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SERO Remissvar FUD 2016 – 31 dec 2016 

Plats för slutförvaret är ett mycket dåligt val 

Platsvalet i Forsmark är inte baserat på kriterierna  

- bästa plats  

- det bästa berget 

- den bästa metoden 

Forsmark är beläget i en geologiskt aktiv zon 

Grundvattnet på slutförvarsnivå har extremt hög salthalt 

Läget vid Östersjön innebär ökad risk för inläckande havsvatten. 

Platsen är belägen i ett Natura 2000 område 

Avstånd till kärnkraftverk i drift – c:a 1 km 

Bottensediment hamnområde kontaminerat av radioaktivt nedfall från Tjernobyl enl 

Helsingforskommissionen. 

SKB val av Forsmark riskerar att mycket försena ett bygge av deponi enl. KBS-3-metoden då 

risken för skador och störningar av driften vid  F 1 – 3 är mycket stor. Skulle SKB få tillstånd 

att bygga slutförvaret vid Forsmark enl. ansökan bör alla 3 reaktorerna först utrustas med 

oberoende härdkylning och att  utbrända bränslestavar, som hittils förvarats i avsvalnings-

bassängerna högt belägna i reaktorhallen flyttas till nya upplag med ett säkerhetsavstånd av 

minst 30 km från kärnkraftstationerna. I Fukushima orsakade dessa utbrända bränsleelement 

en stor del av utsläppsskadorna. 

SERO anser att den alternativa slutförvarsplatsen Hultsfred borde valts 

- Geologiskt stabil 

- Sött grundvatten 

- Avstånd till CLAB 55 km 

- Avstånd till kärnkraftverk i drift 55 km. 

- och om man väljer KBS-3-systemet eller ”djupa borrhål” 

SERO anser att man också måste utvärdera den s.k. ”dry cask”-metoden med avfallet i 

ovanjordsbehållare. Sverige har många nedlagda skjutfält och krigsflygbaser som inte är 

friklassade ur miljösynpunkt och där man rimligen torde kunna få tillstånd enl. MKB för 

uppställning av behållare enl.  ”dry cask”-metoden. 

Då förvar av den modellen sannolikt skulle komma att etableras i glesbygd runt om i 

landet skulle bevakningen av dessa ge en hel del sysselsättningstillfällen. 

Förtida avveckling  

Vid s.k. förtida avveckling (ett oegentligt uttryck, man kan bara stänga en 

reaktor ”i tid”, dvs. innan det händer någon form av olycka som begränsar 

tillträdet till platsen främst pga radioaktiva utsläpp) kommer likviditeten inom 

Kärnavfallsfonden att påverkas i betydende grad – detta måste beaktas och 
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nivåerna på avsättningarna till kärnavfallsfonden beslutas om innan beslut i den 

riktningen fattas. 

 

3.3.4  Långlivat avfall 

Under den tid det tar att uppföra Clink samt under den inledande driften av 

Clink kommer den mängd utbränt bränsle som mellanlagras i Clab överstiga den 

i dagsläget tillståndsgivna mängden på 8 000 ton bränsle. SKB har därför ansökt 

om och planerar åtgärder för att öka kapaciteten för mellanlagring av använt 

bränsle som en del av ansökan om uppförande och drift av Clink. 

 

SERO har vid upprepade tillfällen hävdat att det utbrända reaktorbränslet i 

CLAB bör överföras till torrlager. Inför en utbyggnad av lagringskapaciteten är 

ett lämpligt val torrlager när man samtidigt står i begrepp att upphandla nya 

transportbehållare från Holtec International som även tillverkar licensierade 

”Dry Cask”-behållare. 

 

Holtec International Storage Module Flood and Wind 
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CLAB och CLINK 

 

SERO anser att CLINK inte skall lokaliseras i anslutning till CLAB utan minst 30 km bort.  

 

Utformningen av CLAB innebär stora risker då detta är beroende av ett aktivt kylsystem. 

 

I händelse av haverier i dagens kylsystem (cirkulationssystem, vväxlare, kraftförsörjning) 

finns inget reservsystem – CLAB riskerar att komma i kokning efter c:a 10 dygn och den 

energimängd som riskerar att omvandlas kan ge utsläpp/skador motsvarande Fukushima. 

 

Vid haveri på nuvarande system bedömer SKB att man kan köpa reservkraftverk, pumpar och 

övrig utrustning ”på marknaden” för att säkerställa att CLAB inte överhettas. 

 

Det måste nog betraktas som naivt att inte ha ett oberoende nödkylsystem även vid CLAB av 

samma skäl som man bestämt (?) att alla kärnreaktorer med en viss återstående bedömd 

drifttidskall utrustas med.  
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Nollalternativ 

SERO anser: 

 Nollalternativet är idag lika med Aktivt mellanlager – CLAB  

 Ett nollalternativ kan inte accepteras som ett mellanlager under en tidsperiod som 

sträcker sig 35 år efter sista reaktorns stängning. Den sista reaktorn kan stängas så sent 

som 2045 med slutdeponi tidigast 2090. Troligen inom tre generationer från idag. 

 Nollalternativet är ett högriskprojekt som skyndsamt måste överföras till ett säkrare 

torrförvar av typ Dry Cask, en metod som framgångsrikt tillämpats i Fukushima. 

 Ytterligare hot mot Nollalternativ utöver vad vi framfört under rubriken CLAB och 

CLINK 

o Störning i tele/IT kommunikation (Attentat – aktualiserat mars 2016) 

 

 Dry Cask ger möjlighet till ökad mellanlagring över ytterligare 100 år med fördelar 

o Minskande deponeringstemperator 

o Minskande gammastrålning 

o Minskad belastning på kapselmaterial 

 
 

Kopparkapsel – en halvmesyr, ofullständigt undersökt 

 

Alternativa kapselmaterial har inte redovisats liksom samverkande faktorer i slutförvarsmiljön 

med höga tryck, temperaturer, joniserande strålning omgivande material och gaser i 

kombination med bl.a koppar som eventuell katalysator. 

 
Kopparkatalysator i samband med en strävan att hitta ett sätt att omvandla koldioxid till 

något nyttigt, har forskare från Oak Ridge National Labs snubblat över. En billig, 

rumstemperatur-katalysator för att omvandla CO2 till etanol. Den nya katalysatorn är 

tillverkad av koppar- nanopartiklar, som elektropläteras på ett substrat av kväve-dopade 

grafen nanospikes, allt ovanpå en bit av kisel halvledare. 

 
SERO 
 
Kan koppar som katalysator under ovan angivna betingelser påverka följande processer? 

- 8.1.3 Kopparkorrosion i rent, syrgasfritt vatten 
- 8.1.4 Strålningsinducerad korrosion 
- 8.1.5 Spänningskorrosion 
- 10.1.5 Mikrobiell sulfidbildning 

 
 
 

Ej redovisade ämnesområden 
 

Plutonium 
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SERO: Vad händer i England? 
 

Terrorism – Skalskydd 
 
SERO: Kan spelteori hjälpa till att skydda mot terroristattacker? 
 
Lessons Learned from the Fukushima Nuclear Accident for Improving Safety and 
Security of U.S. Nuclear Plants 

FINDING 4.1: The understanding of security risks at nuclear power plants and spent fuel 

storage facilities can be improved through risk assessment. Event trees and other 

representational formalisms can be used to systematically explore terrorist attack scenarios, 

responses, and potential consequences. Expert elicitation can be used to rank scenarios; 

develop likelihood estimates; and characterize adaptive adversary responses to various 

preventive, protective, or deterrence actions. The identification of scenarios may be 

incomplete, and the estimates developed through expert elicitation are subjective and can have 

large uncertainties. Nevertheless, risk assessment methods that focus on the risk triplet—

scenarios, likelihoods, and consequences—can contribute useful security insights. 

RECOMMENDATION 4.1A: The U.S. nuclear industry and the U.S. Nuclear Regulatory 

Commission should strengthen their capabilities for identifying, evaluating, and managing the 

risks from terrorist attacks. Particular attention is needed to broaden scenario identification, 

including asymmetric attacks; account for the adaptive nature of adversaries; account for the 

performance of plant security personnel in responding to the identified scenarios; estimate the 

potential onsite and offsite consequences of attack scenarios, including radioactive releases 

and psychological impacts; and develop strategies for countering the identified threats. 

RECOMMENDATION 4.1B: The U.S. Nuclear Regulatory Commission should sponsor a 

spent fuel storage (wet and dry storage) security risk assessment for U.S. nuclear plants. The 

primary objectives of this assessment should be to (1) develop and exercise the appropriate 

methodologies for characterizing risk and estimating uncertainties, and (2) explore the 

benefits of risk assessment for enhancing security at U.S. nuclear plants. This assessment 

should be subjected to independent review by technical peers (i.e., peer review) as part of the 

development process. 

 

Hot mot infrastruktur datasystem, kraftförsörjning 
 

SERO: Skydd mot IT angrepp av typ STUXNET? 

 

 

SERO´s granskningsgrupp för kärnavfall 

 

 

 

 

 

 

Olof Karlsson Roland Davidsson Leif Göransson 
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