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Angående ”Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av 

SKB:s Fud-program 2016” 

Yttrandet har på rektors uppdrag utarbetats av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ärendet 

har beretts av universitetslektor Clare Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 

universitetslektor Lars Eriksson, Institutionen för material- och miljökemi, universitetslektor 

Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper samt professor Per-Erik 

Tegnér, Fysikum. Områdesnämnden har valt att koncentrera yttrandet till vissa delar av 

rapporten. 

Kapitel 6, Det låg- och medelaktiva avfallet 

Att ha kunskap om sammansättningen av radionuklider i det låg- och medelaktiva avfallet är 

av stor vikt för att förstå de risker som kan uppkomma i samband med hantering och 

förvaring. 

I kapitlet (speciellt 6.1.2, 6.1.3) diskuteras bl.a. hur mängden s.k. svårmätbara nuklider kan 

uppskattas/bestämmas, och beräkningsmetoder för detta beskrivs. Verifiering mot mätningar 

är av yttersta vikt, det finns beskrivning av sådana (innehåll i reaktorsvatten t.ex.). Stockholms 

universitet frågar sig om det gjorts eller planeras neutronaktiveringsanalys av 

avfallskomponenter för sådan verifiering. Cs-135 och I-129 borde vara åtkomlig för sådan 

analys. 

I 6.1.2, Program, näst sista stycket borde ”accelererad masspektrometri” bytas mot 

”acceleratorbaserad masspektrometri”. 

I 6.1.2 sista stycket är kommentaren om att utveckla beräkningsmetoder för att inkludera 

uppbyggnad av radioaktivitet under tid märklig. Det borde vara en självklarhet att sådana 

effekter finns med i beräkningsmetoderna. Men är det en brist så är det bra att den nu 

åtgärdas. 

Kapitel 7, Det använda kärnbränslet 

Av yttersta vikt är att säkerställa att bränsle eller bränsleavfall inte kommer på avvägar. 

Stockholms universitet anser att det är bra att det finns stort fokus på detta och olika förslag på 

hur man verifierar avfallets integritet. 
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Kapitel 12, Ytekosystem 

Generella synpunkter.  

Forskningen som beskrivs i denna del av rapporten är detaljerad, genomtänkt och drar nytta av 

många olika vetenskapliga ämnen på ett önskvärt sätt. Stockholms universitet anser att det är 

bra att SKB satsat på ingående insamling av platsspecifika data för att inte behöva använda 

data från litteraturen som oftast är helt irrelevanta för platsen i fråga. Det är även positivt med 

samarbetet med Posiva och olika internationella program. Posiva har liknande utmaningar och 

ganska likt ekosystem, därmed är det bra med delning av data, metoder och erfarenheter både 

ur ett vetenskapligt perspektiv och ur kostnadseffektivitetsperspektiv. En nackdel är dock att 

Posivas data då till mindre utsträckning kan användas för att validera SKBs modeller (och 

vice versa).  Att delta i internationella program som EMRAS/MODARIA innebär att SKB är 

både uppdaterat med aktuell utveckling och även kan bidra till denna. Enligt Stockholms 

universitets erfarenhet ligger SKB i framkant i många avseenden. Dessa internationella 

program möjliggör också samarbete runt vissa frågor såsom t.ex. metodjämförelse och 

modellutveckling. 

Övergripande är kapitel 12 genomtänkt för SFR/SFL scenariot men det är oklart om samma 

metoder är tillräckliga/kan tillämpas i scenariot som kan uppstå när det gäller utsläpp under 

transport. Hela kapitel 12 handlar om scenariot där radionuklider släpps ut i berget och 

transporteras uppåt genom berg via vatten till ytekosystemet. Men under kommande år 

kommer det flyttas ökade mängder avfall med m/s Sigyn och på vägar (se andra delar av FUD 

rapporten) med ökad risk för olyckor/spill. 

Detaljerade kommentarer 

Stycke och § Kommentar/synpunkt 

Inledning 

§2&3 

Det är lite oklart vilka av dessa ”viktigaste kvarstående frågor” (§3) som 

gäller för de olika förvaren som nämns i §2 (PSAR, SFR, SFL). Detta 

förklaras bara delvis i resten av kapitlet. Med detta sagt är de fyra frågor 

som identifieras rimliga. 

12.1 §2 Bra med fokus på näringskedjor, i kombination med kemiska/fysiska 

processer som påverkar upptag till växter och djur. 

12.1 §4 

12.3 §11 

Det är en fin balansgång mellan utvecklingen/användning av detaljerade 

modeller och förenklade modeller som används i säkerhetsanalyser. Det blir 

en utmaning för SKB att vidhålla den goda vetenskapliga grund som ligger 

bakom de komplexa modellerna även i de enkla modellerna. Men det är 
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viktigt att dessa inte bara blir ”enkelt och lättbegriplig” (12.3 §11) utan även 

är vetenskapligt bra. 

12.1 §8 Poängen att SKBs modeller ger möjlighet till en ”oberoende jämförelse med 

existerande verktyg” är väldigt viktig i internationella sammanhang. Det 

finns många exempel där standardmetoder används utan att de ifrågasätts. 

Det är också bra att SKB räknar exponering/dos för andra organismer än 

människor och att de har gjort det på ett sätt långt över det som brukar göras 

med standard ”reference organisms”. Dels ger det mycket mer relevans för 

platserna som undersöks och dels ger det också möjligheten till jämförelse 

med dessa ”reference organisms” och en utvärdering av deras användbarhet. 

12.1 §13 

12.4  §2, §6, §8 

5.9 §4 

I 12.1 §13 nämns Cl-36 som ett intressant/viktigt ämne utan någon bra 

förklaring till varför. Är det pga att det kan bidra till totala dosen (till 

människor, till andra organismer)? I 5.9 nämns också Mo, Ni och Gd, och i 

12.4 §2 några till pga att framtids ESS kan producera dem – men bidrar de 

också till dosen eller är de utvalda av andra skäl? Det saknas en 

övergripande bild av varför just dessa ämnen är ”viktiga” (som det oftast 

står) från ett ekosystemperspektiv (eller något annat perspektiv för den 

delen).  

12.2 

12.3 §8 

Landskapsapproach är ett av SKBs starkaste forskningsområden. 

Att ta hänsyn till spatiella och temporella förändringar på det här sättet (dvs 

på en landskapsnivå) är både viktigt och ovanligt i radioekologi / 

riskbedömning. 

En sak som är viktig men som inte är belyst här (kan vara beskriven någon 

annanstans dock) är just övergångsstadier mellan olika landskapstyper (t.ex. 

perioden där en havsvik övergår till att bli en sjö, en sjö blir en våtmark, en 

våtmark blir land osv). Som det framstår av nuvarande modeller sker dessa 

successioner ögonblickligt? Troligen finns det många viktiga förändringar 

som kan innebär att radionukliders rörlighet i miljön kan förändras drastiskt 

under dessa övergångsperioder. Även om dessa perioder kanske är korta i 

de aktuella tidskalorna. Det verkar som det har forskats på det i våtmarks 

sammanhanget (12.2 och 12.3 §8, 12.3 §12) men inte så mycket annars. 

I 12.2 är programmet inte så tydligt – ”finns fortfarande ett behov av att 

belysa betydelsen av olika antagande kring rumslig spridning...vilket 

kommer att ge möjlighet att besvara eller illustrera flera frågor kring den 
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rumsliga upplösningen”. Vad menas mer specifikt? 

12.4 §7 Det är svårtolkat vad som menas med ”halter och mängd stabila isotoper 

hos dessa ämnen” – med ”dessa ämnen” antar Stockholms universitet att det 

är metan och koldioxid som avses. Tänker SKB då mäta stabila isotoper av 

C, H och O? 

12.4  Har SKB några planer för att forska på/ta hänsyn till kemiska och 

biologiska interaktioner mellan olika ämnen/radionuklider? Från SKBs 

tidigare arbete och detta FUD program får man intrycket att alla ämnen 

behandlas separat (t.ex. i modeller) medan man vet att i verkligheten kan 

halterna av ett ämne påverka halterna av en annat. Man vet redan mycket 

om Cs/K och Sr/Ca interaktioner. Men hur är det med ämnen som är 

essentiella för organismer och kan vara begränsande för deras tillväxt (och 

då i sin tur begränsande för upptag av andra ämnen) så som Mo, Cl och Ni 

som nämns som ”viktiga” på vissa ställen i dokumentet? Detsamma gäller 

ämnen som kan vara toxiska i högre halter (och då påverkar upptag av andra 

ämnen till organismer). Vad Stockholms universitet känner till så är det 

få/ingen som forskar på detta inom radioekologi, men dessa effekter skulle 

kunna påverka upptag av radionuklider starkt. 

Synpunkter på rapporten utifrån en oorganisk kemisk synvinkel 

 

sidnr kommentar 

7 Bränslets förmåga att lösas i vatten, metalldelars reaktion med vatten behöver utredas. 

Hur aktivt blir diverse metalldelar och hur reagerar de med vatten? Senare talas om 

olika material, stål och bl.a. aluminium. 

33 Lågaktivt avfall sägs kunna friklassas efter 50 år. Hur kommer det sig, består de 

radioaktiva komponenterna enbart av kortlivade nuklider? Är det inte bara låg 

aktivitet från början. Vad händer efter 50 år? Bränns avfallet för att därmed 

koncentrera aktiviteten? 

91 Låg-pH betongen eller materialen, hur beständiga är de för basiska miljöer? Vad 

betyder låg-pH? Är det bara ett sätt att ange icke starkt basiskt? 

106 Härdkomponenter och andra metalldelar ska stabiliseras, är det bara en mekanisk 

stabilisering eller gäller det också någon slags immobilisering typ fällning som silikat 
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och ingjutning i glas? Reaktortankar är antagligen gjutna i någon slags stål. De bör 

alltså förvaras torrt för att undvika reaktion med vatten. 

111 Här beskrivs risken för vätgasutveckling från komponenter av zink eller aluminium. 

Zink reagera tämligen lätt, både i sur, neutral och basisk miljö. Zinkjoner passar säkert 

bra i en cementmatris så det torde vara effektivt att immobilisera genom att gjuta in i 

betong. Aluminium är väldigt oädelt men skyddas effektivt genom oxidskiktet. Detta 

förutsätter att det inte finns små mängder kvicksilver i närheten, något som skulle 

kunna reduceras, legeras med aluminiumet och därefter sätta skyddet från oxidskiktet 

ur spel. Högt pH skulle i kombination med aluminium leda till upplösning av 

oxidskiktet och vätgasutveckling som följd. 

124 Sulfideringsmekanismer sägs vara en central process för korrosion på 

kopparkapslarna. Vad menas med att den är av kemisk natur snarare än 

elektrokemisk? 

127 Frånvaron av stöd för korrosion av koppar i vatten är troligen korrekt, förutsatt att 

nivåer i stil med [Cu
2+

(aq)] = 10
-15

 mol/dm
3
 inte är av intresse. Enligt 

pourbaixdiagrammet för koppar med denna totalkoncentration är koppar inte ens 

formellt stabilt vid pH < ca 7, det bildas dock bara Cu
+
(aq) och enbart vid dessa 

mycket låga totalkoncentrationer. Vid närvaro av kloridjoner stabiliseras kopparjoner. 

I syrefritt vatten är det kanske liten risk att det skulle leda till mycket korrosion men 

inte om vattnet innehåller lite syrgas och dessutom kloridjoner. Att teoretiska studier 

inte visar några okända faser i Cu-O-H systemet är kanske inte ett tillräckligt skäl för 

att tro att kopparkapslarna inte kommer att korrodera. Det bör ses i ett 

helhetsperspektiv med Cu, vatten, kloridjoner, sulfat och sulfid samt möjligen syrgas. 

  

Kapitel 11.11-11.14, Seismisk påverkan på säkerhet efter förslutning och 13, Klimat och 

klimatrelaterade processer 

 

Stockholms universitet anser att alla tänkbara aspekter avseende identifiering och 

kvantifiering av risker för det planerade kärnbränsleförvaret på grund av tidigare och 

kommande glaciationer är täckta i redan genomförda eller planerade program. 

 

Det planerade programmet med datering med kosmogena nuklider och kartering av glaciala 

landformer (13.1) är angeläget. Vid tolkningen av det planerade datamaterialet 

(glacialmorfologi och dateringar) är det särskilt viktigt att uppskatta sannolikheten för och 

konsekvensen av att isströmmar bildas som påverkar Forsmarkområdet, då detta skulle kunna 

orsaka avsevärt mycket starkare erosion av berggrunden än ett icke strömmande istäcke. Då 

SKB avser att undersöka förutsättningarna för en förbättrad modellanalys jämfört med 
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Huybrechts (2010), som nämns i del 13.2, bör man särskilt undersöka möjligheterna att 

använda en istäckesmodell med stöd för isströmmar (”coupled higher-order model SO-SIA” 

eller ”Full Stokes model”) och tillräckligt hög spatiell upplösning. Det är också viktigt att 

utreda hur den maximala uppskattade erosionen påverkar den glaciala isostasin och möjliga 

associerade seismiska risker, med följder för temperaturfördelning och hydrologi i berget. 

Detta kan formuleras i frågeform: om Forsmark skulle påverkas av en ovanliggande isström, 

hur mycket bergmassa skulle maximalt kunna eroderas bort, och hur skulle det påverka 

riskerna med 1) jordbävningar och nya sprickor i berget, 2) permafrost, och 3) 

grundvattenflöde? 
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