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Inledning
Forskare i Sverige och internationellt har påtalat kopparkapslarnas ringa motståndskraft mot
korrosionsangrepp. Det är för närvarande ett stort problem att uppnå ett svar på
kopparkapslarnas motståndskraft och att uppnå en samsyn och tillit för KBS-3 metodens
lagringsmetod av utbränt kärnbränsle. Någon snar lösning på det problemet för SKB med
KBS-3-metoden finns inte idag. Enligt forskarnas utsago behövs grundforskning för att få
fram ett beständigt kapselmaterial och sedan några tiotal år i fältförsök.
Den nu uppkomna situationen ger förespråkare för en anläggning där kärnbränsleavfallet
kan mellanlagras under uppsikt en längre tid en fördel. Det ger handlingsfrihet och insikt om
att rätt metod blivit vald och förvaret fungerar i framtiden. En smart lösning på ovanstående
problematik är "WP-Cave-metoden" den kan nu få en chans att utprovas, först som demoanläggning för utbränt kärnbränsle och sedan konverteras den till förvaring till en anläggning
fört.ex. kvicksilveravfall och andra miljöfarliga ämnen som ännu inte fått en säker
förvarslösning hos SAKABAB Kvarntorp.
Ett unikt tillfälle till plats för en sådan anläggning finns nu om samarbete med Boliden AB kan
inledas. Boliden AB är nu nere och arbetar på tre hundra meters djup i berggrunden i färd
med att utföra lager för flera hundratusentals ton miljöfarligt avfall, det avfallet lagras för
närvarande på tillfällig lagringsplats inom Boliden AB:s domäner.
Utförande av en parallell demoanläggning för WP-Cave tar ca 5 år för fullskala anläggning.
Hantering av kärnbränslekapslarna i WP-Cave sker med robotteknik. WP-Caves
design och robotteknik blir outstanding. WP-Cave är konstruerad för uttagning med modern
gruvteknik och Boliden AB ligger på topp i världen med den tekniken. En bättre lösning på ett
fyrtio årigt stiltje i kärnbränsleavfalls förvaring torde inte bli aktuell för SKB inom avlägsna
tidrymder.

Bakgrund
WP-Cave metodens utvecklingshistoria beskrivs i en kort sammanfattning här:
1. SKBFsedemera 5KB var under slutet av 1970-talet under uppbyggnad av sin egen
organisation och avböjde ett samarbete med WP-System AB (WPS) också på grund av
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kostnadsskäl, som framfördes i brev till WPS daterat 1 februari 1981. "En jämförande
kostnadsberäkning har av VBB genomförts för WP-Cave-metoden och den av KBS
redovisade slutförvarsmetoden. Resultatet indikerar att byggkostnad erna för WPCave ligger 10% högre". 1
2. Under WPS utvecklingsperiod sent 1970-tal fram till 1989 medverkade professor
Bengt Åkesson CTH och tekn. dr Sten G.GA. Bergman. Deras slutsatser om WP-Cavemetoden bör en demonstrationsanläggning byggas, som därefter skulle konverteras
till en anläggning för miljöfarligt avfall som sedan årtionden finns lagrat hos SVENSK
AVFALLSKONVERTERING
AB (SAKAB) Kumla. 2
Under WPC utvecklingsperiod sent 1970-tal fram till 1989 medverkade professor
Bengt Åkesson CTH och tekn. dr Sten. GA. Bergman. Deras slutsatser om WP-Cave
redovisas i rapport (2) 1989, som gör en kritisk bedömning av SKB:s utvärdering av
WP-Cave. I rapporten ges en omfattande förklaring och insyn i SKB:s beslut 1989 ta
avstånd från WP-Cave-metoden. Rapporten framhåller i motsats till SKB:sslutsats en
rekommendation. 3
NAK påtalade vid deltagandet i WP-Cave projektet:
"Kraftföretagens insatser har hitintills inriktats på en slutförvaring utan senare åtgärd av bränslet. För
att bevara handlingsfriheten även på längre sikt behövs en anläggning i vilken bränsle kan
mellanlagras under tillsyn så länge statsmakten önskar och som efter tillslutning, men utan
omfattande åtgärder i övrigt, fungerar som slutförvar. Det finns ett svenskt förslag till en sådan
anläggning, benämnd WP-Cave". Det finns ett uttalande från Åkesson och Bergmans rapport med
samma målsättning: "WP-Cave anläggningar hålls efter deponering öppna under tidrymder som
kommande generationer efter hand får ta ställning till på basis av erfarenheter från anläggningens
drift, från nytillkommande kunskap från teknisk- vetenskapliga utveckling och därpå grundade
tekniskt politiska bedömningar. På detta sätt uppfyller WP-Cave det på humanistisk människosyn
grundade etiska kravet "att garantera kommande generationer samma rätt som oss själva till:
Integritet, Etisk frihet och Ansvar" .4
Rekommendation från SKN rapport-16: "Based on result obtained in research and development
work now completed, the Project Board strongly recommends that the research and development
work on WP-Cave should continue".
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SKBfortsätter nu utredningar av WPC mellan åren 1986 till 1989. Resultatet är redovisat i två
rapporter av SKB:
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Bilaga 1. Månadsrapport nr 81-1, SKBF projekt KBS,januari 1981.
Bilaga 2. En kritisk bedömning av KB:s utvärdering och slutsatser beträffande konceptet WP-Cave redovisade i
SKBTechnical Reports 89-20 och 89-26, Åkesson och Bergman, november 1989.
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Bilaga 2. En kritisk bedömning av KB:s utvärdering och slutsatser beträffande konceptet WP-Cave redovisade i
SKBTechnical Reports 89-20 och 89-26, Åkesson och Bergman, november 1989.
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Bilaga 2. En kritisk bedömning av KB:s utvärdering och slutsatser beträffande konceptet WP-Cave redovisade i
SKBTechnical Reports 89-20 och 89-26, Åkesson och Bergman, november 1989.
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En studie av WPC 1984 -1985
CAVE PROJECT.

finansierad av STATENSKÄRNBRÄNSLENÄMND (SKN- Report 16) NAK WP-
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Den första rapporten av SKBseptember 1989, TR89-26: "Det bedöms möjligt att konstruera
och bygga ett WP-Caveförvar i Sverige som uppfyller de höga kraven på såväl korttids- som
långtidssäkerhet. I den föreliggande konstruktionen måste emellertid ändringar göras om
man skall uppnå låg nivå på utsläppta doser". Vidare framläggs ett förslag att övergå till
kopparkapslar samt en lista på forskningsuppgifter

som anses lämpliga för vidareutveckling

av WP-Cave.
Den andra rapporten av SKB augusti 1989, TR89-20: "Den styrande samfunktionsgruppen
SFG har skrivit en övergripande parallellrapport TR 89-20. Denna rapport ger ett betydligt
mera avståndstagande och negativt intryck - man ser inga möjligheter men väl svårigheter
på alla plan - tekniska och resursmässiga såväl som "filosofiska" Det är ett exempel på hur
man kan ge en avvisande attityd en snygg förpackning. Dess slutsats är också helt
avständstagande". Som slutsats rekommenderar SFG konsekvent nog att SKBskall göra vad
man alltid har gjort, nämligen ta avstånd från WP-Cavekonceptet som ett integrerat projekt.
Möjligen kan man tänka sig att gå vidare med studier av stålkapslar och hydrauliska buren.
SKB anlitade ASEA-ATOM, ABV och VBB (AAAV), som genomförde en omfattande utredning
om WP-Cave-metoden redovisad mars 1987 till SKB, resultatet finns dokumenterat i en
arbetsrapport 87-03, av AAAV, Forskning och utveckling. 6 Observeras bör att i SKB:s
utredningar åren 1986 - 89 om WP-Cave benämnda: TR 89-26 och TR 89-20, har SKB inte
påverkats av AAAV gruppens positiva uttalanden om WP-Cave-metoden, den rapporten
fanns tillgänglig för SKB redan i mars 1987.
Kort sammanfattat finns först några av de nackdelar som SKBanser finns i WP-Cavemetoden, sedan följer AAAV-gruppens svar.
SKB har b.la. framfört följande nackdelar med WP-Cave-metoden i rapporterna från 1989:
1. Hög värmeavgivning från det inkapslade kärnbränsleavfallet.
2. Stor koncentrationen av det utbrända kärnbränslet i WP-Cave.
3. Kostnaden med WP-Cave-metoden betydlig högre än KBS-3 metoden.
Från AAAV rapporten noteras följande svar på ovanstående punkter:
1. Ventilationen i WP-Cave drivs några tiotal år längre, kostnaden för det blir marginell.
2. Kapsel dimensioner medger dubbel mängd utbränt kärnbränsle.
Enligt Studsvik rapport 83-06-07, Nr-83/275, ingen kriticitet i kärnbränsleförvaret.
3. Den mäktiga 5 m breda bentonitbarriären minskas till 2,5 m mäktighet.
Två och en halv meter är en optimal bredd vid arbetsutförandet och ger en bra
kvallitet vid packning av materialet.
Fem meters barriärbredd är en grovt tilltaget mätt frän uppfinnarens idskiss frän
1970-talet och den måttangivelsen har följt med under projektets gång.
Som upphovsman till WP-Cave har jag följt utvecklingen av KBS-3 och bedömer att WP-Cave
konceptet bör ha bättre förutsättningar att uppfyll nuvarande och framtida krav på slutlig
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Bilaga 3. SKBarbetsrapport 87-03 Forskning och utveckling, mars 1987 och Studsvik arbetsrapport - Technical
Report, juni 1983.

4

förvaring av kärnbränsleavfall. En fördjupad opartisk utredning av WP-Cave konceptet borde
vara av allmänt intresse när det förväntas ge bättre säkerhet och ekonomi.
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