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Introduktion
Åland ligger ca 60 km från det föreslagna slutförvaret för använt kärnbränsle vid Forsmark. 
Därför är säkerheten och framför allt risken för läckage av radioaktiva ämnen till Östersjön 
den viktigaste frågan för oss.

Åland importerar en betydande del av sin el från Sverige, högst troligen (med tanke på  
placeringen) från kärnkraftverken i Forsmark.  Det är någonting vi är mycket kritiska till.  Att 
vi är emot kärnkraft betyder däremot ingenting i frågan om slutförvaret –  vi menar att 
generationerna och de samhällen som har använt kärnkraft också är ansvariga för avfallet. 

Vetenskaplighet och öppenhet
Åland som region har varit engagerad i kärnavfallsfrågan i Sverige under en längre period 
med början under projekteringen av SFR- förvaret. Under de senaste åren har Åland varit 
mer aktivt engagerat även i slutförvarsfrågan. Våra referenspunkter är vår erfarenhet av 
andra  projekt, även  i  andra  länder, och  allmänna  förväntningar  på  den  moderna 
vetenskapliga metoden - inte hur SKB  och de svenska myndigheterna tidigare har hanterat 
frågan.

Med  tilltagande förvåning och oro begrundar vi de tillfällen som vi har haft kontakt eller 
diskussioner  med  SKB  över  företagets  attityd  vad  gäller  tillgång  till, och  därmed 
vetenskaplig  granskning  av,  företagets  data  och  vetenskapliga  rapporter.  Vår 
grundinställning här är att den vetenskapliga metoden kräver att oberoende (dvs från SKB  
helt fristående) forskare skall kunna granska och upprepa SKB:s  forskning och försök.  För 
att kunna göra detta krävs tillgång till SKB:s  rådata och rapporter.

Som ett exempel kan nämnas  den fullkomligt vilseledande beskrivningen av resultatet från 
Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium (16 nov 2009) som  återgavs  av SKB  vid 
samrådsmötet  om  den  preliminära  MKB:n  (6  februari  2010).  Eftersom  vi,  de 
undertecknade, själva deltagit i nämnda seminarium kunde vi reagerar på samt påpeka att 
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SKB:s  påstående inte stämde. Om  SKB  försöker presentera en vetenskaplig diskussion 
från ett öppet seminarium på ett så  felaktigt och egennyttig sätt, hur skall vi som lekmän 
då  kunna  lita på  övriga  påståenden  som  företaget kommer  med  om  underliggande 
rapporter och rådata hemlighålls?

Det hittills värsta exemplet vad gäller företagets ovetenskapliga attityd är att det under 
hösetn 2010  kommit till allmänhetens  kännedom att SKB  har dolt forskningsresultat om 
kopparkorrosion  i den offentliga rapporten men som  funnits i interna rapporter. Det är 
någonting som  endast kan tolkas  som  fusk. Detta kräver en rejäl förstärkning av  både 
granskningen  av  SKB:s  vetenskapliga  rapporter  samt  de  krav  som  ställs  på  SKB  
angående allmänn och akademisk tillgång till företagets "interna" rapporter och rådata.

Vår oro över SKB:s  attityd till vetenskaplighet har sin grund i hur företaget har hanterat 
kopparkorrosionsfrågan men det är den grundläggande attityden till vetenskaplig öppenhet 
vi är  mest oroade  över. Det är  högst  sannolikt att samma  avsaknad  av  vetenskaplig 
transparens  även finns i SKB:s  övriga forskningsområden, det är bara det att vi inte har 
följt dessa  områden så  noggrant. Vi kräver att all SKB:s  forskning, inte bara den kring 
kopparkorrosion, skall kunna granskas  extra noggrant av myndigheter och andra berörda 
parter.

Även efter att det framkommit att SKB  har dolt en del kritiska interna rapporter vägrar SKB  
fortfarande att offentliggöra ett flertal rapporter och försöksresultat. Detta väcker frågor 
kring  vilka eventuella ytterligare problem som  existerar. I  dagsläget har inte ens  den 
övervakande myndigheten, SSM,  rätt att kräva tillgång till dessa  rapporter1. I sista hand är 
SKB  ett privat företag som vill få igenom vissa  projekt, t.ex. att bygga ett KBS- 3 slutförvar 
vid  Forsmark. Men  säkerheten kring  hanteringen  av  radioaktivt avfall, särskilt använt 
kärnbränsle, är en så  viktigt fråga för samhället (och det blir samhället som kommer att ha 
det slutgiltiga ansvaret för slutförvaret2) att detta måste ses  som ett samhällsviktigt projekt 
- inte bara som vilket privat företagsprojekt som helst.

FUD-processen är den enda möjligheten regeringen har under dagens  regelverk att ställa 
krav på SKB:s  pågående forskningsarbete.  Enligt kärntekniklagen får regeringen ställa 
"sådana  villkor  ...  som  behövs  avseende  den  fortsatta  forsknings-  och  
utvecklingsverksamheten.".  Vi anser att höstens erfarenheter visar att man inte kan lita på 
att SKB  publicerar samtliga forskningsresultat, vilket inte är tillräckligt för att allmänheten 
skall kunna ha förtroende för systemet.  

Vi  anser  därför  att  regeringen  och  myndigheten  borde  ställa  ett  formellt  
krav  på  SKB,  genom  ett  villkor  i  FUD- processen,  att  all  forskning  kring  
hantering  och  slutförvaring  av  kärnavfall  skall  publiceras.   I  detta  skall  
ingå  resultat  från  all  forskning  och  alla  försök  som  görs  av  SKB  eller  av  
forskare  eller  konsulter  på  deras  uppdrag.  Vidare  skall  detta  material  
inkludera  inte  bara  SKB:s  slutsatser  men  alla  de  interna  rapporter  och  all  
rådata  från  alla  försök  som  slutsatserna  är  baserade  på.  Detta  anser  vi  
är  nödvändigt  för  att  samhället  skall  kunna  ha  förtroende  för  den  
fortsatta  forsknings-  och  utvecklingsverksamheten  samt  för  att  försäkra  
sig  om  att  bästa  resultat  uppnås.

1 Vi anser också att lagstiftningen borde ses  över så att åtminstone SSM  har rätt att kräva tillgång till i stort 
sett alla data och samtliga rapporter som kärnkraftsindustrin producerat tillsammans med rätten att sedan 
tvinga publiceringen av dessa  rapporter om SSM  anser detta nödvändigt. Detta skall dock vara ett tillägg 
till, inte en ersättning för, ett direkt villkor på SKB  under FUD-processen så som vi beskrivit ovan.

2 Som  vi förstår det avslutas  SKB:s  ansvar när de försluter slutförvaret. Om  ett problem upptäcks  efter 
detta så måste samhället ta hand om det.

2 / 6



Behovet av utökad oberoende forskning
Inom detta område finns ett stort problem som borde klassas  som ett problem med det 
svenska systemet för hantering av kärnavfall mer än något som SKB  har direkt ansvar för. 
I och med att hela ansvaret för utvecklingen av slutförvarsmetoden ligger på industrin, och 
via industrin på SKB, finns det i stort sett inga finansiella medel för oberoende forskning.  

Detta betyder i sin tur att det är svårt att, när de behövs, hitta forskare som inte har några 
kopplingar  till SKB.  Ett  exempel  på  detta  är  när  SSM  diskuterade  FUD-10  med 
allmänheten och frågan om oberoende forskning togs  upp. SSM  medgav  att de tvingas  
räkna forskare från Studsvik som fristående från SKB  så  länge personen inte jobbar även  
för SKB.  Detta trots att Studsvik producerar radioaktivt avfall som de förväntar sig kunna 
lägga i SKB:s  förvar. 

Detta betyder vidare att SKB  i hög  grad styr vilken forskning som genomförs. SSM  har 
små medel avsedda för egen forskning men måste i första hand använda dessa  medel för 
att granska och upprepa SKB:s  arbete. De delar av kärnavfallsfrågan som SKB  inte är så  
intresserat av, t.ex. alternativa metoder eller potentiella problem med KBS- 3  metoden, 
erhåller därmed ingen egen forskning.

Vi håller fullständigt med om principen att kärnkraftsindustrin skall bekosta hanteringen av 
det avfall som den har producerat men systemet för detta måste vara utformat så  att ett 
levande, kritiskt och  från industrin fristående forskningssamhälle kan  existera. Det ser 
tyvärr ut som  om dagens  system inte klarar av  detta. Vi anser  därför att man skall ta 
möjligheten  som  ges  genom  FUD-processen  att  utvärdera  hela  systemet  med 
målsättningen att stärka den fristående och kritiska forskningen.

FUD-10 och ansökan om att få bygga slutförvaret
SKB  har meddelat att de tänker lämna in en ansökan  om att få bygga  ett slutförvar för 
använt  kärnbränsle  i  mars  2011.  Under  första  halvan  av  2010  har  SKB  haft en 
samrådsprocess  om den preliminära MKB:n för slutförvaret. Under denna process  har vi 
och andra berörda ställt ett stort antal frågor kring den långsiktiga säkerheten kring det 
föreslagna slutförvaret. I de flesta fall kan SKB:s  svar sammanfattas som "det tror vi inte 
skall vara ett problem och svaret kommer att komma i SR- Site, som ni kommer att få ta del 
av först i samband med ansökan".  Detta betyder att vi inte har fått några detaljerade svar 
utan endast enkla påståenden som hänvisar till dokument som kommer att offentliggöras  
först i mars 2011.

Vi anser  fortfarande (som  vi upprepade gånger och från början sagt till SKB)  att detta 
duger inte och att de borde samråda  om den preliminära versionen av  den långsiktiga 
säkerhetsanalysen, SR- Site, på samma sätt som de har gjort med MKB-dokumentet. Detta 
vägrar SKB  göra och därför finns den inte med i forskningsplanen FUD-10.

När vi nu kommer till FUD-10 har vi ytterligare ett problem. Vi och andra berörda har lyft 
fram en  rad  frågetecken  och  problem  angående  den  långsiktiga  säkerheten  av  det 
föreslagna  slutförvaret. I  de  flesta fall har SKB  nekat till problemen och  påstår att det 
behövs  ingen vidare forskning eller undersökning och därför kommer företaget inte att ha 
vidare  forskning  kring  dessa  frågor  med  i  forskningsprogrammet FUD-10.  Men  den 
information som vi behöver för att kunna granska detta svar, för att själva kunna bedöma 
om vi vill driva frågeställningar nu som något som borde vara större i FUD-programmet, 
kommer vi inte att kunna ta ställning till innan mars.  Vi är alltså i en situation där SSM  vill 
hinna granska  FUD-10 innan de får ansökan  men där relevant information för att kunna 
utföra denna granskning  inte kommer att finnas  tillgänglig förrän ansökan  kommer mars 
2011. 
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Detta gör det omöjligt att komma med detaljerade kommentarer om FUD-10. Om SKB:s  
tidsplan  följs3 och  om  myndigheten  och  miljödomstolen  i  sina  inledande  granskingar 
bedömer att ansökan är tillräckligt bra för att kunna tas vidare till en prövning förväntas en 
viss  sorts  forskningsprogram  för de  kommande  åren  från  SKB:s  sida.  Om  ansökan  
däremot  skjuts  upp  eller  om  SSM  och/eller miljödomstolen  bedömer  ansökan  som 
otillräckligt för att kunna prövas krävs att forskningsplanen ser helt annorlunda ut.  

SKB  kunde här ha undvikit en del av detta problem genom att samråda om den långsikta 
säkerhetsanalysen,  SR- Site, och  andra  viktiga  dokument, t. ex. det som  handlar om 
platsvalet, som  kommer att ingå  i ansökan. Vi anser  fortfarande att samrådet har varit 
otillräckligt och hoppas  att behovet av  ett väl genomfört och omfattande samråd innan 
ansökan lämnas in betonas och stärks genom FUD-processen.

Oavsett frågorna kring samrådet borde regeringen vänta och inte ta ett beslut om FUD-10 
innan man har mottagit ansökan (eller information om att denna inte kommer att erhållas 
inom den förväntade tiden) och SSM  och miljödomstolen har beslutat om den skall prövas  
eller skickas tillbaka.

Kommentarer kring detaljer i FUD-10

Lokalisering av slutförvaret
Det är, som nämnts ovan, svårt, om inte omöjligt, att kommentera detaljer i FUD-10 utan 
att ha tillgång till SKB:s  dokument om lokalisering av slutförvaret ( det dokument som skall 
publiceras  i samband  med  ansökan). Vi  är fortfarande mycket oroade  över att bägge  
platser som undersökts i detalj är belägna vid kusten samt att bägge två även ligger intill 
kärnkraftverk som är i drift. Vi anser att för- och nackdelarna med en kustnära lokalisering 
borde utredas  ytterligare. När vi har tagit upp frågan om samlokalisering av slutförvaret 
(inkluderat mellanlagret och inkapslingsanläggningen) med befintliga kärnkraftverk har vi 
inte fått något som helst intryck av att potentiella problem eller risker med detta har utretts. 
Vi  anser  att  SKB  bör  utreda  risker  och  konsekvenser  av  samlokalisering  av 
avfallsanläggningar med kärnkraftverk, inklusive konsekvenser för avfallsanläggningen vid 
en  eventuell  olycka  vid  intilliggande  kärnkraftverk.  Detta  gäller  för  alla  planerade 
anläggningar  för hantering av  använt kärnbränsle, men  särskilt för CLAB  som  kräver 
elektricitet och aktivt underhåll för att uppfylla säkerhetsfunktionerna.  

Vi  anser  att  en  dylik  utredning  även  borde  ta  i  beaktande  hur  närvaron  av 
avfallsanläggningar kan påverka konsekvenserna  av  en olycka vid kärnkraftverket, t.ex. 
om olyckan leder till spridning av det högaktiva avfallet i miljön, och därför hur närvaron av  
en avfallsanläggning påverkar själva kärnkraftverkets säkerhetsanalys. När vi har tagit upp 
denna  fråga  med  SKB  har  företagets  representanter svarat att detta är  en  fråga  för 
reaktorinnehavaren, inte för SKB.   Men om man t.ex. skall bygga en flygplats i närheten av 
ett kärnkraftverk förväntas företaget som vill bygga  flygplatsen ha tänkt på denna typ av 
frågor och vi ser inte hur det är annorlunda om man bygger ett slutförvar. Dessutom är 
kravet på ett FUD-program formellt sett ett krav som ställs på reaktorinnehavarna.

FUD-10 borde innehålla en utredning av dessa  två frågor.

Nollalternativet
Nollalternativet som  redovisas  i den  preliminära MKB:n  är alldeles  för enkelt och  hela 
nollalternativsfrågan, dvs. vad man skall göra om ansökan inte godkänns, borde utredas  

3 Man  måste hålla i minnet att det inte finns  någon  extern deadline kopplad till SKB:s  inlämnande  av  
ansökan i mars 2011 –  detta är bara deras interna tidsplan.
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mycket mer ingående. Det borde finnas ett program för att utreda ett mer omfattande och 
kreativt nollalternativ.

Frågor som kan vara relevanta att inkludera i ett dylikt program är: hur kan man förvänta 
sig att förbättra kunskapsläget kring KBS- 3 metoden (eller metoden i sig själv) om man har 
mer tid och hur mycket tid behövs; vad kan man förvänta sig  vad gäller förbättringar i 
alternativa  metoder inom  rimlig tid och  hur  lång  tid förväntar man  sig  att krävs  för 
utvecklandet av alternativa metoder; vad finns det för alternativa mellanlagringsmetoder 
med betoning  på  mer långsiktig mellanlagring  och  passiva  mellanlagringsmetoder; hur 
påverkas själva mängden, temperaturen och kompositionen av det använda bränslet av ett 
nollalternativ?

FUD-10 borde innehålla en vidare och djupare utredning av nollalternativet.

Nya reaktorer
Vi  har  vid ett antal tillfällen under  2010  frågat SKB  om  kopplingar  mellan  företagets 
verksamhet  och  eventuella  nya  reaktorer  som  nu  diskuteras  i  Sverige.  Vi  har 
genomgående  fått till svar att det finns inga som  helst kopplingar och att SKB  planerar 
endast  att tar hand  om  avfallet från de  nuvarande  svenska  reaktorerna. Vi  är  därför 
förvånade över sektionen 3.2 "Nya kärnkraftsreaktorer" i FUD-10.

Vi ställer oss  frågande till varför denna  sektion finns  i FUD-10  eftersom denna sektion 
varken verkar redovisa  forskning  under senaste tre åren eller föreslå något konkret för 
forskningsplanen för de kommande åren. Sektionen ser inte ut som  något annat än en 
uppskattning baserad på en rad grova antaganden med målet att skapa ett intryck av att 
den  förslagna  slutförvarsmetoden  även  kan  lösa  avfallsproblemet för eventuella  nya 
reaktorer.

Ansvaret för att ta hand om avfallet ligger faktiskt på reaktorinnehavarna - det är bara det 
att dagens reaktorinnehavare har gått ihop och skapat SKB  för att ta hand om avfallet från 
dagen reaktorer. Därmed borde det vara så  att om någon ansöker om att få bygga en ny 
kärnkraftsreaktor i Sverige så  borde en konkret och detaljerad plan för hur detta företag 
planerar att ta hand om avfallet ingå i ansökan. Denna plan borde sedan i sin tur prövas  
som en del av huvudansökan för reaktorn. Man har med nya reaktorer en möjlighet som vi 
inte har med de befintliga: om man inte har en tillräckligt bra plan för att ta hand om 
avfallet på  ett miljömässigt  säkert sätt så  kan  man  välja att inte producera  avfallet 
överhuvudtarget.  

Lämpligheten av ett slutförvar av den typ som SKB  vill bygga vid Forsmark för avfallet från 
den nya generationen kärnkraftsreaktorer har redan ifrågasatts i Finland. Utan att veta mer 
detaljerat om  eventuella  nya  reaktorer så  är  all  diskussion  kring  denna  punkt ren 
spekulation. Därför måste avfallsfrågan för nya reaktorer vara en central del av prövningen 
av en ansökan om att få bygga en ny reaktor.  Det finns tillräckligt med problem kring den 
långsiktiga hanteringen av dagens  radioaktiva avfall utan att man behöver sätta resurser 
på spekulation om okänt avfall som kankse aldrig kommer att finnas.

Här finn även en fråga kring finansiering. Om SKB  har gjort studier som ligger till grund för 
sektion 3.2 i FUD-10, eller om de tänker göra studier för att förbereda en ny generation 
reaktorer, hur  har  eller kommer dessa  studier att finansieras?  Som  vi  förstår det är 
pengarna i dagens  kärnavfallsfond tänkta att ta hand om avfallet från dagens kärnkraftverk 
- inte att bereda väg för eventuella framtida reaktorer.

LOMA-Programmet
Vi har hittills följt enbart bränsleprogrammet i detalj under de senaste åren. Vi har inte haft 
resurser att gå in i detalj i LOMA-programmet men vi vill understryka att vi hoppas  att man 
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inte genast fastnar på Forsmark igen. Kommentarer från SKB  vid presentationen av FUD-
10  som  ordnades  av  SSM  i oktober 2010  tycks  visa  att Forsmark (eller Oskarshamn)  
redan är förstahandsval trots att man har inte tagit fram någon  metod än. Vi anser att 
nackdelarna med ett kustnära förvar samt nackdelarna med en  samlokalisering av  allt 
radioaktivt avfall borde utredas mycket noggrant.

Under ovannämnda  möte nämndes  vidare möjligheten av  att använda  utbyggnaden  av 
SFR  som  mellanlager för LOMA-avfallet. Vi anser att denna fråga måste utredas  innan 
man kan lämna in någon ansökan om tillstånd att få bygga ut SFR.   SKB  borde vara tydlig 
på denna punkt innan företaget ansöker om tillstånd att få bygga ut SFR.
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