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Östhammar planerar 
för att ta emot avfallet

 Essy och Anders Fresk:  

”VÅRA BARN HAR 
ALDRIG BRÄNT SIG I 

SOLEN”

100 GÅNGER
PÅ 20 MÅNADER – SÅ OFTA 

INSPEKTERAR IAEA SVENSKA 
KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

”Vi kräver att SKB ska anpassa 
slutförvaret med tanke på 
kommande istider.” LENA SONNERFELT, UTREDARE

Nordiska myndigheter: 
Starka laserpekare 
bör förbjudas



Strålsäkerhet 
– på vetenskaplig grund

STRÅLSÄKERT

I  mars 2011 lämnar kärnkraftsindustrin en ansökan om att bygga ett 
slutförvar för det kärnbränsle som använts i kärnkraftverken.  
I tjugofem år har vi – såväl Strålsäkerhetsmyndigheten som våra 

föregångare – följt industrins arbete och förberett oss för att kunna 
avgöra om deras lösning är godtagbar ur ett strålsäkerhetsperspektiv.  
I dagsläget arbetar en hel enhet på femton personer med frågan här hos 
oss, och jag kan nöjt konstatera att vi har tillgång till både de resurser 
och den kompetens som krävs. 

Att vi har följt industrins arbete under så många år är en förutsättning 
för att vi nu ska kunna göra en kompetent, saklig och objektiv gransk-
ning av deras ansökan. Men tyvärr har det också lett till att det finns de 
som blandar ihop oss med industrin, eller som till och med tror att vår 
granskning blir ett spel för galleriet.

Låt mig därför slå fast: att ta hand om det kärnbränsle som använts  
i de svenska kärnkraftverken är kärnkraftsindustrins ansvar. Vårt ansvar 
som tillsynsmyndighet är att granska industrins lösning ur ett strålsäker-
hetsperspektiv, för att sedan rekommendera regeringen vilket beslut den 
ska fatta. 

Och vår bedömning kommer att vila på vetenskaplig grund och ha 
säkerheten för människor och miljö i fokus – säkerheten såväl kort- som 
långsiktigt.  Vår granskning beaktar varken näringslivets eller lokal-
politikens perspektiv, utan endast strålsäkerheten. Ett av myndighetens 
värdeord är integritet, och det kommer vi att leva upp till även i den här 
frågan.

Ann-Louise Eksborg
Generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
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Några av dem som ska resa till Thailand 
i vinter är Essy Fresk och hennes familj. 
Förutom att Thailand är ett spännande 
resmål lockar solen och värmen.

 SOLSTRÅLNING  – Vi har aldrig varit där 
tidigare. Vi letade efter ett resmål som var 
spännande, men där det också är sommar-
värme och solljus, säger Essy Fresk.

Familjen tycker att de behöver värmen 
och solljuset för att orka med den långa 
vintern. Precis som många andra gillar 
Essy solljuset.

– Jag sitter gärna i solen en stund. När 
vårsolen kommer brukar jag försöka sitta en 

halvtimme i solen på lunchen. Jag mår bra av 
det, säger hon.

Men hon är noga med att varken hon 
eller övriga i familjen ska bränna sig. 

– Våra barn har aldrig bränt sig i solen. 
Det värsta som hänt är ett ena dottern 
blev lite röd på ryggen en gång, säger Essy 
Fresk och konstaterar att hennes barn 
inte ens vet vad det betyder att ”fl agna”.

Hon är också medveten om att solen är 
särkskilt stark i länder som Thailand.

– Särskilt försiktiga kommer vi att vara i 
början. När det är som varmast mitt på da-
gen planerar vi in besök i städer eller andra 
utfl ykter. Vi kommer att disponera tiden så 

att kroppen mår bra, säger Essy Fresk.  
Matilda Fresk, 14 år, är också medveten 

om riskerna med solen och vet hur man 
skyddar sig. 

– Jag kommer att vilja vara ute i solen 
när vi åker till Thailand. Men jag ska ha 
hög solskyddsfaktor på solkrämen. Om so-
len är riktigt stark kommer jag kanske att 
ha solhatt och ligga under parasoll, säger 
Matilda Fresk.

Malin Nääs 

Hudcancer är den cancer-
form som ökar snabbast i 
Sverige. Varje år drabbas 
40 000 personer av sjuk-
domen och 500 dör. Anled-
ningen: Vi solar för mycket.

 SOLSTRÅLNING   Allt fl er reser på 
solsemester på vintern. Men det 
fi nns anledning att vara försik-
tig. I till exempel Thailand är 
solen dubbelt så stark som den 
svenska sommarsolen. 

Det är sedan länge helt 
klarlagt att solstrålning orsakar 
hudcancer. Ju mer vi solar, des-
to större är risken att få cancer. 
Särskilt stor är risken om man 
bränner sig, i synnerhet i unga 
år och upprepade gånger. 

– Ökningen av hudcancer 

beror på våra solvanor. Det är 
fortfarande alltför eftersträ-
vansvärt att vara solbrun, säger 
Johan Gulliksson, utredare på 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Solvanorna har också änd-
rats under de senaste 20–30 
åren. Allt fl er reser på solse-
mester under vinterhalvåret. 
I många länder, till exempel 
i Thailand, är det så kallade 
UV-indexet dubbelt så högt i 
december som det är i Sverige 
på sommaren.  I december är 
det thailändska UV-indexet 12. 

När uv-index är över 3 bör 
ljushyade personer skydda sig 
med kläder och komplettera med 
solskyddsmedel för att kunna 
vistas i solen längre stunder. 

Malin Nääs 

Våra barn har 
aldrig bränt sig

Se upp för solen – även i vinter!

Elisabeth ”Essy” 
och Anders Fresk.
Barnen Emma, 16, 
Matilda, 14, och 
tvillingarna Viktor 
och Julia, 12 år.
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SÅ SKYDDAR DU DIG
Täck kroppen med kläder och hatt 
med brätte.
Använd solskyddsmedel med hög 
solskyddsfaktor där kläder inte skyddar.
Använd solglasögon – även billiga 
glasögon blockerar UV-strålning men 
undvik solglasögon med blå glas, efter-
som de ger dåligt skydd för ögats gula 
fl äck, den del av näthinnan som ger 
skarpseende.
Var extra försiktig mitt på dagen. 
Titta på din skugga – om den är kor-
tare än vad du själv är solen stark.
Barn ska i första hand skyddas med 
hatt, kläder och skugga. Barn under ett 
år ska inte vistas i solen över huvud taget.

UV-index mäter styrkan i den skadliga 
delen av solens ultravioletta strålning. I 
Sverige är UV-index 4–7 på sommaren. 
Nära ekvatorn kan de högsta värdena 
uppgå till över 15. 
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UV-index för olika resmål under vintern, mitt på dagen en solig dag 

Solen är olika stark på olika platser
Om du vill veta hur stark solen är i landet du ska 
resa till, kan du titta på UV-index för den platsen. 
Högt UV-index innebär stark sol.
 

Australien,
Sydney

Dominikanska
Republiken

Egypten
Kanarieöarna

Indien, Goa

Marocko

Thailand,
Phuket
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Fråga experterna!
Fråga oss vad du vill om 
strålning! Skicka din fråga till 
registrator[at]ssm.se 
Vill du veta mer kan du läsa 
på vår webb, www.stralsaker-
hetsmyndigheten.se

OM EXTRA KAPACITET 
FINNS I SLUTFÖRVARET, 
TAR SVERIGE DÅ EMOT 
ANVÄNT KÄRN-
BRÄNSLE FRÅN 
UTLANDET?

SVAR: Nej. Enligt 
kärntekniklagen är det 
förbjudet att utan särskilt 
tillstånd från regeringen 
mellanlagra och slutförvara 
utländskt använt kärnbränsle 
eller kärnavfall i Sverige. Inte 
heller Sveriges medlemskap 
i EU kan tvinga oss att ta 
emot utländskt kärnavfall 
för slutförvaring. Sverige har 
skrivit under en internationell 
konvention säger att varje 
land har rätt som att förbjuda 
förvaring av andra länders 
avfall.

Det fi nns en begränsad 
möjlighet för regeringen att, 
om det föreligger synnerliga 
skäl och det svenska kärnav-
fallsprogrammet inte påverkas 
negativt, ge tillstånd till att 
lagra eller förvara mycket små 
mängder utländskt använt 
kärnbränsle eller kärnavfall i 
Sverige. Synnerliga skäl kan 
vara att det är lämpligast ur 
säkerhets- och strålskydds-
synpunkt att slutförvara det 
utländska materialet i Sverige. 

Som den svenska lagstift-
ningen är utformad kan det 
alltså aldrig bli fråga om att 
ta emot annat än försumbara 
mängder utländskt avfall, även 
om det skulle fi nnas extra 
kapacitet i slutförvaret.    

.

Tomas Löfgren, 
juridiska enheten

ÄR TRÅDLÖS HANDS-
FREE SÄKER ATT 
ANVÄNDA?
SVAR: Trådlös handsfree ar-
betar med så kallad bluetooth-
teknik, vilket innebär att den 
kommunicerar trådlöst genom 

att 
sända 
radiovågor. 
Eftersom en trådlös handsfree 
bara behöver en räckvidd 
som når telefonen räcker det 
med mycket svagare signaler 
än vad exempelvis mobiltele-
fonen sänder. Exponeringen 
minskar ytterligare vid an-
vändning av handsfree med 
tråd, men skillnaden är liten.

Torsten Augustsson, 
avdelningen för 
strålskydd

HUR MYCKET KÄRN-
BRÄNSLE BLIR DET 
FRÅN EN SVENSK 
REAKTOR?

SVAR: I genomsnitt 20 ton 
per år. Det motsvarar 30–140 
bränsleelement beroende på 
vilken reaktor man tittar på.

Markus Forsberg, 
avdelningen för 
radioaktiva ämnen

VAD GÖR STRÅLSÄKER-
HETSMYNDIGHETEN 
FÖR ATT ELPRISERNA 
INTE SKA SKJUTA I 
HÖJDEN I ÅR IGEN?

SVAR: Ingenting. Vår uppgift 
är att bevaka att driften av 
kärnkraftverken är säker. Det 
gör vi genom att följa upp att 

kärnkraftverken lever upp 
till våra krav. Om vi fi nner 
brister ställer vi krav på att 
verken åtgärdar dem och 
då tar vi inte hänsyn till 

hur elproduktionen ser ut i 
landet.  

Varje år ställs kärnkrafts-
reaktorerna av för underhåll. 

Det arbetet planerar verken 
själva.  När det gäller 

säkerhetsmässiga änd-
ringar som myndigheten 
beslutar om, är det också 
myndigheten som beslu-

tar när ändringarna ska 
vara genomförda. 
Om en åtgärd är långsiktig 

kan vi ofta ta viss hänsyn till 
verkets övriga planering. Dock 
sätter vi alltid säkerheten 
främst. 

Anders Hallman, 
avdelningen för 
kärnkraftssäkerhet

HUR NÄRA EN LASER-
PEKARE MÅSTE MAN 
VARA FÖR ATT ÖGAT 
SKA TA SKADA?  

SVAR: Ögonskadorna beror 
bland annat på laserstrålens 
styrka och på hur lång tid ögat 
exponeras. Lasrar i klass 3B, 
det vill säga lasrar som har en 
uteff ekt på mer än 5 milliwatt, 
kan på så kort tid som 0,25 sek-
under ge skador på ögonen. 

Inom 5–7 meter ger alla 
laserpekare i klass 3B skador 
på ögat på mindre än ett 
ögonblick. 

För att slippa bestående 
skador från en laserpekare 

på 100 mW så behöver du ett 
stort mått av tur om du befi n-
ner dig närmare än 20 meter. 

Sådana bestående skador 
kan till exempel resultera i läs-
svårigheter för resten av livet. 

Vill du veta mer om en spe-
cifi k lasers farlighet så bör du 
bland annat ta reda på laser-
strålens spridning (divergens).

Martin Lindgren, 
avdelningen för 
strålskydd

 

VAD ÄR REFERENS-
VÄRDE OCH VAD 
BASERAS DET PÅ?

SVAR: Referensvärdet är 
en rekommenderad högsta 
exponeringsnivå som ger god 
säkerhetsmarginal till säker-
ställda skadliga eff ekter. Det 
bör inte överskridas på platser 
där allmänheten vistas. 

Majoriteten av alla EU-län-
der tillämpar samma värden, 
vilka rekommenderas av EU, 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) och den internationella 
strålskyddskommissionen 
(ICNIRP). Värdena är baserade 
på den samlade kunskapen 
från den vetenskapliga forsk-
ningen inom området.

Torsten Augustsson, 
avdelningen för strålskydd



Med hjälp av neutronforskningen kan man finna nya läkemedel och behandlingsmetoder. 
Forskningen kan också leda till nya miljövänliga förpackningsmaterial och till en lösning 
på frågan hur bränsle kan utvinnas ur väte. I processen, som beskrivs i bilden, sätter 
forskarna mycket hög fart på protoner och åstadkommer en krock som slår loss 
neutroner. De leds till experimentstationer där forskarna kan undersöka material-
strukturer på atomnivå. 

1 Jonkällan
Detta är en plasmakammare där 
protoner skapas av vätgas.

2 Acceleratorn
I denna cirka 600 meter långa 
tunnel accelereras protonerna till 
nära ljusets hastighet med hjälp av 
elektriska fält. 

Experimentstation
Genom att titta på hur neutronerna 
sprids kan forskarna få en bild av 
hur materialet ser ut på atomnivå. 

5

4 Neutronledare
Neutronerna leds genom neutron-
ledare ut till ett antal experiment-
stationer där experimenten görs. 

3 Målstationen
I målstationen krockar protonerna 
med ett tungt material som kvick-
silver, vismut eller bly. Neutroner 
slås då loss i en process som kallas 
spallation. 

Proton

Neutron

Ny forskningsstation i Lund:

HUR ANVÄNDS NEUTRONSTRÅLNING?

5STRÅLSÄKERT #3–2010
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H
ittills har den svenska kärnkraften genererat 
cirka 5 000 ton använt kärnbränsle som måste 
tas om hand. Det är kärnkraftsindustrins 
ansvar att ta hand om avfallet. Därför bildade 

de det gemensamma företaget Svensk Kärnbränslehante-
ring AB, SKB. För att lösa avfallsfrågan har SKB beslutat att 
de vill bygga ett slutförvar i Östhammars kommun, strax 
intill Forsmarks kärnkraftverk. 

Avfallet ska enligt SKB:s förslag förvaras 500 meter 
ner i berggrunden i kopparkapslar. Där ska det ligga i 
100 000-tals år. 

Det är SKB:s uppdrag att ta hand om avfallet, men det 
är regeringen som ytterst beslutar var och hur det ska 
slutförvaras. Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag är att 
granska att SKB:s ansökan fyller lagens krav på strålsäker-
het. Men till syvende og sidst kan det bli  Östhammars 
kommun som fäller avgörandet.

– Östhammar kan fortfarande säga ja eller nej till 
slutförvaret. Vi kommer att ta ställning när Strålsäker-
hetsmyndigheten och Miljödomstolen granskat SKB:s 
ansökan och när regeringen ställt frågan till oss, säger 
Jacob Spangenberg, C, kommunstyrelsens ordförande i 
Östhammar.

Ett sätt att utnyttja kommunens vetorätt är att arrang-
era en folkomröstning, för eller emot ett slutförvar. 

– Personligen tycker jag inte att frågan lämpar sig för 
en folkomröstning. Vi har tagit reda på massor av kun-
skap på uppdrag av medborgarna. Det här är en abstrakt 
och komplicerad fråga även för oss som följer den och 
därför lämpar den sig inte för folkomröstning. Ett beslut 
om folkomröstning fattas av de förtroendevalda troligen 
under nästa mandatperiod, säger Jacob Spangenberg.

Åtta år av undersökningar
Diskussionen om ett eventuellt slutförvar i Östhammar 
har pågått länge. Redan år 2001 sa både Östhammars 
kommun och Oskarshamns kommun ja till att SKB skulle 
få undersöka vilken av kommunerna som var den säkraste 
platsen för ett slutförvar. Det gjorde företaget bland an-
nat genom geologiska undersökningar av berggrunden. 

Efter åtta år av undersökningar  meddelade SKB att 
Östhammar var den mest lämpliga platsen. I mars nästa 
år räknar SKB med att komma in med en ansökan till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Den kommer att ta flera 
år att granska. Effekterna för s kommun är 
naturligtvis stora. Det handlar om arbetstillfällen och 
investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning. 

– Om det blir ett ja till slutförvar kommer det att 
innebära en injektion för kommunen, säger Jacob 
Spangenberg.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har beslutat sig för 
att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i  Östhammars 
kommun. Men det är invånarna i Östhammar som fäller 
 avgörandet.

”Vi säger inte ja 
innan säkerhets-
frågan är löst”

TEMA SLUTFÖRVAR
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Visste  
du att... 
... industrin 
sedan 1986 
har lämnat 
nio redovis-
ningar av sin 
forskning och 
utveckling,  
så kallade 
Fud-rapporter, 
till myndig-
heten för 
granskning. 
Rapporterna 
godkänns av 
regeringen.

Östhammar
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Jacob Spangenberg är kommunstyrelsens 
ordförande i Östhammar.

VAR ÄR AVFALLET NU?

I dag förvaras använt kärnbränsle i 
Clab, Centralt mellanlager för använt 
kärnbränsle. I SFR, slutförvaret för 
kortlivat radioaktivt avfall, lagras så-
dant som radioaktiva skyddskläder och 
utbytta delar från kärnkraftverken. 

Det finns en stor mängd använt kärn-
bränsle i Sverige. Sedan mitten av 
1980   -talet lagras det i Clab, Centralt 
mellanlager för använt kärnbränsle, som 
ligger i Oskarshamn. Bränslet förvaras i 
vattenfyllda bassänger. Vattnet kyler det 
heta bränslet samtidigt som det fungerar 
som en barriär som skyddar människor 
och miljö från strålningen. Det använda 
kärnbränslet förvaras i Clab i 30–40 år. 
Då först har radioaktiviteten avtagit så 
mycket att bränslet kan flyttas till det 
planerade slutförvaret. 

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt 
avfall, SFR, ligger i Forsmark. I ett under-
jordiskt bergrum slutförvaras radioaktiva 
föremål som exempelvis använda skydds-
kläder och utbytta delar från kärnkraft-
verken. Avfallet förpackas i behållare av 
plåt eller betong och förvaras drygt 50 
meter ned i berget. När SFR är fullt ska det 
stängas. Efter cirka 500 år är det mesta av 
radioaktiviteten i avfallet borta. SFR drivs 
av SKB och är placerat i anslutning till 
kärnkraftverket Forsmark i Östhammar.
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TEMA SLUTFÖRVAR

– Men vi kompromissar inte med säkerheten. Vi kom-
mer aldrig att säga ja innan säkerhetsfrågan är löst.

Trots att den svenska processen har varit lång är 
Sverige ett av de länder i världen som kommit längst i 
planeringen av ett slutförvar. I till exempel Nevada, USA, 
stoppade president Barack Obama förra året det 30-åriga 
projektet Yucca Mountain. Att Sverige kommit så långt i 
processen tror Jacob Spangenberg beror på den svenska 
modellen med kommunalt självstyre.

SKB måste samråda med alla berörda 
– Den svenska lagstiftningen är så tydlig. Det är super-
tydligt vem som gör vad. Så är det inte i andra länder.

Ett exempel är att SKB är skyldiga att samråda med alla 
som påverkas av placeringen av slutförvaret. Det innebär 
att alla boende i Östhammar kan komma med synpunkter 
och har rätt till insyn i projektet. Ett annat att det ytterst 
är kommunen – och därmed kommuninvånarna – som 
fäller avgörandet.

– Den rollfördelningen gör att industrin inte kan 
tvinga sig på oss. Vi kan säga nej. Därför är det är ett öp-
pet samspel mellan oss och industrin. De är helt i hän-
derna på oss, säger Jacob Spangenberg.

Östhammars kommun har varit noga med att en 

majoritet av de folkvalda har ställt sig bakom alla beslut 
som gäller slutförvaret. Det finns också en projektorga-
nisation dit representanter för de kringliggande kommu-
nerna bjudits in. 

Inte särskilt kontroversiellt
– Vi har ett lokalt lekmannaperspektiv och har ställt 
mängder av frågor. Men vi kommer att avvakta vad 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen kom-
mer fram till innan vi tar ställning. Strålsäkerhetsmyn-
dighetens granskning är vår garanti för att alla fakta 
kommer fram, säger Jacob Spangenberg.

Enligt Jacob Spangenberg har frågan om slutförvaret 
hittills inte varit särskilt kontroversiell i kommunen och 
den lokala opinionen verkar vara positiv. Varje år gör SKB 
en egen opinionsundersökning där 65–80 procent svarar 
att de är positiva till att ett slutförvar placeras i Östham-
mar. Men det finns naturligtvis också en viss oro.

– Det är det absolut farligaste avfallet som människan 
producerat. Det finns en viss skepsis till att kommunen 
ska bli en ”sopstation”, men främst har oron handlat om 
risken för att det ska bli radioaktiva utsläpp i grundvatt-
net, säger Jacob Spangenberg. 

Malin Nääs
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Vy över Forsmarks kärnkraftverk. Här kan slutförvaret komma att placeras på 500 meters djup (jämför med masten till vänster som är 100 meter hög).

1976 startar det så 
kallade KBS-pro-
jektet (kärnbränsle-
säkerhet).

1984 godkänns in-
dustrins rapport om 
KBS-3 som grund 
för det program för 
forskning, utveck-
ling och demonstra-
tion (FUD), som 
sedan redovisats 
vart tredje år.

Under 1990-talet 
genomför Svensk 
Kärnbränslehan-
tering AB (SKB) 
geologiska under-
sökningar på regio-
nal och lokal nivå för 
att kunna välja plats 
för slutförvaret.

2002 inleder SKB 
platsundersökningar 
för slutförvaret 
på två platser, i 
Forsmark i Östham-
mars kommun och i 
Simpevarp-Laxemar, 
Oskarshamns  
kommun.

2007 avslutas plats-
undersökningarna.

2009 väljer SKB 
Forsmark för slutför-
varet. Det är dock 
regeringen som 
till sist beslutar om 
slutförvaret får byg-
gas på den valda 
platsen.
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Hur ska vi berätta om slutförvaret 
för framtida generationer? Det tar 
100 000-tals år innan strålningen 
från avfallet har klingat av och 
fram till dess är det viktigt att 
människor inte kommer i kontakt 
med det. Men förstår framtidens 
människor vår tids språk?

Det finns två huvudspår när det 
gäller om och hur informationen om 
slutförvaret ska bevaras och utformas. 
Den ena riktningen förespråkar glöm-
ska. Då gräver vi ner avfallet, planterar 
skog ovanpå och går därifrån. Om ett 
antal generationer är det glömt. 

Enligt den andra – rådande – fi lo-
sofi n ska vi i stället märka ut platsen 
för slutförvaret och komplettera med 
avskräckande symboler, text på ett 
fl ertal språk och annan information. 

– Det är komplicerat. Om slutför-
varet får falla i glömska fi nns risken 
att någon av misstag kommer åt det. 
Men om det märks ut med symboler 
och texter fi nns två risker: dels den 
att framtidens människor inte förstår 
symbolerna men är nyfi kna på vad 
som fi nns under markytan, dels risken 
att de förstår vad vi vill förmedla, men 
struntar i varningarna, säger Mikael 
Jensen, utredare på Strålsäkerhets-
myndigheten.

Ett arkiv för framtiden
Information på själva platsen för slut-
förvaret kallas för markörer. Markörer 
är bara ett sätt att informera. Ett an-
nat är att se till att spara information 
om slutförvaret i ett arkiv, så kallade 
informationsbevarande åtgärder. Det 
handlar om att spara beskrivningar 
om platsen, om hur 
slutförvaret är 
konstruerat och om 
innehållet. 

– Tanken bakom 
markörerna och de 
informationsbeva-
rande åtgärderna 
är att de ska bidra 
till att förhindra 
att människor av 

misstag borrar i marken där avfallet 
förvaras och minska risken för fram-
tida intrång, säger Mikael Jensen. 

I Europa har vi en stark tradition 
av skapa informationsarkiv. Fördelen 
med ett arkiv är att mycket informa-
tion kan sparas på ett enkelt sätt och 
att en internationell organisation som 
IAEA kan ta hand om det. Svårigheten 
är att vårda ett arkiv och att det ska 
vara beständigt under en lång tid. Ett 
annat problem är det ska vara möjligt 
att läsa informationen med framtida 
teknik. Man kan jämföra med kassett-
band eller datadisketter – många har 

sådant liggande hemma men saknar 
möjlighet att ta del av informationen 
med dagens teknik. 

Markör som förstås 
Nyttan med markörerna är ett ämne 
som diskuteras bland forskare världen 
över. Fördelen med en markör är att 
den kan läsas direkt på platsen och 
att den inte försvinner så lätt. Svå-
righeten är utforma markören på ett 
sådant sätt att den förstås av dem som 
kommer att läsa den. I historien fi nns 
det fl era exempel på svårigheten med 
att tyda och tolka urgamla skrifter. 
Det fi nns också andra problem med 
markörerna. 

– De kan förstöras av människor 
och av väder och vind och 

de kommer att svepas 
bort av kommande 
istider, säger Mikael 
Jensen.

Läs mer om istider i 
artikeln på sidan 12.

Maria Stråhle

Berätta eller inte, 
det är frågan

VISSTE DU ATT ...
Det är kärnkraftsindustrins ansvar 
att ta hand om avfallet från land-
ets tre kärnkraftverk. I slutet av 
1970-talet gick kärnkraftsföreta-
gen samman och bildade Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB. 
Under 1990-talet genomförde 
företaget förstudier på åtta plat-
ser i landet. 
 År 2001 beslutade Östham-
mars och Oskarshamns kom-
muner att SKB skulle få göra 
mer noggranna undersökningar, 
så kallade platsundersökningar. 

Kommunerna skrev på ett så 
kallat mervärdesavtal som innebar 
att den kommun som ”förlorade” 
inte skulle gå lottlös. SKB skulle 
satsa 1,5 miljarder kronor på den 
långsiktiga utvecklingen i den 
kommun som inte fi ck slutförvaret. 

F
O

T
O

: B
O

S
S

E
 A

LE
N

IU
S

De kom-
mer att 

svepas bort 
av kommande 
istider.”
Mikael Jensen 

”

2011 planerar 
SKB att ansöka 
om tillstånd för att 
bygga slutförvaret 
i Forsmark.

Tidpunkten för 
en eventuell 
byggstart beror 
bland annat på 
vad ansökan inne-
håller och hur lång 
tid gransknings-
processen tar.

Skyltar kan vara svåra att förstå. 
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TEMA SLUTFÖRVAR

HUR BÖRJADE DET?
Efter andra världskriget var 
kärnenergi en industri- och för-
svarspolitisk fråga. När Sverige 
blev mer beroende av kärnkraft 
fi ck frågan större betydelse. 
Fokus låg på hur det använda 
kärnbränslet skulle hanteras. 

– Industri och myndigheter 
var redan från början medvetna 
om att radioaktivt avfall måste 
hanteras noggrant och med för-
utseende. Det rörde sig om re-

lativt små mängder avfall innan 
kärnkraftsreaktorer togs i bruk i 
stor skala i början av 1970-talet, 
säger Stig Wingefors, utredare 
på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det svenska kärnavfallspro-
grammet byggde från början 
på att det använda kärnbränslet 
skulle upparbetas, men möj-
ligheten att deponera bränsle 
utan upparbetning skulle 
undersökas.

– Upparbetning av kärn-
bränslet övergavs ganska tidigt 

som förstahandsalternativ, 
säger Stig Wingefors.

Villkorslagen som trädde 
i kraft 1977 innebar att nya 
reaktorer fi ck startas endast 
om reaktorinnehavaren kunde 
visa på ett helt säkert sätt att ta 
hand om bränsle och avfall.

I kärntekniklagen (1984) 
bestämdes att industrin vart 
tredje år måste redovisa ett 
program för den forsknings- 
och utvecklingsverksamhet 
som behövs för att kunna 

bygga slutförvaret. 
Dessa Fud-rapporter lämnas 

till myndigheterna för gransk-
ning. Regeringen godkänner 
dem.

Miljöbalken som trädde i 
kraft 1999 kräver att en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram 
av industrin i samråd med dem 
som berörs av slutförvaret. I 
den ska det framgå vilka konse-
kvenser bygget av slutförvaret 
får på människor och miljö.

John Hillstierna

Det fi nns cirka 5 000 ton använt 
kärnbränsle som ska tas om 
hand av kärnkraftsindustrin. 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
granskar att industrins förslag 
är strålsäkert. Regeringen beslu-
tar om slutförvaret ska byggas 
eller inte. Kommunen har veto i 
frågan och kan säga nej. 

Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB) kommer att bygga och driva 
det planerade slutförvaret. Företa-
get planerar att i mars 2011 lämna 
in ansökningarna om tillstånd för 
att bygga ett slutförvar i Forsmark 
i Östhammars kommun. Den ena 
ansökan ska granskas av Strålsäker-
hetsmyndigheten och den andra 
av Miljödomstolen. Myndigheten 
och domstolen lämnar sedan sina 
rekommendationer till regeringen 
som fattar beslut i frågan. 

Experter bedömer
Strålsäkerhetsmyndigheten ska be-
döma SKB:s val av plats och metod 
utifrån lagens krav på säkerhet och 
strålskydd. Till arbetet med gransk-
ningen tar myndigheten hjälp av 
kvalifi cerade experter, dels sådana 
som är anställda vid myndigheten, 
dels inhyrda experter. Myndigheten 
ställer även krav på hur den organi-
sation ska se ut som ska bygga och 
driva slutförvarsanläggningen. 

I samband med granskningen 
tar myndigheten också ställning 
till den plats som SKB har valt för 
slutförvaret i Östhammars kommun. 
Kommunen har veto och kan säga 
nej till ett slutförvar.

Under mer än 25 år har Strålsäker-
hetsmyndigheten och dess föregång-
are (Statens kärnkraftinspektion, SKI, 
och Statens strålskyddsinstitut, SSI) 
granskat kärnkraftsindustrins utveck-
lingsarbete och då särskilt Fud-
programmet för forskning, utveckling 
och demonstration.  

– Vi är ungefär tjugo personer på 
myndigheten som granskar Fud-pro-
grammet. Våra synpunkter syftar till 
att SKB:s program ska bli ändamåls-
enligt, säger Georg Lindgren, utre-
dare med ansvar för granskningen 
av SKB:s Fud-program.

– Genom Fud-processen får all-
mänheten insyn i slutförvarsfrågan, 
i vad SKB gör och i vilka våra syn-
punkter är, säger Georg Lindgren. 

Myndigheten har genom åren 
knutit till sig ett stort antal interna-
tionella experter och expertgrupper 
inom olika vetenskapliga discipli-
ner och teknikområden. Experterna 
har forskat, utvecklat beräknings-
modeller och bidragit med under-
lag till myndighetens granskningar. 
Under denna tid har myndigheten 
utvecklat en god förmåga att gran-
ska analyser av den långsiktiga 
strålsäkerheten hos ett slutförvar.

Myndigheten kommer dessutom 
att be OECD:s samarbetsorganisa-
tion för atomenergifrågor NEA 
(Nuclear Energy Agency) att göra 
en oberoende expertgranskning av 
den del i SKB:s tillståndsansökan 
som rör den långsiktiga säkerheten.

David Persson

Så granskas slutförvaret

Kopparkapsel med 
insats av gjutjärn

Använt 
kärnbränsle

Kärnbränsleförvaring
Så här ska det använda kärnbränslet 
slutförvaras, enligt SKB:s metod.

Slutförvar för 
använt kärnbränsle

Bentonitlera

Bentonitlera

Återfyllnad
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D
et använda kärnbränslet från kärnkraft-
verken ger ifrån sig strålning under lång 
tid. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, 
planerar att bygga slutförvaret så att strål-

säkerheten garanteras av fl era så kallade barriärer. Det 
använda kärnbränslet ska, enligt SKB:s valda metod 
KBS-3, placeras i kapslar med ett yttre hölje av koppar 
och en insats av gjutjärn. Kapslarna placeras i vertikala 
deponeringshål i tunnlar på cirka 500 meters djup i 
det svenska urberget. Där omges de av bentonitlera, en 
speciell lera som sväller när den kommer i kontakt med 
vätska. Det täta berget och den svällande leran motver-
kar att ämnen som orsakar korrosion transporteras till 
eller från kopparkapseln. När kapslarna har placerats i 
deponeringshålen planerar SKB att fylla tunnlarna som 
leder fram till hålen med bentonitlera. Slutförvaret 
är tänkt att utformas på ett sådant sätt att det varken 
behöver övervakas eller skötas. Orsaken är att det inte 
fi nns något sätt att garantera fungerande övervakning 
och underhåll under tusentals år framöver.

Forskare oense 
En forskargrupp på Tekniska högskolan i Stockholm, 
KTH, kritiserar SKB:s metod. Forskarna menar att kop-
parkapslarna som är tänkta för slutförvaring av använt 
kärnbränsle kommer att rosta sönder snabbare än vad 
SKB beräknat. Peter Szakalos är en av forskarna på KTH:

– Vår forskning bygger på studier av hur 
koppar reagerar i destillerat vatten. Vi har 
också studerat kopparmynt som hamnade 
på botten när regalskeppet Wasa sjönk och 
som låg där i 333 år. Miljön för slutförvaret 
och sjöbotten där Wasa låg liknar varandra 
och kapslarna kan komma att kollapsa inom 

1 000 år i stället för om 100 000 år som SKB beräknat, 
säger Peter Szakalos.

KTH-forskarnas resultat ifrågasätts av SKB. De me-
nar att uppfattningen bland korrosionsforskare är att 
koppar normalt inte rostar i rent syrefritt vatten. Peter 
Wikberg är forskningschef på SKB: 

– Vi ställer oss tveksamma till påståendet att koppar 
reagerar med vatten på det sätt som Peter Szakalos och 
hans kolleger på KTH påstår, säger han och fortsätter: 

– Dessutom fi nns det 
stora skillnader mel-
lan förhållandena i ett slutförvar 
i berget på 500 meters djup och på 
havsbotten. Bland annat måste ämnen 
kunna transporteras till och från kapseln för att kor-
rosionsprocesser ska kunna fortgå. I slutförvaret kom-
mer främst den omslutande bentonitleran men också 
berget att kraftigt reducera detta. 

– Våra beräkningar visar att den dominerande kor-
rosionsprocessen i slutförvaret kommer att vara den 
som orsakas av sulfi d och att bara några millimeter av 
det fem centimeter tjocka kopparhöljet korroderar 
bort på 100 000 år, säger Peter Wikberg.

Myndigheten följer forskningen 
Jan Linder är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten:

– Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att objek-
tivt följa de forskningsresultat som kan påverka slutför-
varet av använt kärnbränsle. Myndigheten fi nansierar 
också egen forskning inom olika områden för att på ett 
oberoende sätt ta fram egen kunskap, säger Jan Linder.

Strålsäkerhetsmyndigheten fi nansierar forskning i 
USA, Finland och i Sverige, för att säkerställa en tillräck-
lig kompetens i frågan.

– Det är viktigt att påpeka att SKB är 
ansvariga för att ta fram all kunskap som be-
hövs för att bedöma slutförvarets säkerhet. 
Strålsäkerhetsmyndigheten förväntar sig 
därför att SKB utreder frågan vidare. Sam-
tidigt följer myndigheten såväl frågan om 
kopparkorrosion som andra frågor som är viktiga för 
den kommande granskningen av tillståndsansökan för 
slutförvaring av utbränt kärnbränsle, säger Jan Linder.

När slutförvaret är i drift vet forskarna att koppar-
kapslarna kommer att korrodera eftersom både luft och 
grundvatten med syre fi nns i förvaret. 

När kapselförvaret stängs fylls alla tillfartstunnlar 
och gångar i berget igen. Då minskar syrehalten grad-
vis i grundvattnet. Det beror på att naturligt förekom-
mande bakterier och mineraler i berget förbrukar syre. 
Men så länge det fi nns grundvatten i närheten av kop-
parkapslarna kommer de ändå att korrodera av andra 
ämnen i grundvattnet som exempelvis sulfi d, oavsett 
syrehalt. Frågan är bara i vilken hastighet. 

John Hillstierna

Hur länge håller 
kapslarna?
Hur snabbt korroderar koppar när 
det ligger 500 meter ner i urberget? 
Frågan engagerar forskarna. Strål-
säkerhetsmyndigheten följer forsk-
ningen noggrant. 

VEM BETALAR FÖR SLUTFÖRVARET? 
I det pris som konsumenter av kärnkraftsel betalar in-
går en avgift, cirka 1 öre per kWh levererad kärnkrafts-
el, som ska användas till att riva kärnkraftverken och 
hantera och slutförvara använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall. Kärnkraftsindustrin för över pengarna till 
statliga Kärnavfallsfonden, som förvaltar fonden och 
ordnar utbetalningar efter begäran från Strålsäkerhets-
myndigheten. 

Jan Linder

KBS-3
Bokstäverna 
står för 
KärnBränsle-
Säkerhet 
och siffran 3 
visar att det 
är den tredje 
redovisningen 
av slutförvars-
systemet som 
SKB har gjort 
sedan 1976.

Peter 
Szakalos
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En istid består av perioder med 
uppvärmning och kallare perio-
der. Det är alltså inte bara när 
själva isen ligger på marken som 
det är istid. För ungefär 10 000 
år sedan smälte vår senaste in-
landsis. Nästa istid förväntas nå 
sin största utbredning tidigast 
om cirka 30 000 år. 

En fråga som sysselsätter forskare 
är hur en kommande istid kan 
påverka slutförvaret. 

– Inlandsisen trycker ner berget 
med sprickbildning som följd. Isen 
styr också vattenfl öden. Perma-
frosten kan nå ända ner till slutför-
varet, säger Per Holmlund, profes-
sor i glaciologi vid Stockholms 
universitet.

Under en istid ligger inte is på 
markytan hela tiden. De ytor som 
inte är täckta av is påverkas av per-
mafrost – jorden är djupfryst. För 
slutförvarets del skulle det kunna 
innebära att den bentonitlera som 
omger kapslarna med använt kärn-
bränsle utvidgas, på samma sätt 
som vanligt vatten i frysen.

Is fungerar som isoleringsmate-

rial och istäckt mark fryser normalt 
sett inte. Den håller en temperatur 
på omkring noll grader och under 
isen rinner ständigt smältvatten. 
Vattnet, som är mer syrerikt än 
vanligt vatten, kan leta sig ner till 
500 meters djup, där slutförvaret är 
tänkt att ligga. Vattnet kan ta sig in 
i bentonitleran som omger kaps-
larna, och transportera bort delar 
av leran. Vattnet kan även förändra 
lerans egenskaper. Det betyder att 
det syrerika vattnet efter en tid 
också kan komma åt kapslarna och 
orsaka korrosion (se även artikeln 
på sidan 11). En annan aspekt är att 
vattnet kan utvidga sprickorna i 
urberget.

Isen är oerhört tung
Isen kan vara mer än tre kilometer 
tjock och pressar ner bergmassan 
med en oerhörd tyngd, cirka 3 000 
ton per kvadratmeter. Det leder 
till olika spänningar i marken och 
det i sin tur kan leda till jordbäv-
ningar när isen så småningom drar 
sig tillbaka. Sådana jordskalv kan 
eventuellt påverka slutförvaret och 
kapslarna.

Glaciologer utgår från den senas-
te istiden för att göra beräkningar.

– Tiden är den osäkra faktorn, 
säger Per Holmlund och tillägger att 
han tycker att det är viktigt att SKB 
tar med resultat från olika forsk-
ningsprojekt i sin beslutsprocess.

Errossionen går långsam
Där isen drar fram slipas marken 
bort. Det kallas erosion. Erosionen är 
så pass liten och går så långsamt att 
den inte kommer att skada slutförva-
ret. Det skulle ta minst 500 000 år att 
slipa bort allt berg ovanför förvaret.  

– En normal istid tar maximalt 
med sig några tiotals meter berg i 
Mellansverige, säger Per Holmlund. 

Lena Sonnerfelt är utredare på 
Strålsäkerhetsmyndigheten:

– Alla frågor som är kopplade till 
framtida istider är av intresse för 
oss på myndigheten. Vi följer forsk-
ningen på nära håll och stödjer 
forskning inom glaciologi, det vill 
säga läran om glaciärer och istider. 
Vi ställer krav på att SKB ska anpassa 
slutförvaret utifrån de omständig-
heter som råder under en istid.

Ina Bergström

ISTIDER KAN 
PÅVERKA SLUTFÖRVARET

VEM GÖR VAD?
Utöver Strålsäkerhetsmyndigheten är det många aktörer som på 
olika sätt är inblandade i frågan om slutförvaret.

Regeringen
Miljödepartementet
Miljödomstolen
Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet)
Kärnavfallsfonden
Östhammars kommun

Regionförbundet i Uppsala län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Läs mer om de olika aktörerna på: 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Aktorer

TEMA SLUTFÖRVAR
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Den uppmaningen riktar 
strålsäkerhetsmyndigheterna 
i Finland, Island, Norge och 
Sverige till EU- kommissio-
nen. Dessutom bör EU införa 
importrestriktioner för starka 
laserpekare.  

 LASER   Det har blivit lättare att få 
tag på starka laserpekare – ibland 
har de styrkor över hundra mil-
liwatt. I takt med att tillgången 
har ökat har också missbruket 
av laserpekare ökat. Pekarna 
används för att trakassera bland 

andra privatpersoner, 
poliser och piloter. Den 
som blir belyst med laser 
kan bli blind eller drab-
bas av andra bestående 
ögonskador. När bilfö-
rare bländas kan det leda 
till allvarliga olyckor.

Problemet fi nns inom 
hela EES-området (Eu-
ropeiska ekonomiska 
samarbetsområdet). 
Några EU-länder har 
redan infört nationell 
lagstiftning. Men det är 
inte tillräckligt eftersom 
ett EU-land inte kan 
stoppa handel från ett 
annat EU-land.

Därför föreslår strål-
säkerhetsmyndigheterna 
i  Finland, Island, Norge 
och Sverige att EU-kom-

missionen inför gemensamma 
importrestriktioner för starka 
laserpekare. Dessutom föreslår 
myndigheterna ett förbud för 
allmänheten att använda starka 
laserpekare.

Malin Nääs

13

FÖRBJUD STARKA 
LASERPEKARE!
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Pris till 
forskning 
om nukleära 
metoder
 NYHET Andreas En-
qvist, teknologie dok-
tor, har fått Sigvard 
Eklunds pris för sin 
avhandling vid avdel-
ningen för nukleär 
teknik vid Chalmers.

Doktorsarbetet 
handlar om statistiska 
nukleära metoder för 
upptäckt, identifi ering 
och kvantifi ering av 
klyvbart material.

Sigvard Eklunds pris 
delas ut för att stödja 
kärnteknisk forskning 
och utbildning vid 
landets högskolor. 
Bakom priset står 
Svenskt Kärntekniskt 
Centrum, SKC, som 
stödjer forskning och 
utveckling i kärntek-
nik vid högskolor och 
universitet i Sverige. 

Sigvard Eklund, 
1911–2000, var kärn-
fysiker och under 20 år 
generaldirektör för det 
internationella kärn-
energiorganet, IAEA.

Strålsäkerhetsmyndig-
heterna i Finland, Island, 
Norge och Sverige vill 
att EU-kommisionen 
ska ha restriktioner för 
import av starka laser-
pekare. Laserpekaren på 
bilden är dock tillåten.

Utredning av lagar pågår
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Lagarna om strålsäkerhet behöver 
samordnas för bättre effektivitet.

Kunskapskrav 
på Karolinska 
sjukhuset
 NYHET I våras kon-
staterade Strålsäker-
hetsmyndigheten 
i en inspektion att 
sjukvårdspersonalen på 
Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna inte var 
tillräckligt utbildad i 
strålskydd. 

Om personalen inte 
är tillräckligt utbildad 
riskerar såväl patien-
ter som personal att 
utsättas för onödigt 
höga stråldoser. Därför 
krävde myndigheten 
att alla berörda skulle 
vara utbildade senast 
den 1 oktober 2010. 

Nu följer myndighe-
ten upp att det har 
blivit gjort.

 JURIDIK   I dag fi nns tre lagar som 
reglerar strålsäkerheten i Sverige: 
lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet, strålskyddslagen 
(1988:220) och miljöbalken. En 
utredning pågår just nu för att 
samordna bestämmelserna i de 
tre lagarna.

Ingvar Persson, före detta 
chefsjurist vid Statens kärnkraft-
inspektion, är utsedd av reger-
ingen till särskild utredare. Till sin 
hjälp har Ingvar Persson ett se-
kretariat med Pernilla Sandgren, 
jurist från Strålsäkerhetsmyndig-
heten, som huvudsekreterare samt 
sakkunniga och experter från 
regeringskansliet, myndigheter, 
kommuner, miljöorganisationer 
och industrin. 

– Syftet med utredningen är att 
förenkla och eff ektivisera lagarna 
vad gäller struktur och uppbygg-
nad, förklarar Ingvar Persson. 
Men lagarnas materiella innehåll, 
det vill säga kraven på kärnsäker-
het och strålskydd i samhället, 
ändras i princip inte.

I dag överlappar bestämmelser-
na i miljöbalken, kärntekniklagen 
och strålskyddslagen varandra. De 
reglerar likartade sakfrågor från 
delvis olika utgångspunkter.

Ett exempel är sanktionsbe-
stämmelserna i de tre lagarna som 
överlappar varandra på ett olyck-
ligt sätt.

– Den bristande samordningen 
mellan lagarna leder till onödig 
dubbelprövning och till att resur-

serna inte används på bästa sätt, 
konstaterar Ingvar Persson.

Utredningen beräknas avsluta 
    sitt arbete den 22 december
          2010.

Anneli Hällgren
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Partikelaccelerator 
planeras i Lund
Nästa år väntas en ansökan från bola-
get som vill bygga neutronforsknings-
anläggningen ESS i Lund. Strålsäker-
hetsmyndigheten har börjat förbereda 
sig inför granskningen. 

 ESS   Forskningsanläggningen ESS, Euro-
pean Spallation Source, kan bli verklighet 
i Lund. Den protonacceleratorbaserade 
neutronforskningsanläggningen ska 
användas till materialforskning i olika till-

lämpningar. Exempelvis kan den användas 
för att hitta nya läkemedel, nya förpack-
ningsmaterial, bättre och mer miljövänliga 
tvättmedel – eller för att försöka skapa 
bränsle av väte. 

Anläggningen kan jämföras med ett 
gigantiskt mikroskop. Neutronerna får 

studsa mot det ämne man vill titta närmare 
på och forskarna skapar sig en bild av hur 
olika material är uppbyggda på atomnivå. 
En protonstråle skjuts – accelereras – mot 
ett mål i ett tungt material, som bly, kvick-
silver eller vismut. I sammanstötningen 
– när protonerna träff ar målet – skapas 
neutroner som fortsätter till experiment-
stationer, där forskarna har placerat de 
ämnen som ska undersökas. På sidan 5 
fi nns en grafi k som visar hur protonerna 
accelereras mot neutronerna.

Radioaktiva restprodukter
Neutronforskningen kommer att ge upp-
hov till strålning och radioaktiva restpro-
dukter.

– Därför är anläggningen tillståndsplik-
tig enligt strålskyddslagen. Vi förväntar oss 
att under 2011 få en ansökan från European 
Spallation Source ESS AB, som är ett nybildat 
bolag, säger Jan Lillhök som är projektle-
dare för myndighetens granskning. 

Bolaget har beslutat sig för att låta an-
läggningen genomgå en prövning i miljö-
domstol. Anläggningen kan också komma 
att prövas av regeringen. 

Myndighetens arbete med ESS-anlägg-
ningen innebär en tillståndsprövning i 
fl era steg. I det första steget studerar och 
värderar myndigheten anläggningens mil-
jöpåverkan och strålsäkerhet för personal 
och allmänhet. Utifrån granskningsprojek-
tets slutrapport tar myndigheten ställning 
till att godkänna eller avslå ansökan. 

– Om vi bedömer att anläggningen 
kan byggas, drivas och avvecklas på ett 
strålsäkert sätt utfärdar myndigheten ett 
tillstånd med villkor. Exempelvis får an-
läggningen inte tas i provdrift utan myn-
dighetens godkännande, säger Jan Lillhök. 

Sedan inleds tillsynsfasen som beräknas 
pågå mellan 2013 och 2018. 

– Under tillsynsfasen följer myndig-
heten konstruktions- och designarbetet 
genom att ha regelbunden kontakt med 
tillståndshavaren. När anläggningen är 
färdig ska myndigheten godkänna den för 
provdrift, säger Jan Lillhök. 

Anläggningen beräknas vara i drift i 
omkring 40 år. Under den tiden bedriver 
myndigheten tillsyn på samma sätt som vid 
andra verksamheter med strålning. 

Ina Bergström
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När anlägg-
ningen är 

färdig ska myndig-
heten godkänna 
den för provdrift.”
Jan Lillhök

”

Om det nybildade bolaget European Spallation Source får igenom sin ansökan kan 
en neutronforskningsanläggning börja byggas i Lund år 2013.
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Strålsäkerhetsmyndigheten 
vill skärpa reglerna för kos-
metiska laserbehandlingar 
som görs med IPL (intensivt 
pulserat ljus). Den 1 november 
skickade myndigheten sitt 
förslag på remiss.

 BEHANDLINGAR   Ett av förslagen är 
att en legitimerad läkare ska vara 
ansvarig för IPL-behandlingar 
som görs på ögon, ögonlock eller 
i området kring ögonen. Så är 
inte fallet i dag.  

Myndigheten vill även skärpa 
reglerna för laserbehandlingar 
som görs i området kring ögonen. 
Även här vill myndigheten att det 
är en legitimerad läkare som är 
ansvarig. I dagsläget gäller detta 
endast vid laserbehandlingar på 
ögon och ögonlock.

– Ögat är den del av kroppen 
som är känsligast för laserstrål-
ning och IPL. Om behandlingen 

utförs på ett felaktigt sätt kan det 
leda till ögonskador, till exempel 
synnedsättning eller blindhet. 
Därför är det viktigt att det fi nns 
en ansvarig person som har god 
kunskap om riskerna vid behand-
lingen och vilka skyddsåtgärder 
som bör vidtas, säger Johan Gul-
liksson, utredare vid Strålsäker-
hetsmyndigheten. 

IPL används bland annat för att 
ta bort hårväxt, synliga blodkärl 
och pigmentfl äckar. Både laser- 
och IPL-behandlingar bygger på 
att pigmenten i huden absor-
berar ljuset och omvandlar det 
till värme. Värmen kan förstöra 
hårsäckar eller bleka pigment. 

Området kring ögonen de-
fi nieras av Strålsäkerhetsmyn-
digheten som området som 
avgränsas av ögonbryn, kindben 
och tinningar, inklusive området 
kring näsroten. 
  Maria Stråhle 

STRÅLSÄKERT #3–2010

FELAKTIG LASERBEHANDLING KAN GE ÖGONSKADOR:

Skärpta regler för laser 
och IPL-behandlingar

F
O

T
O

: IS
T

O
C

K
P

H
O

T
O

Forsmark 1 får senarelägga 
automatisering av reservsystem
Strålsäkerhetsmyndigheten 
har beslutat att Forsmarks 
kraftgrupp AB får senarelägga 
arbetet med att automatisera 
det så kallade borsystemet. 
Detta eftersom bolaget 
senarelagt delar av moderni-
seringsarbetet ett år.  

 MILJÖ   När Forsmarks kraftgrupp 
AB förra året genomförde ett 
fl ertal moderniseringsprojekt i 
reaktor 2 uppstod problem och 
arbetet drog ut på tiden. För att 
dra lärdom inför motsvarande 
arbete med reaktor 1 har bolaget 
fl yttat delar av moderniseringsar-
betet till 2011. 

En av moderniseringsåtgär-
derna är att automatisera det så 
kallade borsystemet, ett av de 
reservsystem som fi nns för att 
stänga av reaktorn. Enligt Strål-
säkerhetsmyndighetens krav 
skulle bolaget ha automatiserat 
borsystemet i reaktor 1 senast 
den 31 december 2010.

Men myndigheten bedömer att 
det är viktigt att moderniserings-
arbetet av reaktorn sker på ett så 
säkert och kvalitetssäkrat sätt som 
möjligt. Därför har Strålsäkerhets-
myndigheten beslutat att Fors-
marks kraftgrupp får fl ytta fram 
automatiseringen av borsystemet 
ett år, till den 31 december 2011.

Malin Nääs

Borsystemet är ett reserv-
system för styrstavarna. 
Dessa används för att 
ändra effekten i en reaktor, 
till exempel för att stänga 
av den. Systemet aktive-
ras om både inskjutning 
och inskruvning av styrsta-
var misslyckas.

Bor är ett grundämne med 
den kemiska beteckningen 
B. Bor har god förmåga att 
stoppa neutroner.

BORSYSTEMET

Åtta miljoner 
till förstärkt 
tillsyn
 NYHET  I regeringens 
budgetproposition för 
år 2011 tillförs Strål-
säkerhetsmyndigheten 
8 000 000 kronor för 
att ytterligare förstär-
ka tillsynen av kärn-
tekniska anläggningar 
och sjukvården. 

För att tydliggöra 
vem som fi nansierar 
myndighetens gransk-
ning av industrins 
förslag till slutförvar 
av använt kärnbränsle 
avser regeringen att 
öka myndighetens 
bidrag ur Kärnavfalls-
fonden och samtidigt 
sänka anslaget med 
30 miljoner kronor. 
Avsikten är att allt ar-
bete som rör gransk-
ningen av slutförvar 
av använt kärnbränsle 
ska fi nansieras med 
bidrag ur Kärnavfalls-
fonden. Myndigheten 
har ansökt om 70 
miljoner kronor ur 
Kärnavfallsfonden för 
år 2011.

Läs mer om budget-
propositionen på 
www.regeringen.se. 

Uranutsläpp i 
bränslefabrik
 NYHET  Den 18 oktober 
brast ett så kallat sikt-
glas i en transportled-
ning på Westinghouse 
kärnbränslefabrik i 
Västerås. Cirka 50 kilo 
uranpulver blåste ut i 
verkstaden och över-
vakningssystemet för 
luftaktivitet larmade. 

När siktglaset brast 
befann sig två perso-
ner i verkstaden. Wes-
tinghouse bedömde 
att personalen inte fi ck 
för höga stråldoser. 

Strålsäkerhetsmyn-
digheten har snabb-
utrett händelsen.

Felaktigt utförd IPL-behandling 
kan skada synen. Det är viktigt 
att skydda kundens ögon vid 
behandling.

15
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Kärnämnen  
kräver effektiva  
inspektioner
Närmare 100 stycken på 20 månader. Så många inspektioner har FN:s 
atomenergiorgan, IAEA, gjort på svenska kärntekniska anläggningar sedan 
januari 2009. IAEA har också infört oanmälda inspektioner. Syftet är att  
effektivisera kontrollen av kärnämnen.

 INSPEKTIONER – Det är mycket givande att 
delta i inspektionerna tillsammans med 
inspektörer från andra länder, säger Mats 
Larsson, en av åtta inspektörer på Strål-
säkerhetsmyndigheten som alltid deltar 
vid IAEA:s inspektioner.

Slumpen ska öka effektiviteten
IAEA har under lång tid haft kontroll över 
hur mycket kärnämnen som finns i Sverige 
och var de finns. Inspektionerna infördes 
1975, som en följd av att Sverige skrev på 
icke-spridningsavtalet, som innebär att vi 
förbinder oss att inte skaffa kärnvapen och 
att tillåta inspektioner av IAEA. 

Till slutet av 2008 var inspektionerna 
schemalagda och genomfördes en gång 
i kvartalet. Men sedan januari 2009 ge-
nomförs även oanmälda inspektioner samt 
inspektioner med 24 timmars varsel. En 
oanmäld inspektion innebär att inte ens 
myndigheten får information i förväg om 
att IAEA ska inspektera en anläggning.

– När IAEA gör en oanmäld inspektion 
ringer de till oss på myndigheten när de 
står vid grinden till den kärntekniska 
anläggning de vill inspektera. Då blir det 
bråttom för oss att åka dit eftersom vi ska 
vara med vid inspektionerna, säger Mats 
Larsson.

– Om de däremot ämnar göra en in-
spektion inom det närmaste dygnet ska de 
meddela oss senast kl 9.30, fortsätter han.

En anledning till att IAEA har infört 

oanmälda inspektioner är att de vill effek-
tivisera sin verksamhet och göra färre in-
spektioner, utan att för den skull försämra 
kontrollen. Eftersom inspektionerna är 
oanmälda räknar IAEA med att sannolikhe-
ten är större att man ska upptäcka eventu-
ell hemlig verksamhet. Slumpmässigheten 
bör också ha en avskräckande effekt.

Ändrade arbetsformer
Parallellt med IAEA:s inspektioner gör 
Strålsäkerhetsmyndigheten egna inspek-
tioner på de kärntekniska anläggningarna. 
Innebär detta att myndigheten och IAEA 
dubbelarbetar?

– Nej, när vi är ute på inspektion tittar vi 
på andra saker än vad IAEA gör. Vi kontrol-
lerar och följer upp att anläggningarna har 
ett system för att hantera kärnämneskon-
trollen, att hela kedjan hänger ihop. IAEA 
kontrollerar mängden kärnämnen som 
finns och var i anläggningen de finns, säger 
Mats Larsson. 

IAEA:s nya inspektionsrutiner har inne-
burit en förändring i arbetsformer för IAEA 
själva, för Strålsäkerhetsmyndigheten och 
för de kärntekniska anläggningar som 
inspekteras. Nu, knappt två år efter det att 
de nya rutinerna infördes, har formerna 
börjat sätta sig.

– Alla vill göra sitt bästa. Det finns en 
gemensam uppfattning om att vi ska följa 
detta och ställa upp, säger Mats Larsson. 

Maria Stråhle
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När IAEA 
gör en 

oanmäld inspektion 
ringer de till oss på 
myndigheten. Då 
blir det bråttom.”
Mats Larsson

”
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I Sverige fi nns åtta större kärntekniska 
anläggningar och ett tjugotal konsult-
fi rmor, lärosäten och sjukhus som står 
under IAEA:s tillsyn. Vid varje inspektion 
deltar en inspektör från IAEA, en från 
EU-kommissionen och en från Strål-
säkerhetsmyndigheten. En inspektion 
kan ta alltifrån en dag till en vecka. 
Förutom att underkasta sig inspektioner 
skickar de kärntekniska anläggningarna 
månatliga rapporter till EU-kommissio-
nen om förändringarna av mängden 
kärnämne de har. IAEA gör med hjälp 
av övrig rapportering från Strålsäker-
hetsmyndigheten samt egen informa-
tionssökning årligen en utvärdering och 
bedömning av Sveriges kärntekniska 
kapacitet. Den bedömningen ligger till 
grund för hur landet ska inspekteras.

IAEA står för 
International Atomic Energy Agency.

Kärnämnen som IAEA kontrollerar 
vid sina inspektioner

Uran
Plutonium
Torium

Kärntekniska anläggningar i Sverige 
som inspekteras av IAEA

Kärnkraftverken
Bränslefabriken i Västerås 
(Westinghouse)
Studsvik Nuclear AB
”Clab” i Oskarshamn där använt 
 kärnbränsle förvaras

VILKEN UPPGIFT HAR IAEA I SVERIGE?

STRÅLSÄKERT #3–2010

IAEA har hela världen som sitt arbetsfält.

Det använda kärnbränslet inspekteras också.
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Inspektörer från IAEA monterar övervaknings-
kameror på ett kärnkraftverk.
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Inom EU pågår mycket 
forskning, bland annat 
inom kärnkrafts- och strål-
skyddsområdet. Den råd-
givande gruppen CCE-Fissi-
on som består av europeis-
ka myndigheter och depar-
tement ser till att pengarna 
används på rätt sätt.

 FORSKNING   EU-kommissio-
nens forskningsbudget är 
cirka 70 miljarder kronor om 
året, varav cirka 5 miljarder 
kronor fi nns inom Euratom, 

som hanterar fusions- och 
fi ssionsfrågor. En mindre del 
av dessa pengar, knappt 500 
miljoner kronor/år, går till 
Fission och strålskydd. Med-
lemsländerna har insyn i hur 

dessa pengar används genom 
kommissionens rådgivande 
grupp, CCE-Fission. I gruppen 
är europeiska myndigheter 
och departement represen-
terade. Ordföranden heter 
Gustaf Löwenhielm och är 
anställd på Strålsäkerhets-
myndigheten.

– De främsta fördelarna 
med det europeiska forsk-
ningssamarbetet är bildandet 
av europeiska nätverk och 
kunskapsutbytet, säger Gustaf 
Löwenhielm.

En viktig fråga som EU-
kommissionen och CCE-
Fission har diskuterat under 
2000-talet är hur kompe-
tensen kan bevaras inom 
strålskydds- och kärnkrafts-
området. Eftersom nybyggnad 
av kärnkraft har förekommit 
mycket sparsamt under denna 
period har kompetensen sakta 
minskat i nästan hela Europa. 

– Det beror bland annat 
på något så enkelt som att 
folk blir äldre och pensione-
ras. Vid högskolorna var det 
mycket få som läste kärntek-
niska ämnen, vilket gjorde 
att det kunde vara svårt att 

fi nna ersättare. I början av 
2000-talet var risken stor att 
pensionerade professorer 
inom kärnkrafts- och strål-
skyddsområdena inte skulle 
kunna ersättas, men denna 
utveckling har hejdats, berät-
tar Gustaf Löwenhielm. 

I Europa har problemet 
med krympande kompetens 
varit särskilt påtagligt inom 
områdena radioekologi och 
radiobiologi. När problemen 
uppmärksammades utlyste 
kommissionen expertnätverk, 
så kallade Network of Excel-
lence, som ger Europa möjlig-
het att hålla kunskapen vid liv.

Forskningsavdelningen i 
EU-kommissionen har initia-
tivrätt. Det innebär att avdel-
ningen föreslår vad Euratoms 
forskningsprogram ska inne-
hålla. Till sin hjälp har kom-
missionen externa experter.

– Men deltagarländerna 
kan även själva föreslå 
innehåll. Om exempelvis en 
svensk högskola eller svensk 
kärnkraftsindustri behöver 
fördjupa sin forskning inom 
strålskydds- eller kärnkrafts-
området bör de först söka 
partners inom EU som är 
intresserade av samma forsk-
ning. Dessa parter kan då 
diskutera direkt med kommis-
sionen och även vända sig till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
som i sin tur tar önskemå-
let till kommissionen och 
CCE-Fission, berättar Gustaf 
Löwenhielm. 

CCE-Fission har en rad krav 
på forskningen för att den ska 
kunna få ekonomiskt stöd. De 
projekt som föreslås måste 
vara inom ett forskningsområ-
de som fi nns med i arbetspro-
grammet. Vidare måste minst 
tre länder delta i samarbets-
projekt och expertnätverk. 
Större projekt måste ha med 
en redovisning av utbildning 
och/eller kunskapsöverföring 
till den yngre generationen.

Ina Bergström  
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Eftersom nybyggnad av kärn-
kraft har förekommit mycket 
sparsamt under denna period 
har kompetensen sakta minskat  
i nästan hela Europa.”
”

GUSTAF 
LÖWENHIELM
Doktorerade i 
reaktorfysik 1978. 

Har varit anställd som 
forskningschef på Strål-
säkerhetsmyndigheten 
och dess föregångare SKI 
sedan 1999. Gustaf läm-
nade forskningschefstjäns-
ten den 1 juli i år och är nu 
senior rådgivare. 
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 RADIOEKOLOGI är läran 
om hur radioaktiva ämnen 
sprids i naturen.

 RADIOBIOLOGI är läran 
om hur levande organismer 
påverkas av strålning.

LITEN ORDLISTA

SVERIGE PÅVERKAR EUROPEISK FORSKNING:

Experter håller 
kunskaper vid liv
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POSTTIDNING B
Returadress: 
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16  Stockholm 

INES SKALAN

Stor olycka

Allvarlig
olycka

Allvarlig
incident

Incident

Avvikelse

Mindre avvikelser från 
normal verksamhet

Olycka utan
betydande risk
för omgivningen

Olycka med risk
för omgivningen

Den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser, INES, används för att 
förklara strålsäkerhetsbetydelsen vid en kärnteknisk eller strålningsrelaterad händelse. 
Skalan gör det lättare för allmänhet och medier att förstå hur allvarligt läget är.  

INES-skalan kan snabbt beskriva strålsäkerhetsbetydelsen

HOS HÄNDELSER MED STRÅLNING

HUR ALLVARLIGT ÄR DET?
Ines-skalan är konstruerad så att varje 
höjning har tio gånger så hög strålsäker-
hetsbetydelse som det föregående 
steget. 

Ines-skalan gäller för joniserande strålning  
inom civil verksamhet. Den är inte kopplad 
till militära händelser. Skalan gäller för 
närvarande inte händelser med patienter 
inom sjukvården.

INES står för International nuclear and 
radiological event scale.

0Under skalan
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         Tjernobyl 1986
          En reaktor exploderade. Det fick stora 
hälso- och miljöeffekter. Utsläppet ledde 
bland annat till att Tjernobyl och den närlig-
gande staden Pripjat förvandlades till 
obeboeliga spökstäder.
 

         Studsvik 2002
          En behållare från Studsvik strålade långt 
över tillåtna nivåer. Upptäckten gjordes i New 
Orleans, USA. Behållaren innehöll radioaktivt 
iridium, som var på väg till en kund i USA.  
 

         Forsmark 2006
          Försämrade säkerhetsfunktioner ledde 
till kortslutning i kärnkraftverkets reservgene-
ratorer. Kortslutningen gjorde att det 
automatiska säkerhetssystemet i Forsmark 1 
stängde av reaktorn.
 

         Transporthändelse
          En avvikelse på INES-skalan 
kan till exempel vara att ett kolli 
försvinner i samband med en 
transport.
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STORA OCH SMÅ HÄNDELSER

FAKTA: NIKLAS LARSSON, JOHN HILLSTIERNA 

GRAFIK: SOLVEIG HELLMARK
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