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Beslut

Rektor beslutar

att Luleå tekniska universitet avger yttrande över remiss Strålsäkerhetsmyndighetens 
granskning av SKB:s Fud-program 2019 i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

 Dnr LTU-4499-2019 Beslutsbilaga LTUs yttrande avseende SKBs Fud-program 2019

Sammanfattning

Luleå tekniska universitet (LTU) har av Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanats inkomma med 
synpunkter på Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2019 – Program för 
forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av 
kärnavfall (SSM2019-3103). Sakkunnig i yttrandet har varit adjungerad professor, tekn. och 
fil. Dr., Roland Pusch vid Geoteknik, Avd för Geoteknologi, Institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser. Yttrande redovisas i bifogad beslutsbilaga.

Expedieras till 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Eva Ronström
För kännedom: Roland Pusch, Sven Knutsson, Maria Ask
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Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2019  
 
Luleå tekniska universitet (LTU) har av Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanats inkomma med 
synpunkter på Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2019 – Program för forskning, 
utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (SSM2019-
3103). Remissen syftar till att inhämta upplysingar om sådant som är av betydelse för 
Strålsäkerhetsmyndighetens gransking och utvärdering av Fud-program 2019 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 
adjungerad professor, tekn. och fil. Dr., Roland Pusch vid Geoteknik, Avd för Geoteknologi, 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.   
 
 
Sammanfattning 
Detta yttrande över SKBs Fud-progam 2019 för långlivat och högaktivt radioaktivt avfall avser i första 
hand Planerad forskning och teknikutveckling, Deponering i djupa borrhål, Kärnbränsleförvarets stabilitet. De 
flesta ämnena beskrivs i form av ”genomförandeplaner” bl a för olika slag av radioaktivt avfall med 
knapphändig redovisning av nuläget för mycket lågaktivt, låg- och medelaktivt avfall samt för använt 
kärnbränsle, som detta yttrande särskilt avser. När det gäller Kärnbränsleförvarets stabilitet är 
beskrivningarna av närfältbergets mekaniska stabilitet och lerbuffertens kemiska och mineralogiska 
stabilitet, vilka båda avgör lermaterialets avfallsisolerande kapacitet i kort och långt tidsperspektiv, inte 
up-to-date vad gäller de kemiska processerna som leder till omvandling. Fud-programmet har påtaglig 
övervikt av skeenden i ett mycket långt tidsperspektiv och teoretisk modellering av storskaliga processer 
som inte är tillräckligt välkända för att beskrivas ens i bench-scale. Sådan kunskap hade kunnat byggas 
upp genom mer ingående tolkning av undersökningarna av naturliga analogier, såsom den ordoviciska 
Kinnekullebentoniten och de något yngre Margaretebergslerorna. SKB negligerar denna möjlighet till 
förståelse av storskaliga processer i övre jordskorpan. 
 
 
Planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet 
Universitetet uppmärksammar att SKBs forskning och utveckling bedrivits seriöst inom flera vidsträckta 
vetenskapliga/tekniska områden. Men om Fud-programmet 2019 börjar tillämpas kommer allt fler 
relativt perifera ämnesområden att konkurrera om finansieringen av fortsatt arbete med 
avfallsdeponering vilket gör att de för förvarets säkerhet mest betydelsefulla frågorna inte längre står i 
centrum, nämligen kapslarnas och lerbarriärernas stabilitet. I verkligheten är det så att om kapslarnas 
förmåga att tillräckligt väl isolera det använda bränslet under upp till hundratusen år sviktar kan 
tillämpning av KBS-3 konceptet (pkt. 9.1; 9.2;  och 9.3) innebära livshotande förhållanden, och om 
lerbufferten stelnar redan i ett inledande skede kan kapslarnas integritet och buffertens täthet mot 
genomläckning av radioaktivt vatten förloras tidigt. Universitet vill därför i remissvaret särskilt 
understryka vad som påpekades redan i Universitetets yttrande över Fud-program 2016, dvs att: 
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SKBs framtida forskning bör inriktas mera mot ingenjörsbarriärernas design och funktion, speciellt när 
det gäller sådana ändringar av geometriska mått och materialval som vid kommande designarbete skall 
optimeras (pkt 11.4), och mot närfältberget, än mot den hydrauliska och mekaniska funktionen hos den 
vanligtvis komplext sammansatta mer än tio millioner kubikmeter stora bergvolym som rymmer KBS-3 
förvaret. Den innehåller naturliga svagheter i form av skjuvspänningsutsatta och tektoniskt aktiverade 
sprickzoner som undergår krypning och icke förutsebara förskjutningar ledande till förändrad strukturell 
konstitution och mekanisk och hydraulisk funktion.  
 
Det är naturligtvis orimligt att anta att bergmassans konduktivitet, lokalt och regionalt, bibehålls under 
längre tid än de få tusentals år som kan föregå nästkommande omfattande nedisning, men frågan är hur 
man vid funktionsmodellering skall välja materialegenskaper för förutsägelse av bergets funktion för ens 
en så begränsad tid? De måste vara hypotetiska och deras förändring med tiden skulle vara än osäkrare. 
För en så ytlig förläggning som ett KBS-3 förvar avses få skulle man inte tillräckligt väl kunna prediktera 
vilken roll som berget kommer att spela när det gäller mekaniskt skydd av avfallskapslarna mot kritiskt 
stora krypdeformationer i berget i kombination med tektonisk och seismisk påverkan. Den högre 
porositeten hos sådant ytberg ger betydligt sämre isolering av de högaktiva avfallskomponenterna än 
placering i djupa borrhål därför att mängden permeabla och deformerbara sprickor och sprickzoner är 
betydligt större än för djupare liggande berg. Enligt SKB’s egna bedömningar är tex 
medelkonduktiviteten på 500 m djup ca 10-11 till 10-9 m/s och lägre än 10-12 m/s på mer än 2000 m 
djup undantagandes sprickzoner där ingen avfallsdeponering kommer ske. Denna betydande skillnad 
understryker behovet av att närmare undersöka möjligheterna till deponering i djupa borrhål. 

 
 

Deponering i djupa borrhål 
För att minimera tidsberoende hydraulisk inverkan av djupare belägna permeabla zoner på det ytligt 
belägna KBS-3 förvaret (pkt 12.1; 12.2) bör de på förvarsnivå bli avtätade och stabiliserade enligt 
koncept för injektering som är bekanta för SKB genom det internationella Stripaprojektet. Detta 
problem och dess lösning finns inte alls beskrivna i Fud-program 2019. Däremot finner man att SKB 
enligt detta program avser att hålla sig bekant med utländsk forskningsverksamhet när det gäller 
förvaring i djupa borrhål, något som Universitetet ser mycket positivt på. Ett svensk/finskt/amerikanskt 
initiativ till pilotförsök med utförande av ett 3 kilometer djupt borrhål med 50-60 cm diameter skulle 
bidra till sådan utveckling, särskilt som det idag finns förslag till utnyttjande av avfallsgenererad värme 
för produktion av varmvatten och elenergi med viss likhet med WP-Systems koncept. 
 
 
Kärnbränsleförvarets stabilitet  
Kärnbränsleförvarets stabilitet gäller kapslarnas korrosion och närfältbergets hållfasthet, varav SKB, som 
framgår av Fud-program 2019, numera räknar in kapselkorrosion i berg med betydande elektriska 
potentialskillnader, särskilt i Forsmark, som en relevant risk som definierades i LTUs remissvar avseende 
Fud-program 2016. När det gäller närfältbergets hållfasthet kvarstår Universitetets kritik i det 
sistnämnda programmet att det fattas resultat från spänningsberäkningar  och värdering av brottrisken för 
värmegenererad ”spalling” och bristning av deponeringshålens väggar i det tidiga skedet innan 
pelletfyllningen vattenmättats och hunnit bygga upp ett uniformt stabiliserande mottryck, en process 
som kan ta flera hundra år. Risken för bristning och därav betingad ökning av hydrauliska 
konduktiviteten hos närfältberget gäller för närfältberget i Forsmark där bergspänningarna är högre än i 
Laxemarberget, medan de lägre bergspänningarna där orsakar högre hydraulisk konduktivitet än i 
Forsmark (sid 155 i Fud-program 2019). Jämförelse mellan de båda platsalternativen för använt 
kärnbränsle och långlivat avfall skulle därför kunna utfalla till Laxemarbergets fördel och det gör också 
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den obefintliga risken för kapselkorrosion eftersom så höga elektriska potentialer som verkar i Forsmark 
saknas i Laxemar. En annan fördel med kärnebränsleförvarets placering i det sistnämnda berget är att 
risken för bristningar i närfältberget orsakad av bergspänningar är lägre än i Forsmark. Om bristning 
under höga tangentialspänningar äger rum kan det i närfältberget skapas snabba vägar för radioaktivt 
kontaminerat vattenflöde utmed hålväggarna upp till tunnelåterfyllningen och vidare via sprickzoner i 
berget med möjlig risk för erosion och permanentning av flödesvägarna. 
 
Fud-program 2019 beskriver inte någon konceptutveckling av den typ som nämnts i Universitetets 
yttrande över Fud-program 2016, dvs undersökning av hur snedställda deponeringshål, beskrivna i 
Universitetets remissvar gällande detta program, och ändring av hålens inbördes avstånd, skulle falla ut 
säkerhetsmässigt och påverka förfarandet vid kapseldeponering. Den sistnämnda frågan rör möjligheten 
att deponera ”supercontainers” i smektitmud innehållande kapslar åtskilda av lerblock, något som 
avsevärt skulle förbättra säkerheten och enkelheten vid installering av kapslar och lerblock i hålen. En 
sådan konceptändring skulle för övrigt sänka temperaturen hos kapslarna och lerblocken genom mindre 
överlappning av temperaturflödena från närliggande hål, vilket vore gynnsamt för livslängden hos 
lermaterialet och därmed för totala säkerheten hos avfallssystemet. Det är universitetets uppfattning att 
den av SKB föreslagna metoden för KBS-3 konceptet att anbringa lös lerpelletfyllning genom att låta 
den strömma in i spalten mellan den högaktiva kapseln och den fuktiga bergväggen i deponeringshålen 
är opraktisk och olämplig eftersom den måste utföras ”remote”, innebärande strålningsrisk för 
arbetsstyrkan, och att den inte har bevisats ge tillräckligt hög mikrostrukturell homogenitet. Ett 
lämpligare förfarande, som föreslagits för SKB, vore att öka spaltvidden vid bergväggen och minska den 
vid kapseln, något som här föreslås ske vid fortsatta försök i fält. Vinsten vore att lerpelletfyllningens 
homogenitet och densitet kommer att öka, något som förbättrar buffertens tätningsfunktion och 
erosionsmotstånd och ökar dess långtidsstabilitet.  
 
 
Lerbarriärer och förslutning (pkt 11, 4.6) 
Långtidsfunktionen hos bufferten i deponeringshålen enligt konceptet KBS-3 har inte behandlats i 
något Fud-program tillnärmelsevis så ingående som man gjort i studier av naturliga analogier i 
omvärlden. I USA medverkade Texas University och Stockholms Universitet vid genomförandet av 
fältstudier av den ordoviciska (äkta) bentoniten på Kinnekulle som utsatts för en likartad mekanisk och 
termisk påverkan som en KBS-3 buffert kommer att genomgå (Pusch, 1983. Stability of Deep-sited 
Smectite Minerals in Crystalline Rock, SKBF/KBS Tekniska rapport 83-16). Denna studie bekräftade 
den på åttiotalet allmänt accepterade föreställningen inom lermineralogin att den temperaturbetingade 
laddningsändringen vid byte av tetrahedralt kisel till aluminium är den helt dominerande omvandlingen 
av smektitmineralet montmorillonit till illit (hydratiserad glimmer) vid tillräckligt riklig tillgång till 
kalium. Studien gav också besked om att motsvarande omvandling ägt rum i publicerade hydrotermala 
laboratorie- och ”bench-scale” tester. Undersökningar vid Greifswaluniversitet och universiteten i 
Hanoi och Darmstadt av Kasbohm, Thao Hoang-Minh, och Lan Nguyen-Thanh har visat att 
smektitinnehållet i SKB’s referenslera MX-80 inte är av enkelt slag utan består av serier av 
blandskiktmineral som inte tidigare varit kända i detalj, dvs en illit-smektitserie (IS-ml) och en 
dioktahedral vermikulit-smektit serie (diVS-ml). Den sistnämnda är rik på aluminium och sannolikt 
mindre kemiskt stabil än montmorillonit som är den dominerande smektittypen. Fud-program 2019 
antyder inte om och hur sådana kvalificerade och mycket tidskrävande hydrotermaltester kommer att 
genomföras. 
 
Anrikning av cementerande kisel har formen av väl kristalliserad kvarts till skillnad från kristobalit och 
amorf kiselsyra som man finner vid kortvariga hydrotermalförsök i laboratoriet. Skillnaden beror på den 
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långsammare avsvalningen av det till ca 140oC upphettade bentonitlagret. Det  pekar på att naturliga 
analogier av Kinnekulletyp borde undersökas vidare vilket är väl möjligt genom lermineralstudier av 
smektitiska leror med känd temperaturhistoria såsom Keuperlerorna i Margaretebergslagren i nordvästra 
Skåne. Alla dessa plastiska leror har kvar en betydande del av sina smektitkomponenter (ca 25 %) och 
ett porvatteninnehåll (20-30 %) som svarar mot överlagringstrycket (förkonsolideringstrycket). 
Konsistensen liknar den som buffertleran i ett KBS-3 förvar får och som har gjort undersökningarna av 
mineralinnehållet relevant. Den viktigaste observationen vid studien av Kinnekulle- och 
Margaretebergslerorna var att utfällningen av kisel orsakat omfattande cementering som idag måste ses 
som det främsta hotet mot självläkning hos bufferten vid den förväntade mekaniska störningen som 
orsakas av bl a spänningsändringarna vid dess avsvalning. Det är anmärkningsvärt att ingen av dessa 
analogiundersökningar ens finns nämnda och refererade till i SKBs Fudplaner. Inte heller de på senare 
tid i litteraturen beskrivna naturliga analogilerorna från bl a Libyen och Montana i USA finns med som 
referenser i Fud-planerna. Det förtjänar nämnas att inga kortvariga eller decennielånga laboratorie- eller 
fältförsök kan ersätta undersökning av relevanta naturliga analogileror. 
 
Av Fud-programmet 2019 framgår att SKB eftersträvar att identifiera och testa ett antal 
”bentonitfabrikat” på marknaden i avsikt att katalogisera dem för framtida bruk. Erfarenheten visar att 
ett begränsat antal testningar utan dubbelprov för sådan katalogisering kan ge osäkra värden vilket 
illustreras av den nämnda fransk/svenska undersökningen av SKBs referenslera MX-80 i obehandlad 
form och efter hydrotermalbehandling och gammastrålning. Resultatet av den studien visar att den 
obehandlade leran hade en katjonbyteskapacitet av CEC=99 meq/100 g medan årslång exponering till 
130oC under stark gammastrålning gav CEC=93 meq/100 g, innebärande obetydlig försämring. 
Krypförsök av prov uppvärmda till 90oC respektive 130oC, under inverkan av gammastrålning gav 
emellertid beskedet att den högre temperaturen - som mycket väl kan nås i ett KBS-3 förvar - hade 
givit påtaglig förstyvning orsakad av cementering. Vid enaxlig tryckning av lerproven blev sålunda 
kompressionen av 130oC-provet endast en tredjedel av den hos ett prov som upphettats till 90oC. 
Liknande försök med olika lermaterial har visat att den mest stabila smektitleran är saponit som har 
magnesium i kristallstrukturen och som är en kommersiell mineralvara. Montmorillonit är en 
aluminiumrik smektitvariant som dominerar i MX-80 lera och har betydligt sämre 
temperaturbeständighet än saponit, vilket visar att SKB borde systematiskt undersöka andra 
smektitvarianter, såsom saponit, och inte bara montmorillonitiska bentoniter. Fud-programmet 2019 
antyder inte någon strävan att i detalj karakterisera smektitkandidater eller kvantifiera förändringar av 
deras fysikaliska egenskaper orsakade av hydrotermal påverkan av den typ som bufferten kommer att 
utsättas för i ett KBS3 förvar. 
  
När det gäller utveckling och praktiska konsekvenser av konceptuella och via modellering härledda 
mekaniska och kemiska processer i bufferten vid förvaring av använt reaktorbränsle i ett KBS-3 förvar 
finns ingen vetenskaplig strategi beskriven i Fud-program 2019. Däremot har internationell litteratur 
beskrivit studier av lerbuffertens mognad och fysikaliska och mineralogiska långtidsfunktion som man 
hade kunnat referera till när det gäller beskrivning av nuläget (Kasbohm, J., Herbert, Yang, T., 
Mattsson, H., mfl, under åren 2017-2019). 
 
Vad avser erosionspåverkan på bufferten (”Lerbarriärer och förslutning”, pkt 11.1.2) kommer 
koaguleringseffekten pga den successiva ökningen av porvattnets salthalt, i kombination med den 
ökning av inre friktionsvinkeln som nås genom inblandning av finsilt eller finsand i pelletfyllningen (ett 
förfarande som beskrivits i internationell litteratur; Pusch, R., Geological storage of radioactive waste, 
Springer, 2008), att göra erosionen betydelselös.   
 

6



 
Lokaliseringsfaktorer för SFL och använt reaktorbränsle (pkt 6.2)  
När det gäller slutförvaret anges i Fud-program 2019 (sid 152) att i princip alla typer av kristallint berg 
kan härbärgera ett KBS-3-förvar. Det borde innebära att man skulle kunna ägna mindre tid och kraft åt 
tidskrävande platsundersökningar och åtföljande resurskrävande men föga meningsfull modellering av 
storskalig grundvattenströmning och sprickpropagering under perioder med glaciation, 
landisavsmältning och ringa kvarvarande radioaktivitet. Undersökning av hur närfältbergets stabilitet 
påverkas av spänningsändringarna orsakade av kryp-deformationer i närfältberget och i bufferten vid 
uppvärmning av kapslarna under de första tusentalen år efter kärnavfallets installation, vore en mycket 
mer angelägen forskningsuppgift. 
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