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Begäran om komplettering av ansökan 
om slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall – Inverkan av vätgas på 
bränsleupplösning 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har vid granskningen av Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet för ett slutförvar för använt kärnbränsle 

och kärnavfall, funnit behov av nedanstående kompletteringar. 

 

SSM önskar att kompletteringarna eller en tidplan för dess framtagande är 

myndigheten tillhanda senast den 15 december 2012. 

 

Om SKB önskar ytterligare förklaringar eller förtydliganden av de frågor 

som omfattas av denna begäran, och som inte avser enklare klargöranden av 

praktisk eller administrativ karaktär, ska detta ske vid protokollförda möten 

mellan berörda personer på SSM och SKB. 

Komplettering 
SSM önskar en utförligare redovisning av vätgasens inverkan på oxidanter 

från vattenradiolys orsakad av alfastrålning samt konsekvenser för bränslets 

upplösningshastighet.  

 

I kompletteringarna bör SKB:s egen sammanhangande förståelse av mekan-

ismer bakom processerna ingå, samt SKB:s egen bedömning av om de 

experimentella resultat som observeras i korttidsexperiment är representativa 

för långtidsupplösning av bränslet i slutförvarsmiljön. 

 

Detaljerad specifikation av kompletteringarna är följande: 

  En systematisk utvärdering av några typiska relevanta experiment 

med syftet att leda till en bättre belysning av underliggande mekan-

ismer samt bättre belysning av likheten/avvikelsen av de experimen-

tella villkoren jämfört med slutförvarsmiljön. Specifik hänsyn bör 
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tas till om experimenten görs under dominerande alfastrålning, om 

tider för experiment är tillräckligt långa för att bränsleupplösligheten 

inte längre öka, m.m.,  En presentation av vilken eller vilka mekanismer involverande vät-

gas som förhindrar bränsleupplösning under alfa-bestrålning, med 

stöd av etablerade teorier och de framtagna experimentella resulta-

ten. Några exempel på frågor som bör besvaras med 

mekanismbeskrivningen är: Reagerar vätgas med radikaler som 

produceras av alfastrålningen och därpå förhindrar bildning av mole-

kylära oxidanter och minskar oxidation av UO2 samt 

bränsleupplösligheten? Reagerar vätgas med de molekylära oxidan-

ter som redan har bildats genom återkombination av radikalerna? 

Och/eller reagerar vätgas med någon redan oxiderade uranspecies 

antigen på ytan av bränslet eller i vattenlösningen? 

Skälen för begäran om komplettering 
SSM bedömer att SKB:s redovisning om frågan för närvarande är otillräck-

lig och kompletteringar behövs. 

 

SKB har citerat många publikationer utan fördjupad systematisk analys vil-

ket medför att publikationer med delvis motstridiga slutsatser jämfört med 

SKB:s egna har citerats utan förklaringar.  Ett exempel är att slutsatsen i 

Broczkowski m.fl. (2007), som citerats i SKB (2010) sid. 59, är ”There is no 

conclusive evidence to date, that the presence of dissolved H2 can lead to the 

reduction of performed oxidised states on the UO2 surface.”, vilket strider 

mot SKB:s egna ställningstaganden. Ett annat exempel på brist av fördjupad 

systematisk analys är att ett av SKB:s egna experiment som är relevant för 

frågan och som visade flera tiopotensers högre bränsleupplöslighet (Röllin et 

al., 2009) inte har nämnts i SKB:s redovisning om processerna i bränslet 

(SKB, 2010). 

 

I SKB:s redovisning av processerna i bränslet (SKB, 2010, sid. 60) anges att 

det grundläggande argumentet för den föreslagna relativt låga bränsle-

upplösligheten i SR-Site redovisas i King och Shoesmith (2004) och Werme 

m.fl. (2004). Dessa rapporter har dock inte kunnat presentera någon eller 

några sammanhangande mekanismer bakom processerna. I den förstnämnda 

rapporten är framställningen delvis inkonsekvent. 

 

SSM anser att bränsleupplösningen är en viktig process inom ramen för den 

långsiktiga strålsäkerheten av slutförvaret. Att SKB kan presentera en bra 

förståelse av processen med stöd av sammanhängande mekanismer och tyd-

ligt analyserade experimentella resultat som stöd för den relativt låga 

upplösligheten är mycket viktigt för SSM:s fortsatta granskning av den 

långsiktiga strålsäkerheten. Frågan om vätgas har eller inte har den förslagna 
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inverkan på bränsleupplösningen har betydelse för SSM:s bedömning av 

SKB:s tillståndsansökningar (SSMFS 2008:37, § 5). 
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Denna begäran om komplettering har beretts i tillståndsprövningsprojektets 

SIR grupp (Safety integration review team) och föredragits av Jinsong Liu. 
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