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   YTTRANDE 
 
 
 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG:s, yttrande över kärnkraftsindustrins 
kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, 
program för forskning och utveckling på kärnavfallsområdet, "Fud-
program 2010: Program för forskning, utveckling och 
demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av 
kärnavfall" 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 
lämnar i detta dokument ett gemensamt yttrande över industrins senaste program för 
forskning och utveckling, Fud-07. I ett missiv till yttrandet beskrivs MKG och dess 
medlemsorganisationer och hur dessa har beslutat sig för att svara på remissen. 

Yttrandet består av 5 delar: 

1. En bakgrund som kort beskriver Fud-processen 
2. Övergripande frågeställningar som rör den svenska modellen för hantering och 
slutförvaring av kärnavfall 
3. Frågeställningar som mer allmänt rör hur kärnavfallsbolaget SKB bedriver sitt 
forsknings- och utvecklingsarbete 
4. Frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB tar upp i Fud-10 och där det finns 
anledning att komma med synpunkter 
5. Frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB inte tar upp i Fud-10, eller tar upp 
mycket ytligt fast de är viktiga, och där det finns anledning att komma med 
synpunkter 

Till yttrandet bifogas som bilaga 1 den samrådsinlaga som Naturskyddsföreningen 
och MKG den 15 december 2010 skickade till kärnavfallsbolaget SKB. Avsnitt 2 och 
3 i inlagan innehåller ett antal frågeställningar rörande kopparkorrosion och stabilitet 
och erosion av lera som föreningarna anser inte hanteras forskningsmässigt på ett 
fullgott sätt av bolaget. Avsnitt 4 i inlagan behandlar vetenskapligheten och 
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öppenheten i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete och är av relevans för den 
nedanstående diskussionen i avsnitt 2 nedan om behovet av reform av den ”svenska 
modellen” för hantering och slutförvaring av kärnavfall. 

1. En kort bakgrund 

Vart tredje år ska kärnavfallsbolaget SKB lämna in ett program för sin forskning inom 
kärnavfallsområdet till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Det senaste programmet 
som industrin tagit fram heter "Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling 
och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall", Fud-10. 
Dokumentet inkom i slutat av september 2010 till SSM (dnr SSM 2010/2116) och är 
skickad ut på bred remiss. Efter att remissvaren inkommit till myndigheten ska SSM 
senast under mars månad 2011 att skicka ett yttrande till regeringen över Fud-07. 
Yttrandet ska enligt kärnteknikförordningen (1983:4 § 26) innehålla en granskning 
och utvärdering av programmet i fråga om 

1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, 
2. redovisade forskningsresultat, 
3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder, och 
4. de åtgärder som avses bli vidtagna. 

Även Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, skickar ett yttrande till 
regeringen. Regeringen ska sedan ta ett beslut om Fud-10. 

Inlämnandet av programmet är ett tillståndskrav vid drift av kärnkraftverk som ställs i 
kärntekniklagen (SFS 1983:4, 12§) och där står det bland annat att: 

"I samband med granskningen och utvärderingen får sådana villkor ställas 
upp som behövs avseende den fortsatta forsknings- och 
utvecklingsverksamheten." 

Denna formulering är mycket viktig eftersom det i princip är det enda lagrum som 
finns för regeringen att kunna ingripa i och styra utvecklingen inom 
kärnavfallsområdet. 

Enligt uppgift från kärnavfallsbolaget SKB har bolaget för avsikt att lämna in en 
ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen den 16 mars 2011 om att 
få tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en 
inledande granskningsperiod på ca 2-3 månader förväntas myndigheten och 
domstolen ta ett beslut om ansökan är tillräckligt bra för att påbörja en prövning. 

Om det visar sig att ansökan inte är redo för prövning behövs det en grundlig 
utredning av varför denna situation har uppstått. Regeringens beslut om 
forskningsprogrammet Fud-10 bör avvakta myndighetens och domstolens beslut att 
påbörja en prövning. Om en prövning inte kan inledas bör regeringen tillsätta en 
utredning för att ge ett bredare underlag för ett beslut om forskningsprogrammet. 

2. Övergripande frågeställningar som rör den svenska modellen för hantering 
och slutförvaring av kärnavfall 

Naturskyddsföreningen har följt slutförvarsprojektet sedan dess början och lämnat 
omfattande synpunkter på de forskningsprogram kärnkraftsindustrins 
kärnavfallsbolag lämnat in genom åren. Sedan 2005 har föreningen genom 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, dessutom aktivt deltagit i 
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samrådet inför en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt 
kärnbränsle. Tillsammans har föreningarna en gedigen erfarenhet av hur ”den 
svenska modellen” för hantering och slutförvaring av kärnavfall fungerar.  

Föreningarna har de senaste åren uppmärksammat att det finns brister i ”den 
svenska modellen”. Eftersom granskningsprocessen av forskningsprogrammet Fud-
10 leder fram till ett regeringsbeslut som skulle kunna inleda en förändring av 
modellen anser föreningarna att det är viktigt att föra fram synpunkter på systemnivå 
i detta yttrande.  

Ansvarsfördelningen 

Enligt den svenska lagstiftningen ligger allt ansvar för hantering och slutförvaring av 
det svenska kärnavfallet på tillståndshavarna för kärnkraftverken. Det är således inte 
bara en fråga om ett ansvar för att förorenaren betalar (”polluter-pays-principle”), 
utan att allt ansvar ligger på industrin. Detta är grunden för ”den svenska modellen” 
som skiljer sig från ansvarsförhållandet i de flesta andra länder med kärnkraft. Den 
”svenska modellen” innebär en tillit till att ett starkt industriellt särintresse 
framgångsrikt ska kunna bedriva en verksamhet inom ett område där det finns ett 
stort allmänintresse för att den miljömässigt bästa långsiktiga hanteringen ska 
komma till stånd. 

Naturskyddsföreningen och MKG anser att för att den ”svenska modellen” ska kunna 
fungera behövs  

1. en kraftfull myndighetskontroll med lagrum för att löpande kunna genomföra 
granskningar av industrins arbete, 
2. omfattande resurser för att ge en möjlighet att ta fram från industrin fristående 
kunskap inom kärnavfallsområdet, och  
3. en offentlighet i industrins kärnavfallsarbete som möjliggör full insyn så att 
myndigheter, organisationer och allmänheten helt öppet kan följa industrins arbete 
och göra löpande bedömningar av hur industrin uppfyller det ansvar som åligger den. 

Naturskyddsföreningen och MKG anser utgående från erfarenheter från ett långt 
deltagande i Fud-processen, och på senare år i samrådet, att den ”svenska 
modellen” för ansvarsfördelning inte fungerar med nuvarande regelverk. 
Föreningarna stödjer principen att förorenaren betalar, men ska förorenaren även i 
fortsättningen ha ansvar för genomförandet måste systemet reformeras.  

Behovet av en kraftfull myndighetskontroll 

Det är uppenbart att det kan uppstå intressekonflikter mellan kärnkraftsindustrins 
särintresse av att få en så billig och enkel hantering och slutförvaring av det svenska 
kärnavfallet som möjligt och allmänintresset av att få den miljömässigt bästa 
långsiktiga hanteringen av kärnavfallet. För att allmänintresset ska kunna försvaras 
behövs det en kraftfull myndighetskontroll. Historiskt kan delar av den svenska 
myndighetssfärens granskningskultur vad gäller kvalitet och oberoende av industrin 
ifrågasättas. Skapandet av Strålsäkerhetsmyndigheten har inneburit ett tydligt brott 
med det förflutna och den nya myndighetens integritet är avsevärd. Men 
myndigheten saknar fortfarande möjligheter att verka för att på bästa sätt försvara 
det allmänintresse som finns inom kärnavfallsområdet. 

Ett huvudproblem med det nuvarande kontrollsystemet är att myndigheten saknar 
lagrum för ett aktivt granskande av kärnkraftindustrins arbete inom 



  

 
4(12) 

kärnavfallsområdet annat än inom den långsamma och ytliga Fud-processen. 
Myndigheten behöver lagligt stöd för att genomföra en löpande granskning av 
industrins arbete och för att kunna agera när den upptäcker att saker och ting inte 
går rätt till. Idag kan myndigheten genomföra kvalitetsgranskningar av industrins 
forskningsarbete men bara med industrins välvilja och helt på industrins villkor. 
Myndigheten har inte ens möjlighet att begära ut forskningsrapporter som industrin 
inte vill offentliggöra. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, anser att Strålsäkerhetsmyndighetens möjlighet att löpande granska 
kärnkraftindustrins slutförvarsarbete måste förstärkas. 

Behovet av fristående forskningsmedel 

Ett uppenbart problem för att underlätta en bred granskning av industrins 
kärnavfallsprogram har varit att industrin har haft full kontroll över alla medel för 
forskning ur Kärnavfallsfonden. Eftersom industrin har kunnat föra in relativt sett 
mycket stora medel in i forskningssverige inom olika viktiga forskningsområden för 
slutförvarsfrågor har övriga forskningsfinansiärer kunnat dra sig undan från dessa 
områden för att fokusera sina begränsade medel på andra forskningsområden. På så 
sett har industrin kunnat bygga upp akademiska forskningsmiljöer helt beroende av 
dess välvilja och endast forskning som industrin velat genomföra har utförts. På ett 
liknade sätt har industrin kunnat bygga upp konsultbolag och konsultverksamheter 
helt beroende av dess välvilja. Som konsulter har dessa verksamheter naturligtvis 
ännu mer tryck på sig att endast genomföra utredningsarbete som industrin vill ha 
gjort. 

Problemet med denna utveckling av forskningen av relevans för slutförvarsområdet 
är inte att den forskning och utredning som utförts varit undermålig, även om det 
även finns stöd för att i vissa fall även tro det. Problemet är att det inte funnits några 
forskningsmedel för att undersöka frågor som industrin inte velat undersöka. 
Industrin har uppenbarligen inte något eget intresse i att forska om och utreda 
frågeställningar som hotar dess egna intressen. När dessutom de forskningsmedel 
som granskande myndigheter haft tillgång till i första hand använts för att upprepa 
försök och studier som industrin genomfört, i ett slags kontrollsyfte, har läget 
förvärrats. Dessutom finns exempel på att myndighetsforskning som visat på att det 
skulle kunna var något problem, t ex inom kopparkorrosionsområdet, inte följts upp. 

Det är därför uppenbart att det behövs en förändring av den svenska modellen så att 
medel ur Kärnavfallsfonden finns tillgängliga för från industrin fristående forskning. 
Det är redan nu möjligt för Strålsäkerhetsmyndigheten att använda medel ur fonden 
för att finansiera forsknings- och utredningsarbete som stöd för sitt 
granskningsarbete. Betydligt mer medel bör tillföras myndigheten för detta ändamål 
och myndigheten bör fastställa en forskningspolicy som breddar dess forsknings- och 
utredningsarbete så att dess verksamhet inte är så fokuserad på att undersöka den 
dagordning som industrin sätter upp.  

Det finns en helt obefogad rädsla för att myndigheten ska ta över industrins ansvar 
genom att utföra ett självständigt forsknings- och utredningsarbete. Men 
myndigheten har ett ansvar att försvara allmänintresset vad gäller 
kunskapsuppbyggnad inom kärnavfallsområdet. Detta ansvar ger förpliktelser att 
genomföra ett brett forsknings- och utredningsarbete helt självständigt från industrin. 
Om inte det sker finns det stor risk att myndigheten vid olika prövningar saknar ett 
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eget underlag för att självständigt bedöma avgörande frågor, som exempelvis den 
långsiktiga miljösäkerheten i den metodutveckling och det platsvalsarbete som 
industrin bedriver. 

För att vara säker på att den svenska kunskapsframtagningen inom 
kärnavfallsområdet blir den bästa tänkbara måste det dessutom finnas ett system för 
att hantera finansiering av för området viktiga frågor som initieras av 
forskningsvärlden. Dessa medel bör tas ur Kärnavfallsfonden och utlysning av medel 
och prövning av ansökningar bör hanteras av ett råd med företrädare för 
forskningsvärlden och andra aktörer inom kärnavfallsområdet. Denna verksamhet 
kan ligga under Strålsäkerhetens regi, men dess verksamhet bör vara självständig 
även från myndighetens forsknings- och utredningsverksamhet. På detta sätt säkras 
ännu en nivå för allmänintresset att se till att den svenska kunskapsframtagningen 
inom kärnavfallsområdet blir så bra som möjligt. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, anser att den från industrin fristående forsknings- och 
utredningsverksamheten kraftigt bör förstärkas med medel ur 
Kärnavfallsfonden. 

Behovet av full insyn i kärnavfallsarbetet 

Ett uppenbart problem för både myndigheten och andra som är intresserade av att 
granska industrins kärnavfallsarbete, exempelvis forskare, media, 
intresseorganisationer och andra, är det nuvarande sätt kärnkraftsägarna har valt att 
organisera sitt arbete med kärnavfallsfrågor. Genom att bedriva verksamheten som 
ett aktiebolag, kärnavfallsbolaget SKB, finns det ingen offentlighet i arbetet. Detta 
innebär att granskning av bolagets kärnavfallsarbete är helt beroende av bolagets 
välvilja. Inte ens Strålsäkerhetsmyndigheten har befogenhet att ta del av det som 
bolaget väljer att kalla internt även om det är uppenbart att det finns 
forskningsrapporter och minnesanteckningar från möten som bör vara offentliga. 

För att den svenska ansvarsmodellen ska fungera så måste denna situation 
förändras. Den organisationsform som kärnkraftsindustrin måste använda sig av för 
att använda medel ur kärnavfallsfonden måste ha full öppenhet så att 
offentlighetsprincipen kan tillämpas. På så sätt kan industrins forsknings-, utrednings- 
och utvecklingsverksamhet enkelt granskas. Dessutom förenkla kontrollen av hur 
industrin använder medel ur Kärnavfallsfonden förenklas.  

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, anser att industrins arbete med medel ur Kärnavfallsfonden måste 
organiseras om så att full offentlighet av verksamheten möjliggörs. 

3. Frågeställningar som mer allmänt rör hur kärnavfallsbolaget SKB bedriver 
sitt forsknings- och utvecklingsarbete 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under de senaste åren 
granskat kärnavfallsbolaget SKB:s forsknings- och utredningsarbete inom ett antal 
områden inom ramen för samrådet inför en ansökan om att få bygga ett slutförvar för 
använt kärnbränsle. Sammanfattningsvis är inte föreningen imponerad av 
vetenskapligheten i bolagets forsknings-, utrednings, och utvecklingsarbete. Detta 
gäller arbetet med att utreda alternativa metoder och platser men problemet är mest 
uppenbart inom området barriärsystemområdet. 
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MKG, har under de senaste åren arbetat med att granska och analysera 
kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete rörande kopparkorrosion. Föreningen har 
haft uppenbara svårigheter att få ta del av forskningsresultat, bland annat från 
bolagets forskning i berglaboratoriet vid Äspö i närheten av Oskarshamns 
kärnkraftverk. Även Strålsäkerhetsmyndigheten har intresserat sig för 
kopparkorrosionsforskningen i Äspö-laboratoriet och genomförde våren 2010 en 
granskning av bolagets kvalitetssäkring av detta arbete. Granskningen resulterade i 
en rapport där avsevärd kritik framfördes rörande kärnavfallsbolagets rapportering av 
forskningsresultat från försök där kopparkorrosion och påverkan på leran studerats 
(SSM rapport 2010:17). I rapporten framkom bland annat att bolaget dolt 
forskningsresultat i en projektrapport som offentliggjorts. 

Det som hänt inom området kopparkorrosionsforskning visar på en grundläggande 
problemställning rörande kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete och dess 
vetenskaplighet. Utan den externa kontrollen hade denna avvikelse i redovisningen 
av forskningsresultat aldrig upptäckts. Om något liknande hade skett vid en 
akademisk institution, hade en utredning om forskningsfusk med all sannolikhet 
inletts. Kärnavfallsbolaget SKB vill få det att framstå som att bolaget arbetar fullt 
vetenskapligt och med hög transparens. Trots detta har bolaget vid ett flertal tillfällen 
nekat MKG att ta del av forskningsresultat från andra projekt i Äspö-laboratoriet. 

Mer allvarligt är att det sannolikt har utvecklats en ovetenskaplig grundsyn inom SKB 
vad gäller behovet av att publicera forskningsresultat som inte stämmer överens med 
bolagets bild av hur verkligheten ser ut. SKB försöker ge en bild av att bolaget 
forskar helt öppet och vetenskapligt. I själva verket är det bara resultat från den 
forskning som bolaget själv vill offentliggöra som bolaget offentliggör. De försök som 
görs och som inte ger resultat som bolaget förstår och litar på offentliggörs inte. 
Denna policy redovisades vid ett möte mellan företrädare för bolaget och 
Strålsäkerhetsmyndigheten där de problem som upptäckts vid den granskning av 
kvalitetssäkringen av bolagets kopparkorrosionsforskning som genomfördes våren 
2010 diskuterades. Minnesanteckningarna från mötet bifogas som bilaga 2. 

Att bolaget har ett ensamt ansvar för att ta fram den miljömässigt bästa hanteringen 
av det svenska kärnavfallet gör läget extra bekymmersamt. Vis av erfarenheterna 
från de senaste årens samråd med kärnavfallsbolaget befarar tyvärr 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att denna policy gällt under en 
lång tid tillbaka. Detta innebär att åtminstone delar av underlaget, och förmodligen 
alla de mest kontroversiella delarna, som bolaget kommer att hänvisa till under 
prövningen av den kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark kommer att ha ett begränsat värde som stöd för bolagets 
ståndpunkt. 

Det är tydligt att det finns ett behov av att ta del av resultaten från den forskning som 
bolaget utför direkt från de som utför försöken och inte endast på det sätt som SKB 
vill redovisa externt i sina offentliga rapporter i TR- och R-serierna. För att 
vetenskapssamhället, Strålsäkerhetsmyndigheten och andra aktörer ska kunna 
granska bolagets kärnavfallsforskning, är det viktigt att alla så kallade interna 
rapporter med forskningsresultat från projekt som kärnavfallsbolaget SKB utfört och 
minnesanteckningar från forskningsprojekt offentliggörs. Naturskyddsföreningen och 
MKG har i samrådet inför en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark krävt att kärnavfallsbolaget SKB offentliggör allt detta 
material, se bilaga 1. 
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4. Synpunkter på frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB tar upp i Fud-10 

I detta avsnitt behandlas synpunkter på olika frågeställningar som kärnavfallsbolaget 
SKB själva tar upp i forskningsprogrammet Fud-10. Naturskyddsföreningen och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har valt att fokusera sitt 
granskningsarbete på frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och då 
främst på frågor som rör den långsiktiga miljösäkerheten. Kommentarerna rör därför i 
första hand relevanta delar av del I (Övergripande handlingsplan) och avsnitt IV 
(Forskning för analys av långsiktig säkerhet). 

Föreningarna lämnar inga synpunkter på LOMA-programmet (del II) och inte heller 
på det mesta av det som rör de praktiska teknikutvecklingsfrågor i del III 
(Kärnbränsleprogrammet), dvs det som sammanfattas i tabell 9-1, ss 125-126, och 
diskuteras i avsnitt 11-16 i denna del. I del IV behandlas inte delarna som rör kort 
och medelaktivt avfall i avsnitt 20-21 eller ytnära ekosystem, avsnitt 26, Föreningarna 
har inte heller annat än i något enstaka sammanhang haft anledning att ge 
synpunkter på avsnitt V om samhällsforskning. Däremot bifogas som bilaga 3 några 
övergripande synpunkter på SKB:s samhällsforskningsprogram som författats av 
Olov Holmstrand. 

Övergripande om långsiktig miljösäkerhet 

Först några övergripande kommentarer om kärnavfallsbolaget SKB:s forskning om 
långsiktig miljösäkerhet som beskrivs i tabell 17-1 på s 196. I tabellen färgläggs 
områden där det fortfarande bedöms behövas måttliga forskningsinsatser med gult, 
och områden där det bedöms behövas stora forskningsinsatser med rött. Detta är ett 
framsteg i förhållande till forskningrapporten Fud-07 där SKB hade med en liknande 
tabell men utan bedömning av behov av fortsatt forskning. Detta trots att det i Fud-07 
fanns bedömningar av behovet av fortsatt forskning och utveckling inom de olika mer 
praktiskt orienterade tekniklinjerna.  

Vad som är mer problematiskt är att SKB anser att det behövs stora insatser inom ett 
stort antal forskningsområden rörande långsiktig miljösäkerhet inom de närmaste tre 
åren och ändå anser sig ha ett tillräckligt underlag för att lämna in en ansökan i mars 
2011 om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Flera av områdena rör 
dessutom frågor som berör integriteten av de tekniska barriärerna av koppar och lera 
som är grunden för den långsiktiga miljösäkerheten. Säkerhetsanalysen SR-Site som 
blir en del av ansökan är ett modellarbete. Många av de frågeställningar som berörs i 
tabell 17-1  är viktiga för att förstå hur verklighetsförankrad modellerna i analysen är. 

Naturskyddsföreningen och MKG anser att det är viktigt att 
Strålsäkerhetsmyndigheten i sin granskning av forskningsrapporten Fud-10 
noggrant analyserar kärnavfallsbolaget SKB:s kunskapsläge vad gäller 
möjligheten att uppnå det initialtillstånd som måste gälla för att den teoretiska 
säkerhetsanalysen ska ha någon relevans. 

Kopparkorrosion och påverkan på leran innan mättnad 

Frågeställningar rörande korrosion av kopparkapseln hanteras på i avsnitt 23.2.7 på 
ss 272-276. Med tanke på den diskussion som de senaste åren pågått kring 
kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning är detta avsnitt, både det som är 
beskrivet och det som inte finns med, högintressant. Det är uppenbart att SKB 
saknar väldigt mycket kunskap inom området kopparkorrosion och har mycket låga 
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ambitioner att lära sig mer. Dessutom är det med stor sannolikhet så att SKB inte har 
redovisat all kunskap bolaget har inom området, kunskap som kan visa på problem 
för KBS-metodens långsiktiga miljösäkerhet. 

Hänvisningen till att SKB-konsulten Fraser King inte ser några problem med bolagets 
olika antaganden om kopparkorrosion, och att han anser att de KTH-forskare som 
har kritiserat SKB:s kopparkorrosionsforskning har fel, saknar helt betydelse och 
dessutom saknas referenser som stödjer det tyckandet. King är inte en oberoende 
instans utan har arbetat som konsult åt SKB i många år och är därmed starkt jävig i 
frågan.  

För en mer detaljerad genomgång av behoven av forskning om kopparkorrosion och 
hur leran beter sig innan mättnad hänvisas till avsnitt 2 i den samrådsinlaga som 
bifogas som bilaga 1. Några punkter tas även upp nedan. 

Spänningskorrosion 

Rörande spänningskorrosion saknas referens till någon rapport med resultat från 
egna försök trots att kärnavfallsbolaget menar att det finns sådana resultat. Dessa 
måste tas fram och granskas även om bolaget anser dem vara företagsinterna. Det 
är därför utmärkt att Strålsäkerhetsmyndigheten utför egna försök för att studera 
denna fråga och därmed har en egen grund att stå på för natt bedöma behov av och 
inriktning på fler forskningsinsatser. 

Strålpåverkan på koppar och lera 

Strålpåverkan av koppar och lera hanteras i avsnitt 23.2.5 på ss 271-272. Här har 
bara SKB gjort teoretiska studier fast det finns exempel på experiment där det finns 
stor korrosionspåverkan av strålning och att koppar i detta avseende är ett särskilt 
problemmaterial. Denna fråga har även diskuterats i den referensgrupp som finns för 
bolagets kopparkorrosionsforskning i syrgasfri miljö. Där har framkommit att SKB inte 
har experimentellt stöd för att avfärda denna fråga som ointressant, och dessutom 
inga ambitioner att ändra på den situationen. Här bör strålsäkerhetsmyndigheten 
utveckla sin granskning, 

Utfällning av salt 

Frågan om utfällning av salt på kapselytan är högaktuell i det torra Forsmarkberget. 
Den hänvisning till LOT-A2-rapporten som görs i Fud-10 är missvisande eftersom det 
inte finnas något rapporterat om detta i rapporten. Det kan vara så att frågan är 
behandlad i en intern konsultrapport vars innehåll inte kom med i den offentliga LOT-
A2-rapporten, och det vore i så fall högintressant att ta del av den. 
Strålsäkerhetsmyndigheten bör begära att få se detaljerade resultat i denna fråga 
även om det endast finns interna rapporter med resultat. 

Mättnad av lera i Forsmarkberget 

Frågan om hur snabbt leran mättas i Forsmarkberget verkar hanteras i avsnitt 24.2.5, 
ss 287- 290 och 24.2.11, ss 302-305. Det hänvisas på s 287 till en rapport från 2001 
som rör SFR-förvaret, dvs ett helt annat typ av berg och därmed en rätt ointressant 
jämförelse (referens 24-13). På sidan 302 påstås att: 

“Kopplingen av THM-processerna under mättnadsfasen är inte avgörande 
för slutförvarets säkerhet, men viktig för förståelsen av hur bufferten 
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beväts, sväller och homogeniseras under inverkan av 
temperaturförändringar. Den är också viktig för förståelsen och 
utvärderingen av fältförsöken i Äspölaboratoriet.” 

Detta är ett väldigt konstigt påstående. Om leran förstörs under denna fas påverkar 
naturligtvis den långsiktiga miljösäkerheten. Men SKB:s modeller antar bara att 
mättnaden av lera ska äga rum som om det vore en absolut sanning som inte 
behöver stödjas experimentellt. Det saknas dessutom referenser till resultatet av det 
projekt som benämns FT EBS (Äspö Task Force on Engineered Barrier System). 
Vad är detta för projekt? Finns det rapporter och minnesanteckningar från 
projektmöten, även om dessa endast anses vara interna? 

Bufferterosion 

Frågor som rör bufferterosion hanteras i avsnitt 24.2.20, ss 316-321. Studien 24-31 
är gjord av en KTH-institution som är mycket närstående SKB. Detta arbete bör 
därför granskas och kontrolleras extra noga. Figurer och tabeller ur referens 24-12 är 
från en rapport från Clay Technology, också mycket närstående SKB. Även arbete 
som utförs av Clay Technology måste granskas och kontrolleras extra noga. 

Naturskyddsföreningen och MKG anser att SKB:s forskning rörande bufferterosion 
måste granskas extra noga eftersom arbetet sker i väldigt slutna kretsar. 
Föreningarna vet att Strålsäkerhetsmyndigheten har ett pågående arbete med denna 
fråga, men det kan vara värt att göra en extra revision för att se hur bolaget 
kvalitetssäkrat sitt arbete och samtidigt se till att få ta del av allt internt material. 

Klimatutvecklingar 

Det är viktigt att följa frågan om klimatutvecklingar till följd av de klimatförändringar 
som kan komma med den mänskligt frambringade förstärkta växthuseffekten. Detta 
behandlas på ett alldeles för svagt sätt i avsnitt 19.1, ss 207-209. 

Permafrost 

Problemen med permafrost under en istid hanteras i avsnitt 19.4, ss 215-217 och 
frysning i avsnitt 24.2.4, ss 285-287. Eftersom det blir problem om slutförvaret fryser 
har SKB använt mycket resurser för att vis att det inte är någon risk för det och att 
det inte blir några problem även om det fryser. Detta arbete måste granskas 
ingående. MKG föreslår att Myndigheten tar kontakt med professor Matti Saarnisto i 
Finland som gett synpunkter till STUK om permafrostproblematiken. Vad MKG har 
förstått menar professor Saarnisto att det kan bli permafrost på betydligt större djup 
än de som kärnavfallsbolaget SKB har modellerat fram. 

Alternativa metoder 

Frågor som rör alternativa metoder hanteras i avsnitt 27, ss 385-393. Djupa borrhål 
hanteras i avsnitt 27.2, ss 389-391. SKB hänvisar till egna arbeten från 1998 och 
2000 och till rapporten som kommer med ansökan. Det finns alltså inget underlag för 
att bedöma kunskapsläget som SKB har vad gäller djupa borrhål. Det kan 
ifrågasättas om något nytt underlag tagits fram sedan senaste Fud-rapporten, Fud-
2007. Utgångspunkten för bedömningen av forskningsprogrammet måste därför vara 
att bolaget inte har tagit fram den av myndigheten och regeringen efterfrågade 
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kunskapsnivån för att på ett rättvisande sätt kunna jämföra KBS-metoden med den 
alternativa metoden djupa borrhål. 

Dessutom är redovisningen i rapporten av det som står i de utländska rapporterna 
som det hänvisas till både bristfällig och vinklad. MKG har dessa rapporter och om 
myndigheten vill ta del av dem är det bara att fråga. 

Storregional grundvattenströmning 

Frågeställningar som rör storregional grundvattenströmning hanteras i avsnitt 25.2.3 
på ss 330-331. Det hänvisas till en ny studie, men referensen (25-33) är felaktig och 
det går därför inte att se hur underbyggda resonemangen som förs i avsnittet är. SKB 
har meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten och MKG att den riktiga referensen heter 
"Ericsson et al, Storregional grundvattenmodellering - en känslighetsstudie av några 
utvalda konceptuella förenklingar, SKB R-10-43" och rapporten är planerad för 
publicering i samband med att ansökningarna inlämnas. Det finns därför inget 
underlag att bedöma behovet av fortsatt forskning inom området, men med tanke på 
hur kärnavfallsbolaget styrt publicering av tidigare resultat från forskning inom 
området finns det starka skäl att tro att det kommer att behövas betydande fortsatt 
forskning för att kunna bedöma vikten av denna fråga för platsvalet. 

Återtagbarhet och fysiskt skydd/safeguards 

Frågeställningar rörande återtagbarhet hanteras i avsnitt 2.3.3, s 48. I övrigt finns 
mycket lite annat än att frågan omnämns vid genomgång av andras rapporter om 
djupa borrhål (s 393) och i beskrivningar av den samhällsvetenskapliga forskningen 
(s 411). Med tanke på begreppets aktualitet, t ex med ett eget avsnitt i 
Kärnavfallsrådets senaste lägesrapport i februari, borde kärnavfallsbolaget ha ett 
större fokus på forskning inom detta område. Det återtagbarhetsförsök som 
genomförts i Äspö-laboratoriet saknar värde annat än om kapslar ska tas upp om 
några några tusen år. Upptaget gjordes inte med fjärrstyrning med ett antagande att 
kapseln ger stora stråldoser. 

Frågor som rör kärnämneskontroll, fysiskt skydd, safeguards behandlas i avsnitt 
10.6, ss 130-131. Frågan behandlas bara vid drift och ej efter tillslutning. Av intresse 
är dock att på sidan 420 i samband med att det samhällsvetenskapliga 
forskningsprojektet vid Handels i Göteborg beskrivs står det att ” den mest uppenbara 
problematiken som studien identifierar gällande ansvaret för Sveriges internationella 
förpliktelser om icke-spridning vid ett slutförvar, rör ansvarets utsträckning i tiden 
efter att driftfasen upphört och förslutning skett”. 

Det är anmärkningsvärt att kärnavfallsbolaget SKB helt saknar forsknings- och 
utvecklingsambitioner i en så viktig fråga som safeguards/fysiskt skydd efter 
tillslutning och kopplingen till återtagbarhet. Detta område måste bolaget utveckla. 

Bränsle med högre utbränning 

Frågeställningar som rör bränsle med högre utbränning hanteras på sidan 26. Hög 
utbränning ger inte bara ökad strålning och värmeutveckling i det använda 
kärnbränslet. Det är dessutom fråga om att mängden av olika isotoper ändra i det 
utbrända bränslet vilket kan påverka riskerna vd framtida utsläpp. Exempelvis ökar 
mängderna I-129 som är mycket långlivat och dessutom flyktigt. Vikten av detta för 
den långsiktiga miljösäkerheten behöver utredas. 
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5. Synpunkter på frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB inte tar upp i 
Fud-10 

Jordbävningsrisker 

Frågeställningar rörande risker med jordbävningar kopplade till storlek och frekvens 
saknas helt i forskningsprogrammet. Med tanke på hur viktig denna fråga är för 
slutförvarets långsiktiga säkerhet bör den utredas ytterligare och av experter som inte 
tidigare har arbetat för SKB. 

Risker med bergsspänningar 

Ett program för fortsatt forskning kring bergspänningarna i Forsmarkberget och risk 
för större förskjutningar och brott med slutförvaret som brottanvisning vid en istid 
saknas helt. Bolaget har endast tagit fram en studie genomförd av Clay Technology 
vars värde med tanke på bolagets nära anknytning till SKB är av begränsat. Detta 
område bör Strålsäkerhetsmyndigheten följa upp själva och se till att bolaget även 
utför studier av oberoende uppdragstagare. 

Metanis 

I forskningsprogrammet finns det ingenting om fortsatt forskning på om metangas 
under höga tryck och låg temperatur vis en istid kan övergå i metanis som senare, 
när tryck och temperatur ändras (så som efter istiden och vid seismiska vågor), 
explosivt övergår i gasform. Om detta inträffar i ett slutförvar där det kan finnas gått 
om plats i tunnlar och deponeringshål kan det ge problem. 

Andra lokaliseringsfrågor än storregional grundvattenströmning 

Det saknas helt en plan för fortsatt forskning för andra lokaliseringsfrågor än 
storregional grundvattenströmning, t ex frågan om risker med samlokalisering med 
kärnkraftreaktorer. Frågan om hur en kärnkraftsolycka kan påverka drift av ett 
näraliggande slutförvar behöver utredas ytterligare. 

Scenarier för utsläpp de första 1 000 åren 

Eftersom det kan finnas scenarier där barriärsystemen inte alls fungerar så behövs 
ett forskningsprogram för att förstå vad som händer med människa och miljö om 
förvaret havererar redan innan 1 000 år har gått. 

Markörer för framtiden och intrångsscenarier 

Det saknas ett forskningsprogram rörande informationsöverföring och markörer in i 
framtiden. Detta bör kopplas till ett arbete med att förstå möjliga scenarier för intrång 
i framtiden. Det är inte acceptabelt att hänvisa till att framtida måste ta ansvar för sitt 
eget handlande om vi utsätter dem för farliga situationer som de inte har kunnat 
påverka. 

Forskning kring nollalternativet 

Kärnavfallsbolaget SKB bör ha en mer omfattande forskning av olika möjligheter för 
mellanlagring om inte KBS-systemet gan genomföras. Exempelvis bör långsiktig 
torrlagring undersökas som en del av nollalternativet. 
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6. Avslutande synpunkter 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG är 
oroade över läget vad gäller svensk forskning om kärnavfall. Föreningarna har i detta 
yttrande lyft frågor på övergripande ansvarsnivå och frågor som rör 
kärnavfallsbolaget SKB:s sätt att arbeta med forskning. Återkommande är då att 
föreningarna inte längre har tillit till de forskningsresultat som bolaget offentliggör från 
den slutna värld som har blivit bolagets forskningsverksamhet. 

Föreningarna anser att det måste till en förändring av hur svensk kärnavfallsforskning 
organiseras och ber Strålsäkerhetsmyndigheten reflektera över detta inför 
framtagande av myndighetens yttrande till regeringen. Föreningarna vill även att 
regeringen i sitt ställningstagande över forskningsprogrammet Fud-10 analyserar 
dessa viktiga frågor. 


