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7 Konsekvensanalys 
 
 
En konsekvensanalys är en viktig del av en säkerhetsanalys. I en konsekvensanalys kvan-
tifieras dos och risk under slutförvarsutvecklingen genom matematisk modellering av 
radionuklidutsläpp, -transport och dosberäkningar. I detta kapitel beskrivs SSM:s gransk-
ning av SKB:s konsekvensanalys i SR-Site. SSM granskar här beräkningar av den radio-
logiska effekten på både människor och andra organismer för de huvudsakliga, de hypote-
tiska och de restscenarier som presenteras av SKB. 
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Den huvudsakliga metoden för granskning av SKB:s konsekvensanalys är dokument-
granskning utförd av SSM personal, med stöd av externa experter. SSM:s dokument-
granskning är också stödd av SSM:s oberoende modellering, som genomförs både internt 
och av extern expertis. SSM:s oberoende modellering kan kategoriseras enligt följande: 

• användning av SKB:s modeller (med andra ekvationslösare)  
• användning av alternativa konceptuella modeller 
• beräkning av gränssättande fall.  

Genom att upprepa SKB:s modelleringar eller SSM:s tolkning av SKB:s modellbeskriv-
ning kan SSM få insikt i detaljer i SKB:s beräkningar på ett sätt som inte kan uppnås ge-
nom att enbart granska SKB:s modelleringsrapporter. Detta sätt att granska ger även en 
kvalitetskontroll av SKB:s beräkningsresultat. Användning av alternativa konceptuella 
modeller ger möjlighet att utforska olika typer av osäkerhet i samband med kritiska frågor. 
Slutligen kan beräkning av gränssättande fall användas för att kontrollera robustheten i 
SKB:s system och stödja SSM:s slutliga bedömning om förutsättningarna för kravuppfyl-
lelse.     
 
En granskning av den metodik som används för konsekvensanalys finns i avsnitt 7.1. De 
modeller som används för radionuklidtransport i vattenfasen för närområde, fjärrområde 
och biosfär granskas i avsnitt 7.2. Indata i SKB:s konsekvensanalys granskas i avsnitt 7.3. 
Genomgång av de beräknade resultaten med känslighets- och osäkerhetsanalys för olika 
beräkningsfall av scenarierna finns i avsnitt 7.4. I avsnitt 7.5 ges en sammanfattning av 
SSM:s bedömning av SKB:s konsekvensanalys. Avsnitt 7.4 och 7.5 är ännu ej publicerade 
(17 november 2015).  
 

7.1 Metodik 

7.1.1 Övergripande metodik 

7.1.1.1. Underlag från SKB 
I figur 13-12 i huvudrapporten för säkerhetsanalysen SR-Site (SKB TR-11-01) redovisar 
SKB en övergripande bild av modeller och data som används för konsekvensberäkningar 
vid kapselskada. Konsekvensberäkningarna baseras på modeller som beskriver radionuk-
lidtransport i närområde, fjärrområde och biosfär. Modellen för närområdet beskriver pro-
cesser relaterade till radionuklidutsläpp och transport i kapselns inre, bentonitbufferten 
och i deponeringstunnelns återfyllnad. Modellen för fjärrområdet beskriver processer som 
advektion-dispersion, matrisdiffusion och sorption längs sprickor i berget. Dosberäkningar 
i biosfären görs med hjälp av landskapsspecifika doskonverteringsfaktorer (LDF). LDF-
faktorer är baserade på en separat analys av ett konstant utsläpp (1 Bq/år) till biosfären. 
Doser för varje givet scenario beräknas genom att multiplicera LDF-värden med modelle-
rade utsläpp från geosfären. 

7.1.1.2 SSM:s bedömning 
SKB har utvecklat en metodik för konsekvensanalys under många år och myndigheten har 
följt utvecklingen genom granskning av tidigare säkerhetsanalyser, t.ex. SKB 91 (SKB 
TR-92-20), SR-97 (SKB TR-99-06) och SR-Can (SKB TR-06-09). SSM anser att metodi-
ken överensstämmer med internationell utveckling inom området och är i linje med 
OECD/NEA:s rekommendationer (NEA 2005; 2012). 
 
SKB:s metodik innebär att dosberäkningarna är frikopplade från modellen för närområdet 
och fjärrområdet och SSM anser att detta förfaringssätt har både för- och nackdelar. För-
delen är att konsekvensanalysen för olika scenarier underlättas. Nackdelen är att en rad 



 Sida 3 (56) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-11-17 

frågor och processer som är viktiga för konsekvensanalysen blir svåra att analysera. SSM 
har haft svårt att analysera följande frågor och processer:  

• hanteringen av inväxt från modernuklider  
• betydelsen av att utesluta radon ur dosberäkningarna 
• hanteringen av pulsutsläpp från den omedelbart tillgängliga fraktionen av radio-

nuklider, IRF (instant release fraction). 
 
SKB har för långlivade radionuklider tagit hänsyn till inväxt från modernuklider i när- och 
fjärrområdet men inte i biosfären. I biosfären har hänsyn tagits till dosbidrag från dotter-
nuklider i LDF-beräkningarna. SSM menar att denna hantering av inväxt inte ger en rätt-
visande bild av dosraten från långlivade radionuklider. Även om det inte kommer att på-
verka den totala dosen anser SSM att hanteringen är en svaghet när det gäller tydlighet i 
redovisningen av resultaten.  
 
I radionuklidtransportberäkningarna i SR-Site tar SKB inte hänsyn till Rn-222 i den radio-
aktiva uransönderfallsserien med argumentet att Rn-222 ger ett relativt litet bidrag till 
strålningsrisken (SKB TR-10-50, figur 2-6 och tabell D-3). SSM saknar en tydlig argu-
mentation till stöd för detta påstående. 
 
I SR-Site har flera åtgärder använts för att hantera pulsutsläpp orsakad av Instant Release 
Fraction (IRF) vid kapselbrott. IRF förutsätts ge en frisättning av en puls med obestämd 
varaktighet. SKB drar efter en lång härledning slutsatsen att en IRF-puls skulle ge ett för-
sumbart bidrag till den probabilistiskt beräknande genomsnittliga dosen och behöver där-
för inte ingå i de probabilistiska beräkningarna. SKB motiverar ställningstagandet att hän-
syn inte behöver tas till IRF-puls i de probabilistiska beräkningarna med följande argu-
ment: ”Bredden av doskurvorna i biosfären är typiskt tusen år. Sannolikheten för att expo-
nering till följd av ett pulsutsläpp, pExpo, föreligger vid en given tidpunkt under perioden 
på 100 000 år är således 10-2 ·pFail. (Sannolikheten för överlappning mellan pulser är 
mycket liten på grund av de låga sannolikheterna.) (SKB TR-11-01 i svensk översättning, 
Art 818, avs 13.5.4) SSM anser att argumentet är mindre övertygande pga. att det saknas 
en kvantitativ analys. Kompletterande information som begärts från SKB och detaljerade 
analyser utförda av SSM angående de tre frågorna ovan diskuteras vidare i avsnitt 7.2.2.  

7.1.2 Metodik för dosberäkning 

7.1.2.1. Underlag från SKB 
I rapport SKB TR-10-09 ger SKB en översikt av den metodik som används för biosfärs-
analys. Metodiken baseras i huvudsak på filosofin att uppskatta den radiologiska risken 
för människa och miljö så realistiskt som möjligt och så långt som möjligt använda plats-
specifik information från Forsmark. En grundlig platsundersökning inom flera vetenskap-
liga discipliner genomfördes under flera år för att förstå ytsystemet i Forsmark och en stor 
mängd platsspecifik data samlades in (SKB TR-10-05; TR-10-07). 

Grundvattenflödesmodellering används för att identifiera vilka mindre avgränsade områ-
den, kallade biosfärsobjekt, som kan påverkas av ett utsläpp av radionuklider från ett slut-
förvar i framtiden (SKB R-09-20). I Forsmarksområdet pågår en postglacial landhöjning 
efter avsmältningen av Wechselisen. Landhöjningen ger upphov till strandlinjeförskjut-
ning så att landskapet utvecklas över tid och biosfärsobjekten går från att omfatta dagens 
marina miljö till att omfatta en miljö med sjöar, myrar och skogar. Denna miljö kan sedan 
genom mänsklig påverkan bli jordbruksmark.  
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Landskapsutvecklingsmodeller beskriver utvecklingen av biosfärsobjekt (SKB TR-10-56) 
och ythydrologimodellering genomförs med hjälp av modelleringsverktyget MIKE SHE 
(SKB R-10-02) för att göra en uppskattning om framtida hydrologi i Forsmark. Framför 
allt fokuserar ythydrologimodelleringen på utvecklingen av vattenbalanser, in- och ut-
strömningsvägar och transport av lösta ämnen i den översta delen av berggrunden och i 
det ovanliggande lösa jordtäcket, regoliten. 

Radionuklidmodellering används sedan för att modellera olika radionukliders egenskaper 
och hur de når biosfären (SKB TR-10-06). En stor mängd data hämtas från landskapsut-
vecklings- och ythydrologimodelleringen och används i radionuklidmodelleringen där 
hänsyn tas till en följd av egenskaper hos varje biosfärsobjekt för att modellera radionuk-
lidtransport och ackumulation i enskilda biosfärsobjekt, och slutligen uppskatta LDF för 
varje objekt. LDF kan beskrivas som en omvandlingsfaktor, som kan kopplas till olika 
rumsliga och tidsmässiga utsläpp. SKB beräknar och använder tre typer av LDF; grund-
läggande LDF, puls-LDF och distribuerad LDF. För varje radionuklid och biosfärsobjekt 
beräknas LDF och det högsta värdet över tid bland alla objekt väljs för att representera 
dosen till den mest utsatta gruppen. Detta definieras som grundläggande LDF och används 
för scenarier med enstaka kapselbrott och kontinuerliga långvariga utsläpp som konse-
kvens. Puls-LDF är grundläggande LDF modifierad för pulsutsläpp som innebär scenarier 
där utsläpp kommer koncentrerat under ett år. Distribuerad LDF används för scenarier 
med flera kapselbrott. Det maximala LDF-värdet, taget över alla potentiella utströmnings-
områden och tider, kan sägas vara slutresultatet av alla biosfärsanalyser och -beräkningar.  

SKB:s biosfärsanalyser baseras på klimatutvecklingen i referensutvecklingen, dvs. refe-
rensglaciationen och klimatfallet med global uppvärmning. Med denna utveckling som 
utgångspunkt beskriver SKB vidare inom vilka gränser det framtida klimatet kan variera 
(tempererat, periglacialt och glacial klimat) vilket styr förvarsplatsens utveckling vad av-
ser landskap och ytnära ekosystem. 

7.1.2.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att den metodik som SKB utvecklat för biosfärsanalyser och beräkningar, och 
som finns redovisad i SR-Site är komplex. Redovisningen består av ett stort antal rappor-
ter (se figur 2-1 i SKB TR-10-09). SSM bedömer att SKB:s redovisning av metodik för 
dosberäkning är omfattande och att det utförda arbetet är av hög vetenskaplig kvalitet. 
SKB har utförligt beskrivit kända trender i omgivningen kring slutförvaret i biosfärana-
lyserna i enlighet med allmänna råd till 10-11 § i föreskriften SSMFS 2008:37. De grund-
läggande delarna i SKB:s metodik för biosfärsanalyser överensstämmer med internation-
ellt arbete, bland annat det som utvecklades inom BIOMASS (BIOsphere Modelling and 
ASSessment), ett program startat av IAEA 1996 (IAEA, 2003). Nya delar i SKB:s meto-
dik är konceptet LDF och några stödverktyg för modelleringen. Denna del av metodiken 
är skapad av SKB och används inte internationellt inom liknande biosfärsanalyser. För 
vidare kommentarer se avsnitt 7.5 (ännu ej publicerat).  
 
Konceptet LDF användes av SKB i den förberedande säkerhetsanalysen SR-Can (SKB 
TR-06-09). I granskningen av SR-Can påpekade myndigheten att SKB bättre borde moti-
vera användningen av LDF-konceptet (SKI rapport 2008:19; SSI rapport 2008:08). Myn-
dighetens viktigaste synpunkter rörde SKB:s hantering av diskretisering av biosfärsobjekt 
och fördelningen av utsläppspunkter över landskapet. Myndigheten ansåg att SKB:s han-
tering skulle kunna leda till en utspädningseffekt med betydelse bl.a. för bedömningen av 
potentiell inverkan på andra organismer än människan. I SR-Site har SKB tagit hänsyn till 
SSM:s synpunkter och använder bl.a. olika storlekar på biosfärsobjekt för bedömning av 
dos.  
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SSM anser att SKB:s metodik för biosfärsanalys i SR-Site generellt är rättvisande men 
ställer sig frågande till några aspekter. Även om SSM bedömer att aspekterna inte på ett 
betydande sätt påverkar hur SKB demonstrerar uppfyllelse av kravet på en risk på högst 
10-6 (5 § SSMFS 2008:37) anser SSM att de visar på en svaghet med avseende på tydlig-
het och öppenhet i redovisningen av resultat. SSM anser att SKB behöver förbättra redo-
visningen i eventuella kommande biosfärsanalyser. De aktuella aspekterna redovisas ne-
dan. 
 
I basfallet av SKB:s huvudscenario förutsätts det befintliga tempererade klimatet fortsätta 
under de kommande 10 000 åren (SKB TR-10-49). Utveckling av biosfärsobjekt förutspås 
av landskapsutvecklingsmodeller som bygger på den befintliga platsens topografi. Det 
innebär en fortsatt men avtagande landhöjning som successivt kommer att förvandla delar 
av Östersjöns botten till flera olika biosfärstyper med skog, sjö, myr och åkermark. Ut-
vecklingen av enskilda biosfärsobjekt vad avser tid och area anges noggrant. Men utveckl-
ingen av det framtida landskapet är bara en enda realisering i SR-Site. I de scenarier där 
förvarets tekniska barriärer antas fungera bristfälligt under utvärderingsperioden, modelle-
ras radionuklidernas migration från geosfären till biosfären i förkastningar och sprickzo-
ner. Radionuklider kan ackumuleras i bottensediment i havet och olika biosfärsobjekt kan 
utvecklas genom landhöjning till olika biosfärstyper. LDF härleds sedan från biosfärsob-
jekten. SKB:s metodik tillåter inte att osäkerheter kopplade till effekten på LDF av acku-
muleringstid för radionuklider, storlek på biosfärsobjekt och avrinningsområden helt kan 
undersökas.  
 
En annan aspekt är att den metodik SKB använder för biosfärsanalyser i SR-Site omfattar 
många steg och SSM anser att dokumentationen av dessa steg är otillräcklig. Ett exempel 
är att vattenflöden som används i radionuklidtransportmodelleringen i biosfären kommer 
från fysiskt baserade MIKE SHE modelleringar. Resultaten från MIKE SHE behandlas 
sedan genom till exempel medelvärdesbildning, normalisering och multiplicering med 
modellerade områden. Beskrivningen av alla de här stegen är inte alltid tydlig i doku-
mentationen av biosfärsanalysen i SR-Site. SSM anser att detta minskar förståelsen för hur 
SKB härleder de vattenflöden som används i radionuklidtransportmodelleringen och vad 
flödena faktiskt representerar. Detta leder till en ökad osäkerhet som SSM måste ta hänsyn 
till i bedömningen av LDF-värdenas rimlighet. 
 
På grund av komplexiteten i den metodik som SKB använder i biosfärsanalysen, är det 
svårt att gå igenom alla detaljer genom enbart dokumentgranskning. Därför omfattar 
SSM:s granskning också reproduktion av SKB:s LDF-värden (se avsnitt 7.2.2.2) för att få 
inblick i den metodik och de modeller som används i SR-Site, samt utförande av beräk-
ningar med alternativa modeller för att utforska konceptuell modellosäkerhet. Dessa två 
granskningsmetoder ligger till grund för SSM:s slutliga bedömning av kravuppfyllelse. 

7.1.3 Metodik för miljöpåverkan 

7.1.3.1. Underlag från SKB 
SKB:s utvärdering av risker för växter och djur i SR-site baseras på underlagsrapporten 
SKB TR-10-08. Efter en förfrågan från SSM om kompletterande information under den 
initiala granskningsfasen (SSM Dnr 2011-2426-91) har SKB publicerat en uppdaterad 
utvärdering (SKB TR-13-23). Då denna uppdatering i stort sett är heltäckande, och inte 
bara innehåller den kompletterande information som efterfrågats, utgår granskningen i 
huvudsak från den senare utvärderingen.  

SKB har använts sig av ERICA integrated approach (Beresford m.fl. 2007) som övergri-
pande metodik för att utvärdera risken för negativa effekter på växter och djur.  
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Till denna metodik hör ett verktyg (ERICA Tool) för att genomföra utvärderingen vilket 
innehåller databaser med information kring ett antal referensorganismer och radionuklider 
samt modeller för att beräkna absorberad helkroppsdos utifrån aktivitetskoncentrationer i 
vatten, sediment, jord och organismer (se vidare om modeller under avsnitt 7.2.3). Verk-
tyget innehåller också modeller för att beräkna aktivitetskoncentrationer i alla de olika 
miljömatriserna utifrån kännedom om aktivitetskoncentration i någon av dem, eller utifrån 
utsläppshastigheter. 

ERICA integrated approach omfattar också en bedömningsgrund i form av ett så kallat 
screeningvärde. Betydelsen av detta screeningvärde är att om utvärderingen visar att ex-
poneringen av alla djur- och växtarter understiger screeningvärdet så kan slutsatsen dras 
att risken för negativa effekter på populationsnivå är mycket låg. Om någon art förväntas 
få en högre exponering rekommenderas en mer utförlig art- och platsspecifik riskbedöm-
ning kopplad till denna exponering. En exponering högre än screeningvärdet innebär inte 
med automatik att negativa effekter kan förväntas. 

Utvärderingen av risker för växter och djur utgår från aktivitetskoncentrationer i vatten, 
sediment och jord såsom de beräknas i det centrala korrosionsfallet. Aktivitetskoncentrat-
ionerna har uppskattats utifrån en deterministisk beräkning av spridning av radionuklider 
då en kapsel går sönder. Dels beräknas aktivitetskoncentrationerna utifrån den omedelbart 
tillgängliga delen (IRF) av kapselns innehåll av radionuklider som, om kapseln går sönder, 
direkt kan spridas i omgivningen och når biosfären som ett pulsutsläpp redan några de-
cennier efter ett kapselbrott (SKB TR-10-50, avs 3.2.1), dels beräknas aktivitetskoncent-
rationerna utifrån det långsiktiga utsläpp som sedan följer då radionuklider blir tillgäng-
liga för spridning till biosfären i takt med att metaller korroderar och bränslet löses upp. 
För de båda utsläppstyperna beräknas aktivitetskoncentrationerna när hela källtermen når 
ett enda biosfärsobjekt, och beräkningarna upprepas sedan för varje biosfärsobjekt. När 
det gäller pulsutsläpp görs även beräkningar under antagande att biosfärsutvecklingen i 
området hunnit olika långt vid tidpunkten för utsläppet, dvs tidigt då de flesta objekt ut-
görs av hav, senare då det finns såväl hav som sjöar och landobjekt, och ännu senare då 
havet inte längre finns i området och sötvattensystemen utgörs av åar snarare än sjöar. Ur 
dessa olika beräkningar väljs sedan de högsta beräknade aktivitetskoncentrationerna för 
respektive radionuklid i vatten, sediment och jord som ingångsvärden för beräkning av 
exponering av växter och djur, oavsett i vilket biosfärsobjekt eller vid vilken tidpunkt de 
uppträder. 

Då det finns ett mycket stort antal växt- och djurarter är det inte möjligt att inkludera 
samtliga direkt i en utvärdering av exponering och risker. ERICA Tool innehåller att antal 
referensorganismer som kan illustrera olika typer av organismer. Dessa referensorganis-
mer är generella organismer och inte specificerade till artnivå. SKB har dessutom enligt de 
allmänna råden till SSMFS 2008:37 valt ut ett antal representativa arter som förekommer i 
området i syfte att täcka in skyddsvärda arter. 

Utvärderingen med utgångspunkt i dagens ekosystem har kompletterats med en mer över-
siktlig analys av hur exponering och risk kan förväntas bli under andra klimatförhållanden 
när dagens biosfärsförhållanden inte kan anses rimliga, t.ex. vid permafrost. I denna ana-
lys ingår t.ex. endast de generella referensorganismer som förväntas finnas under sådana 
klimatförhållanden.    

7.1.3.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att den metodik som SKB använt för att bedöma riskerna förknippade med 
exponering av växter och djur för joniserande strålning till följd av det planerade slutför-
varet är väl lämpad för ändamålet.  
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Den övergripande metodiken, ERICA integrated approach och det tillhörande verktyget 
ERICA Tool, överensstämmer med internationell utveckling inom området. Denna meto-
dik har utvecklats genom flera EU-projekt: FASSET, ERICA, PROTECT (samlad inform-
ation finns på http://www.ceh.ac.uk/protect) och stämmer väl överens med de generella 
riktlinjer från ICRP (2003) som föreslås i de allmänna råden till SSMFS 2008:37 samt 
även senare vägledning från ICRP (2014).  

SSM anser även att SKB:s ansats att välja ut platsspecifika representativa arter i tillägg till 
de referensorganismer som är med i ERICA Tool är i linje med ICRP:s senaste rekom-
mendationer (ICRP, 2014). Urvalskriterierna för dessa representativa arter bedöms även 
vara i linje med de allmänna råden till SSMFS 2008:37 angående val av organismer som 
ska tas med i analysen. 

Även bedömningsgrunden, med användandet av det screeningvärde på 10µGy/h som före-
slagits inom projekten ERICA och PROTECT som ett värde som ger möjlighet att slå fast 
att riskerna för populationseffekter är mycket låga ifall det underskrids, bedöms av SSM 
vara tillämplig. ICRP har efter det att ansökan lämnats in kommit ut med riktlinjer (ICRP, 
2014) angående tillämpning av ICRP:s ramverk för utvärdering av miljöeffekter. De re-
kommenderar att det lägre värdet i de olika spann som utgör DCRL-värden (Derived 
Consideration Reference Levels) som ICRP tagit fram för sina referensorganismer bör 
användas som ett referensvärde vid planerade exponeringssituationer. Vidare ska optime-
ring av strålskyddet ske i området under detta värde. Det innebär att för några typer av 
organismer: hjort, råtta, anka och tall, så rekommenderar nu ICRP ett något lägre värde, 4 
µGy/h, än det använda screeningvärdet på 10 µGy/h som en utgångspunkt för acceptabel 
exponering av växter och djur. Denna skillnad i bedömningsgrund är dock möjlig att ta 
hänsyn till i den bedömning SSM gör av betydelsen av beräknad exponering.  

SSM bedömer att SKB:s val att basera utvärderingen av miljöpåverkan på en determinist-
isk beräkning av aktivitetskoncentrationer för basfallet av det centrala korrosionsscenariet, 
inklusive pulsutsläpp av den omedelbart tillgängliga delen av inventariet, är rimligt. Detta 
eftersom korrosionsscenariot utgör i SKB:s redovisning (SKB TR-11-01), tillsammans 
med skjuvlastscenariot, de mest riskbärande fallen i utvärderingen av dos till människa. 
Vid en jämförelse av vilka doser SKB redovisar för de olika deterministiska beräknings-
fallen inom korrosionsscenariot och skjuvlastscenariot (SKB TR-10-50) framgår att do-
serna beräknas vara tämligen likvärdiga. Inget alternativt deterministiskt beräkningsfall 
avviker mer än en faktor 2 från det centrala korrosionsscenariot. För de probabilistiska 
beräkningarna är skillnaden som mest ca en faktor 5 mellan olika beräkningsscenarier, 
men i allmänhet på en lägre nivå då de flesta realisationer inte leder till något kapselbrott 
(i probabilistiska beräkningar av skjuvlastscenariot ansätts ändå ett kapselbrott determin-
istiskt, varpå doserna blir på samma nivå som för andra deterministiska beräkningar). 
Detta centrala beräkningsfall bedöms därför av SSM vara robust och väl representera be-
räknade aktivitetskoncentrationer i miljön under mindre sannolika men möjliga scenarier 
där ett kapselbrott deterministiskt ansätts. SSM bedömer det också som rimligt att basera 
utvärderingen på en deterministisk beräkning snarare än en probabilistisk där de flesta 
realisationer inte leder till något kapselbrott. Detta eftersom bedömningsgrunden för ef-
fekter på växter och djur är baserad på deterministiska dos-respons-samband som inte 
enkelt kan vägas samman med en medelkoncentration. Istället kan sannolikheten för det 
beräknade korrosionsscenariot ingå i en slutlig bedömning av lämpligheten av det före-
slagna slutförvaret om beräkningar skulle visa att det finns risker för växter och djur för-
knippade med utsläpp vid ett givet kapselbrott.  

Att SKB fokuserat sin utvärdering på dagens biosfärsförhållanden med en mindre detalje-
rad analys av drastiskt annorlunda framtida förhållanden såsom permafrost, t.ex. genom 
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att under sådana förhållanden enbart utvärdera generella referensorganismer, bedöms vara 
rimligt och i linje med de allmänna råden till SSMFS 2008:37.  

7.2 Modeller  

7.2.1 Modeller för radionuklidtransport i när- och fjärrområde 

7.2.1.1. Underlag från SKB 
Bland de modeller som SKB använder i SR-Site för beräkning av radionuklidtransport 
finns en s.k."kompartment"-modell för närområdet, COMP23 (Romero, 1995; SKB R-04-
64), som beskriver tre olika utsläppsvägar i närområdet (Q1: spricka som skär över depo-
neringshålet, Q2: den störda zonen utmed golvet i deponeringstunneln och Q3: en spricka 
som skär genom deponeringstunneln). Den modell som huvudsakligen används för fjär-
rområdet för att hantera radionuklidtransport i vattenfas är FARF31 (SKB TR-90-01; R-
04-51). FARF31 har använts i tidigare analyser, till exempel i SR-97 (SKB TR-99-06) och 
SR-Can (SKB TR-06-09). Parallellt med FARF31 används MARFA (Migration Analysis 
of Radionuclides in the Far Field) framförallt för beräkningar som kräver sådana funktion-
er som inte finns i FARF31. De två modellerna beskriver migration längs endimensionella 
flödesvägar och tar hänsyn till advektion, sorption, matrisdiffusion och kedjesönderfall. 
MARFA kan dessutom hantera flödets storlek, dvs. ändra det längs flödeslinjerna. 
 
Förutom numeriska transportmodeller som nämns ovan har förenklade analytiska trans-
portmodeller för när- och fjärrområde utvecklats (Hedin, 2002). Dessa modeller använder 
sig av samma indata som motsvarande numeriska modeller och kan fungera som ett av 
flera kvalitetssäkringsmått för de numeriska beräkningarna genom att identifiera möjliga 
skillnader i resultaten från de analytiska och numeriska modellerna. De enkla analytiska 
transportmodellerna kan också ge en förståelse för transportprocesser.  

7.2.1.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att det är förtroendeingivande att de modeller som används för radionuklid-
transport i när- och fjärrområde har utvecklats av SKB och är baserade på erfarenhet av 
säkerhetsanalyser sedan SKB:s första säkerhetsanalys (SKB TR-92-20). SKB:s radionuk-
lidtransportmodeller är generellt i linje med transportmodeller som används i säkerhetsa-
nalyser internationellt inom hantering av radioaktivt avfall och slutförvar. SSM noterar att 
dokumentationen och motiveringen av antaganden för radionuklidtransportmodelleringen 
som används för två huvudscenarier; kapselbrott till följd av korrosion och kapselbrott till 
följd av bergets skjuvrörelser, har förbättrats sedan säkerhetsanalysen SR-Can (SKB TR-
06-09). SSM bedömer att SKB:s beräkningar är transparenta, modellbeskrivningarna är 
tillräckliga och data godtagbara vad gäller tydlighet för att en erfaren radionuklidtrans-
portmodellerare ska kunna reproducera beräkningarna. SSM uppskattar att SKB har tagit 
hänsyn till de synpunkter som SSM och SSM:s externa experter framfört i granskningen 
av SR-Can och förbättrat demonstrationen av de deterministiska beräkningsfall som un-
derlättar SSM:s förståelse för SKB:s beräkningsresultat.  
 
Inom ramen för Fud-programmet har SKB genomfört flera spårämnesförsök i Äspölabora-
toriet, t.ex. True (Tracer retention understanding experiments) och Swiw (Single well 
injection withdrawal tracer test) (SKB Art814; Art819). SSM anser att fältförsöken är 
kraftfulla verktyg som bidrar till ökad förståelse för transportprocesser och modellering av 
radionukliders rörelse i berggrunden.   
 
SKB har utvecklat en ny radionuklidtransportmodell, MARFA, för att simulera transpor-
ten av radionuklider i ett geologiskt medium med låg sprickighet med hjälp av en partikel-
baserad Monte Carlo-metod. Modellen kan användas för att undersöka olika strömnings-
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förhållanden och transporter som kan påverkas av kolloidbildning. I SR-Site används 
MARFA ganska begränsat varför den huvudsakliga radionuklidtransportmodellen för 
fjärrområdet fortfarande är FARF31. SSM ser positivt på att SKB använt förenklade ana-
lytiska modeller för modellering av radionuklidtransport i närområdet och fjärrområdet, 
samt jämfört resultaten med de numeriska beräkningarna. SSM anser att SKB:s konceptu-
alisering av systemet och dess processer leder till att potentiella doser styrs av relativt 
enkla processer som är enkla att förstå och modellera. 
 
Eftersom SKB till stor del modellerar radionuklidtransport på samma sätt i SR-Site som i 
tidigare säkerhetsanalyser och vissa modeller har tagits fram långt innan SR-Site, redovi-
sar SSM här granskningen av några kritiska frågor som rör SKB:s radionuklidtransport-
modeller och beräkningar innan SR-Site. Till exempel frågan om radionukliders diffusiva 
transporthastighet från den intakta bufferten till strömmande vatten i sprickor. Hastigheten 
modelleras genom användning av parametern Qeq, vilken är känslig för beräknad 
radionuklidflöde från närområdet till geosfären (SKI rapport 2003:28). Qeq kan beskrivas 
som ekvivalent flödeshastighet i gränsytan mellan buffert och spricka. En grundlig ge-
nomgång av SKB:s härledning av Qeq har utförts med hjälp av både analytisk och nume-
risk modellering (Maul och Robinson, 2005; SSM rapport 2011:11). Slutsatsen är att 
SKB:s metod för att beräkna Qeq värden är tillfredsställande. 
 
En detaljerad genomgång och verifiering av MARFA har också genomförts (SSM rapport 
2011:11; SSM Technical note 2012:62). Slutsatsen är att MARFA kan hantera stora trans-
portnätverk utan att behöva orimligt stor datorkapacitet och att de grundläggande algorit-
mer som används är ändamålsenliga. SSM:s externa experter identifierade fel i beskriv-
ningen av testfall och SSM begärde därför förtydliganden och kompletterande information 
kopplat till detta (se nedan). 
 
SSM:s externa experter har under den inledande granskningsfasen utfört en översiktlig 
granskning som omfattar SKB:s rapporter kring radionuklidtransport i närområdet och 
fjärrområdet samt stödjande referenser (SSM Technical note 2012:55, 2012:56, 2012:58 
och 2012:62). Ett antal frågor har identifierats av SSM för ytterligare granskning och be-
gäran av kompletterande information har begärts från SKB enligt nedan: 
 

• verifiering av MARFA- kod  
• motivering av potentiell transport av radionuklider i gasform  
• ytterligare redovisning av hantering av pulsutsläpp  
• ytterligare redovisning avseende ignorering av Rn-222 i konsekvensanalysen. 

 
Angående den första frågan anger SKB i en komplettering (SKBdoc 1396389) att de fel-
aktiga parametrarna i den ursprungliga koddokumentationen för MARFA (SKB R-09-56) 
har korrigerats i en ny rapport (Painter och Mancillas, 2013). SKB förklarade att de felakt-
iga värdena endast angavs i den beskrivande texten; i beräkningarna användes korrekta 
värden och ytterligare fyra nya kontrollfall presenterades i bilaga (SKBdoc 1396392) till 
denna komplettering. SKB förklarade också att även om en direkt jämförelse plottad i 
samma figur inte gavs i SKB TR-10-50, kan överensstämmelsen mellan MARFA-koder 
och FARF31-koder verifieras genom att jämföra den svarta streckade kurvan i figur 4-5 i 
TR-10-50 (gjord med FARF31) med den svarta heldragna kurvan i figur 4-24 i TR-10-50 
(gjord med MARFA), där båda är probabilistiska beräkningar för det centrala korrosions-
fallet. SSM anser att SKB på ett acceptabelt sätt verifierat MARFA-koden. Trots att den 
inte har använts som ett huvudverktyg för radionuklidtransport i fjärrområdet i SR-Site, 
kommer SSM fortsätta att följa upp SKB:s utveckling av MARFA. 
 
SSM har begärt kompletterande information angående SKB:s motivering till att exkludera 
I-129, Cl-36 och Se-79 från analysen av transport av radionuklider i gasform och en detal-
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jerad härledning av det inventarium som används i dosberäkningarna. SKB gav komplette-
rande information (SKBdoc 1418468) och förklarade att i princip endast C-14 och Rn-222 
kan förekomma i gasform. Vidare angav SKB att I-129 teoretiskt kan förekomma som 
elementärt jod, men att mängden kommer att vara försumbar. Samma resonemang för 
SKB gällande Cl-36 och Se-79. I kompletteringen håller SKB med SSM om att den effek-
tiva dosen beräknad från utsläpp av C-14 och Rn-222 i gasform, som visas i tabell 13-11 i 
TR-11-01, är felaktig på grund av att beräkningarna baseras på felaktiga inventarier. Där-
för innehåller kompletteringen nya beräkningar av effektiv dos för C-14 och Rn-222 ut-
släpp i gasform, och tabell 13-11 i SKB TR-11-01 kommer att uppdateras i enlighet med 
de nya beräkningarna. SSM kan konstatera att bidraget till effektiv dos från utsläpp av C-
14 och Rn-222 i gasform inte är av stor betydelse för de beräknade riskvärden SKB pre-
senterar, men SSM anser att det är en kvalitetssäkringsfråga som SKB behöver rätta till i 
en eventuellt kommande säkerhetsanalys.  
  
SSM nämner i avsnitt 7.1.1.2 hur SKB i SR-Site hanterar pulsutsläpp av IRF (instant rele-
ase fraction) vid kapselbrott. I en begäran om komplettering efterfrågade SSM en deter-
ministisk beräkning i ett integrerat system för att illustrera risken för individer vid pulsut-
släpp av IRF. Det integrerade systemet ska omfatta utsläpp (både puls och kontinuerliga) 
från närområdet, transport genom fjärrområdet och input till biosfärsmodellerna. Komplet-
teringen från SKB (SKBdoc 1418468) innehåller en deterministisk beräkning inklude-
rande puls och kontinuerliga utsläpp för det centrala korrosionsfallet och den beräknade 
utsläppstiden är vid 114 000 år efter deponering. Men beräkningarna är inte gjorda i ett 
integrerat system vilket framgår av figur 0-1 i kompletteringen. Den totala maximala år-
liga effektiva dosen (summan av doserna till följd av puls och kontinuerliga utsläpp) för 
just detta fall är 8,5 µSv. Den totala doskurvans bredd pga. pulsutsläpp är ca 5 000 år. 
Eftersom kompletteringen inte innehöll beräkningar i ett integrerat system har SSM utfört 
egna sådana beräkningar. Resultatet visar att den beräknade maximala totala årliga effek-
tiva dosen (summan av doserna till följd av puls och kontinuerliga utsläpp) skulle kunna 
vara en faktor 8 högre än SKB:s resultat. Den totala doskurvans bredd pga. pulsutsläpp är 
i detta fall ca 10 000 år (internt PM nr 3, ännu ej publicerat). SSM anser att SKB:s beräk-
ning av pulsutsläpp endast har en mindre effekt på riskanalysen. Det beror på att SKB 
analyserar effekten av pulsutsläpp genom att göra en så kallad ackumulerad kortsiktig 
riskanalys för att bedöma riskutspädning. Om pulsutsläpp beräknas så som SSM har gjort 
det kommer ändå de beräknande riskerna att vara under riskgränsen (se avsnitt 7.4.6, ännu 
ej publicerat). SSM anser att SKB bör inkludera pulsutsläpp i de probabilistiska beräk-
ningarna i en eventuellt kommande säkerhetsanalys. 
 
I den inledande fasen av granskningen av SR-Site uppkom frågor om effekten av att ex-
kludera Rn-222 i radionuklidtransportberäkningarna och av att exkludera gasutsläpp av 
Rn-222 som inte begränsas av upplösningen av bränslematrisen och som skulle kunna leda 
till Pb-210 utsläpp i ytmiljön (SSM Technical note 2012:58). Denna granskning resulte-
rade i att SSM gav i uppdrag till de externa experter som uppmärksammat frågorna att 
göra en egen modellering för att undersöka möjliga effekter av att inte ta hänsyn till Rn-
222. SSM begärde också kompletterande information kring SKB:s motivering till att ex-
kludera Rn-222 i säkerhetsanalysen. De överslagsberäkningar som gjorts av SSM:s exter-
na experter (SSM Dnr 2012-142-8) visar att exkluderingen av Rn-222 i radionuklidtrans-
portberäkningarna innebär att den beräknande totala dosen maximalt kan vara underskat-
tad med en faktor två. Överslagsberäkningarna visar också att exkluderingen av gasutsläpp 
av Rn-222, som inte begränsas av upplösningen av bränslematrisen och som skulle kunna 
leda till utsläpp av Pb-210 i ytmiljön, innebär att den beräknade totala dosen med de mest 
pessimistiska antagandena kan vara underskattad med maximalt en storleksordning. I den 
kompletterande informationen (SKBdoc 1418468) redovisar SKB en beräkning med de 
parametervärden som används i SR-Site för att visa betydelsen av Rn-222 för radionuklid-
transport i fjärrområdet. SKB:s beräkning visar att exkluderingen av Rn-222 i radionuklid-
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transportberäkningarna innebär att den beräknade totala dosen maximalt kan vara un-
derskattad med en faktor 1,2. Detta kan jämföras med resultatet av de externa experternas 
överslagsberäkningar som visade på en maximal underskattning med en faktor 2 (SSM 
2012-142-8). SKB:s förklaring till skillnaden är att det LDF-värde för Rn-222 och de 
transportparametrar som de externa experterna använder inte helt överensstämmer med de 
värden som SKB använt. I den kompletterande informationen påpekade SKB också att de 
beräknade doserna för korrosionsscenariot i SR-Site är för höga med en faktor 1,2 på 
grund av ett räknefel i korrosionsanalysen, som ges i SKB:s svar på begäran om komplet-
tering rörande dokumentation och kvalitetssäkring av koder (SKBdoc 1396660). Vidare 
innehåller kompletteringen (SKBdoc 1418468) nya beräkningar för det centrala korros-
ionsfallet som inkluderar Rn-222 i radionuklidtransportberäkningarna och en korrigerad 
korrosionsanalys. Resultaten från dessa beräkningar stämmer väl överens med de ur-
sprungliga beräkningar som redovisas i SR-Site. När det gäller gasutsläpp av Rn-222 som 
inte begränsas av upplösningen av bränslematrisen och som skulle kunna leda till utsläpp 
av Pb-210 i ytmiljön bekräftade SKB att de externa experternas beräkning med mycket 
pessimistiska antaganden stämmer. SKB framhåller att sådana Rn-222 gasutsläpp är oreal-
istiska. SKB:s argument är att Rn-222 har en halveringstid på endast 3,8 dagar och inte 
kan diffundera genom bränslematrisen till bränsleytan på så kort tid. Argumentet stöds 
med en vetenskaplig referens (Matzke, 1980). SSM bedömer att den kompletterande in-
formation SKB tillhandahåller är tillräcklig och att SKB:s resonemang är rimliga. SSM 
drar därför slutsatsen att effekten av att exkludera Rn-222 i säkerhetsanalysen är försum-
bar. 
 
SSM och anlitade externa experter har modellerat några kritiska frågor och utvalda beräk-
ningsfall för att kontrollera SKB:s radionuklidtransportberäkningar som utgör ett underlag 
till den riskanalys SKB redovisar som stöd för att KBS-3 metoden kan uppfylla det risk-
kriterium som SSM föreskriver (SSMFS 2008:37). Modelleringen innebär test av repro-
ducerbarhet för viktiga scenarier och ”what-if”-fall som varianter till viktiga scenarier 
(internt PM nr 1, ännu ej publicerat; SSM Technical note 2012:58; 2014:33; 2014:55; Xu 
et al, 2014). Några modelleringar som bedömts som särskilt kritiska har genomförts dub-
belt, dvs. både internt av SSM och externa experter. Resultatet av denna kontroll av SKB:s 
radionuklidtranportberäkningar är att de går att reproducera och de framstår som rimliga. 
Närmare uppgifter om dessa beräkningar finns i avsnitt 7.4.1.2 och 7.4.2.2 (ännu ej publi-
cerade).   
 
Flödesrelaterat transportmotstånd, F (år/m), är en av de viktigaste parametrarna i 
radionuklidtransportberäkningar för fjärrområdet. I SR-Site har F-värdena inte korrigerats 
för att ta hänsyn till effekten av kanalisering av flödet. Detta är en skillnad mot den tidi-
gare säkerhetsanalysen SR-Can där F-värdena var reducerade med en faktor 10. SKB:s 
motivering är att det finns en zon med stillastående vatten på vardera sidan av kanalen 
som mildrar effekten av kanalisering (SKB TR-10-50). SSM:s externa experter har gjort 
beräkningar för att granska motiveringen (SSM Technical note 2012:55; SSM 2012-140-
10). Beräkningarna stödjer SKB:s motivering som innebär att även om kanalisering kan 
leda till tidigare genombrottstider är effekten försumbar om flödet går genom många små 
kanaler i en spricka, vilket är det mest sannolika fallet för verkliga sprickor. Denna effekt 
minskar om F-värdet, som beräknas genom att anta ett enhetligt flöde genom hela sprick-
an, är tillräckligt stort, dvs. 106 (år/m) vilket är storleksordningen på de värden som an-
vänds i SR-Site. Denna analys är baserad på en konceptuell modell som innebär att vattnet 
i sprickorna fördelas mellan en flödande kanal och ett område där vattnet är stillastående. 
Om det hydrogeologiska systemet skulle skilja sig från det som har modellerats i SR-Site 
dvs. att flödet är begränsat till smala och glest uppträdande kanaler och inget stillasående 
vatten förekommer i anslutning till kanalerna skulle den fördröjande effekten av det stil-
lastående vattnet inte förekomma. Därför anser SSM att SKB inför ett eventuellt kom-
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mande steg i prövningen ytterligare bör undersöka hur en alternativ konceptualisering av 
flödesnätverket påverkar F-värdena.  
 
SSM anser att SKB behöver förbättra vissa områden i säkerhetsanalysen, gällande tydlig-
het och spårbarhet, i eventuella kommande steg i SKB:s program. Processen att utgå från 
FEP och platsinformation för att utveckla de konceptuella modellerna är inte tydligt för-
klarad eller dokumenterad. Dokumentationen av processen skulle kunna förbättras genom 
att utveckla en tabell som listar varje FEP från SR-Site:s FEP-katalog och förklarar hur 
den införlivas i de konceptuella modellerna med hänvisningar till relevanta avsnitt i pro-
cessrapporterna och platsbeskrivningsrapporten. Om en FEP inte ingår i de konceptuella 
modellerna, kunde skäl/ motiveringar för dess exkludering ges i tabellen. 
 
Transportparametrarna som används i SR-Site skulle kunna rapporteras i datarapporten 
(SKB TR-10-52). Avsnitt 1.1 i TR-10-52 anger att "Denna rapport sammanställer doku-
ment och kvalificerar indata som identifierats som avgörande för den långsiktiga säker-
hetsanalysen av ett KBS-3-förvar ...". Däremot innehåller rapporten inte alla de uppgifter 
som krävs för transportberäkningar. Dessutom beskrivs och motiveras data på varierande 
detaljnivå. SSM anser att om datarapporten ska kunna användas som den huvudsakliga 
datakällan i eventuella kommande säkerhetsanalyser behövs förbättringar för att få en mer 
komplett version. 
 
Den genomsnittliga årliga effektiva dosen illustreras på alla resultatgrafer för probabilist-
iska fall. Bara två figurer (Figur 4-6 och 6-50 i TR-10-50) ger information om tillhörande 
percentiler och det är svårt för läsaren att utveckla en förståelse för spannet i resultaten 
och därmed tillhörande osäkerheter. 

7.2.2 Modeller för dosberäkning 

7.2.2.1. Underlag från SKB 
Radionuklidmodellen för biosfären är en klassisk s.k. kompartmentmodell med 10 kom-
partment, där systemkomponenter anses internt homogena i varje kompartment (SKB TR-
10-06). Radionuklidmodellen har en generell form för att beskriva alla biosfärsobjekt och 
består av två delar, en akvatisk och en terrester del, när den tillämpas på ett biosfärsobjekt. 
Biosfärsobjektens utveckling över tiden i radionuklidmodellen hanteras genom att storle-
ken och egenskaperna hos dessa delar varieras i enlighet med utvecklingen av det sär-
skilda biosfärsobjektet. De flesta biosfärobjekt förväntas genomgå följande fyra huvudsta-
dier: havsstadium, övergångsstadium, sjöstadium och landstadium. I SR-Site representeras 
biosfären i Forsmark av ett antal hydrologiskt sammankopplade biosfärsobjekt. 
 
Radionuklidmodellen används för dynamisk modellering av 10 kompartment i varje bios-
färsobjekt. Aktivitetskoncentrationerna i övre avlagringar, atmosfär och ytvatten används 
för att beräkna exponering av människor och av andra organismer. Slutprodukten från 
dosberäkningen med radionuklidmodellen är den landskapsspecifika doskonverteringsfak-
torn (LDF). LDF-värdet definieras som medelårsdosen för en representativ individ i den 
mest exponerade gruppen vid en konstant utsläppshastighet på 1 Bq/år för en viss 
radionuklid. Som nämnts i avsnitt 7.1.2.1 har tre typer av LDF definierats och använts i SR-
Site, dvs. grundläggande, puls och distribuerad LDF. Förutom beräkningen av dos till följd 
av radionuklider som når människan efter transport genom biosfären så beräknas också 
doser till följd av att utsläppet sker till en brunn borrad genom berggrunden. Aktivitets-
koncentrationen i brunnsvatten (Bq/m3) beräknas då genom att dividera utsläppshastighet-
en (1 Bq/år) med brunnens kapacitet (m3/år). Detta dosbidrag från intag av brunnsvatten 
ingår sedan i beräkningen av LDF-värdet.   
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7.2.2.2 SSM:s bedömning 
SSM konstaterar att för SR-Site har SKB infört en helt ny radionuklidmodell för biosfärs-
analyser och beräkningar. Modellen för radionuklidtransport och beräkning av dosen för 
varje biosfärsobjekt är det sista steget i hela biosfäranalysen. De grundläggande elementen 
i SKB:s tillvägagångssätt vid biosfäranalysen överensstämmer med internationella riktlin-
jer för biosfärsmodellering. Dock har SKB antagit dosberäkningsmodeller och en del 
stödverktyg (t.ex. behandling av radionuklidintag via näringskedjor) som är innovativa 
och ovanliga i samband med traditionell biosfärmodelleringsmetodik. De parametrar som 
används i radionuklidtransportmodellen härleds från olika stödverktyg med många mo-
delleringssteg. Beskrivningen av dessa modelleringssteg är inte alltid tydlig vilket bidrar 
till ökad osäkerhet vad gäller beräknad dos. Till viss del kan det övergripande försiktiga 
tillvägagångssättet som tillämpats på beräkning av LDF inom den bredare bedömningen 
(särskilt genom användning av det högsta beräknade värdet över tiden i alla biosfärsob-
jekt) anses vara tillräckligt för att uppväga dessa osäkerheter, men detta har inte visats på 
ett övertygande sätt. 
 
I den inledande granskningsfasen har SSM:s externa experter utfört en översiktlig gransk-
ning som var en bred täckning av SKB:s dosberäkningar inklusive stödjande referenser 
(SSM Technical note 2012:46; 2012:56; 2012:59; SSM 2012-110-3). SSM reproducerade 
grundläggande LDF-värden för ett valt biosfärsobjekt med tempererade förhållanden (in-
ternt PM nr 2, ännu ej publicerat). Med användning av SKB:s modellbeskrivning och in-
data fick SSM inblick i SKB:s LDF-beräkningar. Genom att återskapa LDF-värden och 
med hjälp av externa experters granskning kunde SSM identifiera flera kritiska frågor för 
ytterligare granskning och begärde kompletterande information från SKB. De identifie-
rade frågorna kan sammanfattas i tre kategorier; tydligheten i dokumentation, kvalitetssäk-
ring av modeller och data samt motivering av val av modeller och antaganden (SSM 2011-
1483). SSM har begärt följande kompletterande information om SKB:s dosberäkningsmo-
deller: 
 

• Beskrivning av härledning av distribuerad LDF.  
• Härledning av flödesparametrar som används i biosfärradionuklidmodellen från 

yt-hydrologisk modellering.  
• Förklaring av modellerade resultat.  
• Inkonsekvens mellan den beskrivna modellen och faktisk modell som används i 

bedömningen.  
• Diskrepans mellan den rapporterade sorptionskoefficienten för Ra-226 och fak-

tiskt värde som använts vid bedömning.  
• Ytterligare beskrivning av genomförandet av modeller i det numeriska verktyget, 

Ecolego. 
• Ytterligare beskrivning av exponeringsvägar på grund av intag baserat på produkt-

ion av livsmedel från platsen.  
• Motivering till bortseende från exponeringsväg såsom torvbränning  
• Motivering till att bortse från föroreningar från uppströms biosfärsobjekt 
• Motivering till att biosfärsobjektet modelleras som homogent oavsett storlek i för-

hållande till den förväntade spridningen av radionuklider i objektet. 
 
Dessa punkter diskuteras mer utförligt nedan.  
 
SSM konstaterar att distribuerade LDF-värden är angivna i tabell 3-7 i SKB TR-10-50, 
men att inga ytterligare beskrivningar om distribuerad LDF kan hittas i SR-Site eller i 
underliggande rapporter. SSM begärde kompletterande information kring härledningen av 
distribuerad LDF av SKB. SKB gav kompletterande information (SKBdoc 1339994) med 
en kort beskrivning av härledning av distribuerad LDF och datauppsättningar i form av 
Excel-filer för att möjliggöra egen härledning av distribuerad LDF. Enligt SKB fördelas 
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ett konstant kontinuerligt utsläpp till biosfären (1 Bq/år) mellan biosfärsobjekt i förhål-
lande till fördelningen av utsläppspunkter i respektive objekt (vilka härrör från flödesmo-
dellering).  Skillnaden mot vanliga LDF är alltså att det ursprungliga LDF-värdet för varje 
objekt multipliceras med andelen av utsläppet som förväntas nå just detta objekt om alla 
kapslar går sönder. För varje radionuklid väljs sedan den maximala dosfaktorn som beräk-
nats för alla objekt och under hela beräkningsperioden som distribuerade LDF-värden. 
SSM har (internt PM nr 3, ännu ej publicerat) kontrollräknat SKB:s distribuerade LDF-
värden för några radionuklider baserat på de datauppsättningar (Excel-filer) som SKB 
tillhandahållit enligt ovan. SSM konstaterar att distribuerade LDF-värden beräknade enligt 
SKB snarare är viktade medelvärden över alla objekt. Distribuerade LDF-värden väljs 
som summan av de olika objektens viktade (utifrån andelen utsläpp) dosfaktorer. Detta till 
skillnad från SKB:s beskrivning ovan vilken antyder att det högsta värdet ensamt antogs 
som distribuerad LDF. Det värde som SKB faktiskt använt är alltså högre än det värde 
som kan härledas från SKB:s metodbeskrivning (SKBdoc 1339994).  SSM anser att den 
metod SKB faktiskt använt för att härleda distribuerade LDF-värden är rimlig. SSM anser 
också att denna skillnad mellan beskriven modell och faktiskt använd modell är ytterligare 
ett tecken på brister i kvalitetssäkringen av dokumentationen som SKB behöver förbättra 
under eventuella kommande säkerhetsanalyser. 
 
SSM och dess externa experter anser att det inte finns några tydliga beskrivningar av här-
ledningen av de flödesrelaterade parametrarna från yt-hydrologisk modellering som an-
vänds i radionuklidmodellen. SSM begärde kompletterande information om SKB:s här-
ledning av flödesparametrar och flödesmodelleringsdata som används för härledning av 
flödesparametrar. SKB gav kompletterande information (SKBdoc 1440564) med begärda 
datafiler för vattenbalans i sex sjöar i Forsmark, vilka används för att härleda vattenom-
sättningen för ett "genomsnittligt objekt" och vidare för parameterisering av överförings-
hastigheter i radionuklidtransportmodellen (SKBdoc 1479486). Trots ytterligare förtydli-
ganden avseende den kompletterande informationen från SKB (SKBdoc 1440564, 
1479486) finns kvarvarande oklarheter. Modellstrukturen för "det genomsnittliga objek-
tet" modellerat med MIKE-SHE (ett verktyg för hydrologisk modellering) respektive 
radionuklidmodellen (SKB TR-10-06) är olika, och SSM saknar transparens och moti-
vering i tolkningen av flödessystemet i det "genomsnittliga objektet" och hur information-
en implementeras i radionuklidtransportmodellen. Exempelvis är det förståeligt att för 
flödet från nedre till mellersta regoliten i radionuklidtransportmodellen använda sig av 
nettoflödet mellan dessa marklager såsom det beräknas för ”genomsnittsobjektet”, men 
motsvarande tillvägagångssätt används inte för att karakterisera flöden från mellersta re-
goliten till den övre (SSM Technical note 2015:YY, under publicering).  Det är noterat att 
några (men inte alla) flöden in i och ut ur den mellersta regoliten i "det genomsnittliga 
objektet" har använts i härledning av flöden till den övre regoliten i radionuklidtransport-
modellen. Det finns ingen motivering till varför bara vissa vattenflöden används i någon 
SR-Site-dokumentation, inklusive den kompletterande information som erhållits från 
SKB. SSM har låtit utföra en studie som härleder vattenflöden som används i radionuklid-
transportmodellen baserat på förståelsen av MIKE-SHE-modelleringen (SSM Technical 
note 2015:YY, under publicering). De härledda numeriska värdena skiljer sig något från 
SKB:s, vilket bidrar till en minskning av graden av förtroende för SR-Site-modellen (SSM 
Technical note 2015: YY, under publicering). För att undersöka betydelsen av denna dif-
ferens på de numeriska värdena utförde SSM:s externa expert en analys, i vilken en alter-
nativ radionuklidmodell baserad direkt på flödena för "det genomsnittliga objektet" an-
vänds.  Resultaten i form av beräknade radionuklidinventarier jämförs med motsvarande 
resultat från radionuklidtransportmodellen som redovisats i SR-Site (SSM Technical note 
2015:YY, under publicering). Analysen visar att den oklarhet och osäkerhet som finns i 
SKB:s parameterisering har en begränsad effekt. SSM anser dock att SKB behöver för-
bättra viktiga steg i systemidentifiering och motivering för att stödja modellutvecklingen i 
en eventuellt kommande säkerhetsanalys. 
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I SKB:s kompletterande information (SKBdoc 1397007) ges en förklaring till de toppar 
som visas i doskurvorna i figur 3-5 i SKB TR-10-06. SKB förklarar att topparna inte beror 
på instabilitet i den numeriska integrationen, utan är en direkt effekt av dynamiken i mo-
dellen. Orsaken till att toppar, eller en plötslig ökning av koncentrationen av radionuklider 
i vatten, observeras i tidsperioden mellan 7 000 f Kr till 5 000 f Kr och i slutet av havspe-
rioden beror på resuspension av sediment under dessa perioder. SSM gav i uppdrag till 
externa experter att granska den kompletterande informationen och de ansåg att SKB:s 
förklaring är tillfredställande (SSM 2011-4544-11). Dock påpekade de att resuspensions-
hastighet, som är orsaken till toppar/plötsliga koncentrationsökningar av radionuklider, 
huvudsakligen bestäms genom inmatning av resuspensionshastighet från en s.k. stödmo-
dell till radionuklidtransportmodellen. SSM anser att denna fråga inte är av stor betydelse 
för de beräknade doskonverteringsfaktorer som SKB presenterar, men beskrivningen av 
erhållna resultat behöver förbättras i eventuella kommande steg i SKB:s program.   
 
SSM har efterfrågat kompletterande information angående att den C-14-modell som slut-
ligen används i SR-Site inte förefaller vara den som beskrivits i underliggande rapporter 
(SKB R-08-06, TR-10-06). SKB har gett kompletterande information (SKBdoc 1387920) 
och förklarar att den modell som används i SR-Site baseras på den modell som beskrivs i 
R-08-06, men med vissa skillnader i tillämpningen. Den huvudsakliga skillnaden mellan 
de två modellerna är att modellen i R-08-06 är en jämviktsmodell medan den modell som 
faktiskt använts i SR-Site är en dynamisk lådmodell vilken används för att beskriva om-
sättning av C-14 i atmosfären och vatten. Därtill uppger SKB att skillnaden mellan resul-
taten från de två modellerna är försumbar. SSM saknar dock en analys för att stödja detta 
påstående. SSM:s externa experter har utfört oberoende beräkningar för att jämföra resul-
tat från de två modellerna och bekräftar SKB:s uttalande om att skillnaderna är mycket 
små (SSM Technical note 2014:35). 
 
När det gäller skillnaden mellan de rapporterade sorptionskoefficienterna för Ra (SKB 
TR-10-07) och de värden som faktiskt används i SR-Site har SKB i kompletterande in-
formation (SKBdoc 1387920) förklarat att de platsdata som rapporteras i SKB TR-10-07 
fanns tillgängliga först efter det att LDF-beräkningarna hade gjorts. SKB påpekar vidare 
att senare insamlade och rapporterade sorptionsdata för Ra ligger inom det intervall som 
används i de probabilistiska beräkningarna av LDF. I ytterligare kompletterande informat-
ion (SKBdoc 1429433) beräknade SKB LDF-värdet för Ra-226 utgående från den rappor-
terade sorptionskoefficienten och jämförde resultatet med LDF-värdet som använts i SR-
Site. Den nya beräkningen av LDF för Ra-226 ger 2.6×10-12 Sv/år per Bq/år jämfört med 
det gamla värdet som är 3.8×10-12 Sv/år per Bq/år. SSM anser att i detta fall har skillna-
den mellan rapporterade radiumsorptionsdata och de faktiska värden som användes i LDF-
beräkningarna obetydliga effekter på det beräknade LDF-värdet, men att detta är ytterli-
gare en kvalitetssäkringsfråga avseende SKB:s redovisning. 
 
SSM har implementerat SKB:s radionuklidmodeller i det numeriska verktyget Ecolego 
baserat på beskrivningarna i TR-10-06 och input-data som erhållits från SKB (SKBdoc 
1334853) i syfte för att reproducera SKB:s beräknade LDF-värden. Resultaten avviker 
från SKB:s resultat i SR-Site genom att SSM fick diskontinuiteter i beräknade doskurvor 
orsakade av numerisk instabilitet (internt PM nr 2, ännu ej publicerat). För att undersöka 
skälen till detta har SSM begärt kompletterande information angående implementeringen 
av radionuklidmodellerna i Ecolego. SKB har gett kompletterande upplysningar (SKBdoc 
1429433) i form av Ecolego-kod för biosfärsobjekt 121_03. Efter att ha undersökt SKB:s 
kod visade sig orsaken till diskontinuiteter vara att SSM tolkat SKB:s beskrivning av pa-
rametervärdet avseende landmarkens storlek som noll under havsperioden och ökande till 
ett stort värde under den terrestra perioden, medan SKB istället använde ett stort värde 
under hela simuleringsperioden för att undvika numerisk instabilitet. Efter korrigering av 
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detta parametervärde ligger SSM:s reproducerade LDF-värden mycket nära de värden som 
beräknats av Ecolego-koden som levererats av SKB. SSM konstaterar att tekniken som 
används av SKB för att undvika numerisk instabilitet är rimlig och inte har någon effekt 
på beräknade doser. SSM betonar dock att detta behöver redovisas i dokumentationen av 
LDF-modellering, och noterar att detta är ytterligare en fråga om otydlighet i redovisning-
en.  
 
SKB har gett kompletterande information angående beskrivningen av exponeringsvägar 
kopplade till intag av föda (SKBdoc 1387920) och förklarar att i de fall jordbruk är möj-
ligt är sannolikheten lika stor för produktion av spannmål, rotfrukter, grönsaker, foder (för 
nötkött- och mejeriproduktion) samt för svamp och bär. Det motsvarar att ett biosfärsob-
jekt med jordbruksmark indelas i fem lika stora delar för produktion av livsmedel. SSM 
anser att detta tillvägagångssätt är rimligt. Dock är det svårt att tolka resultaten i förhål-
lande till faktisk diet och/eller förstå om de dominerande livsmedelsgrupper som bidrar till 
dos är en rimlig återspegling av vad som kan vara effekten av faktiskt diet. Denna fråga 
har granskats ytterligare av SSM:s externa experter (se nedan).  
 
SSM har begärt kompletterande information kring exponeringsvägen torvbränning vilken 
SKB bortsett från i SR-Site, men kring vilken mer information efterfrågats av SSM:s ex-
terna expert (SSM 2012-110-3). SKB har svarat (SKBdoc 1387920) med en bilaga 
(SKBdoc 1418363) som innehåller en analys av betydelsen av denna exponeringsväg.  I 
analysen beaktar SKB två fall: förbränning av torv i ett kraftverk respektive i ett hushåll. I 
fallet kraftverk beräknas doserna vid ett kontinuerligt utsläpp på 1 Bq/år till 10 % eller 
mer av LDF-värdet (vilket anger motsvarande dos från övriga exponeringsvägar) för de tre 
radionukliderna Th-232, Pu-242 och Pu-239. Det högsta relativa tillskottet beräknades för 
Th-232 (69%). Det är dock inte realistiskt att produktion av torv från Forsmark kan stödja 
industriell energiproduktion. För scenariot med hushåll som använder torv som bränsle är 
motsvarande siffra för Th-232 (31 %), och för 16 andra radionuklider överstiger siffran 1 
% av LDF. Även i hushållsfallet är torvförbränning som huvudexponeringsväg orealistisk 
eftersom tillgången på torv som bränsle är lägre om objekten samtidigt används för att 
odla livsmedel. SSM ser positivt på att SKB har gjort en analys för att stödja argumentat-
ionen. SSM instämmer i SKB:s analys att det är rimligt att bortse från torvförbränning 
som exponeringsväg. 
 
SKB gav kompletterande information angående hur radionuklidutsläpp i ett biosfärsobjekt 
påverkar biosfärsobjekt som ligger nedströms (SKBdoc 1387920). De förklarar att bios-
färsobjekt nedströms ett biosfärsobjekt med ett radionuklidutsläpp inte ingår i dosberäk-
ningen pga. att SKB antar att personer som exponeras för radionuklider från detta bios-
färsobjekt får lägre eller lika stor dos som de personer som exponeras för radionuklider 
från det biosfärsobjekt som får radionuklidutsläppet. De hänvisar till ett exempel i SKB 
TR-10-06 (figur 5-3), där ett utsläpp på 1 Bq/år under hela simuleringsperioden samt 
LDF-värden beräknas för biosfärsobjekt 136 och för alla biosfärsobjekt nedströms detta 
biosfärsobjekt. Resultaten visar att LDF-värdena alltid är högre för biosfärsobjekt 136, 
jämfört med LDF-värdena för de biosfärsobjekt som ligger nedströms. SSM anser att 
SKB:s motivering till att inte inkludera biosfärsobjekt nedströms biosfärsobjekt med 
radionuklidutsläpp i dosberäkningen är rimlig. 
 
I SKBdoc 1418468 nämner SKB att kompletterande information vad gäller att biosfärsob-
jekt modelleras som homogena lådor (kompartments) kommer att redovisas under våren 
2014. SKB:s kompletterande information inkom till SSM 2015-05-20 (SKBdoc 1480681) 
och SKB instämmer med SSM om att biosfärsobjekt bara delvis kommer att kontamineras 
på grund av utsläpp till det identifierade objektet. Det finns dock osäkerheter i samband 
med modellering av utsläppsplatsens storlek. Två analyser presenteras i SKBdoc 1480681. 
Metoden som SKB använder i den första analysen är lik den som används av SSM:s ex-
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terna experter (SSM Technical note 2015:22). SKB väljer biosfärsobjekt 116 i SR-Site för 
att analysera effekten av varierande storlek på ett kontaminerat område inom ett biosfärs-
objekt. De analyserar tre fall:  
 

• endast den övre delen av biosfärsobjekt 116 är kopplad till den minsta storleken 
på avrinningsområde  

• ett mittenområde i biosfärsobjekt 116 är kopplad till ett avrinningsområde av 
normal storlek  

• ett litet område, stort nog att med modern jordbruksteknik försörja en familj, nära 
utloppet av biosfärsobjekt 116 är kopplat till dess hela avrinningsområde.  

 
De beräknade resultaten för de tre fallen jämförs med referensfallet, det vill säga de LDF-
värden som erhålls för objekt 116 i SR-Site. Den andra analysen utförs inom SR-PSU 
säkerhetsanalys, och skiljer sig från den första genom att avgränsningarna i det delvis 
kontaminerade området inom biosfärsobjektet bygger på hydrologisk modellering och 
markanvändning. Båda analyserna utfördes för två radionuklider; I-129 och Ra-226. Som 
förväntat får det kontaminerade område med minst area de högsta doserna, om avrin-
ningsområdet är detsamma som i referensfallet. SSM anser att för biosfärsobjekt av denna 
storlek (tillräckligt stora för att försörja en familj) skulle det vara rimligt att tillämpa risk-
kriteriet för en liten exponeringsgrupp (10-5 snarare än 10-6 per år) (Allmänna råd SSMFS 
2008:37). SKB:s analyser visar också att det blir mer komplicerat om förhållandet mellan 
storleken på det kontaminerade området och avrinningsområdet varierar. Desto större kvot 
mellan storleken på avrinningsområdet och storleken på det förorenade området, desto 
lägre doser för svagt sorberande radionuklider. Det motsatta gäller för måttligt sorberande 
radionuklider (SKBdoc 1480681). Den maximala effekten på dos är en faktor 3,8 för Ra-
226 och 3,3 för I-129 och gäller när de tre fallen appliceras på biosfärsobjekt 116 och 
jämförs med LDF-värden för referensbiosfärsobjekt 116. Användning av brunnsvatten 
ingår inte i de två analyserna. I allmänhet är SKB:s analyser i god överensstämmelse med 
de analyser SSM:s externa experter genomfört (se nedan). SSM bedömer att effekterna är 
begränsade av att representera biosfärsobjekt som homogena kompartments snarare än 
heterogena där hänsyn tas till mindre kontaminerade områden inom lådan. 
 
Förutom att SSM begärt kompletterande information av SKB i syfte att undersöka osäker-
heter i identifierade frågor och därmed stödja slutliga bedömningar, har SSM även gett två 
uppdrag till externa experter för att utföra oberoende modelleringsarbete. SSM instämmer 
med de externa experternas förslag (SSM 012-110-3; SSM Technical note 2012:46) att 
jämföra doskonverteringsfaktorer erhållna från så kallade referensbiosfärmodeller (IAEA 
2003) med SKB:s LDF-värden. Om några referensbiosfärmodeller visar sig leverera högre 
dosomvandlingsfaktorer än LDF-värdena från den platsspecifika landskapsmodellen, 
skulle målet vara att förklara huruvida de villkor som antas i den generiska modellen rim-
ligen kan inträffa vid Forsmark. På detta sätt kan SSM undersöka om nuvarande antagan-
den som är inbäddade i modellerna är tillräckligt robusta för att stödja tilltron i uppskatt-
ningar av konsekvenser av eventuella utsläpp till biosfären på sikt. 
 
Resultaten från det första uppdraget som handlar om modelljämförelse mellan enkla refe-
rensbiosfärsmodeller och SKB:s LDF-modeller rapporteras i SSM Technical note 
2014:34; 2014:54 samt i Walke et al., (2015). De referensbiosfärsmodeller som används 
finns beskrivna i SSM Technical note 2014:34 och beräkningar kan göras för radionuklid-
utsläpp till biosfären under tempererade klimatförhållanden i Forsmark. Vidare kan mo-
dellerna hantera utsläpp till sex biosfärsystem och här görs beräkningar för marin-, sjö-, 
myr-, skog-, betesmark- och jordbruksystem. Antaganden om exponeringsvägar och kost 
för dosberäkningarna finns angivna. De beräkningsresultat som gäller andra klimatförhål-
landen, t.ex. varmt klimat och periglaciala förhållanden finns redovisade i SSM Technical 
note 2014:54 där de också jämförs med beräkningsresultat från SKB:s LDF-modeller.   
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Resultaten från modelleringen med de enkla referensbiosfärsmodellerna för interglaciala 
förhållanden visar att av alla de sex biosfärsystemen ger jordbruksystemet, där brunnsvat-
ten används som dricksvatten, de högsta doskonverteringsfaktorerna. Resultaten visar 
också att dricksvatten från en djup brunn bidrar med mer än 50 procent av doskonverte-
ringsfaktorn för 32 av 39 modellerade radionuklider. De doskonverteringsfaktorer som 
beräknas med de enkla referensbiosfärsmodellerna överensstämmer med de som beräknas 
med SKB:s LDF-modeller (SSM Technical note 2014:34). Anledningen till överensstäm-
melsen är att användning av brunnsvatten som dricksvatten ger det största bidraget till 
doskonverteringsfaktorer i båda modellerna. Vad gäller periglaciala förhållanden visar 
resultaten från de enkla referensbiosfärsmodellerna att doskonverteringsfaktorerna är be-
tydligt lägre än för interglaciala förhållanden vilket överensstämmer med resultaten från 
SKB:s LDF-modeller.    
 
För scenariot med varmare klimat beräknar de enkla biosfärmodellerna dock dosfaktorer 
som är 40 procent högre för vissa radionuklider, särskilt Ra-226, Th-230, Th-232 och 
uranisotoper (se SSM Technical note 2014:54, tabell 16), än de dosfaktorer som SKB:s 
LDF-modeller beräknar. Skillnaden i dosfaktorer för Ra-226 och Th-232 förklaras av att 
de enklare biosfärsmodellerna tar hänsyn till bevattning av grödor med grundvatten, vilket 
inte görs i LDF-modellerna. Detta beror på att de beräkningar som görs för fallet global 
uppvärmning är en förlängning av de LDF-beräkningar som görs för dagens interglaciala 
förhållanden och då ingår inte bevattning med grundvatten. Dock innehåller SR-Site be-
skrivningar av vilka skillnader ett varmare klimat skulle kunna innebära, såsom ökad ne-
derbörd, ökad evapotranspiration och förändringar i jordbrukets produktivitet. 
 
En viktig skillnad mellan de enkla modellerna och SKB:s LDF-modeller är hur diskretise-
ring av regolit genomförs. SKB:s LDF-modeller använder tre kompartment för att besk-
riva regolit, medan åtta kompartment används i de enkla modellerna. SSM anser att den 
diskretisering som används i LDF-modellerna leder till modelleringsresultat där radionuk-
lider snabbare når markytan pga. numerisk dispersion. För radionuklider med kort halve-
ringstid är denna diskretisering konservativ men för radionuklider med lång halveringstid 
kan den istället leda till underskattning av dos pga. att dotternuklider bildas från de radio-
nuklider som sorberas i regoliten. SSM anser också att den transporttid som är ett resultat 
av diskretiseringen och tidsskalan i SKB:s modellering av landskapsutvecklingen är in-
konsekventa.  
 
I det andra uppdraget som handlar om modelljämförelse har en av SSM:s externa experter 
jämfört modelleringsresultat från GEMA-Site-modellen (SSM Technical note 2015:22) 
med SKB:s LDF-modeller. GEMA-Site-modellen skiljer sig från SKB:s LDF-modeller ur 
framför allt två aspekter. Den ena aspekten är hur modellerna behandlar utvecklingen av 
flöden och avrinningsområden samt biosfärsobjekt i samband med utvecklingen av fram-
tida landskap. Den andra aspekten är hur modellerna behandlar användningen av vatten. 
SKB:s LDF-modeller kan beskrivas som en komplett modell av landskapet, med alla bios-
färsobjekt och avrinningsområden kopplade genom en fast uppsättning relationer t.ex. är 
storleken på ett biosfärsobjekt med dess avrinningsområden en funktion av tiden i den 
framtida utvecklingen. När det gäller flödet är SKB:s metod att härleda en genomsnittlig 
grundvattenhastighet baserad på en genomsnittlig grundvattenhastighet från sex sjöar vid 
en enda tidpunkt med hjälp av MIKE-SHE modellering. Denna "ögonblicksbild" av den 
genomsnittliga grundvattenhastigheten använder SKB sedan för att ange vattenflöden för 
biosfärsobjekt som en funktion av tiden. GEMA-Site-modellen använder istället en repre-
sentation av ett enda biosfärsobjekt med dess avrinningsområde och probabilistiska beräk-
ningar för att göra en stor sampling som ska representera egenskaperna hos de objekt och 
avrinningsområden som ingår i SKB:s landskapsmodell. GEMA-Site-modellen tar hänsyn 
till utvecklingen i landskapet orsakad av landhöjningen genom att tolka utvecklingen av 
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flöde i de olika delarna av avrinningsområden och biosfärsobjekt baserat på hydrologiska 
indata till landskapet vid olika tidpunkter. När det gäller användningen av vatten antar 
SKB att dricksvattnet kommer från en brunn i berggrunden, vars utspädningsegenskaper 
bestäms som en regional genomsnittlig siffra (SKB TR-10-06). I GEMA-Site-modellen 
tas vattnet från ytvatten eller från en grund brunn i den nedre delen av regoliten.  
 
Modelljämförelsen mellan GEMA-Site-modellen och LDF-modellerna fokuserar på två 
frågor; tiden för övergången från våtmark till jordbruksmark och storleken på ett biosfärs-
objekt kopplat till avrinningsområde. Tiden för övergången från våtmark till jordbruks-
mark speglar under hur lång tid radionuklider, från ett radionuklidutsläpp från berggrun-
den till ett biosfärsobjekt, ackumuleras i mark som i framtiden kan nyttjas som jordbruks-
mark och därmed exponera människa och andra organismer för joniserande strålning. 
Modelljämförelsen visar att dosen är relativt okänslig för denna tidsparameter (SSM Te-
chnical note 2015:22). Frågan om storleken på ett biosfärsobjekt är mer komplicerad än 
frågan om övergången från våtmark till jordbruksmark. Resultaten från flödessimulering-
en i GEMA-Site-modellen visar för svagt sorberande radionuklider att ju större avrin-
ningsområdet är i ett biosfärsobjekt med nettoinfiltration av vatten, desto lägre blir doser-
na från jordbruksmarken i biosfärsobjektet. För starkt absorberande radionuklider (med 
höga distributionskoefficienter, Kd) visar flödessimuleringen att ett större avrinningsom-
råde leder till högre doser från jordbruksmarken i biosfärsobjektet. Till exempel för radio-
nuklider från den radioaktiva sönderfallsserien för uran (t.ex. Ra-226) ökar dosen med en 
storleksordning när storleken på avrinningsområdet är två tiopotenser större än SKB:s 
referensfall för LDF-modellerna (SSM Technical note 2015:22, figur 13). Utifrån modell-
jämförelsen kan SSM konstatera att radiologiska konsekvenser på grund av storlek på 
topografiskt område inom ett avrinningsområde är begränsade. 
  
Ytterligare analyser visar att användningen av vatten från en grund brunn ger avsevärt 
högre doser, särskilt för Ra-226 (SSM Technical note 2015:22, figur 14). Denna effekt 
observerades också vid en modelljämförelse mellan SKB:s modeller och s.k. referensbios-
färsmodeller (SSM Technical note 2014:34). Sammantaget tyder dessa analyser på att 
SKB:s antaganden om exploatering av lokala vattenresurser inte fångar hela skalan av 
möjliga framtida mänskliga aktiviteter. SSM anser att SKB behöver motivera användning 
av brunnsvatten i säkerhetsanalyser i eventuella kommande steg i SKB:s program.    
  
SSM:s slutsats är att SKB:s biosfärsmodellering och dosberäkningar i allmänhet ger en bra 
beskrivning av biosfären, men att kvaliteten på utförda dosberäkningar är otillfredsstäl-
lande. Svagheten ligger främst i bristande dokumentation och kvalitetssäkring vilket leder 
till att SSM:s förtroende för konsekvensanalysen påverkas negativt. För att kontrollera 
SKB:s dosberäkningar har SSM, med hjälp av s.k. referensbiosfärsmodeller och en något 
mer komplex modell som SSM låtit utveckla, undersökt osäkerheter i SKB:s LDF-
modeller. Utifrån detta har SSM kunnat dra slutsatsen att de LDF-värden som SKB beräk-
nat genom biosfärsmodellering och dosberäkning är rimliga. SSM:s modellering visar att 
SKB:s dosberäkningar innehåller konservatism genom att den dosfaktor som är högst väljs 
både vad gäller biosfärsobjekt och tid. SKB:s dosberäkningar inkluderar också konsumt-
ion av grundvatten från en djup brunn, vilket utgör en dominerande exponeringsväg i 
många fall. SSM:s bedömning är att SKB:s användning av konservatism kompenserar för 
några av svagheterna i SKB:s dosberäkningar.  
 
SSM anser att SKB:s standard för radiologiska beräkningsmodeller behöver förbättras, 
särskilt med avseende på 
 

• tydlighet i dokumentation  
• motivering till modelleringsmetoder/antaganden 
• förklaring av resultat  
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• kvalitetssäkring av modeller, data och resultat.  
 
SSM vill också betona att en förbättring av standarden här inte betyder att SSM ser ett 
behov av större komplexitet eller mer detaljerade modeller utan snarare att mer stiliserade 
modeller används. Detta för att skapa förståelse för komplexa modeller genom att kontrol-
lera rimlighet och belysa osäkerheter som införts utifrån konceptuella antaganden. Stilise-
rade modeller kan även ge stöd för att kvantifiera konservatism i komplexa modeller och 
för att bedöma robusthet i en konsekvensanalys.  

7.2.3 Modeller för miljöpåverkan 

7.2.3.1. Underlag från SKB 
Aktivitetskoncentrationer i mark, sediment och vatten beräknas med samma modell som 
används för att beräkna LDF-värden (SKB TR-10-06) och som diskuteras ovan.  

De efterföljande beräkningarna av exponering av referensorganismer och representativa 
arter görs med ERICA Tool (Brown et al., 2008; senaste versionen tillgänglig på 
http://www.erica-tool.com/). I den första utvärderingen (SKB TR-10-08) användes vers-
ionen daterad maj 2009, och i den kompletterande utvärderingen (SKB TR-13-23) an-
vänds versionen daterad november 2012. I den senare SKB-rapporten redovisas skillna-
derna mellan dessa versioner och vilken eventuell påverkan som dessa skillnader kan ha 
på resultaten. 

ERICA Tool används för att beräkna dosrat (absorberad helkroppsdos, µGy/h) för olika 
organismer från radionuklider i mark, sediment, vatten och från radionuklider i organ-
ismerna själva. Fördelningen av radionuklider antas vara homogen inom varje miljömatris 
respektive inom organismen, där aktivitetskoncentrationen i organismerna beräknas från 
aktivitetskoncentrationerna i vatten eller jord med hjälp av koncentrationsfaktorer (CR-
värden, Bq/kg organism per Bq/kg jord respektive Bq/l vatten). De CR-värden som SKB 
valt diskuteras vidare i 7.3.4. Dos till organismerna beräknas sedan med doskoefficienter 
för intern och extern bestrålning. Sådana doskoefficienter finns färdiga i verktygets data-
bas för de inbyggda referensorganismer och radionuklider som ingår. ERICA Tool kan 
även själv beräkna sådana doskoefficienter för andra organismer och radionuklider som 
specificeras av användaren. 

7.2.3.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att de dosberäkningsmodeller som ingår i ERICA Tool är väl lämpade för 
att beräkna helkroppsdoser till organismer, baserat på aktivitetskoncentrationer i jord, 
sediment, vatten och organismerna själva.   

Utvecklingen av ERICA Tool och de beräkningsmodeller för stråldoser till organismer 
som ingår har skett inom EU-projekten FASSET och ERICA. Utvärdering av verktyget 
har bl. a. skett inom IAEA:s avslutade program EMRAS I och II respektive inom det på-
gående programmet MODARIA där många modeller ingått i olika modell-modell och 
modell-data jämförelser (Beresford et al., 2009, Vives i Batlle et al., 2011), och där ER-
ICA Tool framstår som ett väl fungerande och tillgängligt verktyg. ERICA Tool har också 
använts för miljöriskbedömningar i flera andra länder och sammanhang (Oughton et al., 
2013; Vandenhove et al., 2010; Wood et al., 2008). Även ICRP använder samma under-
liggande beräkningsmodell för att ta fram doskoefficienter för referensdjur och -växter 
(ICRP publication 108, 2008). 
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7.3 Indata 

7.3.1 Urval av radionuklider 
 
En viktig förutsättning för att kunna bedöma det använda bränslets radiotoxicitet nu och i 
framtiden är att dess innehåll av radionuklider, det så kallade inventariet, är väl känt. In-
nehållet av radionuklider beror främst på hur bränslet har använts och belastats vid driften 
i kärnkraftverket. Det använda bränslet består av fissions- och aktiveringsprodukter, samt 
radionuklider som deltar i längre sönderfallskedjor, i huvudsak aktinider. Dessutom finns 
radioaktiva ämnen i bränsleelementens konstruktionsdelar. Använt kärnbränsle består av 
ett mycket stort antal radionuklider varav många antingen är mycket kortlivande och/eller 
finns i mycket små mängder vilket gör det möjligt att endast beakta ett urval av radionuk-
lider utan att för den skull förlora precision i säkerhetsanalysen. I detta avsnitt granskas 
den process som SKB använt för urval av radionuklider. Frågan har betydelse för analysen 
av långsiktig framtida dos/risk för ett slutförvar. Inventariet är även av vikt för kriticitets-
analysen och för förståelsen av hur bränslets resteffekt avtar som funktion av tiden. 

7.3.1.1 Underlag från SKB 
Datakoden Origen har använts för inventarieberäkningar kopplade till det svenska an-
vända kärnbränslet (SKB TR-10-13, sid 51). Koden anses vara väldokumenterad och väl 
utprovad. Vissa mätningar har gjorts för att kontrollera beräkningsresultat. Beräkningar 
har också genomförts för inventariet i inducerad aktivitet, crud och styrstavar (SKB TR-
10-13, appendix).  
 
Konsekvensberäkningar, särskilt probabilistiska simuleringar, är resurskrävande och där-
för finns ett stort behov av att förenkla beräkningarna genom att försumma radionuklider 
som uppenbart inte kan medföra ett signifikant bidrag till dos/risk (se SKB TR-10-50, 
appendix D). För fissions- och aktiveringsprodukter tillämpar SKB en enkel första sorte-
ring varvid radionuklider med kortare halveringstid än 10 år samt radionuklider med en 
total radiotoxicitet lägre än 0,1 Sv vid deponeringstillfället försummas, vilket reducerar 
antalet beaktade radionuklider från ett 40-tal till ett 20-tal. För analysen av den långsiktiga 
säkerheten kan ytterligare en sortering göras baserad på halveringstid samt en total radio-
toxicitet, vilket medför att endast 13 betydande radionuklider kvarstår (C-14, Cl-36, Ni-
59, Se-79, Sr-90, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135 and Cs-137). För 
fallet med tidig kapselskada behöver dock vissa av de uteslutna radionukliderna ingå som 
Ag-108m. 
 
För radionuklider som deltar i kedjesönderfall används två generella typer av förenklingar, 
dels att kortlivade dotternuklider anses stå i radioaktiv jämvikt med sina modernuklider, 
dels att kortlivade radionuklider i början av sönderfallskedjan anses ha fullständigt sönder-
fallit till den närmaste långlivade dotternukliden. För att i övrigt avgöra vilka förenklingar 
som är möjliga har SKB för var och en av de fyra sönderfallskedjorna (4n, 4n+1, 4n+2, 
4n+3) genomfört deterministiska dosberäkningar. De mera resurskrävande probabilistiska 
beräkningarna kan på basis av dessa resultat förenklas ytterligare. De allra viktigaste 
radionukliderna som identifierats av SKB och som måste hanteras fullt ut i konsekvensa-
nalysen är för 4n: Pu-240, U-236, Th-232; för 4n+1: Cm-235, Am-241, Np-237, U-
233,Th-229; för 4n+2: Cm-246, Am-242m, Pu-242, U-238, Pu-238, U-234, Th-230, Ra-
226, Pb-210; för 4n+3: Am-243, Pu-239, U-235, Pa-131, Ac-227. 
 
Kortlivade radionuklider i sönderfallkedjor som försummats i konsekvensberäkningar 
beaktas indirekt eftersom deras effekt ingår i doskonverteringsfaktorer för motsvarande 
långlivade radionuklider. 
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7.3.1.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB:s metod för urval av radionuklider för säkerhetsanalysen är lämplig 
och välmotiverad. För analysen av förvarets långsiktiga utveckling måste det anses högst 
osannolikt att det finns betydande dosbidrag från radionuklider som inte har beaktats. För 
fallet mycket tidiga kapselbrott kan det dock finnas anledning för SKB att fördjupa ana-
lysen särskilt antagandet av radioaktiv jämvikt behöver förtydligas, liksom att en fördju-
pad analys behövs kopplat till det mycket stora dosbidraget från Ag-108m. I övrigt vad 
gäller inventarieberäkningar bedömer SSM att det är viktigt att dessa hålls aktuella till 
eventuella framtida gransknings- och beslutstillfällen med beaktande av bränsletyper, 
utbränningsgrad, slutförvarsprogrammets drifttid samt drifttid för svenska reaktorer. 
 
SSM har som grund för sin bedömning av SKB:s urval av radionuklider genomfört 
granskningen med hjälp av externa experter (SSM Technical note 2014:41). SSM:s 
granskning fokuserade på att identifiera om någon eller några radionuklider som SKB inte 
uttryckligen beaktar kan ha en betydande påverkan på säkerhetsanalysens resultat. De 
externa granskarna har jämfört SKB:s urval av radionuklider med de radionuklider som 
beaktats av tre andra organisationer (US Nuclear Regulatory Commission, US Department 
of Energy, Japan Nuclear Cycle Development Institute). Resultatet visar att SKB generellt 
har beaktat en bred uppsättning av radionuklider. 
 
Några frågeställningar som identifierats är bland annat huruvida SKB lämnat tillräcklig 
information för att utesluta Sb-126, fullständighet av radionuklider som ingår i kategorin 
crud, samt huruvida utsläpp i närzonen av Pb-210 kan orsakas av Rn-222 från bränsle som 
ännu inte blivit påverkat av matrisupplösning. Den sistnämnda frågan identifierades även 
under SSM:s inledande granskningsfas (SSM Technical note 2012:58). De externa grans-
karna fann även att SKB:s redovisning inte var helt klarläggande i det avseendet att dosbi-
drag från kortlivade radionuklider som deltar i sönderfallskedjor verkligen har beaktats 
vid val av doskonverteringsfaktorer. Vissa frågetecken finns även kring användning av 
antagandet av radioaktiv jämvikt vilket är en approximation för den tidiga perioden efter 
förvarets förslutning. 
 

7.3.2 Löslighetsgränser för radionuklider 

7.3.2.1. Underlag från SKB  
SKB använder i huvudsak en probabilistisk ansats för löslighetsberäkningar baserad på 
verktyget ”Simple Functions” vilken utför specieringsberäkningar med Excel-koden som 
bas (SKB TR-10-61). Begränsade lösligheter för radionuklider innebär att vissa radionuk-
lider som frigörs från bränslet inte blir fullt tillgängliga för vidare radionuklidtransport då 
lösligheten för en sekundär fas som innehåller nukliden överskrids. Löslighetsberäkning-
arna som genomfördes i samband med den tidigare säkerhetsanalysen SR-Can utfördes 
med de mer etablerade och fullständiga specieringskoderna PHREEQC och HYDRA-
MEDUSA (SKB TR-06-32). Dessa typer av beräkningar baseras på termodynamiska data 
för utvalda radionuklider liksom för huvudelementen i grundvattnet samt sammansättning 
för fyra olika grundvattentyper relevanta för Forsmarksplatsen. Dessutom krävs kännedom 
om den löslighetsbegränsande fas som kan bildas under aktuella grundvattenkemiska be-
tingelser. I princip är det den mest termodynamiskt stabila fasta fasen som är löslighetsbe-
gränsande men SKB förutsätter dock generellt bildning av en mindre stabil amorf fas, 
vilket ger en mer konservativ uppskattning av löslighetsgräns. Sådana faser behöver beak-
tas eftersom bildning av den mest stabila fasen kan vara kinetiskt hämmad. Verktyget 
”Simple Functions” utför i princip samma beräkningar som PHREEQC och HYDRA-
MEDUSA med skillnaden att det inte finns någon direkt koppling mellan huvudelement 
och radionuklider då den fria koncentrationen av huvudelement beräknas först och sedan 
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används för att tillsammans med löslighetsprodukten för den löslighetsbegränsande fasen 
för att beräkna fria radioelementkoncentrationer. Därefter beräknas de totala koncentrat-
ionerna av radioelement. Beräkningar med verktyget ”Simple Functions ” har också för-
enklats så till vida att förekomstformer som förväntas förekomma i mycket låga halter inte 
beaktas. 
 
I jämförelse med tidigare studier har det nu funnits ett större behov av att på ett tydligare 
och mer utförligt sätt representera osäkerheter kopplat till grundvattenkemisk samman-
sättning och termodynamiska data i form av normalfördelningar. Av denna anledning 
används det förenklade beräkningsverktyget ”Simple Functions” som är skräddarsytt för 
probabilistiska tillämpningar. 
 
I risk/dosberäkningar inkluderas de framräknade löslighetsbegränsningarna för olika ra-
dioelement som en parameter i närzonsmodellen för radionuklidtransport från en skadad 
kapsel kallad COMP23. Koden täcker in kapseldomänen och den omgivande bufferten. 
Det finns ingen möjlighet att representera en tidsberoende utveckling, så varierande 
grundvattenkemiska betingelser täcks in genom att olika realiseringar får representera en 
variation av grundvattenkemin. I SR-Site tillämpas inte löslighetsgränser för ad-
vektion/korrosionsfallet förutom för uran då SKB anser att löslighetsgränserna inte kan 
garanteras eftersom buffertens förmåga att filtrera kolloider har försvunnit. Detta medför 
dock inga stora förändringar av resultaten i just detta beräkningsfall eftersom löslighets-
gränserna är svårast att uppnå för just de deponeringshål med störst grundvattenflöde i 
vilka bufferterosion är mest sannolik. SKB använder dock löslighetsgränser för; (i) skjuv-
lastfallet, (ii) för vissa av beräkningsfallen för att illustrera barriärfunktioner, samt (iii) för 
vissa scenarier för mänskliga handlingar. I vissa av beräkningsfallen har löslighetsgränser 
stor betydelse för att illustrera barriärfunktioner eftersom processerna aktiveras i samtliga 
deponeringshål, dvs. även i dem med mycket låga grundvattenflöden. 
 
I SR-Site tillämpar SKB en variant av beräkningsverktyget ”Simple Functions” som tar 
hänsyn till kemisk jämvikt med korrosionsprodukterna magnetit och göthit från en korro-
derande gjutjärnsinsats. SKB bedömer att dessa reaktioner kommer att påverka de ke-
miska betingelserna av relevans för löslighetsberäkningar under hela den tid som hanteras 
i säkerhetsanalysen. Eftersom ”Simple Functions” baseras på en hög grad av förenkling i 
förhållande till mer etablerade specieringsverktyg som PHREEQEC och Medusa har SKB 
genomfört betydande insatser för verifikation av beräkningsresultat genom att jämföra 
förenklade och fullständiga specieringsmodeller. Verifikationen har omfattat redoxkon-
troll, koncentrationer av radioelement i kemisk jämvikt med en rad uppsättning fasta faser, 
inverkan av grundvattentyp, inverkan av jonstyrka samt inverkan av temperatur. I det sist-
nämnda fallet saknar dock ”Simple Functions” kapacitet för temperaturkorrektioner, utan 
beräkningarna har utförts för basfallet 25°C. Temperaturberoendet har dock studerats i 
intervallet 0-100°C med HYDRA-MEDUSA-koden. Generellt sätt överrenstämde resultat 
från ”Simple Functions” med resultat från PHREEQEC och Medusa. 
 
De probabilistiska simuleringarna med ”Simple Functions” har utförts för att studera in-
verkan av variationer i grundvattenkemisk sammansättning samt osäkerheter i termody-
namiska data. En uppsättning av simuleringar har genomförts för att studera inverkan av 
osäkerhet och rumslig fördelning av grundvattenkemisk sammansättning genom att 
slumpvis variera koncentrationerna av olika grundvattenkomponenter för fyra huvudtyper 
av grundvattensammansättningar (tempererade förutsättningar, glaciala betingelser, per-
mafrost, havsövertäckta betingelser). Inverkan av osäkerheter i termodynamiska data stu-
deras genom att låsa grundvattensammansättningen och sampla termodynamiska data från 
fördelningar som etablerats med kännedom om storleken av osäkerhetsintervall. Vid en 
jämförelse med fall för vilka grundvattensammansättningen tillåts variera och termdyna-
miska data istället fixeras, drar SKB den generella slutsatsen att osäkerheter i termodyna-
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miska data har störst inverkan på beräknade löslighetsgränser. De fördelningar av löslig-
hetsgränser som används i dos/riskberäkningar baseras förenklat på grundvattensamman-
sättningar fördelade på 25 % vardera för ovanstående grundvattentyper med hänsyn tagen 
till osäkerhetsintervall för alla termodynamiska data. För deterministiska simuleringar 
används medianvärdet. 
 
I bestämningarna av löslighetsgränser används databasen NAGRA/PSI Chemical Ther-
modynamic Database 01/01 (Hummel m.fl., 2002). Ett flertal modifieringar och tillägg till 
den termodynamiska databasen har dock införts av SKB. En systematisk genomgång av 
databasen som motiverar ändringar och tillägg i förhållande till den ursprungliga databa-
sen finns redovisad i SKB TR-06-17. SKB anger att särskilda ansträngningar gjorts för att 
ta fram reaktionsentalpier för temperaturkorrektioner med viss användning av kemiska 
analogier och metoder för uppskattningar. SKB har också gjort vissa insatser för att för-
säkra sig om att databasen är internt konsistent. SKB-har även genomfört en uppdatering 
av databasen, i vilken data för Ni, Zr, Th och U har uppdaterats baserad på arbeten inom 
OECD-NEA (SKB R-10-50). Dessutom har icke tidigare angivna termodynamiska data 
för bly tillfogats. 
 
Medfällning kan innebära att radionuklider som sorberas på fasta mineralytor med tiden 
inkorporeras i mineralets kristallgitter och därmed blir starkare bundna till den fasta fasen. 
Denna typ av retentionsprocess är dock svår att förutsäga med god precision, och SKB har 
följaktligen valt att inte beakta medfällning. Ett undantag finns dock för Ra där SKB i 
konsekvensanalysen beaktar medfällning av Ra med Ba i form av mineralet baryt (SKB 
TR-10-52, avsnitt 3.4.7). Baryt finns naturligt i berggrunden men viktigare är att mineralet 
bildas vid frigörelse av Ba från det använda bränslet. SKB anser att det finns övertygande 
bevisning i naturen kring medfällning av Ra och Ba i mineralet baryt. SKB har också ge-
nomfört laboratorieförsök för att undersöka hur Ra och Ba tas upp i samband med bild-
ning respektive växelverkan med mineralet. Försöken visade att upptag av Ra involverade 
bulkfasen och inte bara ytlagret. Koncentrationer av Ra i lösning styrs av en fast fas med 
flera storleksordningar lägre löslighet i förhållande till en ren RaSO4(s) fas. I SKB:s kon-
sekvensanalys används en löslighet för Ra som motsvarar 1/100 av den rena radiumsulfat-
fasen. Kvoten styrs av det maximala förhållandet mellan Ra och Ba som först inträder 
efter 100 000 år beroende på den långsam inväxten av Ra-226 (SKB TR-10-52, avsnitt 
3.4.7). 
 

7.3.2.2 SSM:s bedömning 
SSM har som underlag för sin bedömning av SKB:s hantering av lösligheter för radioak-
tiva ämnen genomfört två externa expertgranskningar (SSM Technical note 2012:48, 
2014:11). Den första genomfördes under den inledande granskningsfasen med fokus på 
SKB:s beräkningsmetoder och datahantering. Den andra granskningen, utförd under hu-
vudgranskningsfasen, inkluderade genomförande av oberoende beräkningar för att verifi-
era ett urval av SKB:s resultat. Beräkningarna omfattade reproduktion av löslighetsgränser 
för radioelementen Sr, Th, Ra, Pu och Np. Valet av radioelement reflekterar ett urval av 
kemisk komplexitet och egenskaper för att belysa olika frågeställningar inom geokemiska 
beräkningar. Beräkningar som har utförts för olika grundvattentyper överensstämmer rela-
tivt väl avseende relativa betydelsen av grundvattenämnen och löslighetsgränser med små 
skillnader som kan förklaras av ett något annorlunda angreppssätt. SSM instämmer dock 
med sin externa expert (SSM Technical note 2014:11) att SKB bör undersöka betydelsen 
av en bredare uppsättning av löslighetsbegränsande faser. 
 
Under granskningen genomfördes vissa rudimentära uppföljningar kring spårbarheten av 
termodynamiska data för ett fåtal förekomstformer av vissa element (SSM Technical note 
2012:48). Inga uppenbara problem detekterades på detta område, men samtidigt konstate-
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rades att de probabilistiska beräkningarna med programvaran @risk är bristfälligt doku-
menterade. En mer utförlig genomgång av jämviktkonstanter som används vid beräkning-
ar med verktyget ”Simple Functions” genomfördes av SSM:s externa experter (SSM Te-
chnical note 2016:36). De konstaterar att även om inga stora fel har kunnat upptäckas 
finns exempel i SKB:s redovisning på avsaknad av fullständig spårbarhet och otillräcklig 
dokumentation kring detaljer i beräkningskedjan. Ytterligare exempel på denna typ av 
problem har förts fram (SSM Technical note 2014:11), bland annat finns vissa oklarheter 
kring data för t.ex. torium.  
 
SSM har inom ramen för tillståndprövningen inte låtit genomföra någon fullständig 
granskning av SKB:s termodynamiska databas, men vissa begränsade granskningsinsatser 
av SKB:s databasarbete har genomförts redan innan ansökan lämnades in (se nedan). SSM 
bedömer dock att SKB:s arbete till stora delar bygger på väletablerad kunskap. Eftersom 
termodynamiska data används inom kärnavfallsprogram i många länder finns ett omfat-
tande internationellt samarbete etablerat inom t.ex. OECD och EU. Även om just beräk-
ning av löslighetsgränser har liten eller ingen betydelse för scenariot som dominerar be-
räknade riskbidrag (advektion-korrosionsfallet), är SSM av uppfattningen att SKB bör 
höja sin ambitionsnivå kring dokumentation av beräkningar kopplade till löslighetsgränser 
för radionuklider. Det saknas en sammanhängande beskrivning som dokumenterar de 
olika stegen i beräkningskedjan, särskilt den probabilistiska hanteringen. Området är svårt 
att granska eftersom informationen är uppdelad på olika rapporter varav vissa endast in-
kluderar uppdateringar av tidigare arbeten (SKB R-10-50). Som SKB själva konstaterar 
finns exempel på mindre inkonsekvenser och kvalitetsproblem i den nuvarande redovis-
ningen (SKB rapport TR-10-50, avsnitt 3.7.3). 
 
SSM och den tidigare myndigheten SKI har granskat tidigare versioner av SKB:s arbete 
med löslighetsgränser för radionuklider innan inlämnandet av SKB:s tillståndsansökan för 
slutförvar för använt kärnbränsle (SKI rapport 2007:17; SKI rapport 2008:17; SSM forsk-
ningsrapport 2009:33; SSM forskningsrapport 2011:21). Dessa tidigare granskningar vi-
sade att SKB har genomfört lämpliga åtgärder för att förbättra löslighetsberäkningar ge-
nom att;  
 

• i högre grad beakta kemiska reaktioner i närområdet involverande bufferten 
och kapselns insats,  

• säkerställa att termodynamiska databaser är internt konsistenta (SKI rapport 
01:46),  

• förbättra och utveckla betydelsen av osäkerheter.  
 

SKB:s databas för termodynamiska data ansågs vara av hög kvalitet.  Dessa har till stor 
del baserats på noggrant genomförda kvalitetsgranskningar av experimentell information 
som utförts av NAGRA-PSI och OECD-NEA. En rekommendation var dock att SKB inte 
enbart skulle beakta osäkerheter i grundvattenkemisk sammansättning utan även ange och 
utvärdera osäkerhetsintervall för termodynamiska data. Dessa åtgärder har nu genomförts 
och resultaten av detta angreppssätt visar att osäkerheter i termodynamiska data har en 
större betydelse än osäkerheter i grundvattenkemi. Andra nämnvärda granskningsresultat 
var en viss otillfredsställelse kring SKB:s förenklade synsätt kring lösligheternas tempera-
turberoende samt betydelsen av fosfatkoncentrationer, särskilt i perspektivet lösligheten 
för plutonium (se nedan).  
 
En frågeställning som diskuterats utförligt (SSM rapport 2011:21) är bildning av Pu(IV)- 
kolloider. Bildning och transport av kolloidala ämnen har t.ex. betydelse för beräkningar 
kopplade till radionuklidtransport. SSM anser att det kan behövas ytterligare insatser för 
att frågor kring inneboende kolloider ska kunna belysas bättre. Löslighetsgränser för plu-
tonium behöver diskuteras mer ingående i perspektivet av denna förekomstform (SSM 
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Technical note 2014:11). Enligt SSM har frågan dock begränsad betydelse för SR-Site 
dels med tanke på att löslighetsgränser inte tillämpas för fall där buffertens filtrerande 
förmåga har förlorats, dels för att kolloidtransport totalt sett har visats ha begränsad bety-
delse för geosfärsretardationen i stort (SSM Technical note 2014:29). För en eventuell 
framtida utveckling av säkerhetsanalysen behöver dock frågan hanteras mera ingående. 
 
SKB:s nya beräkningsverktyg ”Simple Functions” stegvisa beräkningsmetodik innefattar 
tillkommande osäkerheter till följd av dels att inte alla interaktioner mellan radionuklider 
och grundvattnets huvudelement beaktas, dels att radionuklider kan interagera med 
varandra genom att i viss mån förändra geokemiska betingelser som jonstyrka, pH och Eh. 
Expertbedömningar har i hög grad tillämpats vid val av ämnen i grundvatten som behöver 
beaktas snarare än att låta beräkningar visa att vissa ämnen har försumbar påverkan. Det 
påpekades att flera viktiga grundvattenkomponenter inte hade beaktats så som Mg2+, K+, 
Mn2+, F-, Br- och Al3+. Stabila fissionsprodukter som Ba har inte heller beaktas. Det påpe-
kades att användningen av mer etablerade modelleringsverktyg som PHREEQC gör det 
möjligt att beakta en mer omfattande uppsättning komplex i grundvatten som kan påverka 
uppskattningarna av löslighetsgränser (SSM forskningsrapport 2009:33; 2011:21). Dessa 
synpunkter är framtagna före SKB:s ansökan, men en uppföljning av dessa frågor har ändå 
gjorts här eftersom SKB har fortsatt användningen av detta modellkoncept med små juste-
ringar. 
 
SSM anser att SKB på ett acceptabelt sätt visat att beräkningskoden ”Simple Functions” 
kan reproducera beräkningsresultat framtagna med den väletablerade PHEREEQC koden. 
Med tanke på att ”Simple Functions” kan reproducera enstaka fall relativt väl bedömer 
SSM att de förenklingar som tillämpats kan vara acceptabla. Dock, eftersom ”Simple 
Functions” bara inkluderar ett fåtal förekomstformer för de komponenter som beaktas 
(som motsvarar mer än 1 % av totala koncentrationer) anser SSM att den förenklade ko-
den möjligen bara ger tillförlitliga resultat inom ett begränsat intervall av grundvatten-
sammansättningar (som etableras genom att jämföra med andra beräkningsresultat som 
beaktar den fullständiga databasen). Detta beror på att om grundvattensammansättningen 
förändras ändras också andelen av de olika förekomstformerna för en viss komponent. 
Detta innebär att det finns en osäkerhet kring kodens förmåga täcka in ett stort intervall av 
grundvattensammansättningar inom ramen för en probabilistisk simulering. SSM bedömer 
att verktyget ”Simple Functions” utgör ett lättanvänt verktyg för jämviktsberäkningar som 
kan ha stort värde vid preliminära analyser av osäkerheter. Det finns dock vissa tveksam-
heter kring huruvida koden i sin nuvarande form är lämplig för att skapa underlag för slut-
liga riskberäkningar. Enligt SSM:s bedömning har de begränsningar som påtalats för 
”Simple Functions” förmodligen en mycket liten betydelse för de risk/dosberäkningar som 
presenteras i SR-Site, men detta kan relateras till begränsad betydelse av löslighetsbe-
gränsningar som säkerhetsfunktion inom SR-Site. 
 
SSM har under den inledande granskningsfasen begärt in följande kompletterande inform-
ation kring SKB:s löslighetsberäkningar (SKB doc 1396558): 
 

• Utförligare motivering av hur inverkan av grundvattenkemisk variabilitet, osäker-
het och långsiktig utveckling har beaktats 

• Ytterligare redovisning kring osäkerhetsintervall 
• Ytterligare motivering av hanteringen av Ag-108m 
• SKB:s hantering av fosfatkoncentrationer i samband med löslighetsberäkningar 
• SKB:s hantering av temperaturkorrektioner 
• Ytterligare motivering kring användning av medfällning av Ra med Ba. 

Angående den första frågan anger SKB i en komplettering (SKB doc 1396559) att variat-
ioner i grundvattnets redoxtillstånd inte ger någon påverkan på löslighetsberäkningarna 
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eftersom de enbart avspeglar betingelserna inuti en skadad kopparkapsel. Enligt SKB 
medför gjutjärnsinsatsen och buffringsförmågan av dess korrosionsprodukter (magne-
tit/göthit) att variationer i redoxpotentialen hos omgivande grundvatten saknar betydelse. 
SKB förväntar sig att denna redoxbuffring med korrosionsprodukter varar under hela den 
tid som beaktas i säkerhetsanalysen. SSM:s externa expert påpekar att metastabila faser 
som grönrost kan bildas inuti kapseln, vilket inte har beaktats av SKB (SSM Technical 
note 2014:11). SSM:s externa expert anser även att SKB borde ta större hänsyn till inter-
aktioner mellan grundvatten och bentonitlera vilket kan påverka detaljer i korrosions-
förloppet. SSM gör dock liksom sin externa expert (SSM Technical note 2014) bedöm-
ningen att även om den exakta sammansättningen av järninsatsens korrosionsprodukter 
inte är känd så är avvikelserna i förväntat redoxtillstånd förmodligen små. SSM anser att 
det inte finns några tydliga beräkningsfall som motiverar att korrosionsprocesser med 
gjutjärnsinsatsen fortgår under 106 år för fall med olika typer av kapselskador. SSM be-
dömer dock inte att denna fråga har stor betydelse eftersom även det omgivande grund-
vattnet förväntas förbli reducerande, möjligen med undantag för vissa kapselpositioner 
under perioder med infiltration av glaciala smältvatten. 
 
Variationer av kemisk sammansättning förutom redox påverkas dock av det omgivande 
grundvattnet. SSM:s fråga här avsåg medelvärdesbildning för att hantera det faktum att 
närområdeskoden COMP23 inte kan hantera tidsberoende. SKB förtydligar i sitt svar att 
grundvattensammansättning hanteras i de probabilistiska beräkningarna genom att ge fyra 
olika grundvattentyper (tempererat, permafrost, glacialt och vattenövertäckt) samma san-
nolikhet att infalla (d.v.s. 25 % var). SSM anser att SKB i jämförelse med tidigare studier 
(t.ex. SKB TR-06-32) har förbättrat förutsättningarna att få en detaljerad förståelse för hur 
variationer och osäkerheter i grundvattensammansättning påverkar beräkningarna av lös-
lighetsgränser. SSM bedömer att SKB:s representation av resultat ger vissa inblickar i 
betydelsen av grundvattentyp och relativa betydelsen av grundvattenkemi och osäkerheter 
i termodynamiska data (SKB TR-10-50, appendix F). SSM anser dock att SKB även be-
höver presentera resultaten så att betydelsen av enskilda och särskilt viktiga grundvatten-
variabler kan utläsas. En annan begränsning är att vissa förenklingar i koden COMP23 
medför en omfattande probabilistisk hantering som i viss utsträckning kan minska precis-
ionen i riskberäkningarna. 
 
SSM efterlyste en komplettering kring SKB:s metod att definiera osäkerhetsintervall för 
termodynamiska data genom att i första hand utgå ifrån publikationer i vilka osäkerhetsin-
tervall har definierats, i andra hand utnyttja skillnader mellan data från oberoende källor 
och i sista hand använda ett standardintervall på ± 0,3 log-enheter. SSM påtalade att osä-
kerheter vid mätningar som görs med hög precision men med inslag av systematiska fel 
har förutsättningar att upptäckas vid användning av alternativ två ovan men inte vid an-
vändning av alternativ ett. SSM konstaterar att explicit analys av betydelse av osäkerhets-
intervall bidrar till transparens i säkerhetsanalysen, men det är kännedomen och moti-
vering av intervallens storlek som är mest betydelsefull. I SKB:s svar (SKB doc 1396560) 
görs en genomgång och diskussion kring osäkerheter i termodynamiska data för huvud-
komponenter i grundvatten, inkluderande Sr, Ra, Pd, Sm, Ho, Pb, U och Am. SKB börjar 
med att påpeka att osäkerhetsinvervall för förekomstformer som bara finns i mycket låga 
koncentrationer inte påverkar osäkerheten i löslighetsgränsen som helhet. I vissa fall är det 
egentligen enbart osäkerheten i löslighetsprodukten som har stor betydelse. I de fall SKB 
inte förutsätter kemisk jämvikt med den mest termodynamisk stabila fasta fasen utgör 
osäkerheter delvis en fråga om graden av konservatism i löslighetsgränsen. I vissa fall 
dominerar dock osäkerheten i data för enskilda förekomstformer i vattenlösning t.ex. om 
löslighetsprodukten för den fasta fasen är mycket välkänd. SKB motiverar standardinter-
vallet ± 0,3 log-enheter med att många detaljerade granskningar av data från oberoende 
mätningar visar att osäkerheten är ungefär en faktor 2 upp eller ner, dvs. detta är en vanlig 
precision med vilka mätningar kan genomföras. 
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SSM anser att SKB:s komplettering på ett lämpligt sätt klargör hur osäkerhetsintervall har 
definierats och motiverats för ett urval av radioelement. Tillräcklig uppmärksamhet kring 
välmotiverade osäkerhetsintervall bör i första hand göras till en databasfråga. SSM håller 
med SKB om att man dessutom behöver identifiera och analysera de mest betydelsefulla 
osäkerhetsintervallen i samband med ett visst beräkningsfall. SSM anser att en viss risk 
föreligger osäkerhetsintervall underskattas i enskilda studier beroende på en underskatt-
ning av de egna resultatens osäkerheter. Analyserna bör därför omfatta ett flertal experi-
mentella studier, även om det finns publicerade osäkerhetsintervall som avser en enskild 
studie. En av SSM:s externa experter påpekar att korrelationer inte bevaras vid SKB:s 
probabilistiska modellering med osäkerhetsintervall, vilket anses överskatta betydelsen av 
osäkerheter i den termodynamiska databasen (SSM Technical note 2014:11). Detta beror 
på att vissa kombinationer av data inom sina respektive osäkerhetsintervall inte är möjliga 
i en internt konsistent termodynamisk databas. SSM anser att denna fråga sannolikt har 
liten betydelse men bedömer att SKB behöver utveckla sitt resonemang kring frågan i 
eventuella kommande steg i slutförvarsprogrammet. 
 
Enligt SSM:s bedömning bör viss uppmärksamhet ägnas åt radionukliden Ag-108m med 
tanke på dess dosbidrag i vissa scenarier som involverar tidiga haverier av tekniska barriä-
rer. SSM efterfrågade ett förtydligande från SKB mot bakgrunden att SKB i sin definition 
av löslighet förutsätter att Ag-108m fördelar sig i förhållande till stabilt silver i samma 
proportion som totalhalterna i styrstaven. Detta förefaller icke-konservativt med tanke på 
att Ag-108m i första hand borde bildas i stavens ytskikt och denna radionuklid borde där-
för vara mera lättillgänglig än stabilt silver i stavens centrum. SKB svarar i en komplette-
ring (SKB doc 1396561) att antagandet att allt silver frigörs momentant och blir löslig-
hetsbegränsat är mycket konservativt med tanke på att silver är en ädelmetall. För att möj-
ligen kunna motivera en mindre konservativ frigörelsehastighet för radioaktivt silver i 
framtiden har SKB nyligen påbörjat experimentella studier. Man förutsäger att korrosion-
smekanismen som involverar bildning av silversulfider är den mest betydelsefulla. SKB 
påpekar att det förutom den radiella fördelningen finns en betydande axiell fördelning med 
tanke på styrstavens driftförhållanden. En annan omständighet är att frigörelse av silver 
förutsätter att en 0,5 mm tjock stålinkapsling först korroderas sönder. SKB håller dock 
med om att det sannolikt finns en radiell fördelning som kan ha viss betydelse. SKB har 
genom en enkel överslagsberäkning kommit fram till att effekten med beaktande av vissa 
förenklande antaganden borde vara ungefär en faktor tre (dvs. skillnaden mellan att beakta 
och inte beakta radiell fördelning). SSM kan konstatera att frågan har liten betydelse för 
riskberäkningarna i SR-Site (SKB TR-11-01), men med tanke på scenarier med tidiga 
kapselbrott finns behov av ytterligare analyser som motiverar frigörelsen av Ag-108m. 
 
I SSM:s kompletteringsbegäran ingår förtydliganden och ytterligare analys med tanke på 
SKB:s förenklade hantering av fosfatkoncentrationer och temperaturkorrektioner. Beträf-
fande fosfatkoncentrationer konstaterade SSM att även om ingen löslighetsbegränsande 
fosfatfas bildas kan bildning av fosfatkomplex i lösning påverka även beräknade löslig-
hetsgränser baserad på andra fasta faser. Avsaknad av data och hantering av fosfat i 
grundvatten har även påpekats under tidigare granskningar (SKI rapport 2008:17). SKB 
har genomfört en ny analys och litteraturgenomgång för att belysa dessa frågeställningar 
(Grivé m fl 2013). SKB börjar med att konstatera att koncentrationer i aktuella grundvat-
tenmiljöer förväntas vara 10-8 – 10-5 M. Dessa nivåer är ändå något högre än de koncent-
rationer som motsvaras av kemisk jämvikt med mineralet hydroxiapatit, vilket är SKB:s 
utgångpunkt i modelleringen av grundvattenkemisk utveckling (SKB TR-10-58). Till-
gänglig information antyder att bufferten inte förväntas bidra väsentligt till fosfatkoncent-
rationer i lösning. SKB går igenom tillgänglig termodynamiska data för relevanta fasta 
faser och ämnen i vattenlösning. Generellt finns relativt lite data för fosfat och de data 
som finns är ofta behäftad med betydande osäkerheter. SKB har, baserat på tillgängliga 
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data, genomfört specieringsberäkningar med både ”Simple Functions” och PHREEQEC 
för att utröna betydelsen av fosfat i grundvatten. De båda koderna ger överrenstämmande 
resultat. SKB:s generella slutsats är att fosfatkoncentrationer bara förväntas ha en margi-
nell påverkan på grundvattenkemin och radionuklidernas löslighet. För vissa radionukli-
der, som trevärda lantanider och aktinider, kan dock bildning av fasta fosfater bidra till 
extremt låg löslighet. Denna möjliga effekt kan ha betydelse i det övre intervallet av tro-
liga fosfathalter. Effekten av komplexbildning med fosfat i lösning för lösligheten hos 
andra fasta faser som karbonat har dock visats vara mycket liten. SSM anser att SKB:s 
förnyade analys trots vissa kunskapsluckor konfirmerar en mycket begränsad betydelse av 
komplexbildning med fosfat i vattenlösning. Påverkan på riskanalysens resultat bör kunna 
anses vara försumbar men det är ändå viktigt att utredningar och analyser som ligger till 
grund för riskanalyser är så fullständiga som möjligt. 
 
Beträffande temperaturkorrektioner redovisar SKB en genomgång av hur lösligheten på-
verkas av temperatur från 0°C till 90°C för ett antal radioelement (Grivé m. fl. 2013). 
Temperaturskillnaden kan ha både en liten och en stor effekt för specifika element, men 
ofta är osäkerheten betydande pga. att reaktionsentalpier inte är tillräckligt kända genom 
den vetenskapliga litteraturen. För att med god precision kunna beräkna temperaturpåver-
kan i ett större temperaturintervall krävs dessutom kännedom om reaktionsentalpiernas 
egna temperaturberoenden. På ett grundläggande plan argumenterar SKB för att det för-
enklade antagandet, dvs. att temperaturen konstant är 25°C, är konservativt och att det 
vore en alltför stor insats att införa en tidsberoende temperaturkorrektion för löslighets-
gränserna även om det i princip är möjligt. SKB påpekar att användning av löslighet vid 
lägre temperatur än 25°C är det mest realistiska alternativet med tanke på att risk för kap-
selbrott är störst efter ca 3 000 år då temperaturen sjunker under denna nivå. Lösligheter är 
lägre vid lägre temperaturer med undantag av nickel och av detta skäl är SKB:s förenkling 
konservativ. Enligt SKB:s bedömning saknar undantaget nickel dock betydelse eftersom 
lösligheten ändå är så hög att löslighetsgränsen inte nås. Lösligheter vid högre temperatu-
rer är visserligen högre men för att dessa ska bli aktuella förutsätts mycket osannolika 
tidiga kapselbrott t.ex. genom stora skjuvlaster. SSM anser att viss klargörande informat-
ion framkommit från SKB:s kompletterande information särskilt kring betydelsen av tem-
peraturer som är lägre än 25°C. SSM anser dock att högtemperaturfallet fortfarande har 
betydelse och behöver vara föremål för utredning med tanke på tidiga hypotetiska fel-
funktioner hos de tekniska barriärerna. SSM anser att SKB behöver ta fram beräkningar 
för några få fall som exkluderar respektive inkluderar temperaturkorrektioner på samma 
sätt som SKB förtjänstfullt redovisat för att motivera hanteringen av fosfatkoncentration-
er. SSM anser att fullständiga utredningar kring temperaturberoende hos termodynamiska 
data är en orimligt stor arbetsuppgift som inte kan motiveras med betydelse för riskana-
lysen. SSM anser att SKB i eventuella kommande steg av sitt program tydligare bör iden-
tifiera vilka data som är mest betydelsefulla ur perspektivet temperaturkorrektioner, så att 
dessa kan följas upp i samband med forskning, sammanställningar av litteraturdata och 
databasarbete. 
 
SSM har begärt ett förtydligande kring SKB:s metod för att beskriva medfällning av Ra 
med Ba i form av mineralet baryt. Enligt SSM:s bedömning kan medfällning även gene-
rellt förväntas vara en betydelsefull retardationsprocess för många radioaktiva ämnen, 
men processen har ansetts vara svårförutsägbar och därför mindre lämplig som grund för 
säkerhetsanalys. Det faktum att processen försummas ger en viss säkerhetsmarginal i sä-
kerhetsanalysberäkningar. SSM håller med SKB om att de analoga kemiska egenskaperna 
för Ra och Ba är så pass väldokumenterade att beaktande av medfällningsreaktioner kan 
motiveras i säkerhetsanalyssammanhang. 
 
SSM:s kompletteringsbegäran avser avsaknad av information kring tillgänglighet och 
eventuell förlust av Ba vars tillgänglighet är en förutsättning för medfällningsprocessen. I 
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SKB:s svar (SKBdoc 1396558; Grandia, 2013) framgår att Ba från radioaktivt sönderfall 
av Cs-137 anses i huvudsak vara jämt fördelat i bränslematrisen och bör därför frigöras i 
takt med bränsleupplösningen. En mindre mängd Ba kommer dock vara direkt tillgänglig 
för upplösning vilket medför att löslighetsgränsen för radiumbariumsulfat förväntas upp-
nås redan när grundvatten kommer in i en havererad kopparkapsel. SKB anser inte att det 
finns någon risk för att Ba försvinner ut ur systemet i en sådan omfattning att processen 
skulle inhiberas beroende på förekomst av upplöst Ba även utanför en havererad koppar-
kapsel. Ba finns i porvattnet i bentonit och Ba- och sulfatkoncentrationer i omgivande 
grundvatten ligger nära mättnadsgränsen för baryt (Grandia, 2013). Detta medför att det 
inte finns någon betydande koncentrationsgradient och risk för uttransport i en sådan om-
fattning att förhållandet mellan Ra och Ba påverkas signifikant. Beträffande inverkan av 
konkurerande katjoner som Sr anser SKB att de endast i liten omfattning kan förändra 
förutsättningarna för upptag av Ra (Grandia, 2013). I studierna (SSM Technical note 
2012:48; 2014:11) påpekar granskarna att tillgängligheten av sulfat både som ett resultat 
av variationer i grundvattensammansättning och som ett resultat av eventuell mikrobiell 
sulfatreduktion kan ha en betydande påverkan på processen. De s.k. MINICAN-försöken 
visar t.ex. att mikrobiell sulfatreduktion sannolikt kan förekomma i en skadad kapsel åt-
minstone om buffertens densitet påverkats av erosion, vilket förbrukar sulfat som i sin tur 
skulle kunna återmobilisera utfällt Ra.  
 
SSM anser liksom sin externa expert (SSM technical note 2014: 11) att det finns bety-
dande experimentell information som bekräftar mera omfattande upptag av radium än vad 
som kan förklaras av enbart sorption på mineralytor (SKB TR-10-43). Det måste dessu-
tom anses finnas belägg för att radium tas upp av baryt genom studier av naturliga system 
(van Beek m.fl., 2007; Foster m.fl., 2004). SSM anser att den mest betydande osäkerheten 
kring SKB:s konceptuella förståelse för medfällning av Ra och Ba avser risken för bety-
dande lokal mikrobiell sulfatreduktion som förbrukar sulfat och därmed försämrar förut-
sättningarna för processen. SSM anser inte att begränsad tillgång på elektrondonatorerna 
väte och metan (SKB TR-10-52, avsnitt 3.4.6) utgör ett tillräckligt starkt argument för att 
utesluta inverkan av mikrobiell sulfatreduktion (se avsnitt 4.6.3.2 i denna rapport, ännu ej 
publicerad). Om mikrobiell sulfatreduktion äger rum lokalt inuti en havererad kapsel finns 
dock sannolikt bättre förutsättningar för att medfällningsprocessen istället äger rum utan-
för kopparkapseln. SSM anser att SKB inför eventuella kommande steg av sitt program 
behöver ta fram en utförligare analys av hur mikrobiell sulfatreduktion inverkar på förut-
sättningarna på retardation av radium. SSM noterar dock att medfällning inte beaktas för 
fall med advektion i bufferten, men medfällningen har betydelse för skjuvlastfallet, samt 
för fallen med hypotetiska förluster av barriärfunktioner.  
 
SSM anser att det föreligger ett visst behov av fortsatt grundläggande forskning kring 
förståelsen av termodynamiska egenskaper för bariumföreningar och mekanismer kring 
medfällning. En sådan grundläggande förståelse för medfällningsprocessen kan möjligen 
skapa förutsättningar för att beakta och integrera medfällningsprocesser för dels andra 
radionuklider än radium, dels andra fasta faser än baryt t.ex. kalcit eller kapselkorrosions-
produkter (se exempelvis European commision project SKIN Grant agreement 
N°269688). 
 
SSM anser sammanfattningsvis att SKB i vissa avseenden underskattat betydelsen av lös-
lighetsgränser som säkerhetsfunktion i slutförvaret. SSM bedömer visserligen i likhet med 
SKB att löslighetsgränser generellt inte uppnås i deponeringshål med höga grundvatten-
flöden. Med tanke på att konceptuella osäkerheter kring upplösningen av bränslematrisen 
sannolikt är svåra att helt eliminera har löslighetsgränser dock en viktig funktion att be-
gränsa utflödet av radionuklider som är helt oberoende av bränsleupplösningshastighet 
(dock inte för icke-löslighetsbegränsade radionuklider). De bidrar därmed till ett visst mått 
av robusthet i säkerhetsanalysens resultat. Dessutom förväntas löslighetsgränser kunna 
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uppnås i deponeringshål med lägre grundvattenflöden vilket t.ex. har betydelse för hypote-
tiska beräkningsfall för att illustrera barriärfunktioner. SKB har avstått från att använda 
löslighetsgränser för fall med advektiva förhållanden i deponeringshålen vilket förefaller 
välmotiverat med tanke på kvarstående osäkerheter kring betydelsen av att buffertens 
filtreringsförmåga gått förlorad. SSM anser dock att med tanke på att utfällningen i första 
hand förväntas ske inuti en skadad kapsel med begränsat utbyte med omgivningen finns 
det anledning för SKB att närmare undersöka mobilisering och uttransport av utfällda 
radionuklider. 

7.3.3 Distributionskoefficienter (Kd) för bentonit och berg 
 
Sorption på bentonitlera och berg är av stor betydelse för säkerhetsfunktionen retardation 
av radionuklider. Detta kan påvisas genom att många av de radionuklider som bidrar med 
störst dos/risk samtidigt har en liten sorptionsförmåga. Ett mått på graden av interaktion 
mellan radionuklider och fasta ytor, dvs. sorptionen, ges av linjära fördelningskoefficien-
ter (eller Kd-värden) som är specifika för radioelement med ett visst oxidationstal. Ra-
dioelement med olika oxidationstal kan ha helt olika kemiska egenskaper och därmed 
olika sorptionsförmåga, medan radioisotoper har samma sorptionsförmåga. Fördelnings-
koefficienter är konditionella konstanter i det avseendet att de endast representerar ett fast 
material av en viss sammansättning och ytkaraktäristik samt en viss grundvattenkemisk 
miljö. Användning av sorptionskoefficienter förutsätter också att koncentrationen i vatten-
lösning inte är så hög att inte sorptionen påverkas av mättnadseffekter. I detta avsnitt 
granskas SKB:s urval av sorptionskoefficienter för konsekvensberäkningar. 

7.3.3.1. Underlag från SKB  
SKB redovisar separat olika utredningar för sorption på bentonitlera (SKB TR-04-18) 
respektive berg (SKB R-10-48). En sammanställning och ytterligare motivering/justering 
av sorptionskoefficienter för dos/riskberäkningar finns redovisad i datarapporten (SKB 
TR-10-52). För sorption på bentonitlera tillämpas en triangelfördelning med medelvärde 
samt övre- och undre gräns i logaritmskalan. För sorption på berg tillämpas lognormalför-
delningar som samplas mellan 2,5 % och 97,5 % percentilerna. 
 
SKB har genomfört omfattade studier för systematiskt urval av fördelningskoefficienter 
för relevanta radionuklider och bentonitlera som baseras på experimentella data. De radio-
element som inkluderats är Ag(I), Am(II), C (karbonat, metan, organiska syror), Ce(III), 
Cl(-I), Cm(III), Cs(I), Eu(III), Ho(III), I(-I), Nb(V), Ni(II), Np(IV), Np(V), Pa(IV), Pa(V), 
Pb(II), Pd(II), Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI), Ra(II), Rn(-), Se(-II), Se(IV), Se(VI), 
Sm(III), Sn(IV), Sr(II), Tc(IV), Tc(VII), Th(IV), U(IV), U(VI), Zr(IV). För fall där data 
saknas används analogi med andra radioelement med likartade kemiska egenskaper (SKB 
TR-04-18). I studien argumenteras för att teoretiska termodynamiska sorptionsmodeller 
inte är tillräckligt avgränsade eller väl parameteriserade för att utnyttjas direkt och att 
direkta experimentella observationer är mer tillförlitliga. Modellering används dock för att 
kompensera för det faktum att experimentella betingelser inte överensstämmer med de 
som förväntas i slutförvarsmiljön. En serie av korrektionsfaktorer har därför utvecklats 
som skalar uppmätta experimentella Kd-värden så att de blir representativa för slutför-
varsmiljön (representativa värden erhålls genom att multiplicera uppmätt värde med till-
lämpliga korrektionsfaktorer). De omfattar korrektion för i) skillnader i katjonbytesför-
måga (CEC), ii) skillnader i pH, och iii) skillnader i specieringen i lösningen. SKB konsta-
terar att förändringar som beror på bildning av hydrolyskomplex inte medräknas i den 
sista kategorin eftersom detta nästan helt innefattas i pH-beroendet. Den sista kategorin 
omfattar två varianter beroende på om bildning av karbonatkomplex förväntas konkurrera 
med sorption eller inte. Specieringsberäkningar har genomförts som tar fram koncentrat-
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ioner av konkurrerande komplex för tre olika grundvattensammansättningar med väsent-
ligt olika salthalt och jonstyrka (låg, medel och hög). 
 
Studien innefattar också en faktormetod för uppskattning av osäkerheter i sorptionsdata 
där faktorer definierats för  
 

• osäkerheter i källdata 
• osäkerheter i katjonbytesförmåga 
• osäkerhet i pH 
• osäkerhet i speciering 
• särskild ytterligare osäkerhet vid användning av experimentella data för ett ana-

logt radioelement 
• ytterligare osäkerhet pga. av att experimentella data tagits fram med ett batch-

sorptionsförsök 
 
För varje radioelement med ett specifikt oxidationstal tas en total osäkerhetsfaktor fram 
genom multiplikation av samtliga relevanta osäkerhetsfaktorer. Osäkerhetsintervallet fås 
sedan fram genom att multiplicera respektive dividera det uppskattade Kd-värdet med den 
totala osäkerhetsfaktorn. I studien rapporteras Kd-intervall för referensgrundvatten som är 
öppet med avseende på koldioxid respektive slutet (i det första fallet kontrolleras karbonat 
av det omgivande grundvattnet) samt för ett grundvatten med hög salinitet. I Sr-Site (SKB 
TR-11-01) hanteras tre olika bentonitleror MX-80, Deponit CA-N och Milos, men SKB 
anser att de är ekvivalenta ur sorptionshänseende.  
 
En motsvarande studie av sorption på berg finns redovisad i SKB R-10-48. Denna studie 
beskriver framtagning av fördelningar av Kd-värden för konsekvensberäkningar baserat 
på litteraturdata samt en omfattande uppsättning mätningar på platsspecifikt bergmaterial 
från borrhålskärnor. SKB redovisar platsspecifika mätningar omfattande olika storleks-
fraktioner av krossat berg respektive sprickfyllnadsmineral (SKB P-07-139). I denna rap-
port finns också mätningar av bergets porositet, diffusivitet och specifika yta rapporterade, 
vilket kommenteras närmare av SSM i avsnitt 7.3.5 i denna rapport. En motsvarande rap-
port har även tagits fram för de mätningar som gjorts med bergmaterial från undersök-
ningarna i Oskarshamns kommun (SKB P-07-179). Sorptionsmätningarna utförda som 
batch-försök med radioaktiva spårämnen omfattade Cs+, Sr2+, Ra2+, Ni(II), Am(III), 
Th(IV), Np(V) och U(VI). Försöken omfattade fyra olika typer av grundvatten med olika 
kemisk sammansättning (utspädd, marin, salt, och extremt salt). Av betydelse för sorption 
är bland annat skillnaderna i jonstyrka, karbonathalt och pH. 
 
SKB:s metod för urval av Kd-värden för sorption på berg påminner om motsvarande me-
tod för sorption på bentonitlera i och med användning av korrektionsfaktorer för att kom-
pensera för skillnader mellan experimentella betingelser och fältmässiga förhållanden. De 
korrektionsfaktorer som SKB arbetar med är skillnader i ytarea, mekaniska skador orsa-
kade av krossning av berg, jonbytesförmåga, samt kemiska betingelser (SKB R-10-48, 
avs. 5.1.1). De experimentellt uppmätta fördelningskoefficienterna (Rd) multipliceras först 
med korrektionsfaktorn för ytarea (fA) för att få en ytnormaliserad fördelningskoefficient 
för krossat berg (Rd0). Därefter multipliceras denna med korrektionsfaktorer för krossat 
berg (fm) respektive jonbytesförmåga (fCEC) för att få en fördelningskoefficient som repre-
senterar in situ-berg i kontakt med den specifika grundvattensammansättningen som an-
vändes i experimentet (Kd0). I sista steget kombineras fördelningen av dessa in-situ för-
delningskoefficienter med fördelningen av korrektionsfaktorer för grundvattenkemi (fchem) 
genom faltning, och därmed erhålls in-situ-fördelningskoefficienter korrigerade för 
grundvattenkemisk påverkan (Kd). I motsats till studien för sorption på bentonitlera hante-
ras grundvattenkemisk påverkan med hjälp av empiriska data snarare än baserat på specie-
ringsberäkningar. Parameterfördelningar etableras genom att först beakta osäkerhetsinter-
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vallet för empiriska data genom ett samplingsförfarande. Ytterligare osäkerheter och/eller 
variabilitet i korrektionsfaktorerna för krossning av berg respektive jonbytesförmåga an-
vänds tillsammans med fördelning av empiriska data för etablering av ett parameterinter-
vall för in-situ-fördelningskoefficienter. Den slutliga fördelningen av Kd-värden erhålls 
genom att betrakta variationsbredden av geokemiska förhållanden från SKB:s geokemiska 
modell för rumslig variabilitet och geokemisk utveckling vid Forsmark. Konsekvensbe-
räkningarna ger därmed en statistiskt rimlig bild av bergets sorptionsförmåga men det 
anses orealistiskt att explicit betrakta påverkan av geokemiska förändringar både i tid och 
längs en strömbana från förvaret till biosfären. Avsikten är att slutresultatet ska represen-
tera ett försiktigt val av parametervärden. För deterministiska beräkningar används fördel-
ningens medianvärde. 
 
SKB jämför sin databas för platsspecifika Kd-värden med fältmätningar av sorption som 
gjorts i det så kallade LTDE-försöket vid Äspö och konstaterar att fältmätningarna visar 
på en mera effektiv retardationsförmåga än vad som förutsägs av sorptionsdatabasen. SKB 
anser att detta generellt talar för att SKB:s kvantifiering av sorption är försiktigt vald. 
SKB gör också vissa jämförelser med fastläggningsförmågan av naturligt Ra-226 baserat 
på mätningar i borrhålen och konstaterar att dessa resultat överensstämmer med SKB:s 
hantering av sorption för Ra-226. 

7.3.3.2 SSM:s bedömning  
SSM har som underlag för bedömning av SKB:s hantering av sorption genomfört två ex-
terna expertgranskningar (SSM Technical note 2012:63; 2014:48). Den första som genom-
fördes under den inledande granskningsfasen innefattade både sorption på bentonitlera och 
sorption på berg. Den andra granskningen som genomfördes under huvudgranskningsfa-
sen fokuserade enbart på sorption på berg. Anledningen till denna inriktning är att SSM 
bedömde att osäkerheterna för sorption på berg är mera betydande eftersom detta är ett 
mera heterogent och svårkarakteriserbart material. Granskningen 2014 innefattade också 
en särskilt fördjupad granskning av underlaget för urval av Kd-värden för radioelementen 
Cs, Ra, Np, Pu och U. Ett önskemål från SSM var att den fördjupade granskningen dels 
skulle täcka in någon eller några radioelement för vilka platsspecifika mätningar har ge-
nomförts, dels någon eller några radioelement för vilka Kd-värden i huvudsak har baserats 
på litteraturdata. 
 
SSM och tidigare SKI har även granskat tidigare versioner av SKB:s arbete med sorption 
av radionuklider innan inlämnandet av SKB:s tillståndsansökan (SKI rapport 2007:17; 
SKI rapport 2008:17; SSM forskningsrapport 2009:33; SSM forskningsrapport 2011:21). 
Det konstateras i dessa arbeten att få stora förändringar har genomförts vad gäller rekom-
menderade Kd-värden men att utvecklingen under de senaste tio-femton åren har medfört 
att härledningen är mera systematisk och transparent. Ett faktum som kvarstår från dessa 
granskingar är observationen att en betydande andel av rekommenderade Kd-värden för 
berg fortfarande inte kunnat baseras på platsspecifika material. För sorption på berg är 
dock en viktigare osäkerhet förmodligen betydelsen av att krossat bergmaterial vanligen 
används under experimentella studier istället för intakt bergmaterial. Kvantifiering av 
krossningsprocessens påverkan är svår dels beroende på konceptuella osäkerheter kring 
färska mineralytor, dels beroende på svårighet att mäta den ytarea som är tillgänglig för 
sorption. En annan fråga som diskuterats i dessa tidigare granskningar och som fortfa-
rande är aktuell är betydelsen av sorption på sprickfyllnadsmineral.  Det kan dock vara så 
att sprickfyllnadsmineral dels bara täcker en mindre andel av alla tillgängliga sprickytor i 
berget, dels endast kan påverka sorption i gynnsam riktning. Under de tidigare gransk-
ningarna efterfrågades utökade känslighetsanalyser för att visa den relativa betydelsen för 
osäkerheter kopplat till Kd-värden för individuella radioelement. För sorption på bentonit-
lera diskuterades betydelsen av osäkerheter kring sammansättningen av porvatten i bento-
nit samt svårigheter att karaktärisera diffusionsrelaterade parametrar i bufferten vilket har 
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en indirekt påverkan på sorption. En annan synpunkt som har framförts tidigare är att det i 
SKB:s arbete finns en potential till förbättrad transparens kring motivering av osäkerhets-
intervall. Det framförderdes också viss kritik mot SKB:s användning av triangelfördel-
ningar istället för fördelningar med välgrundade statistiska egenskaper. 
 
SSM har begärt kompletterande information från SKB kopplat till området sorption av 
radionuklider. SSM efterfrågade följande information: 
 

• SKB bör redovisa hur inverkan av cement påverkar sorption 
• SKB bör redovisa hur geokemisk utveckling/omvandling av bentonitlera påverkar 

sorption 
• SKB:s databas för sorption av radioelement på bentonitlera bör uppdateras ef-

tersom den i huvudsak har baserats på nästan 10 år gammal information 
• SKB bör redovisa hur mineralomvandlingar/sprickfyllnadsmineral påverkar 

radionuklidretardation. 

Som en del av sitt svar (SKB doc 1396957) har SKB för att belysa den första frågan låtit 
genomföra en modelleringsstudie (Crawford, 2013) 2013 i vilken det konstateras att 
radionuklider som sorberar via jonbytesprocesser inte påverkas nämnvärt medan för yt-
komplexeringsreaktioner kan högt pH innebära både förbättrad och försämrad sorption. 
Överslagsberäkningar visar att det finns fall där lägre Kd-värden kan förväntas vid högre 
pH, men då bör det beaktas att zonen med högre pH sannolikt bara omfattar en liten del av 
hela strömbanan från kapsel till biosfär. Det finns även fall för vilka en starkare sorption 
kan orsaka högre doser pga. ökad inväxt av dotternuklider längs strömbanan. Det finns 
också särskilda svårigheter att utreda pH-beroendet för radionuklider där samexistens av 
flera redoxtillstånd inte kan uteslutas. Dessa typer av effekter bör dock enligt författaren 
vara relativt små. På ett övergripande plan konstateras att kapselbrott förväntas i en avläg-
sen framtid och då har sannolikt cementdegradering som orsakar pH-plymen redan klingat 
av. SKB anger att det numera är bestämt att Portlandcement bara får användas till ett djup 
på maximalt 200 m för att minska betydelsen av höga pH i grundvatten.  
 
Enligt SSM:s bedömning medför cementlakvatten generellt inte en försämring av bergets 
sorptionskapacitet. SKB:s nuvarande redovisning är dock i sin nuvarande form något 
fragmentarisk och översiktlig. SSM anser dock att frågan inte har stor betydelse för säker-
hetsanalysen, men SKB bör ändå framgent antingen på ett mer övertygande sätt visa att 
betingelser med högt pH har en så liten utbredning i tid och rum att inverkan är betydelse-
lös eller så behöver inverkan av cementpåverkat grundvatten undersökas grundligare t.ex. 
genom experiment. Även om påverkan av låg-pH-cement är mindre omfattande i jämfö-
relse med Portlandcement behöver även inverkan av denna cementtyp undersökas. 
 
Beträffande inverkan av geokemisk utveckling/omvandling av bentonitlera konstaterar 
SKB att sorption på bentonit generellt har liten betydelse för SKB:s säkerhetsanalys. Frå-
gan är därför mindre betydelsefull. Buffertens egenskaper förväntas dessutom förändras 
mycket litet i den tidsskala som beaktas i säkerhetsanalysen och därför är effekten på 
sorption liten. Jonbytesprocesser kan ske i bentonitleran men eftersom det endast är små 
skillnader för sorption på kalcium- och natriumformen är även denna effekt liten. I hypo-
tetiska fall med tidiga kapselbrott har dock sorption av kortlivade radionuklider på bento-
nit stor betydelse. SSM anser därför att känslighetsanalyser för Kd-värden behöver ut-
vecklas för denna typ av beräkningsfall. 
 
Angående uppdatering av kunskapsläget för sorption på bentonitlera anger SKB att nyare 
experimentell information inte har medfört några ändringar i förhållande till SKB TR-04-
18 utan databasen bedöms fortfarande vara relevant i sin helhet. SSM konstaterar att om-
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rådet är förhållandevis väl undersökt men det finns ändå behov av systematisk redovisning 
som visar att nytillkommen sorptionsdata integreras och beaktas i eventuella kommande 
säkerhetsanalyser.  
 
SKB har tagit fram en kompletterande modelleringsstudie vilken belyser retardation i 
vattenförande sprickor och som består av tre lager; sprickfyllnadsmineral, omvandlat berg 
samt opåverkat berg (Löfgren och Crawford, 2014). Denna mer detaljerade presentation 
av bergets egenskaper i jämförelse med de beräkningar som presenteras i SR-Site med 
bara opåverkat berg resulterar i lägre dos/risk. SKB har i huvudsak belyst denna fråga 
genom att variera diffusivitet mellan de olika lagren. SSM kommenterar därför frågan i 
avsnitt 7.3.5 om bergets transportegenskaper. 
 
SSM konstaterar att sorption av radionuklider på geologiska medier som lera och berg är 
ett område som varit föremål för omfattande undersökningar under flera decennier och 
därför är väl etablerat med begränsade kvarvarande osäkerheter för tillämpningar inom 
säkerhetsanalys. Området ingår som del i säkerhetsanalysarbete för i stort sett samtliga 
länder som har kärnavfallsprogram. Även om osäkerheter fortfarande finns kvar kring en 
rad fundamentala mekanismer och processer på molekylär nivå kan konceptuella osäker-
heter som är av betydelse för säkerhetsanalysens resultat i de flesta fall bedömas som små. 
Betydelsen av sorption på geologiska medier illustreras av att beräknad dos/risk i de flesta 
analyser av långsiktig säkerhet och strålskydd för slutförvar för radioaktivt avfall domine-
ras av radionuklider med liten eller ingen sorption.  
 
SSM anser att understödjande termodynamiska sorptionsmodeller är värdefulla för den 
grundvetenskapliga förståelsen för hur sorption påverkas av olika omgivningsfaktorer. 
SSM håller dock med bedömningen i SKB TR-04-18 att empiriska mätningar med både 
representativa material och kemiska betingelser bör utgöra stommen i säkerhetsanalysens 
hantering av sorption. Användning av konditionella Kd-värden är i de flesta fall det mest 
praktiskt användbara verktyget och de utgör en lämplig approximation för radionuklid-
transportberäkningar i samband med säkerhetsanalys. Kemiska betingelser så som pH och 
Eh är relativt konstanta över tid och rum på stora djup i berggrunden och det finns därför 
ett begränsat behov av explicita matematiska samband mellan sorption och kemisk miljö. 
Vad gäller dataunderlaget för sorption kan konstateras att det trots omfattande mätningsin-
satser kvarstår betydande luckor. Det har visserligen varit möjligt att med hjälp av sorpt-
ionsdata för analoga element ta fram en fullständig databas. SSM bedömer dock att ytter-
ligare insatser krävs under en eventuell fortsättning av SKB:s program för att med bättre 
precision kunna förutsäga platsspecifika sorptionsprocesser. SSM anser att användning av 
gränssättande alternativt medvetet mycket konservativa Kd-värden för att kompensera för 
avsaknad av dataunderlag för vissa radionuklider visserligen är möjlig, men detta förfa-
rande medför en bristande insikt kring den relativa betydelsen av de radionuklider som 
bidrar till dos/risk. SSM vill också understryka att rumslig och tidsmässig variabilitet för 
kemiska betingelser behöver beaktas vid etablerandet av en lämplig fördelning av Kd-
värden för användning inom probabilistiska beräkningar även om explicita samband inte 
behöver utnyttjas i transportmodellerna. 
 
SSM anser att studien av i SKB TR-04-18 är väl genomtänkt och utgör ett spårbart un-
derlag för val av Kd-värden för bentonitlera samt en lämplig metod för att integrera kvan-
tifieringen av sorption och transport i bentonit. Metoden för konditionering av Kd-värden 
så att de kan anses bli så representativa för slutförvarsmiljön som möjligt är också lämp-
lig. Osäkerhetshanteringen i faktorform för beskrivning av olika bidrag till den totala osä-
kerheten är pedagogisk och lättbegriplig. SSM anser dock att användning av expertbe-
dömningar vid urval av Kd-värden bör kunna begränsas ytterligare för att på ett objektivt 
sätt belysa och motivera storleksintervallet för de osäkerheter som behöver beaktas inom 
säkerhetsanalysen. Vid tidigare granskningar har också påpekats att variation och osäker-
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het för kemiska betingelser i bufferten så som pH och pCO2 bidrar på ett betydande sätt 
till osäkerhet för sorption på bentonitlera (SKI rapport 2007:17; SSM rapport 2008:17). 
 
SSM:s externa konsult (SSM Technical note 2014:38) anser att SKB föreslår en försvarbar 
uppsättning av Kd-värden för sorption av radionuklider på berg som kan förmodas vara 
konservativa baserat på ett omfattande experimentellt program för bestämningar av Kd-
värden (SKB P-07-139). Det finns dock brister i de mätningar som genomförts t.ex. att 
redoxbetingelser inte har kunnat kontrolleras på avsett vis. Författaren påpekar att den 
uppenbara konsekvensen av denna brist är att framtagen data för redoxkänsliga radionuk-
lider inte har kunnat utnyttjas då mätningarna avseende Np och U tyder på oxiderande 
betingelser under experimenten. En betydande brist är även att experimenten inte genom-
fördes med en tillräcklig kontroll av partialtrycket av koldioxid(pCO2) respektive pH. 
Detta har betydelse för sorptionen av främst aktinider. Bristerna avseende genomförande 
av experiment har medfört att användning av generiska litteraturdata blivit mera bety-
dande än vad som ursprungligen avsågs.  Användning av data för analoga kemiska ele-
ment har också en framträdande roll vilket bidrar till ytterligare osäkerheter i sorptionsda-
tabasen. Författaren påpekar dock att dessa brister inte påverkar bestämningen av sorpt-
ionsdata för Ra som har störst betydelse för dos/risk-beräkningar. Andra viktiga observat-
ioner som gjorts under denna granskning är den metod som använts för ytarea tillgänglig 
för sorption förmodligen är överdrivet konservativ samt att beräkningarna med överfö-
ringsfaktorer inte har presenterats på ett tillräckligt tydligt och spårbart sätt. Kontrollbe-
räkningar antyder förekomst av mindre beräkningsfel och av detta skäl bör ytterligare 
uppmärksamhet ägnas åt SKB:s kvalitetssäkringsprogram för experiment och bearbetning 
av data. 
 
SSM anser att SKB:s modelleringsstudie från 2013 samt de underliggande experimentella 
studierna för sorption på bergprover från Forsmark utgör ett lämpligt första steg för be-
skrivning och karakterisering av platsspecifik sorption på berg. SSM håller dock med 
författaren till SSM Technical note 2014:38 om att ytterligare insatser med förnyade expe-
rimentella undersökningar av sorption på platsspecifika bergprover behöver genomföras 
under eventuella kommande steg av SKB:s program för att råda bot på de brister som 
hittills har identifierats. Exempel på insatser är genomförande av sorptionsexperiment med 
större kontroll av kemiska betingelser. SSM ser dock inte att något sådant behov förelig-
ger inom området sorption på bentonitlera, förutom åtgärder för att säkerställa osäkerhets-
hantering samt uppdatering av sorptionsdatabasen med hänsyn till nytillkommen informat-
ion. SSM bedömer att identifierade brister inte är av den karaktären att de på ett väsentligt 
sätt undergräver tilltron till det intervall av Kd-värden som SKB föreslår eftersom SKB 
även har beaktat och inkluderat informationen som finns tillgänglig i den vetenskapliga 
litteraturen. SKB tar inte hänsyn till sorption av radionuklider på korrosionsprodukter. 
Detta är konservativt men kan ändå behöva utredas ytterligare. 



 Sida 37 (56) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-11-17 

7.3.4 Distributionskoefficienter (Kd) och överföringsfaktorer (CR) i biosfä-
ren 

Distributionskoefficienter (Kd) och överföringsfaktorer (CR) är två viktiga parametrar för 
modellering av radionukliders transport och fördelning i biosfären liksom för upptag i 
växter och djur, och därmed för beräkningen av doskonsekvenser. Kd-värdet är ett mått på 
hur effektivt en given radionuklid adsorberas till den fasta fasen i mark, sediment eller 
vatten (partiklar i vattnet). Ett högre värde medför att radionukliden tranporteras lång-
sammare och har bättre förutsättningar att ackumuleras i mark och sediment. CR-värdena 
beskriver vilken aktivitetskoncentration som förväntas i en viss slags organism vid en 
given aktivitetskoncentration i miljön och har därmed en direkt linjär inverkan på dosbi-
draget förknippat med att människor använder organismen ifråga som föda. I detta avsnitt 
granskas hur SKB har tagit fram värden för dessa parametrar och om resulterande värden 
framstår som robusta eller om det finns så stora osäkerheter att SKB:s övergripande slut-
satser inom konsekvensanalysen inte kan anses ordentligt underbyggda.      

7.3.4.1. Underlag från SKB 
SKB redovisar i rapport TR-10-07 metoder för framtagning samt resulterande värden för 
de distributionskoefficienter (Kd) och överföringsfaktorer (CR) i biosfären som använts 
inom SR-site för att beräkna LDF-värden. Metodiken bygger på att kombinera uppmätta 
platsspecifika värden (SKB R-10-28) och värden tagna från datasammanställningar i litte-
raturen. SKB gör detta med hjälp av Bayesianska statistiska metoder genom antagandet att 
litteraturdata och platsspecifika data hör till samma population av data med en viss fördel-
ning. Denna population kan bestå av fler subpopulationer. Om t.ex. ett Kd-värde är bero-
ende av jordart, så tillhör samtliga Kd-värden för jord och det givna ämnet samma popu-
lation, samtidigt som denna population är sammansatt av flera olika subpopulationer (med 
andra fördelningar) såsom ler-, silt-, sand- eller organiska jordar. När parametervärden ska 
ansättas för den relevanta subpopulationen utifrån litteraturdata och platsspecifika data har 
det stor betydelse om de båda dataseten antas representera samma subpopulation eller inte. 
Platsspecifika data får mycket större genomslagskraft om litteraturdata antas representera 
en bredare population där den eftersökta subpopulationen (representerad av platsspecifika 
data) endast utgör en del. Motsatsen är om både litteraturdata och platsspecifika data antas 
representera den eftersökta subpopulationen.  

Vid utnyttjandet av dessa metoder har inriktningen varit att lägga så stor vikt som är rim-
ligt möjligt vid platsspecifika data vilket görs genom att i mesta möjliga utsträckning utgå 
från att platsspecifika data endast tillhör samma population, men inte nödvändigtvis 
samma subpopulation som litteraturdata. För de parametrar där det varit för få bakomlig-
gande data i endera den platsspecifika fördelningen eller i den litteraturbaserade fördel-
ningen, eller om den geometriska standardavvikelsen för platsspecifika data är större än 
för litteraturdata så har dock antagandet varit att data representerar samma subpopulation. 

Platsspecifika värden avseende Kd har tagits fram utifrån sanna provpar, dvs. där man 
utifrån samma prov kunnat mäta i såväl porvatten som i den fasta fasen för jord och sedi-
mentprover, respektive i filtrerat vatten såväl som i supenderat material i vattenprover. I 
radionuklidtransportmodellen behövs Kd-värden för de olika regolitlagren (rego_low, 
rego_mid och rego_up) i de olika ekosystemen (marina, limniska, terrestra). För att inte 
erhålla för få mätdata för varje sorts Kd-värde har SKB grupperat data så att ett gemen-
samt Kd-värde tas fram för det djupaste marklagret, rego_low, vilket motsvarar moränlag-
ret, och ett annat Kd-värde som får representera övriga ytligare marklager (rego_mid och 
rego_up). Samma Kd-värden för regoliten antas för alla typer av ekosystem. SKB motive-
rar rimligheten i detta med att det i grunden är samma material som förekommer i alla tre 
ekosystemstyperna, även om tjockleken av de sediment som utgör rego_mid ökar med 
tiden. Den regolit som finns på plats när havet övergår till sjö är samma som finns på plats 
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i sjön när denna bildas. Platsspecifika data för regoliten förs således till en av två olika 
grupper; endera till rego_low/morän/”inorganic deposits” eller till 
rego_low,up/lera,gyttja,torv/”organic deposits”. De data som använts för det djupa mark-
lagret, rego_low, har dock sitt ursprung i prover från ytliga mineraljordar, både vad avser 
platsspecifik data och litteraturdata.   

CR-värden har beräknats från prover som inte är sanna provpar, dvs. halten i en organism 
kan inte direkt kopplas till halten i mark eller vatten utifrån ett enda prov. Istället beräknas 
först geometriska medelvärdet och standardavvikelsen (GM respektive GSD) för halten 
över alla organismprov respektive alla mark- eller vattenprov. I huvudsak har då 
mark/vattenprover använts som kommer från samma lokaler som där organismerna prov-
tagits. Under antagande om log-normalfördelning för båda dessa halter, med uppmätta 
GM och GSD som distributionsparametrar, beräknas sedan ett CR-värde probabilistiskt 
genom att göra tusen beräkningar baserat på de två distributionerna. Dessa tusen värden 
används sedan till att beräkna GM och GSD för CR-värdet. 

Även om stora insatser gjorts för att ta fram platsspecifika värden är datatillgången för 
vissa parametrar låg för ett stort antal ämnen. Dessutom rapporteras mätresultaten många 
gånger vara under detektionsgränsen. I de fall där det finns värden både under och över 
detektionsgränsen har metoder använts för att inkludera den information som ges av att en 
viss andel prover har halter som ligger under detektionsgränsen. Under antagande att vär-
dena är log-normalfördelade rangordnas alla värden varpå den kumulativa sannolikheten 
(percentil) för varje värde kan uppskattas. Ur detta härleds sedan geometriskt medelvärde 
och standardavvikelse för den uppmätta parametern baserat på mätvärde och percentil för 
de prover som ligger över detektionsgränsen. De prover som är under detektionsgränsen 
påverkar på detta sätt vilka percentiler som de uppmätta värdena motsvarar och därmed 
den beräknade fördelningsfunktionen.  

Med platsspecifika data avser SKB data från såväl Forsmark som Laxemarområdet. Lax-
emarområdet inkluderas med motiveringen att man då får en bättre täckning över biosfärs-
förhållanden som kan komma att råda över den stora tidsrymd som behandlas inom SR-
site. 

De publicerade datasammanställningar som använts för att komplettera platsspecifika 
mätningar är inte heller helt kompletta, vilket innebär att ytterligare metoder har använts 
för att ta fram parametervärden när varken mätningar eller litteraturen har kunnat bidra. 
Avseende upptag till betande djur som älg och rådjur har en kinetisk-allometrisk modell 
använts för att beräkna en speciell sorts CR-värden som relaterar aktivitetskoncentrationen 
i kött till aktivitetskoncentrationen i födan (växter och svampar). Den utgår från dagligt 
intag av föda, andel som tas upp i mag-tarmkanalen, andel som återfinns i djurets mjukde-
lar, biologisk halveringstid och organismens livslängd, där födointag, biologisk halve-
ringstid och livslängd är beroende av organismens vikt. Avseende andra parametrar där 
data saknas så har SKB utnyttjat analoger, dvs. antagit parametervärden med ursprung 
från andra organismtyper eller ekosystem. 

Den vidare användningen av framtagna Kd- och CR-värden inom SR-site är att de ingår i 
beräkningen av LDF-värden. LDF-värdena, såsom de används för dosberäkning, är deter-
ministiskt beräknade där ingående parametrar, inklusive Kd- och CR-värden, har ansatts 
värden utifrån en bästa uppskattning (best estimate, BE). Metoden att välja BE är också 
inriktad mot att ta största rimliga hänsyn till platsspecifika data. I de fall där GM och GSD 
beräknats från den uppdaterade distributionen med antagandet att platsspecifika data till-
hör en relevant subpopulation medan litteraturdata omfattar en bredare population, och 
platsdata därför får stor inverkan på GM och GSD, så har GM av den uppdaterade distri-
butionen använts som BE. I de fall när litteraturdata och platsspecifika data antagits till-
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höra samma subpopulation, och betydelsen av platsspecifika data varit mindre för den 
uppdaterade distributionens beräknade GM och GSD, har istället GM för platsspecifika 
data direkt använts som BE, förutsatt att det finns minst tio ingående värden. Om antalet 
platsspecifika värden är mindre än tio så har GM av den uppdaterade distributionen an-
vänts som BE.  

De uppdaterade distributionerna (GM och GSD) har använts inom osäkerhetsanalysen för 
LDF-värden, men variationen i Kd- och CR-värden används inte i probabilistiska beräk-
ningar av dos/risk eftersom det endast är de deterministiskt beräknade LDF-värdena som 
används i det sammanhanget. 

7.3.4.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s inriktning att ta så stor hänsyn som rimligt möjligt till platsspeci-
fika Kd- och CR-värden, samtidigt som generiska data från litteratursammanställningar 
beaktas som ett komplement med varierande inflytande på parametervärdena beroende på 
hur mycket platsspecifika data som finns för respektive parameter, är en lämplig inrikt-
ning.  

Även den valda metodiken (bayesiansk uppdatering) för att väga samman platsspecifika 
data med data från litteratursammanställningar bedöms av SSM vara tillämplig, liksom 
den metod som SKB använder för att även utnyttja mätvärden som är under detektions-
gränsen när en fördelningsfunktion för platsspecifika data skattas. 

Den specifika tillämpningen, dvs. de regler som SKB satt upp för att välja uppdaterings-
metod och för att ansätta parametervärden (BE, GM och GSD) utifrån platsspecifika data, 
litteraturdata och resultat av den statistiska uppdateringsmetoden, innebär för vissa para-
metrar att mycket stor vikt läggs vid ett fåtal platsspecifika mätningar vid beräkningen av 
de LDF-värden som sedan används i dosberäkningen. Betydelsen av detta och av uppda-
gade oklarheter i SKB:s redovisning diskuteras mer omfattande nedan, liksom en gransk-
ning av hur de resulterande parametervärdena förhåller sig till varandra och till andra pub-
licerade parametervärden. SSM:s bedömning är att det är osannolikt att en alternativ till-
lämpning av tillgängliga data eller att en ökad tillgång på platsspecifika data kommer få en 
så stor inverkan på valda parametervärden och beräknade LDF-värden att de övergripande 
resultaten av konsekvensanalysen förändras avsevärt. 

 
SKB utnyttjar två olika uppdateringsmetoder, ”prior from population” och ”prior from 
subpopulation”, för att kombinera den befintliga informationen om parametervärdets för-
delning som finns i den publicerade litteraturen med egna platsspecifika data. Dessa upp-
dateringsmetoder utgår från att litteraturdata kommer från samma population, men att 
platsdata kan utgöra en relevant subpopulation med en relativt annorlunda distributions-
funktion jämfört med hela populationen, respektive att platsspecifika data och litteratur-
data speglar samma subpopulation. Metodvalet har stor betydelse för hur stor inverkan 
platsspecifika data får för den antagna fördelningen och den bästa uppskattning (BE) som 
används i beräkningen av LDF-värden. Detta val baseras dock inte på någon bedömning 
av tillgängliga data och vad de representerar, utan är helt beroende av tillgång på data. 
Detta innebär att SKB riskerar att nedvärdera betydelsen av relevanta litteraturdata, om de 
kan antas vara representativa för den eftersökta subpopulationen, i jämförelse med bety-
delsen av relativt få platsspecifika prover (ned till fem prover). I vissa fall vore det kanske 
möjligt att hitta litteraturdata som verkligen är representativa för den aktuella specifika 
situationen (på samma sätt som SKB:s data från Oskarshamn anses utgöra platsspecifika 
data), och därför använda den uppdateringsmetod som ger en mer balanserad vikt till litte-
raturdata respektive platsdata. Samtidigt bidrar tydliga regler för hur litteraturdata extrahe-
ras och för hur metodvalet sker till en ökad transparens. SSM har tidigare uppmanat SKB 
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att försöka använda platsspecifika data så långt som möjligt för att undvika den mycket 
stora variation som finns i litteraturdata just för att dessa data i många fall omfattar fler 
subpopulationer av data än den som är relevant för den föreslagna platsen i Forsmark. 
SSM bedömer utifrån detta att SKB:s regelstyrda val av vilken uppdateringsmetod som 
används är rimlig.   

Vid SSM:s granskning av området, inklusive de granskningar som gjorts av externa exper-
ter (SSM Technical Note 2014:32, 2014:35) framkommer det även inom detta område 
otydligheter gällande redovisningen och därmed svårigheter att spåra och upprepa beräk-
ningar. Ett exempel är benämningen och definitionen av olika marklager. Det förekommer 
indelning i regolith_low, mid och up, men även indelning i organic respektive inorganic 
soil eller deposits. SKB (TR-10-07, sid 24) pekar ut rego_low som morän, medan glacial 
och postglacial lera hör till rego_mid. Sidorna 101-102 i samma rapport påpekar dock att 
rego_low beräknats från morän och glacial lera (inorganic soils). Sådana oklarheter bidrar 
sannolikt till skillnaden i antal prov som ligger till grund för specifika Kd-värden som 
SSM:s externa experter (SSM Technical Note 2014:35) hittar i genomgången av tillgäng-
liga data jämfört med det antal som SKB rapporterar (TR-10-07) , t.ex. genom att SSM:s 
externa experter inte inkluderat sedimentdata i sammanställningen av data för 
rego_mid+up. SSM bedömer att dessa skillnader påvisar att tydligheten i beskrivningar 
och databaser behöver öka för att trygga tilliten till SKB:s hantering av platsdata. 

När det gäller Kd-värden så innebär den valda metodiken att BE-värden till mycket stor 
utsträckning grundas på platsspecifika data om sådana alls finns tillgängliga. Endera ge-
nom att metoden ”prior from population” har använts eller annars genom att GM för de 
platspecifika data har använts direkt. För Kd_regomid och Kd_regoup är BE-värdet 
mycket nära det platsspecifika geometriska medelvärdet för samtliga de radionuklider som 
har data från platsundersökningarna (19 av 29 radionuklider). Som mest skiljer sig dessa 
värden åt med endast 15% till följd av att viss hänsyn också tagits till litteraturdata. För 
Kd_low har litteraturdata ett större inflytande på valda BE-värden, där BE i något fall 
skiljer sig mer än en storleksordning från det platsspecifika geometriska medelvärdet och 
istället är relativt likt det geometriska medelvärdet taget från litteraturuppgifter. Detta 
beroende på att den platsspecifika uppskattningen av parametervärdet ibland grundar sig 
på ett mycket litet antal prover. 

Kd-värden uppvisar en mycket stor variation. Detta gäller inte minst litteraturdata som 
omfattar egenskaper hos material från hela världen, men det gäller också data från plats-
undersökningar som SKB genomfört inför Sr-site. Det är därför mycket svårt att ansätta 
ett deterministiskt värde och probabilistisk fördelning som odiskutabelt kan anses vara de 
mest rimliga. Som ett underlag till en bedömning av rimligheten i SKB:s ansatta värden 
har SSM:s externa experter (SSM Technical note 2014:32) dels jämfört SKB:s Kd-värden 
med data från IAEA (2010) och dels jämfört SKB:s olika Kd-värden (nedre marklager, 
övre marklager samt suspenderat material i söt- och brackvatten) med varandra. Dessa 
senare jämförelser, i form av olika kvoter, t.ex. Kd suspenderat/Kd sediment, vilka jäm-
förs med förväntade kvoter (i detta fal förväntas generellt en kvot på mellan 1-10), är ett 
sätt att hitta parametervärden som sticker ut på något sätt och därför kan behövas utvärde-
ras ytterligare.    

Vid SSM:s externa experters utvärdering framkommer att SKB:s Kd-värden för mark-
material generellt är lika med eller högre än motsvarande globala data från IAEA (undan-
taget Se). Samtidigt är variationen uttryckt som GSD i många fall lägre än i globala datas-
et, vilket är en förväntad följd av, men även anledning till, att SKB tagit stor hänsyn till 
platsspecifika data. I kombination med vissa oväntade kvoter mellan olika slags Kd-
värden leder detta experterna till att peka ut ett antal parametervärden som kan anses tvek-
samma. En bidragande anledning till tveksam parameterisering enligt de utvärderingsme-
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toder som SSM:s externa experter använt är SKB:s ansats att gruppera Kd-värden så att ett 
och samma parametervärde använts för rego_mid och rego_up i såväl marin, limnisk och 
terrest miljö. Detta innebär t.ex. att samma Kd-värde används för en dränerad torvjord 
som ett marint sediment. SSM håller med de externa experterna om att detta är konceptu-
ellt tveksamt. Angreppssättet motiveras av SKB genom att man då får ett tillräckligt stort 
datamaterial från platsunderökningarna för att kunna ansätta parametervärden baserat på 
platsdata vilket annars inte skulle varit fallet.  

För att bedöma om de tveksamheter som experterna uppmärksammat innebär betydande 
osäkerheter kring vilka konsekvenser som utsläpp av radionuklider till biosfären kan leda 
till så har alternativa LDF-värden beräknats (SSM 2011-2306-#3)för de radionuklider som 
konsulterna uppmärksammat och som även ger ett dosbidrag i SKB:s dosberäkning av det 
centrala korrosionsfallet (SKB TR-10-50, figur 4.2). I denna analys har LDF-värden be-
räknats då SKB:s ansatta parametervärden ersatts med 5 respektive 95 percentilen av den 
fördelning som SKB erhållit från litteraturen (SKB TR-10-07, tabell D-1 och D-2) för 
Kd_regoLow (Se-79) eller Kd_regoMid,Up (Cs-135, I-129, Pu-239, Pu-242, Nb-94 och 
Ra-226). Vid denna utvärdering påverkades LDFvärdena (och därmed doserna från mot-
svarande nuklid) endast marginellt. Som mest ökade LDF-värdena med 20 % (Ra-226 och 
Pu-239, Pu-242). I flera fall ligger SKB:s ansatta parametervärde utanför det intervall 
mellan 5 och 95 percentilen i den fördelning som tagits från litteraturdata, men i de utvär-
derade fallen leder SKB:s parametervärden till högre LDF jämfört med om parametervär-
den från litteraturen använts (Se-79 och I-129).    

SSM bedömer att den parameterisering som gjorts angående Kd-värden är tillräckligt un-
derbyggd och robust för att kunna utgöra en rimlig utgångspunkt för beräkningar inom 
konsekvensanalysen. Alternativa rimliga metoder för att få fram Kd-värden bedöms inte 
kunna medföra att de huvudsakliga slutsatserna från konsekvensanalysen ändras på något 
avgörande sätt.    

Angående CR-värden konstaterar SSM:s externa experter (SSM Technical note 2014:32) 
att de ansatta BE-värden ofta leder till en mindre konservativ bedömning än om  litteratur-
data använts direkt. Strävan att i största rimliga utsträckning använda platsspecifika data 
är i linje med SSM:s tidigare bedömningar (Xu et al., 2008) och litteraturdata är många 
gånger baserat på få data, vilket gör att SKB:s parametervärden generellt bedöms vara 
rimliga vid beaktande av tillgängliga platsspecifika data och globala litteraturdata. Det går 
att peka ut ett antal fall där SKB:s ansatta värden sannolikhet snarare underskattar än 
överskattar överföringen till organismer och därmed även dosen till människa. Ett exem-
pel är när CR-värden för grön vegetation även används för upptag i svampar, trots att till 
exempel vissa tungmetaller är kända för att tas upp i högre grad av svampar än av gröna 
växter. För Cd tycks det finnas platsspecifika data för CR för svamp (tabell D-6 i SKB 
TR-10-07) vilka också antyder en betydligt högre (20 ggr) överföring än det värde för 
grön vegetation som istället använts (tabell 4.6 i SKB TR-10-07). Ett annat exempel är 
phytoplankton i sötvatten där SKB själva anger att de använda värdena, (platsspecifika 
värden för makrofyter) sannolikt underskattar upptaget eftersom de genomgående är lägre 
än tillgängliga litteraturdata för phytoplankton.  I en konsekvensanalys av detta slag skulle 
det varit bättre med ett mer konservativt angreppssätt än att sätta parametervärden vars 
rimlighet ifrågasätts direkt i den följande diskussionen.  

SKB har genomfört en känslighetsanalys avseende vilka parametrar som har störst bety-
delse för variationen i LDF-värden vid en probabilistisk beräkning av LDF (SKB TR-10-
06, kapitel 5.3). En sådan analys ger information om hur en given parameter, inklusive 
osäkerheten, bidrar till osäkerheten i LDF.  Om den antagna fördelningen för ett parame-
tervärde är mycket smal så kommer bidraget till osäkerheten bli litet även om betydelsen 
av parametervärdet är av stor vikt. Betydelsen av ett enskilt CR-värde för ett ämne beror 
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på hur dosen bestäms av olika exponeringsvägar. Den största betydelsen uppstår i fall 
LDF helt domineras av en enda exponeringsväg med endast ett CR-värde. Då kommer 
LDF variera helt linjärt med detta CR-värde. SKB:s nämnda känslighetsanalys ger viss 
information om vilka CR-värden som har störst relevans, även om viktiga CR-värden 
skulle kunna missas om den ansatta fördelningen är orimligt smal.   

Figur 5.41-45 samt figur C.1-8  i SKB TR-10-06 indikerar att följande CR-värden har 
störst betydelse (första ordningens känslighetsindex ≥ 5 %) för dosen till människa som 
den beräknats inom Sr-Site: 

• cR_soilToVegetab[Pb210, Ra226, I129, Se79, Cs135], antal prov (n>30)   
• cR_soilToTuber[I129], antal prov (n=1)   
• cR_watToFish_Lake[Np237], antal prov (n<2)   
• Ter_cR_pp[Cl-36], antal prov (n=19). 

Av dessa parametervärden är alla tagna från litteraturen utom Ter_cR_pp[Cl-36] som är 
baserat på platsspecifika data (n=19) gällande BE och bayesiansk uppdatering för den 
probabilistiska fördelningen (SKB TR-10-07, tabell 4.2, 4.4, 4.5, 5.6). Litteraturdata byg-
ger i de flesta fall på ett relativt stort antal prover. När det gäller parametervärdet för I-129 
så är värdet högre (mer konservativt) än motsvarande värden för andra typer av grödor i 
samma datasammanställning (IAEA, 2010) men när det gäller Np-237 finns inte mer iden-
tifierat data att jämföra med. För att inte underskatta den möjliga variation för dessa två 
parametervärden har en hög GSD ansatts vid de probabilistiska beräkningar av LDF som 
gjorts inom osäkerhets- och känslighetsanalysen (kapitel 5.3 i SKB TR-10-06).  

SSM bedömer att de CR-värden som SKB använt är tillräckligt väl underbyggda och ro-
busta för att kunna utgöra en rimlig utgångspunkt för beräkningar inom konsekvensana-
lysen. Alternativa rimliga metoder för att få fram CR-värden bedöms inte kunna medföra 
att de huvudsakliga slutsatserna från konsekvensanalysen ändras på något avgörande sätt. 

7.3.5 Matrisdiffusion och andra icke-flödesberoende transportparametrar 
 
Icke-flödesrelaterade transportparametrar avser i första hand domäner i berggrunden med 
mycket låg hydraulisk konduktivitet så att grundvattenflöde blir försumbart. Den enda 
betydelsefulla transportprocessen under sådana betingelser är diffusion som är möjlig även 
i mycket tätt berg så länge ett sammanbundet system av porer finns tillgängligt. Diffusion 
i intakt berg sker genom mycket små sprickor och utrymmen vid korngränser som bildas 
genom kemisk och mekanisk påverkan. Tätt opåverkat berg utan vattenförande sprickor 
benämns bergmatrisen och processen benämns matrisdiffusion. I tätt berg utgör matrisvat-
ten en betydande andel i förhållande till rörligt grundvatten som finns i bergets spricksy-
stem. De parametrar som karaktäriserar matrisdiffusion utgörs av porositet, diffusivitet, 
den relaterade formationsfaktorn och i tillämpliga fall maximalt diffusionsdjup. 
 
Matrisdiffusion har en säkerhetsbetydelse ur perspektivet radionuklidtransport då radio-
nuklider som transporteras med strömmande grundvatten tenderar att tränga in och kvar-
hållas i den opåverkade delen av berggrunden. En annan betydelsefull process är att ma-
trisdiffusion medför en viss tröghet vad gäller förändringar i grundvattnets salthalt ef-
tersom saltare grundvatten antingen kan tränga in i bergmatrisen eller diffundera ut för att 
jämna ut koncentrationsskillnader gentemot aktuell salthalt i det omgivande sprickvattnet. 
Ett tredje sammanhang där matrisdiffusion tillämpas i SKB:s säkerhetsanalys är analysen 
av en inverkan av inflöde av syresatta glaciala smältvatten. Genom matrisdiffusion blir 
större ytor tillgängliga för mineralreaktioner som förbrukar syre. 
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7.3.5.1. Underlag från SKB 
SKB har i samband med platsundersökningarna vid Forsmark genomfört porositetsmät-
ningar på utvalda borrhålskärnor från berggrunden. Två mätmetoder har använts, vatten-
mättnadsmetoden och C-14-PMMA impregneringstekniken (SKB P-07-139). De intakta 
bergproverna från Forsmark har en mycket låg porositet ca 0,2 %. Detta värde represente-
rar det stora flertalet prover som är att betrakta som ”opåverkat berg”, men ett antal prover 
innehöll omvandlat berg nära sprickzoner som generellt har högre porositet. Dessutom 
förekommer exempel på en mycket porös granit s.k. episyenit som SKB dock ansåg vara 
så sällsynt att den inte har någon betydande påverkan på säkerhetsanalysens resultat. En-
ligt SKB är den största osäkerheten vid porositetsmätningar att proverna har stressavlas-
tats och därmed kan ha något högre porositet jämfört med in-situ-betingelser. Stressav-
lastningen kan också öppna upp transportvägar som inte finns under in-situ-betingelser. 
Experiment för att studera hur stor andel av porositeten som består av skapade mikro-
sprickor antyder dock att effekten är relativt liten. Genom hydrostatisk kompression av 
prover kunde effekten kvantifieras (Jacobsson, 2007). SKB föreslår en korrektionsfaktor 
på 0,8 för att ta hänsyn till stressavlastningens effekt på porositeten. 
 
En betydelsefull parameter för att ta hänsyn till matrisdiffusion utgörs av effektiv diffusi-
vitet (De), som kan beskrivas som produkten av diffusivitet för ett upplöst ämne i en ren 
vattenfas (Dw) samt formationsfaktorn (Ff). Diffusion av joner i den fria vattenfasen (Dw) 
har som ett generellt riktvärde 10-9 m2/s, men för att få fram ett mer exakt värde behövs 
vissa korrektioner för t.ex. temperatur, salthalt och effekter av att de lösta ämnena har 
olika förekomstformer. SKB anser att det inte är praktiskt genomförbart att korrigera för 
dessa faktorer och avsätter därför ett intervall på en halv storleksordning för att ta hänsyn 
till variabilitet för Dw. Formationsfaktorn beror enbart på den fasta fasens egenskaper och 
geometri. Den uttrycker i vilken omfattning diffusionen begränsas pga. det minskade ut-
rymmet för diffusion. Formationsfaktorn uttrycker främst porositeten men även porsling-
righet och porväggarnas påverkan på diffusion. SKB anser dock att för de förhållandevis 
låga porositetsvärden som är tillämpliga för opåverkat berg finns inget enkelt samband 
mellan porositet och formationsfaktorn (Byegård m.fl., 2008). 
 
SKB använder två huvudskaliga mätmetoder, dels mäts effektiv diffusivitet direkt via 
genomdiffusionsförsök i laboratoriet med stressavlastade bergprover, dels mäts format-
ionsfaktorn in-situ med hjälp av elektriska resistivitetsmätningar (Löfgren, 2007). Ge-
nomdiffusionsförsök kan beskrivas som den mest direkta mätmetoden av matrisdiffusion 
och utförs genom att mäta passagen av tritierat vatten (HTO) genom en bergskiva av en 
viss tjocklek. Resultat av sådana mätningar ger ett värde på formationsfaktorn kring 10-4 
med ganska små skillnader mellan bergartstyper (Byegård m.fl., 2008).  Användbarheten 
av elektriska resistivitetsmätningar vilar på analogin mellan elektromobilitet och diffusion. 
Genom mätning av elektrisk resistivitet är det möjligt att med hjälp av kännedom om 
elektrisk konduktivitet få ett mått på formationsfaktorn. SKB påpekar dock att ytledning 
måste avräknas eftersom en del av ledningsförmågan kan hänföras det elektriska dubbel-
lagret. Formationsfaktorer från elektriska resistivitetsmätningar på bergprover i laboratori-
eskala ger i regel en överrensstämmelse med formationsfaktorer från genomdiffusionsför-
sök inom en faktor 2 (SKB TR-10-52, avsnitt 6.8.7).  
 
SKB:s insatser kopplade till matrisdiffusion under platsundersökningarna vid Forsmark 
innefattar elektriska resistivitetsmätningar i fältskalan i utvalda borrhål. Den viktigaste 
fördelen med dessa mätningar är att de utförs på berg som inte har blivit stressavlastat. En 
annan bidragande orsak till att laboratorietester inte fullt representerar fältförhållanden är 
att själva provtagningen kan ha påverkat diffusionsegenskaperna. Övriga osäkerheter är 
dock större än för laboratoriemätningar beroende på svårare mätförhållanden, bland annat 
är inverkan av ytdiffusion förmodligen större än för laboratoriemätningar och kännedom 
krävs kring bergmatrisens porvattensalthalt vilken inte alltid finns tillgänglig. Porvattens-
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althalt har betydelse eftersom den påverkar vattnets ledningsförmåga. Eftersom resistivitet 
påverkas av närvaron av vattenförande sprickor skiljer SKB på formationsfaktorer för 
opåverkat berg och uppsprucket berg. SKB argumentar för att opåverkat berg är mest kon-
servativt i radionuklidtransportsammanhang eftersom indiffusion är mera begränsad för 
berg med lägre formationsfaktorer. SKB:s fältmätningsprogram ger formationsfaktorer på 
mellan 10-4  och 10-5. Detta motsvarar effektiv diffusivitet på mellan 10-13 och 10-14 m2/s.  
 
För att kunna jämföra de båda metoderna genomdiffusionsförsök i laboratorieskala och 
resistivitetsmätningar i fältskalan behöver genomdiffusionsförsök korrigeras för stressav-
lastningen vid provtagningen. SKB genomför denna korrektion genom att multiplicera 
värden från genomdiffusionsförsök med kvoten mellan uppmätt elektrisk resistivitet i 
fältskala dividerat med elektrisk resistivitet i laboratorieskala. De båda metoderna ger 
resultat som skiljer sig åt med ca en tiopotens. Detta innebär att även resultaten från ge-
nomdiffusionsförsök korrigerad för stressavlastning motsvarar effektiv diffusivitet på 
mellan 10-13 och 10-14 m2/s. 
 
SKB anger att huvudsakliga konceptuella osäkerheter kopplade till effektiv diffusivitet för 
opåverkat berg är inverkan av ytledning vid resistivitetsmätningar, analogin mellan diffus-
ion och elektromigration, specieringeffekter, temperatur och salthalt. Baserat på expertbe-
dömningar anses osäkerheterna inrymmas inom en tiopotens. För risk/dos-beräkningar har 
en sannolikhetsfunktion definierats baserad på lognormalfördelningen med väntevärdet 
2,1x10-14 och standardavvikelsen 8,4x10-15 m2/s.  Ett värde för den effektiva diffusiviteten 
på 10-14 m2/s används också vid beräkningar av salthaltsutvecklingen (SKB R-09-20). 
Dessa resultat baseras i huvudsak på uppmätt elektrisk resistivitet i fältskala med konfir-
merande resultat från genomdiffusionsförsök. SKB har funnit att rumslig variabilitet är 
begränsad och då risk/dos-beräkningar avser en hel integrerad strömbana gör SKB be-
dömningen att spridningsmåttet bör hänföras konceptuella osäkerheter snarare än rumslig 
variabilitet. I ett verkligt fall behöver transportparametrarna integreras längs en strömbana 
från förvaret till biosfären (eller från ytan till förvaret i samband med inträngning av ut-
spädda glaciala smältvatten). 
 
En ytterligare typ av försök är indiffusionsförsök i fält. SKB har genomfört denna typ av 
försök vid Äspö men resultaten var inte färdiga i samband med framtagningen av ansökan 
(LTDE-SD försöket). Ett resultat som fanns framme var från Stripaförsöken i slutet av 80-
talet (Birgersson och Neretnieks, 1990). Resultaten avseende effektiv diffusivitet var nå-
got högre och spridningen var större i jämförelse med SKB:s senare studier. 
Anjonexklusion innebär att området närmast negativt laddade mineralytor inte är åtkom-
ligt för anjoner pga. repulsion i närheten av det elektriska dubbellagret vid mineralytan. 
Det innebär att matrisdiffusion bara är tillgänglig i en mera begränsad tvärsnittsarea i jäm-
förelse med diffusion av oladdade molekyler eller positivt laddade joner. SKB har studerat 
detta fenomen genom jämförelser mellan oladdade och negativt laddade spårämnen både i 
laboratoriemiljö och i fältskala och kommit fram till att effekten varierar mellan ett tiotal 
procent och ungefär en halv storleksordning. En anledning varför effekten är begränsad 
för berget i Forsmark är den förhållandevis höga salthalten som ökar vattnets lednings-
förmåga och därmed minskar utbredningen av det elektriska dubbellagret. SKB antar där-
för konservativt att matrisdiffusivitet för anjoner är lognormalfördelad med väntevärdet 
6x10-15 m2/s, vilket är en faktor 3 lägre än motsvarande matrisdiffusivitet för oladdade 
eller positivt laddade radionuklider. 
 
En fråga som har varit föremål för vetenskaplig debatt är i vilken utsträckning porsystemet 
är förbundet på större avstånd (Haggerty, 2012). Detta påverkar penetrationsdjupet för 
matrisdiffusion. Om detta avstånd skulle vara starkt begränsad skulle matrisdiffusion en-
bart kunna äga rum i berget närmast i anslutning till vattenförande sprickor. SKB bedömer 
dock att berggrundens porsystem i Forsmark är förbundet i sådan utsträckning att frågan 
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saknar praktiskt betydelse. SKB anger som grund för denna bedömning att matrisdiffusion 
över avstånd upp mot 0,5 m har påvisats under spårämnesförsök, att elektrisk ström kan 
visas passera berg åtminstone i m-skala, samt att utbyte och migration av lösta kemiska 
ämnen i opåverkat berg över avstånd på 10 m kunnat påvisas genom studier av matrisvat-
tensammansättning (SKB TR-10-52, avsnitt 6.8.7).  

7.3.5.2 SSM:s bedömning 
SSM konstaterar att forskning kring matrisdiffusion i slutförvarssammanhang är väl eta-
blerad sedan länge eftersom SKB undersökt frågan sedan Stripatiden på 1980-talet. Forsk-
ning både i fältskala och i laboratorieskala har pågått i större eller mindre omfattning se-
dan dess. I samband med granskningen av SR-Can som i huvudsak har baserats på en 
liknande konceptualisering av matrisdiffusion som i SR-Site, konstaterades det dock att 
det fortfarande finns betydande osäkerheter kring användning av laboratoriedata för sä-
kerhetsanalysberäkningar och att de elektriska mätmetoderna i fältskalan behöver vidare-
utvecklas för att bli allmänt accepterade som mätmetod användbar för diffusion i grani-
tiskt berg (SKI rapport 2008:17). SSM:s tidigare grupp INSITE ansåg att SKB på ett 
lämpligt sätt har undersökt transportparametrar för bergmatrisen men att frågor kring ber-
gets variabilitet och betydelsen av komplexa mineralstrukturer i vattenförande sprickor 
behöver ägnas fortsatt uppmärksamhet (SSM rapport 2010:30). 
 
I samband med den inledande granskningsfasen lät SSM göra en extern expertgranskning 
av SKB:s hantering av matrisdiffusion i SR-Site (SSM Technical note 2012:44). Studien 
är i huvudsak positiv till SKB:s arbeten inom området men viss kompletterande informat-
ion efterfrågas dock. Författaren anser att det finns frågetecken kring de elektriska mätme-
toderna eftersom berget i sig och inte bara det konnekterade porutrymmet kan bidra till 
uppmätt ledningsförmåga. Detta skulle kunna innebära att ledningsförmåga inte ger värde-
full information kring matrisdiffusion. Betydelsen av mineral med hög ledningsförmåga 
behöver därför undersökas. Förutom frågor kring de elektriska mätmetoderna diskuteras 
betydelsen av direkta diffusionsmätningar på prover med diffusionsavstånd på tiotals 
decimeter samt klargöranden kring SKB:s användning av information från karakterisering 
av porvattensammansättningar. Ytterligare frågeställningar som adresserats i denna 
granskning är variabilitet med avseende på diffusiv transport i bergmatisen t.ex. beroende 
på omvandlingar av berget nära vattenförande sprickor samt förekomst av sprickfyllnads-
mineral. Författaren anser i synnerhet att frågan kring huruvida det finns ett begränsat 
penetrationsdjup för matrisdiffusion är av stor betydelse. Eftersom SKB i sina beräkningar 
har utgått från ett obegränsat penetrationsdjup anser författaren att klargörande informat-
ion erfordras. Slutligen påpekas i denna granskning att SKB:s spridningsmått för matris-
diffusivitet verkar väl begränsat med tanke på att flera osäkerhetsfaktorer i storleksord-
ningen en faktor 2 har påvisats av SKB. En analys och utförligare motivering av osäker-
hetsintervallet efterfrågades. 
 
SSM efterfrågade i begäran om kompletterande information (SM2011-2426-110): 
 

• Underlag som visar att bergets elektriska ledningsförmåga inte på ett väsentligt 
sätt kan störa de fältskaliga konduktivitetsmätningar som ligger till grund för pa-
rameterisering av matrisdiffusion.  

• Analys av betydelsen av rimlig sannolik variabilitet av bergets diffusivitet och 
dess inverkan på radionuklidtransport.  

• Analys av hur mineralomvandlingar och sprickfyllnadsmineral i berget påverkar 
matrisdiffusion och retardation av radionuklider.  

SKB inkom med svar på denna begäran om kompetteringar (SKB doc 1396957). Svaren 
med koppling till matrisdiffusion har baserats på två rapporter varav den ena har fokuse-
rats på de osäkerheter/artefakter som är kopplade till de elektriska mätmetoderna (Löfgren 
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2014) och den andra på kompletterande beräkningsfall och känslighetsanalyser kring ma-
trisdiffusion (Löfgren och Crawford, 2014). 
 
SKB har som svar på SSM:s begäran identifierat och ytterligare analyserat 4 faktorer som 
kan påverka mätningarna av elektrisk ledningsförmåga för att kvantifiera formationsfak-
torn och matrisdiffusion: 
 

• Elektrisk ledningsförmåga av torrt berg över längre sträckor 
• Elektrolytisk ledningsförmåga i förutom bergets porer längs negativt laddade mi-

neral (ytledning) 
• Dielektrisk ledning som ett resultat av användning av växelström vid mätning av 

vattenmättat bergs ledningsförmåga 
• Effekter av elektriskt ledande mineralkorn som kan blockera diffusionsvägar men 

kortsluta elektrisk ledning mellan angränsade porutrymmen. 

Beträffande elektrisk ledningsförmåga för torrt berg över längre sträckor har SKB under-
sökt frågan dels genom litteraturstudier kring elektrisk resistivitet för olika typer av mine-
ral, dels genom mätning av elektrisk resistivitet för torra bergprover från Forsmark och 
Oskarshamn. SKB konstaterar på basis av resultaten att det torra bergets resistivitet är 
många tiopotenser högre än vad som hade krävts för att ledningsförmågan i cm-skala 
skulle kunna störa tolkning av matrisdiffusionsmätningar med elektriska metoder.  
En mer komplex fråga avser elektrolytisk ledningsförmåga längs negativt laddade mineral 
förutom i bergets porer. Ytledning av joner kan visserligen i vissa fall förstärka matrisdif-
fusion även i det verkliga fallet men eftersom processen inte fungerar för alla katjoner och 
definitivt inte för anjoner bör processen konservativt bortses ifrån inom säkerhetsanalysen. 
Enligt SKB är effekten i vissa fall betydelsefull och medför en avvikelse från ett förmodat 
linjärt förhållande mellan resistivitet för ett mättat bergprov och resistiviteten för enbart 
motsvarande porvatten. Ytledning påverkas av det elektriska dubbellagrets utbredning och 
experimentell information har erhållits genom att studera resistivitet för mättade bergpro-
ver som funktion av porvattensammansättningar med olika salthalt. SKB:s slutsats från 
sådana experiment är att effekten är betydande för mycket utspädda grundvatten och har 
därefter bestämt att endast mätningar med porvatten/grundvatten med en resistivitet lägre 
än 2 ohm per meter ska användas. SKB:s data är av otillräcklig omfattning för att kunna 
utgöra underlag för hur olika mineralsammansättningar påverkar omfattningen av ytled-
ning. Dock har berget i Forsmark liten andel lermineral och ett ungefärligt konstant inne-
håll av biotit, vilka båda är typer av mineral som gynnar ytledning. Sammanfattningsvis 
kvarstår bedömningen att det finns osäkerheter kring förståelsen av ytledning av joner, 
men osäkerheten överstiger knappast en faktor 2 vilket beaktas i säkerhetsanalysen. 
 
Enligt SKB är polarisation av dielektriska material som en följd av att växelström har 
använts en tänkbar felkälla. Effekten har studerats genom att mäta resistivitet för mättade 
bergprover med likström samt med växelström i olika frekvensintervall upp till 2000 Hz. 
Användning av växelström leder till lägre resistivitet och därmed högre ledningsförmåga 
vilket i sin tur skulle kunna innebära en överskattning av bergets formationsfaktor. SKB 
anför dock att effekten redan inkluderats i korrektionen för ytledning samt att osäkerheten 
ändå inryms inom en faktor 2.  
 
Den sista felkällan som SKB har adresserat är frågan om kopplad elektronisk och elektro-
lytisk ledning vid ledande mineralkorn skulle kunna påverka tolkningen av data från 
SKB:s mätningar. Den grundläggande idén är att elektriskt ledande mineralkorn skulle 
kunna blockera transportvägar i bergets porutrymmen men ändå bidra till ledningsför-
mågan via kopplad elektronisk och elektrolytisk ledning. Exempel på mineral av denna 
kategori är pyrit och magnetit.  SKB beskriver i detta sammanhang ytterligare en typ av 
mätningar av matrisdiffusion som baseras på att migration av joner påskyndas i ett elekt-
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riskt fält s.k. elektromigration. Fördelen med denna typ av mätning är att migration av 
joner kan påvisas för längre sträckor i dm-skalan utan att försökstiden för den skull blir 
orimligt lång. SKB har jämfört formationsfaktorer som tagits fram med de olika metoder-
na genomdiffusion, elektrisk ledningsförmåga och elektromigration för olika bergprover 
och resultaten pekar generellt på små skillnader mellan de olika mätmetoderna. SKB ar-
gumenterar vidare att kopplad elektronisk och elektrolytisk ledning knappast skulle kunna 
vara effektiv över längre avstånd eftersom det skulle kräva att elektrokemiska reaktioner 
äger rum vid samtliga övergångar mellan de båda ledningsformerna. SKB:s slutsats är att 
denna felkälla kan ha viss betydelse men de experimentella resultaten pekar på att osäker-
heten ryms inom en faktor 2. 
 
Sammanfattningsvis, påpekar SKB att även om det finns vissa tänkbara felkällor kopplade 
till de elektriska mätmetoderna är det huvudsakliga resultatet av dess användning att på-
visa en mindre omfattande matrisdiffusion i förhållande till genomdiffusionsförsök. Be-
träffande felkällorna anses de vara väl utredda och av begränsad omfattning, med reservat-
ionen att den sista felkällan kopplad elektronisk och elektrolytisk ledning vid ledande 
mineralkorn är den svåraste att gränssätta. SKB föreslår att fortsatta fältförsök på slutför-
varsdjup bl.a. med likspänning och elektromigration för att verifiera transportvägar över 
längre avstånd kan göras när tunnlar ner till förvarsdjup finns tillgängliga. 
 
SKB har som ett svar på SSM:s begäran också genomfört kompletterande modellerings-
studier med MARFA-koden för att adressera frågeställningar kopplade till förenklande 
antaganden för matrisdiffusion inom SR-Site (Löfgren och Crawford, 2014): 
 

• Betydelsen av en realistisk representation av bergmatrisen med hänsyn tagen till 
närvaron av sprickfyllnadsmineral och en zon av omvandlat berg ovan det opå-
verkade berget nära vattenförande sprickor, vilket kan jämföras med SR-Site mo-
dellen med enbart opåverkat berg 

• Inverkan av variabilitet på bergmatrisens effektiva diffusivitet. 

SKB har undersökt ett fall där matrisdiffusionen begränsas samt ett fall där diffusivitet för 
bergmatrisen (De) har minskats med en tiopotens. Beräkningarna är förenklade i det avse-
endet att endast ett mindre urval av representativa radionuklider har medtagits och endast 
tre särskilt betydelsefulla transportvägar genom berget har beaktats. 
 
SKB:s alternativa konceptualisering av bergmatrisen baseras delvis på resultat från plats-
undersökningar med beaktande av närvaron av lermineral, klorit och kalcit men även fall 
som representerar bara en modest omvandling av zonen nära vattenförande sprickor ef-
tersom även relativt ”rena” sprickor också har identifierats. För parameteriseringen av 
sprickfyllnadsmineral och omvandlat berg finns endast porositetsmätningar tillgängliga 
och därför har Archies lag använts för att få fram justerade mått på effektiv diffusivitet. 
Korrektion för anjonexklusion har gjorts på samma sätt som i basfallet med undantag för 
kalcit medan inga justeringar av sorption har införts. 
 
Resultaten från det nya modelleringsarbetet visar överlag att hänsyn tagen till en lagrad 
struktur i anslutning till vattenförande sprickor medför en försening och modest reduktion 
av dos från radionukliderna I-129, Se-79, Ni-59 och Ra-226 i jämförelse med basfallet i 
SR-Site. Mineralet kalcit behöver dock särskilt uppmärksammas eftersom det både kan 
bidra till en porös och i andra fall närmast icke-permeabel beläggning på sprickornas väg-
gar. Ett särskilt beräkningsfall har tagits fram för att illustrera betydelsen av en kalcitbe-
läggning som begränsar matrisdiffusion. Detta fall visar sig dock ha en obetydlig påverkan 
eftersom endast en liten andel av sprickväggarna hos berget i Forsmark har en beläggning 
av kalcit.  
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SSM:s externa konsult diskuterar fallet med ett begränsat penetrationsdjup i sin gransk-
ning (Haggerty, 2012) och av detta skäl har SKB tagit med ett fall där man hypotetiskt 
antar att det maximala djupet är 10 cm. Valet av detta avstånd motiveras med att det mot-
svarar det maximala djupet för vilka verifierande in-situ experiment har genomförts. Re-
sultatet av detta beräkningsfall visar att en begränsning av penetrationsdjupet har en liten 
påverkan på beräknad dos. Detta innebär sannolikt att radionuklidkoncentrationer inne i 
bergmatrisen i praktiken inte förväntas nå så pass hög koncentration att de får en stor på-
verkan på inträngningen av radionuklider vid sprickplanets yta. I ett annat beräkningsfall 
undersöker SKB effekten av att effektiv diffusivitet för bergmatrisen minskas med en 
tiopotens, vilket motiveras med SSM:s begäran att undersöka effekten av inverkan av 
variabilitet på bergmatrisens effektiva diffusivitet. Denna justering har en större effekt på 
beräknad dos med både ett annars obetydligt dosmaximum från Ni-59 och ett långsiktigt 
högre dosbidrag från Ra-226. 
 
SSM anser att SKB i och med kompletteringarna på ett godtagbart sätt har adresserat de 
frågeställningar som diskuterats inom ramen för tidigare säkerhetsanalyser liksom de frå-
geställningar som framförts av SSM:s externa expert. SSM konstaterar att resultat från 
mätmetoder för att kvantifiera matrisdiffusion både med direkta mätningar med spåräm-
nen och indirekta elektriska metoder behöver tolkas med försiktighet. Betydelsen av iden-
tifierade osäkerheter måste dock anses vara undersökta i en rimlig omfattning.  
 
Enligt SSM:s bedömning ger information från olika skalor i tid och rum samt från olika 
mätmetoder sammantaget en robust uppskattning på den ungefärliga omfattningen av ma-
trisdiffusion i fältskalan. Det bör dock noteras att de båda metoderna genomdiffusion och 
elektrisk resistivitetsmätning i fält inte är helt oberoende eftersom resultat från elektriska 
resistivitetsmätningar används för att korrigera genomdiffusionsmätningar för att berg-
spänningarna relaxerats i samband med provtagningen.  Det senaste inslaget i mätningarna 
är karakterisering av porvattenkemisk sammansättning från olika delar av berggrunden. 
Denna information ger ingen direkt kvantitativ information om matrisdiffusion men är en 
oberoende källa till förståelse för matrisdiffusionens effekter på grundvattenkemisk sam-
mansättning över långa tidsskalor. I dessa studier observeras vissa mönster och variationer 
i porvattnets sammansättning som funktion av djup och avstånd till vattenförande sprick-
or, vilket knappast skulle ha varit fallet om bergmatrisen skulle varit impermeabel.  
 
Ett angeläget område att ytterligare undersöka är betydelsen av variabilitet i porvattenke-
misk sammansättning, inte bara för förståelsen av matrisdiffusion men även för den lång-
siktiga utvecklingen av grundvattnets salthalt. Känslighetsanalyser för hur salthaltsut-
vecklingen påverkas av osäkerheter kring matrisdiffusion kan behöva genomföras. SSM 
anser därför att osäkerheterna kring matrisdiffusionens inverkan på salhaltsutveckling kan 
behöva vidareutvecklas eftersom det inte är uppenbart att en lägre matrisdiffusivitet är ett 
konservativt parameterval i detta sammanhang. Ytterligare fältmätningar och experiment 
förväntas bli nödvändiga i samband med en eventuell konstruktionsfas för ett slutförvar.  
Enligt SSM:s bedömning är SKB:s kvantifiering av effektiv matrisdiffusivitet måttligt 
konservativ i förhållande till flertalet mätningar och bör därför utgöra ett försvarbart pa-
rameterval i sammanhanget risk/dosberäkningar. SSM anser även att SKB på ett accepta-
belt sätt har visat att ett begränsat penetrationsdjup i bergmatrisen (10 cm) inte har någon 
avgörande påverkan på risk/dosberäkningar. SSM anser också att det är rimligt att om-
vandlingar och utfällningar orsakade av långsamma kemiska reaktioner i vattenförande 
sprickor generellt förstärker snarare än försvagar matrisdiffusionseffekter i enlighet med 
SKB:s senast framtagna beräkningar. Ett möjligt undantag som påpekats av SKB utgörs 
av beläggningar av tät kalcit på sprickväggarnas ytor och det finns därför anledning att 
undersöka detta fall närmare. SSM anser att SKB:s nya beräkningar utnyttjar platsspecifik 
information i högre grad än beräkningarna som genomfördes inom ramen för SR-Site, 
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även om det saknas tydliga beräkningsfall som belyser hur graden av variabilitet påverkar 
matrisdiffusion. 
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