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Begäran om förtydligande information 
relaterad till löslighetsberäkningar 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) önskar förtydligande information relaterad 

till Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) löslighetsberäkningar för 

radionuklider som är kopplade till SKB:s ansökan enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet om uppförande, innehav och drift av ett slutförvarför 

använt kärnbränsle (SSM2011-1135). 

 

Ärendet 

SSM har i granskning identifierat följande frågor för vilka förtydligande 

information efterfrågas från SKB: 

 

 I SKB:s radionuklidtransportrapport (SKB, 2010) anges på vissa ställen 

löslighetsgränser i enheten mol/dm3 och på andra ställen enheten 

mol/m3. SSM:s oberoende analys av SKB:s säkerhetsanalysberäkningar 

antyder att det kan ha skett en sammanblandning mellan dessa båda 

enheter gällande löslighetsgränser för uran och torium i vissa av SKB:s 

beräkningar (se Pensado och Mohanty, 2012 och den bifogade referensen 

Xu, ml.fl. 2013). SKB bör därför undersöka om så är fallet och vid behov 

korrigera eventuella felaktiga resultat. 

 

 På sidan 52 i radionuklidtransportrapporten (SKB, 2010) anges 

medianvärden för löslighetsgränser för deterministiska beräkningar. I 

motsats till indata för de probabilistiska beräkningarna (sid 284-293 i 

samma rapport) som på ett förenklat sätt skall representera hela 

klimatcykeln anges att dessa deterministiska data gäller den tempererade 

fasen (se också Baldwin och Hicks, 2012). Är detta en felskrivning eller 

innebär det att deterministiska resultat konsekvent är fokuserade på 

tempererade förhållanden? 

 

 På sidan 55 i radionuklidtransportrapporten (SKB, 2010) anges att 

felaktiga löslighetsgränser har använts för plutonium i samtliga 

beräkningar. SKB anger att felaktigheten inte påverkar riskberäkningarna 
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eftersom bidraget från plutonium är litet. SSM önskar dock för den 

fullständiga förståelsen av SKB:s beräkningsresultat att den felaktiga 

jämviktskonstaten identifieras och att SKB redovisar både den felaktiga 

och den korrekta löslighetsuppskattningen. 

 

 SKB anger i sin radionuklidtransportrapport (SKB, 2010, sid 118) att om 

medfällning av radium och barium försummas ökar frigörelsen av radium 

endast med en faktor 1,5 vilket skulle antyda att den effektiva 

löslighetsgränsen för radium är en mindre viktig parameter. Så som 

påpekas av Pensado och Mohanty (2012) så verkar detta inte 

överrenstämma med resultatet i figur 5.4 i samma rapport där 

löslighetsgränsen för radium anges som den näst viktigaste parametern 

för totaldos vid tiden 1 miljon år (efter bränsleupplösningshastighet). 

SSM anser att SKB:s förklaring av denna uppenbara motsättning (SKB, 

2010, sid 117) behöver förtydligas. 

 

 Så som påpekas av Pensado och Mohanty (2012) borde löslighetsgränsen 

för torium vara negativt korrelerad med dos, eftersom SKB anger att en 

effektiv retardation av torium i en havererad kapsel medför att en större 

mängd radium läcker ut och bidrar till dos. I figur 5.4 förefaller 

löslighetsgränsen för torium vara positivit korrelerad med dos. SSM anser 

att SKB bör förtydliga om detta är ett teckenfel eller om det finns en 

annan förklaring till detta resultat. 

 

 I SKB:s radionuklidtransportrapport (SKB, 2010, sid 256) i tabell D-2 

anges en halveringstid på 4320 år för Am-241 vilket är ett värde som är 

10 gånger för högt. SKB bör därför kontrollera om detta värde har 

använts i någon av beräkningarna. 

 

Skälet till begäran om förtydligande 

SSM efterlyser förtydligande i detta fall för bedömning av 9§ i SSMFS 2008:21 

samt för bedömning av bilagan (femte punkten) som rör slutförvarets 

omgivningspåverkan för valda scenarier. Begäran om 

förtydligande motiveras även av 5§ SSMFS 2008:37 som rör beräkning av den 

årliga risken för skadeverkningar för en representativ individ i den grupp som 

utsätts för den största risken.  

 

 

 

 

Ansi Gerhardsson 

Projektledare Bo Strömberg 

 Handläggare 
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