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och rekommendationerSlutsatser

rubrik sådanaunder denna samlat slutsatser SKBsKASAM har FUD-om
åtgärderoch rekommendationer KASAM bedömer kanprogram om som

särskilt för regeringen.intressevara av

Diupförvar för demonsfrationsdeponering

tillstyrker,KASAM

inriktar FUB-verksamhetSKB sin under perioden 1993-98att- en
återtagningsmöjlighetförvaring i demonstrationsskalzi med detsom

första i sluthanteringen det använda kärnbränslet,steget av

detta omfattar lO % hela den5 beräknade bränslemängdenstegatt° av-
från det svenska reaktorprogrammet och

någonSKB tills vidare inte binder sig för specifik hanterings- ochatt
förvaringsmetod inför fortsattaden hanteringen den resterandeav
bränslemängden.

Sysfemvalet

KASAM efter översiktlig värderinghar olika förvars-studeradeen av-
funnit KBS 3egenskaper rimligt val metod för de-ärsystems att ett av-

monstrationsdeponeringen.

SKB bör FUD-Program redovisa sin bedömningi kunskapslägetnästa av
ifrågabeträffande andra alternativ kan komma för svenskt kärn-som

bränsle.

slutförvarefLokaliseringen av

i yttrandet angivnaUnder vissa förutsättningar kan KASAM till-närmare
styrka SKB begränsar sin ansökan enligt NRL detaljundersökning-att om

endast gällatill plats.attar en



ekonomiska förut-platsundersökningar bördär görskommunerDe ges
utomstående expertiserforderligkonsultbasis anlitasättningar somatt

frånplatsundersökningsarbetensig SKBsuttalaochgranskakan pro-om
ordna dettaresultatredovisningen. Ett sätttillgrampresentationen att som

avfallsfondenbeviljas medelkommunenlämpligtfinnerKASAM är att ur
konsultationer.sådanaför

de-måste fogas till ansökanmiljökonsekvensbeskrivning MKBEn om
djupför-ansökningar föroch tillNRLenligttaljundersökningar senare

MKB-kommission,särskildövertygelseKASAMsDet attär envaren.
gälleruppgift detviktigha närkannederländsktefter mönster,kanske en
olikaför devälgrundade MKBvetenskapligtochfå korrektaframatt

synpunkter iåterkomma medKASAMslutförvaringen.i avserstegen
Miljöbalk.betänkandetremissyttrandesittsamband med över

körnbrönsletanvändadetInkapslingen av

huvudalternativstål-kopparkonceptetvalstöder SKBsKASAM somav
visa sigskulleutformning intedennaundersökningar. Omför fortsatta

återgå KBS 3-tillmöjlighetmåste dock finnasdettillfredsställande att
konceptet.

Sökerhefsanalysen

redovisningdels bättrebehovetunderstrykavill särskiltKASAM avenav
delssäkerhetsanalysenlångsiktigaför denmetodikenutnyttjadeden en
barriär-naturligadetillverkadesåväl desäkerhetsanalysallsidig somav

metodikredovisningsåvälVadflerbarriärsystemet.roll i somavserernas
därför SKBsotillfredsställande. KASAM91 heltSKBallsidighet är anser

3-lös-KBSfunktion förbegränsadepåståenden bergets att garanteraom
obevisade.säkerhetningens vara

får totalbildsåutformassäkerhetsanalysenviktigt attDet avär enatt man
förvarings-ochhanteringsskedetbådeomfattarsäkerhetsfrågorna som

faseri olikastråldoser individertillkräverhelhetssynskedet. En att av
hel-Dennaochvarandrakvantiñeras,verksamheten vägs mot summeras.

i SKBssaknashetsredovisning program.



Tidsplaner

itidsplaner FUD-ProgramSKBsKASAM uppenbartförefallerDet att
innehåller tidpunkter för bin-deorealistiska. Därtill kommer1992 attär

inkapslingen ochtillståndsprövningarförochställningstagandendande av
enligtochtillsynsmyndigheternadetaljundersökningarna berör somsom

SSI harsexårsperioden. SKI ochinfaller inom denSKB närmaste reage-
lagstadgaderedovisningar före nästaoch ställt kravdetta extrarat

1995.redovisning FUD-programmetav

klarhetskapaställda.tidigt FöronödigtVisa sigkankrav attDessa om
in-nödvändigt SKBuppfattning görenligt KASAMsdet attdetta är en

demochtidsplanersinagenomgång och revisiongående presenterarav .
i 1994.förslagsvismyndigheterna,för senast mars
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Sammanfattning

yttrandetAvgränsning av

fåttfrån granskningar sittgång tidigaretill skillnadhar dennaKASAM
andraförhar varit längreSvarstidenregeringen. änuppdrag direkt av

sålunda haft möjlighetharKASAMinstanser inklusive SSI och SKI. att ta
med det yttrandet avslutats.övriga yttranden innan arbetetdel egnaav

uppfattat det sin rollemellertid inte över-harKASAM att ensom vara
1992 med uppgiftFUD-Program vär-granskningen SKBsinstans i attav
bedömningarna. KASAMde slutgiltigayttranden ochdera tidigare göra

inslagvärdering de i SKBssjälvständigförsta hand gjorthar i nyaaven
systemvalet, lokali-demonstrationsdeponeringen,exempelvisplanering,

styrande för SKBs fort-blirkapselutförandet,seringen och det somnya
ställning till idärför kan skäloch regeringenarbeten att tasatta sesom

sitt SKBsbeslut program.om

för demonstrationsdeponeringDiupförvar

89 uttalades SKB böniFoU-Programregeringsbeslutet SKBsI attom
låtamöjligheternaenligt kärntekniklagen utredanästa FoU-program att

attingå led i arbetet meddemonstrationsskalaslutförvar i ut-vett ettsom
sålundagått vadhar längre begärtsforma slutförvar. SKB näränett

djupförvartidigare planering och byggabeslutat ändra sin ettattman nu
konsekvenl-ifårplaneringenför demonstrationsdeponering. Den ändrade

delarför FUD-programmet.storaser av

Vid finner KASAM liksombedömning dessa konsekvensersamlad aven -
till-betydande fördelar. KASAMden arbetsplanenSKB att nya ger-

därförstyrker

på1993-98FUD-verksamhet under periodeninriktar sinSKBatt en
återtagningsmöjlighetmed deti demonstrationsskalaförvaring som

sluthanteringen det använda kärnbränsletförsta isteget av



bränslemängdenden beräknadeomfattar 10 % hela5detta stegatt av° -
från ochdet svenska reaktorprogrammet

någon hanterings- ochspecifikbinder sig förvidare inteSKB tillsatt°
förvaringsmetod resterandehanteringen deninför den fortsatta av
bränslemängden.

Systemvalef

slutförvar,referensutförandetidigarederashar bedömtSKB ettatt av
demonstrationsdeponering.förlämpligaste3-modellen, denKBS är en

studerade förvars-värdering olikaöversiktligefterharKASAM aven-
för de-rimligt val metodfunnit KBS 3egenskaper är ettattsystems av-

monstrationsdeponeringen.

fortsättningsvisSKBemellertid viktigtdet ävenfinnerKASAM att av-
internationelladenaktivt bevaka ochför ut-delar rapporteraattresurser

kärnslutförvaringområdet behandling och använtinomvecklingen av
kun-sin bedömningredovisai FUD-ProgramSKB börbränsle. nästa av

ifråga svensktförkommaalternativ kanandrabeträffandeskapsläget som
kärnbränsle.

slutförvaretLokaliseringen av

lokaliserings-sanktionerade,regeringentidigare,ändrat sinSKB har av
Antalet de-anmärkningsvärda.avseendeni fleraprocedur ärsätt som

Någontvåfrån tillreduceratshartaljundersökningsplatser annanen.
intresseradevisar sigkommunerfinnaurvalsprocess än att varasom

lokali-ingående SKBsdärförhar övervägtföreslås KASAMinte. nya
seringsprocedur.

värja siguppfattning intebestämdafår enligt KASAMsSKB mot att utse
förstaistället imeritergeologiskaderaskandidatplatser attgenom

intresserade.visar sigi kommunerkandidatplatserhand söka varasom

värderingaringående studier ochåsikt bör SKBEnligt KASAMs göra av
erfarenhetsmässigtbyggbarhetsegenskaperiskillnaderde regionala som



Sådanaregioner svenska berggmnden.mellan olika denföreligger stu-av
finns betydande skillnader i förekomstvisa detdier kommer att att av

heterogeniteter mellan olikaoch andra besvärandesvagheterstrukturella
dessa led-mellan olika delar provinser. Medberggrundsprovinser och av

två flerasådant underlag SKB kunna välja eller kandidat-börning ettav
framgångsrikatillsådana regioner de bästa chansernaiplatser som ger

detaljundersökningar.

åsikt för olikamåste KASAMsenligtSKB acceptansgränser egen-ange
undersökningarnakandidatplatserna innanberggrundenskaper hos

svårt sitt val detaljundersöknings-bli för SKBkanDet göraattstartas. av
kandidatplatsundersökningargenomför sinaplats trovärdigt utanom man

och därefter förklarar undersök-uppställdai förväg acceptansgränser att
tillräckligt bra.visat berggrundenningarna preliminärt äratt

tillstyrka SKB begränsar sinförutsättningar kan KASAMdessaUnder att
detaljundersökningar till endast gälla plats.enligt NRLansökan att enom

bör ekonomiska förut-platsundersökningardärDe kommuner görs ges
utomstående expertiskonsultbasis anlita erforderligsättningar att som

frånplatsundersökningsarbetensig SKBsoch uttalakan granska pro-om
resultatredovisningen. Ett ordna dettatillgrampresentationen sätt att som

kommunen beviljas medel avfallsfondenlämpligtKASAM finner är att ur
sådana konsultationer.för

frågor delar allmänhetendet gäller beslut iNär storasom engagerar av
lättöverskådligviktigt beslutsprocessen ochdet särskilt öppenärär att

medborgarna känna sig vilse-och uppfattas det Annars kansättet.även
frågan ändå avgjord i förväg.få intrycket KASAMledda eller äratt ser

beslutsprocessen i det faktum berördtrovärdigheten ihot attett mot en
få till olika tillståndsärendenställning ochkommun kommakan ta treatt

alla tillfällena.möjligheten uttala vid Somdärmed formellt ha att veto tre
kommunens oinskränkt för detaljun-KASAM det torde vetorätt varaser

godtagit detaljundersökningen kom-dersökningen, kommunenmen om
demonstrationsanläggningen eller slutförvaret kunnaattett veto motmer

med hänvisning till anläggningens nationellaupphävas regeringen be-av
tydelse.



sittuttrycker in-det angeläget kommunerKASAM är attatt sommenar
får kompletta beslutsprocessendetaljundersökningar denförtresse pre-

står intesådant det klart kommunensigsenterad för sätt attett att av
vid olika tillfällen.projekt dettakraft kan treettstoppa somegen

måste fogas till de-miljökonsekvensbeskrivning MKB ansökanEn om
ansökningar för djupför-enligt och tilltaljundersökningar NRL senare

tillämpligakommeralla kräver MKB,Flera lagar, att varasom envaren.
ochdjupförvar.lokaliseringen Entillståndsprövningenvid ettavav

beslutsunderlag vid prövningamakunna användasbörMKB somsamma
olika berör-god samordning dekräveralla dessa lagar. Dettaenligt aven

sådaninnehållet dessaanspråk i MKB. Attda myndigheternas en aven
ingår i sektorsintresse, harkanske dessutommyndigheter, ett sam-som

KASAMs övertygelseolämpligt.förefaller Detordningsansvar är att en
kan haefter nederländsktMKB-kommission, kanske mönster,särskild en

väl-få vetenskapligtfram korrekta ochgälleruppgift detviktig när att
slutförvaringen.iför de olikagrundade MKB stegen

körnbrönsletanvändadetInkapslingen av

lokaliseringstillstånd för in-och koncessionansökaSKB att enomavser
nyhet ividare införtårsskiftet 199697. SKB harkapslingsstation vid en

stål omsluter kärnbräns-tryckkärlkapselkonstruktionen med ett somav
korro-ståltryckkärlet det eftersträvadeutanförKopparmantelnlet. ger

konstruktioner.med tidigaresionsskyddet i likhet

nackdelarsåväl potentiella fördelarstål-kopparkapselSKBs somgernya
KASAMsenligt KBS Enligtkopparkapselnblyfylldajämfört med den
sannoliktkonstruktionendenfördelarna medbedömning överväger nya

så ofull-emellertid längeStål-kopparkonceptetnackdelar. ännudess är
fyllnadsmaterial innanförin studierbör bl.a.studerat. SKBständigt ta av

barriärfunktion, i sitt FUD-inkapslingensstålkapseln, kan förstärkasom
1993-98.program

huvudalternativstål-kopparkonceptetvalstöder SKBsKASAM somav
skulle visa sigutformning inteundersökningar. Om dennaför fortsatta

återgå till KBS 3-möjlighetmåste dock finnastillfredsställande det att
konceptet.



till CLAB. Etti anslutningbyggsföreslår inkapslingsstationenSKB att
till djupför-anslutninglokalisering ialternativliggandehands ärtillnära

får för given ilokaliseringsprövning inteUtgången denna tasvaret. av
tillståndsären-drivanödvändigtblikan detEventuelltplanering.SKBs att

parallelltdetaljundersökningarnainkapslingsstationen ochdena för
i miljökonse-lokaliseringaralternativaredovisninggrund kravet avav

detta ibeakta kravSKB börinkapslingsstationen.kvensbeskrivningen av
sexårsperiod FUD-under denverksamhetentidsplaneringsin somav

täcka.92 skallProgram

kerhetsanalysenSö

harsina yttranden. SKIsäkerhetsanalysen iSåväl diskuterarSSISKI som
beträf-metodik och resultatvärderaomfattande arbetelagt attettner

bedömningdelar SKIsKASAMsäkerhetsanalysen.långsiktigafande den
dels bättreunderstryka behovetområde särskiltoch villinom detta enav

långsiktiga säkerhetsana-metodiken för denutnyttjadedenredovisning av
såväl tillverkade dedesäkerhetsanalysallsidiglysen dels natur-somaven

såväl metodikredo-Vadflerbarriärsystemet.roll iliga barriärernas avser
otillfredsställande. KASAMheltSKB 91allsidighetvisning är ansersom

förbegränsade funktionpåståenden bergetsdärför SKBs att garanteraom
obevisade.säkerhet3-lösningensKBS vara

mellanväxelverkan91 utelämnatsäkerhetsanalys SKBSKB har i sin
måste kompletteras iAnalysentekniska barriärema.och degrundvattnet

uppkommer deockså förloppen felbehandladetta avseende och när
säkerhetsanalys bör sedansålunda kompletteradtekniska barriärerna. En

de kravprecisera, i formanvändas för acceptansgränser,att somav
skallför denkandidatplatsmåste berggrundentillgodoses attenav

motsvarandeoch idetaljundersökningsplatskunna till nästa stegutses - -
för demon-skall kunna godtasdetaljundersökningsplatsenförkrav att

strationsdeponeringen.

fårså totalbildutformassäkerhetsanalysenviktigtDet är attatt en avman
på lång hel-säkerhetsfrågoma såväl hanteringsskedet sikt. Dennai som

strål-helhetssyn kräversaknas i SKBs Enhetsredovisning attprogram.
kvantifieras,individer i olika faser verksamhetendoser till vägs motav

bestrålas,På personal ikort siktvarandra och attvetsummeras. man



Här finnstänktatilldoserberäknarlångtidsperspektivet personer.man
jämförbaraenkeltinteriskeroptimering mellan ärtotalbehovett somav

likvärdiga.intekunskapsunderlag ärmed hjälp somav

Äspölaboratoriet

Äspölaboratoriet delSKB tillfrån börjanplaneradesmedArbetet enav
detaljunder-ochkandidatplats-kommandeinförgeneralrepetitionsom en

kvalitet,berggrundenssammanhanget ärdetsökningar. I prognoser om
riktighetmodellernas sär-kontrollerberggrunden ochmodellering avav

skilt viktiga.

förbiseendenflerasigåsikt gardera sättKASAMs motenligtSKB bör
modelleringarnakommandeförenklingar vid delångtgåendealltföreller

Äspö-fortsattaanvända deochkandidatplatsernapåberggrundenav
modelleringsteknik.sinförbättraförbl.a.arbetena att

flackt lig-lokaliserametoderutveckla sinadessutom attbehöverSKB
sprödamedfylldasprickgångarsprickstråk ochvattenförandegande,

påförvaringsdjupsådanaFörekomstmineral.lättvittrade eneller av
börSKBkonsekvenserfå allvarligakunnaskulledetaljundersökningsplats

Äspö metodutveckling.sådantillmöjligheterutmärktautnyttja de ger

ochundersökningarÄspöarbetena så sådanabör planeras attfortsattaDe
närliggandei tidentilloch datainformationprioriterasförsök gersom

ochplatsundersökningsmetodiksäkerhetsanalys,områdenabehov inom
djupförvaretkonstruktion-metoder samt av

Övrig FoU-verksamhetstödjande

Detaljerat FoU-pro-hos SKBsdrageniögonenfallandedeEtt mestav
omlagdaSKBsså obetydligtpåverkatsdet1993-1998 är avattgram

i91. Programmetdragit SKBSKBslutsatserdeoch serplanering avav
beskriv-klargörandesaknarKASAMalltid gjort.det ensett utstort som

aktivitetermed deihopskall fasasverksamhetenFoU- somhurning av
verkställighetsfasen.planeradeingår i den nu



ochinkapslingsstationenlokaliseringsprövningarnzimåste införSKB av
anläggningarnasäkerhetsanalyserredovisadelsdemonstrationsförvaret av

miljökonsekvensbeskrivningarna. SKBsförtillhandahålla underlagdels
tillgodosegrad inriktasbehöver i högFoU-verksamhet attstödjande

redovisningskrav.specifikadessa

från varit byg-börjanharslutförvaretförkonstruktionsfilosofi attSKBs
barriärerna, Dentillverkadedemöjligt isäkerhetså mycketin somga

de till-tillskrivakunnaförförutsättningenviktigaste attgemensamma
tillförselntotaladenlivslängdbetydande ärbarriärerntt attverkade aven

till-visas blikanbarriärerntttillverkadetill deaggressiva komponenter
syftar tillundersökningarprioriteradärförlåg. börSKBräckligt som
undersök-sinalågt fortsättatillräckligtvadfastställa är samtatt som

sker.aggressiva komponentertillförselnhurningar avav

Tidsplaner

tidsplaner i FUD-ProgramSKBsuppenbartKASAMförefallerDet att
orealistiska.1992 är

tidsplaneringhar SKBsFoU-programSKBsgranskningartidigareVid av
eftersombetydelsefullgång denobemärkt. Denna ärrelativt merpasserat
för till-ställningstaganden ochbindandeförtidpunkterinnehållerden

berördetaljundersökningarnaochinkapslingenståndsprövningar somav
deninfaller inom närmasteenligt SKBochtillsynsmyndigheterna som

på ställt kravochockså dettaSSI harochsexårsperioden. SKI reagerat
FUD-program-redovisninglagstadgadeföreredovisningar nästa avextra

skapatidigt ställda. Föronödigtsigvisakrav kan att1995. Dessamet
nödvändigt SKBuppfattningKASAMsenligtdet attklarhet detta ärom

ochsina tidsplanerrevisiongenomgång ochingående presen-gör aven
i 1994.förslagsvismyndigheterna,fördem senast marsterar



ochInriktning avgränsningl. av

yttrandeKASAMs

sighar KASAMgranskningar SKBs FoU-programVid tidigare yttratav
30fram till sin nedläggningdåvarande kärnbränslenämdtill Statens som

tillsynsmyndighet SKBs FoU-verksamhet. KASAMjuni 1992 övervar
sittanlitade i arbetet meddå remissinstanser nämndenflera somvar en av

Kärnbränslenämndens tillsynsuppgift harutlåtande regeringen.tilleget
yttrandeöverlämnade sittkärnkraftinspektion. SKIöverförts till Statens

remissförfarande likt1993 efterden 31 nämn-till regeringen ettmars
fåttistället sittKASAM harmedverkan KASAM.dens, utan avmen

svarstid den 30 juniregeringen medgranskningsuppdrag direkt senastav
desssålunda del SKIs ochmöjlighetKASAM har1993. att tagetts av

avslutats.med det yttrandetyttranden innan arbetetremissinstansers egna

överin-sin rolluppfattat detemellertid inteKASAM har att varasom en
uppgift1992 medSKBs FUD-Program vär-granskningeni attstans av

bedömningarna. KASAMde slutgiltigayttranden ochdera tidigare göra
inslag i SKBssjälvständig värdering degjorti första handhar nyaaven

lokalisering-demonstrationsdeponeringen, systemvalet,planering, främst
fortsattastyrande för SKBskapselutförandet, blirdetoch ar-somnyaen

till sittställning idärför kan skälregeringenochbeten att tasesom
kompletteringarföreslagithar vidareKASAMbeslut SKBs program.om

utrednings-forsknings- ochKompletteringarnaSKBs avserprogram.av
sitteller särskilt betonat iSKB inteinsatser nämnt program mensom

vid de.för beslutsunderlagetbedömer behövsresultat KASAM attvars
KASAMbli tillfredsställande.tillståndsprövningarna skallkommande

tidsplaner.slutligen SKBsdiskuterar



planering2. SKBs nya

betydelsefulla förän-ochomfattande92i FUD-ProgramredovisarSKB
detslutförvaringmedarbetetfortsatta avdetplaneringsinidringar av

1989och1986FoU-programmentidigare av-kämbränslet. Deanvända
medkaraktärorienterande enforskningsinsatsersåg huvudsakligen av

lokaliseringsan-inlämnaMålsättningenår. atttio enlöptid än varmerav
slutförvarmedbyggnadsarbetet ett2003,slutförvaret startaförsökan

för använtBehandlingsstationen2020.deponeringenbörja2010 och
Principut-2010.likaså börja byggasskulleinkapslingsstationenbränsle

detaljundersökningaroch1995redovisasskulleslutförvaretformning av
2001.1996 tillårenundergenomförasskullepå två platser

detaljundersökningarförtidernaäröverlämnadedet programmetl nu
2003förvaretlokaliseringansökningaroch för2003till av1997 om
planerasdemonstrationsskalaideponeringoförändrade,huvudsak men

regeringensenligtfordrarDetaljundersökningarna2008.redanstarta -
tillstånd enligt89 naturre-FoU-Programgranskningenefterbeslut av -

SKBplats.endastsådanagenomföra avserSKBsurslagen. enattavser
inkapslingsstatio-förkoncessionlokaliseringstillstånd ochansökaatt om

principutformningvalsittredovisarSKB199697.årsskiftetvid avnen
FUD-programmet.framlagdai detredandjupförvarett nuav

fått fulltden intesåbeslutatstydligen atthar sentplaneringenDen nya
i FUD-beskrivsverksamhetDenprogramskrivningen.genomslag i som

uppbyggnadsintillunderlagsrapporter ärdessmed samman-92Program
för desamordnade. Den är ettinte ärdelar programenasatt tre somav

säkerhets-,medarbetetfortsattaandra detdenanläggningarna,kommande
FoU-stödjandeför dentredjedenochSKB 91 programmetrapporten

Äspölaboratoriet. harAnläggningsprogrammetinklusiveverksamheten
slutsatserstöder sigtider. Detmöjligatidigastemedtidsplangetts en

ioch9l-rapporteni SKB omdrogs resonemangenupprepassomsom
stödjande fortsätterFoU-programmetDetslutförvaret.lokaliseringen av

sittsynbarligenleverDet egetFoU-programmen.spåren de tidigarei av
underlagbehovanläggningsprogrammetspåverkatshaliv avattutan av

på-grunder,på godaheller,har inteDetaktiviteterolikainnan startas.
barriärfunktionernalångtgående slutsatseralltfördeverkats somomav

i7.5.avsnitt91SKB sedragits av
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KASAM återkommer i det följande till olika exempel denna bristande
samordning.
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förDiupförvar3.
demonstrafionsdeponering

kärnbränslenämndenföreslog89FoU-ProgramSKBsyttrandeI sitt över
stegvis medgenomföraskanslutförvaringenutredaskulleSKBatt om

vidarebordeåtgärder. SKBtillmöjligheter ut-ochkontrollstationer
slutför-förtotalkostnadernastrategi fördennakonsekvensernareda av

demonstrationsanläggningansåg slutligenNämnden attvaringen. en
planering.dåvarandei SKBsplatsslutförvaretsintaborde

SKB böryttrandetanledningmedbesluti sittuttalade attRegeringen av
låtamöjligheternautredakärntekniklagenenligt atti FoU-programnästa

medarbetetingå led idemonstrationsskala atti ettslutförvar somett
slutförvar.utforma ett

ändrabeslutatsålunda begärts,vad när attgått längreSKB har än man nu
framtidinkapslingsstation i näraoch byggaplaneringsin tidigare enen

kärn-demonstrationsdeponering använtfördjupförvar avettsamt
ursprungliga full-dettidigarebränslet, änåtertagbarhetmedbränsle av

omläggningenförantal skälI FUD-programmetskaleförvaret. ettges
redovisasBl.a.redovisas inte.rimligen gjortsutredningden sommen

demonstrationsdeponeringen.kostnaderna förberäkningnågoninte av

stödjande FoU-får för denkonsekvenserOmläggningen programmetav
för kärn-totalkostnadernaförochplatsvalsarbetetförverksamheten,

bränslehanteringen.

förkunskapsunderlagetsyftat till förbättraharhittillsFoU-insatserna att
prekambriskinågra djuphundrabränslet metersslutförvaring av

möjligainför val mellanjämförelsematerialfåtill ettberggrund och att
i hög gradArbetet harsådant djupförvar.utfonnningaralternativa ettav

och den lay-outbarriärsystemvidareutveckling detkringfokuserats aven
1978.KBS-rapportenandradenredan iföreslogssom

projektinriktatutpräglat1983 arbetetåren tillframförstadeUnder var
användadetför hanteringentotalsystemmålet redovisamed ett avatt
tillståndförunderlagregeringengodtaskundekärnbränslet somavsom

granskning-återkommanderesultat dedrift. Somireaktoreratt avta nya
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KBS-rapporterna och impulser från arbeten i andra länderarna av av
uppmärksammades efterhand problem ursprungligen behandlatssom
summariskt eller inte alls. sådanaExempel problem påfrest-deär

uppkommaningar kan i samband med istid förkastningarnästa isom -
berggrunden i samband med avsmältningen istäcket varaktig ochsamtav
djupgående permafrost, snabb grundvattenrörelse i klena sprickor iäven
berggrunden grund kanalbildning risker förknippade medsamtav

intrångmänskligt i förvaringsberget.

iDe berggrunden kan skada de tillverkade barriärernaprocesser som
påverkaeller radionuklider identifierade itransporten av synes nu vara

Fåhuvudsak. helt problemställningar har tillkommit under dennya
femårsperioden. frågorAlla fåtthar inte tillfredsställandesenaste svar
fortsatt forskning enbart kring frågeställningarnade generellamen en

frågor.riskerar fel SKB behöver konfronteras med deatt ge svar
Sådanapraktiska problemen med slutförvaring. dyker alltid inomen upp

Äspölaboratorietteknologi. välkommet i den riktningen.är ett stegen ny
En demonstrationsdeponering fullständig kontakt medännuger en mer
de praktiska slutförvaringsproblemen.

SKBs tidsplanering för påverkatsplatsvalet har inte ändringarna iav pro-
så på SKB kärnbränslenämndens rekom-närgrammet, att anammatsom

mendation bestämma sig för förvaringsmetod innan väljer plats.att man

föreslårSKB inkapslingsstationen byggs anslutningi till CLAB. Dennaatt
föregåsförläggning skall lokaliseringsprövning förut-SKBav en som

inte kommer avslutad före 1998 huvudrapportensätter Fig 1-3.att vara
Utgången fårdenna lokaliseringsprövning inte för given i SKBstasav
planering och har betydelse för behandlingen lokaliseringsärendet förav
djupförvaret för demonstrationsdeponering. Om inkapslingsstationen
skulle bli förlagd till CLAB reduceras omfattningen anläggningsverk-av

be-samheten förvaringsplatsen liksom den infrastrukturavsevärt som
höver byggas kring platsen förvaret.för En till hands lig-näraupp annan
gande lokalisering inkapslingsstationen i anslutning till djupför-ärav
varet.

Detaljundersökningama inför lokaliseringen djupförvaret för demon-av
strationsdeponering skall föregås prövning enligt NRL. Ettav en av
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miljökonsekvensbeskrivning MKBprövningvid dennaunderlagen är en
blikommerverksamheten. Denna MKBansökan begärdamed attdenav

eller ej.inkapslingsstationskall omfattaberoende denolika enom
skall lokaliseras vid CLABinkapslingenavgjortsAlltså det habör om

detaljundersökningarnainnan prövningendjupförvareteller vid star-av
detaljundersökningarna inte kanprövningenbetyderDetta atttas. av

1998.förestartas

ledde frampresenterades tidplanl978KBS Z-rapportenRedan i en som
iår milstolpe2020. Dennafull skalaslutförvaring itill start pro-av

programredovisningar. SKBfast i allasedan legathargrammet senare
förenlig medplaneringenden ärantyder enstartäven att avnyanu

SKBs intryckår tidplan2020.full skalaslutförvaring i nya attettger av.
tidsplanbehövermilstolpen. SKBgamla göraha den utanstyrts nyenav

uppskattningar tids-med realistiskahänsynsådana ovidkommande avmen
den KASAM justkopplingaroch medför olika aktiviteterbehov typav

tillståndspröv-myndigheternasaktiviteter ochpåpekat olikamellan egna
ningar.

demonstrationsdepo-förkalkyl kostnadernaredovisar ingenSKB över
totalkostnadernapåverka för avfalls-dessa beräknasneringen och hur

92 juni 92,kostnadsberäkningen i SKBs Planhanteringen. Den senaste
demonstrationsdeponeringplaneringen utanden tidigarehar gjorts enligt

på SKBs Plan 92 beräknasslutförvaringsplatsen. loch med inkapsling
slutförvaret ochför inkapslingsstationen,kostnadenden sammanlagda

uppgåpå förläggningsplatsen till 19,5:infrastrukturen den gemensamma
iingår 6 miljarder kr för osäkerhetbelopp knapptmiljarder kr. dettaI

avstårför oförutsedda kostnadsposter. KASAMberäkningsunderlaget och
avgiftssystemetfrån SKBs planeringdiskutera inverkanatt nyaav

kostnadsberäkningar och eftersominte redovisat sinaeftersom SKB re-] kapitalförvalt-tillsatt utredning skallgeringen nyligen överseen som
finansieringslagen.ningen enligtm.m.
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konsekvensernaVid samlad bedömning SKBs planering medav av nyaen
demonstrationsdeponering finner dock, liksomKASAM SKB, atten

har betydande fördelar. KASAM tillstyr-denna ändring programmetav
därförker

påsin FUD-verksamhet 1993-98 förvaring iSKB inriktaratt en°
återtagningsmöjlighet det förstademonstrationsskala med istegetsom

det använda kämbränslet,sluthanteringen av

beräknade bränslemängdenomfattar 5 10 % hela dendettaatt steg av° -
från reaktorprogrammet ochdet svenska

densig för den fortsatta hanteringenvidare inte binderSKB tillsatt av-
bränslemängden.resterande

måstepåtalat dockplaneringen KASAMbrister i denDe ovansomnya
återkommerfå menliga KASAMhinner konsekvenser.till innan derättas

Tidsplaner.till detta i kapitel 10
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Systemvalet4.

SKB har efter studier alternativa systemutformningar bedömt derasattav
referensutförande, KBStidigare 3- modellen, den lämpligaste förär en

demonstrationsdeponering. Andra utföranden studerats ellersom mer
mindre ingående SKB inkluderar borrhål, långaWP-Cave, djupa bor-av

och korta borrade tunnlar.rade tunnlar Alternativen har jämförts med
Återtagbarhetpåavseende säkerhet, tekniska egenskaper och ekonomi.

har betydelse vid demonstrationsdeponering inte lika förstor storen men
målsättninganläggning byggs med uteslutande bli slutgiltigtatt etten som

förvar. därmed inte självklartDet detaljutförandeär äratt attsamma
bådaföredra i fallen det slutliga förvaret byggs enligtäven om samma

princip flerbarriärsystem pågrundläggande betryggande djup iett-
berggrunden.

Även utföranden har föreslagitsandra exempelvis slutförvaring i torra
bergrum och slutförvaring i massiva betongbunkrar gjutna i djupa berg-
rum.

frågaviktig alternativaEn systemstudier har bedrivits i tillräckligär om
omfattning SKB väljer för demonstrationsdeponering.när systemnu en

måsteEn demonstrationsdeponering fylla de krav uppställs för ettsom
skallslutförvar samtidigt det deponerade bränslet kunnapermanent som

föråtertas risker den personal utför arbetet till lågaoch rimligtutan som
kostnader. slutliga förvaret kan frånDet skilja demonstrationsanlägg-sig

påningen teknikutvecklinggrund erfarenheter frånoch demonstra-av
tionsdeponeringen. Men den metod förväljs demonstrationsdepo-som
neringen kommer knappast radikalt annorlunda metod,ersättasatt av en

efter demonstrationsdeponeringen blir definitivtnästa slut-steg ettom
förvar för kärnbränsle.använt

alltsåDemonstrationsanläggningen skall ha följande egenskaper,

den skall uppfylla lika säkerhetskrav de kommerstränga att- som som
påställas slutförvarett permanent
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utfästelsenså säkertåtertas enkelt och sättskall kunnabränslet attett°
trovärdighet ochåtertagbarhet harom

varaktig tillsynåtertagbarheten, inte krävaskall,anläggningen trots°
efter eventuellaskall, smärresäkert. Denför fungeraskötseleller att

förslutning, kunnaåtgärderkompletterandeellerkorrigerande samt
myndig-detförst efterslutförvar. Det ärgodkännas attpermanentsom

blirdeponeringsanläggningenförslutningengodkänt ettheterna som
slutförv

bör hänsyndessa kravsamtligatillgodosermellanVid val tresystem som
till änd-flexibilitetutförandet ochiteknisk enkelhettill att anpassastas

Enkeli berget.oförutsedda störningarfalli dettaförutsättningarrade
kalkyl-låga redankostnadermedoftateknikflexibeloch är synonymt

arbetet.så praktiskai detstadiet och ännu mer

förvarings-studeradeolikavärderingöversiktligillustreraFör att aven
egenskapernade viktigastesammanfattatKASAMharegenskapersystems

betygssättning.möjligaenklastmedi tabellformslutförvarssystemhos ett
underlagentekniskaeftersom deöversiktlignaturligtvisVärderingen är

detaljeringsgrad.iskiljer sig avsevärttabelleradeför de systemen

Återtagbarhet KostnaderFlexibilitetTillsynsfrihetSäkerhet

+KBS-3 ++++
tunnlar +Korta ++++

O0Långa tunnlar +++
00WP-Cave +++
7borrhålDjupa +++ -
+bergrumTorra +++ -

Djupa
O00betongbunkrar ++

återtaskanbränslekapslarna nämn-återtagbarhet utanMed attmenas
Detslutförvaras ärför sätt.exempelvisskador, annatrisk förvärd att

på slutförvaringenställaskommerklarlagt vilka kravinte attännu som
safe-Eventuellasafeguard.bränslematerialettillgrepptill skydd mot av

alltså beaktas.inte kunnatharguard-krav
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tillsynsfrihet förvaret inte för säkerhetens skull skall be,-Med attmenas
underhållas lång förslutningen.under tid efterhöva inspekteras eller

förvars layout till deflexibilitet möjlighetenMed ettatt anpassamenas
förhållandenalokala i berget.

vidindikerar godtagbara och tämligen likvärdiga egenskaperPlustecken
måste lik-jämförelse mellan metoderna. Metodernainbördes görasen

såsäkerhet de alla tillgodoser gällande säkerhets-värdiga vad gäller att
uppnå olika förvaringsme-olika mycket medkrav. kan kostaDetta att

sålunda olika kostnader i kostnadskolumnen.visa sig i formtoder och av
Kostnader relateras till KBS

indikerar vad med0 egenskapersämre än utan att+som avses egen-
dålig.skapen för den skull oacceptabeltär

Minustecken egenskapen oacceptabel.indikerar äratt

enda framkommit underalternativ med varianter deDessa ärsmärre som
Ävenvår.års olika berggrunder liknande15 i länder medarbeten om

skullenågot alternativ under deväsentligt annorlunda när-presenteras
många år egenskaper.åren det utreda desskommermaste attatt ta

får tillräckligt väl studerade förOvan tabellerade alternativ attanses
grovsorteringen deras egenskaper kan förväntas cgälla under de när-av

åren.maste

borrhål någraDjupa slutförvar har i remissyttranden haansettssom en
återtasärskild fördel i bränslet skulle bli omöjligt för den iatt att som en

framtid skulle vilja använda materialet för vapentillverkning. Enligt
åsikt tvådenna fördel illusorisk skäl. Det de.-KASAMs ärär attav ena en

borrhåli förutsätter dels bormingstekniken utvecklasponering djupa att
återtateknik exempelvis fastnade kapslar.dels det finns säker attatt en

naturligtvis borrhålets för-Borrhålets del kan förstöras sedanöversta
varingssträcka fyllts och förseglats, det förefaller KASAM mindremen
troligt utvecklingen tekniken djupt och lyftaborra sedanatt attav upp
skulle inför just det hindret.halt Det andra kraftreak-göra är använtatt

väl förseglat förvartorbränsle deponerat i 500 djup knappast ärett m
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finns dessvärresig Detanvändervapentillverkareråmaterialdet av.en
tillgängligaallmäntganskavapenplutonium detskapametoder att av

uppseendeväckan-ochresurskrävandemindreförefallernatururanet som
därefterochkärnbränsledjupförvar använt ut-plundrade än ettatt

anrika plutoniet.ochvinna

deponeringshål imedtunnelsystemiförsteglitetKBS 3 har att ettett
pågående framdriftunderi sin layoutenkelt kangolven, dels omanpassas

återtagandetdelsstömingsområde i berget, görtunneln vägär ettmot
strålningsiso-kapsel placerasvarjeenkelt eftersomnågotsånärbränsletav

valfri ord-ikandärföroch kapslarnakapslarandra utfrån alla taslerat
kapslarnamellanstrålningsisoleringtunnlarnakorta sämrening. De ger

långaåtertagningssekvens. Devälja tunn-möjligheterbegränsadeoch att
iflexiblamindrefullortsborrningförmaskinernuvarandemedlarna är

låsta i sinlång rad heltikapslarinplaceringenochlayouten enavgenom
återtagningssekvens.

från KBS 3siglånga skiljertunnlarnaderespektivetunnlarnaDe korta
barriärtekniken.gällerobetydligt vadendastutformningvad gäller men

skon-myckettunnelalternativen ärfinessenFullortsborrning ärsom
för bergvolymenså den utbrutnautförasoch kanberget attsammare

teknikendenOm3-modellen.KBSmedijämförelsereduceras avsevärt
till bergetsfulltkantunnlarna utså layoutenutvecklas anpassasatt av
bli före-välmycketalternativdessaettdera attkanegenskaperlokala av

demonstrationsdepone-efterarbetetforsatta3 i detKBSframfördra
från demon-erfarenheternaså likaemellertid ettringen. Systemen är att

tillgodogöraskunna3-metoden börenligt KBSutformatstrationsförvar
fullortsborrademedalternativgår tillSKB överfullt ettävenut om

tunnlar.

demonstrations-metod förrimligt valKBS 3 ärKASAM ettatt avanser
kämbränsle.deponering använtav

fortsättningsvisSKBemellertid viktigt ävendetfinnerKASAM att av-
internationelladenbevaka ochaktivtför rapporteradelar attresurser

kärn-slutförvaring använtområdet behandling ochinomutvecklingen av
kun-bedömningsinredovisaFUD-Programbör ibränsle. SKB nästa av
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ifråga för svensktalternativ kan kommaandrabeträffandeskapsläget som
kärnbränsle.
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slutförvaretLokaliseringen5. av

Tekniskageovetenskapliga faktorer5.1

grundläggande kraven och de viktiga lokaliseringsSKB sammanfattar de
kapitel 9.4. Där skrivs bl.a.faktorerna i huvudrapportens

säkerhetsmässiga funktion för djupförvarviktigasteatt bergets ärett-
förhållanden tekniska barriärerna.långsiktigt stabila för desäkraatt

SKB visargeovetenskapliga forskning och säkerhetsanalysen, 91,SKBs
uppfyllerpå många i delar landet dennaställenberget storaatt av

funktion.säkerhetsmässiga

förhållandenlångsiktigt för det slutför-stabilafunktion skapaBergets att
alla länderviktig. Anledningen tillodiskutabeltvarade bränslet är att som
förvaring djupthögaktivt avfall prioriterarslutförvaringarbetar med av

pånaturligtvis berggrunden denberggrundi kontinental ärär attner
stabilavår miljö. skapatillgängliga Menlång stabila delensikt attmest av

uppgift.inte bergets endabarriärernaförhållanden för de tekniska är
i flerbarriärsystemet. DekomponenternaskallBerget även vara en av

måste sådanaförhållandena delångsiktigt stabila äratt gynnsammavara
tekniskabarriär för defunktionsåväl för bergets somsomegen

barriärerna.

förförhållanden särskilt viktigafrånbortser inte detta. DeSKB ärsom
sammanfattningsvis,miljö beskrivsfunktion barriär ochbergets mensom

står itabellerna sidan 47på i den 7-lkvalitativt sätt,ett rent somav
forsk-geovetenskapligahänvisar sedan till sinlokaliseringsbilagan. SKB

påpåstående bergetför sittsäkerhetsanalysen SKB 91och tillning att
funk-säkerhetsmässigauppfyller sinmånga i delar landetställen stora av

tion.

begränsningarna iSäkerhetsanalyseni kapitel 7KASAM kommenterar
såsom det i SKBgjorda säkerhetsanalysarbeteSKBs hittills presenteras

begränsningen de tekniska barriär-väsentligaste9l-rapporten. Den är att
långopåverkade miljö siktförbli sinförutsätts även utanaverna

grundvattenkeminbegränsning hos miljöfaktorerna ärän attannan
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måste uppfattning kompletterasenligt KASAMsreducerande. SKB 91
till grund för platsval.resultat kan läggasinnan dessavsevärt ett

skulle tillsammans med stöd-sålunda kompletterad säkerhetsanalysEn
någraför kvantifieringunderlagjande forskningsinsatser kunna en avge

kapiteldetta utförligare ikommenterarberggrundskraven. KASAMav
Övrig uppfattning skulle iEnligt KASAMsFoU-verksamhet.stödjande

för kandidatplatsemas egenskaper hauppställdaförväg acceptansgränser
detaljundersök-val plats förför trovärdigheten i SKBsbetydelsestor av

ningar avsnitt 7.6.se

säker-den stabila miljön ochlokaliseringsfaktorerSKB har i sina utöver
utsträckning kankapslarna i myckettagit med byggbarhet. Omheten stor

vattenledande fårsprickor, KBS 3-fria frånplaceras i ärgropar som
åtmin-tillfredsställande säkerhet,erbjuda mycketmetoden bedömas en

nedisning.efterfram till avsmältningenunder perioden nästa storastone
sig ibåda säkerhetskraven kan skiljaTvå klararplatser avsevärtsom

ifråga tillgång till kapselgropar medbyggbarhet ävennär torra tasom
både och byggbar-för säkerhetenbedömningen. Problem kan uppkomma

gång-innehåller sprödaförvarsdjup flackaheten berget zoner avom
detta problemvattenförande sprickor. KASAM behandlarbergarter eller

Äspölaboratoriet.utförligare avsnitt kapiteli 5.3 och 8

inte regionala skillnader i berggrundsegen-SKB berör överhuvudtaget
mångapåstår ställen i delar landetskaper bergetnär storaatt avman

åsiktsäkerhetsmässiga funktion. Enligt KASAMs bör SKBuppfyller sin
ingående regionala skillnader istudier och värderingar degöra avmer

erfarenhetsmässigt föreligger mellan olikabyggbarhetsegenskaper som
i och hänvisarregioner den svenska berggrunden. KASAM instämmerav

till anförs kapitel och 4.4 i SKI Teknisk 93:5vad i 4.3 rapportsom
Äspö-Granskning 92 Djupförvarsprojektet,SKBs FUD-programav -

geovetenskapliga S Scherman al.projektet och det FoU-programmet. et
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och beslutDelaktighet5.2

allmänhetenssamband medfrågornågra harframlyftaKASAM vill som
käm-angående slutförvaringen använti beslutendelaktighetinsyn och av

problematikenförlång sigtid intresseratunderharbränsle. KASAM
vårenarrangeradedelaktighet ochtoleranskring begreppen acceptans --

1993:18.SOUkring dettaseminariumvetenskapligt1992 temaett

allmänhetendelarfrågorbeslut igällerdet storaNär avengagerarsom
lättöverskådligochbeslutsprocessen öppensärskilt viktigt ärdetär att

vilse-sigkännamedborgarnakandet Annarsuppfattasoch sättetäven
ändå avgjord i förväg. Dettafrågan ärfå intrycket ärellerledda enatt

kärnavfallföranläggningargällerbara utaninteiakttagelsegenerell som
Öresundsbron. får inteBeslutsprocessenfrågorgradlika högi t.ex.som

god demo-fattas iframgår beslutentydligtsnårig det inteså attattvara
ordning.kratisk

beslutstillföllenFlera

faktumdetvi ibeslutsprocessen attitrovärdigheten enEtt hot sermot
tillståndsären-olikatillfå ställningkan komma treberörd kommun taatt

till-vid allauttalamöjlighetformellt ha trevetodärmedoch attden
vidbeslutsprocesseninflytandekommunensillustrationfällena. En av

figur 5.1.ienligt NRLansökan ges
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enbart detaljundersökningAnsökanI om

nejKommunenKommunen
TillståndTillstånd kankan gesges
4 3§kap 1 NRLst

demo-anläggningAnsökanII om

nejKommunenKommunen
TillståndTillstånd kankan gesges
4 kap 3§ 2 NRLst

slutförvarIII Ansökan om

nejKommunen Kommunen
TillståndTillstånd kankan ges ges
4 kap 3§ 2 NRLst

inflytande på beslutsprocessen enligtFigur 5.1. vid ansökanKommunens
NRL.
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ansökningarnaolikaschematiskt devisarFiguren tre om

tillmöjlighetschaktsänkningdetaljundersökning d.v.s. ett som gerav0
aktuella djupetdetberggrundenstudierdetaljerade av ,

demonstrationsdeponeringfördjupförvar°
slutförvaretdet fullstora-

detaljun-det förstaansökanbeslutatRegeringen har även stegetatt om -
möjlighetdärvidharKommunenenligt NRL.skalldersökningen prövas-

sinpraktikeni vetorätt.avstyrka, d.v.s. utövaellertillstyrka attattatt
detaljundersök-förkommunensdet, torde vetorättKASAMSom ser

möjlighetnågon lagenligvill betonaovillkorlig. KASAMningen attvara
föreliggainte tordeviljatillstånd kommunensför regeringen motatt ge

alltså kärn-inteochdetaljundersökningansökan enbart enenavserom
deldetaljundersökningenMenanläggning.teknisk även som ensesom

hävdasså torde inte kunnaanläggning,kämteknisk attblivandeav en
detaljunder-skedeistått finna närplatsnågon lämpligare ettatt

sökaalltsåmåste SKBnej,kommunenpåbörjats. Sägerintesökningar ens
detaljundersökning.förplatssig nyen

dåochtillståndkandetaljundersökningen,tillkommunenSäger ges
platsenifråga. finnerOm SKBplatseninvesteringar attbörjar stora

detaljundersök-gjordaefterkommerförväntningarna, manmotsvarar -
demonstrationsdepo-förfå djupförvaretbyggaansökaningar attatt om-

kommunfull-ärendet. Omsig ifårnering. Kommunen nytt yttranu
tillstånd Om kommunenansökan, kandennatillstyrkermäktige även ges.

tillstånd d.v.s.ändå möjlighetregeringenharavstyrker, attdäremot ge
anläggningenshänvisning tillmedvetokommunensöverköraatt

dock visasmåstesådant beslutfattakunnabetydelse. Förnationella ettatt
stått finna.någon lämpligare plats attatt

till ansökanställningskallsedanlikartadSituationen blir när ta omman
Även sig,får kommunendärslutförvaret. yttradet fullstora rege-men

skullekommunen sägatillstånd,sittmöjlighet ävenringen har att omge
nej.

in-uttrycker sittkommunerangelägetdetKASAM är attatt sommenar
beslutsprocessenkomplettafår dendetaljundersökningarför pre-tresse
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sådantbåde ochför kommunpolitiker allmänhetsenterad för sig ett
kraftstår kandet klart kommunen intesätt stoppa ettattatt pro-av egen

enligt KASAMsLagstiftningenjekt detta vid olika tillfällen.tre gersom -
endast i samband medför kommunenoinskränkt vetorättsätt att ense -

detaljundersökningen. Kommunensbehandlingen ansökan repre-omav
förkommuninne-både sig själva ochdärför klart förbör görasentanter

i praktiken kan betydavånarna detaljundersökningentillatt ett om-
inte formellapositivt kommunen hardetaljundersökningen utfaller att-

fortsättning slutförvar,projektetsförutsättningar ävenmot ettatt stoppa
majoritet fullmäktigeOmfullmäktige skulle önska detta. senareen avom

platsen,måsteskall byggassig slutförvarskulle motsätta att ett upp-
prövningfå vid regeringensgenomslaghos denna majoritetfattningen av

frågan, bliför projektet skallatt av.

sammanhang kan denmöjlig komplikation i detta göraEn ovan-som
möjlighet ställa villkor i sittstående bilden oklar kommunernasär attmer

ibeslut enligt NRL.

Öppen grunskningsprocess

både allmänhet ochfrågor delardetta slag,I stora avsom engagerarav
farhågor olika slag och krav ställsvetenskapssamhälle, oftareses av -

från forskarhåll påbåde från för allmänheten ochrepresentanter mer-
ingående går med i grundeninnan vidare projektet. Dettastudier ärman

sådana krav kan fram-sund det bör observeras ävenatten process, men
svår och häv-och det uppgift draföras in absurdum gränsär attatt enen

så vi tillräckligt förvi inte precis alltda även att ettatt vet vet nuom
svårtSärskilt kan det försäkert kunna bygga slutförvar.sätt ett vara

trovärdighet alla intressegruppersökanden med -sättagentemotatt -
sådan VissaLikväl det nödvändigtdenna sätts.gränsgräns. är att en pro-

med alla fakta eller haden vi inte kan räkna kännablem är attarten attav
bådemåste fatta ochför beslutdefinitivt underlag utan acceptera attett

på premisser. Alternativet handlings-delvis osäkragenomföra beslut är
framtida besluts-därmed överskjutandeförlamning och ett ansvaretav

generationer.

hållnanågra semi-vill hänvisa till i samarbete med SKNKASAM här
narier: naturvetenskapliga kunskapsbasen för slutförvaringen detDen av
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Osäker-34september 1989 SKN Rapportkärnbränslet,använda samt
första seminarietDet1990 SKN 45.beslut, april Rapporthet och

Samtidigtkunskapsläge.många avseendenidokumenterakunde gottett
gäller slutför-ofrånkomlig detosäkerhetdock klart, närstod det äratt

långa tidsperspek-dettillkämbränsle, bl.a. med hänsynvaring använtav
iosäkerhetenpå hanteravisadeKunskapsseminariet vägartivet. att

systemanalysen.

osäkerhet,underhandlandeseminarium, EtiskttidigarevidRedan ett
formuleratKASAMför övrigt28, har1987 SKN Rapportseptember

ikunskapsosäkerhetenofrånkomligatill denhänsynprincip, tarsomen
så det delsutformas görSlutförvaret börtidsperspektivet:långadet att

åtgär-ochkontrollomöjliggöronödiga, dels inteåtgärderkontroll och
reparerbarhet,ochdubbel: driftsäkerhetMålsättningen börder. vara

möjligaunder säkrastmöjlig, förvarsamtidigtobehövligkontroll men
förändring.också förformer utrymmemen

enligt KASAMsdettrovärdigskall ärbeslutsprocessenFör att vara
osäkerhetenofrånkomligaockså till denhänsyndenmening viktigt taratt

några till-framgickosäkerhetsseminarietkunskapsunderlaget. Av atti
råder osäkerhetdå det justde fallinte finns ibeslutsreglerfredsställande

hur dessautfall ochellermöjligaalternativaför olikasannolikheternaom
medbeslutsfattarenbeslutsteoretiker försekanskall värderas. Däremot
klarttydliga ochproblemenförverktygbegreppsliga görarad atten

relevantaövervägandenfaktorer och ärför degrundernaredovisa som
kvarstående osäkerhetsmomentet.också detfall bl.a.beslut, i dettaför ett

nöd-medosäkerhet inteockså konstatera,kundeOsäkerhetsseminariet att
konstruktivocksåkanOsäkerheten utgöranågot negativt.vändighet är en

kommunika-ingår idenFörutsättningen docksamhället.faktor i är att en
led iolika Ettgranskningförtionsprocess, öppen argument.är enavsom

vetenskapliga bedömningartillmöjlighetsådan kan att gevaraprocess
myndigheterna.från såväl sökandenfriståendeär somsom

möj-Miljökonsekvensbeskrivningarnakapitel 5.4idiskuterarKASAM
skall behandlamyndigheternabåde sökanden,låtaligheten an-att som

få till-olika intressegrupperochallmänhetenberörda kommuner,sökan,
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inriktning, kan med-med vetenskapliggång oberoende instanstill somen
både debatt.kvaliteten beslut ochverka höjatill att

Lokaliseringsproceduren5.3

planeringtidigareSKBs

slutförvar förlokalisering89 skrev SKBsittI FoU-Program avom
långlivat avfall bl.a.:och övrigtbränsleanvänt

områdeninventering tänkbaraavslutas denFram till 1991 av som
pågått 1980-talet. Vidaresedan börjanmindre fortlöpandeeller avmer

på existerandeöversiktsstudier basisgeologiskagenomförs vissa av nu
material.geologiskt

offentliggöra platser SKBSKBUnder 1992 treatt som anseravser
slutförvaret.för lokaliseringkandidaterlämpliga avvara

tidpunkt översiktlig karak-vid dennaUnderlaget kommer att vara av
förundersökningar och sedermeramåste kompletterasochtär genom

Syftet emellertid kunna koncentreradetaljundersökningar. äräven att
tillståndsfrågor få-informationsinsatser tillfortsatta geostudier, och ett

valet kandidatplatserområden. Som underlag förtal lovande av pre-
från angivna studiernaresultaten desamtidigt samtsenteras enovan

befintliga data för de platserna.sammanställning treav

SKB:Detaljundersökningar, sidan 16, skriveravsnittetI

tvådetaljundersökningar genomförs kandidat-Det förutses att av
undersökningarna in-tidsförskjutning ochmed lämpligplatserna att

delas avvägda etapper.väli

anledningsitt beslut 1990-12-20 med SKNsRegeringen konstaterar i av
lämpliga för89 att SKBs val platsergranskning FoU-Program ettavav

anslutning tillgranskas olika myndigheter islutförvar kommer attatt av
två sådanatillstånd detaljundersökning platseransöker förSKB avom



28

miljö-hushållning medl987:l2enligt lagen naturresurser m.m.,om
l987:383. Dessutomplan- och bygglagen1969:387 ochskyddslagen

198990: 126 ändring i lagendet iomregeringenerinran att omprop.
naturresurslagenhushållning medl987:l2 naturresurser an-m.m.om

enligt naturresurslagen.handläggasundantagsärenden börhur s.k.ges
uppfattning godkärnbränslenämndensregeringendelarVidare att en

fram valetleder tillden urvalsprocessönskvärd iinsynoffentlig är som
därför i FoU-programbörför slutförvar. SKBlämpliga nästaplatserav

underlaginformera detkärntekniklagenenligtinlämnasskall omsom
SKB börlämpliga för slutförvar.platserför valettagit framSKB avsom

till kärnbränslenämnden,gång informationlämnaarbetetsunderäven
arbetetlänsstyrelser och kommunerberördabostadsverket,ochplan- om

för slutförvar.lämpligaplatsermed urval av

FoU-avslutande stycke: Ii nästauttalandenDessa ettuppsummeras
åtgärdernågrasärskilt redovisaskärntekniklagen börenligt omprogram

uttalat.regeringen härfrånavviker detvidtagits somsom

enligt 1992planering FUB-ProgramSKBs

sid 30lokaliseringsbilagan92 skriver SKBsitt FUD-ProgramI

förförundersökningargenomförs omfattandetvåpå kandidatorter att
naturresurslagentillstånd enligttill ansökanfå underlag attbl.a. om

detaljundersökningar,genomföra

denEndastgenomförs plats.full skaladetaljundersökning i omen
olämplig börskulle visa sigdetaljundersökaväljerplats att varaman

andra plats.detaljundersökningarpåbörja enman

Detaljundersökningarnaingår i SKBsFörundersökningarna ut-etapp
gör etapp
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skri-förundersökningarochförstudierÖversiktsstudier,Om etapp
SKB sid 31bl.a.ver

förutsätt-genomgångbredmedbörja avtillgörs enI denna attetapp
lokaliseringsfakto-Viktigadjupförvar.lokaliseringför ettningarna av

analyseras.ochkartläggsrer

förstfårförhållandenochförutsättningar manbildtydligriktigtEn av
undersökningar.platsspecifikaochkonkretagenomför ort-när man

intres-sigvisarinitiativ, varakommunerde egnaFör t genomexsom,
djup-förförutsättningarna ettundersökalåtanärmareserade attav

...förstudier.därförgenomförsförvar

kapi-lokaliseringsbilagansiredovisaslokaliseringsfaktoremaviktigaDe
lokaliseringsfaktorerochkravGrundläggandetel 7

inledningen.iredanuttrycksSlutsatsen

förstudierpåbörjatSKBharlokaliseringsprocessen1Inom etapp av
införbeaktasbörnågot sättfaktorerolikaradbelysa somatt en
bildklarSyftet ärförundersökas. attskall engeplatserdevalet somav

uppföraoch ettlokaliseraförförutsättningarna attde sammantagnaav landetdelarflestai degår detSKB avEnligt attSverige.idjupförvar
ställts.de kravuppfyllaförutsättningar somattgodamedplatserfinna

sigvisarkommunerfinna varasomurvalsprocess än attNågon annan
föreslås inte.intresserade

ochförundersökningarförkandidatplatsertvåÄndringarna tillfrån tre
ochanmärkningsvärdadetaljundersökningar ärförplatstvåfrån till en

tillreferenssärskildmedSKB re-utförligarekommenteratshaborde av
anmärkningsvärd.ocksåärUrvalsprocessengeringsbeslutet.

89i inomenklatur. Deändrathatolkning,välvillig sägasmedkan,SKB en
detaljundersökning-indelade,avvägdavälinämnda, etapperårs program

års92iSKBvad programnärmasttvå platserpå motsvaras avarna
Förundersökningamakandidatorter.tvåpå av-förundersökningarkallar

prioriterakunnasigSKBlångt avså enattde anserbryts avanceratnär
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platserna och bedömer sänkningatt schakt behövs för ratio-en attav ge
nella möjligheter till ytterligare karaktärisering bergblockel ifråga.av
Den lovande platsenmest till detaljundersökningsområdeutses o:h SKB
inger ansökan enligt naturresurslagen fåen fortsätta undersökringamaatt

den platsen.

KASAMs överväganden SKBs urvalsprocedurom

Eftersom SKB särskild redovisning frångåttutan sin tidigare phtsvals-
procedur i delaräven regeringen tagit fasta på i sitt beslut harsom
KASAM ingående övervägt SKBs lokaliseringsprocedttr.nya

Kommunfullmäktige har enligt KASAMs tolkning i avsnitt 5.2 av-
veto-bestämmelsen i NRL oinskränkt makt avböja detaljuniersök-att-
ningarna. Undantaget från enligt 4 Kap 3§ intevetot tillämpligt påsynes
detaljundersökningama se fig 5.1

Om kommunen tillstyrker detaljundersökningama sålundaoch de genom
förs kan kommunen ändå avstyrka tillstånd till dem0nstrat:onsan-en
läggning. Regeringen kan i det fallet enligt 4 Kap 3§ kommunenstrots
avslag SKB det begärda tillståndet, inte en lämpligge plats förom an-
läggningen anvisats inom kommun kan godtaga pla-annan antassom :n
cering där, eller, i fall, plats bedömsannat lämp-om en annan vara
ligare. Om kommunen skulle avstyrka demonstrationsanläggningatt en
byggs den detaljundersökta platsen blir det alltså viktigt den detalj-att
undersökta berggrunden inte bara uppfyller säkerhetskriterierm. Den
måste såpass god beskaffenhet inga andra platservara av godaen att
grunder bedöms geologisk synpunkt lämpligare för demon-vara ur
strationsanläggningen. dåFörst kan regeringen upphäva Detta ärvetot.

skälen till detett viktigtär medatt välgrundatav val kandidat-ett av
platser.

Som KASAM, på grund frågans Äspöpro-vikt och anknytning tillav
diskuterar relativt utförligtgrammet, i kapitel 8 skulle SKB kunna få

problem subhorisontellastora vattenförande eller stråkom zoner av
gångbergarterspröda förekommer på förvarsnivå detaljundersök-

ningsplatsen. Det finns för närvarande inga tillförlitliga metoder de-att
tektera dem på närhåll.än SKBs påståendeannat på sid 12, slutet av
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kunskaperna idag tillräckliga förkapitel i FUD-Program 921.2, äratt att
påstården punkten.kandidatplatser inte SKBkarakterisera stämmer

många91 det finns platser i Sverige medvidare med stöd SKB att geo-av
logiska förutsättningar för anlägga säkert slutförvar. Detta kanatt ett

sant, svårt från platser harkan skilja dem intedet attvara somvara men
enbart med hjälp begränsat undersöknings-dessa förutsättningar, ettav

allvarligamed undersökningsmetoder har begränsaoch somprogram
från börjanDå verkar det bättre redan välja platser iningar. attvara

erfarenhet och beprövad kunskap kanregioner berggrundmed avsom
lämpliga egenskaper.god prognos omges en

åsikt bästa för SKB komma fram tillenligt KASAMsDen vägen att ett
sammanställa nuvarande kunskaper de svenskabra platsval är att om

och nuvarande strukturellaberggrundsprovinsernas bildningshistoria
sådanjämföra de slutsatser dras sammanställ-egenskaper och som av en

frånerfarenheter bergbyggnadsprojekt i olikaning med dokumenterade
sådant finnsunderlag kommer visa det betydan-delar landet. Ett att attav

strukturella svagheter och andra besvärandede skillnader i förekomst av
berggrundsprovinserna och mellan olikaheterogeniteter mellan de olika

delar dessa provinser.av

tvåMed underlag bör SKB kunna välja eller flera kandi-ledning dettaav
datplatser sådana regioner bästa chanserna till fram-i desom ger
gångsrika detaljundersökningar.

överväganden detaliundersökningarnaKASAMs om

såvälbefara kandidatplatsundersökningarnaSKB kan ha goda skäl att att
detaljundersökningar kommer bli kontroversiella,ansökan attsom om

underskattar enligt KASAMs mening ansvarskänslan hosSKBmen svens-
karna förtroendevalda SKB värjer sig platsoch deras när mot att utse en
på dess meriter och istället söker kommun visar siggeologiska somen

intresserad. har de geologiska meriterna fördelenDessutom deattvara
består den välvilliga inställningen växla. stabilitet i be-medan kan För

bådeslutet krävs säkert berg och acceptabel procedur.en

såOm geologisktSKB väl motiverat val det tillstyrksgör ett att ton-av
återigengivande svenska geologer kommer enligt KASAMsdetta,
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berörda platserna. Tari lokala debatten dedenmening, väga tungtatt
ofrånkomliga i förstakontroversen redan det harden kanskeSKB steget,

ochplatser och sörjer förför sitt valövertygande öppenargument enav
väckaundersökningar, dettaresultaten sina börfyllig information avom

behövs för kontro-uppgift och arbetssättrespekt för SKBsden attsom
varje i lokaliseringsären-förskall blossainte nytt stegnyttuppverser

det.

anfört SKBsbeaktar vad KASAMförutsättning SKBUnder att ur-om
be-KASAM flera skäl SKBtillstyrkeroch arbetssättvalsprocedur attav

till endastdetaljundersökningarenligt NRLsin ansökangränsar attom
plats.gälla en

kom-i berörd kommunförtroendevaldaoch derasLokalbefolkningen en
maktenmedvetnadetaljundersökningarnainför attattatt omvaramer

lokal-splittring inomåterkommer. Situationen kan skapanej intesäga en
går irepresentantskap. grupperingdess Denbefolkningen och som

därfördet rimligenansökantillstyrkan SKBsbräschen för gör attaven
omfattande ochbedriverSKBvärde för kommunenden attett enavser

havill knappastkommunen. Denverksamhet inomvaraktig annanen
fårblirkanske denjämnstark konkurrentkommun somsomsom en

får läkaendast arbetet medkommunenmedan denverksamheten attegna
strid.såren efter politisken

slut-det, liksom det gällerdetaljundersökningar kangäller närNär det
för-Skullesänder. det SKBsklokt iförvaringen, trotsatt ta ett stegvara

något detaljundersök-allvarligt fel medundersökningar visa sig vara
ige-går vidare, behöva tänkainnankommer SKB,ningsplatsen, attman

förundersökningar för förebyggasinaurvalsmetod ochsin ettattnom
misslyckande.nytt

få ihop de nödvändigamed samlabesvärligheterSKB kommer attatt
resul-genomföra, analysera ochförpersonella rapporteraattresurserna

Äspöar-parallellt medfrån detaljundersökningredan görstat somen
Än två.svårare medskulle det blibetena.

från söka tillstånd enligtredan börjanskäl för SKBKASAM även attser
tvåför platser.NRL
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kan godtasskall bekräfta platsenSannolikheten undersökningarna attatt
SKB undersökerdemonstrationsdeponeringen blir rimligenför större om

plats.änmer en

sedan misslyckas medtillstånd plats ochOm sökt för endastSKB atten
sådantså blir misslyckan-platsenbergparti denfinna godtagbart ettett

tvåskulle misslyckasavbräck SKBmycketde större änett en avom
från början klart för allafallet stod det redanplatser. detI attsenare

demonstrationsdeponeringenförskulle väljasbara platsernaen av

skälen förmindredock dessa skälKASAM finner änväger atttungtatt
endast plats.detaljundersökningar till gällabegränsa ansökan att enom

platsarbeteninsyn i SKBsKommunens

Lokalisering sid 21framhåller helt riktigt UnderlagsrapportenSKB om
att

med framför-till och god samverkanmed informationDet viktigtär
direkt berörs ellerde människorallt aktuella kommuner och som

nödvändig förutsätt-berörda lokaliseringen. Dettakänner sig ärav en
miljöskyddsarbeteskall genomföra det viktiganing för lyckasatt man

kämbränslet innebärslutförvaring det användasom av

lokaliseringsprocessenviktigt för förtroendet förKASAM det ärtror att
invånarna tilltänkt lokali-i eller de kommuner berörshos den avsom en

hållasakkunskap kankommunen aktivt och medsering kommunernaatt
självständigt bilda sig uppfattning SKBsinformerad ochsig en omom

kandidatplatsundersökningen.planering, genomförande och resultat av
inte tolkningsmöjlighetema och tolkningsrätten till debör haSKB ensamt

stödjer vänder sig tillplatsundersökningresultat SKB sig SKBnärsom
detaljundersökningar.dess medgivande tillden aktuella kommunen om

kommunernaplan- och bygglagen läggeroch detDe rättigheter ansvar
vad gäller samhälls-sakkunskaphar kommunernasutvecklat egen

område.bevarandet miljövärden inom sitt Dennaplanering och av
särskilda bedömningarmed expertis debehöver kompletteras som

slutförvar.anknytning till lokaliseringenbehöver igöras ettav
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därför förutsättning-börplatsundersökningardärkommuner görsDe ges
utomstående expertis kanerforderligkonsultbasis anlitaatt somar

frånplatsundersökningsarbetensig SKBsgranska och uttala program-om
ordna dettaresultatredovisningen. Etttill sättpresentationen att som

förfår avfallsfondenmedelkommunenlämpligtfinnerKASAM är att ur
sådana konsultationer.

Miliökonsekvensbeskrivningarna5.4

miljökonsekvensbeskrivning92 begreppeti FUD Program ärSom nämns
införaBestämmelserlagstiftning.svenskirelativtMKB attnytt om

skallså 1991. DetinfördeslagstiftningmiljöanknuteniMKB sent som
internationelltinågon företeelseinteMKBobserveras är ettdock att ny

början 1970-sedanfunnits i USAMKB-lagstiftning harperspektiv. av
Många länderbl.a. MKB. ävenfrån 1985 behandlarEG-direktivtalet. -

betydligtMKB-bestämmelser ärdockEG harinom mersomegna-
EG-dokumentets.långtgående än

skall uppfattas änofta MKBhävdasDet somatt process snararesom en
MKBockså uttrycktSKB hardokument.produkt ett att somman seren

praktiskadel vissaför sinefterhand. KASAMnågot framväxer sersom
detaljerings-ochsamordning, omfattninggällervadmed MKBproblem

grad.

vid lokaliseringentillämpligakommer ettFlera lagar att avvarasom
fl.SSL, MLPBL, KTL,inkapslingsstation NRL,ellerdjupförvar m.en

uttalatdetinte finnakanKASAM ärinnehåller MKB. attkrav atten
KASAMolika prövningarna.användas vid deMKB kanoch sammaen

ochAnvändandetunderförstått så fallet.det ärdock är attatt av enanser
huvudan-myndighetermed olikaprövningarolikaförMKB somsamma

myndighetersberördasamordning dessagodsvariga kräver an-aven
innehållet i MKB.språk på en

beskriver alla tänkbaraMKBdet behövshävdalättDet är attatt somen
helafå, för få detanläggningen kanmiljönförkonsekvenser attmensom

begränsningar. Enpraktikeninödgas görahanterbart att annanman
kvantitativt medanbedömningar kansvårighet vissa görasär att typer av
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andra får dåendast kan kvalitativt och hur fram bra total-göras man en
måstebild Många de begränsningar kan bli föremålgöras väntasav som

för kritik det viktigt alla fråganoch vill sig i kännerär att som engagera
sig behandlade.rättvist inte minst viktigt därförDet systematisktär att
dokumentera frågor tillhörandeoch utredningsresultat. Det vik-är även

frågortigt dokumentera inte relevanta och motiven föransettsatt som
den värderingen.

på frågorExempel kan komma bli diskuterade i samband medattsom
MKB är

Tidsperspektivet-

svårt några år framåtDet blicka hundra i tiden, dis-är närattnog man
kuterar miljökonsekvenser. Samtidigt långsiktighar radio-man en
logisk långasäkerhetsanalys mycket tidsperioderspänner översom
flera år.tiotals Man diskuterar säkerheten förvarethos itusen t.ex.
samband tjockamed inlandsisar. Detta tidshorisont normaltär en som
inte sammanhang.används i andra För det korta tidsperspektivet, som
inkluderar arbetena i inkapslingsstationen, byggandet slutförvaret,av
placeringen kapslarna i förvaret, tillslutningen detsamma samtav av
perioden därefter, KASAM inga svårigheterprincipiellanärmast ser

fram MKB.att ta en

Nollalternativet-

MKB skall inkludera miljökonsekvensbeskrivning noll-även etten av
alternativ, d.v.s. vad blir effekten projektet genomförs.attsom av
SKB i FUD Program 92 nollalternativet till slutförvarnämner att ett

fortsatt mellanlagring i CLAB. ifrågasättaär KASAM vill docken om
sådant nollalternativ överhuvud kan aktuellt i dettaett vara samman-

hang och kan betraktas etiskt försvarbart alternativ till slutför-ettsom
Dels kan vi inte komma tillbaka till nolläge i verklig meningettvar. -

det använda kärnbränslet finns redan. innebär nollalternativDels iett
denna situation i sak den generation drar kärnkraftenatt nyttasom av
överlämnar till kommande generationer. Därtill kommeransvaret att
Oskarshamns kommuns accepterande mellanlagring i CLAB tordeav
ha helt förutsättningarskett under andra vad skulle gälla enligtän som
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be-för givet kommuneningalundakan ärnollalternativet. Man attta
på framtid medobestämduppskovnollalternativetsgodkännaredd att

slutförvar.lösningen ettav

delbeslutFlera

olikaförfyra MKB9-2 SKBtabell92FUD ProgramI om-anger
uppskatt-Dennafördeladeverksamhetenfattningar tre etapper.av

MKB-redovis-krävaskommereftersom detrimligförefallerning att
detaljundersök-tillståndsansökningarnatill de olikaanslutningning i

slutförvaret. Deochdemonstrationsanläggningenning, resonemang
underKASAMöverskådlighet anförtsochgenomsynlighet avsomom

kanDetgäller MKB-processen.vadtillämpning ävenavsnitt 5.2, äger
skill-uppfattaberörda kommunendenisvårt medborgarnaför attbli

förförsvåra förståelsenkanvilketolika MKB-stegenmellan denaden
och acceptansen processen.av

vetenskaplig kompetensoberoendeBehov av

Sökanden, derad intressenter:urskiljakanMKB-processenI enman
såsom SSI, Bo-SKI,till ansökanställningskallmyndigheter tasom

politiker,m.fl.,NaturvårdsverketRiksantikvarieämbetet,verket,
intresseorganisatio-berörda kommunen,i denlekmänochtjänstemän

mil. Denmedborgareenskildariksplanet,ochläns-kommun-,ner
ochuppvaktningarföremål förblikommerberörda kommunen att

miljö-viktigaytterligareförslag tillhåll medfrån mångapropåer
svårt förblioch det kanbedömningenmed ibordeaspekter tassom

frånskiljasjälvapolitiker vetetochtjänstemänkommunens att agnarna
tillgångfåbehöverkommunenHelt uppenbart äri den attprocessen.
sådanatill medhjälpakanvetenskaplig kompetensoberoendetill som

bedömningar.

från utlandeterfarenheterMKBKvalitetsgranskningen av -

kvali-kravspecifikationen ochfrån utlandet visarErfarenheter att om
ochmellan sökandenaffär endastgällervad MKBtetskontrollen är en

uppfattasrisk dettaså finnsmyndigheterna,tillståndsgivandede atten
ochKanadaI bl.a.intressenter.övrigaotillfredsställande avsom
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fri-heltMKB-kommission ärharNederländerna separat somman en
kanMKB-kommissionenTillfrån intressenterna.stående somvem

miljöeffekterpå ytterligarekravellerförslagmedsigvända somhelst
bördetta. Detdå ställning tillkommissionenochinkluderasborde tar

självavad gällerställninginteMKB-kommissionen tarpoängteras att
MKBkvalitet,för MKBsistället borga attuppgift äransökan. Dess att

gjord medbeskrivningenoch ärmedbörinnehåller det attvarasom
hjälptillMKB-kommissionen ävenärstandard. storvetenskaplighög

och kanskefå olikasituationenihamnaslipper attsökanden,för som -
tillsynsan-harmyndigheter,från olikasigkravmotstridiga som-

MKB.kräverallalagarolikaenligt ensomsvar

Problemformuleringsprivilegiet-

MKBformuleringenförprimäradetharsökanden ansvaret avAtt
iredanviktigtdetSamtidigtutgångspunkt. är attgiventorde vara en

finnerallmänhetberördochkommunproblem stat,MKB tas upp som
nödvändigtdärfördetutarbetandet MKB ärunderRedanväsentliga. av

intres-Attintressenter.berördameddialogerharsökanden en avatt
samord-harsektorsintresse,ingår idärtillkanske ettsenterna, som
samordlänsstyrelsennivå harPå regionalolämpligt.ningsansvar är

riksnivå finns ingetPåmyndigheter. motsva-statligaförningsansvar
samordningsorgan.rande

MKB-kommis-diskussionen kanförda attdenslutsatsEn vara enovanav
i Sverige. Dennainrättasbörnederländskt mönster,kanske eftersion,

de berördahjälpagällerdetuppgiftviktig när atthakommission kan en
korrekta ochframallmänheten veten-inklusive taattintressenterna --

sådankrävs. EnMKBfrågor därolikaiMKBvälgrundadeskapligt en
ide olikainföruppgiftfå viktig stegenMKB-kommission kan proces-en

beakta förviktigtsärskiltDetta attslutförvar. ärbygga ettattsen
ochså infördområdet nyligenlagstiftning ärvåreftersom er-Sverige,

berörda intressenter.allasaknas hosiMKB-arbete settfarenheter stortav
KASAMöverväganden.emellertid ytterligarefrågor kräverHithörande

remissyttrande imed sittsambandisynpunktermedåterkommaavser
Miljöbalk.1993:27betänkandet SOU1993 överseptember



38

Inkapslingen det använda6. av
körnbrönslet

strategiska planeringSKBs6.1

inkapslingsstationenden planeringen kommer bli den förstaMed attnya
kärnbränslet.byggs för slutförvaringen det användaanläggning avsom

huvudsakligenövergå frånmåste hittills varitdärmed studierSKB som
målinriktattill projektarbete dessutom,orienterande karaktär ett somav

tidsplanen, kommer bedrivas under tidspress. Detmed den förutsatta att
många år orienterande undersökningar, kom-efterbra SKB,är att av nu

igång produktinriktat konstruktions- och provningsarbete,med ettmer
förundersökningarna har knappast underlagde orienterande gett enmen

tidsplanering arbetet.realistisk av

frågan konstruktions- ellerpåfallande SKB inte berörDet är att pro-om
tidsplaner sid i FUD-kapseln och inte heller i sina 14duktkriterier för

någon tid för myndighetsgranskninguttryckligen92Program avsatt av
elektronstråle-konstruktion och tillverkningkapselkonstruktionen innan

årsskiftet emballageigångsätts 199596. Kapselnvidmm är ettsvets av
Andramiljöfarlig avfallsprodukt.säkerhetsmässig betydelse förstor en
omfat-miljöfarligt skall klara preciserade krav ochemballage för gods

också, förståeligt, skallbegärt SKBtypprovningar. SKI har fullttande att
till-redovisning kapselns konstruktion ochinge till plan förSKI en av

förslutningkonstruktionsförutsättningar, metoder förverkning inklusive
utformning.kvalitetskontroll inkapslingsstationensoch samt

kopparkapseln iför tillverkningplanerar utvecklaSKB att avprocessen
Stålkärlet måste utvecklaspilotskala i laboratoriemiljö. nämns pa-men

stålcylinderns och koppar-passningen mellanrallellt eftersom ytteryta
konstruktions- tillverknings-de viktiga ochmantelns inneryta är en av

ståltryckkärlet och locket kop-Kapselns huvuddelar, samtparametrarna.
underle-sannolikt tillverkasoch dess lock, kommerparmanteln att av

förslutning,för fyllning,varefter SKBverantörer montage,tar ansvaret
kvalitetskontroll kapslama.tätsvetsning och av
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Tillverkningsprocessen och inkapslingsstationens layout och inredning
måste fastställda så långt detta behövs för MKB och säker-vara som en
hetsanalys inkapslingsverksamheten innan fåSKB kan tillståndav att
bygga inkapslingsstationen. Det kan detta finnas detaljer i tillverk-trots
ningen och kvalitetskontrollen inte har kunnat verifieras i önskvärdsom
utsträckning i laboratoriemiljö. SKB bör hänsyn till detta införta upp-
förandet inkapslingsstationen så utprovningen tekniken kan skeattav av
under möjliga förhållanden, och flexibilitet bevaras i möjli-gynnsammast

mån i dispositionen byggnaden tills alla i produktionspro-gaste stegav
verifierade.ärcessen

Val kapselmateriul6.2 och konstruktion,av
krav på kapslarna

Flera remissinstanser däribland KASAM och kämbränslenämnden har
vid tidigare granskningar SKBs framhållit förtjänsterna hosav program
SKBs strategi välja utförande bränslekapslama lång-att ett av som ger
varig motståndskraft inträngning grundvatten. Målet för slutför-mot av
varingen isolera de radioaktiva i frånkärnbränsletär bio-ämnenaatt
sfären. Vi inte framtida samhälle kan komma använda berg-vet ett attom
grunden i någon någotform och till djup del sin biosfär. Håll-som en av
bara kapslar kan ansvarsfull försiktighetsåtgärd med hänsynses som en

dennatill osäkerhet framtida generationers levnadssätt och behovom av
den djupa berggrunden.

SKB har i års1992 infört nyhet i kapselkonstruktionen medprogram en
ståltryckkärl omsluter kämbränslet. Kopparmanteln utanförett av som

ståltryckkärlet det eftersträvade korrosionsskyddet i likhet med tidi-ger
konstruktioner.gare

Koppar-stålkapselkonceptet innefattar flera potentiella fördelar i jäm-
förelse med KBS

Stålkapseln kan delen den mekaniska påkänningen efterstörreta- upp av
inledande skede där kopparkapseln komprimeras krypningett genom

tills ståletspalten mellan och kopparn eliminerats. Den totala kryp-
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krypduktilitetkravetreducerarvilketpå dettaminskar sättningen
problen.varittidigareåtminstone ettkopparnhos som

till-behöverblysmält inteunderlättaskapseln attFyllningen avav°
vid högalltså hanterasinebehövermaterialaktivtmedKapselnsättas.

temperatur.

innanförslutasmaterialetaktivamed detstålbehållaren artasinreDen-
skestålbehållaren kanFörslutningkopparbehållaren.iplacerasden av

Svets-finns.på täthet intekravhögaeftersomenkeltrelativt sättett
elektrorstrålen riskerar attskekopparbehållaren kan attutanningen av

tillverknings-imaterialaktivtspridadärigenomochbränsletträffa
cellen.

underlättarvilketviktlägreväsentligtfårblyfyllningkapselEn utan°
säker-fördeldärigenomoch ärhanteringoch urentransporter annan

hetssynpunkt.

koppar-stålkapsel:nackdelar medfinnsDet även en

korrosionssyn-barriärextraBlyfyllningen, representerar urensom°
handi förstanödvändig berordennaOm ärtagits bort.punkt, har

kopparbarriären kansäkerhur vara.anses

iför snabbfinns riskkopparbehållarenhål ibildasellerdet finnsOm ett°
tänkasscenarierOliklkanlägestålbehållaren. dettaIkorrosion hos

stålbehållaren medinträffar hosplastisk kollapsuppträda t.ex.:som
tryckutjämninginteföljdkopparbehållarensannolikt brott omsom

ochkopparkapselnbildaskorrosionsprodukter sprängerskett; som
radionuklider.utflödeutökatdärmed avger

relativtmåse uppfyllakopparbehållarenstål- ochmellanPassningen-
beträffande kryp-nämndesfördeldenförkriteriersnäva att ovatsom

tillverkningenvidfördyringutnyttjas. Dettakunnaskaningen ger en
några problem.innebäraövrigt inteibordemen

Stål-KBSkomplettavseenden änvissaiKapselkonceptet är mera-
princip samverkaåtminstone i ettkopparbehållare kanoch ogynn-
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galvanisk korrosion efter läckagesätt i kopparbe-samt t.ex. ettgenom
hållaren.

Även stål-kopparkapseln uppenbarligen inte bara har fördelar såom
Stål-kopparkonceptetsannolikt.dessaöverväger emellertid såär ännu

länge ofullständigt studerat. Kapselns dimensionering, framställning lik-
uppträdande tänkt slutförvar måstei analyseras systematiskt förettsom

det ska möjligt verifiera kapseln uppfyller säkerhets-att att attvara
kraven. stål-kopparkonceptetKASAM stöder SKBs val huvud-av som
alternativ för fortsatta undersökningar. Om denna utformning inte skulle
visa sig tillfredsställande måste det dock finnas återgåmöjlighet tillatt
KBS 3-konceptet.

Efterhand utvecklingsarbetet övergår från redovisning och vär-som
dering koncept till tillåtlighetsprövning,konstruktion, tillverkning ochav
licensiering produktenslutförvaret kommer frågor har sinav upp som

i det ställsgrund preciserade konstruktions- och tillverkningskrav påatt
industriprodukteranaloga med risker för tredje Bränslekapslama ärman.

behållare farligför produkt. ställs preciserade på behållareDet kraven
farligaför andra produkter. kravDe ställts i IAEAs transportbe-som

kommerstämmelser tillämpliga under driftskedet kanatt vara men
kompletteras.behöva inför förvaringsskedetKraven skall i princip kunna

kompletthärledas säkerhetsanalys, kommer också beroattur en men av
säkerhetskriterier. Säkerheten hela barriärsystemetsavgörs ytterst av

Slutförvaretssamfunktion. långa servicetid medför det finns osäker-att
varjeheter enskild barriärs funktion. Dessa osäkerheter måste be-om

för osäkerheten totalfunktioneni skallgränsas att kunna begränsas.
kapslarna tålaBehöver det tryck kan förväntas uppkomma is-närsom

kommandeundertäcket istider har sin tjocklek Hur skallstörsta stor
varamarginalen Sådana frågor behöver besvaras inför det stundande

konstruktionsarbetet med bränslekapslama.

hållerSKB vidare möjligheten hålrummettills utnyttja kringöppen att
bränsleelementen förstärkaytterligare barriärfunktionen. fyll-för Ettatt
nadsmaterial tillgodose måstemåste antal krav. Det någon be-ett utan
tydande svårighet tillföras hålrummet till erforderligkunna materialtät-
het. Det det bidrar till inre stålkärletförtjänst stöd förär ett motomen
buckling. undergå några sådanaDet får inte reaktioner med eventuellt
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det kanbränslet,kapseln ellerdet skadargrundvatteninträngande att men
antikorrosivtillbidrardetsäkerhetentilltillskottvärdefullt enomettge

för-har denFyllnadsmaterialetegenskaper.sorberandemiljö och har
buffertutvändigatill detkorrosionshämmande tillsatserframfördelen

denegenskaperintaktamedplatsfinnsodiskutabeltdetmaterialet att
kapseln.in iförstnämligen trängerbehövs, närdag det vatten

fyllnadsmaterial kanstudieråsikt inKASAMsenligtSKB bör somta av
1993-98. Ettsitt FUD-programbarriärfunktion iinkapslingensförstärka

vidolivinmineraletstuderasförtjäna ärkanmaterialde att somsomav
serpentin.till mineraletomvandlingundersvällermedkontakt vatten

och pH-reducerandeverkarsorberande ochstarktBåda mineralen är
ochför bränsletfunktionskyddandedärför haOlivin börhöjande. omen

grundvatten.kapseln genomträngsnär av

integritetmekaniskaKapselns6.3

stål-framgårYJT-92-05tekniska atti denberäkningar rapportenAv
fin-enligt deså detfyllnadsmaterial dimensioneras atttryckkärlet utan

15 MPaövertryckhåller för dettryckkärlsnormerna yttreländska somca
svälltryck. iDenbentonitensplushydrostatiska trycketdetorsakas av

stål-bucklingsäkerhetsfaktorninbyggda mottryckkärlsnormerna av
skall klarastålcylindernförtillräckligenligt attcylindern rapportenär

då10-30 MPa,från inlandsis, utanövertrycktillskottet menäven enav
kandiskussioner väntasInför desäkerhetsmarginal.normenlig omsom

konstruktivaolikaSKBkapslarna bör övervägapåhållfasthetskraven
debuckling vid störstamarginalstålcylindernsöka motmöjligheter att

harpåkänningarDessasäkerhetsanalysen.iförutsespåkänningar som
tillinlandsis detfrånså tillskottetpåplatsvalet sättkoppling till att en

vid loka-måste bli lägrerimligentryckethydrostatiskaochlitostatiska en
Norrland.Sydsverige ii änslutförvaretlisering av
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Tillverkningsaspekter6.4

för framställning kopparkapseln:diskuterasmetoderTre av

Bakextrusion-

stycke. finnskapseln kan tillverkas i TyvärrfördelMetodens är ettatt
tillräckligti världen i USAendastenligt SKB är storsomen press

försvårar både utprovning ochi fullskala vilketför klara kapselatt en
i helakornstorleken kan kom-osäkerhetproduktion. En är styrasom

försvårarkrypduktilitet ochkornstorlekFör sämrestorponenten. ger
oförstörande provningen.den

tryckkärlSom konventionellt-

grovplåtihopsvetsningframställstryckkärlStörre av somgenom
tillämpas förförfarande kanDettarullformats eller varmpressats. en

erhål-mikrostrukturväl kontrolleradFördelenkopparkapsel. är att en
två längsgåendeeller fleraNackdelenles hela komponenten. äri att

lockden kring kapselnskapselns botten förutomiplussvetsar er-en
kvalitetytterligare kravfordras ställervilket svetsarnas

Pulvermetallurgi0

stålbe-på inrebaseratkapselkoncept varkenalternativtEtt är ensom
med i diskussionenhållare kan värdeblyfyllningeller taattvara av

två ovanståendenågra de svagheter deeftersom det saknar me-somav
tidigt. Kapseln fram-med. Metoden provadesförknippadetoderna är

hetisostatiskkompaktering medpulvermetallurgisktställes pres-genom
med krypningflera fördelar. ProblemMetoden harsning HIP. ge-

hålrum finns inuti kapselningaundvikes eftersomövertryckyttrenom
någon svårighetheller fogningenefter HIPningen. Inte representerar

Då liggersvetsförband. det använda bränsleteftersom kapseln saknar
korrosionsskydd. Kap-koppar maximaltinbäddat i koppardirekt ger

Kompaktering kopparpulvret,två väsentliga nackdelar.seltypen har av
lång måstetid, ound-och relativtmycket högsker vid temperatursom

betydandenärvarande vilketaktiva bränsletvikligen ske med det ger
vidare ungefär dubbelttillverkningen. Kapseln blirsäkerhetsrisker vid
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denförsvårar hanteringenkoppar-stålkapseln vilketså avtung som
avgörandeinte sätt.kapselnfärdiga än ettom

balansframställningssätt ärbeskrivning visar valetOvanstående att enav
från slutförvaret. För-ochtillverkningenutsläpp vidförriskernamellan

totaladenminimerarväljasframställningssättuttryckt börenklat ett som
visasstråldoserna kanförväntadedealternativtstråldosen; varaom

Obe-kostnaden.den lägstautformninglåga väljs denmycket som ger
mikrostrukturenmåsteväljsframställningssättdetroende somsomav

praktiskabådeangelägetfå fastställas. Det är attkommerkapslarna att
imikrostrukturenförutsägaförsimuleringarteoretiskaoch görs att ma-

tillräckligföravgörandekornstorlekenminst är att t.ex.terialet. Inte
erhållas.krypduktilitet ska

materialet kanförutsättstvå framställningssätten svetsasattI ovanav
blirsvetsförbandet inteså egenskaperna övertillfredsställande sätt attett

defekter integrundmaterialet och störreiväsentligt attänsämre upp-
gjort dettaSKB hittillsförhållande de insatsertillkommer. I om-som

målet medförstaförsöksverksamhet. Detutökadväsentligtråde krävs
pådefektfriafå frammåste ettverksamhet svetsardenna att repro-vara

framgångsrik isiginte visarelektronstrålesvetsningOmducerbart sätt.
friktionssvetsning prövas.metodermåste andraavseendedetta t.ex.

därprovningoförstörandebeträffandeerfordrasinsatser ävenBetydande
måste be-studierSystematiskahuvudalternativet.ultraljudsprovning är

klarläggasyftemeddrivas bl.a. att

sannolikhetoch med vilkendetekterassmå kandefekteri Hur

begränsningnågontjocklekkopparkapselnsRepresenterar

ultraljudprovningenförbegränsasMåste komstorleken i kopparniii att
fungeraska
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Korrosionsaspekter6.5

betryggandeförefallerallmänkorrosionresistensKopparmantelns mot
detal-detbilagai FUD-programmetsbehandlasmiljöerdegivet omsom

spänningskor-resistensenDäremot är motforskningsprogrammet.jerade
observeratsgrundvattenutredd.väl Delikajämförelsevis interosion som

grund-på deexempelendastplatsundersökningar ärgjordahittillsvid
berggrundenAntagandetberggrund justsvenskifinns omnu.vatten som

gäller inteslutförvarförmiljöstabilhuvudsaki ettlångvarigtsom en
kangrundvattensammansättning. Dagensgrundvattnetsnödvändigtvis

omgivande bergetfrån detvittringsproduktersaltaskomma att avupp
havs-nedanför högstaliggerförvarethavsvatteneller förträngas omav

nedisning.kommandeefterkustlinjen en

depå bestämmainsatseröka sina attfortsattadetbör i programmetSKB
självunder-vilkautanförsammansättninggrundvattnetsför engränser

uteslutas.kanlängreintekopparnkorrosionaccelereradhållande eller av
tillverk-efterskick dendet ärikopparmåste gällabestämningDenna

på grunduppkommerberggrundvatteniSalterkapslarna.ningen somav
organiskatillförlitlighet änmed störreförutsägaskunnabörvittringav

Exempelvis kanhavsvatten.inträngandeikomponentermikrobiellaeller
organiskellerbakterierreduceradeblitänkasi havsvattensulfatjoner av

följd.korrosionsmiljöaggressivaremedvätesulfid somtillsubstans en
grund-iochhavundergrundvattenlivslängd ikapslarnasiSkillnader

slutförvaret.lokaliseringenförfå betydelsekaninomlands avvatten
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kerhetsanalysenSö7.

ställningstagande7.1 KASAMs

Kapitel 10 i Program för forskning, utveckling, demonstration och öv-
riga åtgärder FUD 92:1 översikt SKBs metoder för säker-ger en av
hetsanalys. något utförligare återfinnsEn beskrivning i kapitel 2 i DetaL
jerat FoU-program 1993-1998 FUD 92:2. Ett exempel hur SKB til-
lämpar och tillämpa befintliga metoder och modeller för långdenavser
siktiga säkerhetsanalysen finns i SKB 91: Final disposal of nuclearspent
fuel. Importance of the bedrock for safety TR 92-20. KASAMs diskus-
sion och ställningstagande vad säkerhetsanalysen bygger fram-avser
ställningen i dessa dokument.tre

Såväl SKIsom SSI diskuterar säkerhetsanalysen i sina yttranden. SKI har
lagt påomfattande arbete värdera metodik och resultat beträf-ett attner

långsiktigafande den säkerhetsanalysen. KASAM delar SKIs bedömning
inom detta område och vill särskilt understryka behovet dels bättreav en
redovisning den utnyttjade långsiktigametodiken för den säkerhetsana-av
lysen dels allsidig säkerhetsanalys såväl de tillverkade de naturen av som
liga barriärernas roll i flerbarriärsystemet. såvälVad metodikredo-avser
visning allsidighet SKB 91 helt otillfredsställande.är KASAMsom anser
därför påståendenSKBs bergets begränsade funktion för att garanteraom
KBS 3-lösningens säkerhet obevisade. Därutöver vill KASAM i lik-vara
het med understrykaSSI behovet påhelhetssyn strålskyddsfrågoma.av en
Detta innebär bl.a. krav på metodik strålningsriskerför väga underatten
den strålningsriskeroperativa fasen under förvaringsfasen. SKB harmot

sådanredovisat metodik.en

säkerhetsanalysen har central funktion i FUD-arbetet. KASAM haren
därför valt nedan relativt utförligt redovisa bakgrunden till sina ställ-att
ningstaganden.
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Allmänt7.2

Kapitlen såikerhetsanalys i innehållerFUD-dokumenten sammanställ-om
ningar nuvarande kunskapslåige och behov insatser. TR 92-20 medav av
beskrivningen SKB 91 den flitigast citerade referenseniir i dessa ka-av
pitel. betraktarKASAM TR 92-2 det viktigaste dokumentet försom en
diskussion hur SKB utnyttja metoder och modeller föratt attav avser
genomföra analys långsiktigaförvarets säkerhet. KASAM noteraren av

någondet inte finns motsvarande dokumentation metoder föratt av
dperativaanalys den sakerheten. finns därför ingenDet möjlighet attav

exempelvis hur SKB strålningsriskei under denvägaattse avser opera-
tiva fasen strålningsriskei under forvaringsfaseii, eller operativ ochmot
långsiktig återtagande.säkerhet möjlighet tillmot

fvâ mål för SKB 91,anges

de Geologiska åstudera hur egenska kandidat latsatt° erna enÖ s.plångsiktigaverkar förvarets säkerhet och

effektiva procedurer för genomföra analysatt testa ett attsystems av en
långsiktigaden säkerheten.av

frånSKB drar bl.a. följande slutsats studien:

The primary function of the rock provide stable mechanical andto
chemical conditions long period of time that the long-termover a so
performance engineeredof the barriers jeopardizedj SKB 91not
has shown safety-relatedthat the requirements site where finalon a a
repository be built such that they probably byto met mostare are

SKB hassites investigated Sweden.

metodiken för säkerhetsanalysenBeträffande konstaterar SKB i kapitel 10
i FUD 92:1 att:

Analysmetoderna utvecklatshar de kan underlag till utvär-att ge
dering förläggningsplatser och till hur förvaret bör förläggas ochav

förmågautformas effektivt utnyttja platsens naturligaför skyddaatt att
avfallet.
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fram-och behovensäkerhetsanalysenförnulägetbeskrivningSKBs avav
frågor:fyratida insatser typer avreser

säkerhetsanalysförMetodik°

kunnaförtillförlitligaochÄr robustatillräckligt attanalysmetoderna
åter-ingaFinnslicensieringsprocessemaochlokaliserings-användas i

osäkerhetbehandlingvidexempelvisproblem,principiellastående ay
operativbådeför analysMetoder krävsmodellvalideringeller av

två.mellan dessakopplingenliksomsäkerhet,långsiktigochsäkerhet
för-säkerhetlångsiktigoperativ ochmellankopplingenanalysEn av

tiden.strålskyddsbehovetpå överhelhetssyndet finnsutsätter att en
behandla kon-möjligtdetmåste dessutom göra attAnalysmetoderna

återtagbarhet-reparerbarhet.ochsäkerhetmellanflikter

funktionbergetsBedömning av-

flerbarriärslösning3karakterisera KBSfortfarandeKan som enman
ochmekaniskastabilabergetfunktion hos ärtillräcklig att geenom

medbarriärerna Vadtekniskaför de attförhållandenkemiska menas
vältordekraven änsäkerhetsmässigadevisat91SKB vara meratt

Sverige KaniundersöktSKBflesta platserdeuppfyllda mansom
endastudierfunktionbergetsslutsatserallmännabasera enavom

Säkerhetsanalysensbarriärernatillverkadedefelfunktion hostyp av
ämnesområdenolikafrån flerainformationkombinerauppgift är att

säkerförrollkomponentersenskilda systemetsstuderaför kunnaatt
förändraskomponentförrollenprecisera hurviktigthet. Det är att en

vilkenoch iinformationmedförändras ut-kommakaneller att ny
andra komponenter.ställspåverkar kravendettasträckning som

specialområden huru-bedömarespektiveinomdärefter kanFörst man
detta krävsFörkraven.klarar dekomponenterenskildavida ennya

vi idag bergetfrågor: VetExempelbred attsystematisk och ansats
tek-förhållanden för dekemiskaochmekaniskastabilatillräckligtger

undersökt MotsvararSKBflesta platserdebarriärernaniska som
bentonit,bränslematriskapseld.v.s.barriärerna,tekniskade ensam---

barriärermoberoendevarandraflerakraven avma
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ÃspölaboratorietfrånResultat°

Innebär slutsatserna bergets funktion i SKB 91 SKBatt attom anser
Äspölaboratoriets betydelse reducerats Om inte, hur skall resultaten
från experimenten vid laboratoriet användas i lokaliseringsprocessen
och vid projekteringen demonstrationsförvaret Finns det förtid attav

Ãspölaboratoriettillgodogöra sig dessa resultat i säkerhetsanalysen l
planeras experiment fram till 1998. Säkerhetsanalysen skall användas

1993-1996 för bedöma kandidatplatser. lokaliserings-under Dennaatt
kommer enligt SKBs planer de facto avslutas 1996 medattprocess en

tillståndsansökan enligt för detaljerade geologiskaNRL undersökningar
koncessionsansökan 1997 enligt KTL för inkapslingsstation.och enen

Ãspölaboratorietverksamheten vidHur samordnas under denna tid
med säkerhetsanalysens behov

Miljökonsekvensbeskrivningen och säkerhetsanalysenMKB°

skall säkerhetsanalysens tekniskt komplexa resultatHur tillgäng-göras
liga och begripliga i MKB-processen och säkerhetsanalysMKB har
uppstått två kulturer för riskhantering:olika den juridiska med sinur
betoning procedurer och den teknisk-naturvetenskapliga med sin be-av

innehållettoning produkten, d.v.s. eller substansen i säkerhetsana-av
lysen. måste lokaliserings-För skapa stabila beslut, och licensi-att

hållaeringsprocesserna procedurerbalans mellan och produkt; kravet
måste både acceptabelt och säkert berg.vara

sökerhersanalysOperativ7.3

KASAM i flera sammanhangSom har uppenbarligen dennoterat opera-
föregåendetiva beslutats i perioden mellan denfasen och densent nya

på avsnittenEtt exempel detta säkerhets-ärprogramrapporten. att om
långsiktigaanalys behandlar den säkerheten utförligt den operativamen

förhållandevis Metoder försäkerheten summariskt. analys denav opera-
tiva diskuteras ej. hade varit värde SKB redovisatsäkerheten Det av om
den metodik utnyttjats för CLAB, Sigyn och de erfarenhetersom m.m.

fått från dessa verksamheter. skulle i sinDetta ha kunnat tjänaturman
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med denarbetetplaneringSKBsredovisningbas för opera-avavensom
säkerhetsanalysen.tiva

identiñerbaraantalsäkerhetmedkommerskedetoperativadet ettUnder
Stråldosernas storlek berorstråldoser.erhålla mätbaraindivider avatt

tidsåt-verksamhetensskärmningsförhållanden,aktivitetsinnehåll och art,
belysaskansättarbetsmomentenolikagången för de ett somm.m.

neutrondosbidragetsfrågetecken kringfinnsdetidag t.ex.redan även om
storlek.

bränsle-medomfattar arbetehanteringendelargäller dedetNär somav
rutinermetoder ochdemoch ärmellanlagretkapslarna i transporten av

kärnkraftsindustrin.inomoch testadeutveckladesäkerhetsanalysför
transportavstånd medbelysasochmåsteEmellertid transportsystem

förläggning.slutförvaretsochinkapslingsstationensavseende

plats-kopplad tillintesäkerhetsanalysen sättäroperativaDen samma
transportfrågornasäkerhetsanalysen,långsiktiga ävendenvalet omsom

luftsåväl tillmaterialradioaktivtfrigjortspridningförriskenoch av
platsvalet.beroendegrundvatten,inklusive ärtill avvatten,som

totalbildfårsåsäkerhetsanalysen utformasviktigt attDet avär att man en
helhetsredo-lång sikt. Dennahanteringsskedet ochsäkerhetsfrågorna i

stråldoserkräverhelhetssynEni SKBs attvisning saknas t.ex.program.
kvantifieras,verksamheten vägsfaser motindivider i olikatill var-av

mellanoptimeringtotalbehovfinnsHärandra och ett avsummeras.
kunskapsunderlagmed hjälpjämförbaraenkeltrisker inte är somavsom

långtidsbestrålas, ipersonalsiktPå kortlikvärdiga.inte attär vet man
operativaDentänktadoser tillberäknarperspektivet personer.man

på sinaavseendetid medkortkontrolleras inomkansäkerhetsanalysen
kan kontrollerassäkerhetsanalysen baralångsiktigadenresultat, medan

tidigarandvillkor och deavseende sinamed tem-initialskedeunder ett
föreskrivs ochövervakninglångvarigperaturtransienterna även enom

och bedömningsreferensramardeskillnad ärgenomförs. En attannan
Resultatenframtiden.in iextrapolerassäkert kanintehar idaggrunder vi

driftsförhållanden, slut-påverka platsval,optimering kantotaladennaav
djurfrågan skyddmåste också diskuteraSKBförvarsmetod avomm.m.

sådan optimering.medsambandoch miljö i en
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inkapslingBehandling,

det användabehandlinginkapslingen och tillhörandegällerdetNär av
rad andraochantal oprövadebränslet finns storamomentstortett en

utvecklad eller testad.Elektronstrålesvetsningenmetodosäkerheter. är
kapselalternativen,olikamåste beskrivas för deStrålskyddsproblemen

tillbud ocholikanormaldriftssituationen, dels viddels för typer av
stråldoserna tillkan reducerautnyttjande robotarökatolyckor. Ett av
antalet olyckorökarnormalverksamhet, kanskeunderpersonalen men

personal-till enstaka högaupphovi sin kanoch missöden, tur gesom
inbjuder till till-robotarutredafrågadoser. En ärnärmareatt enom
utvecklingsbarochmindre anpassningsbar änverkningsmetod är ensom

under den löpan-erfarenheterför det falldirigerad verksamhet,manuellt
kapslar visaroch tusentalshundratalskontrollentillverkningen ochde av
elimineras.skulle behövafelmöjligheterproduktionsmetciden haratt som

Även redovisar datainteunderlagsrapporter92 medi FUDSKB omom
sådana uppgifter. hadeDetfinnsoch aktivitetsammansättningbränslets

strålfältens utseenderedovisatSKBoch värdeintressevarit stort omav
olika kapselalter-omgivningen föriavstånd från kapseln ocholika ut

också be-utbränning börökadstråldoserna till följdnativ. ökadeDe av
vidkontrollmetodervalfår avgörande betydelse förStrålfältetlysas. av

till alter-möjligheternaoch förkänslighetför deraskapseltillverkningen,
emellanåt skullerutinkontrollenkompletterande kontrollnativ och geom

fel.möjligaosäkra indikationer om

inkapslingsverksamhetenförsäkerhetsanalysenangeläget ut-Det är att
också avsikt.SKBs Denvilketprojekteringen ärparallellt medvecklas

väljer kon-slutgiltigtmåste avslutad innanpreliminära analysen manvara
frånErfarenhetertillverkningsgång kontrollmetodik.ochstruktion, Upp-

värde.kan möjligenarbetningsanläggningar i utlandet avvara

förvarettill och inomTransporter

inkapslingsstationensavseendemåste medbelysasTransportbehovet
Dåvid slutförvaret.ellerlokalisering vid CLAB etttransporterna-

måste strål-allmänhetenberörövriga verksamhetendensätt änannat
olyckstillfällen be-vidverksamhet ochskyddsförhållandena vid normal
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erfarenheterfinnsinformeras. Härallmänhetenochskrivas noggrannt
Även inomkämbränsle.använt transporternafrån tidigare transporter av

och SFRvid CLABPersonalstråldosernamåste analyseras. somförvaret -
analysen.vidjämförelseanvändaskunnalåga skulleär som-

Deponering

deni huvudsaksäkerhetsanalytiskasinaharSKB resursersatsat egna
mellanoperativa. Valetdenbekostnadsäkerhetsanalysenlångsiktiga av

gjortsförefaller halånga tunnlarochmedellånga tunnlar att merKBS
alterna-jämförande analysersystematiska,efterintuitionteknisk än av

brist iförslutning. Detta äreftersåvälföresäkerhet, ar-tivens ensom
operativaoch denlångsiktigamåste till Denrättasbetssättet snarastsom

börjanfrånredanvarandramedmåste växelverkasäkerhetsanalysen
operativai denuppdagaslayoutkonstruktioner ochkraveftersom som

denförförutsättningargrundläggandepåverkakansäkerhetsanalysen
säkerhetsanalysen.långsiktiga

säker-operativagenomföramåste SKBinkapslingsstationenförLiksom
projektbeskrivningdenutarbetandetmedparallellt avhetsanalyser av

MKBpreliminärasin s.k.redovisa iSKB3-förvaretKBS attavsersom
klartmåste SKBExempelvis görakandidatplatsundersökningama.inför
i denedoch sänkastunnlarschakt ochikankapslarna transporterasom

Han-strålskärmning.med ellerkapselgroparnabuffertinklädda utan extra
ochmåste utformasstrålskärmningen utprovasochteringsutrustningen

kaps-nedsättningvidarbetssekvensenreverseringstrålskyddadför avav
återtag-utfästelsenförgrundendettaeftersom ärbuffertenilarna om

strål-respektiveoskärmademedmissödesriskerStråldoser ochbarhet.
ochvarandradriftsfall behöver motsådana vägaskapslar i motskärmade

ihanteringenförbehövsutsprängningför denkostnaderna större som
säkerhets-operativakapslar. Denstrålskärmadedeponeringstunnlarna av

strålskärm-bättredenlångsiktiga eftersomtill denhäranknyteranalysen
åstadkommaspåkalla, kankananalysenoperativadenning, av ensom

krossning,säkerhetsmarginalökadeden motkapselmassivare gersom
påkalla.säkerhetsanalysen kanlångsiktigadensom

i denÄven integrerasbehöverskyddsaspekterkonventionella opera-mer
deponeringstunnlarna öppna motBehöversäkerhetsanalysen.tiva vara
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evakueringsvägarpersonalensbåda säkraändar förtransporttunnlar i att
i kapsel-från båda håll vid missödeingripamöjligtoch det ettgöra att

påverkarsäkerhetsåtgärd för-sådan operativEftersomhanteringen en
för denockså förutsättningarnapåverkar denutfomningvarets aven

säkerhetsanalysen.långsiktiga

metodiksökerhetsanalysLångsiktig7.4 -

säkerhetsanalysenlångsiktigametodikfrågan inom dendominerandeDen
måste värderas,kunnasäkerhetosäkerhet. Förvaretshanteringgäller av

kanvadkan förutsägafullständig visshetmedvi varken somtrots att
tek-hur defullständig kunskapeller haromgivningförvaretshända i om

varandra eller tillförhåller sig tillförvaretinaturliganiska och systemen
omgivningen.iförändringarmöjliga

frågor beträffande;i SKB 91metodikenBeskrivningar reserav

säkerhetsanalys,förmetodikenprövningvetenskapssamhällets av-

faller borttvå barriärereller fleraförriskenbehandling att sam-av
tidigt,

osäker-klassificeramöjligheternaochi analysenfullständigheten att°
heter.

samstämmighet eninternationellfinnshävdas det91 sid attSKB 5l att
långsiktiga säkerheten finnsdenbedömametodik förtillfredsställande att

den s.karbetet medredogörelse förockså korttillgänglig. Det ges en
också tillsid 7hänvisarManmed SKI.tillsammansSandia-metodiken

92presentation FUD-programmedsamband1992 iunder avsesatt av
scenarioutveck-områdetförlägesrapporteringfullständig gesen mera
1993.tillgänglig junidockfinns ännuling. Denna rapport

exi-vetenskapssamhället har prövatsåledes tilldelshänvisarSKB 91 att
sådantillfredsställandefinnsfunnit detanalysmetodik ochsterande att en

analys-utvecklinginternationellideltardels tillmetodik, att avenman
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naturligtvisskaparprövning och användninginternationellmetodik. Bred
analysmetodik.förtroende förökat en

i vilkennågon möjlighetläsarenemellertid inte avgöraSKB 91 attger
Sandia-metodikenbaserasanalysmetodutsträckning den använtssom

råder internationell konsen-metodik vilken detpå någoneller omannan
utgåtttillgängliga materialetfrån det ärIntrycket attsnarare mansus.

återstår för SKB visaDetpragmatisktfrån att attett rent resonemang.
internationella arbetendeverkligen baseradmetodikenanvända ärden

framstår till dessa arbetenreferensernatill. Annarshänvisarsom man
ofullständigt redo-intern,legitimeraavseddautanverk,enbart att ensom

metodik.visad

s.k.i SKB 91 hanterarframgår metodikeninte hurDet common-cause
medförhändelseellerdåfall ochfailures, attd.v.s. samma processen

högaExempelvis kanbarriärer försämras.två fleraellerfunktionen hos
påverka deochbergettransporttidernabåde förkortavattenflöden genom
naturligtvisfall kanlångtidsstabilitet. Dennatekniska barriärernas typ av

Exempelvisfunktion.bergets91 drarSKBpåverka de slutsatser om
studierför systematiskautvecklaskanSandia-metodiken common-av

failures.cause

referensscenario. Iutgår ifrån väldefinierat9l-metodikenSKB ettett an-
scenarioi dettaelementantaganden vissavarierasberäkningsfalltal om

vattenförandefrånvaro horisontellaellerexempelvis närvaro av
exempelvis grund-storhetervissa viktigavärdenasprickor eller avom

vattenflöde.

beräkningsfallseriebaseradsäkerhetsanalys ärProblemet med enen
fått alla relevanta alter-medsäkeraldrig kan attatt manvaraman

därförfullständig. Detberäkningsfall ärserien ärnativ, d.v.s. att av
reproducer-väldokumenterad ochfinnsviktigt detutomordentligt att en
sådanberäkningsfall. Ensystematisktförbar metodik meto-att generera

från någotbortserför inteinga garantiernaturligtvisdik skapar att man
med-vetenskapssamhälletsmedmöjlighetfall, denviktigt attgermen

möjligaunderhålla databankoch kvalitetsprövaverkan bygga avenupp,
beräkningsfall.
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redovisade metodiken i SKB 91 uppfyller inte kraven dokumen-Den
tation, reproducerbarhet och systematik. Riskerna med arbetssättet kan

medillustreras systematik för beräkningsfall ursprungligen föreslagenen
och i The Safety of Repositories for HighlyKoplik, Kaplan Rossav

Radioactive of Modern Physics, 1982, sid 269Wastes, Rev Vol 54 -
identifieras310. detta arbete olika osäkerhet: scenario-I tre typer av

osäkerhet, modellosäkerhet och parameterosäkerhet. Hur hanterar SKB
osäkerhet91 dessa typer av

Scenario-osäkerhet0

hos de tek-SKB 91 redovisar inga beräkningsfall där egenskaperna
frånavviker de antagits i referensniska barriärerna egenskaper som

bergets värdedärför omöjligt dra slutsatserscenariot. Det är att om
avsnittrelativt de tekniska barriärerna. Se 7.5.barriär ävensom

studier scenarier med direkt be-därför begränsad tillSKB 91 är av
miljö förfunktion, barriär ellertydelse för bergets antingen som som

beskriver hursaknas metodikde tekniska barriärerna. Det som man
beräkningsfallen skallfram till just de redovisadekommit att genom-

desådan för kunna bedömaföras. metodik nödvändigEn är att om
fullständighet för denuppfyller rimliga kravredovisade scenarierna

mänskligtfunktion. Effekteruppgiften bergetsbegränsade att testa av
intrång inte.diskuteras

Modellosäkerhet-

modelling ochmellan discrete fractureSKB jämförelse91 gör en
Jämförelsen gäller dockmodelling sid 84-85.stochastic continuum

hade varit diskus-främst beräkningstekniska egenskaper. Intressant en
påverka resultatentvå tänkassion modellkoncepten kanhur de avav

l-IYDRASTARled i valideringensäkerhetsanalysen. Som görsett av
deterministisk modell.modell och Detjämförelser mellan denna en

modellvaldiskussionövergripandesaknas emellertid i SKB 91 omen
också modellosäkerhetDärmed detoch modellalternativ. är attsagt

behandlas i SKB 91.
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Parameterosäkerhet-

användivärdetpå kunskapbrist parameterHärmed enenavomavses
konduktivitet. Parameterosä-exempelvis bergetsmodell,matematisk

kunskapValideraddärvariationer,från naturligaskall skiljaskerhet
uppgiftviktigdistributionsfunktion. Enexempelvisrepresenteras enav
i berg-variationernaturligahanteraHYDRASTARmodellen ärför att

konduktiviteten hosOsäkerheten vatten-konduktivitet.grundens enom
omgivandei dengånger högre10 eller 100 änsprickaförande är

ochVariationerparameterosäkerhet.påexempelberggrunden, är en
eniibland sätt mate-parameterosäkerheter representeras samma

Åll-säkerhetsanalys.betydelse iolikahar heltmatisk modell, enmen
både varia-verktyg hanterafinnsdet idagkan säga attmänt attman

viktiga80-talet lämnatunderharparameterosäkerhet. SKBtioner och
metodikockså skaffat sigochdessa verktygtill utvecklingenbidrag av

resultatenpresentationenVidparameterosäkerhet.för hantering avav
ochvariationernaturligamellanskillnadenmåste emellertid parame-

SKB 91.ivadbättreterosäkerhet klargöras görsän som

doku-gällervadallvarliga bristeruppvisarSKB 91KASAM attanser
olikabehandlingsytematiskmetodiken ochanvändamentation den avav

säkerhets-åtgärdas demåsteBåda bristerdessaosäkerheter.typer omav
fåskalldetaljundersökningenexempelvis införkrävsanalyser tro-som

värdighet.

deochbergetssäkerLångsiktig7.5 -
växelverkanbarriärtekniska

förvaringSlutligi SKB 91,sammanfattande slutsatsernadeI rapport av
xvisäkerheten. sidförBerggrundens betydelsekärnbränsle.använt

hävdar SKB att

långtidsstabilamedurberg ochdjupt i svensktett förvar anlagt ner
före-myndigheternamarginal uppfyllerbarriärer med godtekniska av

sådant endast i ringaförvarSäkerheten hosslagna säkerhetskrav. ärett
lönnåga fördröjaberoende det omgivande bergetsutsträckning attav

i första handradioaktiva funktionoch sorbera Bergets iirämnen. att
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förhållanden så deoch kemiskamekaniskalång stabilatidunder attge
äventyras.långtidsfunktion intetekniska barriäremas

vidarehävdarSKB att

måste ställassäkerhetsmässiga kravdehar visatSKB 91 att ensom
sådana de tordeskall byggasslutförvar ärplats där attett vara upp-

i Sverige.undersöktSKBplatserde flestafyllda som

SKB 91avgränsningarochSyfteavsnittetI attanges

påverkasslutförvarilångsiktiga säkerhetendengranskar hur ett av
bergbarri-analyserar hurdvsegenskaper,geologiskaförvarsplatsens

förvaret.radionuklider läckerantagandetunder utfungerarären att ur
lokaliseringföringå underlag krävsi detavseddRapporten är att som

kärnbränsle.förslutförvar använtettav

formenharförvaretläckerradionuklider attAntagandet gettsutatt ur
havid deponeringenredan11000sannolikhetkapsel harvarje attaven

mmz svetsfog.kopparmantelns Kaps-ihål medgenomgående 5 ytaett
blyingjutning.medKBS 3-typlarna är av

till model-värdefullt bidraguppfattningKASAMsenligtSKB har gett ett
kristallinradionuklidtransport iochgrundvattenrörelserleringen av

för radionuklidtranspor-Randvillkoren91-arbetet.med SKBberggrund
motiverasberäkningarna.under Dettahållits stationärahar emellertidten

91på sidan i SKB121

initialt defekta kapslarnadeutplaceringenHydrologin och repre-av
Allt harprobabilistiskt.behandlatsfaktorerde enda annatsenterar som

tolkningsproblemorsakaför intehållits konstantberäkningarnai att
hydrologiskai platsensvariationerbetydelsenvad gäller egen-av

skaper.

reducerarberäkningsförutsättningarna avsevärtavgränsningDenna av
rimligAvgränsningen kanSystemanalys.värdet SKB 91 vara ensomav

datoriserad modellmedutvecklingsarbetettidigt skedeistrategi ett enav
drafel SKBslutförvar. Det gör ärfunktionsanalys attför ett merav
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långtgående slutsatser SKB 91 de använda heräkningsförutsätt-änav
ningarna medger.

SKB visat totalfunktionhar inte utelämnat växelverkannärsystemets man
mellan grundvattnet och de tekniska barriärerna. Antagandet ettatt

mm2 hål förbli oförändrat lång5 skulle under mycket tid verkar opti-
mistiskt för den blyfyllda KBS S-kapseln orimligtoch för den kapsel-nya
konstruktionen. Grundvatten kommer innanför kopparn ochträngaatt

stålmanteln.börja korrodera Förloppet därefter kompliceras ben-attav
tonitbufferten med sitt svälltryck kommer deformera efter-kapselnatt
hand stålmantelns bärighet försvagas korrosionen. förloppDettasom av
måste modelleras för systemanalysen skall kunna användas säker-att som

fårhetsanalys. i säkerhetsanalyser inte felfunktionsförloppMan lämna
oanalyserade.

utgått från opåverkadeSKB har vidare bentonitens egenskaper förbliratt
oförändrade.grundvattnet och därmed Bentonit visserligenär ettav

natunnaterial beständigt i de miljöer där den förekommer,ärsom men
vården förekommer inte naturligt i sprickor i prekambriska berggrund.

finnsSKB Technical Report 90-44 uppgifter de grundvattenkemiskal om
lågaförutsättningarna för illitisering bentoniten vid temperaturer.av

Förutsättningarna tämligen omvandlingen underskerär extrema men
dessa förhållanden snabbt. SKB bör därför modellera för-och beräkna
loppet i vid delvis respektive fullstandig illitisering bentonit-närzonen av
bufferten. sådan behövs för fåEn analys perspektiv valet bento-att av
nit. det totaltDet kan visa sig fördelaktigare buffertäratt sett att an-som
vända lera inte behöver misstänkas ändra karaktär underen som ens
mycket lång från stårtid därför den redan början i geokemisk jämviktatt
med det omgivande berget. Om bränslekapseln i sin slutliga konstruktion
kan bucklas det motivera buffertmaterialetkan byte till leraäven av en

inte kapseln för övertryck kapselns bärighet för-utsätter ett yttresom om
efter detkorrosion kapseln börjat läcka och in.trängtatt vattensvagas av
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Sökerhetsanalysen7.6 underlag försom
acceptanskriterier

Analyser växelverkningar mellan grundvattnet och de tekniska barriav
möjliga felfunktionerärerna behövs också för SKBsamt skallav att

kunna fastställa gränsvärden för de tekniskageovetenskapliga egenskaper-
hos berggrunden kandidatplatsema. svårtDet kan bli få trovär-na att

dighet för platsval SKB mätningar i förväggör redovisadeett utanom
och därefter redovisaracceptansgränser resultaten och förklarar deatt

visat berggrunden lämplig. Detta kan intryckär SKBatt gick inattge av
i så viktig och kontroversiell verksamhet detaljundersökningen som en

kandidatplats vad behövde uppnå med undersök-utan att vetaav en man
ningen.

Myndigheterna har hittills i utsträckning avstått från ställa kvanti-stor att
tativa krav de tekniska och geologiska barriärerna. Motivet har varit

det inte de enstaka barriäremasär totalfunktionatt ärutan systemets som
avgörande och skall uppfylla de övergripande säkerhetskraven, samtsom

kvantitativa krav barriärema kan leda till kriteriestyrt förvaratt ett
inte säkerhetsmässigt optimalt.är Den arbetar med utveck-.som ens som

skallling slutförvaringstekniken fri välja kvalitativa funktioattav vara
och kvantitativa förkrav de olika såbarriärerna påbeviskravenner att

säkerheten, det tekniska genomförandet och ekonomin kan förenas på
bästa När valet gjorts gäller docksätt. skallsystern att systemetav upp-
fylla flerbarriärkriteriet. En barriär skall kunna brista totalfunk-utan att
tionen därmed försvagas otillåtligt Flerbarriärkravet förut-sätt.ett

finns, åtminstonedet underförstådda,sätter minimikrav de olikaatt
barriärerna.

Återhållsamheten alltsåmed detaljerade säkerhetskrav befogad medanvar
och teknikutvecklingen pågick. Nu har SKB valt systemutform-system-

ning. Tiden bör därför för SKB specificera de kravattvara mogen som
de olika barriärerna skall uppfylla dels i initialskedet dels vid de förän-
dringar initialförhållandena vi har rimliga skäl förvänta kanattav som
inträffa.

,

fårDetta konsekvenser för den stödjande forskningen platsvaletoch som
KASAM kommenterar i kapitelnärmare 9 avsnitt 5.1.resp
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Äspölaboratoriet8.

Äspölaboratoriet redovisas ut;förförundersökningarnafrånResultaten
fråntekniskafyrai rapportervälstruktureratöverskådligt ochförligt,

analyserfördjupademedkompletteratsnyligen rapport1991 omensom
kommenterarKASAMmätningarna.grundvattenkemiskafrån dedataav

Äspö medfrämstvidarbetenaplaneradeochgenomförda avsehittillsde
Synkandidatplatsundersökningar.kommandeförbetydelsederasende

FoU.Äspö Stödjandekapitel 9implicit ividforskningenpunkter ges

deltillbörjanÄspölaboratoriet frånplanerades ensommed enArbetet
detaljundersök-ochkandidatplats-kommandeinförgeneralrepetition

Äspölaboratoriet,ingår Underlagsrapportenmålsättningenningar. I om
sid10 att

karakteriserametoderolikaföranvändbarhet attochkvalitetpröva
djupförvar.förviktförhållandenavseende ettmedberggrunden av 1

etappmålen.tvåiförtydligasDetta av

undersök-demonstreraförundersökningsmetoder attVerifiera1. -
väsentligadatatillräckligaborrhåliochmarkytanningar omger

förvarsnivå,hos bergetegenskaper samtsäkerhetsrelaterade

verifieraochvidareutveckladetaljundersökningsmetodikFastställa -
ibergetkarakteriseringvidbehövsteknikoch denmetoderde avsom

platsundersökningarna.detaljeradede

in-resultatsinasyfte ochsitt91SKB ärSäkerhetsrapporten avgenom
Äspölaboratoriet. 91SKBmedmålsättningmed dennasambanditresse

Äspölaboratoriet.istuderaviktigtvadtalar är attsomom

sid iredovisas91SKB rapporten:avgränsningarmed ochSyfte av

slutförvarförlokaliseringochsystemval ettkommerplanernaEnligt
redovisarFöreliggande1990-talet.underpåbörjas rapport enatt

långsiktiga säkerhetendengranskar hur91säkerhetsanalys SKB som
dvsegenskaper,geologiskaförvarsplatsenspåverkasslutförvari ett av
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analyserar hur bergbarriären fungerar under antagandet radionuk-att
lider läcker förvaret. Rapporten avsedd ingå iär det underlagut attur

krävs för lokalisering slutförvar för kärnbränsle.använtettsom av

frågorFöljande belyses
vilken betydelse har platsens berggrund och hydrologi för den totala°
säkerheten hos slutförvar;ett
vilken inbördes betydelse olikahar platsspecifika egenskaper för°
säkerheten; och -

kan förvaretshur placering och utformning till platsens° anpassas
förhållanden för utnyttja de säkerhetsbarriärer berggrundenatt
erbjuder.

SKB 91 alltsåI analyseras bergets roll barriär. KASAM invänder påsom
långtgåendeställe avsnitt 7.5 SKBs slutsatser resultatenannat mot av

hittills, analysen bergets transportegenskaper i olika varianter ärmen av
grundvärdefull. Analysen frånvarovisar förekomst eller flackaatt av

vattenstråk ovanför eller under förvarets nivå har den relativt störstasett
betydelsen för funktionbergets barriär. stråkDessa hade ändå isom m0-
dellen påplacerats respekW-avstånd 100 frånm förvarsnivånsamma

de vertikala randzonema.som

kapslarDet endast i utkanten förvarslayoutenär påliggerav som res-
pektavståndet från de vertikala randzonema. In förvaretmot centrum av

påligger kapslama avstånd frånväxande randzonema. En horisontell zon
har nackdelen denligga lika alla kapslarna mednära plana utbredningatt

SKB visar i ritningar 3-förvaret.KBSsom av

Om brant lutande sprickzon skär förvaret någonden intestören genom
förvarsutrymmet.volym det planerade får påZonen bästastor tätasav

den tunnel den skär och deponeringskorridorernasätt omlokaliserasmot
så fårde lämpligt respektavstånd till sprickzonen. Omatt ett näraen
horisontell sprickzon upptäcks först den visar sig i tunnelgolvetnär eller

någrai deponeringsgropar blir konsekvenserna mycket Antagligenvärre.
får hela och korridorsystemettunnel- omlokaliseras. skulleDet dessutom

dåligtomvärlden intryck kvaliteten SKBs lokaliseringsarbete.ettge av
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fråganbehandlarSKBdel hursärskilt intressedärförDet är att ta avav
Äspö igjordesmodelleringarochi deflacka somavprognoserzonerom

arbetsplatskarakteriseringen. Deochförundersökningarnasamband med
och platsförundersökningarvidkommer attmomenten upprepas

kandidatplatsema.undersökningar

Äspö Evaluation andRock Laboratory.Hard91-22SKB TRI con-
1986-1990pre-investigationsbased themodellingceptual samman-on
4.6 deniFigurundersökningsresultat. rapportenochställs prognoser

borrhål.från flerasprickorvattenförandepåindikationerredovisar
borrhåli dessapartiernavattenförandedeförenakanUppenbarligen man
valtharhelst. SKBlutningvilkenmed atttill sprickzoner nästan som
sprickmöjligaEW-xstråk kallade EW-5,antal lutandeinlägga somett

medförkastningfinnsdetmotiveringenangivna ärzoner. Den att en
Äspö.Ävrö 300ONO-strykning östermedochstupninglämplig omm

berggrundenmodellerochföreställningarsigAtt göra omprognoser --
Valideraochkontrolleraförundersökningaroch därefter att prognoserna

arbetsmetod. Riskenriskabel ärofrånkomlig attmodellerna är menen
på bästfått detundersökningsresultat sätttolkar de passarsommanman

goda91-22återges 4.6 i SKB TRi figresultatmodellen. De gersom
till det.möjligheter

på kandidati varje fallmodellen,slutligamåste denMålet att envara
avseendenviktigasäkerhetsmässigt äridetaljundersökningsplats,eller

konservativ.falloch i varjeså långt möjligt,dettaverklighetstrogen, är

Äspö kraftigtvertikala ellerinnehåller enbartmodellerSKBsMen av
frånutgår91-22. ManSKBTable i TR4.1lutande sprickzoner mer

insprickstråk markytan, ritariindikationertydliga etteller mindre
borrhål hittaförsnedanedåt ellerochlutande attplan sätter ettett par

i borrkär-krossat bergsprickor ellerHittarsprickplanet djupet. man
totalförRiskenbekräftad.på ungefär ställerätt enanses prognosennan

femtiode förstakanske intespricksambandfeltolkning är metemastorav
500300 tillsprickindikationerna liggerbetydandekan närned men vara

i berget.meter ner
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Äspö berglaboratorium kanskehar sprickzoners lutning ingenFör som
med målsättningprimär betydelse, hänsyn till projektets utvecklaattmen

med förhållandenkarakterisera berggrunden avseendemetoder att av
förhållandeförefaller viktigt ha blivit allt-vikt för djupförvar, ett attett

modelleringsarbete.för enkelt avfärdat i SKBs
.

åsikt flera förbiseendenSKB bör enligt KASAMs gardera sig sätt mot
långtgåendealltför förenklingar vid kommande modelleringareller av

Äspöarbetenakandidatplatserna och använda de fortsattaberggrunden
för förbättra sin modelleringsteknik.bl.a. att

utformasSKB bör studera hur borrningsprogram behöver förett att-
konfidens verifiera avsaknad förekomstmed tillfredsställande resp av

betydande vattenföring, framförallt flackasprickzoner med zoner.
sprickgångar igenfyllda spröda ellergäller lätt-Detsamma ärsom av

därför förändringarvittrade material och kan vidöppnas spän-som av
grundvattenkemin iningsfáltet eller berget

två pååtminstoneDet bör varandra oberoende insatser model-göras- av
lering berggrunden.av

Båda skall förutsättningslöst. Kompletterandemodellerna prövas- un-
dersökningar skall för belysa skillnader i tolkningarnagöras att av
undersökningsresultat och i modellerna.

kvarstår exempelvis hos, ochDär osäkerheter egenskaper lägenom
strykningar sprickzoner eller bergets egenskaper i block- ochomav
detaljskalor de konservativ tolkning.skall ges en

påpekande valideringSKI uttryck för liknande uppfattning i sitt attger en
modellutfallmodell innebär jämföra med värdenän mättaattav en mer

måsteSKI Gransknings-PM sid 174. Modellen i första hand utvecklas
frågeställningarna,med på exempelvis isikte de centrala heterogeniteter

berggrunden, deras geometri och frekvens omständigheter kansamt som
exempelvis för-dessa heterogeniteter karaktär orientering ige ogynnsam

hållande till bergets huvudspänningar.
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under-naturligtvismodelleringoch ärviktigalikaMinst prognosersom
förunder-resultatenkorrektaochrelevantasökningmetoderna. Ju avmer

modellerna.ochblirbättredesssökningarna är prognoserna

etappmål lvälhurgenerella slutsatserdratidigtför upp-Det är att om
kontrol-inte kunnatharförundersökningama ännuResultatenfyllts. av

tunneldrivningenlång sträckaeftersomutsträckningi fullleras aven
från tunneldriv-erfarenheterdömadockförefalleråterstår. Det att av-

till-dennasamband medgjorts imätningardeoch omningen somsom -
urskiljahåll inte klarar attmetoder närageofysiska ävengängliga av

indi-destrukturerreflekterandemångastråk bland devattenförande
kerar.

throughÄspölaboratoriets 25-92-18 Passage water-ReportProgressI
frånresultatredovisas1993februariutgivenzonesfracturebearing
Avtunneldrivningen.samband medgjordes islagolikamätningar somav

reflek-mängdframgåri dennaoch 6-95-2 att4-2, rapportfigurerna en
dock iendastseismik. Detoch ärradarhjälpmedregistreradestorer av

stråk. Ivattenförandemedsammanfallitreflektornfall ettenstaka som
gjordesdäreftersomÄspö-tunneln registreringarnakunde sorteras upp

sorteringenvattenflöden. Denmätningarochborrningarmängd aven
kandidatplatsunder-borrhål videnstakamed hjälpintekan göras enav

sökning.

Äspö visar dessutomundersökningarandra attfrån ochErfarenheter en-
finnagällerdettillförlitliga vatten-heller närborrhål inte attärstaka
sprickomaställen där ärsprickornakorsasprickstråk. kanDeförande

ochsammanpressade torra.

förvarsnivå ställa tillkansprickstråk på storavattenförandeFlacka, pro-
deslutförvaretförlokaliseringsarbetetkommandei detför SKBblem om

ellermed sprödasprickgångarförgälleri tid. Detsammainte upptäcks
lokali-metodertillförlitligaidag ingafinns attmineral. Detlättvittrade

påmöjligendessa slagberggrunden äniheterogeniteter annatavsera
omfattande bormingsprogram.håll medochnära ett

FoU-ProgramDetaljeratunderlagsrapportendettamedvetetSKB är om
problemet.vidsärskild viktlägger ingensid 130,1993 1998, men-
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uppmärksamhet detta betydanderåderKASAM SKB ägnaatt stor pro-
Äspö eftersomutmärkta möjligheter bearbeta det,SKBblem. attger

Äspös bådatillgång till dessa heterogeniteter ochberggrund typer avger
för utveckla ochekonomiska och personelladeSKB har attresurserna

sedan Validera metoderna ochoch signalanalys ochfinslipa mätteknik
registrerade reflektorerna.undersökning deanalysen genom av

Äspö sådanaprioritera undersök-sitt fortsatta arbeteSKB bör vidare i
information data till i tiden närliggandeochningar och försök gersom

platsundersökningsmetodik ochområdena säkerhetsanalys,behov inom -
djupförvaret.konstruktionmetoder samt av
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Övrig FoU-verksamhetstödjande9.

Allmänt9.1

stödjande FoU-verksam-för den fortsattagrundstenarnaSKB beskriver
det detal-underlagsrapporteninledningskapitlen l.5 iiheten omett av

1993-1998.jerade FoU-programmet

fördet fortsatta arbetetgenomförda studier ärSlutsatserna ut-attav
på alternativ. Härigenombör inriktasdjupförvarformningen ettettav

målinriktningen i utveck-ochkoncentrationenuppnås erforderligaden
projekteringsarbetet.lings och

kompositkapselnväljs den kkapselalternativenstuderadedeAv s
fortsattahuvudalternativ i detBWR-element12rymmande som

arbeten...

enligtbibehålls utformningenförvarsutformningarnade studeradeAv
för fortsatta arbetet.huvudalternativ detKBS-3 som

SKBtillstyrker KASAMyttrandeframgår 4 i dettakapitel attSom av
förvar KBS 3-typ.fortsatt utvecklingsina insatserkoncentrar ettav av

pånågra tidsperioder koncentreratsunderTidigare har FoU-programmet
sammanhållna redovisningar KBS-konceptetunderlag förskaffaatt av

reaktillföra bränsle tillansökningarstöd förvilka använts att nyasom
avkrävtsinteutformningochvalt platsSKB har systemettorer. menav

och utföranden. Det harmöjliga platserolikajämförande analyser av
någonpå platsnågot utförandedet finnsvisaräckt för SKB attatt som

FoU-verksamheten hu-harmellantidemasäkerhetskraven. Itillgodoser
karaktär.orienterandestudieromfattatvudsakligen av

skallverkställighetsfas. När SKBin igårArbetet sättannatett ennu
tillstånd förochdetaljundersökningartillstånd föransöka senare omom

pådelvis krav kunskaps-demonstrationsskala tillkommerförvar iett nya
två med preliminärt kon-eller platserhaSKB kommerunderlaget. treatt

intevälja emellanberggrundsegenskaper avgörstaterade ensamtatt men
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valet. I samband med MKB-behandlingen krav kommakan ställasatt som
inte framträdande vid de tidigare granskningarna KBS-rappor-var av
terna.

Ett de iögonenfallande dragen SKBshos Detaljerat FoU-pro-mestav
påverkats1993-1998 det så obetydligt SKBs omlagda pla-är attgram av

nering och de slutsatser SKB dragit SKB 91. Programmet iav av ser
det alltid gjort. KASAM saknar klargörande beskriv-stort sett ut som en

ning hur verksamhetenFoU- skall fasas ihop med de aktiviteterav som
ingår i den planerade verkställighetsfasen.nu

KASAM diskuterar i det följande den stödjande FoU-verksamheten uti-
från några de krav kan förutses bli ställda redovisningar införav som
beslut de kommande anläggningarna. redovisningar riktar sigDessaom

två målgrupperfrämst till de specialistkunnandemed skall granskasom-
de tekniskt inriktade säkerhetsrapporterna de detta specia-samt utansom,
listkunnande, skall medverka i MKB-processen och fatta beslut med

målgrupperMKB-rapportema underlag. Båda dessa kan ställa kravsom
fåredovisningar betydandeSKB kan besvär med tillgodose.attsom

SKB har erfarenhet specialisternas återkommandekrav deav genom
granskningarna FoU-programmen. fler detaljer SKB medJu ochtarav
redovisar frågor fåri sitt desto fler i yttrandenSKB olikaprogram av
remissorgan anlitas i granskningen. den bakgrundenDet är motsom
förståeligt års utgåva1992 det detaljerade FoU-programmet följeratt av

tidigare spåren. Frågorde i ställs anledningmed be-ettsom av program
hovet såbesvaras och kommer igen i eller form isätt nästaen

Hittills har de uppmaningar forskningsinsatser SKBprogram. somom
fått sig till del Få någraökat minskat i antal. forsk-änsnarare om ens
ningsuppslag avföras för frånhar kunnat dagordningen.gott

frånSKBs konstruktionsfilosofi för slutförvaret har början varit att
såbygga in mycket säkerhet möjligt i de tillverkade barriärema. Desom

slutsatser dragit denna SKB for-SKB har säkerhet i 9l-rapporten harom
mulerats på såmed sikte kommande val kandidatplatser SKB skallattav

såha fria händer möjligt i dessa Slutsatsernaval. i SKB 91som om
kraven berggrunden alltför långtgående, kapitel 7.5 i dettaär ytt-se
rande, och kommer enligt KASAMs bedömning inte godtas i de kom-att
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fördemanvända attförsökerSKBNRLenligtprövningarnamande om
SKBplatsval.tvivelaktigtgeologisktbekvämtpolitisktlegitimera ett men

med full-säkerhetsanalysomfattande merendärförmåste göra meren
till-starkaDescenarier.beräkningsförutsättningaruppsättningständig

sigvisa vär-analyssådanefter attkommer ävenbarriärernaverkade en
kanplatsvaltvivelaktigt menlegitimerainte ettkommerDedefulla. att

kommerSKBdetaljinformation attdenförenklade krav sommedge
detaljplatsundersökningama.resultatredovisabehöva avsom

åt-finnstidigare,gångdennagranskningsyttranden,och somremissvarI
forskningsprogram-gällervadbristerpåpekandenfrågor ochskilliga om

kapseln,bränslet,användadetbarriärernatekniskadeförmen -
ifrågasättandendessasigbörSKB omåterfyllnaden. taochbufferten an

till dessakommentarernaMenfullt pro-barriärernatillverkade ut.de
tillmed kommentarernajämförtfå programmenändå relativtärgram

kemi.ochgeovetenskaperför

närområdet kom-funktionsanalysförnyadocksåaviserar avSKB att en
planerarSKBsäkerhetsanalys attför den1996under somgörasattmer

tillstyrkerKASAMdetaljundersökningar.NRL-ansökanfram för omta
tidstillmed hänsynoptimistisktidsplanenfinnersatsningdenna men

valide-behovetochkapselnprovningochkonstruktion aförplanen av
kapslarna.förberäkningsmodellenring av

begynnan-efterförloppetundersöka ettdetviktigtSärskilt attvarasynes
uppkommer,påkänningarVilkakapsel.inläckagede vatten genom enav

stålet, delskorrosionmedsambandgasbildning i genomavdels genom
Detstålet korroderar.efterhandstyvhetkapselnsförsvagningen somav

inträngandedet vattnetbalanserasbörgrundvattentrycket menavyttre
balanserasbentonitensvällandedenöverförstrycklitostatiskadet avsom

transportmotstånd.kapselnsefterhandförsvinnerkapselnDeformeras
SKBdetta.konsekvensernaillustrerar91-rapporteni SKB avFigur 9.1
verk-provningförstörandeförgenomföra avbehövakan ett program

förvaringen,underuppkommakanbelastningsfallunderkapslarliga som
scenarier.olikaförkapselnberäkningsmodellersinaValideraför avatt

närområdetberäkningsmodell förbestyrktandrapå och sättdettaEn
begrän-starktkommergeosfärentill attutläckagetbekräftar varaattsom
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scenarier, skulle SKB möjlighet rymligai alla frekventa sättaattsat ge
påverkarför de egenskaper hos berggrundenacceptansgränser tran-som

radionuklider geosfären. Dessa acceptansgränser ärsporten genomav
ingårsamtidigt gränsvärden för de isamtidigt eller parametrar somger

Sådana gränsvärden skulle dels kunna användassäkerhetsanalysen. som
acceptanskriterier för berget KASAM behövsunderlag för de som menar

detaljundersökningarna avsnitt 7.6, dels kunna användasinför se som
påpå detaljkaraktäriseringen berggrunden denunderlag för kraven av

förborde slutligen det möjligt SKBplats detaljundersöks. De görasom
sparlågapå förforskningsinsatser ochsätta parametraratt somprocesser

något avgörande inflytande säkerheten.inte hakan visas

kraven berggrunden.upphäver Berggrun-betyder inteDetta att man
funktion oberoende barriär. Men detden fortfarandehar sättersomen

SKB behöver berggrunden och där-för vadkvantitativa gränser veta om
åstadkomma sitt förför SKB behöver inommed vadgränser program

Stödjande FoU.

med forskningen SKBSKB kan upphörabetyder inte heller närDet att
måstedemonstrationsdeponeringen. Precis för SFRfått tillstånd till som

långlivat avfall d.v.s. kärn-slutförvaret förSKB för SFL använtäven
sparlåga.gångi ellersikt ha forskningsprogrambränsle längre

har hittills inte visatsinformationMKB-aktörernas krav sättsamma
svenska förordningarnaförarbetena till despecialisternas. l omsom
alternativa handlingslinjer.skall redovisaMKB uttrycks MKBatt en

alternativjämförande analyser inte barakan innebära kravDetta av
Ävenockså för KBS demon-till KBS alternativ inom3 utan omramen

fortsattafrihet för förbättringar i destrationsdeponeringen rimligger en
utvecklaslutförvaringsstegen, handlar verksamheten väsentligen attom

någon från liggerengångsteknik förebild länderdet finnsutan att somen
opinionsbildare kan behövaföre utvecklingen. Beslutsfattare ochioss

ocksåinte bara säkertredan det första ärövertygas utanatt steget nogom
forDokumentet Final Guidelinesväl valt bland tillgängliga möjligheter.

Statement the Nuclearof Environmentalthe Preparation Impact onan
Fuel and Disposal Concept utgivet i 1992Waste Management mars av
the Federal Environmental Review Panel i KanadaAssessment ger exem-
pel på frågor ide kan bli nödvändiga besvara MKBatttyper som enav
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detaljundersökningarna. SKB börförinkapslingsstationenför stu-resp
förhållan-för svenskatillämpligai de delardokumentdera detta ärsom

den.

målgrupper innebär enligtolikaredovisningar tillbehovDessa av
i det föreslagna FoU-kompletteringarbehovbedömningKASAMs av

avsnitten i detunder de olikaåterkommer till dettaKASAMprogrammet.
följande.

kommentarerOmrådesvisa9.2

bränsleAnvünt

bräns-teoribildning det användaochundersökningarExperimentella om
år inslag i SKBsprioriteratsedan tiokorrosionsegenskaperlets är ett

ochprioritering väl motiveradfinner dennaKASAMFoU-program. ar-
genomfört.planerat ochbedöma, välså långt KASAM kanbetet hittills,

sådant säkerhetsanalysenunderlag tillskallBränsleprogrammet somge
bl.a.solitt underlagsin skall kunnadenna i utgörabehövs för ettturatt

syftet behöverUndersökningar i detslutförvaret.förvid platsvalet av
föreliggerså iresultatenlokaliseringsprogrammetmedsamplaneras att

platsvalet förskjuts.så förtid tideneller att

betydelsetänkas bliundersökningar kanpå sådanaexempelEtt som av
på bränsletsi grundvattnetolika salthalterinverkanför platsvalet är av

litofrigörelse. Om grundvattenradionuklidersolikaupplösning och av
visar sigvittringsprodukteruppsaltateller djupvattentyprinahavstyp av
vanligengrundvattenmildaför bränslet detkorrosivt än somvara mer

djup dettaoch femhundrahundra ärmellanförekommer meters ettca
plats och för slutför-val djupbeaktas vidförhållande behöver avsom

varet.

salthalt bränsleprogrammet.frågan ibehandlar inteSKB vattnetsom
påverkarhuvudfaktorer korroframhålls deVattenkemin somsom en av

någoninte uttrycklig referensdetanvända bränslet,sionen det gesmenav
observerats i SKBsgrundvattenkeminvariationer itill de provtag-som
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i kommerTyngdpunkten experimentprogrammetningsprogram. att
sid ireducerande grundvatten 47i anaeroba ochligga på exponeringar -

tillbör utvidgaSKBdetaljerade FoU-programmet.det programmet att
såväl reducerandeoxiderandegrundvattenomfatta saltaäven typ.somav

i medspelat sin roll ochemellertid inteharBränsleprogrammet att ettut
och inte sedan detdemonstrationsskala har lokaliseratsslutförvar i ens

försjälva källan utsläppkeramiska urandioxidentagits i drift. Den är av
eftersomutsläppsamtidigt effektivradionuklider. Den spärrär moten

osäkerhet korro-finns fortfarandesvårlöslig Detiden är storvatten. om
frigörelse-radionuklidersurandioxiden och olikaförsionshastigheten om

SKB3.2i dedenna osäkerhet. Om91 illustrerarFig gynnsammastesätt.
som tiden kan bekräftas,funktionomvandlingför bränsletskurvorna av
för bidrag tillbarriärernasde övrigabevisföringenminskar kraven

ocksåfrån biosfären. kommerradionukliderna Detisoleringen attav
sådana beräkningsförut-riskerna vidframräknadereducera de extrema

djupgåendeexempelvissäkerhetsanalysen,förscenariersättningar
den geologiska bar-kortsluterintrång i förvaringsberget,mänskligt som

möjlig-och kanförtroendet för förvaringenÖka öppnariären. börDetta
förenk-förvaringssystemet iförenklingarheter för etapp;senareenav

ifråga, kanlångsiktiga behöversäkerhetenden sättaslingar attutansom,
operativa fasen.densäkerhet i arbetena underochmedge enkelhetökad

den tidsperiodsträcker sigbränslestudierna utöverperspektivDetta
detKASAM1992,FUB-Program1993-1998 täcks ansermenavsom

längre siktbränslestudierna planeras änangeläget de fortsattaatt sex
många fallbränslematerialet istudiernaår, empiriskaeftersom de av

långa mätserier.kräver

buffert

tillämpningar injek-andrabuffert och förbentonitenStudierna somav
har bedri-borrhål, pluggning schaktåterfyllningtering sprickor,i avav

BentonitenKBS-arbetet.börjanledning sedan ärvits under kompetent av
ifrågasatts ochallt harKBS 3-konceptet. Nästanunikt inslag i annatett

gått skottfrii allmänhetBentoniten haråtminstonealternativ utretts.
Även granskningsinstitutionen integranskningama.tidigarede omgenom

ståför intedet. SKB bör,MKB-institutionenkanhar göra attreagerat,
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jämförelsematerialfrågar, sammanställanågondagsvarslös den samt
scenarier.buffertmaterial för olikaalternativafunktionsanalysergöra av

kring bentonit-i kommentarerförekommitifrågasättande har likvälEtt
behålla svällningsegenskapersinabentonitKommer attprogrammet.

berggrundenlångvarigt i den granitiska svenska

inom SKBs bentonitprogramledande forskarendenPuschRoland ärsom
kontakt med salt-anmärkt i riklig90-44Tekniskhar i SKB attrapport

övergå fullständigttill illitkaliumhalt kan bentonit nästanmed högvatten
kan tillräckliglågaår vid Dettainom även temperaturer.tusen vara an-

grad-blir bentonitenkonsekvensernautreda vilkaledning för SKB att om
övergår i styv lera.vis en

Ändrasleransprickorsådan illitisering risk öppnasGer att genomen
Är inte kapselgropsorptionsegenskaperochdiffusionskoefficienter en
svälla vid vätning ochhålrum bufferts egenskapstabilt attattett en

kapselkonstruktionenmed denhålrummet obehövlig ochärstaga nyaupp
Är illit fullt till-inte exempelvisriskmomentinnebärkanske ettrentav

funktionskravför de högaoch sorberanderäckligt vattentät motsvaraatt
tillverkade barriärernaställer deSKB med all rätt

Berggrunden
ochGeovefenskaper Kemi i FoU-programSKBs

många det syftar tillomfattarBerggrundsprogrammet ytterstgrenar men
grundvattnetsförstå beskriva de faktorer bestämmerochatt sam-som

förändras iberggrunden och hur dessa kanoch rörelser imansättning
förstå och beskrivatillsyftarframtiden. Kemiprogrammet ytterst att

mine-radionuklider, grundvatten ochväxclverkningarna mellankemiska
ställning i deBåda centralharralen i berggrunden. gettsprogrammen en

slLitförvaringstekniken.utvecklingförflesta länders avprogram

såbedriver omfatnågot SKBförbryllandekan dockDet ettattses som
egenskaper, för studiersprickorsför karaktäriseringtande avprogram

spårförsök förhjälp och utvecklingtransportmekanismer med avavav
visatenligt SKB 91 sig hageohydrologiska modeller, när attanserman
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relativtberggrundenradionuklider ärförtransporttiden un-avgenom
säkerheten.betydelse förderordnad

ârÄven exempelvis 1000kapslarnakravblygsammatämligenmed -
år totalförminst 10000ochgrundvattengenombrottförstatill upp-av

endastgrundvattenkontakt kommerefterbränslematrisenluckring av -
år100 000halveringstidermed överfissionsprodukter och transuraner

kapseln ochår hinna24000halveringstidenPu-239 med utatt ursamt
såsönderfallit. Medinnan demängdernämnvärdaibentonitengenom

under-berggrundentransporttidenfårhalveringstiderlånga engenom
radio-likaiutläckandeflesta ärämnen settbetydelse. De stortordnad

år för demår 100000år, 1000 eller10tagit att tadet harantingenaktiva
något förbetydatransporttidenkanMöjligenberget.sig genom

tillradium-226exempelvisdotterprodukterkortlivadefråndosbidrag --
bithunnit väg.långlivade aktinider ensom

någonår endastochhundratusentalshåller procentikopparkapslamaOm
långsamt ochupplösesbränslematrisentillverkningsfel, yttersthar omom

alltså slutsatsSKBsförefallerbehåller struktursinlångsiktigtbentoniten
för dettaförutsättningen är attviktigastebefogad. Den pro-gemensamma

komponenteraggressivahaltflödesmängd ochgrundvattnetsdukten avav
undersökningarså prioriterafallilåg. bordeSKBtillräckligt somär

sinalågt, fortsättatillräckligtvadfastställa är samtsyftar till un-att som
sker.aggressiva komponentertillförselnhurdersökningar avav

geovetenskap-sinhandi förstaSKB ägnabörUtifrån detta resonemang
forskningliga

grundvattenmängdflödetbestämmametodervidareutveckling att avav-
förvarsutrymme,potentielltettgenom

frångrundvattenikomponenteraggressivahalterbestämningar avav°
landet. Dettaidels innekustendelspå platserolika näradjupolika

igrundvattenförorenatförstå deSKBkan hjälpa att processer som
grund-prediktionerfå förunderlagoch därigenomvår berggrund av

kandidatplats,förändringarmöjligavattnets en
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påför redagrundvattenrörelser i regional skalakartläggning att ta° av
på förvarsdjupgrundvattnet ettderaförutsättningarunder vilka är

lokala topograñn det hittills vanligastedeneller styrsstagnant an-av
frånstorskalig grundvattentransport inlandetdeltar itagandet eller en

prediktera dehjälpa SKB vilkakanhavet. Detta attmot ovanav
framtidsscenarieruppkomma i olikaförändringarna kannämnda som

istiderexvis

påverkningar istidsrelaterade ellertektoniska,studier defortsatta- av -
ändra sprickmönstret ochkan väsentligtorsakade förvaret somav -

i berggrunden,därmed grundvattenrörelserna

ovanstående föreslå geolostudier utveckla ochmed resultatenatt av°
djupförvaret.kandidatplatserna förkriterier förgiska
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Tidsplaner10.

pla-SKBsanmärktyttrandei dettaställen attandra nyaKASAM har
få fullthunnitden intesåbeslutatsha genom-förefaller sent attnering att

beroendeninbördesochkopplingarfinnsDetprogramskrivningen.islag
uttryck i be-tilltydligtkommitinteFUD-arbetenadelarnamellan somav

starktsärskiltslår1993-1998. Dettaverksamhetenskrivningarna av
tidsplaneringSKBsigenom

stödjandedenvarandratill ärkoppladeverksamheten ärDelar somav
Äspölaboratoriet, ochkonstruktionenvidarbetenaFoU-verksamheten,

inkaps-lokaliseringensäkerhetsanalysen,kapslarna, avprovningen av
byg-detaljundersökningama samtkandidatplatser,valetlingsstationen, av

demonstrationsanläggningen.respektivainkapslingsstationengandet av
delar.dessakapitlenikopplingarnågra dessahar omKASAM nämnt av

total-behöver göraSKBillustreraförräckakan att enexempel attEtt
1992.i FUD-Programtidsplanering presenteratsdenöversyn somav

detaljundersökningar-tillleder framhändelsekedjorna startEn avsomav
följande sätt:kan komma utatt sena

kap-tillverkningenförmetodutvecklingoch avbedriverSKB process-
1992.FUD-Programi1-3i figurtidsplanenenligtexempelvisseln,

förbelastningsprovförprovkapslar attrepresentativatillverkarSKB2.
i7.5avsnittkapselnhålgåttdetsedanhändelseförloppetbelysa

felfunk-förunderlagbehövaskanSådanayttrande.detta somprov
kapsel.skadadscenarieanalyskapselntionsanalys av

slut-säkerhetsanalysfullständiginlämnatochfärdigställer avSKB en
kon-bestämmerSKBinnanskall görastill SKI. Dettaförvaringen

tillhemställanSKIskapselnförteknikochstruktionsförutsättningar
ochSammanfattningutvärderingsrapport6 i SKIssidregeringen

slutsatser.



76

elektronstrålesvets4. SKB beställer konstruktion och tillverkning av
görasprojekterar inkapslingsstationen. Kan förränsamt SKBm.m.

bestämt sig för tekniken för kapseln.

SKB operativ säkerhetsanalysgör inkapslingsförfarandet bl.a.en av
efter provning elektronsvetsningstekniken och kontrollmetoderav av
för svetsfogarna. kanDetta knappast förrän elektronsvetsmaski-göras

i provdrift någraochär provkapslar tillverkats och kontrolleratsnen

SKB inlämnar ansökningshandlingar inklusive MKB för lokaliseringen
MKBninkapslingsstationen. skall redovisa alternativ bl. vad gäl-av a.

ler lokaliseringen. Lokaliseringen till CLAB SKBJänkt sig, ärsom
inte avgjord på förhand.

Tillståndsärendet7. behandlas och efter regeringsbeslut.avgörs

händelsekedjaFörst efter denna i seriekoppladär kan SKBstort settsom

söka tillstånd till detaljundersökningar eftersom förMKBn detaljun-
dersökningama måste redovisa de följdaktiviteter kan bli ettsom re-
sultat bifall till ansökan och de följdaktiviteterna beror in-av av om
kapslingsstationen lokaliseras till CLAB eller till demonstrationsan-
läggningen.

Eventuellt kan det bli nödvändigt driva tillståndsärendena för inkaps-att
lingsstationen och detaljundersökningarna påparallellt grund kravet påav
redovisning i MKBn alternativa lokaliseringar. Eftersom de al.-av en av
ternativa lokaliseringarna inkapslingsstationen demonstrationsan-ärav
läggningen, skulle detta kunna utvecklas till ovanligt komplicerad till-en
ståndsprövning.

Det förefaller KASAM uppenbart SKBs tidsplaner i FUD-Programatt
1992 orealistiska vadär gäller den sexårsperioden.närmaste KASAM går
därför inte in de tidskopplingar SKB borde ha gjort exempelvissom

Äspöarbetenamellan viktiga programinslag i och utvecklingen de-ettav
taljundersökningsprogram för lokaliseringen demonstrationsanlägg-av
ningen.
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tidsplaneringSKBs har SKBsVid tidigare granskningar FoU-programav
gång betydelsefull eftersomdenrelativt obemärkt. Denna ärpasserat mer

för till-bindande ställningstaganden ochinnehåller tidpunkter förden
detaljundersökningarna berörståndsprövningar inkapslingen och somav

infallerenligt SKB inom dentillsynsmyndigheterna och närmastesom
påockså på ställt kravsexårsperioden. detta ochoch SSI harSKI reagerat

redovisningföre lagstadgade FUD-program-redovisningar nästaextra av
sig onödigt tidigt ställda. För skapakrav kan visa1995. Dessa attmet

uppfattning nödvändigt SKBdet enligt KASAMsklarhet detta är attom
ochgenomgång revision sina tidsplaneringående ochgör presen-aven

i 1994.förslagsvisför myndigheternadem senastterar mars
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