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Yttrande rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, 
alternativredovisningar m.m. 
 
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, nedan kallade 
föreningarna, vill i detta yttrande komplettera tidigare inlämnade yttranden till mark- och 
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt och remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten med krav på 
kompletteringar av sökandens, SKB:s, slutförvarsansökan för använt kärnbränsle. 

Föreningarna vill inleda med att vidhålla vad som tidigare framförts i yttranden med krav på 
kompletteringar. Ansökan är alltjämt inte fullständig och de utfästelser om kommande 
kompletteringar som gjorts av sökanden är inte tillfredsställande. Sökanden har inte hittills lyckats 
komplettera med underlag som visar att den slutförvarsmetod som förespråkas är säker över de 
tidsrymder det är frågan om. Sökanden har inte heller förmått komplettera med underlag som visar 
att metoder, platsval, barriärer och teknik uppfyller lagkraven givet de strikta krav som måste ställas 
på tillförlitliga underlag i en prövning av detta slag. I detta fall måste man se särskilt allvarligt på att 
sökanden, trots att krav ställts om detta sedan 1990-talets början, inte har initierat ett projekt för att 
även utveckla slutförvarsmetoden djupa borrhål. Föreningarna vill framhålla att prövningarna av 
slutförvaret måste anses som en av de viktigaste prövningar det svenska rättssystemet någonsin 
ställts inför. Kanske den viktigaste, givet hur många generationer som kommer att beröras av 
konsekvenserna av utfallet.  

Detta yttrande skickas in både till Strålsäkerhetsmyndigheten som en komplettering till tidigare 
yttranden med krav på kompletteringar av ansökan, och till mark- och miljödomstolen som ett 
yttrande. I möjligaste mån hänvisas till aktbilagor i domstolsprövningen. Då sökanden inte har 
skickat in kompletteringar i frågor som rör strålsäkerhet till domstolen utan endast till 
Strålsäkerhetsmyndigheten, kan vi inte hänvisa till aktbilagor ifråga om alla kompletteringar som 
sökanden inkommit med. I dessa fall anges endast namn och datum. Föreningarna har i sina 
yttranden 2013-10-15 (ab 274-276) och 2013-‐‑12-06 (ab 293) argumenterat för att om prövningen av 
ansökan ska bli sammanhållen och parallell måste strålsäkerhetsfrågor vara en del av 
domstolsprövningen. Föreningarna menar att sökandens beslut att inte vilja behandla 
strålsäkerhetsrelaterade frågor i domstolsprövningen är ett tydligt hinder för en fullgod, 
sammanhållen och parallell prövning av domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Föreningarna vill påpeka att Strålsäkerhetsmyndigheten i sina yttranden till domstolen 2012-‐‑10-29 
(ab 152-157) och 2013-01-06 (ab 166-178) med redovisningar av olika begäranden till sökanden om 
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kompletteringar av ansökan fört in de flesta av de frågor som behandlas nedan in i 
domstolsprocessen. Dock saknas sökandens svar på Strålsäkerhetsmyndighetens 
kompletteringsbegäranden i dessa frågor hos domstolen, trots att de inkommit till myndigheten. 

När föreningarna i det följande hänvisar till kompletteringsbegäranden som gjorts av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, anges motsvarande aktbilaga där det finns motsvarande begäran 
inlämnad till domstolen. 

I detta yttrande framför föreningarna synpunkter rörande följande frågeställningar: 

1. Remisshanteringen av ansökan i sak med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens remiss i 
sak 2014-04-28, 

2. Uppföljning av synpunkter på de försök rörande kopparkorrosion i syrgasfritt rent vatten 
som genomförs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet,  

3. Synpunkter på sökandens lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 2013-12-20, 
4. Synpunkter på sökandens komplettering om interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter 

och bentonit 2013-12-20, 
5. Synpunkter på sökandens komplettering om risken för lokal kopparkorrosion, d.v.s bland 

annat punktfrätning/pitting corrosion (del av komplettering avseende degraderingsprocesser 
för kapseln) 2014-02-28,  

6. Övriga synpunkter på och bedömning av sökandens kompletteringar avseende 
degraderingsprocesser för kapseln 2014-02-28, 

7. Sökandens borttagande av LOT-projektet från senaste årsredovisningen från Äspö-
laboratoriet samt avsaknaden av IPR-rapporter med resultat och statusrapporter från 
laboratoriet, 

8. Uppgifter rörande leran i LOT-projektets försökspaket A2, 
9. Synpunkter på risken att bufferten rör sig uppåt i deponeringshålen, 
10. Synpunkter på sökandens komplettering rörande lång återmättnadsfas 2013-12-20, 
11. Fortsatta synpunkter på behovet av att sökanden redovisar analyser gjorda av från sökanden 

oberoende expertis, 
12. Fortsatta synpunkter på behovet av kvalitetsgranskning av och insyn i sökandens forskning 

och utveckling om funktionen av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera, 
13. Synpunkter på sökanden underlag för risken för att jordbävningar påverkar slutförvaret och 

därmed hanteringen i säkerhetsanalysen SR-Site, 
14. Synpunkter på kunskapsutvecklingen för användningen av djupa borrhål för slutförvaring av 

använt kärnbränsle och sökandens vägran att redovisa djupa borrhål som en alternativ 
utformning av geologisk deponering, 

15. Synpunkter på sökandens hantering av frågan om en inlandslokalisering, 
16. Synpunkter på sökandens hantering av frågan om redovisning av nollalternativet, 
17. Avslutande kommentar  

Punkt 1, 6 och 7 i yttrandet är uppföljningar av motsvarande frågor av föreningarnas yttrande från 
2013-12-19 (ab 294). I andra frågor är det fråga om uppföljningar av föreningarna yttranden från 
2012-06-01 (ab 146), 2012-12-13 (ab 164) och 2013-10-15 (ab 274-276). 

Punkterna hanteras nedan i ett avsnitt för varje frågeställning. 

1. Remisshanteringen av ansökan i sak med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens remiss i 
sak 2014-04-28, 

Föreningarna har noterat att Strålsäkerhetsmyndigheten 2014-04-28 har skickat ut ansökan på remiss 
i sak1. Detta har skett utan att ansökan kungjorts av myndigheten. Föreningarna drar av detta 

                                                        
1 Nyhet om remissen i sak på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Slutforvarsansokan-pa-
remiss/ 
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slutsatsen att myndigheten i likhet med föreningarna i dagsläget anser att ansökan ännu inte är 
komplett. 

Föreningarna är angelägna om att prövningsprocessen för ansökan sker parallellt och sammanhållet 
vad gäller domstolsprocessen enligt miljöbalken och myndighetsprocessen enligt kärntekniklagen. 
Även om föreningarna har förståelse för att Strålsäkerhetsmyndigheten inte vill förlora tid i sin del 
av prövningen, är föreningarnas mening att samordningen av processerna är av synnerligen stor vikt 
för samtliga parter. Om processerna tillåts divergera från varandra kommer det bland annat att 
innebära förluster i processeffektivitet och att möjligheten att överblicka delfrågorna i all sin 
komplexitet försvåras kraftigt.  

Föreningarna håller det för troligt att mark- och miljödomstolen kommer att ha ett liknande 
förfarande vad gäller hur lång tid parterna i processen får på sig att svara på domstolens remiss i sak, 
som var fallet när det gällde domstolens remiss av frågan om kompletteringar. Föreningarna 
förmodar att detta innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att få mer tid på sig än övriga 
parter i processen för att lämna sina synpunkter i sak till domstolen. 

Föreningarna har förstått att mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har som 
målsättning att kungöra ansökan ungefär vid samma tidpunkt. Kungörelse sker därför först efter det 
att domstolen eventuellt har förelagt sökanden att komplettera ansökan och dessa kompletteringar 
har godkänts. 

Föreningarna har förstått att Strålsäkerhetsmyndigheten vid sitt beslut om att skicka ansökan på 
remiss i sak har utgått från mark- och miljödomstolens senaste tidsplan (ab 301). Där skriver 
domstolen att “förutsatt att ansökan ur formellt hänseende vid denna tidpunkt bedöms som tillräcklig 
kungörs ansökan enligt miljöbalken” under september till oktober. Då skulle även 
Strålsäkerhetsmyndigheten kunna, förutsatt att ansökan ur formellt hänseende bedöms som 
tillräckligt komplett, kunna kungöra ansökan innan svar på myndighetens remiss i sak ska vara 
inlämnade 2014-10-31. 

Föreningarnas ambition är att, liksom hittills i prövningarna, lämna samma yttranden i sak till mark- 
och miljödomstolen och till Strålsäkerhetsmyndigheten. Även om domstolen skulle kungöra ansökan 
i september eller oktober antar föreningarna att domstolen kommer att ge betydligt längre tid än till 
2014-10-31 för deltagarna i domstolsprocessen att svara på en remiss i sak. Och 
Strålsäkerhetsmyndigheten kommer sannolikt att få ännu längre tid. Om Strålsäkerhetsmyndigheten 
behåller tidpunkten för sista datum för parterna att lämna in yttranden i sak till myndigheten kan inte  
föreningarna lämna ett samtidigt och likalydande yttrande i sak till domstolen och myndigheten. 

Föreningarna menar således att det är osannolikt att mark- och miljödomstolen kommer att sätta 
slutdatum för yttranden med synpunkter i sak på en kungjord ansökan till 2014-10-31 även om 
domstolen skulle, som anges som en möjlighet i den senaste tidsplan, kungöra ansökan under 
september till oktober. Men osäkerheten i målets fortsatta hantering är större än så vad gäller 
tidpunkten domstolens kungörelse av ansökan. För att mark- och miljödomstolen ska kunna hålla 
tidsplanen och kungöra ansökan i september till oktober måste domstolen:  

1. pröva frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av 
myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger, och finna  
att så inte är fallet, 

2. inte anse det erforderligt att ytterligare bereda Strålsäkerhetsmyndigheten, övriga 
remissmyndigheter, organisationer och sakägare tillfälle att yttra sig avseende SKB:s senaste 
komplettering, 

3. besluta om att inte hålla muntlig förberedelse i kompletteringsdelen, 
4. besluta om att inte förelägga sökanden att komplettera ansökan, 

Föreningarna finner därför att det inte kommer att vara möjligt att lämna in ett gemensamt yttrande i 
sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten till 2014-10-31. Eftersom 
                                                                                                                                                                           
Direktlänk till remissen: 
http://www.mkg.se/uploads/SSM_Remiss_Granskning_av_SKBs_ansokan_140428.pdf 
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föreningarna är angelägna om att bidra till en parallell och sammanhållen process i båda 
prövningarna anser vi att Strålsäkerhetsmyndigheten bör ha en öppen inställning till när 
kompletteringar i sak ska lämnas in till myndigheten, alternativt ompröva beslutet om slutdatum. 

2. Uppföljning av synpunkter på de försök rörande kopparkorrosion i syrgasfritt rent vatten 
som genomförs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet 

I föreningarnas yttrande rörande kopparkorrosion 2013-12-19 (ab 294) beskrivs bakgrunden till att 
MKG:s kanslichef 2013-12-06 skickade ett öppet brev till forskningsledaren för de försök om 
kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som sökanden utför vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Det öppna brevet fanns som bilaga 1 i det yttrandet. Grundtanken med försöken i 
Uppsala är att de ska vara ett sätt för sökanden att försöka återupprepa de andra försök som gjorts där 
vätgasavveckling skett när koppar utsatts för vatten i en syrgasfri miljö. Samt att undersöka 
kopparytan för att analysera om det varit fråga om kopparkorrosion såsom visats av forskare vid 
KTH. 

Forskningsledaren för Uppsalaförsöken, Mats Boman, svarade MKG:s kanslichef 2014-01-10. 
Svaret bifogas som bilaga 1 till detta yttrande. I svaret bekräftades bl.a. att det stål som använts i 
Uppsalaförsöken inte var lämpligt att använda för studier av kopparkorrosion i syrgasfritt rent vatten. 

Minnesanteckningarna från mötet 2013-10-03 med den referensgrupp som sökanden har etablerat för 
att följa Uppsalaförsöken blev offentliga 2014-01-072. Därmed offentliggjordes även den 
presentation som Mikael Ottosson höll på mötet. Presentationen innehåller ett diagram som visar att 
det stål som använts för att konstruera försöksutrustningen i Uppsala har innehållit och släppt ifrån 
sig ut betydande mängder av gasen väte. Publiceringen av diagrammet har gjort det möjligt att se hur 
stor utgasningen i utrustningen har varit, och den är betydande. Utgasningen är så omfattande att det 
är svårt att dra några slutsatser rörande kopparkorrosion i syrgasfritt rent vatten från de försök som 
genomförts i Uppsala. För att de ska bli möjligt måste utrustningen byggas om och försöken påbörjas 
på nytt. 

Som beskrivs i föreningarnas yttrande 2013-12-19 pågick det under hösten 2013 en kontrovers 
mellan sökanden/Uppsalaforskarna och forskare från KTH som deltog i referensgruppen. 
Kontroversen rörde försökens genomförande och hur resultat från försöken redovisades i ett utkast 
till en SKB-rapport från Uppsalagruppen som referensgruppen fick ta del av i juni 2013. 
Kontroversen ledde till att två av tre KTH-forskare lämnade referensgruppen i oktober 20133. 
Rapporten publicerades av sökanden med endast små förändringar i februari 2014 som SKB-rapport 
R-13-31. 

Efter att ha analyserat Uppsalaforskarnas svar på det första öppna brevet och efter ett utbyte av 
information med Uppsalaforskaren Mikael Ottosson, skickade MKG:s kanslichef 2014-02-24 ett nytt 
öppet brev till forskningsledaren för försöken vid Uppsala universitet. Det öppna brevet, inklusive 5 
bilagor, bifogas som bilaga 2 till detta yttrande. I brevet konstateras kortfattat följande: 

1. Den typ av stål som forskargruppen vid Uppsala universitet använt i sitt försök är en ståltyp 
som inte lämpar sig för att utföra försöken, eftersom det kan bildas vätgas från gropfrätning 
vid närvaro av vatten. 

                                                        
2 Minnesanteckningar och presentationer från mötet, som blev det sista för referensgruppen, finns på 
MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/artonde-motet-for-referensgruppen-for-skbs-
kopparkorrosionsforskning . 
3 De forskare som lämnad gruppen var Gunnar Hultquist och Peter Szakálos. Den tredje KTH-
forskaren, professor Christofer Leygraf lämnade gruppen i november eftersom han inte kunde se 
något skäl för att vara kvar. MKG:s kanslichef lämnade gruppen redan hösten 2012 eftersom 
Naturskyddsföreningen och MKG i sitt yttrande till domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten 2012-
06-01 (ab 146) ställt betydligt större krav på öppenhet för sökandens forskning än som kunde 
erbjudas inom referensgruppen. 



 

- 5 - 

2. Det stål som använts har en betydande utgasning av väte vilket, tillsammans med otätheten i 
utrustningen, betyder att de resultat som redovisats med all sannolikhet endast är vätgas från 
utrustningen som i större eller mindre utsträckning ansamlats i utrustningen beroende på hur 
tät den varit. 

3. Det finns även en betydande risk att den särskilda ytbehandling som använts passiviserat 
kopparytan så att det inte kunnat förekomma någon korrosiv reaktion. 

Både närvaron av en vätgasbakgrund som kunnat förhindra en korrosionsreaktion och en 
ytbehandling som passiviserat kopparytan för korrosion kan betyda att en avsaknad av 
korrosionsprodukter på Uppsalaforskarnas kopparytor är helt normalt. Försöket har helt enkelt inte 
utförts så att en korrosionsreaktion kunnat äga rum. Att dra slutsatser rörande kopparkorrosion från 
försöken är därför vetenskapligt sett inte möjligt. 

Efter det att det öppna brevet skickats förekom en e-postdiskussion mellan olika forskare som tog del 
av brevet i samband med att det skickades in. Hela konversationen finns att ta del av i 
Strålsäkerhetsmyndighetens diarium under diarienummer SSM 2010-2199 där myndigheten samlat 
allt inkommande material som hör till sökandens referensgrupp om kopparkorrosion. Två saker är 
dock av särskilt intresse: 

1. Professorn i korrosionslära vid KTH, Christofer Leygraf, skickade ett meddelande till 
MKG:s kanslichef där han gav understöd till synpunkten att ytbehandlingen av kopparytorna 
i Uppsalaförsöken kunde ha passiviserat kopparproverna. Detta föranledde sökandens 
forskningschef Peter Wikberg att skicka ett ”svar” till professor Leygraf. Båda 
meddelandena bifogas som bilaga 3. Sökandens forskningschef vidhåller i brevet till 
professor Leygraf att Uppsalaförsöken givit intressanta resultat och hänvisar till att det skett 
vätgasutveckling utan att det hittats några korrosionsprodukter. Därmed visar han att 
sökanden inte velat ta till sig det som varit huvudpoängen i det öppna brevet, nämligen att 
den enkla förklaringen till att det inte finns några korrosionsprodukter på kopparytan är 
ingen kopparkorrosion kunnat ske p.g.a. den ovan beskrivna kombination av passivisering av 
kopparytan och väte som kommer från stålet i utrustningen som kan förhindra den 
korrosionsprocess som ska undersökas. Forskningschefen hänvisar i sitt meddelande till 
studier utförda av KTH-forskaren Gunnar Hultquist, där man visat att det inte spelat någon 
roll om kopparbitar slipats med slippapper eller inte för hur mycket kopparkorrosion som 
skett. Enligt föreningarnas mening är Hultquists studie emellertid inte relevant för frågan om 
passivisering av kopparytor, då det inte i något av Hultquists försök är fråga om en 
kopparyta som ytbehandlats på ett sätt som i förväg kunnat passivisera ytan. Det är därför, 
helt motsatt från det Wikberg anför i meddelandet, helt relevant att undersöka om 
kopparbitar som behandlats som i Uppsalaförsöken, s.k. ”Uppsalakoppar”, ger 
vätgasutveckling efter en slipning av ytan för att kunna avgöra om passivisering skett vid 
ytbehandlingen. 

2. Föreningarna konstaterar att det ännu inte kommit något svar till MKG på det andra öppna 
brevet och att det därför inte ännu är möjligt att analysera på vilka ”avgörande punkter” (se 
Wikbergs meddelande) som sökanden eller Uppsalaforskarna har invändningar på det som 
sägs i MKG:s öppna brev. 

3. Den korrespondens i övrigt som uppstod efter att MKG skickade iväg det andra öppna brevet 
har lett till en dialog mellan Kärnavfallsrådets korrosionsexperter och forskare från KTH om 
vilka kemiska ytprocesser på kopparytor som kan leda till vätgasutveckling. Föreningarna 
menar att denna dialog kan vara viktig för att utveckla förståelsen om hur koppar beter sig i 
en syrgasfri slutförvarsmiljö och ser fram emot att ta del av resultaten från dialogen. Enligt 
uppgift ska Kärnavfallsrådet arrangera ett möte den 11 juni där även forskare från 
Uppsalagruppen ska vara närvarande. Förhoppningsvis kommer det någon slags rapportering 
från Kärnavfallsrådet om utfallet av dialogen. 
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3. Synpunkter på sökandens lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 2013-12-20 

Sökanden skickade 2013-12-20 in en komplettering i form av en lägesrapport om kopparkorrosion i 
syrgasfritt vatten till Strålsäkerhetsmyndigheten. Kompletteringen är ett delsvar på myndighetens 
begäran om komplettering i denna fråga från 2012-02-14 (ab 156, bilaga 1a). 

I lägesrapporten framför sökanden att det finns experimentella resultat som innebär en försvagning 
av det vetenskapliga stödet för att det skulle finnas en korrosionsprocess för koppar i syrgasfritt 
vatten, som fortgår i en omfattning som överskrider det som kan beräknas utifrån vissa 
”termodynamiska data”. 

För det första vill föreningarna göra gällande att en betydande kunskapsutveckling skett i frågan, 
som sökanden måste vara medveten om. De antaganden som sökanden gjorde i början av 1980-talet 
för att ”fastställa” att koppar är immunt mot korrosion i en syrgasfri vattenmiljö utifrån 
”termodynamiska data” har med tiden visat sig inte gälla. 

Föreningarna menar för det andra – och detta är viktigare – att de experimentella resultat som 
sökanden hänvisar till tvärtom verkar stödja att det finns en ytreaktion på koppar i en syrgasfri miljö. 
I avsnitt 1 ovan diskuterades Uppsalaforskarnas försök och hur de resultat som erhållits inte kan 
användas för att varken bekräfta eller avvisa frågan. 

För det tredje har de försök som sökanden bedriver vid bolaget Microbial Analytics Sweden AB, 
Micans, i Mölnlycke visat att vätgas produceras från kopparytor vilket i stället ger ett ökat 
vetenskapligt stöd för att det förekommer en möjlig kopparkorrosionsprocess i syrgasfritt vatten. Att 
de särskilt ytbehandlade bitar av Uppsalakoppar av olika renhetsgrad inte givit upphov till någon 
vätgasproduktion vid försök hos Mican ger endast stöd för att den särskilda ytbehandlingen 
passiviserat kopparytan. 

Sökanden anger i lägesrapporten att arbete pågår för att klarlägga var vätgasen kommer ifrån i de 
försök som ger vätgasproduktion. Föreningarna vill påpeka att: 

1. Det är av stor vikt att det görs tidsmässigt långa försök för att undersöka om 
vätgasproduktionen från kopparytor i syrgasfri miljö inte är en övergående process och för 
att göra det möjligt att undersöka kopparytan vad gäller korrosionsprodukter. Eftersom 
Uppsalagruppens försöksutrustning inte kan användas till detta, om inte utrustningen byggs 
om från början, bör detta ske vid Mican. Samtidigt kan konstateras att KTH-forskarna 
Gunnar Hultquist, Peter Szakálos m.fl. redan undersökt frågan och påvisat att 
vätgasutvecklingen fortsätter över tiden och att det bildas kopparkorrosionsprodukter på 
kopparytor. 

2. Sökanden behöver inte lägga omfattande resurser och tid på att undersöka ”Uppsalakoppar” 
vid Micans. Eftersom den försöksutrustning som Uppsalagruppen inte har gett några 
vetenskapligt användbara resultat behövs det bara genomförs enkla försök med att polera 
kopparytan för att se om den passiverats av ytbehandlingen i Uppsala eller ej. 

Föreningarna följer Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med sökanden om det pågående arbetet 
sökanden genomför att komplettera ansökan med kunskap om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. 
Föreningarna har förstått att huvudinriktningen på sökandens forskning i ämnet är att använda 
utrustningen vid Micans för att utföra försök där resultaten analyseras av Uppsalagruppen. Detta 
arbete ska avrapporteras som en komplettering till ansökan i juni. Föreningarna anser att det är 
synnerligen viktigt att resultaten också kvalitetssäkras innan de lämnas in som komplettering.  

Föreningarna har förtroende för forskningsledaren vid Micans, Karsten Pedersen. Frågan om 
kopparkorrosion i syrefri miljö är emellertid så central för ansökan och prövningen av denna, att 
Strålsäkerhetsmyndigheten bör kvalitetssäkra arbetet. Med tanke på sökandens ur vetenskaplig 
synpunkt stundom högst tveksamma hantering av försöksresultat kring kopparkorrosion, är det nu 
viktigt att åstadkomma resultat som är fullt tillförlitliga och inte kan ifrågasättas av någon av 
parterna. Föreningarna återkommer till frågan om kvalitetssäkring under avsnitt 11 i detta yttrande. 
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4. Synpunkter på sökandens komplettering om interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter 
och bentonit 2013-12-20 

Sökanden har 2013-12-20 efter Strålsäkerhetsmyndighetens begäran lämnat in kompletteringar om 
interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit. Myndigheten begärde komplettering i 
denna fråga 2012-12-20 (ab 175). 

Sökanden anger i sitt svar att tillgängliga resultat från fältförsöken LOT och Prototypförvaret i Äspö-
laboratoriet indikerar att interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit är ytterst 
begränsad. Som stöd för detta lutar sig sökanden på en särskild bilaga som i sin tur baseras på en 
SKB-rapport gjord av en extern konsult, Paul Wersin från Gruner Ltd. Rapporten heter SKB TR-13-
17 ”LOT A2 test parcel: Compilation of copper data in the LOT A2 test parcel” och publicerades i 
december 30134.  

Föreningarna har studerat bilagan och rapporten särskilt vad gäller LOT-projektet och resultaten av 
upptaget av LOT A2-paketet som togs upp 2006. Frågan om hur mycket koppar som vandrar över till 
bentonitleran, har varit föremål för MKG:s intresse redan under 2008 och 2009. I bilagan och 
rapporten som sökanden hänvisar till i kompletteringen anges att analysen av kopparmängderna i 
leran använts för att beräkna korrosionshastigheter. Det är betydande korrosionshastigheter, mellan 1 
och 2 µm per år, som anges för de hetaste delarna. Det finns upp till 0,4 % koppar i den första 
centimetern lera. Sökanden försöker tona ner betydelsen av dessa resultat genom att dels hävda att 
korrosionen är lägre på svalare delar av kopparytan, dels genom att försöka få det till att det är syre i 
försökspaketet som orsakat all korrosion. 

Föreningarna vill dock påpeka: 

1. Att det förutom koppar i leran även bör ha funnits omfattande mängder 
kopparkorrosionsprodukter på kopparröret i försöket. De korrosionshastigheter som anges är 
därför låga jämfört med den verkliga korrosionshastigheten. Den verkliga 
korrosionshastigheten i försöken är högre, hur mycket högre går inte att säga eftersom 
korrosionen på kopparytan aldrig dokumenterades. 

2. Att sökanden gör ett orimligt antagande när man drar slutsatsen att det skulle vara syrgasen 
som ursprungligen funnits i försöksutrustningen som åstadkommit denna korrosion. För det 
första räcker knappt det befintliga syret till för att möjliggöra den korrosion som beräknas 
utgående från kopparmängderna i leran. Om den korrosion som dessutom finns på röret 
läggs till så blir sökandens slutsats helt orimligt. Dessutom vet vi från andra försök, bl.a. 
MiniCan-försöket i Äspö-laboratoriet, att syret med all sannolikhet konsumeras av 
biologiska och kemiska processer i leran. Den syrgas som sökanden räknar med ska har 
orsakat korrosionen i LOT A2-paketet kan aldrig ha nått fram till kopparytan. 

Detta betyder att det i LOT-försöket finns en stark indikation på att det finns en syrgasfri 
kopparkorrosionsprocess i slutförvarsmiljön. 

Föreningarna har i yttranden 2012-06-01 (ab 146), 2013-10-15 (ab 274) och nu senast 2013-12-19 
(ab 294) framfört vikten av att försökspaketet S2 i LOT-projektet, som skulle tagits upp när LOT 
A2-paketet avrapporterats 2009, tas upp som en del av kompletteringsprocessen för ansökan. 
Sökanden har, som diskuterats i yttrandet 2013-12-19, vägrat att gå med på det och har för 
närvarande ingen plan på att ta upp paketet. Dessutom har sökanden slutat att ange att försöket är en 
del av det pågående arbetet i Äspö-laboratoriet. Se mer om detta i avsnitt 6. 

Föreningarna kan inte nog betona vikten av att försökspaketet tas upp och analyseras. 
Försöksresultaten skulle kunna avgöra om den teoretiska modell som används för kopparkorrosion 
stämmer eller ej. Upptaget av försökspaketet LOT S2 kommer med stor sannolikhet direkt kunna 
avgöra om ansökan bygger på vetenskaplig grund eller inte. Sökandens vägran att tillmötesgå kravet 
är oacceptabel, föreningarna gör gällande att det rör sig om fakta av central betydelse som 
undanhålls prövningen. 
                                                        
4 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-13-17.pdf 
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Sökanden även i kompletteringen att det inte finns något som tyder på att 
kopparkorrosionsprodukterna har betydelse för inverkan på mekaniska och hydrauliska effekten hos 
bentoniten i bufferten. Här vill föreningarna påpeka att detta skulle kunna gälla om 
kopparkorrosionen avstannar när syret är slut, såsom sökanden antar. Som framgått ovan är stödet 
för detta antagande mycket svagt, och sökandens slutsats bör därför inte tillmätas någon större vikt.  

5. Synpunkter på sökandens komplettering om risken för lokal kopparkorrosion, d.v.s. bland 
annat punktfrätning/pitting corrosion (del av komplettering avseende degraderingsprocesser 
för kapseln) 2014-02-28 

Sökanden har 2014-02-28 lämnat in den senaste kompletteringen avseende degraderingsprocesser för 
kapseln. Kompletteringen är ett svar på den begäran om komplettering som 
Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde 2012-09-13 (ab 156, bil. 1b). I svaret behandlas som fråga 2 den 
utökade analys av risk för lokal kopparkorrosion, d.v.s. bland annat punktfrätning/pitting corrosion, 
som myndigheten begärt svar på. 

Föreningarna konstaterar för det första att sökanden inte låtit någon ny extern konsult arbeta med 
frågan. Den nya SKB-rapporten TR-13-27 ”Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore 
water”5 som sökanden hänvisar till är författad av samma SKB-expert och SKB-anställd som tagit 
fram underlaget till ansökan och är därför i stort sett endast en bearbetning av tidigare ståndpunkter 
och bidrar med föga nytt som kan svara på kompletteringsbegäran. Det betyder att den teoretiska 
hantering av frågan i svaret inte tar hänsyn till om det finns andra korrosionsprocesser i den 
syrgasfria slutförvarsmiljön än de som sökanden anser vara fallet. Som föreningarna påpekat i avsnitt 
2 och 3 finns det goda skäl för slutsatsen att sökanden har fel i detta avseende. 

Föreningarna konstaterar att sökanden hänvisar till att experimentella resultat skulle visa att det inte 
uppkommer lokal korrosion i form av punktfrätning. Detta trots att punktfrätning upptäckts vid 
analys av kopparytor från upptaget av kapslar 5 och 6 i Prototypförvaret, se SKB-rapport P-12-22, 
“Analyser av koppar från prototypkapsel 5 och 6” av Claes Taxén m.fl6. Det är vidare fullt möjligt 
att gropfrätning även fanns på koppar från upptaget av MiniCan-paketet nummer 3, se SKB-rapport 
R-13-35, “Metallographic Analysis of SKB MiniCan Experiment 3”, Nicholas Smart m.fl7. Men här 
är det oklart hur analysen av kopparytorna är gjord och de bilder som visas är generellt med en för 
låg förstorning för att kunna upptäcka gropfrätning. 

Det enda sättet som sökanden kan hävda att det inte förekommer punktfrätning i olika försök är att 
genomföra undersökningar och redovisa dessa på ett sätt som är vetenskapligt trovärdigt. Från 
upptaget av försökspaketet LOT A2 finns det emellertid inte en enda metallografisk bild som skulle 
kunna visa om gropfrätning förekom, varken från centralröret eller från kopparkuponger. Det enda 
som finns i rapporten är svepande uttalanden om att det inte verkar synas några tecken på att det 
finns punktkorrosion. Utan att redovisa metallurgiska studier som visar att så inte är fallet. 

Föreningarna menar att detta är ett generellt problem i sökandens redovisningar av forskning som rör 
kopparkorrosion där det kan finnas punktfrätning. Föreningarna har i sitt yttrande med krav på 
kompletteringar 2013-10-15 (ab 274) i punkt 2.2.3 och 2.2.4 ställt krav på att sökanden i betydligt 
större utsträckning presenterar metallografiska undersökningar som kan visa om det finns 
punktfrätning eller ej. Föreningarna återkommer till denna fråga i avsnitt 7. 

                                                        
5 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-13-27.pdf 
6 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/P-12-22.pdf 
7 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-13-35.pdf 
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6. Övriga synpunkter på och bedömning av sökandens kompletteringar avseende 
degraderingsprocesser för kapseln 2014-02-28 

I den komplettering som diskuteras i föregående avsnitt finns det svar på flera av myndighetens 
kompletteringsfrågor än de som rör lokal korrosion (fråga 2). Kortfattat vill föreningarna framföra 
följande synpunkter: 

1. Frågan om spänningskorrosion, fråga 8, och korrosion från vätesulfid, punkt 4, anser inte 
föreningarna vara tillräckligt allsidigt utrett. De forskare som SKB anlitat i Finland och 
Kanada har arbetat länge med forskning om KBS-metoden åt sökanden och är därför alltför 
nära knutna till sökanden. Föreningarna menar att det behövs studier som görs av forskare 
mer oberoende av sökanden för att dessa frågor ska kunna studeras på ett vetenskapligt 
fullgott sätt. 

2. Frågan om korrosion från läckströmmar, fråga 5, är synnerligen viktig för 
platsvalsbedömningen. Sökanden anger att svar på denna fråga ska lämnas senast den 31 juli. 
Föreningarna konstaterar att sökanden endast avser presentera teoretiska studier samt 
mätningar av läckströmmar. Föreningarna ställer sig frågande till varför sökanden inte redan 
satt igång experiment för att undersöka korrosion på kopparbitar, antingen i borrhål eller i 
slutförvaret SFR. 

3. Föreningarna konstaterar att den rapport SKB R-13-50 som ska ge svar på frågan om 
inverkan på bestrålning av gjutjärnsinsatsen, fråga 10, ännu inte är publicerad. Det går därför 
inte att analysera det svar som sökanden gett. 

Generellt sett konstaterar föreningar att många, om inte de flesta, svaren som ges i kompletteringen 
är beroende av antagandet om att det inte finns någon kopparkorrosion i syrgasfritt vatten är riktigt. 
Finns det en korrosionsprocess i syrgasfritt vatten så påverkar det alla andra korrosionsprocesser och 
även den biologiska miljön i slutförvaret, som i sin tur kan ge upphov till oväntade kemiska 
processer. Detta har sökanden ännu inte börjat ta hänsyn till. 

7. Sökandens borttagande av LOT-projektet från senaste årsredovisningen från Äspö-
laboratoriet samt avsaknaden av IPR-rapporter med resultat och statusrapporter från 
laboratoriet  

MKG har följt sökandens forskning i Äspö-laboratoriet noga sedan många år. Ett av de viktigare 
projekten är LOT-projektet, något som diskuteras i punkt 3 ovan. Föreningarna vill därför 
uppmärksamma att LOT-projektet för första gången inte finns med en beskrivning i den senaste 
årsrapporten från Äspö-laboratoriet som publicerades i december 2013, SKB TR-13-10 ”Äspö Hard 
Rock Laboratory: Annual Report 2012”8. Försöket nämns visserligen i en lista på sidan 49, men 
finns sedan inte med som ett eget avsnitt, något som varit fallet sedan försöket påbörjades. 
Föreningarna befarar att sökanden på detta vis undviker att redovisa förändringar eller planer som 
skulle kunna riskera att undandra prövningen de viktiga resultat som finns i de återstående 
försökspaketen. Föreningarna anser att det skulle kunna vara bra att Strålsäkerhetsmyndigheten ser 
till att kvalitetssäkra fortsättningen av försöket. 

Resultat från Äspö-laboratoriet publiceras bl.a. i en särskild rapportserie med IPR-rapporter. Fram 
till ansökan lämnades in var dessa rapporter inte offentliga, även om MKG fick ta del av enstaka 
rapporter om föreningen frågade efter dem. Bland annat fanns kvartalsrapporter och årliga 
planeringsrapporter som gjorde det möjligt att följa arbetet med olika försök. Föreningarna vill nu 
uppmärksamma på att sökanden i stort sett upphört med att publicera IPR-rapporter på hemsidan. 
Den senaste planeringsrapporten är för 2011 (IPR-10-19)9 och den senaste statusrapporten är för 
sept-dec 2010 (IPR-10-20)10. Ingen IPR-rapport alls har publicerats från 2012-2014. Detta gör det 

                                                        
8 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-13-10.pdf 
9 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/IPR-10-19.pdf 
10 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/IPR-10-20.pdf 
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åter svårt för utomstående att följa arbetet i Äspö-laboratoriet. Några av de rapporter med mätresultat 
som tidigare var IPR-rapporter har nu blivit s.k. P-rapporter och är därmed fortfarande offentliga 
men det är bara en fråga om en liten del av det som tidigare varit IPR-rapporter. 

Totalt sett är insynen i de forskningsprojekt som pågår i Äspö-laboratoriet åter mycket låg. 
Föreningarna anser att det skulle vara bra om Strålsäkerhetsmyndigheten skulle kunna begära som ett 
krav på komplettering att sökanden återgår till att, åtminstone i lika stor utsträckning som när IPR-
rapporterna blev offentliga, öppet redovisa den forskning som planeras och pågår i Äspö-
laboratoriet. 

8. Uppgifter rörande leran i LOT-projektets försökspaket A2 

Rapporteringen från upptaget av försökspaketet A2 i LOT-projektet i Äspölaboratoriet blev mycket 
fördröjt. Försökspaketet togs upp i början av 2006 och i stort sett alla undersökningar och texter till 
rapporten från upptaget var enligt uppgift klara redan 2007. Men rapporten publicerades inte förrän i 
slutet av 2009. Enligt uppgifter som MKG aldrig kunnat bekräfta berodde den försenade 
publiceringen av rapporten från upptaget, SKB-rapport TR-09-29 ”Long term test of buffer material 
at the Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project: Final report on the A2 test parcel”11, på att det 
förekommit förändringar av bentonitleran som inte var förväntade, bland annat förändringar som inte 
var reversibla och som kunde påverka lerans förmåga att svälla. 

Föreningarna har nu observerat att i den senaste årsrapporten från Äspö-laboratoriet som 
publicerades i december 2013, SKB TR-13-10 ”Äspö Hard Rock Laboratory: Annual Report 
2012”12, finns ett avsnitt 8.3 som är en rapportering från det arbete som det tyska Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) finansierar. I avsnitt 8.3.3 som handlar om analyser av 
prover från försöket Alternative Buffer Materials står det följande: 

 “In addition to this comprehensive characterisation five samples were investigated which 
were collected after the heating experiment. All this data was summarized in an internal 
BGR laboratory report and will be discussed in the frame of the next meeting. 

A particularly interesting result was found for sample LOT (MX80) which after the 
experiment did not expand at all. The initial material showed some expansion but was far 
from reaching the bi-layer indicating a low layer charge density. The material after the test 
showed even lower basal spacing and the resulting layer charge density would be even 
lower than the starting material. This has to be explained based on future investigations on 
similar materials.” 

Föreningarna har försökt förstå om det aktuella provet kan komma från något annat försök än 
upptaget av paketet A2 i LOT-försöket. Bland annat har SKB-rapporten TR-11-06 ”Alternative 
buffer material: Status of the ongoing laboratory investigation of reference materials and test 
package 1”13 som beskriver laboratoriearbetet efter upptaget av de första delarna av försöket 
Alternative Buffer Materials gåtts igenom utan att hitta något prov som i det försöket som heter 
LOT. 

Om det är så att lera från försökspaketet LOT A2 har undersöks med avseende på svällförmåga efter 
det att leran tagits från försöket och leran inte sväller alls kan det vara ett tecken på ett tydligt 
problem. Det kan betyda att bentonitlera som utsätts för värme kan förlora sin förmåga att svälla. I så 
fall kan det medföra allvarliga problem i säkerhetsanalysen. 

Föreningarna anser att resultat som anger hur leran beter sig i olika försök i Äspö-laboratoriet måste 
kvalitetssäkras. Strålsäkerhetsmyndigheten är den enda aktör som i dagsläget har ett mandat att se till 
att så sker. 

                                                        
11 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-09-29.pdf 
12 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-13-10.pdf 
13 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-11-06.pdf 
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9. Synpunkter på sökandens komplettering rörande lång återmättnadsfas 2013-12-20 

Sökanden har 2013-12-20 svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran om komplettering rörande 
lång återmättnadsfas av bufferten i deponeringshålen (ab 167). Föreningarna har noterat att avsnitt 
4.2 i kompletteringen är en analys av hur långsam återmättnad kan förändra materialegenskaperna 
hos bufferten. Som bekant är särskilt de svällande och tätande egenskaperna hos den bentonit som 
omger kopparkapslarna viktiga för skydda kapslarna från grundvattnet. Svaret baseras på en 8-sidig 
bilaga skriven av Clay Technology. 

Clay Technology AB, Claytech, med 17 anställda startades av anställda från sökanden för över 25 år 
sedan och har sedan dess i stort sett endast arbetat åt SKB och i någon utsträckning andra 
företag/organisationer, exempelvis Posiva Oy i Finland och Nagra i Schweiz som också arbetar med 
KBS-metoden. Men Claytechs absolut största ”kund” är sökanden och företagen har hela tiden 
arbetat med samma målsättning. Företaget har tillsammans med sökanden genomfört alla de stora 
viktiga försöken för att studera koppar och lera i Äspö-laboratoriet, inklusive LOT-projektet, 
Prototyp-försöket, Återtagningsförsöket och projektet Alternative Buffer Materials. Det är Claytech 
som tillsammans med sökanden har kontroll över den rapportering som kommer från dessa försök. 
Därför kan Claytech inte ses som en konsult som står oberoende från sökanden. Föreningarna måste 
därför utgå ifrån att underlag framtagna av bolaget är tillrättalagda och avstämda med sökanden. 

I bilaga 9 till kompletteringen som Claytech skrivit hänvisas till ”tillgängliga observationer och 
pågående studier”. Föreningarna noterar att det i sammanfattningen sägs följande: 

“I det ovan beskrivna undersökningsmaterialet finns indikationer på strukturella 
förändringar, som följd av korttidsexponering av viss hydrotermal behandling, speciellt då 
kalcium är den dominerande motjonen, vilket tycks kunna påverka svällnings- alternativt 
sedimentationsegenskaperna hos bentoniten. Det finns emellertid ingenting i ovan 
beskrivna undersökningsmaterial som tyder på mineralogiska förändringar hos 
montmorilloniten som följd av kortvarig exponering för torra eller halvtorra förhållanden 
vid temperaturer på upp till 250°C. Transportkapaciteten av lösta specier är generellt sett 
lägre vid lågt vatteninnehåll, vilket därmed kan förväntas reducera omfattningen av de 
flesta kända omvandlingsprocesserna under omättade förhållanden. 

Specifika processer, som inte studerats i ovan beskrivna försöksserier, som följd av 
gradienter i temperatur, vattenhalt och salthalt kan emellertid tänkas ge upphov till 
transport i delvis mättad bentonitbuffert, vilket därmed kan leda till utfällningar. Ojämn 
fördelning i bufferten av klorid från grundvattnet, och omfördelning av relativt lättlösliga 
sekundära mineral i bufferten, t ex gips, har observerats i fältförsök där en kraftig 
temperatur- och/eller vattenmättnadsgradient förekommit, t ex i LOT-försöken (Muurinen 
2003, Karnland 2011). De omfördelade mineralens relativa lättlöslighet innebär att 
reaktionerna i allmänhet är reversibla, och att eventuella utfällda mineral kommer att lösas 
upp och koncentrationerna utjämnas när vattenmättnaden ökar. Sådana utfällningar 
förväntas därför inte påverka buffertens långtidsfunktion.” 

Föreningarna konstaterar att författarna i sammanfattningen är svävande i frågan om hur leran 
påverkas av de torra förhållandena i Forsmarkberget. Vid korta upphettningar finns det tydligen 
processer som påverkar lerans förmåga att svälla. Dessutom står det att reaktioner som sker i leran i 
fältförsök är ”i allmänhet reversibla” men tydligen inte alltid. Det verkar därför inte kunna uteslutas 
att det sker irreversibla processer i leran som negativt kan påverka buffertens funktion. Dessutom 
nämns bara LOT A0-paketets upptag och inte LOT A2-paketets rapport vid hänvisning till 
fältförsök.  

Författarna från Claytech har lämnat tydliga reservationer i texten i bilaga 9 även om slutsatserna 
anger att det inte bör vara några problem. I huvudtexten av kompletteringen skriver dock sökanden 
sedan: 

“Generellt sett är skillnader i uppmätta svällningsegenskaper som följd av 
hydrotermalbehandling försumbara i jämförelse med skillnaderna mellan 
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natriumdominerade och kalciumdominerade material. Effekterna av kortvarig ångpåverkan 
på fri svällning bedöms därför inte vara något problem för ett KBS-3 förvar.” 

Men i bilaga 9 står det att det finns indikationer på strukturella förändringar i leran redan vid 
kortvarig ”korttidsexponering av viss hydrotermal behandling” vilka inte förklaras och som givetvis 
kan förvärras vid längre exponering. I huvudtexten av kompletteringen skriver även sökanden: 

“Utfällning av sekundära mineral i bufferten, t ex CaSO4, i en temperatur- och 
vattenmättnadsgradient har observerats i fältförsök. Dessa reaktioner är dock reversibla och 
de utfällda mineralen kommer att lösas upp när vattenmättnaden ökar. Utfällningarna 
förväntas därför inte påverka buffertens funktion.” 

Att dessa reaktioner alltid är reversibla stämmer inte med det som sägs i bilaga 9. 

Föreningarna anser att det framgår av bilaga 9 att det inte kan uteslutas att det finns processer som 
kan leda till att lerbufferten i ett slutförvar i Forsmark-berget inte fungerar. Trots detta säger 
sökanden sammanfattningsvis i huvudtexten till kompletteringen: 

“SKB:s bedömer, baserat på ovanstående, att buffertens materialegenskaper inte kommer 
att påverkas negativt av en lång vattenmättnadsfas i en omfattning som påverkar den 
långsiktiga säkerheten negativt.” 

Föreningarna menar att sökandens bedömning inte baseras på underlaget och därmed inte vilar på 
vetenskaplig grund. 

10. Synpunkter på risken att bufferten rör sig uppåt i deponeringshålen 

Bufferten åtgörs som bekant av bentonit, vars egenskaper som sagt utgör en central del av KBS-
metoden. Föreningarna har tagit del av sökandens årsrapport från Äspö-laboratoriet för 2012, SKB-
rapport TR-13-10 ”Äspö Hard Rock Laboratory: Annual Report 2012”14. I den del av årsrapporten 
där man återrapporterar det tyska arbetet i prototypförvaret, skriver sökanden att ledningar till 
mätsonder i bufferten hade dragits loss eftersom bufferten rest sig ”in the range of decimeters” ur 
deponeringshålen. Detta nämns även i SKB-rapporten ”P-13-39 Prototype Repository – Sensor data 
report (Period 010917–130101) Report No 25” från mars 201415. I båda fallen anges att detta var 
oväntat. 

Föreningarna anser att sökanden måste förklara varför det som hänt var oväntat och hur det som hänt 
kan ha påverkat mätningarna och resultatet av prototopförvarsförsöket. Föreningarna har förstått att 
sökanden numera planerar att försöka stoppa en liknande situation med något slags lockkonstruktion 
i ett slutförvar. Föreningarna gör gällande att sökanden måste visa att detta kommer att fungera i den 
föreslagna slutförvarsmiljön. 

11. Fortsatta synpunkter på behovet av att sökanden redovisar analyser gjorda av från 
sökanden oberoende expertis 

Föreningarna har i ett flertal yttranden betonat vikten av att sökanden redovisar analyser gjorda av 
från sökanden oberoende expertis. 

Föreningarna konstaterar utgående från granskningen av sökandens kompletteringar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten att sökanden i stort sett endast anlitar konsulter och medarbetare som 
man arbetat med under lång tid i arbetet med kompletteringar. Detta har lett till att det som 
tillkommit i sökandens svar generellt sett inte ger svar av den kvalitet som behövs för att ansökan ska 
kunna prövas. Föreningarna menar att inom områden där det finns osäkerheter om kunskapsläget, 
måste det till från sökanden oberoende undersökningar. Den nuvarande situationen är inte 
tillfredställande. Att sökanden använder konsulter som i stort sett endast arbetar åt sökanden betyder 
                                                        
14 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/TR-13-10.pdf 
15 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/P-13-39.pdf 
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att de lika gärna kunde vara en del av sökandens bolag. Detta gäller exempelvis Clay Technology 
AB som diskuterats i avsnitt 8, men även andra av de konsulter som yttrat sig i underlag i 
frågeställningar som är avgörande för att kunna bedöma tillförlitligheten i säkerhetsanalysen. Att en 
”extern konsult” anlitas betyder dessvärre inte att man kan förvänta sig att de underlag som tagits 
fram har tillkommit under förhållanden som kan betecknas som oberoende eller fristående.. 

Föreningarna anser att sökanden i kompletteringsfasen måste presentera oberoende underlag i de 
frågeställningar som kan anses vara avgörande för att säkerhetsanalysen ska kunna bedömas på ett 
fullgott sätt. Annars kan inte ansökan anses vara tillräckligt komplett för att prövas. 

12. Fortsatta synpunkter på behovet av kvalitetssäkring av och insyn i sökandens forskning 
och utveckling om funktionen av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera 

Föreningarna har i ett flertal yttranden betonat vikten av att sökandens forskning kvalitetssäkras och 
att det blir en ökad möjlighet till insyn i den forskning som sökanden utför. 

Föreningarna anser att frågeställningen om hur koppar beter sig i syrgasfritt vatten är särskilt viktig 
vad gäller frågan om oberoende underlag. Föreningarna är medvetna om att 
Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdrag ute att utföra egna försök för att öka förståelse för frågan och 
menar att detta är mycket bra.  

I just frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten anser föreningarna att 
Strålsäkerhetsmyndigheten även skulle kunna vända sig till en konsult som sökanden använder för 
att genomföra undersökningar. Föreningarna menar att Karsten Pedersen vid Microbial Analytics 
Sweden AB, Micans, i Mölnlycke har den vetenskapliga integritet som behövs för att kunna utföra 
uppdrag även åt myndigheten. Eftersom den metod Pedersen har utvecklat förefaller vara utmärkt för 
att på ett nytt sätt studera kopparkorrosion i syrgasfritt vatten vore det utmärkt med ett projekt hos 
Micans som görs fullt öppet och inte med den sekretess som sökanden omsluter sitt forskningsarbete 
med. 

Föreningarna anser även att kvalitetssäkringen av de uppgifter som framkommit rörande leran i 
LOT-projektet som diskuterades i avsnitt 7 ovan skulle kunna genomföras genom direktkontakt med 
det tyska statliga forskningsinstitutet Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) 
som har genomfört omfattande studier av lera från olika projekt i Äspölaboratoriet, inklusive lera från 
LOT A2-paketet.  

Föreningarna anser att Strålsäkerhetsmyndigheten även bör ta kontakt med den pensionerade 
konsulteten Roland Pusch, numera professor emeritus vid Luleå tekniska högskola, som har 
genomfört uppdrag tidigare åt sökanden och har haft god insyn i sökandens arbete med lerforskning. 
Han kan tänkas inneha kunskaper som kan vara relevanta vid en kvalitetssäkring av sökandens 
forskning på lera. 

13. Synpunkter på sökanden underlag för risken för att jordbävningar påverkar slutförvaret 
och därmed hanteringen i säkerhetsanalysen SR-Site 

Föreningarna har under det senaste halvåret noterat uppgifter i media om att det har upptäckts att 
jordbävningar ägt rum i södra Sverige (Bollnäs16 och Vättern17) i samband med förra istiden. Dessa 
jordbävningar vars storlek varit större än som tidigare upptäckts eller av vissa forskare ansetts 
möjligt. 

                                                        
16 Sveriges Radio Vetenskap & Miljö, 2014-02-03: ”Gammal jordbävning nära Bollnäs väcker frågor 
om slutförvar”, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5773884 . 
17 Sveriges Radio Vetenskap & Miljö, 2014-04-03: ”Spår efter dramatisk jordbävning i Vättern”, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=10924&artikel=5822786 . 
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Föreningarna har i tidigare yttranden med krav på kompletteringar efterfrågat från sökanden 
oberoende analyser av jordbävningsriskerna för ett slutförvar för använt kärnbränsle. De analyser 
som sökanden gjort är probabilistiska och den bedömning som görs av den största möjliga storleken 
av jordbävningar som kan ske är viktig för utfallet av analysen. De upptäckter som gjorts kan 
påverka bedömningen av vilken storlek på jordbävning som kan bli aktuell i framtiden och därmed 
säkerhetsanalysen.  

Föreningarna anser att den nya kunskapen måste vägas in för att bedöma kompletteringsbehovet av 
slutförvarsansökan vad gäller underlaget för risker med jordbävningar. 

14. Synpunkter på kunskapsutvecklingen för användningen av djupa borrhål för slutförvaring 
av använt kärnbränsle och sökandens vägran att redovisa djupa borrhål som en alternativ 
utformning av geologisk deponering 

Föreningarna har i tidigare yttranden framfört att sökanden ska göra en fullgod jämförelse mellan 
den sökta KBS-metoden och metoden djupa borrhål som en alternativ utformning av geologisk 
deponering. I sökandens yttrande till mark- och miljödomstolen 2013-11-18 (ab 287) har sökanden 
sagt att ansökan ska kompletteras med en jämförande bedömning mellan djupa borrhål och KBS-
metoden. I dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten har sökanden sagt att detta ska göras genom att 
uppdatera SKB-rapport R-10-13, ”Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål 
för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle”, Bertil Grundfelt, Kemakta Konsult AB, 
september 201018. Denna rapport har föreningarna i sitt yttrande 2011-06-01 och med bilagorna 4 
och 5 (ab 146) som grund bedömt vara gravt missvisande och baserad på daterade uppgifter. 
Sökanden har inte skickat in rapporten som underlag i prövningen enligt miljöbalken. 

Föreningarna anser att det är bra att sökanden avser att komplettera med en jämförelse mellan den 
alternativa utformningen av geologisk deponering djupa borrhål och sökandens KBS-metod. Vid en 
sådan jämförelse måste den senast tillgängliga informationen användas. Föreningarna pekar på tre 
rapporter som utkommit mellan 2012 och 2014 som kan vara av särskild betydelse, nämligen: 

1. A. John Beswick, Fergus G. F. Gibb, Karl P. Travis "Deep Borehole Disposal of Nuclear 
Waste: Engineering Challenges", Proceedings of the Institution of Civil Engineers, April 
201419 

2. Bill W. Arnold, m.fl., "Deep Borehole Disposal Research: Demonstration Site Selection 
Guidelines, Borehole Seals Design, and RD&D Needs", Prepared for U.S. Department 
of Energy Used Fuel Disposition Campaign, Sandia National Laboratories, FCRD-
USED-2013-000409, SAND2013-94, October 25, 201320 

3. Bill W. Arnold, m.fl., "Research, Development, and Demonstration Roadmap for Deep 
Borehole Disposal", Prepared for U.S. Department of Energy Used Fuel Disposition 
Campaign, Sandia National Laboratories, FCRD-USED-2012-000269, SAND2012-
8527P, August 31, 201221. 

                                                        
18 http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-10-13.pdf 
19 http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_borehole_disposal_of_nuclear_waste-
engineering_challenges_Beswick_Gibbs_Travis_Proceedings_of_the_Institution_of_Civil_Engineer
s_April_2014.pdf . 
20 http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_Borehole_Disposal_Research-
Demonstration_Site_Selection_Guidelines_Borehole_Seals_Design_and_RD&D_Needs-
Arnold_et_al-preparted_for_DOE_by_Sandia_National_Laboratories_FCRD_USED-2013-
000409_SAND2013-9490P_Oct_25_2013.pdf . 
21 
http://www.mkg.se/uploads/DB/FY12_Research_Development_and_Demonstration_Roadmap_for_
Deep_Borehole_Disposal-Arnold_et_al-
preparted_for_DOE_by_Sandia_National_Laboratories_FCRD-USED-2012-000269_SAND2012-
8527P_Aug_31_2012.pdf  
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Föreningarna vill betona att alla tre rapporterna är framtagna inom det amerikansk-ledda konsortium 
som är baserad vid det statliga energilaboratoriet Sandia National Laboratory och som arbetar på 
uppdrag åt amerikanska energidepartementet för att genomföra ett pilotprojekt för att utveckla 
slutförvaring av kärnavfall med metoden djupa borrhål. Avsikten är att borra ett demonstrationshål 
och utvärdera detta inom 5 år. Budgeten för budgetåret 2015 som börjar den 15 oktober 2014 är USD 
8 miljoner. Budgeten för hela projektet är på USD 70 miljoner. 

Föreningarna vill slutligen även hänvisa till Kärnavfallsrådets senaste kunskapsbeskrivning av läget 
inom kärnavfallsområdet från februari 201422. I avsnitt 3 gör rådet en beskrivning av kunskapsläget 
om djupa borrhål. Rådet sammanfattar läget med följande slutsats: 

”Ett slutförvar för kärnavfall i djupa borrhål har många fördelar som är kopplade till de 
gynnsamma geologiska förhållandena på tilltänkt förvarsdjup. Kärnavfallsrådet kan även 
konstatera att konceptet uppfyller icke-spridningsavtalet, då avfallet i stort sett är 
oåtertagbart, men att metoden i dagsläget inte är färdigutvecklad. Det finns oklarheter i hur 
samverkan mellan olika processer (termisk-hydrologisk-bergmekanisk) påverkar 
rörligheten och därmed transportmöjligheterna för t. ex. aktinider. Till detta återstår flera 
svåra frågor bland annat hur riskerna i anslutning till själva deponeringen ska hanteras.” 

Föreningarna håller med om rådets konstaterande att metoden djupa borrhål inte är färdigutvecklad 
men menar att detta är ett val sökanden gjort. Om sökanden hade lagt erforderliga resurser på att 
utveckla djupa borrhål hade dessa frågor varit avklarade idag och en bättre metod än KBS-metoden, 
både vad gäller långsiktig strålsäkerhet och fysiskt skydd, hade funnits tillgänglig att använda. Nu 
kommer i stället dessa frågor att hanteras av det amerikanska konsortiet och inom en relativt snar 
framtid kommer den alternativa metoden att finnas tillgänglig. Metoden är med största sannolikhet 
betydligt bättre än sökandens KBS-metod. Skälet till att en färdigutvecklad metod inte finns 
omedelbart tillgänglig idag är ett resultat av sökandens val att inte utveckla metoden trots att 
regering, myndigheter och andra aktörer sedan lång tid tillbaka betonat vikten av att sökanden på ett 
seriöst sätt undersöker alternativa metoder.  

15. Synpunkter på sökandens hantering av frågan om en inlandslokalisering 

Föreningarna har noterat att Strålsäkerhetsmyndigheten 2013-12-17 har begärt en komplettering av 
ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle, Hultsfred som alternativ. Avsikten med begäran att 
få ett bättre underlag om storregionala grundvattenströmmar och salthalt på djupet vid en 
inlandslokalisering kan ge fördelar vad gäller långsiktig strålsäkerhet. Även föreningarna har ställt 
krav på denna komplettering i yttranden 2012-06-01 (ab 146), och 2013-10-15 (ab 274-276) men 
dessa krav har avvisats av sökanden. Vad föreningarna har förstått kommer sökanden att göra en 
komplettering i denna fråga i juni 2014. 

Föreningarna vill betona att denna lokaliseringsfråga är väldigt viktig och att sökanden på eget 
initiativ valde bort en inlandslokalisering vid platsvalet då de kustnära kommunerna Oskarshamn och 
Östhammar i början av 2000-talet. Samtidigt finns det ett flertal andra frågeställningar som rör 
lokaliseringsfrågan där föreningarna har ställt krav på kompletteringar för att ansökan ska anses vara 
komplett nog för att prövas. 

16. Synpunkter på sökandens hantering av frågan om redovisning av nollalternativet 

Föreningarna har i yttranden 2012-06-01 (ab 146), och 2013-10-15 (ab 274-276) ställt som krav att 
redovisningen av nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, innehåller ett scenario 
där det använda kärnbränslet överförs till en torrförvaring som kan vara strålsäkerhetsmässigt 
säkrare. Sökanden har avvisat kravet och anser att beskrivningen av nollalternativet. Även 

                                                        
22 ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014: Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande”, 
SOU 2014:11. Finns för nerladdning på: 
http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/sou_2014_11_webb_m_omslag.pdf . 
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Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en liknande begäran om komplettering. Vad föreningarna har 
förstått kommer sökanden att komplettera till Strålsäkerhetsmyndigheten med ett sådant scenario i 
juni 2014 men sökanden anser fortfarande att scenariot inte ska tillhöra redovisningen av 
nollalternativet. 

Föreningarna menar att sökanden genom sitt agerande försvårar prövningen av ansökan genom att i 
onödan bestrida kompletteringar som endast är till för att ge en bättre helhet i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

17. Avslutande kommentar 

Avslutningsvis vidhåller föreningarna att kompletteringsbehoven i ansökan fortfarande är så 
omfattande att ansökan inte kan kungöras. Miljökonsekvensbeskrivningen är alltjämt behäftad med 
så allvarliga brister att den inte kan godtas som underlag för själva ansökan. Det rör sig till en stor 
del om brister av en sådan art som sökanden måste komma till rätta med i ett initialt skede, innan en 
formell ansökan kan anses vara till hands. 

Det föreligger fortfarande bland annat svårartade brister, i synnerhet när det gäller: 

• Redovisningen av alternativa metoder och platsval, 
• Inventeringar av skyddade arter i området och verksamheternas påverkan på riksintressen och 
skyddade områden, 
• Hållfastheten i naturliga och tekniska barriärer, särskilt den vetenskapliga kvaliteten i bedömningar 
av hur koppar och bentonitlera uppträder i ett slutförvar, 
• Möjligheten för slutförvaret att motstå de påfrestningar som det kommer att utsättas för under 
upprepade istider, inklusive jordbävningar, 
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