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Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s 
Fud-program 2016” (SSM 2016-3612) 

Luleå tekniska universitet (LTU) har av Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanats inkomma med 
synpunkter på Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2016 – Program för forskning, 
utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (SSM 2016-
3612). Remissen syftar till att inhämta upplysingar om sådant som är av betydelse för 
Strålsäkerhetsmyndighetens gransking och utvärdering av Fud-program 2016 i fråga om (1) planerad 
forsknings- och utvecklingsverksamhet, (2) redovisade forskningsresultat, (3) alternativa hanterings- och 
förvaringsmetoder, samt (4) de åtgärder som avses bli vidtagna. Sakkunnig i yttrandet har varit professor 
emeritus, tekn. och fil. Dr., Roland Pusch vid Geoteknik, Avd för Geoteknologi, Institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser. 
 
Sammanfattning 
Yttrande över SKB:s Fud-program 2016 för långlivat och högaktivt radioaktivt avfall ges med avseende 
på Fortsatt forskning och teknikutveckling, Kärnbränsleförvarets stabilitet, och Deponering i djupa 
borrhål.  
Universitet vill i remissvaret särskilt framföra att: 

• Forskningen borde inriktas mera mot ingenjörsbarriärerna och berget närmast de högaktiva 
avfallskapslarna än mot funktionen hos den stora bergvolym som rymmer KBS-3 förvaret, 
eftersom den inte kan förutses ens i ett så kort tidsperspektiv som 10,000 år.  

• Förvarets stabilitet gäller såväl kapslarnas korrosion i elektriska fält och närfältbergets hållfasthet på 
sätt som bestäms av platsvalet och inte ägnas uppmärksamhet i Fud-programmet. Belägenhet i 
tätt berg innebär att lerbufferten som omger kapslarna kommer att vara vattenmättad och 
elektriskt ledande vid kapslarnas ändar men under lång tid vara torr och oledande över större 
delen av kapslarnas längd. Det ger ökad genomsläpplighet, förstyvning och minskning av 
buffertens självläkningsförmåga och duktilitet, samt elektronvandring genom kapslarna som 
korroderar. Belägenhet av deponeringshål med kapslar i sådant berg ger, som följd av 
uppvärmningen orsakad av det radioaktiva avfallet, höga mekaniska spänningar i närfältberget 
som får omfattande sprickbildning och orsakar förskjutning av berg och kapslar och därmed 
sänkt säkerhet mot radioaktiv kontaminering av grundvattnet.  

• Ökat engagemang i den internationella forskningen rörande deponering i djupa borrhål utöver 
det som antyds av SKB förordas.  



1) Fortsatt forskning och teknikutveckling 
Behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser delas enligt SKB:s Fud-program in i tre huvudsakliga 
grupper (del I Kap. 5, samt del II Kap. 8, 9, 10 och 11): 

• Behov av ökad förståelse av processer som påverkar slutförvarssystemet, 

• Behov av kunskap/kompetens kring design, tillverkning och installation av systemkomponenter,  

• Behov av kunskap och kompetens inom kontroll och provning för uppfyllande av kraven på barriärer.  
 

1.1 Bergfunktioner 
Kommentar till del II, kapitel 11 – Berg. 

Universitetets uppfattning i dessa frågor är att SKB:s listning inte innebär en förväntad signifikant 
omriktning av det tidigare FoU-arbetet, dvs. en omstyrning av arbetet från att utveckla detaljerade 
geohydrauliska, geomekaniska och geokemiska modeller för långtidsfunktionen hos en 
kubikkilometerstor, svårdefinierbar bergmassa innehållande ett KBS-3 förvar för en tid av upp till en 
miljon år, till att fokusera på ingenjörsbarriärerna i ett sådant förvar och tidsperspektiv. En tydlig 
omriktning av det slaget vore väntad eftersom det i modern tid blivit uppenbart att de förändringar av 
en sådan bergmassas konstitution och tillstånd som kommer att ske redan inom några få tusentals år, 
som följd av att spänningssituationen är transient, ändrar bergets barriärfunktion på ett oförutsägbart sätt.  
 
Identifiering av större sprickzoner som nämns i Kapitel 11, kvarstår dock som viktigt men relativt lätt 
genomförbart med användning av tillgängliga metoder. Zonerna spelar naturligtvis en stor roll som 
huvudvattenledare och för bergstabiliteten i byggskedet, men de har också en roll i geoelektriskt 
avseende som SKB försummar helt och hållet. De representerar ledare som skapar elektriska potentialer 
i mellanliggande berg, där ett förvar blir placerat, vilket kan leda till svår korrosion av kapslarna med 
åtföljande äventyrande av isoleringsförmågan hos den viktigaste ingenjörsbarriären. Man kan tolka detta 
negligerande som att SKB ser bergmassan med förvaret som ett homogent medium medan det verkliga 
systemet av sprickzoner skapar betydande elektriska potentialer, som ger upphov till elektriska strömmar 
och kapselkorrosion bl.a. genom att avfallstunnlarna med sitt innehåll av lerbaserad fyllning med god 
elektrisk ledningsförmåga åstadkommer kortslutning. Detta är särskilt viktigt i närheten av ledningar för 
överföring av högspänd likström, som i Forsmark, men mindre viktigt för ett förvar byggt i 
Oskarshamnsområdet (Laxemar) med sitt relativt stora innehåll av närliggande vattenförande 
sprickzoner.  
 
 
2) Kärnbränsleförvarets stabilitet  
 
2.1 Kapselkorrosion 
Kommentar till del II, kapitel 8 – Kapsel samt kapitel 10 – Buffert, återfyllning och förslutning.. 

De mest iögonfallande bristerna i SKB:s Fud-program gäller den kemiska stabiliteten hos den viktigaste 
ingenjörsbarriären, kapslarna med använt kärnbränsle, och den mekaniska stabiliteten hos närfältberget 
kring deponeringshålen. Den förstnämnda framgår av att SKB enligt Kapitel 8 inte avser att genomföra 
tester för att finna hur kapslarnas korrosionsförlopp gestaltas i ett förvar beläget där elektriska potentialer 
genereras av grundvattenströmning i omgivande sprickzoner. I förvaret är lerbufferten som omger 
kapslarna från början ofullständigt vattenmättad men graden av mättnad ökar successivt där bufferten är i 
kontakt med berget medan uttorkning sker invid kapslarna (p.159). Det innebär att det skapas elektriska 
potentialer över kapslarnas längd, vilket ger elektronvandring genom kapslarna med åtföljande risk för 
omfattande korrosion. Risken blir speciellt stor om förvaret förläggs i ”torrt” berg såsom i den 
föreslagna ”täta” berglinsen i Forsmark.  

 
 
 
 



2.2 Buffertstelnande  
Kommentar till del I, kapitel 5.7 - Buffert, återfyllning och förslutning, samt del II, kapitel 10 – Buffert, 
återfyllning och förslutning 
 
Buffertleran kommer att bli styvare och mindre deformationsutjämnande för kapslarna och den kommer 
också att tidigt och permanent förlora en del av sin svällnings- och självtätningsförmåga om förvaret 
förläggs i det långvarigt mycket torra Forsmarkberget. I SKB:s Fud-program (Kap. 5.7 och Kap.10) 
finns inte utrymme för att specifikt behandla detta problem.   
 
2.3 Närfältberg och Kapselmekanik 
Kommentar till del II, kapitel 10 – Buffert, återfyllning och förslutning, samt kapitel 11 – Berg. 

För ”närområdet”, dvs. den närmaste omgivningen av deponeringshålen för avfallskapslar, borde 
omsorg läggas på att för varje ”typ-plats” i Forsmarkområdet genomföra relevanta beräkningar av 
bergets stabilitet. Sådant utvecklingsarbete finns inte nämnt i SKB:s Fud Kapitel 11.  
 
Beräkningar av det mekaniska spänningstillståndet hos slutförvarsberg visar enligt SKB-konsulternas 
egna beräkningar (jfr t.ex. Pusch & Weston, Superior techniques for disposal of highly radioactive waste 
(HLW), Progr. In Nucl. Techn. Vol.59, 2012) att berget kommer att brista om förvaret placeras på den 
föreslagna platsen i Forsmark, som till skillnad från alternativet i Oscarshamn (Laxemar), har höga 
bergspänningar. Det innebär exceptionellt höga tryckspänningar vid deponeringshålens periferi då 
ytterligare tryckökning sker på grund av uppvärmningen efter placering av avfallskapslarna. Därvid 
kommer riklig sprickighet och deformation hos berget runt samtliga deponeringshål att uppstå och 
starkt öka bergets genomsläpplighet och även åstadkomma förskjutningar utmed skärande sprickplan i 
berget. Dessa kan innebära att kapslarnas spänningstillstånd blir kritiskt högt. Det kan till stor del 
avhjälpas genom att systematiskt omorientera deponeringshålen, vilket dessutom skulle ge enklare och 
säkrare inplacering av de högaktiva avfallskapslarna. En annan möjlighet är att minska mängden använt 
bränsle i kapslarna.  
Universitetet ser det som nödvändigt för SKB att noggrannare analysera spänningsuppbyggnaden i berg 
och kapslar och vidta de förändringar av håldesign, eller mängd använt bränsle i kapslarna, som krävs för 
att spänningarna i berg och kapslar skall hållas på acceptabel nivå. KBS-3 konceptet innebär att 
kapslarna omges av lös fyllning av bentonitpellets som enligt SKB ger tillräckligt tryck för att förhindra 
att berget blir instabilt. Den långsamma bevätningen av det torra pelletmaterialet innebär i verkligheten 
att tillräckligt effektiv stabilisering genom uppbyggnad av mottryck inte kommer att ske i hålen i det 
”torra” Forsmarkberget förrän efter hundratals år (Kap.10, p.159). Det diskvalificerar KBS-3-konceptet 
i nuvarande form eftersom närområdesbergets konstitution och fysikaliska egenskaper inte kan 
förutsägas. Sprickbildningen och vattenomsättningen i deponeringshålens närmaste omgivning kan t.ex. 
inte definieras och därmed inte risken för erosion av buffertmaterialet.  
 
 
3) Deponering i djupa borrhål  
Kommentar till del IV, kapitel 21– Deponering i djupa borrhål. 

Skillnaden mellan relativt ytligt placerade slutförvar som KBS-3 och deponering i djupa borrhål gäller 
främst den mycket stora rörligheten hos måttligt salt grundvatten på några hundra meters djup, där 
KBS-3 förvar kan byggas, och det stillastående tunga grundvattnet på mer än tvåtusen meters djup där 
avfallskapslarna placeras i borrhålen i ett djupförvar (Del IV, Kap.21, pp.279-281). Denna skillnad i 
rörlighet innebär att drivkrafter saknas för att tvinga upp eventuellt radioaktivt grundvatten till mera 
marknära nivåer. Det gör ett sådant djupförvar väsentligt mindre riskabelt när det gäller risken för 
radioaktiv kontaminering av grundvatten än deponering på mindre än någon kilometers djup.   
 
SKB:s tidigare ringa intresse för djuphålskoncept har nu modererats och beskedet att SKB har för avsikt 
att fortsättningsvis bevaka detta konceptområde ser universitetet som tillfredställande (Del IV, Kap.21, 
p.281). Ett mer aktivt engagemang, t.ex. i form av återkommande symposier för att demonstrera att 
man verkligen kommer att följa utvecklingen i USA och Storbritannien, vore särskilt välkommet.  



I dessa stater pågår nya undersökningar av bl.a. djupborrteknik och tätning och försegling av djupa 
borrhål. I den stabila svenska berggrunden finns förvisso förutsättningar för tillämpning av 
förvarskoncept med djupa borrhål i exempelvis Småland och på sydligaste Gotland, vilket belyses av 
Figur 11-5 i Del II, Kap.11. Med hänsyn till de betydande brister som vidlåder KBS-3 konceptet 
tillämpat i Forsmarksområdet finns det alla skäl att beakta möjligheten att slutförvara använt 
reaktorbränsle i djupa borrhål. Om upparbetning av sådant bränsle blir aktuellt kan slutförvaring av 
härvid uppkommet starkt radioaktivt avfall i djupa borrhål bli den bästa metoden, bl.a. därför att 
avfallsmängden blir liten. 
 
 
Beredande handläggare har varit Marlén Aasa-Chapman  
Beslut har fattats av rektor Johan Sterte 


