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Oen här rapporten om granskningen av SKB^sFud-program 2010 hartagits fram på uppdrag av 
siutförvarsenheten vid Östhammars kommun.Rapporten omfattar del l t i l l och med deilV.Oe 
synpunkter som framförs här är enhartförfattarens egna och överensstämmer inte nödvändigtvis 
med kommunens ståndpunkter. 

SKB planerar att imars 2011 lämna in en ansökan för att hygga ett slutförvarför använt kärnhränsle. 
Slutförvaret ska enligt SKB̂ s planer hyggasiSödervikeni^orsmark.Eninkapslingsanläggning ska 
också hyggas meniSimpevarp intill den nuvarande ^lah-anläggningen.lnkapslingsanläggningen och 
^lah kommer att utgöra en gemensam enhet, ^link. 

Oen här granskningen har somsyfteat t varaett underlag tillösthammars kommunspågående 
granskning. Enligt min mening är Fudprogram 2010 relativt lättläst och välstrukturerat. Oock, har 
tiden för granskningen varit knapp och vissa frågor som eventueilt inte tas upp här, kommer kanske 
att bli aktuella vid ett senare tillfälle, t.ex vid granskningen av SKB̂ s kommande ansökan. 

Eud-program 2010 är det sista programmet för forskning, utveckling och demonstration av metoder 
för hantering och slutförvar av kärnavfall som SKB lämnar till SSIVI innan ansökan. Oen långsiktiga 
säkerhetsanalysen SR-Sitekommer att ingå som ett viktigt underlag till ansökan. Eftersom SKB̂ s 
ansökan kommer att lämnas några månader efter Eudprogram 2010, saknas självklart en del 
information som skulle vara av stort värde för att hedömaallsidigheteniSKB^s ljudprogram 2010. 
Oetta minskar dock inte värdet av SKB̂ s program eftersom det hör finnas ett visst mått av fle^ihilitet 
under programmets utförande för att ta hänsyn tillkommentarer som kan visasig viktiga under 
granskningsperioden för ansökan. 
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Sammanfattnini 

Ur min granskning av Fud-program 2010 lyfter jag fram fyra frågor. Läsaren kommer att märka att 
erosion och kanalbildning i buffert- och återfyllning inte är med. Anledningen till det är att jag ser 
dessa frågor som teknikfrågor som kommer att kunna bemästras även om det kräver omfattande 
tester för att SKB ska få den erfarenhet som behövs för att placera bentoniten så att det förväntade 
initialtillståndet kan uppnås. Självklart kommer man inte att kunna undvika vissa bentonitförluster. 
Det kommer också att bli svårt att få en perfekt tätning så att kanaler ("piping") inte uppstår. 
Bedömning av grad av tillåten erosion och kanalbildning bör framgå i den långsiktiga 
säkerhetsanalysen SR-Site, som ingår i ansökan. 

1) Utgör slutförvaret "ett svaghetsplan"? 

SKB har kommit till slutsatsen att förvaret inte utgör ett svaghetsplan (ska motiveras i SR-Site). 
Tekniken för att mäta de relativt höga spänningarna i undersökningsborrhålen på slutförvarsplats har 
inte varit tillfredställande. Eftersom det är en så pass viktig fråga föreslår jag att nya mätningar ska 
göras "in-situ" dvs. på förvarsnivå (om SKB får gräva sig ner!). De nya mätningarna ska också 
användas av SSM:s experter i bergmekanik för att göra egna beräkningar för KBS-3V och eventuellt 
för KBS-3H, som är gränssättande för förvarets fysiska integritet. 

2) Kan temperaturen på ytan av kopparkapseln tillåtas vara över 100°C? 

Om temperaturen på ytan av kopparkapseln tillåts vara över 100°C kommer också temperaturen i 
bentoniten närmast kapseln att vara över 100°C även om det finns en luftspalt mellan bentoniten 
och kapseln. I ett relativt torrt berg som i Forsmark kommer det att bildas ånga i spalten som genom 
naturlig konvektion cirkulerar i bentoniten och transporterar korrosionsämnen från berget till 
kapselns yta. Salter kommer att deponeras på ytan genom en mycket mer "effektiv" process än via 
diffusionen i vattenmättad bentonit (se SR-Can). Förutsättningarna för SKB:s beräkningar måste 
granskas igen och nya beräkningar göras (eventuellt också av SSM:s experter). 

3) Är en alternativ design av kopparkapseln nödvändig? 

Frågan är inte avgjord om korrosion i syrefritt vatten eftersom de aviserade korrosionsexperimenten 
tar sin tid. Enligt förespråkarna av korrosion i syrefritt vatten, skulle man kunna lösa problemet 
genom att t.ex. minska tjockleken på kopparkapseln och kompensera det med ett lager titan doppat 
med palladium för att motstå korrosionsangreppen de första 1000 åren. Detta skulle bla innebära att 
projektering av Inka skulle behöva ändras. Frågan kan inte avgöras innan ansökan är i hamn men 
borde kunna avgöras under granskningsperioden, anser jag. 

4) Hur påverkas bergspänningarna av 6000 "värmeelement" (kapslar) under de första 100 till 200 
åren? 

Jag anser att under perioden för Fud-program 2010 bör SKB kunna utveckla en storskalig modell i tre 
dimensioner för uppvärmning av berget under de första 100 till 200 åren efter förvarets förslutning. 
Temperaturfältet som genereras av 6000 varma kapslar täcker en ansenlig yta och kan eventuellt 
påverka vattenrörelserna och bergspänningarna i förvarets närområde även om berget är relativt 



torrt.Detfinnsidagtillräckligt kraftfulla superdatorerilandet som klararen sådan uppgift. Detsom 
saknasärnya metoder som rutinmässigt kan användas för att bestämma värmekonduktivitetistora 
bergvolymer,somärfallet med förvaret. 



Dellav SKB̂ s rapport berör både Oskarshamns och Östhammars kommun.Därmed är mina 
kommentarer och synpunkteridetta avsnitt gemensamma för de båda kommunerna,istort. 

Iden härgranskningen har jagföljt delvis uppläggetiFudprogram2010^11varvidkommentarertill 
många frågor återkommer på olika ställen pga att de tas uppiSKB^sFud-rapport på olika ställen och 
kan ses från olika synvinklar.Ett exempel ärfrågan om ett eventuellt markförvarför mycket lågaktivt 
avfall som återkommerfleragångerirapporten. 

lag placerar mina kommentarer under de avsnitt som de hörtilliSKB^s rapport. 

^ p ^ ^ ^ ^ l l ^ n d ^ r ^ ^ l v ^ r k ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ d r ^ 

En generell observation som riktar sig både mot myndigheterna och SKB ärföljande^ hantering av 
radioaktivt avfall regleras (se sid.23)avfleralagar.Studsvikslagen ska enligt en särskild lag upphöra 
att gälla denljanuari 2012 ^j.F^åvilketsätt kan detta påverkar Fud-program 2010 och SKB̂ s 
uppdragistort7 

^^^O^tr^di^^ktlv^^v^^ll^t^^d^t^^v^^d^k^r^br^n^l^t 

Avfallet delas (sid.26) efter radioaktivitet i^a) mycket lågaktivt,b)lågaktivt, c) medelaktivt d) 
högaktivt.lFud-program 2010 nämner man att en eventuell placering av mycket lågaktivt avfall 
skulle kunna varaiSFR men samtidigt pratar man om att bygga ett nytt markförvar(seFig.l l , sid. 
2 ^ ^Efter cirka SO år har radioaktiviteteniavfallet sjunkittill samma nivå somiden omgivande 
naturen och avfallet är då inte längre farligt ur strålningssynpunkt". Kvarstår inte den kemiska 
toxiciteten7Flur ser miljöskyddslagen på detta7Detärönskvärt att SKB blirtydligare om markförvar 
inom rivningsverksamheten vid nästa Fud-program. 

^ ^ ^ ^ n l ^ ^ i ^ ^ r i ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ r n ^ t 

F̂å sid.31sägsB^Vidårsskiftet200^2010fannsS0S0tonbränsle(räknatsom ursprunglig mängd 
uran)ianläggningen.SKBhartillståndattlagraBOOOtonbränsleianläggningenmenkanviden 
övergång genom att använda endast kompaktkassetteribassängerna öka lagringskapaciteten till 10 
000 ton bränsle".IVIen under punktens.2 (sid.SO) sägs att om nya reaktorerfasas in innebär det en 
drifttid för kärnkraften på sammantaget upp till 130 år.Vidare(sid.51)B^lab kommer att användas 
under en period som sträcker sig in på 2100-talet".IVIen enligt SKB̂ s riskanalyser av ^lab^Olinkvar 
sannolikheten för ett missöde(en händelse som är mer allvarlig än en störning) en sannolikhet p å l 
^dvs. ett missöde på 100 år.År^lab3ettt i l l talande alternativ eller börSKB fundera på ett nytt sätt 
attmellanlagrahögaktivtavfall7 

^ ^ ^ r ^ ^ p r ^ r ^ r ^ r ^ ^ ^ l ^ ^ 

SKB överväger(s. ^6) möjligheten att slutförvara mycket lågaktivt avfall från rivningen av 
kärnkraftverkeniettmarkförvar.En förstudie har avslutats enligt SKB.Detvore intressant att 
summera resultatenien offentlig rapport om ett möjligt markförvar. 



2.2.2 Planering 

Om SFL (sid. 47) sägs: "Förvarets lokalisering är fortfarande en öppen fråga. Parallellt med arbetet att 
utveckla förvarskonceptet kommer platsvalsprocessen att pågå". Har SKB inte tänkt sig att SFL ska 
vara i Östhammars kommun? Finns det alternativa kandidatplatser? I så fall bör SKB precisera, helst 
under den nuvarande Fud- perioden, vilka dessa potentiella platser är. 

2.3.3 Förslutning och möjl ighet t i l l återtåg 

På sid. 48 tas frågan upp om förslutning och möjlighet till återtåg. Möjlighet till återtåg kan försvåras 
ordentligt om SFL byggs i närheten av slutförvaret. Anledningen är att SFL som är ett förvar för 
långlivat avfall, inte har en isolerande funktion som är fallet med kärnbränsleförvaret1. Svårigheten är 
att de långlivade nuklider som inte når biosfären (det ytnära ekosystemet enligt SKB) kommer att 
finnas spridda i berget i närheten av kärnbränsleförvaret och kan därmed utgöra en "barriär" som 
begränsar framtida generationers möjlighet att medvetet återta det använda kärnbränslet. 
Svårigheten till återtåg ökar så klart med tiden. 

3 Flexibil itet v id ändrade förutsättningar 

Genomförandet av Loma- och Kärnbränsleprogrammet har en aktuell tidshorisont på 75 år (s. 49, rad 
1-2). Frågan är om "flexibilitet vid ändrade förutsättningar" skulle kunna innebära att slutförvaret i 
Forsmark kan gå över till att bli ett "evigt" mellanlager, ett flerhundraårigt sådant. Östhammars 
kommun bör vara observant på denna aspekt och fundera över om man skulle vilja sätta en tidsgräns 
för förslutning av förvaret eller kan man acceptera en obestämd tidsgräns? Det första alternativet 
innebär så klart att ett nytt förvar måste byggas, om landets kärnkraftprogram skulle utökas i 
framtiden. 

1 Jag använder på flera ställen i dokumentet SKB:s ordval "kärnbränsleförvaret" istället för "slutförvar för 
använt kärnbränsle". I texten används också "KBS-3 förvar" med samma betydelse som "slutförvar för använt 
kärnbränsle". 



"SKB nämner även möjligheten att eventuellt slutförvara mycket lågaktivt rivningsavfallimarkförvari 
stället föriSFR"(s.5S).Fördelen med SFR är att eventuella kemisktoxiska ämnen är bättre isolerade 
från ekosystemet, men förutsättningen är att den typen av avfall inte påverkarSFR:s långsiktiga 
radiologiska säkerhet.Det krävs således att man tar hänsyn till det,inästa säkerhetsanalys förSFR 
som ska lämnas in år 2013. 

5^3.2 Överordnade l^rav på anläggningen 

Linder överordnade krav på anläggningen (S.3.2, sid. 70) anges att SFR dimensioneras bla för 
slutlagring av stora komponenter inklusive hela BWR-reaktortankar^tor^ kraftigt neutronaktiverade 
interndelar.lnnehåller dessa delarobetydliga mängder av långlivat avfall? 

"En stor källa till osäkerhet är möjligheten att en del av rivningsavfalletfriklassas eller placeras! 
markförvariställetförSFR, se avsnitt S.S". Vidare (s. 77):"... villkoren för deponering ges från fall till 
fall avSSIVI, då generellttillämpbaraföreskrifterförmarkförvaring saknas".r^lär planerar SSIVI att 
publicera sina föreskrifter?Flur pass harmoniserar de med ELI:s föreskrifter som jag antar är 
överordnade de svenska föreskrifterna om behovet av tolkningsföreträde uppstår?Och hur pass 
harmoniserar de med IAEA:s föreskrifter? 

SKB anger uppskattade volymerför olika typ av avfall samt lagringskapacitet,iolikaavsnitti 
rapporten. Direkt under avsnitt S.3"Lltbyggnad av slutförvaretför kortlivat radioaktivt avfall" (s.6S), 
nämns att lagringskapacitet efter utbyggnaden av SFR skulle bli 203 000m^(63 000^140000), men 
detta bör rimligtvis inbegripa driftavfall, rivningsavfall, mycket lågaktivt avfall och utrymme för 
mellanlagring av långlivat avfall.Linder avsnitt S.3.2"Överordnade krav på anläggningen.IVIängd 
kortlivat driftavfall" (sid.71), sägs att kortlivat driftavfall beräknastill 65 OOOm^.lnästa stycke sägs 
att kortlivat rivningsavfall beräknas till SSOOOm^.^lågonannanstansitexten nämns 10 OOOm^ 
långlivat avfall, varav mellanlagring av långlivat avfalliutbyggnaden av SFR beräknas till 2600m^(sid. 
72). Det skulle öka tydligheten om SKB presenterar en sammanfattande tabell över alla dessa 
volymer. 





^2B^IDeveran^tvrmodel l 

Redan under Fud-program 2007 strukturerade SKB teknikutveckling med hjälp av produktionslinjer 
som indeladesibränslelinjen, kapsellinjen, buffertlinjen, återfyllnadslinjen,förslutningslinjen och 
berglinjen.För att ta stegetfrånprinciplösningartill en industrialiseringsprocess beskriver SKB en 
metodförteknikstyrningsom man kallaren ^^o^^ ty^^o^^ för tekn ikutveck l ing. FörfalletOlink 
och Kärnbränsleförvaretvilarleveransstyrmodellen på konstruktionsförutsättningar som beskrivs! 
rapporten "Design promisesforaKBS3Vrepository based onresults from the safetyassessment SR 
^an and somesubsc|uentanslyses"^(SKB referens ^9-1^).Metodiken som lär användasistora 
industriella projekt, indelasiett antal faser. 

Östhammars kommun hartidigare pekat på bristeriSKB:s beskrivning om hur man garanterar en 
kvalitetssäkring inom kärnbränsleprojektet. Leveransstyrmodellen kan vara ett svar på kommunens 
tidigare kritik gällande dessa aspekter. För den som inte är invigditermer och begrepp som används 
av leveransstyrmodellen kan det ändå vara svårt att se hur kvalitetskraven går handihand med 
teknikstyrningen inom referensutformning av bränslelinjen, buffertlin^en, etc. Det krävs väldigt 
mycket från olika kontrakterade företag som ska installera el, vvs, telekommunikationer,etc. Detta 
illustreras med två exempel: 

a)inomåterfyllnadslinjen har utvecklingsarbetet som mål bl.a.att"...itillräcklig grad förhindra så 
kallade"pipingerosion"ibuffert och återfyllning".Vad innebär"tillräcklig grad" och hur 
kvalitetssäkras denna gradidet dagliga arbetet underflera årtionden? 

b) hur ser man till att olika leverantörer som SKB kontrakterar,jobbaritakt så att man undviker att 
försenat jobbiet t led inte sprids till nästa led och detta utan att leverantörer inte tummar på ÔA 
("0^ualityAssurance",Kvalitetssäkring)? 

Därföranserjag att en dedicerad och översiktlig rapport om kvalitetssäkring inom varje 
produktionslinje börtas fram under perioden för Fudprogram 2010. Rapporten, som kan ses som 
preliminär kunde utgöra stommen till de detaljerade kvalitetssäkringsrapporter som SKB måste ta 
framisinom tid, men skulle ändå kunna fungera för myndigheter och andra aktörer som en garanti 
för att SKB kommer att klara de enorma kvalitetssäkringskrav som behövs för ett projekt som 
kommer att sträcka sig under decennier. 

Iresten av dokumentettar jag upp, förvarje produktionslinje, teknikutveckling (från del III) och 
forskning för analys av långsiktig säkerhet (från del IV).undantaget är buffert,återfyllning och 
produktionslinjerna därforskningföranalysav långsiktig säkerhet behandlas gemensamt. 



Bränslelinjen 

9.3.10 Sammanfattning 

Angående planerad status för teknikutvecklingen anser jag att Tabellen 9-1 (s. 125) sammanfattar 
tydligt SKB:s planerade teknikutveckling. Dock är tabellen oklar på en punkt: handlar tabellen bara 
om KBS-3V eller också om KBS-3H? Man skulle kunna tolka att "Alternativa metoder för deponering 
och återfyllnadssekvenser" för "Buffertlinjen", under kolonen "Inför byggstart" där man nämner 
"Eventuellt beslut om ändrad referensutformning" pekar på en övergång från KBS-3V till KBS-3H. Ett 
KBS-3H förvar skulle också motivera "Underlag för eventuell revidering av konstruktions
förutsättningar för återfyllnad och plugg klart". Det är att notera (s. 124, avsnitt 9.3.9) att SKB och 
Posiva har bestämt sig nu "att fortsätta utvecklingsarbetet, med huvudmålet att utveckla tekniken 
för KBS-3H så långt att det i en senare etapp är möjligt att demonstrera tekniken i full skala". 

10.4 Vatten och vattenånga 

Det finns två metoder för att torka bränslet. "Beträffande skadat bränsle finns det osäkerheter om 
metodernas förmåga att driva ut vattnet genom så kallade "pinholes" i bränslekapslingen är 
tillräcklig. Dessutom finns det osäkerheter om förmågan att driva ut vatten ur PWR-bränslets 
styrstavar..."( s. 130). Bränslet lagras flera decennier under vattnet i CLAB-bassängerna. Hur 
påverkas bränslets åldrande i detta fall i jämförelse med motsvarande bränsletyp som förvaras i torrt 
mellanlager? Det är frågor som har betydelse för den långsiktiga säkerhetsanalysen. 

10.5 Kriticitet 

SKB kommer att utreda vilken geometrisk konfiguration i kapseln som är mest reaktiv (s. 130). "SKB, 
Posiva och Några planerar en serie workshops för att ytterligare utreda konsekvenser av förändrade 
geometrier i kapseln på grund av deformation och omvandling av insatsen". Det är av stor vikt att 
SSM deltar i dessa workshops för att effektivt kunna följa detta spörsmål. 

22 Bränsle 

Det använda bränslet som ska slutförvaras (s. 255), består huvudsak av bränsleelement från 
kokvatten reaktorer (BWR-reactor, Boiling Water Reactor) och från tryckvattenreaktorer (PWR-
reactor, Pressurised Water Reactor). Bränslemängden från dessa reaktorer (så kallade inventarium) 
är cirka 12 000 ton men det förekommer också 23 ton Mox- bränsle, 20 ton bränsle från Ågesta 
reaktorn och mindre mängder bränsle från experiment i Studsvik. 

Kärnbränslet mellanlagras idag i CLAB och ska enligt SKB:s plan inkapslas i CLINK anläggningen. Det 
krävs att bränslet torkas innan och kraven som ställs för att möta den långsiktiga säkerheten är: att 
atmosfären i kapseln ska innehålla minst 90 % argon och max 600 gram vatten för att, bland annat, 
minimera korrosionen av bränslet inne i kapseln. Det finns två metoder för att torka bränslet. SKB 
har ännu inte valt metod även om man 2006 har lyft i sin Clink-ansökan vakuumtorkning (den andra 



metoden ärtorkning med varm luft).Svårigheterna verkar störst när det gäller PWR-element. 
"Beträffande skadat bränsle finns det osäkerheter om metodernas förmåga att driva utvattnet 
genomså kallade"pinholes"ibränslekapslingenärtillräcklig. Dessutom finns det osäkerheter om 
förmågan att driva utvatten ur PWR-bränslets styrstavar ..."(s.130).SKB säger också att man ska 
utreda vidare hur man hanterar"PWR-bränsle som inte uppfyller kriticitetsvillkoren". 

Det ärtydligt att SR-Site analysen ärviktig för att kunna planera fortsatt forskning och behov av 
teknikutveckling inom "bränslelinjen". 

22.2.6 Bränsleupplösning. Slutsatseri^ud 2007 och dess granskning 

SKB har under perioden gjort omfattande studier om bränsleupplösningsmekanismer (ses. 260264) 
som inbegriper de nya bränsletyperna med hög utbränningsgrad. Dessa bränslen blir aktuella när 
man uppgraderar de befintliga kärnkraftverken. Studierna pågårfortfarande och de nödvändigtvis 
preliminära data om osäkerheternaibränsleupplösningshastigheterna bör motiverasiSRSite om det 
saknas mer definitiva data från experimenten att referera till. 

Inför den långsiktiga analysen SR-Site är detviktigt att man anger osäkerheternaibränsle-
upplösningshastigheterna för att möjliggöra känslighetsanalyser av radionuklidutsläpp från kapseln 
(även om dessa värden kan ses som preliminära). 

nyvunnen kunskap sedan Fud 2007 

Nyforskningvisar att det behövs lågtvätgastryck för att bromsa,inärvaro av järn, bränsle
upplösningen ^4,5j. Om vatten penetrerar en kapsel kommer både vätgas och järninsatsen att spela 
en viktig roll för bränsleupplösningen. Fortsattforskning om dessa bromsningsmekanismer bör 
därför ges högsta prioritet och resurser. Detta forskningsområde har stor betydelse för utökad 
förståelse och för att kunna reducera osäkerheternaikommandesäkerhetsanalyser(efter SRSite). 

22.2.7 Speciering av radionuklide^kolloidhildning.Slutsatseril^ud 2007 och dess granskning. 

SKB harförut inte betraktat återfyllningitunnlarna som en barriär.Detta var ett konservativt dvs. 
pessimistiskt antagande men SKB ser idag återfyllning som en barriär.Radium som bildas av 
uransönderfall är en av de stora bidragsgivarna till dos och därmed till riskidet långa perspektivet. 

Medfällningsprocesser av radiuminärvaro av bariumisulfatrika vatten ärav storvikt om det skulle 
skeitunnlarnas återfyllning. Jag anser också att detta forskningsområde ska ges hög prioritet. 

11.2 nuläge och program. BarriärfunktioniKärnbränsleförvaret 

SKB nämner (s.!35)följande: "De omfattande hållfasthetsanalyserna ger underlag för en värdering 
av de uppställda specifikationerna, som endera ska verifieras eller om skäl finns förändras eller 
kompletteras". Detta börtydliggörasgenom att referera till behov inom säkerhetsanalysen, därför 



att påståendet ger intrycket av att om man inte klararvissa specifikationskrav kan man bara "tänja 
något" på dessa krav. 

11.2 nuläge och program. Sammanfattning av nuläge och program 

Tabell l l l ( s . l 3 7 ) är mycket intressant därför att SKB tydligtvisar myndigheternas kommentarer på 
Fudprogram 2007 gällande teknikutveckling av kapseln, SKB:s nuläge och SKB:s program inom Fud 
program 10. 

Oförstörande provning(OFP)kommeri^LINKattgörasien miljö med starkt strålningsfält. 
Utrustningen för OFP måste således testasien sådan miljö för att säkerställa att elektroniken 
fungerartillförlitligt, något som kräverteknikutveckling.Jag ser inte att detta r yms iTabe l l l l l och 
anser att det bör ingåiFudprogram 2010. 

2^.2.7Korrosion kopparkapsel.nyvunnen kunskap sedan Fud 2007 

"Elektrokemiskimpedansspektroskopi har använts för att vidare utvärdera korrosionsmätningarna, 
men analyser av själva elektroderna är nödvändiga för att kunna dra slutsatser om de olika 
elektrokemiska mätmetodernas användbarhet ^2353^",sid.274.AngåendeLotförsöketsA2paket 
påstås några rader innan att olika metoder inte ger entydiga resultat (se också ^6j). 

Det kan hända att SKB:s och Posiva:s gemensamma sammanställning om kopparkorrosion som "är i 
det närmaste slutförd" kommer att bringa nya insikter över hela frågeställningen. Trots det, en kort 
beskrivning av status på de planerade experimenten om kopparkorrosion som ska göras av Uppsala 
universitet skulle ha varit på sin platsiFudprogram 2010. SKB:s och Posiva:s sammanställning kan 
också ge nya insiktervärdefullaförgranskningen av ansökan och därförvore det av intresse att ha 
den tillgänglig under 2011 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12.1 Krav och förutsättningar 

SKB hartagitfram en sk. referensutformningför bufferten, därettvisst antal krav harformulerats(s. 
149).Till referensutformning hör bl.a.ett buffertskydd vars funktion ärattförhindraalltförsnabb 
vattenmättnad.Även om Forsmark har ett"torrt berg" lär skyddet behövas förvissa kapselpositioner 
eftersom uppförande och driftfasen av KBS-3 förvaret ärväldigt lång och dettorra berget kan vara en 
källa till en ojämn vattenmättnad av bufferten. Också med hänsyn tagen till att SKB har en alternativ 
referensutformning där buffertskyddet skulle kunna slopas (s.!53)anservi att det skulle ha varit på 
sin plats att beskriva kort hur buffertskyddet ser ut och hur det förväntas fungeraipraktiken, 
speciellt därför att SKB redan har studerat"uppbyggnadavvattentryckibufferten ^124^" (sid.150). 



12.4^rototypförvaret 

IPrototypförvaret är deponeringstunnelnåterfylld med en blandning av bentonit och krossat berg. 
SKB kommer att bryta den yttre sektionen avförvaret bestående avtvå deponeringshål och 
tillhörande tunnel under 2011 (s.154).Eftersom granskningen av SRSite kommer att pågå under 
flera år är det avvikt att analysen av experimentet prioriteras och görs tillgänglig så fort som möjligt 
eftersom den kan ge kompletterande information av stort värde för granskningen. 

13.3 Krav och förutsättningarDpluggar 

Återfyllningslinjen omfattar enligt SKB"tillverkning, hantering och installation av återfyllning! 
deponeringstunnlarnaochideponeringshålens översta delar".Återfyllning som barriär mot 
radionuklidtransport innebärtvå krav enligt SKB: en låg hydraulisk konduktivitet(mindre än 1 0 ^ 
m^s)ochettsvälltryckstörreänO,lMpa^3j. 

Detfinns några frågor om"piping" (kanalbildning) och erosion av återfyllning att klargöra.Fig. 136 
visar en plugg som ska hindra utflöde avvattenurtunneln.Det är en viktig komponent! 
återfyllningen speciellt med tanke på nämnda processer av"p!ping" och erosion. Om 
deponeringstunneln ska återfyllas med bentonitimotsats till fallet med dagens prototypförvar (med 
sin blandning av krossat berg och bentonit) innebär det då att konstruktionen av ny plugg blir något 
annorlunda?Omsåärfallet, kommer den nya pluggen att färdigtestas under kommande Fud 
programperiod? 

14.2 nuläge och program 

Förslutningen av KBS3V inbegriper bl.a.stamtunnlar,transporttunnlar,centralområdet samt borrhål 
borradefrånytan(t.ex.undersökningsborrhål)ochfrånolikautrymmeniförvaret. Stam och 
transporttunnlarna kommer att fyllas med kompakterade block och pellets av svällande lera precis 
som deponeringstunnlarna. Ramp och schakt har en toppförslutning också bestående av krossat berg 
som kompakteras nertill 200 meter,med undantag för de första 50 meter som består av bergblock 
förseglade med kvartsbaserad betong (se Fig.142, s.167).Kravet på en riktigttät försegling sträcker 
sig under 200 meters nivån och nertill förvarets nivå, där själva berget har relativt få sprickor och är 
betydligt torrare än på ytan. Däremot kommer centralområdet att återfyllas med krossat berg som 
kompakteras. Återfyllningen är här inte lika tät. Jag observerar att motivet för detta val inte framgår 
iFudprogram 2010, men konsekvenserna av en högre hydraulisk konduktivitethär(dvs.större 
vattenflöde) bör belysasiden kommande SRSite analysen. 

14.2.2 Program 

Ett förenklat koncept om förslutningen av undersökningsborrhållen, som är enbart baserat på 
skrivbordsstudier,planerasavSKB(s.!6S).Det kommer att ske efter SRSite.Men själva SRSite 
analysen vilar på den aktuella referensutformningen (icke förenklade). Jag anser att 
förslutningskonceptetför undersökningsborrhål (se Fig.l43,s.l6S)börtestasexperimentelltigod 
tid speciellt med tanke på att SKB avser att (s.!69)"studeraförslutningskoncept som är enklare än 
den referensutformning som redovisasiaktuell version av linjerapporten förförslutning." 



12.1 Krav och förutsättningar 

Forskningsbehoven för buffert och återfyllningfinnsiFud-program2010samlade under kap.24 
eftersom grundmaterialet, leran, är gemensam både förSFR(Silon)och för KBS-3 förvaret (bufferten 
ideponeringshålenochåterfyllningenideponeringstunnlarna). 

SKB hartydligt specificerat (s.!49)de krav som en installeradbuffert måste uppfylla för att nå ett 
förväntat initialttillstånd.Forskningen runtSFR:s silon belyser hur en stegvisprocess fungerar.Silon 
är godkänd och byggd sedan länge men behovet att uppdatera kunskapen som är basen för nya 
säkerhetsanalyser gör att SKB forskar alltjämt runt bentonitens egenskaper. 

Aterfyllningen av deponeringstunnlarnaikärnbränsleförvaret ska utgöras av högkompakterade block 
av lOO^bentonit. Detta är ett nytt konceptsom ska vara ettsvartill gamla frågeställningar.Enligt 
SKB är bl.a. följande frågor mindre betydelsefulla när man går över till det nya konceptet: formation 
averosionskanalerispalten mellan bentonitblockenoch berget, kontroll över uppsvallning av 
bufferten, påverkan av höga salthalter på konduktiviteten.Dockärskillnaden mellan 
kompressabilitet mellan torra och vattenmättade förhållanden större änifallet med aterfyllningen 
med sandbentonit. Eftersom den erfarenheten om aterfyllningen som SKB harärfrån 
Prototypförvaret som vilarpå det gamla konceptet behövs nya experiment där SKB kan demonstrera 
att man behärskar konstruktionen av en tunnelsektion med det nya konceptet (kanske ett nytt mini 
Prototypförvar bör byggas?) 

24.1.10 Bentonitsammansättning 

BufferteniSFR:s silon består av ungefär6000m^ av bentonit. Under permafrosten kan silon frysa.På 
grund av sin stora dimension kan man fråga sig hurfrysningen kommer att utveckla sigitiden.Stora 
ojämnheter därtoppen av silon fryserförst och botten senare, kan ge upphovtill yttre laster som 
eventuellt kan skada silon mekaniskt. Finns det hållfasthetsberäkningar som visar hur silon påverkas 
av dessa eventuella påfrestningar under den första permafrostperioden? 

24.2.5 Vattentransportvid omättade förhållanden.Program. 

Under 2010 kommer ett experimentiÄspö att avbrytas (TBT,TemperaturBufferTest) och under 
2011 kommer den yttre sektionen av Prototypförvaret att öppnas (s.2S9).Det ärviktigt att resultaten 
från analyserna blirtillgängliga så fortsommöjligteftersom de kan bidra till klargörande av olika 
aspekter som SRSite behandlar och kan delvis bli ettvärdefullt underlagförförståelsen under 
granskningsperioden (som all annan kunskap som genereras undertiden som granskningen pågår,även 
om dessa analyser inte blir underlagtill ansökaninågon officiell mening eftersom de kommer efter att 
ansökan har lämnats in). 

24.2.5 Vattentransport vid omättade förhållanden 

"Vtterligare studier av uttorkningsscenariervid mycket torrt berg kommer att görasiform av 
undersökningar av möjlig förekomst av naturlig konvektionipelletsfyllda spalter och dess eventuella 
betydelse för uttorkning"(s.290).De här undersökningarna illustrerar mycketväldetfaktum att Fud 



programlOlyfterfrågor som kan(eller inte kan) ha betydelse för granskningen avSRSite, speciellt 
när det gällertemperatur och korrosionsutvecklinginärområdet (kapsel, bentonit och närliggande 
berg, se också fråga nummertvåimin sammanfattning).Detta betyder,att enbart efter 
granskningen kommer det att bli tydligt om vissa frågor borde tas upp redan under Fudprogram 

Program 

"Avsikten är att modellera vattenmättnadsprocesseniSFR på ett liknande sätt som för 
bränsleförvaret" (s.2S9).SAR-0S har redan granskats och nästa granskning avSFR ska ske år 2013. 
Jag tycker att ovanstående programförklaring ärganska vagt formulerad. 

24.2.6 Vattentransportvid mättade förhållanden 

"Inga tveksamheter råder om buffertens förmåga att begränsa vattenflödetideponeringshåleni 
enlighet med dess säkerhetsfunktion, förutsatt att ingen omfattande omvandling ellerförlust av 
bufferten äger rum. Processen är emellertid kritisk, eftersom den är beroende avandra mindre 
utredda processer,framför allt förlust av buffert genom kolloidbildning, se avsnitt24.2.20"(s. 290). 

SKB redovisaridetta avsnitt ett omfattande forskningsprogram av stor betydelse.Men det är helt 
klart att man inte har hunnit ända fram. Dock tyckerjag inte att detta ska förminska den kommande 
SRSite:s betydelse.Däremot måste maniSRSite ersätta informationen som saknas och som 
förväntas komma fram under detta program, med mer konservativa (pessimistiska)antagandeisina 
scenarier och beräkningsfall. 

Detvore önskvärt attvetaSKB:splanerför utvärderingen av Backfill and Plug Test (s.290) som inte 
hanns med under Fudprogram 2007. 

Det ärtydligt av SKB:s program för studier om piping och erosion att det krävsalltjämt stora insatser 
för att nå en tillfredställande förståelse och bemästra tekniken för att minimera dessa förlopp. Detta 
gällerspecielltförKBS3V (eftersom den ingåriSRSite)men också förKBS3H.En följd av detta är, 
återigen, att iden kommande SRSite analysen måste man räkna med större osäkerheterän önskvärt 
ihanteringen av olika beräkningsfall och scenarier. 

24.2.9 mekaniska processer 

På sid.301 nämns att"en viktig faktor som hjälpertill att begränsa uppsvallningen av bufferten och 
bentonitutträngningisprickorärfriktionen mellan bentonitochbergväggoch mellan bentonit och 
kapsel. Denna friktion kommer att studeras med skjuvförsök mellan bentonit och olika material". 
Detta är utmärkt eftersom många olika experimentfinnsilitteraturen där man har använt 
plexiglasväggar och därmed bortsett praktiskt taget från friktionenimånga olika sammanhang. 

24.2.11 Integrerade studier^THIV^-utvecklingundervattenmättnadsfasen. nyvunnen kunskap 
sedan Fud 2007. 

"Kopplingen av THMprocesserna under mättnadsfasen är inte avgörande för slutförvarets säkerhet, 
men viktig ...",sid.302.SKB:s krav när det gäller maximalttillåten temperatur är att kapselytan inte 
ska "väsentligen överskrida" 100^ ^3jiställetföratt det ska vara mindre än 100^. Situationen är 
allvarlig enligt mig. Anledningen är att tidigare beräkningar om vandring av korrosionsämnen från 



berget till kapselytan inte gäller om kapselytan har en temperatur över kokpunkten. Dessa 
beräkningar baserades på en diffusionsstyrdprocessien mättad miljö Med andra ord, man hade 
räknat mängden sulfider som skulle kunna nå ytan på kapseln efter att de harvandrat från bergeti 
närheten av kapseln, igenom bentoniten och till kapselytan där korrosionen sker.lForsmark kommer 
bentonitensåtermättnad att vara en mycket långsam process. Om man nu har en situation med 
ganska torrt berg som återmättas långsamt och en temperatur över 100^ på kapselytan och en lägre 
temperaturiberget,fårvi ånga som cirkulerar mellan berget och bentoniten (genom så kallad 
konvektion)och som transporterar korroderande material med sig till kapselns yta^ detta är en 
effektiv process för att få salteratt fastna på ytan och är enligt korrosionsforskare den allvarligaste 
korrosionsprocessen. Man kan inte hävda att temperaturen på bentoniten intill kapseln är mindre än 
100^ om kapseln tillåts vara över 100^, eftersom den ärikontakt med kapseln även om det ska 
finnas en spalt av luft pga. att bentoniten inte är mättad. Detfinns inget vakuum mellan kapseln och 
bentoniten. Systemet ser inte ut som en vakuumtermos. Därför anserjag att om kapseln tillåts ha en 
temperatursomöverskridervattnetskokpunkt, måste SSM gå igenom antagandeniSKB:s 
temperaturmodell för närområdet. 

24.2.16 IVIontmorillonitomvandling 

"I SFR kommer den vattenmättade bentoniten attvaraidirekt kontakt med betong och pHivattnet 
kan därför bli mycket högt. Det råder stor osäkerhet om hur bentoniten reagerar på högt pH." 
(s.309).Eftersom SFR harfunnitsiöver20årär det rimligt att SKB tar itu med denna frågeställning 
under innevarande period. Den har också betydelse för SFL. 

24.2.20 Kolloidfrigörelse^erosion 

Sid.317,"lgranskningen av SAROBpåpekarSSMattSKB bättre bör underbygga huvudscenariotsom 
grund för bedömning av kravuppfyllelse gentemot SSM:sriskkriterium."Eftersom SFR och 
kärnbränsleförvaret liggerisamma geografiska område kommer utsläppet för den första tiden att 
ingåiden totala riskbilden för Forsmarksområdet.DärförärdetviktigtattSKBtartillsigSSM:s 
önskan om SFR:shuvudscenarie under Fud-perioden. 

Sid.321,"Trots stora insatser ger resultaten från projekt"Bentonite Erosion" ingen klar och tydlig 
bild över hur processen kan kvantifieras".Det är positivt att SKB kommer att satsa kraft och resurser! 
en fråga som eventuellt ändå kan lösas på teknisk väg men det utan en detaljerad matematisk 
förståelse om de underliggande processerna.Det krävs dock många praktiska tester,bådei 
BentonitelaboratorietochiÄspölaboratoriet. 

15.4 Verktyg för detaljundersökningar.Monitering. 

Den överskuggande frågan inom berglinjen är de osäkerheter som är kopplade till de förhållandevis 
höga bergspänningarnaidentektoniskalinsen(det så kallade mekaniska spänningstillståndet). 
Eftersom SKB inte presenterar,förräniden kommande SRSite analysen, sin redovisning och sina 
motiveringar rörande referenslösningar är det svårt att bedöma den nödvändiga teknikutvecklingen 
kopplad till bergspänningar inom berglinjen. Detsamma gäller detaljundersökningsprogrammet som 



kommer att redovisasisamband med att ansökningen lämnas in.Det är positivt att SKB kommer att 
undersöka behovet av att bygga ett eget seismiskt nätverkiForsmark(s.!79).Ett sådant nätverk kan 
också motiveras som en åtgärd av arbetsskyddskaraktär eftersom spjälkningen^7j som resultat av 
höga bergspänningar ger upphov till att stora bergblock kan falla från tunnlarnas sidoväggar och tak. 
Med tanke på att kärnbränsleförvaret kommer att förslutas långt framitiden, anser jag att 
investeringenidet seismiska nätverket är en BATfråga och ska prioriteras. 

15.5.2 Berguttag, nuläge 

Ett mycket intressant resultat för säkerhetsanalysen är att SKB har kunnatvisaisinaberguttagsförsök 
att man kan uppfylla kravet att inte skapa en kontinuerlig skade^on som orsakarflödesvägar längs 
tunneln (s.lB3). Detfinns dock två aspekter som man bör haiåtanke:a)att experimenten är gjorda 
på Äspölaboratoriet där bergspänningarna är lägre äniForsmarkochb)att det krävs ytterligare ett 
steg när man gårfrån omsorgsfulla experimentilabbmiljö till det dagliga arbetetitunnlarna som 
innebär en högre takt för bergsuttagien produktionsmiljö.Hur kvalitetssäkrar man detta arbete? 

16.1.3 Långsiktig säkerhet 

Den horisontella deponeringen,KBS3H, erbjuder många fördelar om viss teknikutveckling kommer 
på samma nivå som för KBS3V.Mycketavteknikutvecklingen är beroende av om det handlar om 
KBS3V eller KBS3H.BeskrivningiFudprogram 2010 avteknikutveckling och forskning relaterade till 
KBS3H är mycket intressant men visar på stora tekniska svårigheterför att nå ettgodtagbar initialt 
tillstånd.Om SKB ska gå övertill KBS3H krävs en storskalig satsning på teknisk utveckling under en 
relativt korttid.Säkert är att en ny långsiktig säkerhetsanalys kommer att behövas (s. 191,192).Hur 
Miljödomstolen ställer sigtill ett eventuellt behov av en ny MKB är oklar.KommerSKBisin ansökan 
att föreslå Miljödomstolen vissa villkor kopplade till en möjlig övergång?Detvore önskvärt att 
processen för att gå överfrånKBS-3V till KBS-3H tydliggörs under Fud-perioden. 

Om SKB skulle behöva gå igenom hela ansökningsproceduren från början, skulle det avsevärt försena 
hela kärnbränsleprojektet(min observation är bara relevant om ansökan för KBS3Vgodkänns). 
Naturligtvis ska man repetera hela processen om det är o ^ o ^ t ^ ö ^ ö ^ ^ t ur en juridisk synvinkel. 

25.2.2 Värmetransport. SlutsatseriFud 2007 och dess granskning. 

Om värmetransport, (sid.32^),säger SKB att man har"framgångsrikt utvecklat termiskamodellerför 
Forsmark och Laxemarsamt att SKB visat att man kan beräkna temperaturutvecklingenibergmassa 
och buffert, inklusive spalten mellan kapseln och buffert, ...".Jag hartidigare kommenterat och 
hävdat att SSM återigen bör gå igenom förutsättningarna för SKB:s modell o ^ ^ e t ^ r ^ o t t ^ o p ^ e ^ 
t ^ o ^ ö ^ r ^ ^ e ^ t ^ ^ p ^ ^ t ^ r p o ^ ^ på dess yta. Därför anser j 
temperaturmodellen eftersom sulfidkorrosionenvilartungt på temperatureniden omättade 
bentoniten runt kapseln, där man inte tagit hänsyn till den naturliga konvektionen av ånga. 

25.2.7 ^eaktivering^rörelse längs befintliga sprickor.^yvunnen kunskap sedan Fud 2007. 

En av de stora frågorna när det gäller Forsmark som plats för kärnbränsleförvaret harvarit om 
förvaretskulle kunna bilda ett"svaghetsplan"pga de höga bergspänningarna.SKB hävdar efter 



studier presenteradeirapporten ^25-63^ att så blir inte fallet ("Sammanfattningsvisvisar analysen! 
^25-63^ attförvaret inte kommer att fungera som ett svaghetsplan",se sid.337). 
Jag anser attSSM ska låta sina experter inom bergmekanik prioritera granskningen av denna rapport 
och göra sina egna analyser ^ ö r ^ t ^ ^ ^ o t o på förvarsnivån om dessa spänningariberget (ifall SKB 
fårtillstånd att"gräva sig ner"). SSM skulle då kunna presentera sina slutsatserför kommunen och 
övriga intressenter (i sinom tid). 

25.2.7 ^eaktivering^rörelse längs befintliga sprickor.Program. 

Det svenska kontinentalborrningsprogrammet(SDDP,Swedish Deep DrillingProgram)är ett mycket 
intressant projekt som Vetenskapsrådetfinansierar(s.33S).Det är mycket positivt att SKB kommer 
att engagera sigidetta projekt. Därmed gårSKB till mötes önskan om merforskninggällande djupa 
borrhål som har efterlysts avflera intressenter inklusive delar av miljörörelsen.Jag saknar dock en 
merfyllig information än den som gesiFud-program2010omSKB:s planer inom SDDP.Det är möjligt 
att man inte har hunnitsålångtiplaneringen därför attSKB:s forskning inte kan krocka med SDDP:s 
egna projektägares.Jag föreslår att ett allmänt seminarium om och av SDDP,riktad till en publik av 
ickespecialisterska ordnas under 2011.SKB skulle kunna vara värd (och huvudsponsor) för 
seminariet. 

25.3.3 Integrerad modellering^hydrogeokemisk utveckling. Slutsatseri^ud 2007 och dess 

granskning. 

På sid.357 nämnerSKBatt"ansökan om KBS3systemet enligt miljöbalkenistörre utsträckning bör 
uppmärksamma riskerförkemisktoxisk påverkan på människors hälsa och miljö av exempelvis 
injekteringsmedel".Självklart är en del radionuklider också kemiskttoxiska och t.ex. urans och 
toriums påverkan bör också redovisas.Det finns också andra nuklider(ettfåtal) som kan vara av 
intresseiutvärderingen av kemisk toxicitet under SRSite analysen. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
26.1 Översikt av programmet. Slutsatseri^ud 2007 och dess granskning 

"Vtnära ekosystem" (biosfären)är kanske avsnittetiFudprogram 2010 som är det svåraste att 
bedöma utan tillgångtill resultatfrånSRSite:s säkerhetsanalys. Utveckling av området är inte starkt 
teknikberoende (se exempelvis^).Visserligen för attfå data till biosfärsmodellerna måste man göra 
provtagningar avvatten, jord och sediment, växter,alger och andra små organismer,smådjur,etc. 
Men det kan göras utan behov av utveckling av ny och sofistikerad apparatur.Programmet handlar 
mest om"mjuk vetenskap" med fokus på metod och modellutveckling, verifiering av modeller och 
numeriska koder,validering av resultat genom att jämföra dessa resultat med fältdata, etc. 

Det som man kan seiFudprogram 2010 är en imponerande utveckling och att SKB har haft en stor 
vetenskaplig produktion inom området. Men återigen det är bara när den långsiktiga 
säkerhetsanalysen kommer som man kan bedöma om SKB har lyckats ringa in de viktigaste spåren. 

Myndigheterna har identifieratvissabristeriSR-^an analysen ^9-10j.SKB har redovisat dessa frågori 
sitt Fudprogram (s.362)^ Av dessa ska man speciellt följa uppiSRSite:!) utspädning! 
dosberäkningarna som innebär att SKB har uppskattativissa fall lägre dos och därmed lägre riskän 
annars, om utspädning inte hade skett,2)vissa transportprocesser som saknades,3)val!dering av 



underliggande modeller motfältdata som saknades dvs SKB har inte visat att dessa modeller återgav 
kända resultat som manfårgenom provtagning av data på fältet,4)osäkerhetsanalyser som 
saknades. 

26.2 Otgångspunkterför beskrivning och modelleringavytnära ekosystem 

En intressant aspekt här,är behov av konsekvensiscenarieuppsättning för de kommande 
säkerhetsanalyserna.Med det menar jag att ioch med att kärnbränsleförvaret liggerinärheten av 
SFR förvaret, bör beskrivningen av det ytnärasystemetvara likartad de första tiotusen åren som är 
perioden inom vilken SFRberäkningarna kommer att gälla.Självklart är det inte acceptabelt om varje 
förvarska ha"sin egen biosfär" när de ligger ganska nära varandra. Vi måste dockvänta på SFR:s 
säkerhetsanalys(efter 2013?) för att bedöma om SKB harvarit konsekvent. För konsekvensernas 
skull ska också riskkurvorna som sammanfattarSR-Site:s analyser inte bara visa resultatet av KBS-3 
förvaret för sig utan också det ackumulerade resultatet av SR-Site och SFR:sSAR-OB analys. 

26.6 Hydrologi och transport, nyvunnen kunskap sedan l̂ ud 2007 

SKB har även studerat (s.373)"hydrodynamik och marin transport av kol, näringsämnen och 
radionukliderilöst och partikulärfas, med utgångspunkt från platsdata från Forsmark, se avsnitt 
26.4",ettmycketviktigtarbeteioch med att kol har en särställningibiologiska system, dvs.ialla 
organismer.Det ska bli mycket intressant att se hur SKB ska väva ihop dessa resultatiden långsiktiga 
säkerhetsanalysen SRSite. 

26.6^adionuklidmodellering 

Gällande kemisk toxicitetnämnsirapportenatt"en pessimistisk överslagsberäkningvisat att 
samtliga ämnen underskrider de jämförande haltkriterierna.Rapportering av denna beräkning skeri 
SRSite".Slutsatsen är inte överraskande men viktig för MKB:n eftersom det hittills har saknatsi 
varenda säkerhetsanalys. 

När det gäller separation och transmutation anser jag att SKB:s program (s. 386) är ändamålsenligt 
bådeiomfattningochifinansiering.Detfinns anledning att tro att större finansiering av programmet 
skulle föra med sig risken att VR (Vetenskapsrådet) skulle minska,isintur,sin egen insats. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Metoden vilariprincip bara på att djuptvatten som är ganska saltat ärtyngre än vattnet på mindre 
djup och därför blandas det inte med ytvattnet, dvs djupt vatten som är kontaminerat kommer aldrig 
upp till biosfären. 

Förutom att SKB engagerarsigiSPPD:s djupa borrhålsprogram, bör man följa den internationella 
utvecklingen inom hydrogeologi av de djupa berglagren, så att man får det bekräftat att det 
verkligen finns stora möjligheter att hitta icke rörliga vattenförhållanden på djupet. 





l^SKB, Fudprogram 2010. Program förforskning, utveckling och demonstration av metoderför 
Hantering och slutförvaring av kärnavfall, September 2010. 

2 SSM, Regeringsuppdrag att utreda effekter av den så kallade Studsvikslagens upphörande. 

3-SKB, 2009.Design premises foraKBS-3V repository based onresults from the safety assessment 
SR^an and somesubsequent analyses.SKB TR0922, Svensk Kärnbränslehantering AB. 

4 F o r s , P . T ^ ^ ^ r o ^ ^ o ^ ^ y ^ 
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5 http:^chalmersnyheter.chalmers.se^Article.jsp?article^l3425 

6^SKBTR0929 Longterm test ofbufferofbuffer material attheÅspö Härd Rock Laboratory,LOT 
pro^ect. Final report on the A2 test parcel, 2009. 
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Management ^ompany,Stockholm,Sweden. 
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HansRoos ^5ranskningFUD2010 20101111 

Östhammars kommun hargettiuppdragtill Hans Roos Konsult attgranskaSKB:s FUD 2010del III 
Kärnbränsleprogrammet och del IV Forskningföranalys av långsiktigsäkerhet.^ranskningen ska ske 
medfokuspåden långsiktiga säkerheten och kärnbränsleprogrammet urett kommunalt perspektiv. 
Östhammars kommun behöverfångauppfrågeställningarsomäroklara och som behöverförklaras 
eller undersökas närmare för att kommuninnevånaren ska förstå problematiken och känna sigtryggi 
attviktiga säkerhetsfrågor inte kommer bort. 

FUD 2010 är en mycket innehållsrik och detaljerad redovisning av utförd och planerad 
teknikutveckling.FUD2010visaratt även om stora delaravteknikutvecklingen har kommit långtså 
återstårändåenheldel.Mycketavdenteknikutvecklingsomåterstårärocksåavväsentlig 
betydelse och det är inte osannolikt att den måste finnas tillgängligföratttillståndför 
kärnbränsleförvaret skall kunna erhållas. 

FUD 2010 äringenorimligtsvårläst handling men ställer krav på fackkunskaperföratt den som läser 
ska förstå innehållet. Detärviktigt att innehållet presenteras på ettsätt så att lekmän förståroch för 
att uppnå detta krävs förtydliganden och förklaringar.lösthammars kommun ärdetpolitiker,varav 
flertalet är lekmän, som haratt sätta sig inialla handlingar inför kommande besluti 
kommunfullmäktige om kärnbränsleförvaret. De kommunala politikerna deltar ocksåiden viktiga 
uppgiften att sprida information till kommuninnevånarna om kärnbränsleförvaret och SFR. 

SKB planeraratt lämna in ansökningshandlingarförkärnbränsleförvaretibörjan på 2011. Den 
teknikutveckling som är beroende av bakgrund och förutsättningarsomredovisasifullständigformi 
ansökningarna kommer att redovisasidessa.Oenomförandeplanen för kärnbränsleförvaret övergår 
från att ha varit en utvecklingsfråga till att bli en fråga som hanteras inom tillståndsprocessen. Den 
teknikutveckling som behöverfinnasframmeiolika skeden kommer ävenifortsättningen att 
hanteras inom FUDprocessen. 

Iden granskning av FUD 2010 som redovisasidenna rapport har många synpunkterframförts varav 
några viktiga ärföljande: 

^ 5KB bör redovisa sin organisation och på ett övertygande sätt styrka att SKB sannolikt kan 
genomföra de uppdrag man har och leverera säkra anläggningarför radioaktivt avfall. 

^ Kommande säkerhetsanalyser kan medföra att konstruktionsförutsättningarna förändras. 
SKB bör bedöma konsekvenserna av om detta skulle inträffa. 

^ Bergarbeten kommeratt bedrivas enligt observationsmetoden, som aren iterativ process 
med successiv projektering baserad på undersökningar efterhand som bergarbetena utförs. 
SKB bör redovisa hur denna process planeras. 

^ Det återstår mycket arbete med attta fram acceptanskriterier och provningsmetoderför 
kapseln.SKB harattvisa att de kan konstruera och tillverka en kapsel som uppfyller kraven. 
Observera också att kraven kan ändras om nya säkerhetsanalyserföranleder detta. 

^ Delarav kapitlen 17 och 1^ behandlar kunskapsnivån försäkerhetsanalysen SR-Site och 
definitionen avvad en säkerhetsanalys är.SKB och SSM börmed ett enklare språk beskriva 
och förklara dessa väsentliga begrepp. 

^ Modeller används för att beskriva verkligheten.Ikapitel 25.3 beskrivs något om de problem 
som finns med skapa modeller,attta fram relevanta indata till modeller och göra 
matematiska beräkningar.Mycket arbete återstårförSKB med attvisahurväl modellerna 
beskriververkligheten och hurstora osäkerheterna är. 
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Granskning av SKB:s FUD 2010 

del III Kärnbränsleprogrammet och 
del IV Forskning för analys av långsiktig säkerhet 

Inledning och syfte 
Östhammars kommun har gett i uppdrag till Hans Roos Konsult att granska SKB:s FUD 2010 del III 
Kärnbränsleprogrammet och del IV Forskning för analys av långsiktig säkerhet. Granskningen ska ske 
med fokus på den långsiktiga säkerheten och kärnbränsleprogrammet ur ett kommunalt perspektiv. 
Östhammars kommun behöver fånga upp frågeställningar som är oklara och som behöver förklaras 
eller undersökas närmare för att kommuninnevånaren ska förstå problematiken och känna sig trygg i 
att viktiga säkerhetsfrågor inte kommer bort. 
De granskningssynpunkter som redovisas i denna rapport kan användas som underlag för 
kommunens yttrande över FUD 2010 till Strålsakerhetsmyndigheten, SSM. 

Metodik 
Rapporten har samma kapitelindelning som FUD 2010. Alla kapitel i FUD 2010 del III och IV har 
granskats. Granskningssynpunkter redovisas för de avsnitt i FUD 2010 som enligt författarens 
bedömning är väsentliga och överensstämmer med uppdragets syfte. Avsnitten inleds med en kort 
sammanfattning hämtad ut FUD 2010 följt av granskningssynpunkter. 

För att underlätta för läsaren att få en helhetsbild av kärnbränsleförvaret och SFR har i vissa fall korta 
sammanfattningar gjorts utan att några särskilda granskningssynpunkter har framförts. 

Många av avsnitten i del III, Kärnbränsleprogrammet, och del IV, Forskning för analys av långsiktig 
säkerhet, innehåller likartad information i båda delarna. För att i någon mån begränsa textmassan i 
denna rapport har hänvisning skett mellan avsnitt som bedöms ha liknande innehåll och 
informationen har samlats på ett ställe. 
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DellllKärnhränsleprogrammet 

8 .1^ t^od^ t^ 
Kärnbränsleprogrammet innefattartillståndsprövning, projektering, uppförande och driftsättning av 
inkapslingsanläggningen och slutförvaretföranvänt kärnbränsle. 

Planeringen för uppförande och drift av kärnbränsleförvaret kommer enligt SKB att beskrivasiden 
redovisning som lämnasiansökningarna enligt kärntekniklagen respektive miljöbalkenibörjan av 
2011.lansökningarna kommer också teknikutvecklingsbehov att redovisas. 

De synpunkter på SKB:s övergripande planering av slutförvarsprojektet som SKI framfördeisin 
granskning av FUD 2007 gälldeihuvudsak krav på underlagförkommandeansökningar.Bland annat 
efterfrågades information om planerade undersökningar(detaljundersökningar) samt en större 
tydlighet beträffande formerna för organisatorisk styrning under bygge och drift. 

FUD 2010 presenteras samtidigt som sammanställning av underlagetför ansökningarna befinner sigi 
slutskedet. En aktuell redovisningavteknikutvecklingenblirdå med nödvändighet beroende av 
bakgrund och förutsättningar som kommer att redovisasifullständigform först när ansökningarna 
lämnas in. 

Genomförandeplanen för kärnbränsleförvaret övergårfrån att ha varit en utvecklingsfråga somi 
huvudsak harhanterats inom FUD-processen till att bli en fråga som hanteras inom 
tillståndsprocessen.Däremot ska utvecklingen av den tekniksombehöverfinnasframmeiolika 
skeden av bygge och drift även fortsättningsvis att hanteras inom FUDprocessen. 

Planeringför uppförande och drift samtteknikutvecklingsbehov är inte fullständigt redovisatiFUD 
2010. SSM bör pröva om detta ärförenligt med gällande föreskrifter.SKB:s synsätt att många frågor 
kommer att redovisasiansökningshandlingarna måste dock bedömas som rimligt med hänsyn till att 
SKB planeraratt lämna in ansökningshandlingarförkärnbränsleförvaret inom en snarframtid.Vissa 
frågor som berör uppförande och drift är dockså viktiga att de ändå bör redovisasiett tidigare 
sammanhang. En sådan fråga är SKB:s organisation. 

8.^.1 ^ ^ t å ^ d ^ ^ ö v ^ ^ 
Uppförandeskedet av kärnbränsleförvaret kommer att ställa andra krav än dagens på SKB:s 
organisation och verksamhet. Det gäller exempelvis styrning av projektet baserat på 
informationsflödet mellan byggarbeten och undersökningar,modelleringar,projektering och 
säkerhetsanalys.En central uppgift på platsiForsmark blir att bygga upp en organisation som är 
anpassad för detta. 

SKB kommer att möta stora utmaningar när det gälleratt organisera verksamheten föratt bygga 
kärnbränsleförvaret. SKB går inlett skede som ställer helt andra krav på organisationen än tidigare. 
Verksamheten härunder mycket långtid varit inriktad på att utveckla KBS3metodenidialog med 
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myndigheterna och andra aktörer och harihög grad varit inriktat på forskning och utveckling. Nu går 
kärnbränsleförvaret iniettskede där den teoretiska produkt som skapats ska utförasiverkligheten. 
Många medarbetare kanske inte ens harupplevt den situation som uppstår närett byggprojekt ska 
utföras (t.ex. krav på leverans av bygghandlingar). 
SKB kommer att ha en organisationiStockholm och eniForsmark. SKB kommer också att anlita 
konsulter och entreprenörervars uppgift är att verkställa konstruktion och byggande avförvaret 
under ledning av SKB. Antalet människor somiolika roller kommer att medverkaiSKB:s olika 
enheter kommer att öka avsevärt. 

SKB harettflertal administrativa styrsystem och rutinervarav några är: 

^ Ledningssystem 
^ MetodikförsäkerhetsanalysilOsteg 
^ Systematisk kravhantering, 
^ Leveransstyrmodell,metodikför styrning avteknikutvecklingen 
^ Konstruktionsförutsättningar,uppdaterasnärsäkerhetsredovisningen uppdateras, äridag 

baserad på SR^an,iterativ metodik 
^ Observationsmetodenförbergarbeten,iterativ metodik mellan bergarbeten och 

undersökning-modellering-projektering-säkerhetsanalys 

SKB har idag och kommer att utveckla sin organisation med både linjefunktioner och 
projektfunktioner.SKB har också en beställare-utförare organisation internt inom SKB.För att 
bedriva arbetet inom SKB används bland annat de administrativa styrsystemen. Dessa är 
komplicerade attfölja och förstå och ställer stora krav på organisationen och medarbetarna.Särskilt 
stora krav innebär det att tillämpa de styrsystem som är iterativa. Styrsystemen kan också behöva 
utvecklas för att få verktygför att styra de konsulter och entreprenörer som anlitas. 

Den kunskapsmängd som SKB hartillgångtill är oerhört omfattande.En central fråga förSKB är på 
vilket sätt man kännertill alla de fakta som finns tillgängliga och hurman säkerställer att relevanta 
faktauppgifter kommertillanvändningiSKB:s verksamhet. 

SKB böridetalj redovisa hur man avser bygga upp organisationen och huransvaretärfördelat mellan 
de olika enheterna. SKB börvidare redovisa hurde olika styrsystemen används och samverkar med 
varandraidet dagliga arbetet. Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för hurväl 
SKB kan genomföra sina uppdrag. SKB bör redovisa vilka människor som ingåriorganisationen och 
presentera dem med de meriter och de erfarenheter de har. 
SKB bör också beskriva de rutiner man härför att motverka att de konflikter mellan människor som 
oundvikligen förekommerien stor organisation inte på något sätt tillåts påverka säkerhetenide 
anläggningarSKB planerar att bygga.Ledningens attityd till säkerhetsfrågor och rutinerför hantering 
av personalfrågor är särskilt viktigaidetta sammanhang. 

Syftet med SKB:s redovisning är att SKB på ett övertygande sätt ska styrka att man sannolikt kan 
genomföra uppdragen på det sätt som krävs och leverera en produkt som uppfyller kraven. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ k t ^ ^ ^ ^ k ^ ^ 

SKB bedriverteknikutvecklingföratt kunna bygga och driva slutförvarssystemetså att kraven på 
långsiktig säkerhet, låg stråldos vid arbeteianläggningen samt god yttre miljö uppfylls.Idetta kapitel 
redovisar SKB hurteknikutvecklingen styrs för att säkerställa att teknik som uppfvller ställda krav 
levererasitakt med kärnbränsleprogrammets behov under uppförande och driftsättning. 
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SKB bör redovisa hur de olika kontrollsystemen tillämpasidetalj för attsäkerställa att den teknik som 
kommertillanvändningunderuppförandeavanläggningen uppfyller kraven.Tillämpningen bör 
redovisa hela kedjan från forskning till entreprenörens kontrollsystem och därigenom också visa hur 
övergången mellan olika kontrollsystem hanteras.Redovisningen kan gärna skeiform av ett 
blockschema som visarhur olika aktiviteter logiskt hänger ihop och genomförs samtvem som fattar 
beslutiolika skeden. 
SKB bör också beskriva rutinerna förvilka åtgärder som vidtas när den teknik som krävs inte finns 
tillgängligviddentidpunktsom den behövs. 

^ . l . l i ^ o ^ t ^ ^ o ^ ^ ö ^ ^ t ^ ä t t m ^ a ^ 
SKB:s gällande konstruktionsförutsättningar avseende långsiktig säkerhet baserasihuvudsak på 
slutsatserfrånSR^an samt ett antal kompletterandeanalyser.Förnyade säkerhetsanalyser kan 
föranleda förtydliganden eller revidering av konstruktionsförutsättningarna. En första revision 
genomförs när ansökningarna lämnats in, utifrån de slutsatser och rekommendationer som kommer 
attframgå av SRSite. 

Revisioner av säkerhetsanalyser kan således förändra konstruktionsförutsättningarna. SKB bör 
snarast redovisaivad mån SRSite kommer att förändra konstruktionsförutsättningarna och hur 
detta kan påverka kärnbränsleförvarets utformningiolika avseenden. 
Som ett exempel föreslås att SKB gör det hypotetiska antagandet att SRSite visar att rörelsenien 
spricka är större än vad som tidigare beräknats och att risken förskjuvbrottikapseln därigenom är 
större än enligttidigare bedömning, vad får detta för konsekvenserför designen av kapseln? 

l^^k^k^v^^k^^^^^h^^^^ 

lO. l^avo^h^ö^^t^ättm^a^ 
lO.^v^atte^o^hvatte^å^a 
Genom radiolys kan vatten och vattenånga bilda salpetersyra och orsaka korrosion. För att begränsa 
detta krävs att mängden vattenikapseln vid förslutning inte får överskrida 600 gram. 
Två metoderfinns som bedöms uppfylla kraven på torkning av icke skadat bränsle.Beträffande 
skadat bränsle finns det osäkerheter om metodernas förmåga att driva utvattnet genom så kallade 
^pinholes^ibränslekapslingenärtillräcklig. Dessutom finns osäkerheter om förmågan att efrektivt 
driva ut vatten ur PWRbränslets styrstavar. 

SKB bör redovisa motivtill varförmängden vatten satts till 600gram.SKB bör också redovisa hur 
mycket vatten som kan bli kvarikapseln om torkmetoderna inte ärtillräckligt effektiva. 
SKB börvidare redovisa konsekvenserna av att uttorkningen av bränslet inte uppnår den föreskrivna 
nivån på maximalt 600 gram och således mervatten än tillåtet blir kvarikapseln. 

l O . ^ ^ ^ t ^ t e t 
PWRbränsle med hög anrikning och låg utbränning uppfyller inte kravet på säkerhet mot kriticitet. 
SKB kommer att utreda hur bränslet som inte uppfyller kriticitetsvillkoren ska hanteras 
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^ o r ^ r ^ ^ y ^ ^ t ^ r 
Detärangeläget att SKB redovisar hur detta PWRbränsle ska hanteras. Detfårsjälvklart inte 
föreligga någon som helst riskför att kriticitet kan uppståikapslar som är deponeradeislutförvaret. 

^l^k^k^^^k^^k^^ 
Kapselns ändamål och funktion är att innesluta det använda kärnbränslet och förhindra spridning av 
radionuklidertill omgivningen. Kapseln ska också dämpa strålning och förhindra kriticitet. 

l l . l ^avo^^ö^t^ät t^m^a^B 
SKB harfortsatt arbetet med att precisera konstruktionsförutsättningarna för kapseln.Ettviktigt 
underlagför detta är den sammanställning av dimensionerande belastningar samt detaljerade 
specifikationer avvad kapseln ska uppfyllaikärnbränsleförvaret som SKB tagitfram som resultat av 
arbetet med den senaste analysen avförvarets långsiktiga säkerhet SR-̂ an och den analys av 
kapselns hållfasthet och skadetålighet (designanalys)som SKB nu genomfört. 

Acceptanskriterier kommer att behövas för driften, till exempel högsta tillåtna temperaturpå 
kapselytan, intryckningarellerreporipå kopparhöljet och förekomst av kemikalier.Arbetet med att 
specificera dessa kriterier pågår. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
Inget speciellt att notera 

11.1.1 ^a^ä^f^^t^o^e^^ä^^h^ä^^efö^va^et 
Kapseln ska ha följande egenskaper: 

^ Kapselns hölje ska motstå den korrosion den utsätts för 
^ Kapseln ska motstå en isostatisk last på45MPa (tryck) 
^ Kapselns hölje ska vara tätt och insatsens tryckbärande förmåga intakt efter en skjuvrörelse 

hos berget på fem centimeter med hastigheten upp till en meter per sekund. 
^ Kapseln ska förhindra kriticitet 
^ Kapseln ska bidra till att strålningen på ytan blir mindre änlGy^h. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
Det bör observeras att de egenskaper som kapseln ska ha kanförändras om detikommande 
säkerhetsanalyserframkommerfakta som medför krav på ändrade konstruktionsförutsättningar. 

1 1 . 2 r ^ ä ^ e o ^ ^ o ^ a ^ 

^arriärfunktionikärnbränsleförvaret 
SKB har gjort deterministiska analyser av insatsens hållfasthet och för BWRbränsle uppfylls kraven. 
En uppdaterad probabilistisk analys visar att en insats med BWRbränsleharförsumbar riskför 
kollaps. Skadetåligheten är hög mot isostatiskt belastning. Skadetåligheten ärbetydligt lägre vid 
skjuvbelastning och beräkningarna visaratt ganska små ytdefekter kan initiera sprickbildning. 
Preliminära analyser av PWRinsatsen visaratt även den uppfyller hållfasthetskraven, analyserna är 
inte slutförda. 
Fortsatt arbete planeras avseende de tekniska specifikationerna för insatsen. 
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^ o ^ ^ r ^ y r ^ ^ t ^ 
Hela detta avsnitt handlar om kapselns och insatsens hållfasthet. Avsnittet är otydligt och det ärsvårt 
att få någon entydig uppfattning av om kapseln och insatsen faktiskt klarar de hållfasthetskrav som är 
definierade. SKB börförtydliga hela avsnittet och gärna komplettera redovisningen med tabeller som 
visar kraven och om kraven uppfyllts. SKB börförklara begreppen deterministisk och probabilistisk 
analys. 

Produktion av kapslar och inkapsling 
Arbetet med att utveckla svetsmetoden fortsätter.Utveckling av svetsningen implementerasi 
kapsellaboratoriets svetssystem där också utvärdering avteknikutvecklingen görs. 
Arbetet med att ta fram acceptanskriterierför kapslarna pågår. 
Arbetet med att ta fram kraven på oförstörande provning, OFP,pågår. 
Utvecklingen avtekniken för oförstörande provningfortsätter. 

^ r o ^ ^ r ^ y ^ r ^ t ^ 
Detförefallersomom mycket arbete återstår avseende acceptanskriterier och provningsmetoder. 
Avsnittet är otydligt och det är svårt att få någon klar uppfattning om hur mycket arbete som 
återstår.Detförefallervara en omöjliguppgift att veta om kapseln och insatsen klarar 
acceptanskriterierna när dessa inte ärformulerade och det saknas provningsmetoder som kan visa 
omacceptanskriteriernaäruppfyllda. 
SKB börförtydliga detta avsnitt. 

^ ^ ^ ä ^ ^ m ^ t ^ ^ a ^ t e ^ l l ^ e ^ m ^ t v e ^ ^ m ^ ^ a ^ e ^ 
Kapitlen 11.3 Kapselutformning analyser av kapseln, 11.4 Tillverkning och provning av insatser,11.5 
Tillverkningochprovningavkopparkomponenteroch 11.6Förslutning och provning av svetsen 
innehållerimångt och mycket upprepning av samma information som finnsikapitel 11.2. 
Granskningssynpunkterna under 11.2 ovan är giltiga också för kapitlen 11.3 11.6. 

l^^k^k^^^k^^^^^ 
Buffertlinjen omfattartillverkning, hantering och installation av den buffert som omger kapselni 
deponeringshålet. 

12̂ .1 ̂ a v o ^ f o ^ t ^ ä t t m ^ a ^ 
Buffertens funktion är att hindra strömmande vatten från att kommaikontakt med kapseln och det 
använda bränslet. Eventuell transport av korrosionsprodukter och radionuklider genom bufferten ska 
domineras av diffusion. Vidare ska bufferten begränsa påfrestningarna på kapseln vid eventuella 
förskjutningariberget.Kravpå buffertenformulerasidetta kapitel. 
Krav ställs bland annat på svavelinnehåll. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ r ^ t ^ 
Inget speciellt att notera 

^^k^k^^^k^^^^^^^ 

Återfyllningens barriärfunktion äratt begränsa vattentransportenideponeringstunnlarna och 
begränsa buffertens uppåtriktadesvällningideponeringshålet.Pluggenimynningen mot 
stamtunneln ingåriåterfyllningen. 
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Granskningssynpunkter 
Inget speciellt att notera 

14 Teknikutveckling förslutning 

Förslutningen av förvaret omfattar återfyllning och förslutning av alla utrymmen, utom de redan 
återfyllda deponeringstunnlarna, samt förslutning av undersökningsborrhål. Med undantag för vissa 
undersökningsborrhål kommer förslutningen inte att påbörjas förrän allt använt bränsle har 
deponerats. Konstruktion och genomförande är därför inte aktuellt förrän om mer än 50 år. 

Granskningssynpunkter 
Inget speciellt att notera 

15 Teknikutveckling berg 

15.1 Krav och förutsättningar 
Berget som omger slutförvarets bergutrymmen är en av förvarets barriärer. Det ska ge en stabil 
kemisk och mekanisk omgivning för kapslarna, bufferten och aterfyllningen. Vidare ska berget ha 
förmåga att fördröja transporten av radionuklider, framförallt genom långsamma 
grundvattenrörelser. 
Bergutrymmena i sig kan orsaka förändringar i det omgivande berget exempelvis ändrade 
grundvattenförhållanden, spänningsomlagringar och skador från sprängning. Detta kan påverka såväl 
förutsättningarna för tekniska barriärer som bergets egna barriäregenskaper. 

Krav på berget ställs i detta kapitel, bland annat: 
® Så långt det rimligen är möjligt ska deponeringshålen placeras så att det inte kan uppkomma 

skjuvrörelser som ger större påkänningar än vad kapseln är konstruerad för. 
• Den totala vattenvolym som strömmar in i ett deponeringshål, från det att bufferten 

exponeras för inströmmande vatten till den är mättad, ska vara begränsad. 
® Krav ställs också på högsta tillåtna inflöde av vatten i de olika bergutrymmena. 

Granskningssynpunkter 
Några av kraven är otydligt formulerade. Innebär till exempel kravet på placering av deponeringshål 
att det i någon situation kan accepteras att placera deponeringshål i ett läge som kan ge större 
skjuvrörelser än vad kapseln är konstruerad för? Om så är fallet kan kapseln gå sönder vilket inte är 
acceptabelt. 
SKB börförtydliga kraven och bedöma konsekvenserna av kraven. 

15.3 Metodik för bergprojektering 
Den fortsatta planeringen av kärnbränsleförvaret i Forsmark utgår från den platsanpassade 
utformning som tagits fram under platsundersökningsskedet benämnd layout D. De oklarheter och 
osäkerheter som återstår för denna utformning måste hanteras under kommande projektering och 
uppförande. Bakgrunden är det faktum att de exakta bergförhållandena där anläggningsdelarna ska 
byggas inte kan fastställas fullständigt i förväg. 
Bergbyggandet kommer att ske med observationsmetoden som är en iterativ metod där berget 
successivt undersöks, modeller skapas, projektering och säkerhetsanalys utförs som underlag för 
fortsatt bergarbete. Bergarbetet fortsätter och proceduren upprepas. Metoden kräver att det finns 
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verktygför att inhämta information från såväl undersökningar som direkta kontroller och 
erfarenheterfrån bergarbetena.Informationen måste sedan tolkas så att den kan utnyttjas till att vid 
behovförändra byggtekniken eller utformning av anläggningen.Metoden ställer stora krav på väl 
fungerande informations och arbetsflöden men även på förmågan att tolka och förstå 
informationen så att rätt åtgärder kan vidtas. 
Metodiken och den faktiska tillämpningen av observationsmetodeniForsmark behöver dock 
utvecklas, speciellt vad avser strategierför detaljanpassning av deponeringsomraden och samordning 
mellan detaljundersökningar och byggproduktion. 

G ^ ^ ^ ^ y r ^ ^ ^ 
SKB bör detaljerat beskriva hur den iterativa observationsmetoden kommer att styras för att uppnå 
syftet och hur olika aktiviteter samverkar.Redovisningen kan gärna skeiform av ett blockschema 
med inlagda aktiviteter.Särskilt bör uppmärksammas vilka direktiv som gällerför bergentreprenören 
om denne inte får information inom överenskommen tid om hurfortsatt arbete ska utföras. 

15.^Verktvgfördetai^ndersökningar 
Figur 151ochl52redovisartidplan samt behovet av utveckling av metoder och instrumentför 
undersökningar. 
Detären prioriterad uppgiftfördetaljundersökningarna att identifiera och karakterisera så kallade 
långa sprickor eftersom sådana sprickor kan diskvalificera kapselpositioner. 

G ^ o ^ ^ r ^ y r ^ ^ t ^ 
Programmetför utveckling av metoder och instrumentförundersökningar är omfattande och det är 
en viktig uppgiftförSKB att bevaka attteknikenärtillgänglig när den behövs.SKB bör också bedöma 
konsekvenserna av att man inte hittar de långa sprickorna. 

15.5.1imektering 
KBS-3 metoden ställer inga särskilda krav på tätningens beständighet på lång sikt. Tätning med 
injekteringgörs med syftet att temporärt begränsa inflödet avvatten så att buffert och återfyllning 
kan installeras utan att eroderas. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
Inget speciellt att notera 

15.5.^erguttag 
SKB harvalt konventionell borrning^sprängningförberguttagetislutförvarsanläggningen. 
Undersökningarna avfintätningstunneln (forskningsprojekt påÅspö)visar att med den sprängteknik 
som användes och den kvalitetskontroll som tillämpades kunde kraven på tunnelns konturinnehallas 

åtminstoneivägg. Detta gäller med avseende på både geometri och att inte orsaka någon 
kontinuerlig flödesväg längs tunnelns periferi. Dock användes enbart patronerade sprängämnen för 
att ha så bra laddningskontroll som möjligt. Försök med att ladda med strängemulsion indikerade 
problem med att ha fullgod kontroll över laddningsfördelningen. 

G ^ o ^ ^ r ^ y ^ ^ ^ 
SKB bör redovisa de styrsystem som SKB kommer att tillämpa för att förvissa sig om att 
bergentreprenören genomför borrning, laddning och sprängning på föreskrivet sätt. Kommer SKB att 
föreskrivaidetalj hur borrning och laddning ska utföras?HurplanerarSKB att agera när bergutfallet 
eller skade^onen vid sprängning blir större än förväntat? 
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l^^^S^^^b^ri^^ntel i^e^^nering 

KBS-3-metoden gör det möjligt att deponera kapslarna vertikalt (KBS-3V) eller horisontellt (KBS-3H). 
Vertikaldeponeringutgörreferensutformning, men SKB utreder även möjligheten att iett senare 
skede övergå till horisontell deponering. 

18.1.1 ^tformningavettK^^3^förvar 
Referensutformningen av KBS3Hinkluderar numera DAWE,(Drainage,ArtificielWatering and air 
Evacuation), som är en teknik för dränering, artificiell bevätning och avluftning. 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
SKB börtydligare förklara varför artificiell bevätning anses vara väsentligiKBS-3H men inte 
nödvändigiKBS3V. 

18.1.^Demonstrationi^pöiahoratoriet 
För närvarande pågår arbete med attta fram ett programförfortsatta tester av KBS-3H vid 
Aspölaboratoriet. För att möjliggöra deponeringide uppemot 300mlångadeponeringshålen, måste 
dessa uppfylla strikta geometriska krav.Detta är en nyckelfråga för horisontell deponering. 
En hel del teknikutveckling återstår. 

G ^ o ^ ^ r ^ y ^ ^ ^ 
Inget speciellt att notera 

18.1.3 ^ångsiktig^äkerhet 
Viktiga frågor: 

^ Deponeringshålen är långa och det finns riskför att man får kanalbildning och erosion av 
buffertochdistansblockinnan bentoniten harblivitvattenmättad. 

^ Flera komponenter av stål ingår.Järnet kommer att korrodera varvid vätgas bildas. 

Underförutsättning att SKB och Posiva beslutar att arbetet med KBS3Hskall drivas vidare kommer 
en platsspecifik bedömning av den långsiktiga säkerheten för ett KBS3HförvariForsmark att 
utförasefterdetattSRSiteslutförts. 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ t ^ 
Inget speciellt att notera 
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l^ell^Forskningför analys av långsiktig säkerhet 
l^^ver^ikt^f^r^kningför^naly^ av långsiktig ^kerbet 

Den forskning som bedrivas med syfte att öka kunskapen om den långsiktiga säkerheten för 
slutförvaretföranvänt kärnbränsle harfrämst skett inom ramen för projektet SRSite. 
Forskning specifikt relaterad till säkerhetsanalysen förutbyggnaden avSFRbehandlasikapitel 
20och21 

l^.^^orskningkoppiadtiiiförvarss^tem 

Kärnbränsleförvaret 
Kunskapsnivån försäkerhetsanalysen SRSite bedöms nu vara så hög att det är möjligt att gränssätta 
betydelsen av identifierade osäkerheter.Forskningsprogrammetfortsätterförattvi ska få ytterligare 
kunskap och kunna reducera kvarvarande osäkerheter.Därigenom bör mer realistiska bedömningar 
av kärnbränsleförvarets säkerhetsmarginal kunna görasiframtida säkerhetsanalyser. 

G ^ o r ^ ^ ^ y r ^ ^ ^ 
SKB börtydligare förklara vad det innebär att gränssätta betydelsen av identifierade osäkerheter.Hur 
stora är riskerna för detfinns osäkerheter som inte är identifierade?HurhanterarSKB okända 
osäkerheter?Vilkaärdeviktigaste kända osäkerheterna? 
SKB börförklara vad som menas med kärnbränsleförvarets säkerhetsmarginal. Hurrealistiska är de 
bedömningar av kärnbränsleförvarets säkerhetsmarginal som har gjorts hittills? 

På SKB pågår arbete pågår med säkerhetsanalysen för utbyggnadsprojektet. 

G ^ o ^ ^ r ^ y ^ ^ r ^ 
Inget speciellt att notera 

l^^äkerbet^an^ly^ 

l^. l iniedning 

Säkerhetsanalysen ärdetinstrumentsom används för att bedöma om ettförvarför radioaktivt avfall 
uppfyller de myndighetskrav på långsiktig säkerhetsom ställs på en sådan anläggning.lSverige är det 
primära kravet formulerat som en riskgräns och en central del av säkerhetsanalysen beståriatt 
kvantitativtuppskatta den radiologiska riskenförknippad med eventuella utsläpp frånförvareti 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y r ^ r ^ t ^ 
SKB och SSM börförklara begreppet riskgräns och förklara vad som menas med en kvantitativ 
uppskattningavden radiologiska risken.Förklaringarna börvara så tydliga attvanligtfolkförstår. 
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18.^Metodikförana^avkärnhränsieförvaret^iång^ikt iga^äkerhet 
18.^.1 Metod ik iS^^an och gran^kningav denna 

All metodikutveckling sker inom ramen försäkerhetsanalysprojektet SRSite, som kommer att 
redovisas som en del av dokumentationeniansökningarna för att bygga slutförvaret för använt 
kärnbränsle.Någon detaljerad redovisning av metodikutvecklingen ges därförinteiFUD 2010. 

MetodikeniSRSitebyggeristoradelarpå den förSRGan.lSRGan användes en metodikför 
säkerhetsanalysilOsteg. 

G ^ o r ^ r ^ ^ y r ^ ^ ^ 
SKI hartidigare framfört attSKB har utvecklat en lämplig metodikförsäkerhetsanalysiSRGan.SKI 
anserdockattSKBska höja ambitionsnivån förkvalitetsarbeteisamband med säkerhetsanalys. 
SKB bör redovisa kvalitetssäkringssystemetförsäkerhetsanalysen. 

Detfinns många olika beteckningarförsäkerhetsanalyser.BlandannatförekommerSRGan,SARO^, 
SRSite, PSAR, SAR och ÅSAR. Föratt göra detta lättare attförstå dessa centrala begrepp börSKB och 
SSM redovisa en sammanställning avvad beteckningarna betyder,vad de olika säkerhetsanalyserna 
innehåller,ivilka tidsskeden de tas fram och vilket regelverk som styr dessa handlingar. 
Presentationen kanförslagsvisskeitabellform. 

18.3^nai^avS^^siångsikt igasäkerhet 
SKB harsedanFUD2007 inkommit med två relevanta dokument, 
säkerhetsredovisningförSFR,SARO^ och komplettering av FUDprogram 2007.MetodikeniSARO^ 
motsvararistortdenlOstegsmetodiksomanvändesiSRGan. 

Metodikutvecklingen för analys av långsiktig säkerhetförSFRsker inom ramen för 
säkerhetsanalysprojektet. Projektet härtill uppgift attta fram en analys av den långsiktiga 
säkerheten för både den existerande anläggningen och för ett utbyggt SFR. 

G ^ o r ^ ^ r ^ y ^ ^ t ^ r 
SSM hartidigareframfört att säkerhetsanalysmetodiken förSARO^ärändamålsenlig och tydlig. 
Myndigheterna hardockframfört synpunkter på områden därförbättringarbörgöras. 
Ett område förförbättringarär att beräkningarna inte ger någon tydlig bild avsäkerhetenvidtidig 
degradering av barriärer samt extrem permafrost. Detta bör beaktasikommande säkerhetsanalyser. 

l^^l in^atutveckling 

l^.^iniand^i^dynamikochg^acia^hvdro^ogi 
Kunskapen om glacialhydrologiskaprocesservidinlandsisarärbristfällig. Detta ledertill att modeller 
förhydrologiska processer harväsentligabrister.Ett omfattande forskningsprojekt, GAP,Greenland 
Analogue Project, harstartat på västra Grönland föratt öka kunskapen.Projektetförväntas vara klart 

Kunskapsläget kommerattuppdaterasiSRSite och senare inom ramen försäkerhetsanalys SFR. 
Information om den basalahydrologin hos inlandsisar är av storviktvid uppsättningen av 
simuleringaravgrundvattenflöden under glaciala förhållanden.Idetta sammanhang utgör projektet 
GAP en viktig del. 
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G ^ o ^ r ^ ^ y ^ ^ t ^ 
SKB bör redovisa konsekvenserna av att modellerna harväsentligabrister.SKB bör även beskriva 
konsekvenserna av att GAPprojektet inte kommer att ge den kunskap som förväntas.SKB bör 
slutligen beskriva konsekvenserna av att kunskapfrånGAP-projektet inte ärtillgänglig när 
ansökningshandlingarför kärnbränsleförvaret lämnas in. 

l^.^^ermafrost 
Frysning av buffert se24.2.4 

^ ^ r t l i v ^ t l å g ^ ^ c b m e ^ e l a k t i v t a v f a l l 

20.1initiaitiiiståndiavfaiiet 
InitialtillståndetförSFR definieras som dettillstånd som råderiSFR vid förslutning.lsamband med 
förslutningen kommerförvaretsdränagepumpningatt upphöra och förvaret kommer att vattenfyllas. 
Detförväntastaca25årinnanSFRärheltvattenfyllt. 

G ^ o ^ ^ ^ y ^ ^ t ^ 
Inget speciellt att notera 

20.1.^^otaitradionnkiidinventarinm 
Eftersom det dominerande framtida dosbidragetiSAR-0^härrörfrånorganisktG-14bedriverSKB 
arbeteförattökaförståelsenhurdettaorganiska kol betersigikedjanfran kärnkraftverktill biosfär. 
Olika program finns för attfåkunskapom mängden och strukturen förG14och andra radionuklider. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
Inget speciellt att notera 

^0.2 processer 
Forskningförgeosfärochbiosfärhänvisastillkap25och26. 

G ^ o ^ ^ ^ y ^ r ^ t ^ 
SFR behandlas mycket summarisktikapitel 25 och 26. SKB bör utveckla riskerna för jordskalv och 
sprickbildningibergetiSFR och konsekvenserna av detta. 

^ I T e k n i ^ k a b a r r i ä r e r i ^ ^ 

Sedan FUD 2007 har arbetet med säkerhetsanalysen för utbyggnadsprojektet strukturerats och 
därmed kan forskningen som beskrivsiFUD 2010 presenteras på ett liknande sätt som forskningen 
som rör säkerhetsanalysen för kärnbränsleförvaret SRSite. 

Eftersom detta är det första FUDprogramdärforskningen beskrivs på detta sätt läggs fokus på 
beskrivning avvariabler och processer samt program snarare än slutsatser och nyvunnen kunskap 
sedan FUD 2007. 

G ^ ^ ^ ^ y ^ ^ t ^ 
Inget speciellt att notera 
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21.1 init iait i i iståndetho^tekni^ka barriärer 
De tekniska barriärersomfinnsivissaförvarsdelariSFR härtill uppgift attfördröjauttransporten av 
radionukliderfrån förvaret. 
Tekniska barriärerfinnsiBTF,BMA och silon.Silon hartvå tekniska barriärer betong och bentonit. 
Som tekniska barriärertillgodoräknas också sprutbetong och betonggolv utomiBLA. De tekniska 
barriärernaiBTFbeståravbetongibetongtankarna, betonggolvplattan samt övergjutning av de 
avfallskollin som finns deponeradeiBTF. 

G ^ o r ^ r ^ ^ y ^ r ^ t ^ 
Inget speciellt att notera 

21.2.3 ^ s n i n g 
När betongfryserövergåren viss del av porvattnettill is och den uppkomna expansionen kan 
åstadkomma så stora spänningar inneibetongen att den skadas allvarligt. 

Under permafrost förväntas inre frostangrepp. Vid den första frysningen kommer betongen attfå 
inre frostangrepp som kommer att bryta upp materialetisådan grad att dess barriärfunktion till stor 
del upphör.Det kvarvarande materialet har en barriärfunktion som liknar den hos naturliga 
sand^grusstrukturer. 

Bentoniten har efterfrysning och tining kvar sina svällande egenskaper(avsnitt24.2.4) 

G r o r ^ ^ ^ y r ^ r ^ t ^ 
SKB bör redovisa hurbentonitenisilon fungerar när betongen degraderat och övergåtttillsand^grus. 
SKB börvidare redovisa hur berget påverkas närvattnetibergsalarnafryser,finns det risk för 
sprickbildningibergmassan ovanför SFR? 

21.2.8 ^ergutfaii 
Avgörande för långtidsstabilitetförbergsalarnaiSFR är livslängden hos förstärkningselementen 
såsom bergbultar och sprutbetong. Bergbultar beräknas normalt ha en livslängd av 100^120 år men 
de förlorartroligen inte hela sin bärförmåga förrän efter 200^250 år.Närbärförmågan hos 
framförallt bergbultarna har avtagit kan manförvänta sig att bergblock lossnar och faller ini 
bergsalarna. 
Denna process kan fortsätta till dess ett naturligt stabilt valv bildas kring bergsalen eller över flera 
bergsalar.Med hjälp av en styv återfyllning kan ett mottryck skapas vilket minskar omfattningen av 
det uppluckrade området kring bergsalarna. 

SKB har planer på attta fram modeller som beskriver konsekvenserna av eventuella bergutfall med 
avseende på korskontamination av radionuklider och andra material mellan olika bergsalar.Mer 
forskning krävs gällande bergutfalls inverkan på hydrovariabler samt bergutfalls inverkan på de 
mekaniska spänningarnaibarriärerna. 

G ^ o r ^ r ^ ^ y ^ ^ ^ 
SKB förväntas genomföra de planer som redovisas. SKB bör också studera om bergutfall kan skada 
det radioaktiva avfallet och om så kan ske konsekvenserna av detta. 

21.2.lO^en^kcen^entDoch betongdegradering 
Betong och bentonitbarriärernaiSFR förändras med tiden till följd av ett antal kemiska processer. 
SKB har initierat olika projekt för studier av egenskaperna hos cement och betong. Svftet med ett av 
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projekten är att öka förståelsen kring de kemiska och mekaniska egenskaperna hos åldrad betong 
och implementera denna kunskapikommandesäkerhetsanalyserför SFR och SFL. 

G ^ o r ^ r ^ ^ y ^ ^ t ^ 
De forskningsprojekt som initierats ärviktiga förförståelsen av betongdegradering som aren mycket 
viktig processisäkerhetsanalysen för SFR.Resultaten franforskningen bör ingå som ett underlagför 
den säkerhetsanalys som ingåriansökan.SKB planerar att lämna in ansökan 2013.Om resultaten 
intefinns tillgängliga vid tidpunkten föransökan börSKB bedöma konsekvenserna av detta. 

21.2.12 Sornt ion 
Sorption av radionuklider(radionukliderna fastnar) är en av de viktigaste fördröjande 
säkerhetsfunktionernaiSFR.Sorptionen sker huvudsakligen på cementenibarriärerna och 
avfallsmatrisen. Degradering av cement kan bidra till att minska sorptionskapaciteten. 
SKB kommer att utvärdera sorptionsegenskaperna hos åldrad cement. 

G r o ^ ^ ^ y r ^ r ^ r ^ 
Den utvärdering av sorptionsegenskaperna hos åldrad cement som SKB planerarärviktig för 
kommande säkerhetsanalys.SKB bör kommentera om utvärderingen finns tillgängligitid och om så 
inte ärfallet hur sorptionskapaciteteniså fall ska bedömas. SKB bör också redovisa 
sorptionskapaciteten närbetongen har degraderat efterfrysning. 

21.3.3 program för beräkningskoderförradionnkiidtransnort 
SKB avser använda beräkningskoden Ecolego. Koden bör matematiskt kunna hantera olika 
processbeskrivningar. 
SKB planeraren utredning om behovet av att modellera närområdestransport. Syftet med de nya 
modellerna är att bättre kunna göra mera komplexa säkerhetsanalyser. 

G ^ o ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
Mycket arbete återstår med att skapa modellerförradionuklidtransporter.SKB börtydligare 
redovisar osäkerheternaide modeller som hittills använts och hur de nya modellerna kommer att 
förbättra situationen.Kunskap om radionuklidtransporternaiSFRärmycket väsentliga.ISFRärdet 
uppenbart att radionuklidtransporter kommer att skeiverkligheten till skillnad fråni 
kärnbränsleförvaret där radionuklidtransporterförhoppningsvis aldrig kommeratt inträffa så länge 
kapseln ärtät. 
SKB hör redovisa radionuklidtransport utan betongbarriär,alltså fallet med degraderad betong. 

^ ^ r ä n ^ l e 

22.2.1 ^vers ik tavnroce^er 
Temperaturförändringibränslet kommer att medföra en viss termisk expansion av bränslets 
beståndsdelar.Dettakanikombination med den heliumbildning som alfastrålningen ger upphovtill 
leda till brott på bränslets kapslingsrör. 
len intakt kopparkapsel kommer radiolys av restgaserihålrummet att leda till att det bildas små 
mängder korrosivagasersom skulle kunna bidra till spänningskorrosion av gjutjärnsinsatsen. 
Om kapseln ärskadad kan vatten transporteras inikapselns hålrum.Detta kan leda till korrosion som 
gör att utsläpp av radionuklider kan ske. 
Vatten kan dämpa energin hos neutronerikapselns hålrum.Om förhållandena är ogynnsamma kan 
kriticitet uppnås, det vill säga att processen blir självunderhållande. 
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G r ^ r ^ ^ r ^ y r ^ r ^ ^ 
SKB bör redovisa riskerna för och konsekvenserna av de händelser som beskrivs. 

22.2.8 ^ränsiennniösning 
Detta kapitel är mycket svårt att förstå för de som inte är experter inom området. 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
Det ärnödvändigt att SKB presenterar bränsleupplösning och riskerna för detta på ett så enkeltsätt 
som möjligt. Det ärviktigt att lekmännen får en rimligförståelse då inkapslingen av bränslet är en 
viktig barriär. 

22.2.^Snecificeringavradionnkiider^koiioidbiidning 
Radium som bildas från uransönderfallförväntas vara en av de största bidragarna till dos från ett 
KBS3förvar.Detta kapitel är mycket svårt attförstå för de som inte är experter inom området. 

G r ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
Jämför synpunkter under 22.2.6. 

^ l ^ a n ^ e l 

23.2.5 Stråinåverkan 
Strålningsinducerade urskiljningar av kopparilåglegerade stål kan ge upphovtillförsprödning. För 
koppar har beräkningarvisat att strålningens inverkan ärförsumbar. 
Ispecifikationen för insatsen har kravet införts på maximalt0,05^kopparigjutjärnet. 

G ^ o ^ ^ r ^ y r ^ r ^ r ^ 
SKB bör motivera tillåten halt av koppariinsatsen och bedöma risken för och konsekvensen av 
försprödning. 

23.2.8 Korrosion gjntjärn^in^at^ 
Om vatten ärikontakt med gjutjärnsinsatsen kan anaerob korrosion ske. 

G r ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
SKB börredovisariskenföroch konsekvenserna avanaerob korrosion. 

23.2.^7Korro^ionavkonnarkan^ei 
Frågan om korrosion av kopparirent, syrefritt vatten har uppmärksammats under de senaste åren. 

En kritisk genomgång har gjorts av Fraser King av försök som åberopas både som stöd och som 
argument emot den föreslagna mekanismen.Slutsatsernairapporten är att underlaget som stöd för 
mekanismen delvis är ofullständigt och motsägelsefullt och att andra forskare inte lyckats 
reproducera resultaten. Vidare dras slutsatsen att även om mekanismen skulle finnas, så skulle den 
inte ha någon allvarlig inverkan på kapselns livslängdiförvaret. 

Ett seminarium ordnades nov2009iregi av Kärnavfallsrådet om korrosion av kopparisyrefritt 
vatten.Medlemmarnaiexpertpanelen menade att fortsattforskningärnödvändigför att klargöra de 
experimentella resultaten och de analytiska metoderna. 
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G ^ o ^ r ^ ^ y r ^ ^ t ^ 
SKB måste mycket tydligt redovisa om man delar uppfattningen om korrosionirentsyrefrittvatten 
att om den skulle förekomma så skulle den inte ha någon allvarlig inverkan på kapselns livslängd! 
förvaret. Om SKB har den uppfattningen bör den utförligt motiveras. 

SKB bör också tydligt redovisa på vilket sätt man avser att öka kunskapen om denna typ av korrosion. 

Beträffande korrosion orsakad av sulfid se kapite!24.110 nedan 

^^^u f fe r t^cb återfyllning 
Buffertens huvuduppgiftikärnbränsleförvaret är att hindra strömmande vatten från berget att 
kommaikontakt med kapseln och det använda bränslet och därmed försäkra att eventuell transport 
av korrodanter och radionuklider domineras av diffusion. 

2^.1.10^entonitsammansättning 
Det kan inte uteslutas att sulfidmaterialibufferten kommer att påverka kapselkorrosionen och 
därförfinns det ett kriterium för hur mycket sulfid som totalt fårfinnasibufferten.Om bufferten 
innehåller kol kan sulfid även bildas från sulfat med hjälp av sulfatreducerande bakterier. 
Krav har ställts för tillåten halt av både sulfid, totalsvavel och organiskt kol. 

^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
SKB bör redovisa motiven till maximalt tillåtna halteroch beskriva omfattningen av korrosionen vid 
dessa halter. 

2 ^ . 2 . ^ r y ^ n i n g 
Om vattenibentonitbuffertenfryserförväntas trycket öka vilket skulle kunna skada kapsel och berg. 
För en intakt buffert är skadliga tryckökningartill följd avfrysning inget problem då temperaturen 
inte kommer att understiga fryspunktenidet mest extrema permafrostscenariet. 

Frysning av bufferten kan däremot inte uteslutas om densiteten av någon anledning sänks 
exempelvis genom erosion.Det maximala trycket vid den lägsta temperaturenidet mest extrema 
permafrostscenariet kan dockgränssättas till 26 MPa. 

Frysning av bentoniteniSFR se avsnitt 21.2.3. 

G ^ ^ ^ ^ y r ^ r ^ r ^ 
SKB börförtydliga redovisningen av om bufferten fryser,redovisningen är otydlig och behandlar inte 
frysningen av en intakt buffert. SKB bör redovisa konsekvenserna av att bufferten fryser även om 
beräkningarvisaratt detta inte är möjligt. 

2^.2.5Vattentran^nortvid omättade förhåiianden 
Frågorangåendevattentransportvidomättadeförhållandenkräverfortfarande stora insatser under 
kommande period. 

G ^ o r ^ ^ ^ y ^ r ^ t ^ 
SKB hör redovisa hur stora kunskapsbristerna är och konsekvenserna av detta.Hur hanterarSKB 
dettaiSRSite? 
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2^.2.8 Vattentran^nortvidmättadeförhåiianden 
Inga tveksamheter råder om buffertens förmåga att begränsa vattenflödetideponeringshåleni 
enlighet med dess säkerhetsfunktion förutsatt att ingen omfattande omvandling ellerförlust av 
bufferten äger rum. Processen är emellertid kritisk eftersom den är beroende av andra mindre 
utredda processerframförallt förlust av buffert genom kolloidbildning. 

G r o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ t ^ 
Det återståren hel delteknikutveckling, hur bedömerSKB konsekvenserna av detta? 

2^.2.8 ^iningBerosion 
Vatteninflödetideponeringshålen och tunnlarnaiettslutförvarskerihuvudsakgenom sprickor! 
berget och medför att buffert och återfyllning beväts och homogeniseras.lallmänhet kan inte 
bufferten och aterfyllningen absorbera allt vatten som rinner genom en spricka varför ett 
vattenövertryckbildas närinflödet hindras. Om inte mottrycket och hållfasthetenibufferten eller 
aterfyllningen ärtillräckligtstora kan kanalbildning (piping) med åtföljandeerosion uppstå. 

En slutsats avförsök är att piping aldrig kan stoppas av bufferten om inflödet ärså stort att 
bentoniten inte hinnerabsorbera det inströmmande vattnet. Eftersom bentoniten inte själv kan täta 
måste man anta att deponeringshålen och deponeringstunneln måste fyllas med vatten innan 
erosionen stoppas. 
SKB drar slutsatsen att erosion inte är något problem om man haren tät plugg. 
SKB anger att det är önskvärt attytterligare fördjupa förståelsen för piping och erosion och öka 
förståelsen för hur olika parametrarpåverkarparametrarnaimodellen. 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
Att öka förståelsen för erosion^pipingärmycket angeläget då detta fenomen kan äventyra buffertens 
funktion. Förutom att pluggen ska vara tät måste andra tänkbara läckvägar som sprickor också vara 
tätaförattförhindrauttransportavbentonitmaterial. 

2^.2.^Mekaniskanroce^er 
SiloniSFR skulle kunna påverkas av bergrörelser som uppstårisprickplanfrånjordskalv.Dessa skulle 
kunna ge upphov till påkänningar på betongkonstruktionen. Dessa förmedlasfrån berget genom 
väggbufferten. 

G ^ o ^ ^ ^ y ^ ^ t ^ 
SKB börvisa att silon klarar de rörelser och de skjuvlastersom kan uppstå vid jordskalv elleri 
samband med glaciation.HarSKB kunskap om vilka sprickorsomfinnsibefintligt SFR och särskilt! 

2^.2.11integrerade^tndier^^^^ntvecki ingnndervattenn^ättnad^fa^en 
(THM,termohydromekanisk) 
Laboratorieförsökvisaratt bentonitblocken spricker dels under höga temperaturgradienter och dels 
närvatten börjarträngainipelletsspalten.Konsekvenserna av uppsprickningen kan vara allvarlig och 
begränsartiden som blocken kan exponeras innan aterfyllningen placerats och begränsar acceptabelt 
inflödeideponeringshålen. 

Fortsatta studier krävs bland annatförattta fram täthetskrav på hurmycketvatten som fårsläppas 
förbi pluggen under bygge och härdning, baserat på scenarier av olika fall av piping, erosion, 
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vattenmättnad och homogenisering och baserat på laboratorietester och analyser optimera 
täthetskraven på pluggen. 

Vidare ska möjligheten och effekter av attvattenmätta aterfyllningen genom pluggen utvärderas. 

G ^ o ^ ^ ^ y r ^ r ^ t ^ 
SKB börytterligare öka kunskaperna angåendefenomenet att bentonitblocken spricker. Vatten 
kommer attträngainipelletsspalten och om detta är allvarligt måste risker och konsekvenser 
utredas. Angelägetär också attta fram krav på tillåtetvattenflöde förbi pluggen.SKB börvidare 
redovisa vilka metoder man avsertillämpa för att säkerställa att tillåtetvattenflöde genom pluggen 
inte överskrids. 
SKB:s planer på att utvärdera en medveten vattentillförsel är intressanta. 

2^.2.18Montmoriiionitomvandiing 
(montmorrilonit är det lermineralibentoniten som ger de svällande egenskaperna) 
Höga pH (ca!3)harnegativ påverkan pamontmorrilonitens stabilitet. Vatten med pH 1011 reagerar 
dock mycket långsamt med montmorrilonit. 
Kemisk växelverkan mellan betong och bentonit har studerats för SFR1. Efter 10000 år har en 
tredjedel av montmorriloniten omvandlats. De nya mineral som bildas har bland annat sämre 
svällningsegenskaper. 
Silica sol är ett fintätningsmedel som kan komma att användas för byggandet. Ett läckage av ogelad 
silica sol till bentonit kan påverka denna negativt. 

G ^ o ^ r ^ ^ y ^ ^ ^ t ^ 
SKB bör redovisa konsekvenserna av att montmorrilonitensegenskaperförändras vid pH 13. Vidare 
bör studeras konsekvenserna av injekteringsbrukets förmåga att sprida sig långa sträckorisprickori 
bergmassan och kanske tränga inibentonit på långa avstånd från injekteringsstället. 

2^.2.1^e^nentering 
Detfinns två huvudskäl till att effekten av cementeringärviktig att beaktaienbentonitbuffert 

^ Förhöjd hydrauliskkonduktivitet. Detta kan leda till advektiva(strömmande)förhållandeni 
bufferten 

^ Förhöjd skjuvhållfasthet. En förskjutning av det omgivande berget(till exempel vid 
jordbävning) kan då leda till att för stora spänningar överförs till kapseln vilket kan öka risken 
för kapselskada. 

G ^ o ^ ^ ^ y r ^ r ^ r ^ 
SKB bör redovisa risken föroch konsekvenserna av cementering, både vad gällerförhöjd hydraulisk 
konduktivitet och förhöjd skjuvhållfasthet. Det måste visas att kapseln klararskjuvlasten från en 
bergrörelse även om bentoniten inte har den dämpande funktionen utan för över lasten till kapseln. 

^ ^ e ^ ^ f ä r e n 

25.2.5 ^öre^eri intaktberg 
Termisktinduceradökningavtangentialspänningarideponeringshål kan leda till spjälkning av 
berget. 
Försök tyder på attsmåmothållandetryckärtillräckligtför att begränsa spjälkningen och förhindra 
uppkomsten av en starkt genomsläpplig^on av uppsprucket berg. 
Inuläget bedöms denna spjälkning endast ha begränsad betydelse för säkerheten. 
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G B o r ^ ^ r ^ y r ^ ^ t ^ 
SKB börförtydliga detta avsnitt och tydligare motivera varförspjälkningen bedöms ha begränsad 
betydelse för säkerheten. Konsekvenserna av spjälkning redovisas. 

25.2.^^eaktivering^röreiseiäng^befinti iga^nrickor 
Den möjliga skjuvrörelsen hos vissa sprickorisamband med seismisk aktivitetinärbelägna donerar 
en av anledningarna till att kapslarna inte utan och vidare får deponerasihål som genomskärs av 
långasprickor.Analysvisarattskjuvrörelsenmedgodmarginal liggerunder kapselskadekriteriet, 100 
mm.Beräkningar ärutförda förskalv med magnituden6men bedöms som giltiga även för 
magnitud7. 

Kunskapsnivån angående betydelsen avframtidajordskalv bedöms nu vara tillräckligför 
säkerhetsanalysen SRSite.Vissa forskningsinsatser kommer ändå att fortsätta. 

G ^ o ^ r ^ ^ y r ^ r ^ t ^ 
SSM bör med egen och oberoende expertis särskilt bedöma detta avsnitt om det ärtrovärdigt att 
skjuvrörelsen med god marginal underskrider kapselskadekriteriet. SSM bör också särskilt redovisa 
om SSM harsamma uppfattningen som SKB att kunskapsnivån angående betydelsen avframtida 
jordskalvärtillräcklig. 

Ikapitel 11.l.langerSKB att kapselns hölje skall vara tätt och insatsens tryckbärande förmåga intakt 
efter en skjuvrörelse hos berget på 50 mm med hastigheten upp ti l l lmpersekund.ltexten ovan 
anges att kapselskadekriteriet är 100 mm. SKB börförklara om dessa olika uppgifter (50 mm 
respektive 100 mm)är korrekta ochisåfalltydligtförklara hur detta hänger ihop. 

25.2.18Mikrobienanrocesser 
Mikrober kan påverka grundvattnets kemi genom att påskynda reaktioner som skulle ske mycket 
långsamt eller inte allsideras frånvaro, till exempel sulfidbildning. 
Ett projekt med syfte att modellera mikrobiella processer med resultatfrån platsundersökningarna 
och Äspö har påbörjats. Utveckling av modeller har inriktats särskilt mot sådana mikrobiella 
processer som kan inverka negativt på någon barriärfunktion, till exempel sulfatreduktion till sulfid. 

G ^ o r ^ ^ ^ y ^ r ^ t ^ 
Detärangeläget att kunskapen om sulfidbildning är på en hög nivå.Sulfidbildning kan orsaka 
korrosion på kopparkapseln och aren påtaglig riskfaktorför kapselns beständighet. 
SKB bör redovisa risken för och konsekvenserna av sulfidbildning. 
Jämför avsnitt24.1.10 som behandlar motsvarande fenomenibufferten. 
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25.^Modeiiering 
2 5 . ^ . 1 D ^ 
(DFNmodell betyder diskret spricknätverksmodell) 
BådeiForsmarkochiLaxemarhartagitsframDFNmodeller. 

Det ärinte trivialt att entydigt kunna förutsäga sprickornas fördelning av intensitet, orientering och 
storlek utifrån data från ytborrhål och data från hällar.Beroende på vilka antaganden som görs blir 
detskillnaderimodellerna. 

Arbete med attfå en bättre förståelse av spricknätverketikristallin berggrund fortsätterföratt om 
möjligt, kunna få en merintegrerad och därmed realistisk och mindre pessimistisk bild som tar 
hänsyn till de geologiska, bergmekaniska och hydrogeologiska aspekterna på berget. 

Beroende på om sprickor karteras längs en linje, exempelvis borrhål, eller på en yta, exempelvis 
tunnelvägg, erhålls olika mått av sprickintensitet. Borrhålskarteringpåvisargenerelltsett högre 
intensitet än ytkartering, antagligen beroende på att det karterassprickormed mindre storleki 
borrhål än på ytor.Dettaharäven bäring på djuptrender,detvillsäga om egenskaperna på de 
sprickorsom karteras på häll är representativa förspricknätverket på djupet. 

En ökad integration mellan modellersom beskriver alla sprickor och de som beskriver dem som är 
flödande är önskvärt, detvillsäga att målet äratt ha en DFNmodell. 

G ^ o ^ r ^ ^ y ^ ^ ^ 
SKB bör redovisa konsekvenserna av att olika modeller används föratt beskriva sprickor. 
SKB bör också redovisa vilka osäkerhetersom finns med de olika modellerna och vilken modell som 
ger de mesttrovärdiga resultaten om nu detta ärmöjligt. SKB börredovisa på ettför lekmän 
begripligtsätt hela problematiken med attskapamodellerochhurdessa sedan används.Arbetet 
med att skapa en DFNmodellärangeläget. Motiven tillvarförde modellersom används idag anses 
vara pessimistiska bör redovisas. 

25.^.2 integreradmodeiiering^tern^o^h^dro^mekani^kntveckiing 
För jordskalvssimuleringarplaneras en utveckling av beräkningstekniken.Detta börgörasföratt 
kunna använda resultaten av simuleringarna förattfå en uppfattning om vilken typ av skalv som är 
realistiskt möjliga givettrovärdigapostglaciala spänningstillstånd, mindre konservativa mekaniska 
egenskaper hos potentiella skalv^oner,portrycksförhållanden med mera. 

G^o^^^^y^^^r^ 
Underavsnittet 25.2.7harSKBangett att kunskapsnivån angående betydelsen avframtida jordskalv 
nu bedöms vara tillräckligförsäkerhetsanalysen SRSite. SKB bör motivera hur detta påstående 
överensstämmer med ovanstående text. 
Hurstora är kunskapsbristerna och vilka osäkerheter medför detta? 

25.^.^integreradmodeiiering^radionnkiidtran^nort 
Utvecklingen av reaktivtransportmodellering, detvillsäga kopplad hydrogeokemisk och 
radionuklidtransportmodellering,fortsätter.lförlängningen kan den integrerade 
transportmodelleringen sammanhållet hantera transport av radionuklider med hänsyn till hela 
systemet, detvillsäga grundvattenflöde, geokemiska reaktioner och radionuklidtransportibåde 
geosfär och biosfär. 



^nsRoos GranskningFUD2010 20101111 

G r o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
SKB börredovisa konsekvenserna av att den integrerade transportmodellen inte finns utvecklad! 
dagsläget. Innebärdetta att dagenstransportmodellgerfelaktiga resultat ochiså fall på vilketsätt? 

^i imännagran^kning^ynnnnkterangåendemodeiier 
Ikapitel 25.3 Modellering, beskrivs problemen med attskapamodeller,atttafram relevanta indata 
till modellerochgöra matematiska beräkningar.Detfinns skältill att ha en viss kritiskinställningtill 
de resultat som fås med modeller.Att beskriva verkligheten med en modell äringen enkel uppgift. 
Verkligheten äralltidmerkomplicerad än den förenklade bild som gåratt åstadkomma med en 
modell. 

^8ytnäraek^y^tem 

28.^i^adionnkiidmodeiiering 
Forskningsprogrammetförytnära ekosystem syftartillattgeförutsättningarförentrovärdig 
bedömningav radiologiska riskerförmänniskoroch andra organismerisamband med slutförvaring 
av använt kärnbränsle. 

G r o ^ r ^ r ^ y r ^ ^ ^ 
Inget speciellt att notera 

^^ndr^n^et^der 
Detärmöjligtattavsevärtminska mängden avvissa långlivade radionuklidergenom separation och 
transmutation.Transmutation kräverytterligare flera decennier av utveckling innan 
demonstrationsanläggningarkan byggas. Tekniken ärinte tillgänglig idag. Efterseparationoch 
transmutation återstår radioaktivt avfall som måste slutförvaras under långtid. 

2^7.1 reparation och tran^mntation 
SKB följer utvecklingen och stödjer pågående forskning ekonomiskt. 

G r o r ^ r ^ r ^ y ^ r ^ r 
Inget speciellt att notera 

27.2Djnpaborrhåi 
Borrhål på24km djup. 
Vid deponering är det berget som är den viktigaste barriären föratt isolera avfallet och förhindra att 
radioaktiva ämnen sprids till biosfären. Konceptet bygger på antagandet att 
grundvattenförhållandena ärstagnanta på stora djup. 

En studie på uppdrag av NDA (statlig myndighet)iStorbritannienangerslutsatsen att konceptet 
djupa borrhålförStorbritanniens del, undervissa förutsättningar,kan ha trovärdighet, men att ett 
stortutvecklingsarbeteskulle krävas, både vad gällerborrteknik och teknikför deponering 

Några erfarenheterfrån borrning av djupa hål med stora diametrar ochiurbergfinns inte. 

len annan rapportsomtagitsfram på uppdragav NDA konstateras att den största nackdelen med 
konceptet djupa borrhål bedöms vara att detsaknassåväl en detaljerad utformning som en utförlig 
utvärdering av säkerheten. 
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NWMO(NuclearWaste Management Organi^ation)iKanadakonstaterarvad gäller djupa borrhål att 
ingen praktisk demonstration har skett och att mycketforskning och utveckling skulle krävas för att 
få kunskapen till samma nivå som finns för ett KBS-3 liknande förvar. 

lUSAharSandia (ett av energidepartementets laboratorier) publicerat en rapport. Den preliminära 
bedömningen som redovisasirapporten är att deponeringidjupa borrhål kan ha god potential med 
tanke på den långsiktiga säkerheten.Irapporten identifieras funktioner,händelser och processer 
som kräverfortsatt forskning och utveckling. Däremot finns det ingen analys av hur kapslarna med 
det radioaktiva avfallet ska kunna deponerasiborrhålet på ett säkert sätt. 

SKB kommeriansökan om slutförvarssystemet att redovisa en rapport som redovisar en jämförelse 
mellan KBS3och deponeringidjupa borrhål. 

G ^ o ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ r 
Inget speciellt att notera 




