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Synpunkter från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
med anledning av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s samrådsmöte om utökad kapacitet 
för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, 2014-12-02 i Oskarshamn 
 
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, nedan kallade 
föreningarna, framför i denna samrådsinlaga synpunkter på kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, 
nedan kallad verksamhetsutövaren, planer att utöka kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle, 
Clab.  

1. Krav på plan om vad som ska göras om slutförvaret för använt kärnbränsle inte får tillstånd och 
de svenska kärnkraftsreaktorerna används enligt nuvarande planer 

De svenska kärnkraftsägarna planerar att driva de återstående kärnkraftreaktorerna i 50 år för de äldsta 
och 60 år för de lite nyare. Detta skulle ge en avfallsmängd av ca 12 000 ton använt kärnbränsle, vilket 
även det sökta slutförvaret för använt kärnbränsle är planerat för. Planen är att utöka lagringskapaciteten 
för Clab från 8 000 ton använt kärnbränsle till 11 000 ton. Föreningarna anser att det i den kommande 
ansökan ska redovisas en plan för hur även de resterande 1 000 ton använt kärnbränsle ska mellanlagras. 

2. Krav på plan om var de härdkomponenter, normalkassetter och kassetter för härdkomponenter 
som planeras tas ut ur Clab ska mellanlagras 

Verksamhetsutövaren planerar att utöka kapaciteten i Clab dels genom att flytta över använt kärnbränsle 
från normalkassetter till kompaktkassetter, dels genom att ta ut härdkomponenter ur Clab. I 
samrådsinlagan anges översiktligt hur mellanlagring av detta radioaktiva avfall skulle kunna 
mellanlagras. Föreningarna anser att det i den kommande ansökan ska finnas en mer definitiv plan för hur 
de normalkassetter och kassetter för härdkomponenter som det är planerat ska tas ut ur Clab ska 
mellanlagras. 

3. Krav på redovisning av hur mycket större risken är att mellanlagra i kompaktkassetter jämfört 
med att använda normalkassetter 

Den största risken med mellanlagring i vattenbassänger, våt mellanlagring, är att kylningen upphör. Våt 
mellanlagring kräver aktiv kylning av vattnet i bassängerna. Detta till skillnad från mellanlagring i 
torrbehållare. Om kompaktkassetter används i stället för normalkasetter så ökar värmeutvecklingen per 
volym i mellanlagret. Föreningarna anser att det i ansökan måste redovisas hur mycket större risken är att 
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mellanlagra i kompaktkassetter jämfört med att använda normalkassetter. Ett sätt att göra detta på är att 
jämföra hur lång tid det tar innan bränslet skadas vid bortfall av kylning av bränslebassängerna vid 8 000 
respektive 11 000 ton använt bränsle i bassängerna direkt efter full kapacitet uppnåtts och vid olika 
tidpunkter i framtiden. 

4. Krav på redovisning av möjligheten att i stället bygga ett mellanlager som endast använder 
torrkassetter 

Runt om i världen byggs mellanlager för använt kärnbränsle i avvaktan på att slutförvar ska kunna 
byggas, något som kan ta lång tid. Då används nästen uteslutande torrbehållare. Exempelvis har 
Nederländerna byggt ett mellanlager med torrbehållare som ska kunna användas i hundra år. En fördel 
med att använda torrbehållare är att det inte behövs aktiv kylning, vilket är säkrare än våt mellanlagring. 
Föreningarna anser att det i ansökan måste redovisas vilken möjlighet det finns att helt överge våt 
mellanlagring för att i stället använda torr mellanlagring. 

5. Krav på redovisning av hur en längre tids mellanlagring i torrbehållare påverkar 
bränsleelementens integritet och möjlighet att hantera 

Vid en längre tids mellanlagring i torrbehållare kan bränsleelementen, och de bränslestavar som finns i 
dessa, påverkas av de högre temperaturer som bränslet har jämfört med våt mellanlagring. Föreningarna 
anser att det i den kommande ansökan ska redovisas hur en längre tids mellanlagring i torrbehållare 
påverkar bränsleelementens integritet och möjlighet att hantera dem vid en framtida slutförvaring. 

 
 
Vänligen, 
 
Stockholm, dag som ovan   Göteborg, dag som ovan 
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