget de första ut-
redningarna om djupa borrhål och fann att metoden hade 

Finns det bättre alternativ? Djupa borrhål?

Figur 3. Metoden djupa borrhål
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fördelar. Sedan dess har SKB med alla nästan medel försökt 
avfärda metoden eftersom den utför ett så uppenbart hot 
mot dess egen KBS-metod. Trots att bolaget genom åren 
tvingats göra flera utredningar av djupa borrhål har proble-
men ständigt betonats från industrins håll. I samband med 
ansökan kommer bolaget ännu en gång presentera en ut-
redning som ska visa att KBS-metoden är överlägsen meto-
den djupa borrhål.

Problemet för kärnavfallsbolaget SKB är att den tekniska 
utvecklingen av borrteknik och hur man kan arbeta på dju-
pet med olika instrument i borrhål har förbättrats drama-
tiskt sedan 1980-talet. Att metoden skulle vara tekniskt 
genomförbar på ett säkert sätt blir allt mer uppenbart. 
Dessutom har den vetenskapliga kunskapen om geologin 
och hydrologin på djupet med tiden gett ett ökat stöd för att 
metoden kan ge en bättre långsiktig miljösäkerhet.

Det återstår en del forskning och utveckling innan den 
metoden djupa borrhål kan användas. Men det finns ett 
stort och växande intresse för metoden i bland annat USA, 
och med en rejäl satsning så skulle metoden kunna vara 
utvecklad till en nivå så att en riktig säkerhetsanalys kan 
göras inom en tioårsperiod.

Kärnavfallsbolaget SKB har även framfört att metoden 
djupa borrhål skulle bli dyr att genomföra. Givetvis tillkom-
mer det kostnader för metodutveckling, men med tanke på 
skillnaden i den teknik som metoden använder är det fullt 
möjligt att de totala kostnaderna för att använda djupa borr-
hål skulle kunna bli lägre än kostnaderna för KBS-
metoden.

Naturskyddsföreningen och MKG har sedan 1990-talets 
början ansett att metoden djupa borrhål måste undersökas 
ytterligare eftersom den skulle kunna ha en större miljösä-
kerhet än KBS-metoden. Men även myndigheterna och re-
geringen har velat att kärnavfallsbolaget SKB ska utreda 
djupa borrhål på ett bättre sätt. Senast i november 2008 i 
samband med att regeringen godkände den senaste treåriga 
forskningsplanen Fud-07 sattes som ett villkor att kärnav-
fallsbolaget skulle göra en ny särskild alternativredovisning, 
särskilt med avseende på metoden djupa borrhål. I sin se-
naste rapport om läget inom kärnavfallsområdet som pu-
blicerades i februari 2011 ansåg Kärnavfallsrådet – reger-
ingens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor 
– att det måste finnas ett fullgott underlag i den kommande 
ansökan för att kunna bedöma alternativa sätt att lösa slut-
förvarsfrågan på . Även rådet har lagt en hel del fokus på just 
djupa borrhål.

Bland dem som förordar en kraftig utveckling av kärn-
kraften i världen hävdas ibland att nya reaktorkonstruktio-
ner skulle kunna möjliggöra att avfallet kan transmuteras 
och göras mindre farligt och långlivat. Med tanke på osä-
kerheten i att en sådan framtid blir av – den är inte miljö-
mässigt önskvärd – och att det ändå kommer att finnas 
avfall som måste slutförvaras i tusentals år så finns det star-
ka skäl att fortsätta att ta fram slutförvarslösningar som kan 
användas för högaktivt och långlivat avfall.
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Det har pågått en platsvalsprocess för ett slutförvar för an-
vänt kärnbränsle i Sverige sedan 1970-talet. Avsikten var 
från början att slutförvaret skulle placeras i det bästa sprick-
fria berget som kunde hittas. Provborrningar pågick i olika 
bergformationer runt om i Sverige till mitten av 1980-talet. 
Borrningarna mötte oftast kraftigt lokalt motstånd. När 
demonstrationerna mot provborrningar i Almunge öster 
om Uppsala 1985 blev uppmärksammade i riksmedia så 
tvingades kärnavfallsbolaget SKB att byta strategi.

Bolaget gick i stället ut och frågade landets kommuner 
vilka som var intresserade av ett det gjordes en förstudie för 
ett slutförvar i kommunen. Förutom flera kärnkraftskom-
muner och intilliggande kommuner var det två norr-
landskommuner, Storuman och Malå, som nappade. När 
folkomröstningar sa nej till SKB i de bägge norrlandskom-
munerna och några andra kommuner tackat nej återstod i 
slutet av 1990-talet endast kärnkraftskommunerna 
Oskarshamn och Östhammar, samt Hultsfreds kommun, 
öster om Oskarshamn.

Vid det skedet hade SKB redan bestämt sig för att det inte 
var viktigt att hitta den bästa platsen längre. Nästan allt berg 
i Sverige skulle säkert kunna härbärgera ett slutförvar ef-
tersom de konstgjorda barriärerna av koppar och lera var 
det som gjorde metoden säker. Hultsfred valdes bort och i 
Oskarshamns och Östhammars kommun bestämde bolaget 
att berget kring kärnkraftverken säkert skulle duga. 

Platsundersökningar påbörjades i början av 2000-talet. I 
juni 2009 bestämde sig SKB för att välja berget i Forsmark 
där det var färre sprickor i berget.

Men är Forsmarkberget lämpligt för ett slutförvar? 
Geologin i Forsmark är relativt ovanlig i Sverige. Forsmark 
ligger mitt i en så kallad geotektonisk skjuvzon. Dessa zoner 
utgör avlastningar av de spänningar som orsakas av konti-
nentalrörelserna. Även om den zon som går genom Forsmark 
anses vara inaktiv är riskerna för jordbävningar större i 
dessa zoner än på andra platser. Två andra zoner går genom 
Skåne och norra Norrland och är anledningen till att det 
där oftare är jordbävningar än på andra ställen i landet. 
Även om zonen genom Forsmark är inaktiv nu så är det 
inget som säger att den kommer att förbli det i det långa 
tidsperspektiv som slutförvaret ska vara säkert. Zonen skul-
le vara särskilt utsatt för jordbävningar under en istid.

En annan istidsproblematik är de bergspänningar som 
finns i berget i Forsmark. Även om SKB anser att det är 
omöjligt skulle markrörelser och jordbävningar under en 
istid kunna spräcka isär hela slutförvaret. Speciellt om själ-
va förvaret utgör en brottanvisning genom berget.

En annan fråga som varit viktig i diskussionerna om den 
miljömässigt bästa platsen för ett slutförvar av KBS-typ är

Är bästa platsen bredvid ett kärnkraftverk – i en 
tektonisk skjuvzon?

Figur 4. Fördelar med en inlandslokalisering
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den som rör begreppet storregional grundvattenströmning. 
Frågan är inte så komplicerad som det låter. På olika platser 
rinner grundvatten uppåt eller neråt i berggrunden. Under 
hav, sjöar, vattendrag och våtmarker strömmar vatten uppåt. 
För att balansera dessa flöden strömmar vatten på andra 
platser neråt. Över större områden sker motsvarande rörel-
ser på djup ner till över en kilometer (se figur 4).

Om ett slutförvar enligt KBS-metoden placeras vid kus-
ten, såsom i fallet med Forsmarks och Oskarshamns kärn-
kraftverk, strömmar grundvattnet uppåt från förvaret. Men 
om slutförvaret í stället skulle placeras i ett inströmnings-
område inåt landet skulle det ta betydligt längre tid för en 
läcka att nå markytan. Tider på upp till 50 000 år har disku-
terats och det är en avsevärd tid i förhållande till den tid 
slutförvaret måste vara säker.

Ett skäl till att Hultsfreds kommun ansågs vara intressant 
för ett slutförvar var just frågan om storregional grund-
vattenströmning. När SKB valde bort Hultsfred gjordes 
det utan att ta hänsyn till denna frågeställning. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har dock hållit denna fråga ak-
tuell fram till prövningen av ansökan. Frågan om platsvalet 
är gjort med hänsyn till bästa möjliga teknik kan även 
komma att gälla frågan om storregional grundvattenström-
ning.
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MKG och Naturskyddsföreningen har i det samråd som 
pågått inför ansökan om att få bygga ett slutförvar granskat 
kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete. Speciellt intres-
sant, med tanke på möjliga problem med de konstgjorda 
barriärerna, har varit de försök som bolaget utför på koppar 
och lera.

En viktig del av forskningsunderlaget för att förstå hur 
koppar och lera beter sig i en verklig slutförvarsmiljö är de 
försök som pågår i berglaboratoriet under Äspö i närheten 
av Oskarshamns kärnkraftverk. I flera försök har koppar-
föremål i olika storlekar deponerats i lera – allt från ett full-
skaleförsök med uppvärmda kopparkapslar till små bitar 
koppar som stoppats ner i leran.

I sin granskning av barriärforskningen i Äspölaboratoriet 
har MKG uppfattat att resultaten pekar på att koppar fort-
sätter korrodera med förvånande höga hastigheter även 
efter syret har förbrukats i olika försök. Detta är inte förvå-
nande med tanke på den nya kunskap som finns om hur 
koppar kan korrodera, men resultaten har förnekats eller 
dolts av SKB. Rapporter har inte publicerats och när de väl 
kommer fram är de tillrättalagda.

Strålsäkerhetsmyndighetsmyndigheten har också upp-
märksammat detta problem och genomförde under våren 
2010 en granskning av kvalitetssäkringen av SKB:s koppar-
korrosionsforskning i Äspö-laboratoriet. De externa engel-
ska konsulter som genomförde granskningen fann stora 
problem med SKB:s forskning (SSM rapport 2010:17). 
Granskarna var speciellt kritiska till hur SKB publicerade 
forskningsresultat och upptäckte ett fall där kärnavfallsbo-
laget fuskat i redovisning av resultaten från ett försök som 
gällde kopparkorrosion.

Vid en närmare granskning har det visat sig att SKB redo-
visar resultaten av forskningen utan att referera till de 
konsultrapporter som finns och som innehåller resultaten 
i mer obearbetad form. Detta är helt ovetenskapligt. 
Naturskyddsföreningen och MKG har i samrådet begärt att 
SKB ska offentliggöra alla de konsultrapporter med resultat 
från försök på koppar och lera i Äspö-laboratoriet som bo-
laget anser vara interna. Bolaget har än så länge vägrat.

I samband med ansökan är det möjligt att SKB offentlig-
gör en rapportserie med resultat från Äspö-laboratoriet som 
benämns IPR-rapporter. MKG har sedan f lera år kunna 
ta del av dessa rapporter och vet att det inte räcker. I 
denna rapportserie hamnar bara utvalda konsultrappor-
ter som SKB anser stödjer dess uppfattning. SKB agerar 
utifrån en policy som anger att endast resultat som bola-
get litar och tror på ska publiceras. För att uppfylla up-
penbara krav på vetenskaplighet måste alla konsultrap-
porter med resultat från Äspö-laboratoriet offentliggöras. 
Naturskyddsföreningen och MKG har gjort en lista över 
rapporter som är särskilt viktiga. Rapporter från LOT-
försöket, återtagsförsöket med flera finns på listan.

1  http://www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkg-skickat-en-
samradsinlaga-till-skb-om-kopparkorrosion-lererosion-och-ra

Brister i kärnavfallsbolaget SKB:s forskning
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Koppar är inte mycket bättre än stål i ett slutförvar av KBS-
typ. Hela grunden för det svenska slutförvarsprojektets 
långsiktiga miljösäkerhet visar sig vara felaktig Hur kan ett 
projekt få pågå i trettiofem år utan att en så pass viktig fråga 
upptäcks? Det är tack vare det civila samhället och forskare 
som orkat stå emot hård kritik från kärnavfallsbolaget SKB 
som frågan har lyfts fram.  Hela det svenska systemet väg-
rade inledningsvis att tro att det kunde vara sant. 
Grupptänkandet var totalt.

Till slut visade det sig att forskarna hade rätt. En av dem 
försökte göra samma sak redan i mitten av 1980-talet men 
blev då nedtryckt av systemet.

Hur kunde det gå så här fel? För det första var det ett 
misstag att utan att ange långt striktare villkor ge allt ut-
vecklingsansvar och alla resurser till kärnkraftsindustrin 
för att lösa slutförvarsfrågan. Det har funnits alldeles för 
lite resurser till från industrin fristående forskning. Att 
kräva att industrin själv ska hitta problem med sitt eget ar-
bete är inte en klok lösning.

Att sedan låta industrin bilda ett aktiebolag för att ta 
hand om frågan var också ett tydligt misstag. 
Kärnavfallsbolaget SKB står utan offentlig insyn. Bolaget 
har kunnat välja en redovisning av resultat som passar dess 
sak och kan välja att inte offentliggöra resultat som miss-
gynnar bolaget.

För att det svenska systemet skulle ha haft en rimlig chans 
att fungera hade det behövts en stark, självständig och vet-
girig myndighet. I stället så fanns det nästan ingen kritisk 
granskning från den ledande myndigheten, Statens 
Kärnkraftinspektion, under hela 1980-talet och 1990-
talet.

Det är dags för en ny svensk modell. Både kraftindustrin 
och politiken måste ta ett långt större ansvar för att räta upp 
det havererade kärnavfallsprojektet. Vattenfall, E.ON. och 
Fortum måste ta kontroll över SKB och se till att bolaget får 
en ledning som dels ser till att all kunskap som finns i bola-
get blir offentlig, dels garanterar att bolagets medarbetare 
samarbetar fullt ut med myndigheten och de utredningar 
som tillsätts för att få en tydligare bild av vad som hänt.

På den politiska nivån behöver utredningar tillsättas. Det 
är för det första viktigt att utreda hur frågan kunde hamna 
så snett och hur den kunskap som genererats men dolts ska 
komma till allmän kännedom. För det andra, och viktigare, 
behövs en parlamentarisk utredning som tittar framåt och 
som lägger grunden för en ny svensk modell där ansvaret 
för att betala för ansvaret ligger på industrin, men där det 
finns ett annat system för hur forsknings- och utvecklings-
arbetet fungerar. Den utredningen måste åter gå igenom 
läget, alternativen vad gäller metoder och platser, och sä-
kerställa att tydligare kriterier för avfallet sätts upp.

Hur kunde det bli så här fel?  
– Dags för en ny svensk modell!
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I denna rapport sammanfattas de synpunkter Natur skyddsföreningen och föreningen Miljö-
organisation ernas kärnavfallsgranskning, MKG, de senaste åren framfört på planerna för slut-
förvaring av det använda kärnbränslet från den svenska kärnkraften.
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