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Naturskyddsföreningens och MKG:s 
synpunkter rörande säkerhet efter 

förslutning, platsval och metodval i mål M 
1333-11 (kärnbränsleslutförvarsmålet) 

 
Punkt 24 (26-28)  
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•  Presenta+on	av	Naturskyddsföreningens	och	MKG:s	representanter	och	
experter.	
•  FörutsäBningar	saknas	för	aB	sluDörvaret	ska	bli	långsik+gt	strålsäkert	
redan	i	eB	1	000-årsperspek+v.	

–  Problem	med	kopparkapselns	integritet	
–  Expertpresenta+on	av	saunaeffekten	(Olle	Grinder)	
–  Problem	med	lerbuffertens	funk+on	
–  Expertpresenta+on	av	lerproblema+k	(Roland	Pusch)	

•  FörutsäBningar	saknas	för	aB	sluDörvaret	ska	bli	långsik+gt	strålsäkert	även	
i	eB	längre	perspek+v.	
•  Kunskapsframtagningen	för	aB	kunna	bedöma	sluDörvarets	strålsäkerhet	
har	inte	fungerat.	
•  Synpunkter	på	Strålsäkerhetsmyndighetens	handläggning.	
•  Uppföljning	av	fråga	+ll	sökanden	under	punkt	21	om	hur	snabbt	
sluDörvaret	blir	ofarligt.	

Presentationens upplägg (1)  
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•  Riskanalysen,	d.v.s.	konsekvenserna	av	eB	läckande	sluDörvar,	är	inte	
fullgoB	utredda.	
•  Forsmarkberget	är	eB	anmärkningsvärt	dåligt	platsval,	särskilt	vad	gäller	
möjligheterna	aB	nå	långsik+g	strålsäkerhet.	
•  BäBre	alterna+va	platser	har	valts	bort	under	lokaliseringsprocessen.	

–  Expertpresenta+on	av	inlandslokalisering	i	eB	inströmningsområde	för	
storregionalt	grundvaBenflöde	(Karl-Inge	Åhäll)	

•  Vik+ga	faktorer	för	platsvalet	med	fokus	på	intrång,	informa+on	+ll	
fram+den	och	behov	av	långsik+g	övervakning	
• Metoden	djupa	borrhål	är	av	strålsäkerhetsskäl,	minskade	risker	för	intrång	
och	sannolikt	även	kostnadsskäl	eB	bäBre	metodval.	

–  Expertpresenta+on	djupa	borrhål	(Fergus	Gibb)	
–  Expertpresenta+on	djupa	borrhål	–	11:e	september	(Andrew	Orrell)	

•  Juridiska	grunder	för	aB	avstyrka	ansökan	

Presentationens upplägg (2)  
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•  Generell	sakexper+s		
–  Johan	Swahn,	MKG	

• Miljöjurister	
–  Josia	Hort,	Naturskyddsföreningen	
–  Rebecca	Nordenstam,	Naturskyddsföreningen	

•  Experter	–	representerar	sin	personliga	sakexper+s		
–  Olle	Grinder,	Roland	Pusch,	Karl-Inge	Åhäll,	Fergus	Gibb,	Andrew	Orrell	

Presenta(on	av	Naturskyddsföreningens	och	MKG:s	representanter	
och	experter 
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•  Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan	eaer	några	hundratals	år	–	
det	finns	brister	i	sökandens	vetenskapliga	stöd	för	aB	kopparkapseln	
kommer	aB	bete	sig	som	antas	i	säkerhetsanalysen	för	sluDörvaret	
•  Bufferten	med	bentonitlera	runt	kopparkapseln	kommer	inte	aB	svälla	och	
skydda	kapseln		–	det	finns	brister	i	sökandens	vetenskapliga	stöd	för	aB	
lerbufferten	kommer	aB	bete	sig	som	antas	i	säkerhetsanalysen	för	
sluDörvaret	

Förutsä?ningar	saknas	för	a?	sluAörvaret	ska	bli	långsik(gt	
strålsäkert	redan	i	e?	1	000-årsperspek(v 
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•  Kunskapen	om	hur	koppar	beter	sig	i	sluDörvaret	är	o+llräcklig.	
–  Det	finns	eB	flertal	problem	med	koppar	som	kapselmaterial	där	det	inte	finns	

eB	fullgoB	underlag	för	aB	bedöma	aB	de	inte	utgör	eB	större	hot	mot	
kopparkapselns	integritet	än	sökanden	försöker	visa.	Det	rör	t.ex.:	
•  Korrosion	orsakad	av	vaBen	i	kombina+on	med	olika	salter	
•  Spänningskorrosion	
•  Korrosion	orsakad	av	strålning	
•  Gropfrätning	
•  Väteförsprödning	
•  Svavelinducerad	sprickbildning	
•  Krypning	i	kapselmaterialet	

Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan		
eGer	några	hundratals	år	(1) 
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–  Syrgasfri	korrosion	av	koppar	
•  Försök	gjordes	på	KTH	av	Gunnar	Hultquist	redan	på	under	1980-	och	1990-talet	som	

visade	aB	vaBen	angriper	en	kopparyta,	med	oxider	och	hydroxider	som	
korrosionsprodukt,	och	aB	väte	byggs	upp	inne	i	metallen.	

•  Frågan	hanterades	kring	1990	av	dåvarande	myndigheten	SKI	och	sökande.	SKI:s	arbete	
rann	ut	i	sanden.	Sökandens	försök	som	ansågs	motbevisa	Hultquist	genomfördes	på	eB	
felak+gt	säB	vilket	uppmärksammades	först	för	ca	10	år	sedan.	

•  2007	publicerade	KTH-forskare,	inklusive	Gunnar	Hultquist,	samma	resultat	från	nya	
försök	med	liknande	utrustning	

•  En	stor	vetenskaplig	strid	utbröt,	men	resultatet	har	upprepats	vid	Studsvik,	i	Florida	och	i	
Tyskland.		Det	anses	nu	teore+skt	visat	aB	processen	kan	ske.	

•  	Sökanden	bestrider	aB	korrosionsprocessen	finns.	SSM	anser	aB	processen	finns	men	
antar	för	närvarande	aB	den	inte	är	av	betydelse	för	sluDörvarets	långsik+ga	säkerhet.	

•  Sökanden	har	uDört	”mer	kontrollerade	försök”	men	bara	eB	försök	har	inte	hiBat	den	
aktuella	processen	beroende	på	aB	försöksutrusningen	byggdes	av	eB	stål	som	läckte	ut	
100	ggr.	mer	väte	än	den	det	väte	som	skulle	kunna	komma	från	korrosionen.	DeBa	väte	
hindrar	korrosionsprocessen	från	aB	äga	rum.	För	aB	yBerligare	försvåra	en	
korrosionsprocess	polerades	kopparytan	på	eB	säB	som	försvårar	för	korrosion	aB	
komma	igång.		

Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan		
eGer	några	hundratals	år	(2) 
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–  När	det	inte	längre	finns	syre	i	närheten	av	kopparytan	så	ska	korrosionen	bli	mycket	
låg.	SKB	har	aldrig	kunnat	visa	aB	det	sker.	I	stället	så	fortsäBer	t.ex.	alla	fälDörsök	
aB	korrodera	med	en	hög	has+ghet	eaer	många	år.	DeBa	har	sökanden	förklarat	
med	aB	syrgas	låsts	in	i	försöken	eller	läcker	in	i	försöken.	

–  Genom	aB	inte	göra	försök	som	fastställer	hur	snabbt	syret	förbrukas	i	eB	försök	
som	innehåller	lera	har	sökanden	(och	SSM)	kunnat	påstå	deBa	utan	aB	kunna	
motbevisas	

–  På	senare	år	har	genom	eB	försök	som	genomförts	i	Schweiz	det	visats	genom	
direkta	syremätningar	aB	en	50	m	lång	tunnel	med	4	m	diameter	fylld	med	lera	blir	
syrgasfri	på	några	månader.	

–  Därmed	måste	alla	försök	som	innehåller	lera	och	koppar	omvärderas	vad	gäller	
möjligheten	aB	det	är	instängt	eller	inläckande	syre	som	ger	den	oväntat	omfaBande	
korrosionen	som	t.ex.	finns	i	SKB:s	fälDörsök,	t.ex.	LOT-försöket,	prototyp-försöket	
och	MiniCan-försöket.	

–  Om	det	inte	är	syrgas	som	orsakat	korrosionen	och	det	dessutom	redan	eaer	några	
år	finns	spår	av	gropfrätning	så	kan	det	uppenbart	vara	möjligt	aB	koppar	korroderar	
mycket	snabbare	än	sökanden	antagit	i	säkerhetsanalysen.	

Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan		
eGer	några	hundratals	år	(3) 
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–  Saunaeffekten	(av	sökanden	kallad	bastueffekten)		
•  Föreningarna	har	i	yBrandet	den	30	augus+,	2017	(ab	596)	sagt	aB	vi	återkommer	

på	huvudförhandlingen	med	synpunkter	på	den	nya	rapport	publicerad	den	23	
augus+,	2017	och	det	bemötande	rörande	saunaeffekten	som	finns	i	sökandens	
yBrande	den	30	juni,	2017	(ab	552).	

•  Föreningar	låter	Olle	Grinder,	som	expert	åt	föreningarna	i	korrosionsfrågor,	svara	
som	en	del	av	sin	expertpresenta+on	om	saunaeffekten.	

Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan		
eGer	några	hundratals	år	(4) 
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•  Sammantaget	gör	föreningarna	bedömningen	aB	det	finns	en	risk	aB	
kopparkapslar	börjar	haverera	redan	eaer	några	hundratals	år	och	de	flesta	
kapslarna	kan	haverera	innan	1	000	år	har	gåB.	

•  Föreningarna	hanterar	ovanstående	frågeställningar	(bild	1-5)	i	yBranden	
den	30	augus+	2017	(ab	596,	avsniB	1.1,	1.5),	den	14	februari	2017	(ab	486	
avsniB	4.1,	4.3,	5.2),	den	31	maj	2016	(ab	401,	avsniB	3.1,	3.2),	den	14	
december	2015	(ab	344),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	7.2),	den	12	juni	
2014	(ab	302,	avsniB	2-8),	den	15	oktober	2013	(ab	274,	avsniB	1.7),	den	19	
december	2013	(ab	294),	den	13	december	2013	(ab	164),	den	1	juni	2012	
(ab	146,	avsniB	2.5.2).	

•  Expertpresenta+on	av	saunaeffekten	(Olle	Grinder)	

Kopparkapseln	kan	i	värsta	fall	haverera	redan		
eGer	några	hundratals	år	(5) 
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Expertpresenta(on	Olle	Grinder	om	saunaeffekten	
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•  Kunskapen	om	hur	leran	beter	sig	i	sluDörvaret	är	o+llräcklig.	
–  Större	delen	av	de	bentonitlerbuffertar	som	finns	runt	kopparkapslarna	

kommer	aB	behöva	tusen	år	eller	mer	i	det	torra	Formarkberget	för	aB	ta	åt	
sig	vaBen	och	svälla	och	sluta	täB.	Innan	dess	skyddas	inte	kapseln.	

–  Värmen	från	de	heta	kapslarna	påverkar	leran	nega+vt	och	försvårar	för	leran	
aB	bli	tät.	

–  Koppar	från	en	korroderande	kapsel	förändrar	lerans	egenskaper.	
–  Även	biologiska	reak+oner	i	leran	kan	leda	+ll	aB	dess	svällande	egenskaper	

försämras.	
–  Hur	leran	ska	svälla	bygger	på	modellering	där	förståelsen	för	hur	modellerna	

hänger	ihop	med	verkliga	egenskaper	hos	leran	är	bristande.	
•  Föreningarna	hanterar	denna	frågeställning	i	yBranden	den	26	juni	
2015	(ab	336,	avsniB	7.2),	den	12	juni	2014	(ab	302,	avsniB	10),	den	1	juni	
2012	(ab	146,	avsniB	2.5.2).	
•  Expertpresenta+on	av	lerproblema+k	(Roland	Pusch)	

	

Bufferten	med	bentonitlera	runt	kopparkapseln	kommer	inte	a?	
svälla	och	skydda	kapseln	
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Expertpresenta(on	Roland	Pusch	om	lerproblema(k	
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•  Om	inte	det	mesta	av	radioak+viteten	läckt	ut	ur	sluDörvaret	innan	nästa	
is+d	inträffar,	riskerar	sluDörvaret	aB	förstöras	när	den	kommer.	

–  Det	kommer	aB	vara	stora	rörelser	kring	och	påfrestningar	på	sluDörvaret	
under	is+den	–	deBa	är	eB	större	problem	i	den	geotektoniska	skjuv-/
deforma+onszon	som	sluDörvarsberget	ligger	i.	

–  Permafrost	riskerar	aB	förstöra	funk+onen	av	den	lera	som	finns	kvar	i	
deponeringstunnlarna	och	som	buffert	kring	kapslarna.	

–  Kunskapen	om	grundvaBenströmning	under	permafrosten	har	förändrats	är	
inte	uppdaterad	i	ansökan	för	aB	ta	in	den	nya	kunskap	som	tagits	fram	i	GAP-
projektet	på	Grönland.		

–  Jordbävningar	riskerar	aB	skada	sluDörvaret	–	sökandens	uppskaBningar	av	
storleken	på	jordbävningar	har	kri+serats.	

Förutsä?ningar	saknas	för	a?	sluAörvaret	ska	bli	långsik(gt	
strålsäkert	även	i	e?	längre	perspek(v	(1)	
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–  Det	finns	en	risk	aB	sluDörvaret	utgör	en	broBanvisning	genom	linsen	så	aB	
det	blir	eB	totalhaveri	vid	en	större	anspänning,	t.ex.	en	jordbävning.		

•  Föreningarna	hanterar	ovanstående	frågeställningar	(bild	1-2)	i	yBranden	den	31	
maj	2016	(ab	401,	avsniB	3.3),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	7.3),	den	12	juni	
2014	(ab	302,	avsniB	13),	den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.5.3).	

Förutsä?ningar	saknas	för	a?	sluAörvaret	ska	bli	långsik(gt	
strålsäkert	även	i	e?	längre	perspek(v	(2)	
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•  SKB:s	arbete	har	i	vik+ga	frågeställningar	inte	hållit	den	vetenskapliga	nivå	
som	erfordras	i	omfaBning,	i	genomförande	och	i	rapportering.	DeBa	gäller	
särskilt	i	frågeställningar	där	det	finns	en	risk	aB	resultat	kan	vara	nega+va	
för	sökandens	intressen.	

–  Saknas	försök	som	visar	aB	sluDörvaret	fungerar	
•  Laboratorieförsök	med	koppar	och	lera	
•  Barriärförsök	fokuserade	på	aB	eaerlikna	det	torra	berget	i	Forsmark	

–  Pågående	fälDörsök	som	kan	visa	om	sluDörvarets	barriärer	fungerar	eller	ej	
används	inte	fullt	ut	för	aB	ta	fram	den	kunskap	som	finns	i	försöken.	Vi	har	
länge	krävt	aB	nästa	försökspaket	i	LOT-projektet	(	LOT	S2	i	Äspölaboratoriet	
tas	upp.	Det	skulle	ursprungligen	skeB	redan	kring	2007-2008.	Paketet	har	nu	
varit	i	dria	i	17	år	i.s.f.	den	ursprungliga	planerade	+den	på	drygt	5	år.	

–  Sökanden	vägrar	aB	vetenskapligt	hantera	kunskapen	aB	försök	med	koppar	
och	lera	blir	syrgasfria	redan	eaer	maximalt	några	månader.	En	ny	analys	av	
hur	det	kan	finnas	mer	kopparkorrosion	än	förväntat	i	syrgasfria	fälDörsök	
görs	inte.	

Kunskapsframtagningen	för	a?	kunna	bedöma	sluAörvarets	
strålsäkerhet	har	inte	fungerat	(1)	
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–  Fram+ll	för	några	år	sedan	och	först	eaer	påpekande	från	MKG	har	SKB	gjort	
metallografiska	undersökningar	av	korroderade	kopparprover.	Sådana	
undersökningar	avslöjar	korrosionsangrepp	i	form	av	gropfrätning	och	
sprickbildning.	Enligt	god	vetenskaplig	praxis	skall	metallografiska	undersökningar	
göras	av	korroderade	prover.	

–  Sökanden	har	haa	i	stort	seB	obegränsade	resurser	för	aB	genomföra	forskning	
och	utveckling	under	40	års	+d,	oaa	inom	forskningsområden	där	det	finns	rela+vt	
få	andra	resurser.	DeBa	har	påverkat	konsultområdet	och	den	akademiska	
världen	på	olika	säB.	Dessutom	har	systemen	för	aB	publicera	den	kunskap	som	
tagits	fram	påverkats,	både	rörande	bolagets	rapporter	och	vid	akademisk	
publicering.		

•  Föreningarna	hanterar	ovanstående	frågeställningar	(bild	1-2)	i	yBranden	den	30	
augus+,	2017	(ab	596,	avsniB	1.3-1.4,	1.8),	den	17	maj	2017	(ab	545-546,	avsniB	2.2),	
den	14	februari	2017	(ab	486	avsniB	4.1,	4.2),	den	31	maj	2016	(ab	401,	avsniB	4.3),	den	
14	december	2015	(ab	344),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	5,	6,	7),	den	12	juni	2014	
(ab	302,	avsniB	9,	11-12),	den	15	oktober	2013	(ab	274,	avsniB	1.6),	den	13	december	
2013	(ab	164,	avsniB),	den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.4).		

	

Kunskapsframtagningen	för	a?	kunna	bedöma	sluAörvarets	
strålsäkerhet	har	inte	fungerat	(2)	

18	



•  Föreningarna	har	kunnat	följa	Strålsäkerhetsmyndighetens,	SSM:s,	(och	
dess	föregångares)	arbete	under	många	år.	
• Myndigheten	har	haa	en	svår	uppgia	inom	kärnavfallsområdet	eaersom	
det	inte	funnits	något	juridiskt	stöd	för	aB	agera	om	sökanden	inte	sköB	sin	
uppgia.	Dessutom	säger	lags+aningen	aB	det	är	sökandens	ansvar,	och	
ingen	annans,	aB	ta	fram	det	underlag	som	behövs	för	aB	t.ex.	visa	aB	eB	
sluDörvar	blir	säkert.	
•  Trots	deBa	är	föreningarna	kri+ska	+ll	hur	myndigheten	har	hanterat	eB	
stort	antal	frågeställningar	både	innan	ansökan	lämnades	in,	men	kanske	
främst	eaeråt.	
•  Intrycket	är	aB	SSM	anseB	det	vik+gt	aB	prövningsprocessen	går	snabbt,	
vilket	remisshanteringen	visade.	Remissen	i	sak	skickades	ut	långt	före	det	
blev	aktuellt	med	en	kungörelse	av	ansökan.	
•  SSM	verkar	ha	varit	intresserad	av	aB	få	eB	snabbt	granskningsresultat.	
DeBa	kan	ha	leB	+ll	aB	kompleBeringskrav	ställda	på	sökanden	inte	hunnits	
följas	upp	så	aB	en	fullgod	kunskap	uppnåBs	eller	aB	kompleBeringskrav	
som	kunnat	ta	+d	för	sökanden	aB	uppfylla	inte	ställts.	

Synpunkter	på	Strålsäkerhetsmyndighetens	handläggning	(1)	
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•  Det	är	problema+skt	aB	SSM	i	siB	delyBrande	+ll	domstolen	den	24	juni	
2015	(ab	327)	sa	aB	myndigheten	bedömde	aB	underlaget	ansökan	om	
+llstånd	enligt	miljöbalken	kan	betraktas	som	kompleB	avseende	
strålsäkerhetsfrågor.	DeBa	kan	vara	en	vik+g	orsak	+ll	aB	domstolen	
kungjorde	ansökan	trots	aB	det	fanns	kompleBeringskrav	från	eB	flertal	
andra	parter.	
•  Föreningarna	uppfaBar	idag	aB	ansökan	idag	är	kompleB	nog	för	aB	endast	
konstatera	aB	det	finns	förutsäBningar	för	aB	visa	kravuppfyllnad	i	
strålsäkerhetsfrågor.	
•  Föreningarna	uppfaBar	sam+digt	aB	SSM	anser	det	vik+gt	aB	eB	
sluDörvarsbygge	så	snabbt	som	möjligt	kommer	+ll	stånd.	
•  Föreningarna	hanterar	denna	frågeställningar		i	yBranden	den	30	augus+	
2017	(ab	596,	avsniB	1.2),	den	17	maj	2017	(ab	545-546,	avsniB	2.1),	den	14	
februari	2017	(ab	486	avsniB	2,	3,	4.1.2),	den	31	maj	2016	(ab	401,	avsniB	
6),	den	14	december	2015	(ab	344).	

Synpunkter	på	Strålsäkerhetsmyndighetens	handläggning	(2)	
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•  Sökanden	visade	kurvan	under	punkt	21	om	säkerhet	under	förslutning	

•  Kurvan	är	missvisande	genom	aB	den	inte	jämför	med	uranmalm	utan	med	
motsvarande	mängd	uran	i	koncentrerad	form	

Uppföljning	av	fråga	(ll	sökanden	under	punkt	21	om	hur	snabbt	
sluAörvaret	blir	ofarligt	(1)	
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•  Om	en	mer	räBvisande	naturlig	jämförelse	ska	göras	så	är	det	med	
farligheten	av	den	mängd	berg	(uranmalm)	som	har	tagits	upp	för	aB	ta	
fram	uranet	+llbränslet.	Då	ser	kurvan	ut	som	nedan.	

Uppföljning	av	fråga	(ll	sökanden	under	punkt	21	om	hur	snabbt	
sluAörvaret	blir	ofarligt	(2)	

•  Det	undre	horisontella	strecket	
motsvarar	farligheten	av	en	uranmalm	
med	10%	uran	
•  Den	uranmalm	med	högst	halt	uran	
som	finns	i	Sverige	har	ca	0,04%	uran,	
d.v.s.	mindre	än	1	000	ggr	så	lite	
•  1	000	motsvarar	3	skalstreck	+ll	
vänster	och	farligheten	av	eB	berg	
med	svenskt	uranmalm	ligger	långt	
under	boBen	av	diagrammet					
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•  Källan	+ll	bilden	på	föregående	sida	är	”Johan	Swahn,	The	Long-Term	
Nuclear	Explosives	Predicament	-	The	Final	Disposal	of	Militarily	Usable	
Fissile	Material	in	Nuclear	Waste	From	Nuclear	Power	and	From	the	
Elimina+on	of	Nuclear	Weapons,	Chalmers	University	of	Technology,	1992,	
s.	69.”	Den	finns	för	nedladdning	här:	

hBp://www.mkg.se/uploads/The_Long-Term_Nuclear_Explosives_Predicament_-
_Johan_Swahn_Chalmers_University_of-Technology_1992.pdf	

•  	Föreningarna	har	beB	sökanden	aB	kompleBera	figurerna	i	de	svenska	och	
engelska	sammanfaBningarna	av	säkerhetsredosvisning	SR-Site.	Sökande	
har	endast	svarat	aB	”[a]vsikten	med	de	åberopade	figurerna	är	inte	aB	
göra	den	jämförelse	som	eaerfrågas	och	SKB	tog	därför	inte	fram	underlag	
för	aB	göra	en	sådan	jämförelse	i	ansökan.”	
•  Föreningarna	hanterar	denna	frågeställning	(bild	1-3)	i	yBrandet	den	26	juni	
2015	(ab	336,	avsniB	7.3.6)	

Uppföljning	av	fråga	(ll	sökanden	under	punkt	21	om	hur	snabbt	
sluAörvaret	blir	ofarligt	(3)	
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•  Det	saknas	en	fullständig	analys	av	vad	hur	stora	utsläppen	kan	bli	om:	
–  Huvuddelen	av	kopparkapslarna	havererar	och	börjar	läcka	ut	radioak+va	

ämnen	innan	tusen	år	har	gåB.	
–  Lerbufferten	inte	längre	fungerar	som	barriär	som	eB	resultat	av	deBa.	
–  Det	under	århundraden	börjat	rinna	vaBen	genom	deponeringstunnlarna	+ll	

större	sprickor	och	berget	därmed	inte	längre	är	en	barriär.	
–  Den	biokemiska	miljön	i	eB	havererat	sluDörvar	ger	rela+vt	snabb	upplösning	

av	det	använda	kärnbränslet	än	förutseB.	
•  Föreningarna	menar	aB	eB	sådant	scenario	är	inte	hypote+skt	utan	tvärtom	
helt	realis+skt.	

Riskanalysen,	d.v.s.	konsekvenserna	av	e?	läckande	sluAörvar,	är	inte	
fullgo?	utredd	(1)	
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Riskanalysen,	d.v.s.	konsekvenserna	av	e?	läckande	sluAörvar,	är	inte	
fullgo?	utredd	(2)	
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•  Föreningarna	har	velat	aB	sökanden	redovisar	eB	kompleB	scenario	där	
kapsel,	buffert,	berg	och	bränsle	inte	fungerar	som	barriär.	
•  Föreningarna	menar	aB	resultatet	av	eB	havererat	sluDörvar	innan	tusen	år	
har	gåB	kan	ge	dosnivåer	(internbestrålning	från	vaBen	och	föda)	på	kring	
100	gånger	bakgrundsstrålningen.	Vid	denna	dosnivå	kan	omfaBningen	av	
förkortade	liv	och	försämrad	livskvalitet	för	människor	i	Forsmarksområdet	
blir	betydande.	
•  Om	det	om	tusen	år	forDarande	finns	kunskap	om	effekterna	från	radioak+v	
strålning	skulle	i	stället	området	kring	Forsmark	aB	deklareras	som	en	
kontaminerad	obeboelig	förbjuden	zon.	

Riskanalysen,	d.v.s.	konsekvenserna	av	e?	läckande	sluAörvar,	är	inte	
fullgo?	utredd	(3)	
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•  Föreningarna	vill	även	påpeka	aB	om	kapslarna	och	bufferten	havererar	
som	barriärer	men	det	antas	aB	deponeringstunnlarna	är	täta	och	
bränsleupplösningen	går	långsamt	blir	doserna	ändå	högre	än	
Strålsäkerhetsmyndighetens	riskgräns	och	ansökan	ska	inte	beviljas.	

•  Föreningarna	hanterar	dessa	frågeställningar	(bild	1-4)	i	yBranden	den	30	
augus+,	2017	(ab	596,	avsniB	1.6),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	7.2),	
den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.5.2.17).	

	

Riskanalysen,	d.v.s.	konsekvenserna	av	e?	läckande	sluAörvar,	är	inte	
fullgo?	utredd	(4)	
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•  Lokalisering	och	långsik+g	säkerhet	
–  Det	torra	berget	i	Forsmark	är	dåligt	för	funk+onen	av	de	konstgjorda	

barriärerna	(kopparkapsel	och	lerbuffert)	och	för	möjligheten	aB	få	
deponeringstunnlarna	långsik+gt	täta.	

–  Det	höga	vaBentrycket	på	och	i	Forsmarkberget	ger	problem	med	erosion	av	
lera	i	deponeringstunnlarna	(vaBenflöden	mellan	större	sprickor)	och	risk	för	
intrång	av	saltvaBen	i	sluDörvaret.	

–  Elöverföringskablarna	+ll	Finland	ger	läckströmmar	som	ökar	
korrosionsriskerna	i	sluDörvaret.	

Forsmarkberget	är	e?	anmärkningsvärt	dåligt	platsval	vad	gäller	
möjligheterna	a?	nå	långsik(g	strålsäkerhet	(1)	
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–  De	höga	bergspänningarna	i	berget	ger	problem	vid	byggandet	av	sluDörvaret	
och	det	finns	en	risk	aB	hela	sluDörvaret	havererar	under	första	is+den.	

–  Forsmark	ligger	i	en	geotektonisk	skjuv-/deforma+onszon	med	större	rörelser	
och	risker	för	jordbävningar	under	en	is+d.	

•  Föreningarna	hanterar	dessa	frågeställningar	(bild	1-2)	i	yBranden	den	30	
augus+,	2017	(ab	596,	avsniB	1.7,	1.9),	den	31	maj	2016	(ab	401,	avsniB	
3.5),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	10.2,	10.6-10.9),	den	15	oktober	2013	
(ab	274,	avsniB	1.8,	1.14-1.15),	den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.8.1-2.8.3,	
2.8.6-2.8.9).	

Forsmarkberget	är	e?	anmärkningsvärt	dåligt	platsval	vad	gäller	
möjligheterna	a?	nå	långsik(g	strålsäkerhet	(2)	
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•  Det	finns	väldigt	höga	naturvärden	i	området,	bl.a.	flera	rödlistade	arter.	

•  Föreningarna	hanterar	dessa	frågeställningar	i	yBranden	den	31	maj	2016	
(ab	401,	avsniB	3.7),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	12),	den	1	juni	2012	
(ab	146,	avsniB	2.10).	

		
•  Föreningarna	återkommer	+ll	frågor	rörande	Naturvärden	under	punkt	79	i	
förhandlingsordningen	som	hanteras	under	veckan	i	Östhammar	

Forsmarkberget	är	e?	anmärkningsvärt	dåligt	platsval	vad	gäller	
naturvärden	
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•  Föreningarna	anser	aB	sökanden	inte	främst	har	fokuserat	på	urvalskriterier	
som	är	vik+gast	långsik+g	säkerhet	vid	lokaliseringen.	Två	vik+ga	
frågeställningar	är:	

–  Det	är	inte	bra	aB	lägga	eB	sluDörvar	i	en	genom	erosion	och	landhöjning	
reak+verad	geotektonisk	skjuv-/deforma+onszon	som	ger	större	problem	
under	en	is+d.	

–  Det	torra	berget	i	Forsmark	är	inte	alls	bra	för	aB	de	konstgjorda	barriärerna	
(kopparkapslar	och	bentonitlerbuffert)	ska	fungera	som	tänkt.	

•  Sökanden	har	angeB	aB	det	kan	finnas	andra	lika	bra	platser	som	Forsmark	
vad	avser	bergets	egenskaper	
•  Föreningarna	menar	aB	just	vad	gäller	frågeställningarna	i	första	punkten	
verkar	Oskarhamn	(Laxemar)	vara	en	bäBre	lokalisering	än		
•  Föreningarna	ifrågasäBer	aB	valet	av	avstånd	mellan	större	sprickor	som	
urvalskriterium	är	det	vik+gaste.	Är	det	vik+gare	aB	sluDörvaret	blir	säkert	
än	aB	det	eventuellt	läcker	lite	långsammare	om	det	rela+vt	snabbt	börjar	
läcka	på	grund	av	aB	barriärerna	av	koppar	och	lera	inte	fungerar?	

	

Bä?re	alterna(va	platser	har	valts	bort		
under	lokaliseringsprocessen	(1)	
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•  Inlandslokalisering	i	eB	inströmningsområde	för	storregionalt	
grundvaBenflöde	(Hultsfred)	kan	ge	en	bäBre	långsik+g	miljösäkerhet	när	
det	börjar	läcka.	

•  Det	kan	ta	50	000	år	eller	mer	för	radioak+va	ämnen	från	eB	läckande	
sluDörvar	aB	nå	människa	och	miljö	vid	en	bra	inlandslokalisering.	
•  Vid	kusten	kan	det	gå	på	hundra	år.	

Bä?re	alterna(va	platser	har	valts	bort		
under	lokaliseringsprocessen	(2)	
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•  Föreningarna	hanterar	dessa	frågeställningar	(bild	1-3)	i	yBranden	den	31	
maj	2016	(ab	401,	avsniB	2.3),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	10.3-10.4),	
den	12	juni	2014	(ab	302,	avsniB	15),	den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	
2.8.4-2.8.5).	

•  Expertpresenta+on	av	inlandslokalisering	i	eB	inströmningsområde	för	
storregionalt	grundvaBenflöde	(Karl-Inge	Åhäll)	

	

Bä?re	alterna(va	platser	har	valts	bort		
under	lokaliseringsprocessen	(3)	
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Expertpresenta(on	Karl-Inge	Åhäll	om	av	inlandslokalisering	i	e?	
inströmningsområde	för	storregionalt	grundva?enflöde		
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•  Långsik+g	säkerhet	
•  EB	säkert	genomförande	
• Möjlighet	a?	minska	risken	oavsiktliga	eller	avsiktliga	intrång	
• Möjlighet	a?	minska	problem	med	informa(on	(ll	fram(den	
• Möjlighet	a?	minska	behov	av	långsik(g	övervakning	för	fysiskt	skydd/
safeguards	
•  Genomförande+den	
•  Påverkan	på	miljö/landskapsbild	
•  Kostnad		

Vik(ga	faktorer	för	platsvalet	med	fokus	på	intrång,	informa(on	(ll	
fram(den	och	behov	av	långsik(g	övervakning	(1)	
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• Möjlighet	aB	minska	risken	för	oavsiktliga	eller	avsiktliga	intrång	
–  Det	är	fråga	om	väldigt	långa	+dsperioder	då	det	använda	kärnbränslet	utgör	

en	hälsofara	för	de	som	får	kontakt	med	avfallet.	Det	finns	betydligt	fler	
scenarier	än	brunnsborrning	för	hur	oavsiktliga	intrång	kan	ske	i	sluDörvaret.		
Jag	vill	gärna	hänvisa	i	denna	fråga	+ll	Gilbert	Ossbahrs	yBrande	från	den	13	
februari,	2017	(ab	473).	

–  Det	finns	eB	betydande	långsik+gt	hot	mot	sluDörvaret	från	avsiktliga	intrång	i	
sluDörvaret	från	personer	som	inte	har	kunskap	om	farligheten.	

–  I	det	använda	kärnbränslet	finns	plutonium	som	är	användbart	för	aB	göra	
kärnvapen	med.	Det	är	läBare	aB	använda	deBa	plutonium	genom	aB	ta	upp	
det	än	aB	i	stället	bygga	nya	reaktorer	för	plutoniumproduk+on.	DeBa	ger	en	
betydande	risk	för	fram+da	mänskliga	intrång	under	en	väldigt	lång	+dsperiod,	
+otusentals	år.	

	

Vik(ga	faktorer	för	platsvalet	med	fokus	på	intrång,	informa(on	(ll	
fram(den	och	behov	av	långsik(g	övervakning	(2)	
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• Möjlighet	aB	minska	problem	med	aB	tvingas	föra	informa+on	+ll	fram+den	
–  Möjligheten	aB	föra	över	informa+on	om	existensen	av,	innehållet	i	och	faran	

med	sluDörvaret	anses	inte	kunna	ske	längre	än	några	hundratals	år.	Det	är	
svårt	nog	aB	föra	över	informa+on	i	fram+den	om	saker	som	människan	vill	
komma	ihåg.	EB	sluDörvar	kommer	många	aB	vilja	glömma.	

Vik(ga	faktorer	för	platsvalet	med	fokus	på	intrång,	informa(on	(ll	
fram(den	och	behov	av	långsik(g	övervakning	(3)	

37	



• Möjlighet	aB	minska	behov	av	långsik+g	övervakning	för	fysiskt	skydd/
safeguards	

–  Eaersom	sluDörvaret	innehåller	plutonium	som	kan	användas	för	kärnvapen	
måste	sluDörvaret	övervakas	med	s.k.	fysiskt	skydd	i	den	interna+onella	s.k.	
safeguardsregimen	så	länge	någon	sådan	finns	och	fungerar.	

	
•  Avsikten	med	denna	genomgång	(intrång,	informa+on,	övervakning)	har	
varit	aB	lyaa	aB	risker	för	intrång,	behovet	av	aB	föra	över	informa+on	+ll	
fram+den	och	behovet	av	långsik+g	övervakning	är	betydligt	lägre	för	
metoden	djupa	borrhål	än	för	den	metod	som	sökanden	vill	använda.	

•  Föreningarna	hanterar	dessa	frågeställningar	(bild	2-4)	i	yBranden	den	31	
maj	2016	(ab	401,	avsniB	3.6),	den	26	juni	2015	(ab	336,	avsniB	11),	den	15	
oktober	2013	(ab	274,	avsniB	1.13),	den	1	juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.9).	
•  .		

Vik(ga	faktorer	för	platsvalet	med	fokus	på	intrång,	informa(on	(ll	
fram(den	och	behov	av	långsik(g	övervakning	(4)	
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Metoden	djupa	borrhål	är	av	strålsäkerhetsskäl,	minskade	risker	för	
intrång,	informa(on	och	kostnadsskäl	och	(d	för	genomförande	e?	

bä?re	metodval	(1)	

•  Den	alterna+va	metoden	djupa	
borrhål	innebär	aB	kärnavfallet	
sluDörvaras	i	eB	borrhål	på	
mellan	3-5	km	djup.	

•  Den	långsik+ga	miljösäkerheten	
bygger	på	en	naturlig	barriär	som	
isolerar	grundvaBnet	på	djupet	
från	mer	ytnära	vaBen.	

•  Flerbarriärsystem	varav	en	barriär	
är	naturlig.	
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• Metoden	har	varit	aktuell	sedan	slutet	av	1980-talet.	
•  Långsik+gt	bäBre	strålsäkerhet	bekräaad	sent	1990-tal.	
•  Teknikutvecklingen	har	gåB	framåt	vad	gäller	borrteknik.	
•  Risker	för	problem	under	dria	små.	
•  Återtag	möjligt	+ll	dess	aB	+llslutning	sker.	
•  Tiden	för	genomförande	(borrning	och	dria)	kan	bli	rela+vt	kort.	
•  Den	yta	som	krävs	är	inte	betydligt	större	än	för	sökandens	metod	
•  Påverkan	på		miljö/landskapsbild	är	mycket	begränsad	eaer	+llslutning.	
•  Idag	är	metoden	genomförbar	med	rela+vt	kort	utvecklings+d	och	+ll	
rela+vt	låga	kostnader.	

	

	

Metoden	djupa	borrhål	är	av	strålsäkerhetsskäl,	minskade	risker	för	
intrång,	informa(on	och	kostnadsskäl	och	(d	för	genomförande	e?	

bä?re	metodval	(2)	
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•  Som	+digare	påpekat	innebär	metoden	djupa	borrhål	minskade	risker	för	
intrång	eaer	+llslutning,	mindre	behov	av	överföring	av	informa+on	+ll	
fram+den	och	mindre	behov	av	långsik+g	övervakning	(safeguards/fysiskt	
skydd).	

•  Föreningarna	hanterar	denna	frågeställning	i	yBranden	den	14	februari	
2017	(ab	486	avsniB	5.1),	den	31	maj	2016	(ab	401,	avsniB	2.3),	den	14	
december	2015	(ab	344),	den	15	oktober	2013	(ab	274,	avsniB	1.9),	den	1	
juni	2012	(ab	146,	avsniB	2.6,	2.7).	

•  Expertpresenta+on	djupa	borrhål	(Fergus	Gibb)	
•  Expertpresenta+on	djupa	borrhål	–	11:e	september	(Andrew	Orrell)	

	

Metoden	djupa	borrhål	är	av	strålsäkerhetsskäl,	minskade	risker	för	
intrång,	informa(on	och	kostnadsskäl	och	(d	för	genomförande	e?	

bä?re	metodval	(X)	
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Expertpresenta(on	Fergus	Gibb	om	djupa	borrhål	
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Expertpresenta(on	Andrew	Orrell	om	djupa	borrhål	
	

(Presenta(onen	äger	rum	den	11:e	september)		
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Bästa	möjliga	teknik		

Principen	om	bästa	möjliga	teknik	2	kap.	3	§	miljöbalken	
	
”Alla	som	bedriver	eller	avser	aB	bedriva	en	verksamhet	eller	vidta	en	
åtgärd	skall	uDöra	de	skyddsåtgärder,	iakBa	de	begränsningar	och	
vidta	de	försik+ghetsmåB	i	övrigt	som	behövs	för	aB	förebygga,	hindra	
eller	motverka	aB	verksamheten	eller	åtgärden	medför	skada	eller	
olägenhet	för	människors	hälsa	eller	miljön.	I	samma	syae	skall	vid	
yrkesmässig	verksamhet	användas	bästa	möjliga	teknik.”	
	
Miljöbalkens	krav	på	möjlig	teknik	går	längre	än	IED-direk+vets	krav	på	
bästa	(llgängliga	teknik.	
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Bästa	möjliga	teknik	enligt	Strålsäkerhetsmyndigheten	

Bästa	möjliga	teknik:	den	effek+vaste	åtgärden	för	aB	begränsa	
utsläpp	av	radioak+va	ämnen	och	utsläppens	skadliga	effekter	på	
människors	hälsa	och	miljön,	och	som	inte	medför	orimliga	kostnader	
(SSMFS	2008:37)	
	
6	§	Barriärsystemet	ska	konstrueras	och	uDöras	med	hänsyn	+ll	bästa	
möjliga	teknik4.	(SSMFS	2008:219)	
4	jfr.	2	kap.	3	§	miljöbalken	
	
Enligt	5b§	KTL	framgår	aB	miljöbalkens	hänsynsregler	i	2	kap.	MB	ska	
+llämpas	vid	prövning	enligt	KTL.	
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Bästa	möjliga	teknik	

•  Möjlig	och	+llgänglig												Om	utvecklingsmöjligheter	finns	för	olika	
tekniker	är	det	också	rimligt	aB	ställa	krav	på	aB	sådan	teknik	utvecklas.	

•  SluDörvar	i	berggrunden	=	ändamålsenlig	teknik	för	sluDörvaring	av	
använt	kärnbränsle.		

•  Djupa	borrhål	=	möjligt	och	+llgänglig	teknik	
•  Slutsats	från	expertmötet	om	djupa	borrhål	2016	i	Sheffield*:	

	“The	basic	technologies	for	implemen+ng	deep	borehole		disposal	of	
high-level	radioac+ve	waste	and/or	spent	nuclear	fuel	are	currently	
available.”	
	
*Se	fotnot	35	i	föreningarnas	yBrande	den	14	februari,	2017	(ab	486)	
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Regeringens	beslut	om	aB	godkänna	redovisningen	enligt	FUD-programmet	
från	den	1	november	2001	

Bästa	möjliga	teknik	
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Bästa	möjliga	teknik	

•  Höga	krav	på	BMT	för	verksamhet	som	medför	stora	risker	för	
människors	hälsa	och	miljön.		

•  SKB	har	bevisbördan	för	aB	BMT	har	+llämpats	angående:	
sluDörvarsmetod,	lokaliseringen,	anläggningens	uDormning,	
uppförande,	dria	samt	följdverksamheterna.		

•  Är	det	visat	aB	BMT	har	+llämpats	i	målet	och	aB	KBS-3	metoden	
därmed	är	bästa	möjliga	teknik,	även	med	beaktande	av	
försik+ghetsprincipen?		
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Lokaliseringsprincipen		

•  I	deBa	mål	finns	en	tydlig	koppling	mellan	platsvalet	och	metodvalet.	
•  Lokaliseringen	är	inte	lämplig	med	hänsyn	+ll	aB	ändamålet	ska	kunna	

uppnås	med	minsta	intrång	och	olägenhet	för	människors	hälsa	och	miljön	
vid	användandet	av	den	valda	metoden.	
	

•  SKB	utesluter	inte	aB	det	finns	andra	platser	som	är	lika	bra	u+från	vald	
metod	-	trots	deBa	har	en	plats	valts	som	har	mycket	höga	naturvärden.	
Naturvärdena	kommer	aB	presenteras	mer	ingående	i	Forsmark.	



Försik(ghetsprincipen	

•  Miljöbalkens	grundläggande	hänsynsregel	
•  Även	risker	ska	förhindras	eller	förebyggas	

•  SSM	ser	behov	av	yBerligare	kunskap	och	utveckling	av	metoder	
•  SSM	ställer	frågan	om	sökanden	gjort	troligt	aB	det	finns	förutsäBningar	

för	den	ansökta	verksamheten	aB	uppfylla	samtliga	krav	på	strålskydd	och	
kärnteknisk	säkerhet	

•  Enligt	2	kap.	1	§	miljöbalken	är	sökanden	skyldiga	aB	visa	aB	de	
förpliktelser	som	följer	av	de	allmänna	hänsynsreglerna	iakBas	

•  Antaganden	om	aB	osäkerheter	kommer	aB	skingras	kan	inte	beaktas	vid	
en	prövning	enligt	2	kap.	miljöbalken	



Försik(ghetsprincipen	

•  Vik+gt	aB	strålsäkerhetsfrågorna	uDörligt	kan	omfaBas	av	den	öppna	
prövningsprocess	som	en	miljöbalksprövning	ger	

•  Domstolen	har	möjlighet	aB	bedöma	och	villkora	frågeställningar	som	rör	
kärnsäkerhet	och	strålskydd	(MÖD	2006:70)	

•  Prövningen	enligt	miljöbalken	utgår	ifrån	prövningsunderlaget	och	kan	
inte	ta	hänsyn	+ll	fram+da	kunskap	



Försik(ghetsprincipen	

•  Ju	allvarligare	miljöpåverkan	som	kan	orsakas	av	den	sökta	verksamheten	
desto	större	betydelse	måste	+llmätas	de	osäkerheter	som	finns	i	
prövningsunderlaget	

•  Det	använda	kärnbränslet	kan	orsaka	stor	miljöpåverkan	
•  Vid	prövningen	av	ansökan	kan	endast	yBerst	små	osäkerheter	accepteras	



Försik(ghetsprincipen	

•  Desto	allvarligare	olägenheter	som	kan	orsakas	av	den	sökta	
verksamheten	desto	större	betydelse	måste	+llskrivas	de	osäkerheter	som	
finns	i	prövningsunderlaget	

•  Vid	prövningen	av	sökandens	ansökan	kan	endast	yBerst	små	osäkerheter	
accepteras	
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Expertpresenta(on	Andrew	Orrell	om	djupa	borrhål	
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