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Inledning 
I granskningen av FUD 2010 har Oskarshamns kommun i huvudsak inriktat sig på hur  
KBS-3-systemet berör Oskarshamn. Följaktligen är kommunens kommentarer främst 
knutna till mellanlagringen av använt kärnbränsle i Clab och till hanteringen av bränslet 
i inkapslingsanläggningen Inka. Clab och Inka kommer i KBS-3-systemet att ses som en 
gemensam anläggning, Clink, en benämning som också fortsättningsvis används i 
yttrandet. Själva slutförvaret i Forsmark kommenterar kommunen främst i frågor som 
kan få konsekvenser för Clink. 
 
Som framhölls i kommunens kommentarer till FUD 2007 är det angeläget att 
mellanlagringen i Oskarshamn inte får permanent karaktär eller sväller ut i stor volym. 
Faktorer som äventyrar slutförvarets igångsättning bedömer kommunen vara avgörande 
i denna fråga. Omständigheter som direkt och indirekt påverkar igångsättningen har 
därför varit en viktig del i kommunens granskning. 
 

Igångsättningen av KBS3systemet 
Kommunen vill först framhålla att den av SKB presenterade FUD 2010 håller hög 
kvalitet.    
Flera stora frågor kvarstår dock, bl.a. rörande korrosion av kapseln och erosion av 
bentonitbufferten. Kommunens uppfattning är att SKB måste lösa dessa frågor på ett 
förtroendeingivande sätt för att ytterligare öka tilliten hos kommunens invånare för 
beslutsprocessen.  
 
Eftersom bedömningen av hela KBS-3-systemets långsiktiga säkerhet, genom bevis i 
form av observationer och mätresultat som visar att systemet fungerar i 100.000 år, i 
praktiken är omöjlig måste tilltron till systemet vila på verifieringen av enskilda delar i 
systemet, där bevis ska läggas fram som visar att specificerade krav på respektive del 
uppfyllts. Så länge som tvivel eller frågor kvarstår kring primära funktioner för 
barriärdelarna kring kapseln riskeras igångsättningen av hela systemet. Kommunen är 
därför synnerligen angelägen om att SKB lägger ned stor ansträngning på att lösa de 
frågor i FUD 2010 som i tabell 17-1 och 17-2 på sidorna 196 och 197 är rödmarkerade 
och som uttrycker att stora fortsatta insatser krävs. 
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Använt kärnbränsle 
Det använda bränslet har en resteffekt som alstrar värme. Resteffektens storlek beror på 
bränslets utbränning. En ökad utbränning medför högre resteffekt per bränsleelement 
och skapar högre temperatur i och kring varje element. Den högre temperaturen 
påverkar i olika grad de delar av systemet som omger bränsleelementen.   
 
Utbränningen av bränslet har efterhand ökats och kärnkraftföretagen har planer på att 
öka utbränningen ytterligare. I FUD 2010 påpekar SKB att det är viktigt att klargöra 
konsekvenserna av en högre utbränning i KBS-3-systemets alla delar. Kommunen kan i 
FUD 2010 inte se en tydlig redogörelse för planerad forskning runt nya bränslen och 
efterlyser därför en redovisning av vad ökad utbränning får för direkt betydelse för 
hanteringen och säkerheten vid Clink, men också vad ökad utbränning får för 
konsekvenser för övriga delar i KBS-3-systemet och deras indirekta påverkan på Clink.    
 

Möjlighet till återtag 
Under driftskedet 
I avsnitt 2.3.3 framförs att det är möjligt att ta tillbaka deponerade kapslar under depo-
neringen, dvs under själva driftskedet. SKB har i egna försök i Äspölaboratoriet visat att 
detta är möjligt. 
 
Oskarshamns kommun tvivlar inte på att SKB kan hantera återtag från förvaret och upp 
till markytan, men är konsekvenserna för övriga delar i systemet klarlagda? Ska den 
eller de kapslar som återtas transporteras tillbaka till Clink och öppnas där för en ny 
inkapsling eller ska kapslarna mellanlagras? Hur hanterar man situationen om ett stort 
antal kapslar måste återtas?  
 
Kommunen anser inte att SKB visat att kapslar kan återtas och hanteras på ett 
tillfredsställande sätt under driftskedet. Kommunen anser att SKB måste visa vad ett 
återtag får för konsekvenser för systemets alla delar.  
 
Efter förslutning 
SKB anger att inga särskilda åtgärder görs för att underlätta återtag av kapslarna efter 
förslutning av förvaret. I tredje stycket under 2.3.3 sägs dock att om framtida 
generationer skulle vilja ta upp bränslet så ska detta vara fullt möjligt, men att detta är 
resurskrävande. Uttrycket ”fullt möjligt” tolkar kommunen som att allvarliga hinder inte 
ska föreligga för framtida generationer. 
 
Kommunen har ingen avgörande invändning mot den princip som SKB framför för 
återtag efter förslutning, men ifrågasätter möjligheten till återtag mot bakgrund av ett 
eventuellt kommande SFL-förvar i området.  
 
SFL kommer att innehålla flera olika typer av radioaktivt avfall inneslutet på olika sätt. 
Barriärerna som omger avfallet är av olika kvalitet och kommer i ett långt tidsperspektiv 
att degenerera. Omständigheten medför att bergets grundvatten på sikt (eventuellt) 
kommer att innehålla högre halter av långlivade nuklider, vilket försvårar återtaget. 
Grundvattenpumpningen, som ska skapa den sänktratt som krävs för återtaget, kan 
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komma att behöva kombineras med en reningsanläggning. Eventuellt kan också 
sanering behövas av de återfyllnadsmassor som behöver grävas upp.  
 
SKB säger att kommande generationer inte ska belastas med vår generations avfall, 
vilket skulle beskära deras frihet på olika sätt. Kommunen anser dock att kommande 
generationer också måste ha friheten att kunna välja om man av olika skäl måste eller 
vill göra ett återtag. Denna frihet blir, enligt kommunens åsikt, beskuren av ett 
eventuellt SFL-förvar i området kring slutförvaret. 
 

Markförvar 
Markförvar finns idag för mycket lågaktivt driftavfall. Ett sådant förvar finns bl.a. vid 
kärnkraftverket i Oskarshamn. Markförvar övervägs också för framtida rivningsavfall. 
Efter 50 år uppges detta avfall inte vara farligt ur strålningssynpunkt. I FUD 2010 anges 
att SSM anser att det genom nu gällande villkor finns ett väl etablerat regelverk som 
kärnkraftsägarna och SKB kan utgå från. Generellt tillämpbara föreskrifter för 
markförvaring saknas dock. 
 
Kommunen vill ha klarlagt om befintliga markförvar ska avvecklas och om så är fallet 
hur ska detta ske? Finns i dessa förvar avfall som i annat avseende än radioaktivitet är 
farligt för hälsa och miljö, t.ex. tungmetaller eller toxiska organiska föreningar? Har 
denna aspekt beaktats i ett tidsperspektiv som sträcker sig längre än 50 år? Vilket 
regelverk ska gälla för kvarlämnade markförvar när de ur strålningssynpunkt är 
ofarliga? 
 

Torkning av bränsle  
Inkapslingen av använt kärnbränsle kräver torkning av bränsle. Utredningen som SKB 
avser genomföra har som mål att ge beslutsunderlag inför detaljprojekteringen av Clink.  
 
Två torkningsmetoder anges, vakuumtorkning och torkning med varmluft. SKB skriver  
(sida 130): ”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”.  
 
Storskalig torkning av bränslet är ett nytt element i KBS-3-systemet. Torkningen är en 
viktig del i KBS-3-systemets funktion och höga krav ställs på vatteninnehållet i kapseln. 
Kommunen anser att i nästa FUD-utgåva ska SKB redovisa hur torkningsprocessen ska 
utföras, inkluderat hur man ska hantera bränsle med hög utbränningsgrad, skadat 
bränsle och skadade styrstavar. 
 

Torr mellanlagring av styrstavar   
För att kunna bereda mer plats i Clab överväger SKB att, i stället för lagring i Clab, 
mellanlagra styrstavar torrt. SKB avser att inom nästa treårsperiod starta ett projekt för 
denna möjlighet. Kommunen anser att torrlagringen av styrstavar är en ändring i 
förvarssystemet som bör ges hög prioritet. En del av denna fråga rör torkning av 
styrstavar, se också ”Torkning av bränsle”. 
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Tidplan 
Den kommande granskningen och beslutsprocessen kopplade till SKB:s ansökan 
innehåller många osäkerheter framförallt om tidsåtgången fram till dess att den första 
kapseln kan deponeras. SKB konstaterar själva under avsnitt 3.3 att åtgärder måste 
vidtas för att öka Clabs lagringskapacitet. Enligt nuvarande tidplan planerar SKB att 
inleda provdrift av slutförvaret år 2025. Med nuvarande tillstånd att lagra 8 000 ton 
bränsle kommer Clab att vara fullt år 2023.    
 
Det är positivt att SKB nu gör en tydlig redovisning av de olika alternativen och 
tidssätter dessa. Oskarshamns kommun anser dock att redovisningen bör kompletteras 
med uppgifter om när senast beslut måste fattas för respektive åtgärd som föreslås. Vid 
vilken tidpunkt måste SKB fatta beslut om val av strategi/åtgärd för att eliminera risken 
att Clab blir fullt? När måste SKB till exempel fatta beslut om att genomföra torr 
mellanlagring av styrstavar?   


