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Förord

Denna kunskapsläget på kämavfallsområdet den femte i serienrapport ärom av
kunskapslägesrapporter från KASAM till regeringen. De tidigare rapporterna
publicerades Allmänna Förlaget år 1986 ISBN 91-38-09767-2, år 1987genom
ISBN 91-38-009938-1, år 1989 ISBN 91-38-12264-2 åroch 1992 ISBN 91-
38-12749-0.

Rapporten inleds med kapitel anknyter till samhällets roll i avfalls-tre som
hanteringen. Därefter refereras och kommenteras kortfattat de fyra seminarier

i KASAMs regi hållits under de åren. Avslutningsvissom senaste tre ges en
översikt läget kämavfallsfrontenöver i omvärlden.

Samhället
kapitelI 1 försöker KASAM reda vilka beslut finns fastlagda i skriftut som

från regering och riksdag vad gäller kämkraftsavvecklingen. Den diskussion om
kärnkraftens framtid åter börjar fart grundas underlag varie-ta ettsom nu av
rande hållfasthet. För dem för kämavfallets hantering och slutför-som ansvarar
varing frågan det bortreär parentestecknet vikt. Den nuvarandestorom av
planeringen baseras kämkraftsepoken väl definierad tillär sin längdatt och

vi ganska exakt vilka mängder avfallatt vet skall omhand itas närsamtsom
Äventiden olika hanteringsinsatser behöver finansieringssystemetgöras. är upp-

byggt utifrån baseras välett avgränsad kärnkraftsperiod iresonemang som en
landet.

Kapitel 2 knyter till debatten kring lokaliseringen slutförvar föran ettav an-
kämbränsle, frågorvänt där innebörden det kommunala aktualise-om vetotav
Farhågor har framförtsrats. ganska enkelt skulle kunnaatt tvingastatenom

fram lokalisering den berörda kommunens vilja. Förslag harmot förtsen t.o.m.
fram till regeringen nuvarande regler borde ändras så det skulle bliattom att
omöjligt för bryta kommunalt KASAMstaten haratt det angelägetett veto. sett
med kort klarläggande innebördenett gällande bestämmelser vad gällerav av nu
möjligheterna för kommun utnyttja sin föreslagen lokali-att vetorätten mot en
sering.

Under 1994 ombads KASAM sig den s.k. Kämbränsle-att överyttra
fondsutredningens betänkande SOU1994:l07, Säkrare finansiering framti-av
da kämavfallskostnadef. Eftersom KASAM inte har ekonomisk expertis,egen
ordnades istället mini-seminarium med inbjudnaett ekonomiskatre experter
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med särskilt intresse för och erfarenhet långsiktig kapitalförvaltning. dis-Denav
kussion seminariet genererade fick sedan ligga till grund för KASAMs ytt-som
rande. Eftersom hel del nytänkande finns med både i betänkandet och i raden en
olika remissvar betänkandet, har KASAM det lämpligt sammanfattaansett att
delar diskussionen kring finansieringen de framtida kämavfallskostnader-av av

i särskilt kapitel kapitel 3.ettna

KASAM
KASAM har hållit hel serie seminarier icke tekniska frågor i anslutningen om
till slutförvaring kämavfall:av

Etiskt handlande under osäkerhet 1987-
SKN Rapport 28, sammanfattat kunskapslägesrapporteni 1987nr

Beslut under osäkerhet 1989-
SKN 45, sammanfattat kunskapslägesrapporteni 1992rapport nr

Acceptans Tolerans Delaktighet 1992- - -
SOU 1993 8

Miljökonsekvensbeskrivningen och dess roll i beslutsprocessen 1994-
SOU] 995 Kârnavfall:XX och Miljö beräknas utkomma,
hösten 1995

kapitelI 4 de sammanfattande slutsatserna från det s.k. acceptanssemina-ges
riet i Saltsjöbaden år 1992. Frågan hur skall uppnå planerna på käm-attman en
avfallsanläggning kan allmänheten och framförallt lokalbefolk-accepteras av av
ningen kommer alltmer i fokus. Steg för går via passiv tillvägensteg acceptans
aktiv delaktighet. Detta grundvalen för hela MKB-processen.är
Acceptansseminariet år 1992 kan utgångspunktema för MKB-se-ses som en av
minariet år 1994.

Kapitel 5 sammanfattar det internationella seminarium MKB iprocessenom
samband med lokalisering kämavfallsanläggningar, hölls under dagartreav som
i Luleå i oktober 1994. Seminariet, ordnades KASAM ekonomisktmedsom av
stöd från Kärnkraftinspektionen, Strålskyddsinstitutet, Naturvårdsverket och
Kommunförbundet, hade hundra deltagare. Det internationella inslagetnära
kom från Finland, Nederländerna, Kanada och U.S.A. Halva seminariet hölls på
engelska med simultantolkning till svenska halvaoch hölls på svenska tolk-med
ning till engelska. Förutom deltagare från berörda departement, myndigheter,
organisationer och kämkraftindustrin deltog antal kommunpolitiker ochett stort

Östhammar.-tjänstemän från Oskarshamn, Storuman, Malå och Miljö-
konsekvensbeskrivning har införts relativt i svensk lagstiftning och bestäm-sent
melserna utformade. Det dock viktigt Sverige harär ännu ärvagt att notera att
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lång tradition administrativ öppenhet. Offentlighetsprincipen etableraden av är

sedan århundraden. Ett viktigt syfte med MKB, beslutsprocessengöraatt öppen
och genomlyst, ligger därför helt i linje med svensk tradition. Inom KASAM
uppfattar vi dock behov tillgodogöra erfarenheterett stort utifrånatt ochav oss

själva vår lagstiftning på områdetatt stringent fonn. Slutrapportenge en mera
från seminariet under produktionär parallellt med denna kunskapslägesrapport
och komma i bådeväntas svensk och engelsk version underut hösten 1995.

Förutom MKB-seminariet hölls under 1994 två seminarier kring teknisktmer
betonade frågor. Kapitel 6 sammanfattar det internationella seminarium om
konstruktion och tillverkning kopparkapslar för slutförvaring kämanväntav av
bränsle, hölls i Sollentuna under två dagar i april 1994 med fyrtiotal del-som ett

Seminariet arrangerades KASAMtagare. i samarbete med Kärnkraft-av
inspektionen. Där diskuterade våra svenska dessa frågor med kollegorexperter
från bl.a. Finland, Storbritannien och U.S.A. Att tillverka tjockväggiga koppar-
kapslar, kontrollera dessa fria från tillverkningsdefekter,att äratt fastatt svetsa

lock i så tjockt kopparrnaterialett och kontrollera kvaliten sådanatt svetsen
är inte har erfarenhet inom industrin.stor Mycketprocesser arbetesom man av
pågår mycket återstår också utveckla och demonstrera.attmen

Kapitel 7 sammanfattar det nordiska geologiseminarium hölls med ettsom
femtiotal deltagare i Göteborg under två dagar i september 1994. Seminariet,

behandlade acceptanskriterier för berggrunden vid djupsom geologisk slutför-
varing kärnbränsle,använt ordnades KASAM i samarbeteav medav
Kämkraftinspektionen. Seminariet hölls svenska hade deltagareävenmen
från Finland och Norge. Bakgrunden till seminariet bl.a. de krav irestsvar som
KASAMs yttrande, SOU 1993:67, SKBs forsknings-,över utvecklings- och
demonstrationsprogram, FUD 92, för olikaatt acceptansgränser egenskaper hos
berggrunden på kandidatplatsen måste innan undersökningarnaanges startas.
Gränsvärden och kriterier kan dock endast spegla den kunskap finns i nulä-som

Efterhand denna kunskapget. ökar, måste de utvecklas och ytterligaresom pre-
crseras.

Omvärlden
En fråga belysts i inslagtalrika i massmedia under år desom är storasenare pro-
blem med hanteringen kämavfall föreligger på många håll iav östrasom
Europa. För svenskt vidkommande situationen i vårtär närområde, d.v.s. i de
baltiska länderna och i de delarnavästra Ryssland inte minst i Sanktav -
Petersburgområdet och på Kola-halvön särskilt intresse. KASAM ägnarav-
därför kapitel 8 sammanställning vad känner till kämavfalls-en av man om
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situationen i KASAM följer med intresse detöst. arbete bedrivs densom av
norska miljöorganisationen BELLONA och det samarbete nyligenäven som

Äveninom nordkalottregionen. det finns klart uttalad policystartats attom en
varje land självt måste hand sitt radioaktiva avfall, så kan vi inte blundata om
för de problem finns utanför Sverige ändåstora närasom men oss.

Kapitel 9 översikt utveckligen inom kämavfallsområdetöver i radger en en
länder med vilka vi har viss intressegemenskap inom kämavfallsområdet,en
d.v.s. länder liksom vi åtminstone delvis direkt deponeringsatsarsom av

kämbränsle utan upparbetning. En uppdateradanvänt version sådanav en
Översikt ingår traditionellt i alla KASAMs kunskaplägesrapporter. för årNytt i

EU har inkluderats i översikten.är att

KASAM f.n.har våren 1995 följande sammansättning:

Ledamöter
Camilla Odhnoff, fil. dr, f.d. landshövding ordf.
Olof Söderberg, fil. dr, överdirektör vice ordf.
David Dyrssen, prof. kemiem.
Sören Mattsson, prof. radiofysik
Anneli Salo, fil.lic., f.d. avd. dir. omgivningsstrålskydd

Sandström,Rolf prof. materialteknologi
Jimmy Stigh, prof. geologi
Anne-Marie Thunberg, teol. dr etik
Clas-Otto prof.Wene, energisystemteknik
Lotta Westerhäll, prof. socialrätt

Experter
Nils Rydell, civ. ing., f.d. överingenjör

Åhagen,Harald ing.

Sekreterare
Tor Leif Andersson, docent

NYKÖPINGDirektadress till KASAMs sekretariat: Vitriskestigen 611 63
tel 0155 -21 54 40; fax 0155 2106 32-
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underlaget tillFör de olika kapitlen har följande svarat:personer
Kapitel Lars Foyer f.d. kanslichef i riksdagens näringsutskott
Kapitel Olof Söderberg KASAM
Kapitel Per Anders Bergendahl sekr. i Kämbränslefondsutredn.
Kapitel 4: Olof Söderberg, Anne-Marie Thunberg och Lotta Westerhäll

KASAM
Kapitel 5: Berit Balfors KTH, Mark- och vattenresurser
Kapitel Rolf Sandström och Nils Rydell KASAM
Kapitel 7: Jimmy Stigh och Nils Rydell KASAM
Kapitel Anneli Salo och Sören Mattsson KASAM

Åhagen9:Kapitel Harald KASAM

KASAM överlämnar härmed sin kunskapslägesrapport för 1995 till regering-
en.

Stockholm i maj 1995

Camilla Odhnojf
Ordf., KASAM
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Vad har statsmakterna bestämt om
kärnkraft och kärnavfall

1.1 Inledning

Vilka grundläggande lagbestämrnelser och politiska beslut i övrigt avgörandeär
för det svenska kämkraftsprogrammets omfattning och eljest för hanteringen av
frågor kämavfall och avställning och rivning kämtekniska anlägg-om om av
ningar vilkenI utsträckning har kämavfallsfrågor under år varit poli-senare
tiskt kontroversiella

De politiska besluten kärnkraften har olika formell karaktär. Detta har bi-om
dragit till skapa oklarhet statsmaktemas inställning tillatt kärnkraften ochom

förutsättningarna för framtida kämkraftsproduktion.om
Det finns omfattande lagstiftning området, främst lagen l984:3en om

kämteknisk verksamhet kärntekniklagen. Denna reglerar emellertid inte käm-
kraftsprograrnrnet pâ den förhindrarsätt än uppförandeannat ytterligareatt av
kämkraftsreaktorer.

Statsmaktemas ställningstaganden i fråga de tolv redan befintliga käm-om
kraftsreaktoremas framtid har i stället formen riksdagsuttalanden energi-av om

Årpolitiska riktlinjer. 1980 riktlinjer eller mindreantogs kraftigtsom var mer
förankrade i resultatet den folkomröstning i kämkraftsfrågan ägdeav som rum
det året. De har sedermera preciserats eller modifieratstemporärt genom nya
riktlinjeuttalanden. Till grund för dessa, år 1991, låg överenskommelseett av en
mellan regeringspartiet Socialdemokraterna Folkpartiet och Centerpartiet.samt

Riktlinjer riksdagen har antagit inteär lag formelltsättsom samma som
bindande för regeringen. Detta kan särskilt betydelsefullt i läge med mi-ettvara
noritetsregering. Regeringen fattakan beslut innebär angivna riktlinjerattsom
åsidosätts med verkningar i praktiken oåterkalleliga; detsammaär kan gällasom

den underlåter fatta beslut. I sådana fall löper den emellertidatt risk i ef-om att
terhand drabbas misstroendevotum. liggerDet i det parlamentariskaav
statsskickets regeringen förväntas följa tydligt uttalade anvisningarnatur att från
riksdagen.
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Kärnkraftsprogrammet1.2

inledsKärnkrafisprogrammet

tenni-med dåvarandekärnkraft ellerfredligt utnyttjandeForskning rörande av -
förslag Atom-Sverige år 1945. Enligtaktualiserades inologi atomenergi av-
till börjanAtomenergi, verksamhetår 1947 ABkommittén bildades en varvars

uranfram-fysik och kemiforskning inominriktad på grundläggande samt
bl.a.samarbete medi drift år 1954. Iförsta forskningsreaktorställning. En togs

studierpåbörjade AtomenergiVattenfalldåvarande Vattenfallsstyrelsen av
elproduk-fjärrvärme, delsgällde delsenergiproducerande reaktorer; planerna

tion.
möjligheternai Geneve år 1955från FN-konferensErfarenheter att ut-omen

1955regeringen uppdrafredliga ändamål föranleddeatomenergi förnyttja att
arbetsuppgifterna dettafram förslagatomenergiutredning läggaårs att om

till reaktorpro-konkret förslagutformade inte någotområde. Utredningen mera
kämvärmereaktoreremellertid fem åprogramskiss skulleEnligt sexgram. en

före år 1970, denkämkraftsreaktorernågrauppföras före år 1965 ochkunna
idrifttagning år 1963.första med

årriksdagenbetänkande,riktlinjer, baserade utredningensDe antogsom
hur det fortsattai huvudsak1956:22 gällde1956 prop. 1956:176, L3U

underskulle koncentrerasutvecklingsarbetet skulle organiseras. Resursema stat-
Atomenergi ochför samarbete mellanöppnades möjlighetlig ledning, detmen

atomenergi1956236 utvinnalagenskilda företag. En rätt att m.m.omny
driftinnehav ellertillstånd för uppförande,uppställde kravatomenergilagen

kämbränsle.för bearbetningkärnreaktorer och anläggningar avav
tekniskinnefattande bl.a.kämkraftspolitik,följande årensDe närmast en ny-

och den privatamellanregeringsplanetorientering och förhandlingar staten
knap-kämkraftsprogrammetnuvarandeförbigås. Det ärkraftindustrin, kan här

olika kraftprodu-någraresultatetprogram i egentlig mening utanpast ett av
kärnkraftsreaktombeställningeninitiativ. Det inleddes medcenters av

förytterligare1972 beställdes sju reaktorerOskarshamn år 1965. T.o.m. årl
ochOskarshamn, BarsebäckForsmark,fyra olika kämkraftsverkslägen -

till beslut anvisninginskränktesRinghals. Riksdagens ställningstaganden avom
mån verket i reaktoremasinvesteringsmedel till Vattenfall i den engageratvar

uppmärk-okontroversiella väckteoch ringatillkomst. beslut politisktDessa var
kärnkraftenallmänhet positivaSymptomatisk för den isamhet. ännu synen

framträdande Centerpartisterriksdagsmotion år 1970 tvådär argumentera-var en
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de visserligen med erkännande det fanns miljöproblem borde beak-attav som-

för en planmässig och successiv utbyggnad kärnkraftverk uteftertas av-
Norrlandskusten.

Kärnkraftsjfiâgan politiseras

Kärnkraftsfrågans politisering riksdagsnivå kan dateras till oktober 1972, då
Birgitta Hambraeus c inspirerad synpunkter från professor AlfvénHannesav-

riktade interpellation till industriminister Rune B. Johansson de problemen om-
förknippade med det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. sittär Isom svar

som berörs i avsnitt 1.3 anförde industriministemäven bl.a. avfallsproble-att
inte föranledde någon omprövning det svenska kämkraftsprograrnmet.met av

Statsverkspropositionen 1973 redovisade planer sådan utbyggnaden av
kämkraftsproduktionen denna 1985år skulle hälften denatt motsvara av svens-

elproduktionen.ka Birgitta Hambraeus väckte motion förbud vi-motnu en om
dare utbyggnad för den händelse vid riksdagensdet prövning skulle visa sigatt

utbyggnadsprogrammet skulle medföra risker inte kunde frånatt accepterassom
säkerhets- och miljösynpunkt. Det framför allt riskerna i samband medvar av-
fallshanteringen hon betonade.som

Näringsutskottet avstyrkte formellt motionen, och riksdagen avslog den.sett
På förslag utskottet, diskuterade olika säkerhetsproblem NU 1973:49,av som
uttalade emellertid riksdagen sin mening inga beslut ytterligareatt ut-som om
byggnad kärnkraften borde fattas förrän allsidigt beslutsunderlag, in-ett nytt,av
nefattande bl.a. information forskningsresultat och utvecklingstendenser,om
hade förelagts riksdagen. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna gick

längre och ville möjligheten tillstånd till uppförande eller driftett steg att att ge
kämreaktorer skulle spel för år framåt. Därmed markeradessättas ettav ur en

bestående politisk motsättning rörande kämkraftspolitiken.
Motsättningen skärptes ytterligare år 1975. Regeringen förordade då en fort-

försiktig utbyggnad kämkraften med två reaktorer de elvasatt utöverav som
dittills farmsdet beslut prop. 1975:30. Inga lokaliseringsplatser skulleom nya
i anspråk. Centerpartiet krävde inskränkning tillståndsgivningentas samma av

tidigare tidsbegränsning och kompletterad förbudmedutansom att ut-men nu
nyttja tidigare givet tillstånd, försåvitt inte Statens kämkraftinspektion redanett

Ävenhade medgivit ifrågavarande reaktor fick laddas med bränsle.att
Vänsterpartiet kommunisterna gick i sak den linjen begärde dessutommen en
folkomröstning ifråga utbyggnad kämkmftverk.om av
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Vi Ilkorslagen

Med regeringsskiftet år 1976 kom kärnkraftsfrågan i politikens Decentrum. tre
borgerliga regeringspartiema genomdrev, grundval kompromiss mellanav en
Centerpartiets och de båda övriga partiemas ståndpunkter, den s.k. villkorslagen
1977:140. Huvudbestämmelsen i denna lag gällde reaktorer inteännusom
hade fått slutligt godkärmande för idrifttagning. För sådan reaktor skulleatt en
få tillföras kärnbränsle uppställdes krav särskilt tillstånd regeringen.av
Reaktorinnehavaren kunde få sådant tillstånd under endera två förutsättning-av

Den han hade företett avtal betryggandeatt tillgodo-ar. ena sättvar ettsom
såg behovet upparbetning kämbränsle och han dessutomanvänt hadeav attav
visat hur och helt säker slutlig förvaring det vid upparbetningen erhåll-var en av

högaktiva avfallet kunde ske. Den andra han hade visat hur ochna attvar var en
helt säker slutlig förvaring upparbetat kämbränsleanvänt, kunde ske. Enav
reaktor fardigställd hade inte tagits i drift. denännu För uppställdesvar men ett
mildare villkor inte berörde förvaringen.som

Den sistnämnda bestämmelsen låg till grund för tillståndsbeslutett av rege-
ringen år 1977. Större problem vållade tillämpningen huvudbestämmelsen.av
Centerpartiet hävdade tolkning villkorslagen inte skulle medge besluten av som

tillstånd grundval det projekt avseende upparbetning och slutförvarom av
kämkraftsföretagen hade Sedan denna tolkning hade befunnitspresenterat.som

ohållbar konstaterade regeringen villkorslagens krav gäller Oskarshamnvadatt
3 uppfyllda med undantag vissa ytterligare geologiska undersökningarattvar av
rörande slutförvaringen behövde ske. Den återstående bedömningen överlämna-
des i realiteten till Statens kämkraftinspektion. Frågan ytterligare anslag tillom
Vattenfall för investeringskostnader för de övriga aktuella reaktorema,en av
Forsmark vållade emellertid i oktober 1978 regeringskris ledde till atten som
regeringen Fälldin I avlöstes folkpartiregering.av en

Tidigare under år 1978 hade parlamentarisk energikommission,en som var
resultat den ursprungliga kompromissen inomett Fälldinregeringen fram-av

lagt sitt slutbetänkande. Majoriteten förordade där den pågående kämkrafts-att
utbyggnaden skulle fullföljas. Det innebar antalet reaktorer bliskulle tolv,att
dvs. mindre enligt 1975 års beslut.änen

Rådrum och folkomröstning

Avgörande för kärnkraftsfrågans fortsatta utveckling blev det reaktorhaveri som
inträffade i Harrisburg i Förenta i 1979, veckor efter detstaterna ett attmars par
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folkpartiregeringen hade föreslagit kämkraftsprogrammet skulle begränsasatt
till tolv reaktorer. De politiska partierna enades vidare beslut kärn-attnu om om
kraften skulle anstå till våren 1980 och riksdagsbeslut i frågan skulle före-att ett
gås rådgivande folkomröstning kärnkraftens roll i den svenska energi-av en om
försörjningen. Genom den s.k. rådsmmslagen 1979:335 i juni 1979 infördes i
avvaktan på folkomröstningens resultat förbud tillföratemporärtett mot att
kämreaktor kärnbränsle.

Efter de årens starka betoning avfallsfrågan detsenaste avgörandeav som
problemet i kämkraftspolitiken det generell riskbild tilldrogvar nu en mera som
sig uppmärksamhet.

Såväl villkorslagen rådrumslagen innefattade bestämmelser ersätt-som om
ning för reaktorinnehavares förluster till följd förhindrad respektive försenadav
idrifttagning. Någon ersättning enligt villkorslagen blev aldrig aktuell. Däremot
utbetalades under 1980-talet avsevärda enligt rådrumslagen. Beträf-summor
fande de berörda reaktorema, Forsmark ersättningsfrågan kontro-en av var
versiell; i riksdagen framställdes krav c, vpk omförhandling och reduktion

ersättningsbeloppen.av
Den rådgivande folkomröstningen i kärnkraftsfrågan hölls den 23 1980.mars

Omröstningen gällde förslag. Två dessa, 1tre och innebar avvecklingav nr nr
kärnkraften i den takt skulle möjlig med hänsyn till behovetav som vara av

elektrisk kraft för upprätthålla sysselsättning och välfärd.att Högst de tolv käm-
kraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skulle få användas.som var
Ingen ytterligare kämkraftsutbyggnad skulle få förekomma. Säkerhetssynpunk-

skulle bli föravgörande denter ordning i vilken reaktorema skulle drift.tas ur
Skillnaden mellan de båda nämnda förslagen låg i 2 innehöll del ytterli-att nr en

uttalanden den framtida energipolitiken, bl.a. kärnkraftverk ochgare om att
andra framtida anläggningar för produktion elektrisk kraft betydelseav av
skulle ägas och kommun. Förslag 3 innebarstat avveckling inom tio årav nr av
de reaktorer i drift; övriga skulle aldrig få i drift. I folkomröst-sex som tasvar
ningen flck denna linje 38,7 % medan 18,9rösterna, % tillföll förslag 1av nr
och och 39,1 % förslag nr

Riksdagsbeslut på grundval folkomröstningenav

Kämkraftsavveckling till 2010

I april 1980, några veckor efter folkomröstningen, lade regeringen Fälldin H
fram proposition 1979802179 med förslag till vissa allmänna riktlinjer fören
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energipolitiken. Den innehöll i fråga kärnkraften i huvudsak följande.om
Kämkraften skulle, i enlighet med folkomröstningens resultat, avvecklas i den
takt möjlig med hänsyn till behovet förelektrisk kraft upprätthål-attsom var av
la sysselsättning och välfärd. tolvHögst kämkraftsreaktorer de redan varisom-
drift, färdiga eller under arbete skulle användas under sin livslängd.tekniska-

bedömdesDenna 25 år från idrifttagningen. Ingen kämkraftsutbyggnadvara ca
därutöver skulle ske. Säkerhetssynpunkter skulle bli avgörande för i vilken ord-
ning reaktorema skulle drift. Regeringen framhöll betydandemyckettas attur
insatser inom energiområdet skulle krävas samtidigt med oljeberoendetattom -
minskade stegvis avveckling kärnkraften skulle ägaen av rum.-

Resonemanget reaktoremas tekniska livslängd inte någonhade motsvarig-om
het i de föremål för folkomröstningen. Företrädare för linje 2texter ta-som var
lade emellertid i officiell förebroschyr omröstningen den tekniskt säkraen om
livslängden 25 år.ca

Näringsutskottet NU 197980:70 18 noterade samtliga riksdagspartieratts.
Vänsterpartiet kommunisterna ansåg folkomröstningenresultatetutom att av

borde ligga till grund för inriktningen den framtida energipolitiken. Utskottetav
upprepade propositionens ord det maximala aweck-antalet reaktorer,om om
lingstakt och säkerhetssynpunktemas betydelse.om

Därtill fogade utskottet uttalande:ett eget
Det enligt utskottets mening nödvändigt tidsperiod inom vilkendenär att
avvecklingen skall ske klart livslängd be-Reaktoremas tekniskaanges.
döms enligt propositionen fast25 år. Det bör slås den sistaattvara ca nu

Sverigereaktorn i skall år 2010. Bestämmelser antaletstängas senast om
reaktorer och avvecklingsperiodens införas i lagstift-längd torde böraom
ningen atomenergiområdet. förutsättningar-Närmare överväganden om

och formerna härför kan lämpligen ske inom för atomlagstift-na ramen
ningskommitténs ll979z05 arbete.

riksdagenDetta uttalande ingick i de riktlinjer riksdagen godkände; hadesom
sålunda hos regeringen beställt förslag till preciserade bestämmelser avveck-om
lingen. Att riksdagen skulle slå fast årtalet 2010 hade begärts i socialdemo-en
kratisk partimotion. Moderata samlingspartiet stod inte bakom citeradedet av-
snittet iönskade stället direkt instärnrnande i regeringens dessförslag. Iutan ett
reservation emellertidsades det i fråga avvecklingsperiodens intelängdatt om
förelåg någon avgörande skillnad mellan propositionen och den motio-nämnda
nen.
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Nej till kämvärmereaktorer

Förslagen l och 2 i folkomröstningen talade båda kärnkraften skulleattnr nr om
avvecklas takti den möjlig med hänsyn till behovet elektrisk kraftsom var av
och det inte skulle förekomma någon ytterligare kämkraftsutbyggnadatt ut-

de nämnda tolv reaktorema. Innebar folkomröstningsbeslutetöver också att
kämvärrnereaktorer elproduktion exempelvis s.k. Secure-reaktorer inteutan - -
skulle få introduceras Den gällande atomenergilagen, terminologi an-vars var
läggning för utvinning atomenergi atomreakt0r, bidrog inte till skapaattav
klarhet härom. I motiveringen för avstyrkande motionsyrkanden gjor-ettav par
de näringsutskottet s. 19 uttalande formellt inte ingår fastställdai deett som
riktlinjerna likväl ofta har åberopats:men som senare

Utskottet konstaterar folkomröstningenresultatet innebär byggan-att attav
de secure-reaktorer eller bridreaktorer inte skall förekomma i Sverige.av

Detta uttryckliga ställningstagande användning Secure-reaktorer, vilkamot av
inte upphov till säkerhetsproblem de befintliga kämkraftsreak-ger samma som

kan markera kämavfallsfrågansägas alltjämt tillmättestorema, avgörandeatt en
betydelse för kärnkraftspolitiken.

Kärntekniklagen

Inga bestämmelser kämkraftsavvecklingom

Den parlamentariskt Atomlagstiftningskommittén, enligt riks-sammansatta som
dagens uttalande år 1980 borde utreda frågan lagregler-ing antalet reakto-om av

och avvecklingsperiodens längd, fick inte några särskilda direktiv häromrer av
regeringen. Vissa närbesläktade frågor fanns berörda i de direktiv kom-av som

mittén hade fått vid sin tillkomst. En sådan fråga vad krävdes för att ettvar som
lämnat tillstånd skulle kunna ändras eller återkallas eHer för eller ändra-att nya
de villkor skulle kunna uppställas under tillståndets giltighetstid. Med hänvis-
ning till villkorslagen talade direktiven det berättigade intresse till-om som en
ståndsinnehavare har tillståndet inte vidare på grundatt omprövasutanav av
värderingsförändringar i samhället den skada uppstårersätterutan att staten som
för tillståndshavaren.

Kommittén betänkandet SOU 1983:9 Lagstiftningen på käm-avgav
kraftsområdet, innehållande förslag till lag kämteknisk verksamhet.en ny om
Några preciserade bestämmelser kärnkraftsavvecklingen ingick inte i dettaom
förslag. Kommittén hade inte funnit några lagtekniska hinder sådanmot en reg-
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lering. Efter riksdagens beslut kärnkraftsprogrammetdet svenska tordeom
emellertid, uttalade kommittén s. 108, lagstiftningen inte ha någon uppgift att

kärnkraftens utnyttjande. Tyngdpunkten i lagstiftningen skulle i ställetstyra
ligga på verksamhetens säkerhet och åta-fullgörande Sveriges internationellaav
ganden. Samma inriktning borde gälla i frågor avseende kämbränslecy-även
kelns slutsteg och omhändertagande avfall från anläggningar tagitsav som ur
drift.

lagstiftningsåtgärderDe kunde behövas för kämkraftens avveckling tillsom
år 2010 borde gripa sig med först frågor behövde reglerasallanärman an som
fanns klarlagda. Det kan kämtekniklagens definition kämkrafts-attnoteras av
reaktor täcker kämvärmereaktorer elenergi.inte produceraräven som

Kommitténs ståndpunkt frågai kämtekniklagens inriktning godtogsom av ne-
geringen och riksdagen prop. 198384:60, 198384:17. Centerpartiet ochNU
Vänsterpartiet kommunisterna protesterade detta och betecknade detmot som
anmärkningsvärt kommittén och regeringen inte hade efterkommit riksda-att

klart uttalade önskemål.gens
Miljö- och energidepartementet publicerade år 1988 promemoria Dsen

1988:11 frågor i kämkraftens avveckling.rättsliga samband medom
Anledningen framgår följande, hade fast-härtill riksdagen, detattvar som av
ställt riktlinjer innebar reaktorer skulle börja drift i mittenatt tas avsom ur
l990-talet. föreslogs för käm-I promemorian ändringar i kämtekniklagen att
kraftsavvecklingen för återkallelseskulle kunna genomföras. En grund avny
tillstånd bedriva kämteknisk verksamhet skulle tillkomma, innebärande attatt

avveck-regeringen fick fatta beslut tillståndshavare skulle påbörjanärom en
vidlingsarbetet. Vidare skulle frågan ersättning till tillståndshavarenom

tillämpning återkallelsegrund regleras. Promemorian har remissbe-dennaav nya
handlats varvid stark kritik från några rättssakkurmiga instanserden mötte- -

har inte föranlett någon lagstiftning.men

förbudsbestämmelserNya

kompletteradesvad hade uttalats syftet med kämtekniklagenTrots som om
denna år 1986 två energipolitisk innebördbeslut med bestämmelsergenom av
prop. 198687:24, 198687:13. Bakgrunden torde denNU attvara

tredjeOskarshanmsverkets Kraftgrupp AB, några månader efter det dessatt re-
aktor hade hade gjort ingående efterkalkyler för vadutrönastartats, att re-en ny

då Birgitta föreslogaktor skulle kosta. På föredragning statsrådet Dahl rege-av
ringen dels i § kämtekniklagen tillstånd uppföradet skulle 5att att att enanges
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kämkraftsreaktor inte skulle meddelas, dels därefter överflödiga bestäm-att
melser i 6 § skulle utbytas bestämmelse förbud vissa slags för-mot moten om
beredande åtgärder i syfte inom landet uppföra kämkraftsreaktor.att en

Beträffande den förra ändringen anförde föredragande statsrådet endast att
för ytterligare klargöra de beslutade riktlinjerna för energipolitikenatt attman

låg fast borde ändra lagen så det klart skulle framgå tillstånd uppföraatt att att
ytterligare reaktorer inte fick lämnas. En liknande motivering för dengavs sena-

ändringen.re
Den 6 § fick riksdagsbehandlingen följande lydelse:Ingen fårnya genom

utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta
andra sådana förberedande åtgärder i syfte inom landet uppföra käm-att en
kraftsreaktor. I debatten den inte sällan såomnämns i flera inlägg it.ex. pres--

vintern 1995 tankeförbudslagen eller hjämtvättsparagrafen, varvidsen som-
det hävdas den förhindrar forskning eller i fallatt utvecklingsarbete påvart
kärnkraftens område. Det kan finnas skäl med utgångspunkt i motivuttalan-att
den, särskilt näringsutskottet, klargöra sådan karakteristik inte väl-attav ären
grundad.

Ett direkt syfte uppföra viss kämkraftsreaktor skulle, framhöllatt när-en
ingsutskottet, huvudsakligen kunna tillskrivas kraftföretag med sådan inrikt-ett
ning och sådana företaget tänkbart reaktorinnehavare.attresurser vore som
Talan skulle i förekommande fall få föras den enligt sedvanliga princi-mot som

bär för företagets verksamhet. Personer inom företagetansvaret syssel-per som
med projekteringsarbete skullesattes däremot inte kunna ställasetc. till svars.

Detsamma skulle gälla dels ansvariga för eller verksamma vid företagpersoner
kraftföretag kunde anlita för förberedande åtgärder,ett delssom än mer uppen--

bart andra inte presumtiva reaktorinnehavare,personer som var t.ex. personer-
ansvariga för opinionsyttringar till förmån för byggande kämkraftsreak-av nya

Inga bestämmelser stämpling tilltorer. brott eller medverkan i formom om av-
anstiftan eller medhjälp till brott skulle kunna bli tillämpliga.-

Även i den begränsade krets skulle kunna träffas förbudsbe-personer som av
stämmelsen, verkställande direktörer för kärnkraftsbolag,t.ex. skulle oför-vara
hindrade plädera för fortsatt och ökad kämkraftsanvändning,att inklusive upp-
förande ytterligare reaktorer, konstaterade näringsutskottet vidare. På möjlig-av
heterna till forskning och utvecklingsarbete på det kämtekniska området skulle
förbudet inte inkräkta.

Moderata samlingspartiet och Folkpartiet sig de båda berördamotsatte nu nya
bestämmelserna i kämtekniklagen; från deras sida har också vid åtskilliga sena-

tillfällen begärts förbudet vissa förberedande åtgärderatt skullemot avskaffasre
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eller uttalats så borde ske. En utredning gjorde käm-översynatt som en av
tekniklagen SOUföreslog 1991:95 6 § skulle upphävas. Detta förslag för-att
des inte vidare till riksdagen. De ändringar i kämtekniklagen regeringensom
Bildt år 1992 prop. 199293:98 riksdagens gehör för innebar i ställetvann en
skärpning förbudsreglema. Det tidigare villkoret åtal skulle kunna skeattav en-
dast efter anmälan kämkraftinspektionen bort, och förbudetbrotttogs ett motav
skulle i vissa fall kunna klassificeras maximistraffet för brottgrovt; motsom
förbudet ökades sålunda från två till fyra års fängelse.

Nytt uttalande kärnkraftsreaktorers tekniska livslängdom

Kämkraftsreaktoremas tekniska livslängd framgår föregående,detvar, som av
viktigt vid riksdagensbegrepp beslut år 1980 den framtida kämkraftspo-ett om

litiken. I sitt betänkande våren 1988 NU 198788:40 energipolitik införom
1990-talet anförde näringsutskottet funnitutskottet hade det angelägetatt att
skapa ökad klarhet innebörden detta begrepp. Till belysning därav hadeom av
utskottet hållit utfrågning med företrädare för Kämkraftsinspektionen, reak-en
tortillverkama och kämkraftsproducentema. följandeUtskottet kom till slutsat-

s. 41 f.:ser
Avskrivningstiden för de svenska kämkraftsreaktorema 25 år. Den tek-är
niska livslängden den under vilken påtid reaktorn uppfyller alla kravär
säker och ekonomisk drift. underhålls-Detta innebär de ochatt
reparationsåtgärder för upprätthållakrävs säkerhet och drifttill-attsom
gänglighet måste lönsamma. teknisk livslängd innefattarBegreppetvara
sålunda också ekonomisk komponent.en
Anläggningama har, enligt vad konstruerats för ha livs-attsom uppges, en
längd minst 40 år. Vissa komponenter kan tidigare uppvisa fel förorsa-av
kade förslitning olika miljöfaktorer. nuvarande teknikeller Medt.ex.av
och ekonomiska villkor kan så alla komponenter och igott system ettsom
kärnkraftverk eller bytas I fråga byggnaden och inneslut-ut.repareras om
ningen firms betydande reparationsmöjligheter med tillämpning konven-av
tionell byggnadsteknik. Det problemet skulle för för-tidigstörsta vara en
sprödning reaktortanken. Motåtgärder finnas vid sådantäven ettav uppges
förlopp. Hittillsvarande analyser inte ursprungliga konstruk-detmotsäger
tionsvillkoret livslängd minst 40 år.reaktortanks äratt en

Betänkandet i denna del enhälligt. Resonemanget farms emellertid i in-ettvar
ledande avsnitt inte i något förslag tillkärmagivandeutmynnade tillsom om re-
geringen. avsnitt kämkraftsavvecklingensI inledning återkomett ut-senare om
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skottet till frågan reaktoremas livslängd s. 54:om

Det beslut riksdagen har fattat bortre tidpunkt för kämkraftsav-som om en
vecklingen får, utskottet, inte framräkning grundadmenar ses som en ren
på bedömningar reaktoremas sannolika livslängd. Grundläggande förom
beslutet utifrån folkomröstningens resultat skulle välattvar anges en an-
passad tidsrarn inom vilken omställningen energisystemet skulle kunnaav
äga rum.

Bakom detta uttalande stod endast socialdemokraterna i utskottet. Det får
ingå i riktlinjerde för kämkraftavvecklingens inledning riksdagen vidanses som

detta tillfälle meddelade regeringen. reservationerI konstaterades från Moderata
sarnlingspartiets och Folkpartiets sida kärnkraftsreaktoremas tekniska livs-att
längd uppskattades till minst 40 år. Reservationema riktade sig dock inte ut-
tryckligen den bestämning slutåret för kämkraftsavvecklingen gjor-mot av som
des år 1980 aktuella förslag redovisade i det följande avveck-utan mot attom- -
lingen skulle inledas år 1995. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna
berörde i sin reservation inte frågan reaktoremas tekniskagemensamma om
livslängd; de hänvisade till det tidigare angivna avvecklingsåret 2010nytt
och ville snabbare fram regeringen hade föreslagit.än Trots alla de fematt
riksdagspartierna har slagit fast grundläggande förutsättning för årtalsbe-att en
slutet år 1980 inte giltig kvarstod sålunda detta beslut riklningsgivande.var som

Nya riktlinjebeslut under 1980-talet

Efter folkomröstningsåret 1980 lät regeringen fyra gånger under 1980-talet -
åren 1981, 1985, 1987 och 1988 riksdagen ställning till övergripandeta mera-
förslag till riktlinjer för energipolitiken. Frågan kämkraftsavvecklingenom
intog varje gång central plats i debatten.en

1981: Förutsättningar för kämkraftsavveckling skall skapas

De riktlinjer regeringen föreslog år 1981 prop. 198081:90, NUsom
198081:60 gällde tiden fram till omkring år 1990. kraftigtEtt minskat oljebe-
roende centralt mål. Det gällde också skapa förutsättningarett attangavs som
för avveckling kärnkraften. Detta skulle med formulering oftaen av en som-
har återkommit ske successiv utveckling energisystem base-mot ettgenom en-

på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällorrat med minsta möjliga
miljöpåverkan. I fråga kärnkraften föreslogs dels åtgärder för höja säker-attom
heten, dels lag finansiering framtida kostnader för hantering använten om av av
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myndighet,kämbränsle lag, avsnitt 1.3. En centralom denna se nym.m.

energiförsörj-Statens få uppgift bl.a. medverka tillenergiverk, skulle till attatt
utformades sådant kämkraftsav-ningssystemet och elförsörjningen på sättett att

vecklingen inte försvårades eller förhindrades.
Vänsterpartiet kommunisterna,Förslaget till riktlinjer kritiserades inte bara av

kärnkraften,konsekvent yrkade på snabb avveckling ävenutan avsom av
parlamentariskSocialdemokratema. sig enhälligt förRiksdagen uttalade att en

skullevilka åtgärderkommitté skulle få till uppgift konkretatt ange sommera
vidtas.

regeringsan-då Socialdemokraterna hade övertagitUnder åren 1982, 1983 -
kämkraftsavvecklingen.1984 kom inte någon proposition rörandeochsvaret -

varje år rad olikaPå behandlade riksdagen emellertidgrundval motioner enav
aspekter på kärnkraften.

1985: skall läggas fast förKonkreta handlingsplaner steg steg

rikt-198485:120fram propositionVåren 1985 lade regeringen nytt omen
hand be-förslag låg i förstalinjer Till grund för regeringensför energipolitiken.

årsavgivits 1981för kärnkraft, hadetänkandet SOU 1984:61 I stället avsom
1980-talet huvud-energikommitté. Enligt propositionen skulle under resten av

från oljaenergisystemetomställningenuppgiften för energipolitiken att avvara
förut-samtidigtenergikällor skulle fullföljas,till förnybara och inhemska som

kärnkraften.fast för avvecklingsättningar för skulle läggassteg steg av
sadesavvecklingsäkerställande dennaStrategin för förberedande och var,av

behövde fattassuccessivtutformad så de beslutdet i propositionen, att som
Kämkraftsawecklingenunderlag möjligt.kunde grundas på så aktuelltett som

för iavgörandeSäkerhetsaspekter skulleskulle förverkligas försteg steg. vara
gått sedantid hadeskulle drift. Denvilken ordning kärnkraftverken tas somur

för denavgörandeborde således inteviss anläggning i bruk närtogs varaen
medtidpunktmöjligt vid dennaskulle drift. emellertid inteDet atttas varur

käm-för utfasningennågon precision den exakta tidpunkten närstöne avange
kraften skulle påbörjas.

förriktlinjer. Strategin198485:30 godtog regeringensRiksdagen NU att
föreslogregeringennäringsutskottet, såsomavveckla kärnkraften borde, sade

åren.handlingsplaner för debestå för lägga fast konkretai närmasteatt steg steg
rationellaavvägda ochmöjlighet fatta välskulle, menade utskottet,Detta attge

preci-avvisadespreciserad avvecklingsplanbeslut. Centerpartiets krav en -
ratio-skulle försvårastadium kunde bindningarseringar på detta utgöra ensom
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nell avveckling kärnkraften.av

Avvikande uppfattningar i avvecklingsfrågan korn till uttryck i olika reserva-
tioner. Moderata samlingspartiet redan avstånd från uppfattningentog attnu

skulle räkna med högst 25-årig livslängd för kärnkraftsreaktorema.man en
Närmare erfarenhet kämkraftsdriften borde inhämtas innan gjorde någonav man
bedömning reaktorema måstenär drift. En uppfattning deklare-tasav motsattur
rade Centerpartiet, krävde ytterligare precisering det konkreta inne-som en av
hållet i avvecklingsplan.en

1986: Konkret omställningsplan skall läggas fast 1995

I budgetpropositionen år 1986 prop. 198586:l00 bil. 14 36 utvecklades. re-
geringen något hur kämkraftsavvecklingennämnare tidsmässigt skulle kunna

Årgenomföras. 1990 skulle regeringen och riksdagen kunna lägga fast planen
för Årutvecklingen energihushållning och alternativ energiproduktion. 1995av
skulle statsmakterna kunna fatta beslut omställningsplan konkret vi-om en som
sade hur de olika reaktorema skulle fasas och med teknikersättasut samtny om
den lagstiftning skulle reglera omställningen. Omställningen skulle inledassom
i slutet 1990-talet och sedan genomföras successivt fram till det fastställdaav
slutåret 2010. Liksom tidigare kritiserades dessa handlingslinjer från skilda ut-
gångspunkter dels Moderata samlingspartiet, dels Centerpartiet ochav av
Vänsterpartiet kommunisterna. Ett dagar efter riksdagens beslut i april 1986par
inträffade det skickelsedigra reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen.

1987: Två reaktorer skall drift 1993-1995 1994-1996tas ur resp.

Ett avvecklingsplannytt beslutsteg höstenmot 1987 på grundvaltogsen genom
proposition l98687:159 vissa utgångspunkter förav energisystemetsen om

omställning.
Regeringen hade efter Tjemobylhaveriet på fråganövervägt kärnkraf-nytt om

säkerhet och dragit slutsatsentens ingenting avgörande hade kommit framatt
anledning tidigarelägga den tidpunkt kämkraftsavvecklingenattsom närgav

skulle helt genomförd. Effekterna samhället skulle emellertid i hög gradvara
bli beroende avvecklingstakten. En avveckling tio år eller kortare tid skul-av

kräva uppoffringar, både ekonomisktstora och miljömässigt. En längre om-
ställningsperiod ökade möjligheterna till successiv anpassning och teknikut-
veckling.

Tillförseln energi och resultatet hushållningen skulle enligt proposi-av ny av
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tionen reaktorema drift. förkunde Avsikten med de insatseravgöra när tas ur

elförsörjningsäker och effektiv elanvändning i proposi-behandladesen en som
tionen reaktor skulle kunna drift någon gång periodenunderatt tasvar en ur
1993-1995 och andra reaktor under perioden 1994-1996.en

Enligt linje 1 och linje 2 i folkomröstningen riksdagens riktlinjebeslut isamt
anslutning därtill skulle, tidigare säkerhetssynpunkternärrmts, avgö-som vara
rande för i vilken ordning drift.reaktorer skulle Icke helt i överensstärn-tas ur
melse härmed tillfogade regeringen i 1981anslutning till uttalandeettnu av-
års energikommitté ytterligare kriterier. Vid valet vilka reaktorerett par av-

först skulle drift borde, sades det i propositionen, vid sidan säker-tassom ur av
hetsaspektema kraftproduktio-beaktas bl.a. reaktoremas regionala betydelse för

möjligheterna överföra kraft mellan regioner och förutsätt-de regionalaattnen,
ningarna för minska elanvändningen. uppdragDetta bakgrunden tillatt ettvar

hithörande frågorutreda regeringen hade lämnat Statens energiverk.att som
Näringsutskottet NU 198788:7 riksdagen anslöt sig till regeringensoch

linje. emellertid endast ställnings-Det regeringspartiet stod bakom dettavar som
tagande. Moderata samlingspartiet uttalade sig positivt kärnkraften ochom
ansåg avvecklingsbeslut dröja så Folkpartietborde länge möjligt.att ett ut-som

tillfredsställelse uppslutning kringtryckte däremot det fanns starköver att en
kravet på kärnkraften år 2010. Samtidigt beteck-skulle avveckladatt senastvara

partiet regeringen i hävdadenade det häpnadsväckande propositionenatt attsom
ekonomiska skäl talade för borde i tiden, dvs.avvecklingsplanema utsträckasatt

avvecklingen falangen oppositio-borde börja tidigt. Från den inomatt motsatta
påyrkades liksom tidigare snabb avveckling vissa reaktorer.nen en av

1988: Två 1995 1996reaktorer skall drifttas ur resp.

precisering genomförasEn ytterligare hur kärnkraftsavvecklingen skulleav
införgjorde regeringen våren 1988 proposition titeln Energipolitiki meden

1990-talet 198788:90, 198788:40. första skulleprop. NU En reaktor tas ur
1995 tvådrift år och andra år 1996, och dessa reaktorer skulle de ien vara en av

Barsebäck och de fyra Regeringen år frågani Ringhals. skulle 1990 taen av upp
vilka reaktorer skulle drift och i vilken ordning detta skulle ske.tasom som ur

1990.Regeringen första avstämning läget skulle år Igörasattangav en av
anslutning härtill uttalade riksdagen det året vid kontrollstationatt man en

åtgärder förborde klargöra vilka måste vidtas inte den tidigarelagdaatt av-som
kämkraftsreaktorertvå eller eltill-vecklingen skulle resultera i elbrist osäkerav

försel energiför-vid mitten 1990-talet för den elintensiva industrinsoch attav
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sörjning skulle Enligt näringsutskottets förslag slog riksdagen fasttryggas. att
det angeläget frågan vilka två reaktorer först skulle driftattvar om tassom ur
skulle föreläggas riksdagen år 1990. Riksdagens beslut präglades oenighetav
enligt tidigare år.mönstersamma som

I budgetpropositionen år 1989 ställde regeringen i utsikt proposition åren
1990 skulle kunna ligga till grund för det första konkreta avvecklingsbeslu-som

vilket skulle två reaktorer. Näringsutskottettet, NU 198889:25 22avse s. un-
derströk med skärpa regeringens förslag år 1987 och uttalandenatt senare om
den tilltänkta kontrollstationen innebar utfästelse från regeringens sida åratten
1990 åtgärdsprogram uppfylldepresentera samtliga de villkorett riks-som som
dagen hade ställt. Utskottet upprepade i antal punkter vilka uppgifterett pro-

borde innehålla. Alla oppositionspartiergrammet reserverade sig. Miljöpartiet
hade fått representation i riksdagen. Enligt dess mening skulle kämkraftsav-nu
vecklingen kunna genomföras stömingsfritt under period år.treen av
Folkpartiet, hade reservation, stod fast vid avvecklingen bordeattsom en egen

slutförd år 2010. Riksdagen borde emellertid inte besluta vid vilken tid-vara om
punkt eHer med vilka reaktorer avvecklingen skulle inledas. Bestämda förramar
de konkreta besluten på energimarknaden borde i stället skatte-anges genom
och avgiftsregler, miljökrav etc.

Uppskov med avvecklingsbeslut

Trepartiöverenskommelsen 991 1

Under åren 1989 och 1990 genomfördes antal utredningar på energiom-ett stort
rådet, varvid bl.a. vissa frågor rörande kärnkraften Den utvecklingtogs upp.
fram första avvecklingsbeslut hademot pågåttett under följd årsom togen av

vändning hösten 1990. Regeringen inledde då överläggningar med företrä-en ny
dare för Folkpartiet och Centerpartiet i syfte skapa underlag för långsiktigtatt

Överläggningamahållbara beslut energipolitiken. slutfördes i januari 1991om
med överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de två nämnda parti-en

Överenskommelsenriktlinjer för energipolitiken. omfattande ungefärerna om
tolv trycksidor framlades någon tid därefter i proposition 199091:88en som
förslag till riktlinjer vilka i berörda delar skulle dem riksdagenersätta hadesom
beslutat år 1988. Vikten tryggad elförsörjning betonades särskilt. I anslut-om av
ning till referat vad riksdagen hade uttalat år 1980 kärnkraften skulleav attom
avvecklas i den takt möjlig med hänsyn till elbehovet och densom var attom
sista reaktorn skulle år 2010stängas gjordes allmänt hållensenast nu en mera
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deklaration. statsrådet,Föredragande industriminister Molin, framhöllRune att
frågan kärnkraften skulle inte varit föremål föravvecklad hade för-närom vara
nyad ställningstagandeprövning eller under överläggningama mellan parti-nytt
ema.

En trovärdig politik för omställning energisystemet förut-och utveckling av
sades det åtgärder förenadei överenskommelsen, konkreta stabilsatte, som en

tillräckligoch tillförsel energi energipolitikens övriga mål. Omställ-medav
ningen och energisystemetutvecklingen borde grundas långsiktigt hållba-av

politiska beslut. Endast kortfattat berördes kärnkraften i explicita ter-ra mera
Avvecklingen kärnkraften innebar, framhölls hälftendet, denattmer. av ca av

befintliga elproduktionskapaciteten måsteskulle falla bort. Bortfallet kompen-
hushållning med el eller tillkomsten elproduktion.seras genom genom av ny

Enligt tillsynsmyndighetema kämkraftsområdet hade, konstaterades det,
samtliga svenska kämkraftsreaktorer betryggande säkerhet.en

överenskommelsen kritiseradeDe riksdagspartier inte stod bakomtre som
sina entydighet.från skilda utgångspunkter denna för brista i klarhet ochatt

Riksdagsbehandlingen 19909l:NU40 innebar i huvudsak de partieratt tre
energipolitiska riktlinjerhade träffat överenskommelsen ställde sig bakom isom

enlighet med denna. samlingspartiet ville riksdagen särskilt skulleModerata att
slå fast två åren 1995tidigare uttalanden avveckling reaktorer ochatt om av
1996 hade förlorat sin giltighet. Denna begäran tillbakavisades. Det sadevar,

avgjordenäringsutskottet, resultaten de energipolitiska närav programmen som
iavvecklingen påbörjas. Regeringen skulle, såsom hade utlovatskunde propo-

Likasåsitionen, år informera riksdagen hur arbetet bedrevs. utskot-varje togom
skulleavstånd från yrkande från parti riksdagen uttalatet attett attsamma om

kärnkraften avvecklad till år 2010vad den tidigare hade skulleattsagt varaom
avslag på motionsyr-inte längre gällde. I båda fallen innebar riksdagens beslut

kandena, inte uttalanden från riksdagens sida.nya

Regeringssamarbetet 1991-1994 i energikommissionutmynnar

bakomsamlingspartiet ställde sigRegeringsskiftet 1991 medförde Moderataatt
såsom för energipolitiken undertrepartiöverenskommelsen underlag reger-

våren 1992 kom fråningsperioden. motioner i kärnkraftsfråganDe som
samhällspartiet och de-Vänsterpartiet de nykomna Kristdemokratiska Nysamt

för ökad satsning på kärnkraftmokrati vilka det sistnämnda pläderade av-av --
överenskommelsen. Påstyrktes näringsutskottet med hänvisning till sammaav

centerpartihåll, sikteavvisades våren 1993, från med påyrkandensätt ävennu
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kälmcraftsavvecklingen skulle påbörjas. hellerInte ansåg utskottet såsomatt att -

begärdes i motion kds riksdagen skulle initiativ till det utarbetadesta atten -
förslag till den lagstiftning krävdes inför kämkraftsavvecklingen.som

Våren 1994 begärdes i motioner med i fyra olika partier fp, kds,ursprung c,
v det skulle införas lagstadgat förbud kämkraftsutnyttjande efter åratt ett mot
2010. Näringsutskottet erinrade riksdagen hade detta slutår ochatt sattom upp-
repade energiöverenskommelsens ord vilka förutsättningar styrandeom som var
för kämkraftavvecklingen kunde inledas. Ytterligare skäl för avslag pånär ett
motionerna tillkom Enligt utskottets förslag skulle riksdagen begära attnu. en
kommission tillkallades för granska de pågående energipolitiskaatt program-

för omställning och utveckling energisystemet, analysera behovetmen av av
förändringar och ytterligare åtgärder och framlägga förslag medom program
tidsangivelser för omställningen energisystemet. Detta blev också riksdagensav
beslut.

Såsom riksdagen hade begärt tillkallade regeringen 1994 parla-sommaren en
mentarisk kommission Energikommissionen med i huvudsak de angivnanyss- -
uppgifterna. Kommissionen bör, heter det bl.a. i direktiven Dir. 1994:67, med
utgångspunkt i 1991 års energipolitiska överenskommelse lägga fram förslag

med tidsangivelser för omställningen energisystemet. I den delprogramom av
direktiven utredningsuppdraget förekommer inte begreppet käm-somav anger

kraft, och kommissionen har inte fått något uttryckligt uppdrag föreslåatt
lagstiftning kämkraftsavvecklingen. Som utgångspunkt för kommissio-om en

arbete emellertid i anslutning till energiöverenskommelsennens anges att- -
omställningen och utvecklingsarbetet skall kunna grundas långsiktigt håll-

politiska beslutbara sådan beskaffenhet fastlagda mål för energipolitikenattav
framstår trovärdiga tiden. april 1995I har regeringenöver beslutat kom-som att
missionen disponerar tiden fram till den 1 december 1995 för fullgöra sittatt
uppdrag.

1.3 Hantering använt kärnbränsle etc.av

Begynnelseskedet; Kärnaifallsfiâgan påskjuts framtiden

Kämavfallsfrågans betydelse poängterades redan i den energipolitiska proposi-
år 1956tionen prop. 1956:176 19, något förslag i lades inte framämnets. men

Regeringendär. hänvisade till det pågående arbetet inom 1951 års strålskyddsut-
redning tilladeoch beträffande den organisatoriska aspekten det skulle finnasatt
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arbetsformer.lämpligautbildaerfarenheter gradvistillfälle basisatt vurmaav

SOU 1956:38betänkandefram sittStrålskyddsutredningen lade senare
myndig-avfallsfrågan. Denställning tillemellertid inteår. Där togsamma man

skulle,kämavfallsområdetsäkerhetenförframtiden skullehet i svarasom
fastställa tolerans-bestående iuppgifter, bl.a.rikligautredningen, fåsade att

diskuteraansvarigaför avfalletmed dei luft och närmastvärden samt attvatten
avfall.slagsdispositionen olikaslutligaoch fastlägga den av

1969årdebattföranleddinterdepartemental arbetsgruppEn upp-somav en-
konstaterade åri Bohuslänupparbetningsanläggningtilltänktstod rörande en -

kombineradeupparbetningstjänstererbjödsutomlandså sidan det1971 attena
i framtidensidanå andraomhändertagande avfallet,med långsiktigt attett av

ursprungslandet Ds Ikvar hoskomma liggaavfallet kundeför attansvaret
Statenstillsattarbetsgrupp,presenterade19721971:1. Våren aven annan

låg- ochförsta handomhändertagande iriktlinjer förstrålskyddsinstitut, me-av
vattenfallsverk,StatensmellankonsortialavtalEnligtdelaktivt avfall. ett

SvenskårbildadesKraftgrupp ABOskarshamnsverketsSydkraft och samma
Svensk1985 benämntårSKBF, sedanABKärnbränsleförsörjning

SKB.ABKämbränslehantering
ingår i detreaktorerde tolvåttondebeställdes denjuni 1972I nuva-somav

60 % dettahade därmedräknateffekt näraIkämkraftsprogrammet.rande av
betraktaskommitavfallsfrågan hade ettgenomförasbörjat att meraatt somutan

anläggningar ireaktorbränsle tillförbrukatsändeSverigeallvarligt problem.
anlita-anläggningarupparbetning; deföreller VästeuropaFörenta somstaterna

bränslet.avfall frånradioaktivtallthanddes tog om

Aku-utredningenKärnaifalljrågan politiseras;

kämkraftsproduktion överfråganalltså liksomhadeKärnavfallsfrågan om-
initiativdeskeddepolitiserad. Dettablivitintehuvud ännu genom avtaget -

lndustriminister Runeföregående.berörts i detharcBirgitta Hambraeus som
1972hösten detinterpellationpå hennes attförklarade i sittB. Johansson svar

nödvän-visa sigskulleårtiondetunder detdetkunde uteslutas närmasteinte att
landet.kärnkraftverk inomsvenskafrånavfalletförvaringförberedadigt att av

utredning härom.aviseradeHan en
slutetregeringen i årfastställdebeskedindustriministemsmedenlighetI av

kärnkraftverk.frånavfallhögaktivtrörandeutredningför1972 direktiv en
arbetedessparlamentarisktAka-utredningen, sammansatt;den s.k.Denna, var

hade dåkämkraftsreaktor1976.år Enfram tillpågickvåren 1973 ochbörjade
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i drift,tagits och åtta under byggnad. Samtidigt hade läge inträtt iett nyttvar

fråga förvaring kämbränsle och kämavfall.använt Ett deannat ut-om av av
ländska företag anlitades Eurochemic, hade delägare i 13 länder,som var som
däribland Sverige. Delägarna hade emellertid beslutat upparbetningsverk-att
samheten skulle upphöra vid utgången år 1974.av

En utgångspunkt för Aka-utredningens direktiv måste räkna medattvar man
sådan utveckling svenska företag i samband med upparbetningsavtalatten

måste förbinda sig för den slutliga förvaringen det högaktiva avfal-att svara av
Detta betecknadeslet. i direktiven olyckligt frågan behandling, trans-som om-

och förvaring sådant avfall borde i möjliga utsträckning lösasport störstaav
internationellt samarbete. Men beredskap för förvaring inom Sverigesgenom en
borde byggasgränser upp.

I det betänkande näringsutskottet år 1973 resulterade i moratoriurnettav som
beslutför ytterligare kämkraftsutbyggnad problemen kring avfallshan-om var

teringen huvudargumenten. Visserligen pågick omfattande forskningett iav en
syfte utveckla tekniken på detta område, det tycktes inte finnasatt men ens
några teoretiska lösningar skulle leda till det inte blev nödvändigtatt attsom
fortsätta övervakningen avfallet under överskådlig framtid. Var det rättav att
tvinga efterföljande generationer sköta denna övervakning Kunde deatt över
huvud åta sig detta övervakningsuppdrag, ställde kravtaget på deattsom
mänskliga institutionerna skulle komma fortbestå längeatt

denI energipolitiska propositionen år 1975 meddelade regeringen SKBFatt
träffathade principöverenskommelse med United Reprocessorsen som sam--

ordnade upparbetningstjänster vid brittiska, franska och tyska anläggningar att-
kämbränsle från deanvänt svenska kärnkraftverken fram till mitten 1980-av

talet skulle hand utanför Sverige. Centerpartiet, Folkpartiettas ochom
Vänsterpartiet kommunisterna krävde i det läget beredskapsplan för den hän-en
delse denna utfastelse inte skulle kunna infrias. Likaså ville de ha redovis-en

hurning det medelaktiva avfallet skulle behandlas och förvaras majoritetenav -
nöjde sig med hänvisa till Aka-utredningen uppmärksammade dennaatt att
fråga.

Villkorslagens krav har berörts i redogörelsen för kämkraftsprogramrnet. Det
ikan regeringsförklaringen i oktober 1976, där förslagetnoteras att vill-om en

korslag aviserades, talades bara upparbetning, inte direkt slutförvaringom om
upparbetning.utan

Efter villkorslagens tillkomst år 1977 utarbetade SKBF två förslag till hante-
och slutförvaringring kämbränsle. Förslagen,använt KBS 1 och KBSav

byggde på lagens två alternativ, dels slutförvaring efter upparbetning, dels direkt
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pågickslutförvaring. Vidareutvecklingen dessa alternativa förvaringsmetoderav

kontinuerligt.
SOU 1976:30Ett resultat Aka-utredningen blev atomenergilagensattav

1956:306 tillämpningsområde år 1978 innefatta anläggning-utvidgades till att
för bearbetning, lagring eller förvaring kämbränsle eller radioaktivtanväntar av

avfall uppkom vid användning kämbränsle eller vid bearbetningsom av av an-
kämbränsle. Uppförande, innehav och drift sådana anläggningar skulle ivänt av

fortsättningen kräva tillstånd regeringen efter bemyndigande, Statenseller,av
kärnkraftinspektion, ståoch de skulle under inspektionens tillsyn.

Lagstiftning, och 1981finansiering organisation fr.0.m.

enlighet förslag regeringen 198081:90, 198081:60 beslötI med prop. NUav
åtgärder för säkra de radioaktivariksdagen år 1981 enhälligt rad att attenom

kärnkraftverken och omhänder-restproduktema från skulle komma hanterasatt
bestå företagpå betryggande En organisation skulle delssätt.tas ett ettny av

kraftföretagen, särskild myndig-drevs dvs. SKBF, delsgemensamt ensom av
het, betecknad nämnd, vilken skulle ha vissa styrande, övervakande ochsom

käm-kontrollerande funktioner beträffande hantering och förvaring använtav
bränsle och radioaktivt avfall.

storleken avsättningarTill uppgifter skulle höra beräkna denämndens att av
förvalta de fonder bygg-för sådan verksamhet nödvändiga och att somsom var

helt bestridas kraft-des avsättningar. Kostnaderna skulledessa avupp genom
så varje årföretagen årliga avgifter, i princip beräknade deatt motsvara-genom

samtliga för omhändertagande den mängd bränslede kostnader använ-somav
1981:669,principer kom till uttryck i lagdes under året. Dessa numeraen

utgifter för kämbränsle1992:1537 finansiering framtida använt m.m.om av
slutförvaringoch utvecklingsarbetet rörandeAnsvaret för forsknings- av

kärnkraftverkens denvidare fördelat mellan ochkämavfall tills ägare ny-var
kämbränsle NAK. Det övergri-upprättade nämnden för hantering använtav

området åvilade NAK, medan huvuddelenpande för verksamheten påansvaret
skulle sin in-forskningsarbetet bedrevs SKBF. NAK enligtdet egentliga avav

förvaringSKBF gällde teknik för hantering ochstruktion följa arbetet inom vad
också för viss kompletterande forskningdet använda kämbränsletav men svara

utveckling syfte bredda beslutsunderlag.och i att statens
1984. Atomlagstift-Villkorslagens bestämmelser gällde fram till år Inom

slutlig för-uppnådde enighet begreppet helt säkerningskommittén attomman
från säkerhets- ochvaring bibehållas. Vad skulle krävasinte skulle som var en
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strålskyddssynpunkt godtagbar avfallshanteringsmetod. Den kämteknik-nya
lagen 1984:3, bl.a. villkorslagen, ålade varje reaktorirmehavareersatte attsom

eller låta för den allsidiga forsknings- ochupprätta upprätta utveck-ett program
lingsverksarnhet och de övriga åtgärder behövdes för det kämavfallattsom som
uppkom i verksamheten skulle kunna hanteras och slutförvaras säkert sättett
och anläggningen skulle kunna avvecklas och rivas på säkertatt sätt.ett

l konsekvens härmed omfonnulerades år 1985 huvuduppgiftema för NAK,
blev Statens kämbränslenämnd SKN. På forsknings- och utvecklings-som nu

området skulle nämnden övervaka genomförandet för den slutli-programmetav
hanteringen kämbränsle föroch avvecklingenanvänt anläggningar iga av av

kämkraftsprograrnrnet följa reaktorinnehavamas åtgärder.samt upp
Samtidigt beslöt statsmakterna inrättande Sarnrådsnänmden för käm-om av

avfallsfrågor KASAM, blev för rådgivning och samrådett expertorgansom
inom kämavfallsområdet och i fråga avveckling kämtekniska anläggning-om av

År 1990 ombildades KASAM till vetenskapligt råd med Statensettar. namnet
råd för kämavfallsfrågor. SKN lades 1992 och dess uppgifter överfördes iner

utsträckning till Statens kämkraftinspektion.stor I samband därmed fick
KASAM vidgade arbetsuppgifter och administrativt fristående ställningävenen
direkt under regeringen.

Finansieringslagen ändrades år 1986 med avseende på bestämmelser om
Önskemålfondförvaltning och kapitalplacering. förbättrad avkastning harom

föranlett utredning har resulterat i betänkandet SOU 1994:107 Säkrareen som
finansiering framtida kämavfallskostnader se 3.kapitelävenav

I kämtekniklagen infördes år 1993 förbud slutförvaring utländsktett mot av
kämavfall i Sverige.

Genom ändring år 1990 i lagen 1987:l2 hushållning med naturresurserom
har regeringen fått vissa möjligheter kommunalt lämna till-att trotsm.m. veto

stånd för slutförvar för kämavfall se kapitel 2.ävenett

Politiska frågor i övrigt

Genom de politiska beslut har redovisats i det föregående har det lagts isom re-
geringens eller myndighets hand besluta i uppkommande ärenden rörandeatt
hantering kämavfall och kämbränsle. Varje år sedan börjananvänt 1980-av av
talet har dock eller flera frågor inom detta område aktualiserats inom riks-en
dagen, alltid från de kärnkraftennästan kritiska partiemas sida. olikaDemot
propåema har emellertid undantagslöst avvisats. detI följande länmas korten
översikt vad har förevarit.över som
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ejUpparbetning eller

Villkorslagen anvisade upparbetning och slutförvaringnämnts utansom upp-
för omhändertagandetarbetning möjligheter kämbränsle.använtavsom

Vänsterpartiet kommunisterna år 1980 frågan förbudtog ett motupp om upp-
arbetning och begärde i det sammanhanget upparbetningsavtal mellanatt ett
SKBF och det franska företaget Cogéma skulle frågor återkomDessasägas upp.
flera gånger. Näringsutskottet från tanken på upparbetningsför-avståndtog ett

slutför-bud konstaterade år 1981 det tänkbar utvecklingslinjeatt attmen var en
varing upparbetning skulle komma betraktas den primära slutför-utan att som
varingsmetoden.

Centerpartiet våren 1982 regeringsställning, med villkorslagens altema-ivar
tiv vid få drift. riksdagenprövning reaktor skulle i Irättesnöre tassom av om en
gick partiet emellertid fram med reservation riktad upparbet-moten som var
ningslinjen. Med till risker främst för spridning vapenpluto-hänsyn de stora av
nium förknippade riksdagen uttalamed upparbetningen skulle attsom var
upparbetning inte borde förekomma. Följande år upprepades detta krav c, vpk.

här version KBS med direktförvaring iDet kan uppdateradnoteras att en av
Sverige föregående år 1983upparbetning, låg till grund för ansökningarutan om

3 få tillföras kämbränsle.reaktorema Forsmark och Oskarshamn 3 skulleatt
förslaget till år 1983 bådaNär kämtekniklag framlades markerade de mot

kritiska inställning. kämteknik-upparbetning partierna på sin De ville attnytt nu
lagen propå gjor-skulle kompletteras med förbud upparbetning. Sammaett mot
de år 1984. Näringsutskottet företrä-de konstaterade då regeringen klartatt gav
de direktförvaringsmetoden. Ytterligare forskning och utvecklingsarbete er-
fordrades behövdesemellertid, och något slutligt beslut förvaringsaltemativom
inte vid denna tid.

Även Moderata samlingspartiet vid tillfälle initiativ gick påtog ett ett utsom
riksdagen skulle döma upparbetningslinjen. Det fortsatta forsknings- ochatt ut

.utvecklingsarbetet borde, hävdade partiet i reservation år 1986, koncentrerasen
för slutförvaring SKBden metod upparbetning, KBS 3-metoden,utan som

hade kämkraftskritiska falangen hävdade dåDen tvärtomsenast presenterat. att
:KBS 3-metoden inte godtagbar; i reservationer c, vpk begärdes meto-attvar
den skulle avföras från dagordningen och förbjudas. När Miljöpartiet hade in-

riksdagen aktualiserades ii detta motstånd nyanseradträtt nytt, men mera
form. I reservation c, vpk, år 1990 i fråga metodenmp satteen man om upp-

fyllde gällande säkerhetskrav. Alternativa metoder borde utarbetas och analyse-
ras. förvarasAvfallet borde åtkomliga och kontrollerbara former.under
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Export och import kämbränsleanväntav

Våren 1983 hade SKBF upparbetningsavtal med utländska anläggningar för
drygt tiondedel det använda kämbränsle de tolv kämkraftsreaktoremaen av som
beräknades producera under sin livstid. Någon ytterligare upparbetning räknade

inte med, eftersom det inte fanns någon internationell kapacitet tillgängligman
för detta. Tidigare hade kämbränsle till England. Regeringen hadeanvänt sänts
just lämnat tillstånd för viss ytterligare utförsel, denna gång till fransktetten

företag, Cogéma. Centerpartiet ochstatsägt Vänsterpartiet kommunisterna före-
språkade utskeppning landet kämbränsle skulle förbjudasatt använtnu ur av
och avtalet med Cogéma skulleatt sägas upp.

Med intensitet fortsatte kämkraftskritiskade partierna fram till år 1991stor
driva frågor rörande och import kämbränsle. gälldeatt Det delsanväntexport av

material hade utskeppats från Sverige för upparbetning kontinenten Lasom
Hague, Cogéma ieller England Sellafield, dels material infördes tillsom

ÅrSverige för behandlas Studsvik.i 1986 begärdes avfall hadeatt att ut-som
skeppats inte upparbetats återförasskulle till Sverige.ännu Flera gångermen
krävdes redovisning vilka transaktioner hade förekommit. I reservatio-av som

åren 1988 c, vpk och 1989 c, vpk, mp riktades kritik den engelskaner mot
upparbetningsanläggningen Sellafield; ville riksdagen skullereservantema att

siguttala för denna anläggning skulleatt stängas.

Slutförvaret för reaktoravfall

I början 1980-talet utarbetade SKBF planer för anläggning under havs-av en
bottnen utanför Forsmark, Slutförvaret för reaktoravfall SFR, för låg-avsett loch medelaktivt avfall från kärnkraftverken. Det ankom regeringen slut-att
ligt frågan tillstånd förpröva sådan anläggning. Vänsterpartiet kommu-om en
nisterna emellertid år 1983 saken i riksdagen krävdetog och riksdagenattupp
skulle begära förslag till åtgärder kunde hindra förvar med denna pla-att ettsom
cering kom till stånd. Frågan återkom fem gånger till. I blev kravetnästa etapp

anläggningen skulle förbjudas i lag ochatt dämäst SFR inte skulle få iatt tas
bruk. Så skedde dock 1988. De följande åren gick Vänsterpartiettresommaren
och Miljöpartiet begäran SFR:s fortbestånd skulleatt omprövassamman om en
och tills vidare ingen deponering avfallatt där skulle tillåtas.av
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Avgift enligt finansieringslagen

frågaEn också blev politiskt kontroversiell gällde storleken reaktorägar-som av
årliga avgift finansieringslagentill enligt för uppbyggnad den fondstatennas av
skulle bekosta den framtida slutförvaringen När N AK för år 1983 fö-etc.som

reslog avgiften 1,9skulle KWh elektrisk energi levereradesöreatt vara per som
från kärnkraftverk begränsade regeringen till oförändrat 1,7 öreuttaget per- -
KWh. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna ville riksdagen skulleatt

Åretgripa in och uttala sig för NAK:s avgiftsnivå. därpå uppkom liknande si-en
tuation. Regeringen hade då fastställt avgiften till 1,9 bådaDe nänmdaöre. par-
tierna ville den skulle höjas till 2,1 såsom NAK hade föreslagit.öre,att
Dessutom krävde de parlamentariskt utredning skulle se-att sammansattnu en
riöst analysera vilka de framtida kostnaderna för kämkraftsavvecklingen skulle
bli. Ytterligare två gånger stödde partier nämndens förslag tillsamma av-
giftshöjning regeringens linje, återhållsam. Den ansvari-gentemot som var mera

förslagmyndighetens har alltsedan år 1989 gått höjning med ellerettutga en
tiondels RegeringenKWh. har emellertid bibehållit avgiftöreett par per en av

1,9 KWh.öre per
Efter Miljöpartiets inträde i riksdagen gällde motsättningarna inte längre en-

dast marginell avgiftsnivån.ändring Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräv-en av
de är 1989 dels beräkning avgiftsbehovet, verkställasvilken skulleen ny av av
fristående provisorisk avgiftshöjning ungefär dubbeltdels tillexperter, moten
tidigare, 4 vpk eller 5 mp KWh. Två år enades dessaöre öre parti-per senare

föreslå sighöjning till 4 Det mellanliggande året nöjde deöre. medatter om en
tillsammans med Centerpartiet, begära genomgripande analysatt, en av av-

giftsfrågan.
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Det2. kommunala Hur säkertvetot är-
det

debatten förutsättningarnaI för lokalisera slutförvar för det användaatt ettom
kämbränslet har frågorna innebörden det s.k. kommunala aktualise-vetotom av

Ibland förs debatten nuvarande reglerrats. goda möjligheterstatensom om ger
enkelt tvinga fram lokaliseringatt den berörda kommunensnärmastmoten ut-

tryckliga vilja. Propåer har förts fram till regeringen innebörd nuvarandeattav
regler bör ändras så det inte skall finnas några helst möjigheter föratt statensom

bryta igenom kommunaltatt ett veto.
Det angeläget med kortär klarläggande innebörden gällandeett be-av av nu

stämmelser vad gäller möjligheter för kommun utnyttja sinatt vetorätt moten
föreslagen lokalisering och möjligheterna för kommuns viljaen staten att mot en
tillstånd till lokalisering.ge

2.1 Bestämmelserna kommunal i lagenvetorättom
1987:l2 hushållning med naturresurserom m.m.

början 1970-talet leddeI arbetet med fysisk riksplanering fram till be-av att
stümmelser infördes i dåvarande byggnadslag 136 § regeringen skulleatta om

och tillstånd till lokaliseringpröva vissa industrianläggningar.större Dettage av
led i dåtidens miljöpolitik det allmärmaett i form landets regering skullevar av-

verkliga möjligheterha förhindra allmän synpunkt olämpligatt in-att en ur
dustrilokalisering kom till stånd.

Samtidigt infördes i paragraf bestämmelser innebörd regeringensamma attav
fick sådant lokaliseringstillstånd,inte inte fullmäktige i den aktuella kom-ge om

hade tillstyrkt. Detta uttryck för gammal grundprincip,ett denmunen var en
kommunala självbestämmanderätten.

Bestämmelsen överfördes år 1987 till lagen hushållning med natunesur-om
naturresurslagen och har där följande lydelse 4 kap. 3 § första styck-ser m.m.

et:
Tillstånd enligt 1 eller 2 § får lämnas hinder inte på grund be-möterom av
stämrnelsema i 2 eller 3 kap. eller med hänsyn till andra allmänna plane-
ringssynpunkter och kommunfullmäktige har tillstyrkt tillståndattom
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lämnats.

Detta huvudregeln. Den alltså föruttryck den starka ställning den kom-är ger
munala självstyrelsen har i vårt land.

Naturresurslagen hade föregåtts mångårigt utredningsarbete, där detettav
bl.a. hade diskuterats det rimligt kommunerna i alla tänkbara situa-attom var
tioner kunde tillkomsten sådana industriella anläggningarutöva vetorätt mot av

från nationell synpunkt kunde synnerligen angelägna få lokaliseradesom anses
någonstans inom landets gränser.

Frågorna diskuterades flera gången i riksdagen i mitten 1980-talet ochav re-
geringen fick bakläxa riksdagen vissa förslag till lösningar.t.0.m. av
Diskussionerna ledde så småningom fram till den parlamentarisktatt samman-

s.k. vetokommittén år 1989 fick i uppdrag arbeta fram förslagsatta att ett som
kunde lämplig avvägning mellan grundprincipen kommunaltutgöra vetoen om
och eventuellt nationellt intresse viss anläggning kan etable-ett att typav en av

någonstans inom landets gränser.ras
Det vetokommitténs betänkande SOU 1989:105 grunden förär utgörsom

utfornmingen gällande bestämmelse möjligheten fråntill undantag detav nu om
kommunala Bestämmelsen infördes i naturresurslagen år 1990 och harvetot.
följande lydelse 4 kap 3 § andra stycket:

I fråga anläggning i 4 kap. § första1 stycket densägsom som om avser
mellanlagring eller slutlig förvaring kämämne eller kämavfall, ellerav an-
läggning i 4 § förstakap. 1 stycket 9 eller 10 får, det frånsägssom om
nationell synpunkt synnerligen angeläget tillanläggningen kommerär att
stånd, regeringen lämna tillstånd kommunfullmäktige inte haräven om
tillstyrkt detta. Vad gäller inte, lämplig plats för anlägg-sagtsnu om en
ningen anvisats inom kommun kan godta placering där,antasannan som en
eller, i fall, plats bedöms lämpliannat om en annan vara

Vilka anläggningar här de kämtekniska anläggningarutöversom avses som-
framgår avsnitt.nämns nästaav-

2.2 Närmare innebörden bestämmelsernaom av

För belysa innebörden bestämmelserna behöver denärmare studeraatt av man
s.k. motivuttalandena i den proposition riksdagsbeslutet lagtexten base-som om

på 198990: 126.prop. Dessauttalanden vägledning föravsedda denärras som
tillämpahar lagtexten, i detta fall regeringen.attsom

Under rubriken Allmänna utgångspunkter i denna proposition s. 9sägs att
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den kommunala i naturresurslagen ligger i linjevetorätten med planlagstiftning-

och uttryck för den starkaär ställning den kommunala självstyrelsenetten som
skall i vårha demokrati. Det självklart kommunerna liksom idagär bör haatt

mycket starkt inflytande tillkomsten industrianläggningar.ett över störreav
Detta gäller anläggningaräven betydelse för hela landet. Tillståndär storsom av
till etablering bör därför huvudregel inte få lämnas, inte kommun-en som om
fulhnäktige i den kommun där etableringen skall ske har tillstyrkt detta. Vissa
anläggningar kan emellertid sådan betydelse de måste lokaliseras tillattvara av
någon plats i landet. Det måste därför finnas möjlighet i vissa fall och underatt
vissa förutsättningar besluta lokalisering till viss plats kommunsmotom en en
vilja.

Innebörden förslaget införa möjlighet för regeringen undantagatt göraattav
i propositionen under rubriken Vetorättpresenteras huvudregel s. 15. Ensom

möjlighet skulle dock för undanta anläggning frånöppnas att vetorättenen
det från nationell synpunkt synnerligen angelägetär anläggningenom att-

kommer till stånd samt
inte lämplig plats anvisats inom kommun eller någonom en en annan-
plats bedöms lämpligare.arman vara

Undantag från skulle endast kunnavetorätten beträffandegöras
förbränningsanläggningar,stora-
vindkraftsanläggningar,stora-
anläggningar för slutligt omhändertagande miljöfarligtstora avfall,av-

anläggningar för mellanlagring eller slutförvaring kämänme eller käm-av-
avfall,

anläggningar för lagringstora naturgas.av-
Som skäl för detta förslag anförs i propositionen i huvudsak följande s 16 -

17. Det ligger i linje med principerna för planlagstiftningen regeringen inteatt
får lämna tillstånd till etablering inte kommunfullmäktige i den berördaen om
kommunen har lämnat sitt medgivande. I vissa särskilda fall måste det dock vara
möjligt undanta anläggning från den kommunalaatt Detvetorätten. är nästen
intill nödvändigt anläggning från nationellatt synpunkt synnerligenären som
angelägen, skall kunna komma till stånd inom landet de kommunertrots att som
uppfyller rimliga lokaliseringskriterier sig etablering. Det bör där-motsätter en
för finnas möjlighet för regeringen låta det nationella intresset deten att överta
lokala och tillstånd till anläggning den berörda kommunen intege trots atten
har tillstyrkt detta.

Vikten restriktivitet måste råda vid regeringens prövningav som av om en
viss anläggning skall undantas från underströks. Undantag bör sålun-vetorätten
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da enligt komma i fråga det från nationellpropositionen s. 17 endast om syn-
punkt den till stånd inom landet. Vidaresynnerligen angeläget kommerär att

får lämplig anvisats inombör gälla undantag inte platsgörasatt om en annanen
kommun godta placering Undantag får inte heller medgeskan där.antassom en

för anläggningen.plats bedöms lämpligareom en annan vara
ska bedömningen Om följande vägledning s.Hur då den dettagöraman ges

17-18. från miljösyn-Man skall beakta platsens lämplighet för verksamheten
och från ekonomiska utgångspunkter. Etableringenspunkt tekniska, och sociala

sarnhällsekonomiska inte anläggning-kostnader bör beaktas. Det räckeräven att
intresse, exempelvis ekonomiskt sysselsättningsmässigt ellerochär storten av

måstekomplettering till företagets övriga verksamhet. krävasDessutom attsom
den fyller för landet i sin helhet eller för region. Det skallbehov störreett en

stånd inomockså den till lan-visas det avgörande betydelse kommeräratt attav
det.

18 det normala vid hanteringenDet understryks särskilt s. denna typatt av
fram tillärenden bör företaget och kommunen kan kommaatt en sam-av vara

såförståndslösning undanta vissavarken eller möjlighetenvetorätten attatt
från kursiv här.anläggningar denna behöver utnyttjas

3 § andra stycket:Som framgått den avslutande meningen i 4 kap.lyderovan
anvisats inomlämplig plats för anläggningenVad gäller inte,sagtsnu om en

fall,ikommun kan godta placering där, eller, annatantas om enannan som en
plats bedöms lämpligare.annan vara

i propositionen tydligt uttryck börDenna bestämmelse motiveras med att ges
anläggning,i lagtexten för kommun inte bör kunna tvingasatt om enenen

låtlämplig,kommun godtar denna plats i och för sigär attvaraannan en som
det inteplacering förstnämnda kommunen lämpligare. Förstinom den närär

lämplig etableringsplats,finns någon frivillig med för anläggningenkommun en
kommunalt veto.bör det alltså komma i fråga brytaatt ett

2.3 Slutsats

någothar fått tillgång tillGenomgången visar den centrala statsmakten inteatt
utnyttja motvilliga kom-lätt skulle kunnabekvämt maktmedel motsom man

kommuninnevånareReglema skall tillämpas medmunfulhnäktige och största
svårt förrestriktivitet. kommer därför i praktiken mycketDet att reger-envara

ipraktiken över fullmäktigeing partifärg i köraoavsett att ett veto enav- -
lokaliseringkommun utnyttjar sin till kommunalträtt ett veto mot av ensom
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viss anläggning.

Bakom lagreglema ligger dock den principiella uppfattningen landets led-att
ning, d.v.s. de företräder medborgarna helhet, skulle försättas isom som en
orimlig situation alla lokala skäl blockerar tillkomsten i sin bygdom av egen av
något landet helhet bedöms ha behov En regering, d.v.s. politikersom som av.
på riksnivå, måste kunna för och genomföra lösningar ligger i hel-ta ansvar som
hetens intresse. När det just gäller kämavfallsförvar bör också beaktasett att
Sverige i likhet med vissa andra länder internationellt hävdar varje land skallatt

för sitt kämavfall.egetsvara
De regler vi har möjligheten bryta igenom det kommunalaatt ärnu om vetot

dock omgärdade med betydande svårigheter vad gäller tillämpningen. Man har
därför svårt i praktiken föreställa sig situation, där inteatt ansträngning-storaen

läggs från alla berördas sida komma fram till samförståndslösningattar ner en
så slipper tillämpa de s.k. undantagsreglema.att attman

Ledningen för Svensk kämbränslehantering AB SKB har, alltsedan undan-
tagsreglema infördes, i olika sammanhang understrukit utgår från detatt attman
skall möjligt finna lämplig lokalisering slutförvaratt förvara ett använten av
kämbränsle i samförstånd med den berörda kommunen. Senast i intervju ien
Svenska Dagbladet den 16 april 1995 fick företrädare för SKB frågan vaden om

händer inte någon kommun vill samarbeta med SKB. Svaret dåsom om attvar
fördröjs vårt arbete på obestämd tid det inte möjligt utföraär detsamt att att
här arbetet kommunen inte vill samarbeta.om

Det naturligtvis berättigatär ifrågasätta reglerna regeringensatt möjlighe-om
det kommunalasättater spel, inte minstatt i samband med diskussionenvetot ur

lokalisering kämbränsleförvar någonstans i Sverige.ett Men förom av attoron
statsmakten dessa regler förfogar lätt användbartöver tvångsmedelettgenom
förefaller överdriven.
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fastareEtt för finansieringenansvar av

kärnavfallets omhändertagande

3.1 Bakgrund

harDe kämkraftselen skall också betala för omhändertagandetnyttasom av av
avfallet. Det grundtanken bakom det finansieringssystem för framtidaär kostna-

för hanteringder kärnkraftsavfall beslutades riksdagen år 1981, ochav som av
ocksådet den vägledande principen i det förslag till finansier-är utökatett

ingsansvar och fondförvaltning föreslogs Kärnbränslefondsutredningensom av
i dess betänkande SOU 1994: 107 Säkrare finansiering framtida käm-av
avfallskostnaden

Spörsmålet finansiering kämavfallets omhändertagande har ka-ettom av par
rakteristiska drag. För det första det fråga investering skallär om en som ge-
nomföras efter det intäktsflödet har upphört. I detta avseende skiljer det sigatt
dock i princip inte från avfallshantering eller krav markskadorattannan repa-

grustäkter. detFör andra handlar det höga förväntade investe-reras ex. om
ringskostnader väntevärdet i storleksordningen underär 50 miljarder krstrax-
väntevärdet dock något oegentligtär uttryck eftersom denna siffra innehållerett

påslagdiverse för osäkerheter. I och med det handlar belopp i denatt stor-om
leksklassen kan också tänkbara differenser mellan kalkyler och utfall represente-

ganska betydande En under- eller överskattning med 20 %ra summor. represen-
10 miljarder kr. Enligt kämtekniklagen 1984:3 det kämkraftföreta-terar t ärex
har det fulla för finansieringen åtgärderna för kämavfalls-ansvaretgen som av

hanteringen.
iFrågan finansieringsmodell har varit aktuell i olika omgångar sedan mit-om

1970-talet, då kämkraftsföretagen började avsättningarten i sina bokslutgöraav
för framtidade kostnaderna. I november 1978 tillkallades särskild utredareen
för ñnansieringsfrågan,över vilket så småningom ledde fram till 1981att årsse
finansieringslag. I den lagen 1981:669, den k finansieringslagen stadgadess

avgifter skulle kärnkraftsproduktionen ochatt medlen skulletas ut att sättas
in på räntebärande konto i Riksbanken. Kämkraftsföretagen fick samtidigt rätt

låna tillbaka andel dessaatt storen av pengar.
juli 1983I tillkallades ånyo kommitté med uppgift bl frågornaöveratten a se

vårenRegeringenhar under 1995aviserat proposition i När detta skrivsämnet ären ensådanproposition inte frarnlagd.ännu
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finansieringssystem. Utredningen ledde bl. fram till den tidigare s.k.attom a.

återlånerätten för kraftföretagen avskaffades. Regeringens ställningstagande i
propositionen innebar ingen förändring vad gällde fondmedlens placering i
Riksbanken. Efter framställan från dåvarande Statens kämbränslenämnd tillen
riksbanksfullmäktige fullmäktige dockbeslöt medlen skulle högreatt ges en av-
kastning fr. ingången 1987.o. m. av

Huruvida fondmedlen tillfredsställandeavkastningen kunde betraktas som
aktualiserades åter 1991.Statens kämbränslenärtmd Nämndenav sommaren me-
nade mycket talade för medlen skulle tillåtas få friare placering.att att en
Nämndens initiativ fick dock inte något omedelbart resultat, bidrog till attmen
regeringen i december 1991 aviserade utredning skulle tillsättas föratt atten se

fmansieringssystemet.över
Direktiv för utredningen, Kämbränslefondsutredningen,antog namnetsom

fastställdes våren 1993 utredningen betänkande juni 1994.och lämnade sitt i
Utredningens förslag kortfattat i avsnitt.nästapresenteras

3.2 Utredningsförslag 1994: Vidgat för producen-ansvar
friare fondförvaltningochterna

Tyngdpunkten utredningsarbetet lades säkerställa befintliga finan-i detatt att
sieringssystemet Två frågor stå ihar förmåga i fylla sitt syfte. kom attstort att

förmågafokus för övervägandena. det första borde finansieringssystemetsFör
åstadkom-bära eventuella kostnadsöverskridanden ökas. skulle kunnaDettaatt

kraftföretagen skyldiga ekonomiska säkerheter förblev ställaatt attmas om
kunna uppfylla sitt kostnadsansvar enligt de grundläggande reglerna i käm-
tekniklagen 198423. det andra borde förutsättningar skapas för bättreFör en
avkastning fondmedlen.av

påKrav kompletterande säkerheter

finansieringsmodell kravEn allmän utgångspunkt skapa uppfyllerattvar en som
effektiv, tillräcklig och säker. Det gällde således vägaatt attvara samman

olika krav och finansieringsaltemativ. Till exempel skulle alltför fond-storen
ineffektivitetuppbyggnad uttryck för och alltför liten fond skulle in-ettvara en

nebära kravet på tillräcklighet inte uppfyllt godtagbart sätt.att ettvore
Utredningen valde föreslå den grundläggande fonduppbyggnaden kom-att att

bineras med kraftföretagen sig för ytterligare kostna-eventuellaatt tar ansvar
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der ställa säkerheter. Samtidigt föreslog utredningenatt eventuellagenom att
fondöverskott skulle kunna återbetalas till kraftföretagen efter det deras skyl-att
digheter upphört.

Den grundläggande fonduppbyggnaden innebär fondmedel tillskapasatt
avgiftsintäkter och avkastningen fondmedlens placeringar.genom genom

Fondmedlen skall beloppsmässigt de kostnader kan förväntasmotsvara som
förknippade med rivning kärnkraftverken och med omhändertagandevara av av

det radioaktiva avfall har producerats.som
Det kan emellertid inträffa fondbehållningen visar sig otillräcklig.att Den

enklaste anledningen kostnaderna förär blir högreatt beräknat.änprogrammet
En möjlighet också måste finnas med i den finansiella planeringen in-som är att
täkterna blir lägre beräknat, därförän kärnkraftverken kan kommaatt stängasatt

tidigare planerat dvs tidigareän den s.k. intjänandetidenän på 25 år.av För att-
det också under dylika omständigheter skall finnas medel tillgängliga skulle
kärnkraftföretagen sig ställa säkerheter.ta ett Säkerheterattansvar genom
borde därför ställas tillståndsinnehavama, eller deras för deras ekono-ägare,av
miska för omhändertagande kämavfall enligt kämtekniklagen.ansvar av
Tillståndsinnehavama i vissa fall renodladeutgörs kämkraftföretag i sinav som

kraftföretagägs med blandadtur tillgångsmassa främst vattenkraft.av en mer
Utredningen finansieringen kämavfallsprogrammetatt med högangav av en

grad sannolikhet skulle tryggad förhand sådant komplette-av vara ettgenom
rande med säkerheter. Utredningen hänvisadesystern här också till det finska

där central del just kompletterandesystemet är säkerheter.en
Härvid framhöll utredningen säkerheter bör godtas kreditförsäkringar,att som

borgensåtaganden fastighetsinteckningar.eller Det emellertid inteck-attanges
ningar i kärnkraftverk inte bör tillåtna.vara

Säkerhetema skall enligt förslaget godkännas regeringen och förvaltasav av
den myndighet regeringen bestämmer. Det förutsätts vidare regeringensom att
skall ha formenrätt för säkerhetomprövaatt och kräva säkerhet,typ tny av ex
realsäkerhet i stället för borgensåtagande, den finnerett detta motiverat. Detom

uttryckligen förändringar i ägarbilden skulle kunnaattanges skäl för såda-vara
omprövningar.na

Fondförvaltningen

Utredningen föreslog fristående statlig enhet, kalladatt Kärnavfallsfondenen ,skulle inrättas för självständigt förvalta medlen ochatt med inlåningatt systemet
i Riksbanken därvid skulle avvecklas. Medlen skulle placeras så att kraven på
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tillfredsställande betalningsberedskap riskspridninghög avkastning, och samt

betryggande säkerhet tillgodoses. SOU 1995:107 s.193
enlighet med denna målformulering utredningen vissa reglerI rö-ävenangav

vilka tillgångar skulle tillåtet placera liksomrande dettyper attav som vara
placeringar i aktier ochvissa särskilda begränsningsregler. Förslaget innebar att

instrument möjliga. Inlåning banker, Riksbankenräntebärande skulle hosvara
Som särskilda begränsnings-eller Riksgäldskontoret föreslogs också bli möjligt.

tillåtas placeraderegler föreslogs bl högst 40 % tillgångarna skulleatt varaa av
Särskilda utländska placeringar liksom för pla-i aktier. begränsningsregler för

Styrelsens handlingsutrymmeceringar i enskilda aktiebolag föreslogs även.
skulle sedan ligga inom dessa ramar.

regeringen ochFondens borde enligt utredningens förslagstyrelse utses av
styrelsen bör ha erfa-bestå högst sju poängterades särskiltDet attav personer.

sakkunskapstrategiska frågeställningar vid kapitalplaceringar liksomrenhet av
två styrelseplat-finansiell ekonomi. Utredningen ansåg också tillinom att en av

kämkraftsproducerandeförbehållas anknytning till deborde medpersonerserna
förskulleföretagen. Utifrån dessa utgångspunkter styrelsen att enges ansvar

erhålls. Styrelsen skulletillfredsställande avkastning de fonderade medlen
tillgångsstrukturfondförvaltningens inriktning i form strategiskdärvid ange av

restriktioner avseende risknivå.liksom regler och
den, åtminstoneBeträffande förvaltningen medlen rekommenderades attav

förvaltningsuppdrag.inledningsvis, i fullt skulle ske viastort sett ut externa
samtidigtnågon form exklusivt förvaltningsuppdrag avfärdadesTanken på av

bestämt.
ivarierapåpekades vidare fondens marknadsvärde torde kommaDet attatt

i sinaktieplaceringar möjliggörs. kräverviss utsträckning i och med Detta turatt
såle-aktieinnehavet. Aktieinnehavet börplanerad och gradvis avtrappningen av

successivt.des efter uppbyggnadsskedet minskas
fortsättningsviskämkraftinspektion ocksåUtredningen förordade Statensatt

Kämavfallsfondensfrågorna användning fondmedel såbör pröva attom av
Statenstydligt enbart det finansiella området. käm-verksamhet tillavgränsas

avseddaskall därvid begära utbetalning medel förkraftinspektion ha rätt att av
Kämkraftinspek-ändamål. Samtidigt skall Kämavfallsfonden kunna kräva att

följer kra-utbetalningsplaner och övriga upplysningartionen presenterar som av
fondförvaltning.på effektivvet en
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från3.3 Synpunkter KASAM och iandra

remissbehandlingen

KASAM tillstyrkte i sitt remissvar utredningens förslag. Viktigt för KASAMs
ställningstagande den nuvarande modellen med inlåning i Riksbankenatt in-var
nebär såväl inflationsrisk ränterisk. KASAM den föreslagnaattsom en menar
konstruktionen möjlighet hantera dessa och andra finansiella riskerattger sam-
tidigt den reala avkastningen kan öka. KASAM betonar vidare nödvändig-som
heten Kämavfallsfonden får styrelse med professionellatt kompetens ochav en
erfarenhet kapitalförvaltning.av

KASAM vidare den föreslagna ñnansieringssystemet tydliggör till-attmenar
ståndshavamas samlade för kostnadsrisker liksom varje tillståndshavaresansvar

för risker förbundna med avställning reaktorer före intjänandetidenansvar av av
kostnads- eller säkerhetsskäl. Det påpekas modellen möjlighetäven att attger
tillgodose effektivitetskravet inte nödvändigt dagensänatt ta ut mer av genera-
tion för säkerställa avfallet hand.att att tas om

Det finns emellertid enligt KASAMs mening skäl ganska omgående inatt
på de detaljerade frågorna innebörden och procedurema för fast-mer attom av
ställa basscenario och säkerhetsbelopp. Det enligt KASAMs åsiktär angeläget

säkerhetsbeloppet beräknas rationellaatt grunder och inte väljs godtyckligt
det skalläven täcka överraskande scenarier.om

Under sin behandling ärendet anlitade KASAM expertis inomäven externav
finansielladet området. Dessa framhöll ganska samstämmigt detexperter att

finns motiv moderera vissa de gränsvärdenatt angivits i det föreslagnaav som
placeringsreglementet. Det gällde det föreslagna gränsvärdet för aktiert.ex. på
40 % kunde väl högt Det ansågs också begränsningensatt. 15 % försom vara att
placeringar på utländska aktiemarknader väl låg för effektivt kunna spri-attvar
da investeringarna flera marknader.över

KASAM konstaterar det torde mycket svårt konstrueraatt att ett systernvara
där inte vid mycket underskott i fondenstaten kommer tvingas gåstora inatt

den för avfallshanteringen.ytterste garantensom
Sammanfattningsvis kan konstateras utredningsförslaget genomgående haratt

fått positivt mottagande remissinstansema.ett Detta gäller såväl myndigheterav
och andra med särskild finansiell sakkunskap Sveriges riksbank, Riksgälds-
kontoret, Statskontoret, Riksrevisionsverket och Svenska bankföreningen som
kämkraftsföretagen. Vissa påpekanden detaljkaraktär har gjorts Statensav av
kämkraftinspektion, Finansinspektionen och Kammarkollegiet.
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Några3.4 avslutande synpunkter

det verksamhetsfält flygsäkerhet, operationer inomNär gäller Sjösäkerhet,som
sjukvården, omhändertagande kämavfall normaltbör utgångspunktenetcav

fi-den det de tekniska kraven blir avgörande för anspråkenärattvara som
nansiella ekonomisk synvinkel emellertid kravet inte enbartUr är attresurser.
finansieringen skall tillräcklig skall också kostnadseffektiv ochdenvara vara-
säker.

för in-Det här aktuella problemet gäller finansieringen stortatt trygga ett
ef-dustriellt projekt ligger ganska långt fram i tiden och detgöraatt ettsom -

fektivt finansieringen därvid i ljuset erfaren-Kravet skallsätt. att trygga avses
harheten sådana projekt ofta tenderar bli kostsammare vadänatt attstora som

jämvägstunnelnkalkylerats i utgångsläget. Tunneln under engelska kanalen och
dylikafinns då läraHallandsåsen bara exemplen. Vadär attett par avgenom av

enkelt kostnadernaexempel första uppenbar, nämligen heltEn lärdom är att
ofta underskattas.

Sådana orsaker kan bl.Vilka då orsakerna till kostnader underskattasär att a.
anbudsförfarandet. anbudsgivare det fördelstå finna i själva För är attatt enen

i tillgo-pris särskilt finns klausuler avtalenkunna offerera lågt detett somom-
för eventuella merkostnader. Det grundläggandedoser betalning måste skeatt

ofrån-storleksordningproblemet emellertid industriella projekt i dennaär att
osäkerheter i fråga kostnaderna. I kämbränsle-komligen måste innehålla om

kostnadsosäkerhet.fondsutiedningens betänkande används begreppet
i den finansie-schematiskt tvåDenna kostnadsosäkerhet hanteras sätt nya

och utvärderingarprövningarringsmodellen. det första löpandeFör avgenom
hittillsvarande model-till denkostnadsuppskattningar, vilket i ansluterstort sett

får vida-len. kämkraftsbolagen, eller derasFör det andra ägare, ta ettattgenom
debelopp, skullede måste gå i god för änstörreatt annarsre ansvar genom

ökat intressegjort, lämna säkerheter. De får härigenom egetett attatt avgenom
Därtill kan ocksåmöjligt.kosmadsuppskattningama blir så bra nämnas attsom

bli kostnads-former för upphandling och avtal kommer vilkenavgörande föratt
risk kommer bäras i genomförandet projektet.entreprenörenattsom av av

tillfredsstäl-Sammanfattningsvis den aktuella modellen den f.n.utgör mest
på tillgodose kraven finansieringenlande lösningen problemet att att av pro-

årenunderjektet skall tillräcklig, billig och säker. Det kan naturligtvisvara
aktuel-fmansieringslösningar kan överträffaframöver utvecklas densom nunya

fö-Samtidigt skall det denvad gäller krav på säkerheter. attnoteras nuex.
självständig Kärnaifallsfondenreslagna finansieringsmodellen, med enhet,en ,
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har inneboende flexibilitet skall kunna på fördelar med utveckla-taen som vara
de tillgångsslag garantiformer.och nya
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Acceptans Tolerans Delaktighet- -

Diskussionen vid KASAMs seminarium Acceptans Tolerans Delaktighet- -
den 3-5 1992 kom bilda utgångspunktema för det seminariumattmars en av om
miljökonsekvensbeskrivningar KASAM anordnade i oktober 1994. Ettsom re-
ferat sistnämnda seminarium i kapitel 5 dennaav rapport.ges av

4.1 Bakgrund

KASAM har alltifrån 1985 det central uppgift fördjupastarten sett attsom en
den allmänna diskussionen kring hantering och slutförvar kärnavfall.av
Uppgiften har genomförts främst i samarbete med berörda myndig-att,genom
heter, anordna serie tvärvetenskapliga seminarier. KASAM har därvid önskaten
främja diskussion kringöppen såväl tekniskt- och naturvetenskapligaen som
samhällsvetenskapliga och etiskt-filosofiska frågeställningar. De tidigaretre se-
minarierna Etiskt handlande under osäkerhet 1987, Den naturvetenskapliga-
kunskapsbasen för slutförvaring kämbränsle 1989använt Osäkerhetav resp.
och beslut 1990 har i bl.a. KASAMs kunskapslägetpresenterats rapporter om-

kämavfallsområdet 1987 82-92 1992 s. 7-l92.resp.
Ämnet för det fjärde seminariet, ACCEPTANS TOLERANS DELAKTIG-- -

HET, kan betraktas slutsats de föregående seminarierna beträffan-tresom en av
de vilka frågeställningar centrala inför beslutär i kämavfallsfrågan3 Valetsom .knyterämne också till sedan 1970-taletsynsätt gradvis harav ett nyttan som

fram både blandväxt vetenskapsmän och bland politiker och andra beslutsfatta-
med för kämavfallsfrågan. Frågan har visat sig ha så många samhälle-re ansvar

liga och etiska dimensioner den inte kan uppfattas enbart tekniskatt som en
fråga, i vilken beslut kan fattas uteslutande naturvetenskaplig och teknisk
kunskapsgrund.

Naturvetenskapliga tekniskaoch insikter naturligtvis oundgängligtutgör ett
beslutsunderlag. Samtidigt det dock, framgåttär de tidigare seminari-tresom av

betydelsefullt beslutsfattarna medvetna tillgängligaatt är tekniskaerna, attom
och naturvetenskapliga kunskaper har sina begränsningar. Fullkomlig eller
--2 Dokumentationen från respektiveseminariumfinns i dåvarandeStatenskämbränsle-
nämndsserie SKN Rapporter 28, 34 45.nr resp.

° En fullständig från seminariet publiceradi serienStatensrapport offentliga utred-
ningar SOU 1993:18
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underlagdet gällersäker kunskap står inte till vårt förfogande, i synnerhet när

kämavfallet.för framtiden i frågaför beslut så räckviddett stor som omav
omfattande forskningsinsat-det grundas påBeslutsunderlaget kommer, trots att

väsentliga inslag osäkerhet.och teknikutveckling, att rymma avser
kämavfallsfrågan. Osäkerhet ofrånkomligt ele-Detta inget unikt för ärär ett

demokratiska samhäl-i flertalet komplicerade beslutssituationer. Detment mer
demo-den diskussion utmärker denlets hantera osäkerhetsätt är öppnaatt som

nå säkerhet i någon absolutkratiska Målet därvid intebeslutsprocessen. är att
inbördes förståelsefram till samstämmighet ellermening, kommautan att en

till sådan förståelsekan leda till handling. Vägen är som geren process,som en
och kritisktmöjligheter framföramedborgarna verkliga argumentatt egna

granska andras.
skall förstås.för seminarietdenna bakgrund valetDet ämneär mot av

möjligen uppnåsockså beslut kanAcceptans, eventuellt tolerans, ett genomav
förutsätter beslutspro-uppifrån. Delaktighet däremotenbart information en

bli hörda ocherfarenheter kanallas kunskaper ochi vilken argument,cess,
målsättning kanmed dennabeslutsunderlaget. I beslutsprocessin ivägas en

demokra-får sindet slutligt fattade beslutet. Dettaförlorama respekteraäven
den beslutsprocessen.tiska legitimitet öppnagenom

målsättning i be-domineratkämavfallsfrågan har begreppetI acceptans som
tillnämndafinns ytterligare skäl de redanslutsprocessen. Det än att ta steget

målsättningen delaktighet.
kämavfallet.demokratiska beslutsfattandetdetFå företeelser utmanar som

avfalletanledningentill viktigasteflera anledningar detta. Den ärDet finns är att
associera tillstrålning. får mångajoniserande Dettaradioaktivt och ut-attavger

kämvapenexplosio-efterTjernobyl, ellerreaktorolyckor,släpp efter stora ex.
anledningförsvåras. Ensakligt underlagoch meningsutbyte ettett annanner,

kämavfalletslutförvaringenskyddsåtgärdema vidnödvändigakan deatt avvara
delteknikkompliceradi vissa avseenden,kräver åtminstone en perso-somen,

Å sidan finnsandraavigsidor.för industrisamhälletsuppfattar uttryckner som
förför hand kämavfalletockså tekniken mönsterde ettatt ta somomsersom

avfall.farligtkan och bör handindustrisamhällethur även annatta om
kämavfallet ochtill frågornamellan inställningenfinns sambandAtt det om

spännvidd.Uppfattningama harframtid uppenbart.kärnkraftens är storom
handmöjligheternatilltro till de tekniskaobetingadMånga har taatt omen

och villavvaktandeAndra harkämkraftsavfallet säkert sätt.ett synmeren
till kärn-avgörande för sin tilltrokämavfallsfråganlösningbetrakta somaven

Åter avfallethandsvårigheternasikt. andra pekarkraften på längre att ta om
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och dessa svårigheter avgörande fortsatt användningett motser argumentsom

kärnkraft.av
Kämkraften har i vårt land kommit få symbolvärde positivt för vissa,att ett -

negativt för andra. Kärnkraft uppfattas vissa enbart teknisktav som en avance-
rad metod producera elektricitet medan andra kärnkraftenatt ser som en sym--
bol för storskaligt industrisamhälle ogillar.ett som man

Kämavfalls- och kärnkraftsfrågoma har haft politisk sprängkraft i Sverige.en
Sprängkraften finns fortfarande. Följande exempel kan nämnas:

utfallet 1976 års riksdagsval ledde till den första borgerligaav som-
majoritetsregeringen 40 år,

de borgerliga koalitionsregeringamas inre svårigheter åren 1976-1982,-
folkomröstningen kärnkraft år 1980,om-
riksdagsbeslutet år 1980 år 2010 sluttidpunkt förom som-

kärnkraftsavvecklingen,
riksdagsbeslutet år 1987 inleda kämkraftsavvecklingen år 1995,att-
partiöverenskommelsen energipolitiken mellan och vilkenom c- -

också kom ligga till gnmd för riksdagsbeslutet 1991attsenare om
riktlinjer för energipolitiken och innebar inledningenattsom av-
kämkraftsavvecklingen sköts upp,

riksdagsbeslutet år 1994 ledde till tillsättande den arbetandesom av nu-
parlamentariska energikommissionen, vilken enligt direktiven har som
uppgift bl.a. lägga fram sådana förslagatt medom program
tidsangivelser för omställning energisystemet kan grundasav som
långsiktigt hållbara politiska beslut.

En ytterligare komplikation de generationer,är njutit frukternaatt att som av
teknikens framsteg och kunnat dra den elkraftnytta käm-genereratsav som av
kraftverken, andra de tvingasär handän restproduktema, alltså käm-tasom om
avfallet.

följandeDen redogörelsen för seminariet uppbyggd kring deär fyra teman
sessionema vid seminariet byggde på.som

4.2 Kollektivt solidaritetansvar -

Här presenterades först två statsvetenskapligt inriktade bidrag med titeln
Demokrati och solidaritet i kämavfallsfrågan Gunnar Falkemark resp.
Demokratiskt beslutsfattande Nils Stjernquist. Därefter följde bidrag påett

Samhällsanda och solidaritet några reflexionertemat kring kunskap och infor--
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mation i det högteknologiska samhället Gunnar Bergendal.

Några de viktigaste frågeställningarna föredrageni ioch den efterföljandeav
diskussionen kan föras kring fyra teman.samman

EGE U -perspektivet

Ett grundläggande på kämavfallsfrågan i Sverige, liksom i mångasynsätt är
andra länder, varje land själv skall hand sitt kämavfall. Vid seminarietatt ta om
ställdes emellertid frågan hur Sverige skulle ställa sig, inom EG-om om man
kretsen skulle finnaönska för länderna Skulle Sverigelösning.en gemensam
kunna tvingas bli förvaringsort för allt kämavfall inom EGEU

Diskussionen vid seminariet utgick från betänkande SOU 1991:95ett ut-av
redningen kämtekniklagstiftningen. Av motiven för de ändringaröversynom av
i kämtekniklagen riksdagen beslöt under hösten 1992 framgår klart, attsom om

svenskt förbud slutförvaring utländskt kämbränsle inte står i stridett mot motav
de principer tillämpas inom EG eller internationella överenskommelsermotsom
jfr. 199293:98. Det kan tilläggas regeringen nyligen i propositionattprop. en
199495:1 18 föreslagit lagregler med förbud Sverigemellanlagring iäven mot

Ävenutländskt kämbränsle. sådant förbud förenligt medanvänt ettav anses
Sveriges medlemskap i EU.

Vid seminariet påpekades dock ingen kan vad EGEU kan utvecklasatt veta
till 25 år och vilka principer och då kommer råda.t.ex. synsätt attom som

Beslutsprocessens demokratiska halt och för kärnavfalletansvaret

Gunnar Falkemark menade i sitt inledande inlägg det finns samband mel-att ett
lan beslutsprocessens demokratiska halt de avgörande besluten kärnkraf-när om

och lokaliseringen kärnkraftsverken under 1950- l960-talen,ochten togsom av
och det kan vila kommuner vid valet lokaliseringansvar som nu anses av av

avfallsförvar. Brister i den demokratiska beslutsprocessen vid tidigaredessaett
tillfällen skulle det, åtminstone delvis, moraliskt berättigatgöra motsättaatt nu
sig lokaliseringen avfallsförvar till viss kommun. Ett sådantett synsättav en

enligtledde Falkemark till det skulle lättare välja viss plats föratt att utvara en
avfallsförvaret det åtminstone inte längre produceras något avfall.om

De invändningar denna argumentation bl.a. också demotrestes attsom var
kärnkraften drar därförden och har slags förär emot nytta ettsom av ansvar av-

fallshanteringen. Andra hävdade, också kämkraft-motståndareatt argumentet att
har kärnkraften och därmed kan tvingas hand avfallet irrele-nytta ärtaav om
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och föredrog i stället pragmatiskt Ett sådant utgår frånvant, synsätt. synsättett

avfallet finns och det därför självklart vi alla måste känna föratt äratt att ansvar
hand det.att ta om

Det påpekades också kopplingen mellan kärnkraft och kämavfall i förstaatt
hand knuten till den politiska beslutsprocessen framär till 1980-talets början.
De båda frågorna visserligen centrala säkerhetsaspekter och har på sårymmer

samband. Men dessa säkerhetsaspektersätt dock så olika deett är natur, attav
inte i och för sig grund för frågorna automatiskt bör kopplasutgör att samman.
Om de två frågorna kan behandlas oberoende varandra, blir det lättare attav
komma fram till lösningar kämavfallsfrågan.av

Legitimitet och legalitet

Nils Stjernquist pekade i sitt föredrag begreppen legitimitet och legalitetatt
har olika innebörd. Följer givna spelregler för hur beslut skall fattas,man upp-
fattar de deltar i spelet besluten legitima. Legitimiteten egenskap,ärsom som en

knyter till känslor. Legaliteten däremot ligger det juridiska planet.som an
Har följt spelreglerna i det legala beslutet objektivt inteärsystemet,man sett
bara legitimt också legalt. Men beslut kan legala denutan utan attvara av en-
skilde upplevas legitima.som

Skillnaden mellan legitimitet och legalitet kan också knytas till olika demo-
kratibegrepp: formell och substantiell demokrati alternativt demokrati be-som
slutsteknik och det demokratiska innehållet. Legitimitet har då närmast göraatt
med innehåll och delaktighet, legalitet med den formella demokratin eller be-
slutstekniken.

Politiska beslut i högteknologiskt samhälle vårt kan ofta ha sådanett som en
räckvidd och kräva så omfattande beslutsunderlag, det svårt skiljaett äratt att
mellan legitimitet och legalitet.

Vad då legitimitetenavgör
Frågan kan besvararas peka två olika dimensioner i denna. Denattgenom

knuten till nyttomoralisktär f.ö. ofta företrädsett synsätt,ena experter:som av
Legitimt det beslut siktär de bästa konsekvenserna.som ger

Den andra dimensionen knuten till delaktighet. Förutsättningen förär att ett
beslut skall legitimt medborgarna har sinär hörd ochatt rätt göra röstattvara

med fatta beslut.attvara om
Frågan ställdes inte denna dimension idag framstår viktigare tidi-änom som

I läge, då legitimiteten i politiskadet inte iett utsträck-gare. systemet samma
ning tidigare kan skapas stabil välfardsutveckling kan ökad del-som genom en
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aktighet bevara legitimiteten.väg attvara en

ÅtskilligaHär befinner ivi dock ambivalent situation. samhällspro-oss en
blem har efter svårarehand blivit allt genomskåda inte bara för medborgarenatt
i allmänhet för politiker, tjänstemän minst föroch inteävenutan experter, som
ofta lever isolerade inom sitt begränsade ansvarsområde. Forskare talar ibland

samhället blivit ostyrbart. Därmed ökar svårigheten fatta beslut i kom-att attom
plexa frågor, vilket i sin kan leda till intresset för ochtur att mattas att ta ansvar
delta i beslutsfattande. fortsattEn utveckling i denna riktning naturligtvisutgör

hot demokratin.den öppnaett mot
Viktigt för legitimiteten också frågan övervakar kvaliteten iär om somvem

själva beslutsprocessen. Statliga tillsynsmyndigheter måste givetvis känna ett
för ingen information undanhålls interelevant och manipulationatt attansvar

förekommer. Men det också viktigt lagstiftningen så utformad någotär äratt att
för manipulation inte finns. Det själva prövningsförfarandetärutrymme som

måste uppfattas legitimt och för delaktighet i beslutsprocessen.utrymmesom ge

Delaktighet

Diskussionen visade ordet delaktighet kriterium på vad äratt ettsom som en
legitim beslutsprocess inte oproblematiskt.är

Det uppenbart efter delaktighet i beslutsprocessen kortär strävanatt en
sikt innebär behov beslut fattas enbartstörre än experter.av resurser om av
Delaktighet i också tid. uttrycka det så,beslutsprocessen kräver Man kanmera

i beslutsfattandet dämpas. På längre sikt dock, framhölls det idetäratt tempot
flera inlägg, ingen tvekan det resursbevarande på den del-äratt att att satsaom
aktighet offentliga samtalet erbjuder. Genom ökad delaktighet kandetsom man
också undvika legitimitetskris.hotandeen

Några ytterligare aspekter delaktighet kan formuleras i frågeform.temat
Frågorna visar betydelsen ytterligare fördjupning diskussionen.av av

Är kompliceraddet huvud möjligt planera teknisktöver taget att en om--
fattande verksamhet med räckvidd i framtiden, ställer storastor om man
krav på förankringbred

alternativKan det i stället, det gäller kämavfall, riktigarenär ettsom vara-
välja någotmedvänta göraatt att att

når vi gråzonHur med kunskap till dem befinner sig i icke-ut som en av-
och känner sig stå utanförengagemang
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Är det lösning delaktighetsfrågan skilja mellan beslutsprocessenatten-

och besluten
Behöver former skapas för bredare information kunskapslägeten om-

4.3 Betydelsen hotbilder i samband med demokratisktav
beslutsfattande

Arrangörerna hade vidtalat professionell kommunikationskonsult, Larsen
Thalén, författa bidrag med titeln Hotbildsprofiteringensatt betydelseett för
demokratiskt beslutsfattande.

Bidraget uppbyggt kring frågeställningar:trevar
-Vad med hotbildsprofitering och hur sker politisk påverkan medmenas
hotbildsproñtering
-Gemensamma drag i framgångsrika skrämselkarnpanjer.
-Hur fungerar hotbildskampanjer kommunikativt

Mot den bakgrunden författaren avslutningsvis några synpunkter på käm-gav
avfallsfrågan.

Politisk påverkan med hotbildsprofitering

Hotbildsprofitering kan definieras dra fördel tydliggöra faroratt attsom av som
kan komma inträffa. Det sig alltså tjänaatt rör skrämmas. Skrämselatt attom
kan användas politiskt och det finns mångaett exempel på politiskasom vapen,
skrämselkampanjer.

Hotbildsprofitör den själv inteär särskilt rädd,är politis-som attmen som ser ,ka mål kan nås andra skräms. Den blivit skrämdatt och i godgenom som tro
deltar i kampanjen och aktivt sprider rädsla, kan benämnas hotbildsdistributör.
Och hotbildsoffer de blir skrämdaär och därför eller påröstarsom sättannat

politiskt på denna grund. Rädda märmiskor kraftfullt politisktagerar är ett vapen
väljare, för massmedier och i kontakt med beslutsfattare.som-

Massmediernas och opinionsmätningamas utveckling skrämselkam-gör att
panjer idag kan slå igenom oerhört snabbt. Deras betydelse i den demokratiska
beslutsprocessen har alltså ökat och kan förväntas öka ytterligare.-
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[framgångsrikaGemensamma drag skrämselkampanjer

I bidraget rad exempel eller mindre framgångsrika skrämselkam-gavs en mer
panjer inom områdena religion och barnuppfostran, affärsliv och internationell
politik. Också några partipolitiska icke-partipolitiska Sverigeoch kampanjer i
lyftes fram. I alla dessa kampanjer kan hotbildsprofiteringen hafthasägas en av-
görande betydelse för den demokratiska beslutsprocessen.

Några drag i dessa kampanjer vädjar till känslan, inteär attgemensamma man
förnuftet. Vidare hotar med något okänt omöjligt eller svårtär attman som - -
kontrollera. Hotet skall uppfattas riktade många beskriveroch denmotsom som
hoten uppfattas trovärdighet.med maximalsom en person

Hur kan värja sigman

finns några tumreglerDet för hur skall kommunicera med människorman om
risker de inte kan bedöma och de inte själva valt sig för. Dessautsättaattsom
tumregler utgår från det faktum de flesta människor obehagligaatt tar emot ny-

följande förenkladeheter enligt mönster:
Vägran Det inte möjligt... Känslaär
Ilska Det borde förbjudas... Känsla
Förhandling Men å andra sidan... Fömuft

4. Depression Måste det så... Känslavara
5. Acceptans Jag får vidare ändå...väl leva Fömuft

Med dessa utgångspunkter tumreglema följande.är
till känslornaTala i de fall dessa dominerar. individ idär En vägran,-

ilska, eller depressionsstadiet inte särskilt för fömuftsargu-mottagligär
Ofta sakligt förhållningssätt och fler detaljerade faktagörment. ett mer

skada blir bara räddare.än nytta personen-
Bygg förtroende för dem i sitt dagliga riskenarbete hanterarettupp som-

och hur de det inte för den bakomliggande naturvetenskapliga forsk-gör -
ningen.

i förhandlingsstadietEn har ofta betydligt lättare accepteraattperson en-
individ han eller hon har förtroende för svårbegriplig tekniskänsom en
förklaring. Och får besöka, med och påverka, dvs. bli in-personen se, vara
volverad, ökar betydligt chansema hanhon skall nå acceptansstadiet.att

Stötta med detaljerade sakargument först individen inär är acceptanssta--
uttaladiet. Då går det fullt nu förnuftet.att
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Hotbildsprofitering kärnavfallsfrâgani

De hindren lösastörsta kämavfallsfrågan sannolikt varken ekonomiskaatt är
att finansiera förvaring eller tekniska att konstruera tillräckligt säkertetten
förvar. Det svåraste problemet i stället hur skall kunnaär männi-övertygaman
skor förvaret kan konstrueras.attom

Massmediemas reaktionsmönster i kämavfallsfrågan inte svår förutse:är att
Radioaktivt avfall insedd risk de flestaär människor inte förstår, deen som som
bor i närheten eventuellt slutförvar skildras i David-Goliatett perspektiv,av ett

kämavfallsförvar har aldrig tidigare konstruerats.ett För komma fram tillatt ett
beslut lokalisera kämavfallsförvar till vissatt plats krävs därförett en en genom-
tänkt strategi för kommunikationen. Om skrämselkampanj rullar igång,en om
rädda människor inför massmedia vädjar direkt till de ansvariga politikerna då-

riskenär dessa försöker hitta Och denstor att blirutväg. sannoliktutvägenen att
skjuta beslutet framför sig

Därför måste de för förvaringen bestämma sig. Följande frågorsom ansvarar
bör ställas och diskuteras:

Skall vi striden med hotbildsprofitörema eller skallta tills fråganvänta-
inte längre slagträ Här kan såvälär ekonomiska, tekniskaett och etis-som
ka spela in.argument

Ekonomiska: Hur hög merkostnaden förär vänta Hur mycket kanatt
vi tjäna på slippa stridenatt
Tekniska: Finns allvarliga säkerhetsrisker med några årväntaatt
extra Går teknisk kompetens förlorad eller kan vi vidmakthålla den
Etiska: Måste den generation har glädje kärnkraften ocksåsom taav
besväret med avfallet Eller kan samhällsekonomiskman se
effektivitet med kärnkraft för generation investering i nästaen som en
generations välstånd

Om inte ekonomiska eller tekniska skäl nödvändiggör tidig avfallslös-en-
ning hur många människor skall fara illa drabbas hotbildsprofi-attav av-
törer Hur många offer för skrämselkampanjer vi bereddaär accepteraatt

Eller det oetiskt stridenär och låta enskilda människoratt kommata i-
kläm vi har anledning förmoda proceduren blir lindrigare någraattom om
år kämkraftsavvecklingennär har vunnit tilltro

Om överväganden denna till förmånväger föröver inomart kort fattaav att
de nödvändiga avfallsbesluten, behövs rad strategiska ställningstaganden:en

Om vi striden vilka hotbildsprofitörematar är och vilka distributörerär- -
Hur får vi dialog med de rädda, kanske ärligt vill meden som att- vara
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söka lösningen

oskyldiga drabbas så litevi sådantHur kommunicerar sätt attett som-
vivi kommer Hur vaccinerarskrämselpropagandamöjligt den vetsomav

offren proñtöremamot

Diskussionen

uppfattades några deltagarereaktioner ochBidraget väckte starka närmastav
för-Reaktionemamanipulera opinioner.handledning i konsten att gavsom en

inte riktadunderstryka provokativa rubrikenfattaren anledning denattatt var
hotbildsproñtörermiljörörelsen. Som exempelantikämkraftrörelsen ellermot

hotbilder för fåmålarpekade författaren forskare medvetet att an-som upp
slag.

förståsför kräveri komplexa frågor,Att rida på människors att ex-somoro
viktigtopinionsbildande redskapen. Detkraftfullastepertkunskap, de ärär ett av

missbruk i den demo-för motverkaproblematik diskuterasdenna öppet attatt
kratiska beslutsprocessen.

alternativtThaléns uppläggningpresenterades till synsätt.I diskussionen ett
människorbakgrundmåste förståshotRädsla eller upplevelse attmot avav

erfarenheter. Människorslivssituation och sinautifrån sinuppfattar verkligheten
moti-välverkligheten olika och harfaktisktolika perspektiv degör att egnaser

först, deblir dei samhälleliga samtaletför Delaktiga detverade skäl detta. om
försöka ochefterverkligheten utifrånrespekteras i sin bild strävan att seenav

perspektiv.utifrån derasfrågan sigförstå hur den aktuella ter
målgrupp ochdiagnos påställadärmed inteFörståelse handlar att enom en

frågansökabudskap,strategi för sändalägga attatt ett utan se uromupp en
sinbereddochtill sig hanssynpunkt, omprövaattargumentmotpartens ta vara

bedöm-erfarenheter ochdärvidUtgångspunktenståndpunkt. ävenär attegen
ingå i denexperterfarenhet, måstedirektmänniskor inte harningar hos som

föregår beslut.sammanvägning ettsom
nödvändigtvis tillleder interespektfull dialog dennaochEn attattöppen av

ifattasdock beslut kansakfrågan. vinneri Menkommer attöverens manman
väljer emellan,alternativde olikakonsekvensernamedvetandeöppet manavom

stårvärderingarintressen ochredovisning de olikaoch i emotöppen somaven
varandra.

iämnesformuleringendet förstadiskussionen. FörTvå slutsatser drogs varav
riskenlyfta frambidrog tilldenprovokativa lydelse fruktbar,sin attattgenom

frågor,gäller komplexademokratiska beslutsprocess,för i den an-att somman
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Ämnetvänder människors opinionsbildande instmment. banadeett vägoro som

för diskussion det faktiskt förekommeröppen människors ochatt atten om oro
rädsla utnyttjas i opinionsbildningen för syften. Det därför, för stärkaär attegna
beslutsprocessens demokratiska halt, viktigt analysera den manipulationatt som
faktiskt förekommer.

detFör andra har ordvalet betydelse för kommunikationsprocessen. Ordetstor
profitör antyder utnyttjande och kan därför motverka, ellerett grovt t.o.m.
hindra, konstruktivt meningsutbyte. Andra såsomord, intresse, kanett vara
lämpligare använda, de inte väcker så starka känslor och därföratt attgenom ger
bättre möjligheter till saklig förståelse olika ställningstaganden.en av

4.4 Avfallshantering Teknisk verksamhet socialmed-
dimension

Den naturvetenskapliga spelplanen

Sessionen utgick från inlägg Bodil Jönsson med ovanstående rubrik. Enett av
huvudtes i valet perspektiv på härvid, snabbheten iämnet utveckling-attav var

har försatt i drastiskt situation. Denna så annorlunda till sin ka-ären oss en ny
raktär, vi inte kan till historien och där finna förebilderatt för hur vi skall
handla.

Samtidigt utvecklingen så snabb,är vi inte har den tid krävs föratt oss som
gammalt tankemönster skall kunnaatt ett och adekvat.ersättas ett nyttav mera

Bodil Jönsson hänvisade därvid dels till befolkningsexplosionen, dels till be-
mästringsexplosionen. Med sistnämnda avsåg hon de problem skapasterm som

den hastighet med vilken ivi den rika delen världen fart på materiaav sätterav
och energi. Problemet båda explosionema skerär samtidigt och vi haratt att
kort tid hantera konsekvenserna dem.attoss av

Därför enligt Bodil Jönsson,är, vår enda möjlighet strikt hålla till denatt oss
spelplan naturvetenskapen anvisar. På denna grund byggde hon också sinsom
tolkning innebörden den sociala dimensionen i teknisk verksamhet:av av
Denna gäller i hög grad möjligheterna förmedla kunskap denatt naturve-om av
tenskapen givna spelplanen, eller med andra ord kunskapsförmedling av na-
turvetenskapliga fakta.
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demokratitid medHar vi

grad ii högsammanfattas. Denna komdiskussionenhuvudfråga iSå attkan en
demokratiskt bemästramöjligheterkring våra ut-frågeform koncentreras att

Är förutsättningar-naturligaoch deändra samhälletfärd medvi ivecklingen. att
vimed Kanhinnerkontrollsystemdemokratiskavad vårasnabbare änna

denochtekniskamellan dentidskonstanterkopplingenförbättra processenav
med desådan otaktkommit imänniskanprocessen Eller hardemokratiska na-

vägendemokratiskalångsammaredenvi måsteturliga att uppgeprocesserna,
skallsamhälletdemokratiskadetförsig krävstiddenHar attnaturen som

medhinna
utgåutvecklingen ochihastighetenensidigt fixeraförSamtidigt vamades att

på vissaHastighetenföljerutvecklingsprocesserfrån alla tempo. om-att samma
möjligtDetändrar karaktär.fullständigt ärallainnebär interåden att processser

vik-med blirtill ochfölja tid,kan överlångsammavissaatt som manprocesser,
drakanAv dennaövrigt ökar.utvecklingen iihastighetentigare, mannär syn

utvecklingsprocessihastighetenanvändainte kanslutsatsen, somatt enman
Uppgiftendemokratiska.denlångsammareförskäl att somprocessupp enge

naturvetenskapensrespekt fördeninlemmakvarstår i dennaatt process
för.pläderatspelplan Bodil Jönsson

acceptabeltsocialtvad ärVem avgör som

kriterierförekommandevanligtfrån idagutgickdiskussionenlinje iEn annan
teknikenbarakriterier hör intedessaTillbra eller inte. attteknikför ärom en

socialaoch deriktigmiljömässigtocksåekonomisk och säkerskall utanvara
beröras.bara kortkriteriet skall häracceptabla. Detkonsekvenserna senare

konsekven-socialadevilkaellerfrågan avgörKriteriet omsomvemreser om
Enhuvudtema:seminarietsliggerfråganacceptabla. Svaret nära nyärsema

denförändringaroch dedende berörsinförasinteteknik bör utan att avsom
consent.validgiltigt samtycke eng.livsmiljöderaskan medföra i ettger
inhämtassamtycke börbetydadettakämavfallsfrågan skullepå attTillämpat

förvaret.i området förborfrån dem som
ochteknikerUtifrån kriterieruttömmande.naturligtvis inteSvaret är som
be-demokratiskaidag finnsfrågan detdetaktualiserarforskare själva omanger

tekniskberörsdemsamtycke frångiltigtslutsformer för an-ett av en nysom
läggning.
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4.5 Acceptans legitimitetoch

Basen för denna session inlägg Göran Sundqvist Acceptansettvar av genom-
demokrati, marknad och vetenskap.

Acceptanstriangeln

flestaDe samhällsprojekt avkrävs idag vetenskaplig grund, demokratisktetten
genomförande och marknadsorientering. Inte många vill bli betraktadeen som
ovetenskapli odemokratiska eller marknadsekonomiska principeremotga,

Omhändertagande kämbränsle måste utföras någon organi-använtav av en-
sation. Med begreppet organisation i detta sammanhang de prak-rentavses som
tiskt skall hand avfallet, de myndigheter för kontrollen och deta om som svarar
författningsregler skall tillämpas.som

Att genomföra omhändertagandet innebär i sig utmaning för de värdentreen
kan benämnas Vetenskap, Demokrati och Marknad. De värdena ochsom tre

deras inbördes relationer illustreraskan med s.k. acceptanstriangel, dären
Vetenskap, Demokrati och Marknad bildar hömen och Organisationen återfinns
i Acceptanstriangeln består så fyra komponenter.centrum. Lösningensätt av

acceptansfrågan enligt författaren beroende hurär de förav av som ansvarar
kämavfallet hanterar triangelns höm.tre

Vetenskap

,,
, . .rgamsahonx

xI x x x, 4, \,z,z. , . ..
Demokrati Marknad

Acceptanstriangeln
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variabler blir det enligtkomponenterna för-Genom betrakta de fyraatt som

definition. Triangelnfrågan inte har entydigfattaren möjligt visaatt att en ger
i sina definitio-olika tyngdpunkterfält kommer anläggadär olika aktörer attett

organisatörema,definieringenkämavfallsfrågan. har maktenVem överner av -
demokraterna Vilka benkunskapsivrama eller krafti-marknadsanhängama, är

de andraängare
och olikaolika lösningardefinitioner frågan innebär metoderOlika attattav

Genom studeraföras fram. fråganförverkliga lösningar kommerdessa attatt
förhoppningsvistriangeln kan fåutifrån illustrerasdet synsätt ettmanavsom

differentierat på frågan Vem har vadoch att accepteranyanserat svarmera
acceptanstiiangeln de begreppentriangeln förSyftet kallamed är att treatt l

samhälle. dei vårt Menför sig hög gradhörnen har acceptansav genere-envar
sitt anseende denVetenskapen grundar sökerolika attacceptans.typerrar av

den Effektiv.erhåller sinMarknadenSanningen. äracceptans genom
därför den Rättvis.accepteradDemokratin ärär att

hoten dessaockså användas till illustrerakanMen triangeln mot vär-att tre
intervention,och statlig vetenska-marknaden monopolden. Hoten är motmot

förvaltning,exekutiv ochdemokratinuppdragsforskning och hotasstår avpen
bild:illustreras med följandedvs. teknokrati. Resonemanget

HakuVAuepiens uppdrqgs-genom forskningsanning

MceplønsAuepøonx genomgerman; effektiviteträttvisa

Novasavmonopolmavteknokruh.

effektivitet.sanning ochrättvisa,Acceptans genom
uppdragsforskning ochteknokrati, monopol.hotasAcceptansen av
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Författaren visade i sin framställning acceptanstriangelns hörn tillatt tre stora

blockeradedelar och iär utsträckning antingen inkorporeratsstor i eller ut-
korporerats från de organisationer knutna till kämavfallshanteringen.ärsom
Mot bakgrunddenna avslutade han med bild den perforerade organisa-en av
tionen har kanaleröppna och söker dialog i riktning accceptanstriang-som mot

höm:elns tre

Den perforerade organisationen med kanaler och dialog i riktning mot
acceptanstriangelns hörn.tre

Diskussionen

Bilden den perforerade organisationen kom bestämmaav del dis-att storen av
kussionen, huvudsakligen ägnades begreppen demokrati ochsom vetenskap.
Organisationen fanns hela tiden med i bilden, och frågan ställdes den till-ärom

definieradräckligt och legitimerad i demokratisk ordning.
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acceptansVarför begreppet

blandställt kravetkämavfallsfrågan,det gällerVarför har acceptansnärman,
bredellersamtyckedemokratiskt starkare kravetoch inte detallmänheten en

ii fråganbeslutenförankring av
börjanikämavfallsfrågandiskussionen,framfördes iförklaring,En är attsom

legitima be-debetraktadesexpeitfråga;uppfattades experterna somen rensom
politiskocksåändrats tillfråganSenare harslutsfattarna. att vara ensynen
demo-från allmänhetenpolitisk, kravetfråganfråga. Om ärär acceptans ur

bordeambitionsnivå. Riktigare begreppalltför lågsynpunktkratisk varaen
samförståndslösningar.bred förankring,samtycke n vvtivt ,

Demokratins krav

ochDemokrati borde ståtriangeln hörnet ägainte i överstställdesFrågan om
och Vetenskap.förhållande till Marknadiprioritet

riksda-svenskrepresentativa demokratinborde innebära i den attDetta typav
vetenska-roll marknadenvilkenfolkets bestämmersvenskapå vägnar resp.gen
förordmed andrafrågan. Riksdagen börspela i sätta gränsernaskall ex.pen

hur andraoch ochallenarådandekriterier skallvetenskapliga närnär angevara
innebär,i triangelndemokratinspela in. Attskall överst attkriterier sätta man

demokra-beslutas ivad skallgäller procedurer dvs.beslutfastslår att somsom -
fattas imåstetillöverlämnasoch vad skallordningtisk ytterstexpertersom -

ochöverlåta saken tillkan väljaordning. Riksdagendemokratisk experteratt
hållningfri ändrateknisk. Den dockkämavfallsfråganhävda ärär attrentatt

frågan politisk.och besluta äratt
studera hurGenominvändning.diskussionen ingeniDetta attsynsätt mötte

tillfällen harvid olikafattats i kämavfallsfrågan kanhittills harbeslut attman se
frågan.därmed definieringenochtriangeln dominerat debatteniolika hörn av

VetenskapTriangelhömet

hotuppdragsforskning kanhävdadesfigurerna utgöra motettI attovanen av
upprätthållasjälvständighet i dess pröv-vetenskapens strävan att normer som

uttrycktesoffentlighet. Något tillspetsatochveriñering, kritisk granskningning,
politiken ochvetenskapen kommer tilldiskussionen judet i närmareattsom

sammanhang, underminerar dettadestopolitiskt-socialatjänstgör i veten-mer
skapens självständighet.egen
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sigMen också den omfattningen vetenskapliga iutgörstora rapporter ettav

från uteslutas högaproblem kvalitetssäkringssynpunkt. Det kan inte att, trots
ambitioner det granskning, kontrollen inte alltid fungerar.gäller kritisknär
Följden blikan osäkerhetsabsorption på vetenskapssam-vägenen genomupp
hället.

Redan i fram tillden vetenskapliga Systemanalys och slutligenprocessen an-
vända modeller reducering filtreringsker med andra ord eller kunskap ochen av
information. kunskapen skall förmedlas från vetenskapshömet tillNär sedan
demokratihömet, filtreringmåste vi i regel räkna med ytterligare sker.att en

demokratihömetI nämligen sannolikt möjligheterna till sig ochär att ta grans-
ka kunskapsunderlaget mindre inom vetenskapssamhället.än

Det självklar utgångspunkt ingen relevant kunskap eller informationär atten
skall undanhållas demokratihömet. blir då högaKraven det gäller delsnär
kvalitetskontroll kunskap förmedlas, delsden kontroll det urvalav som av av
kunskap nödvändigär göra.attsom
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Miljökonsekvensbeskrivningen MKB
och dess iroll samband lokalise-med
ringen slutförvar för kärn-ett använtav
bränsle

5.1 Bakgrund

Under hösten 1994 anordnade KASAM med stöd från Statens kämkraftinspek-
tion SKI, Statens strålskyddsinsititut SSI, Statens naturvårdsverk SNV och
Svenska kommunförbundet seminarium med titeln: Miljökonsekvensbe-ett
skrivningen MKB och dess roll i beslutsprocessen i samband med lokaliser-
ingen slutförvar för kämbränsle. Seminariet,ett använt samlade cirkaav som
hundra deltagare, ägde Högskolan i Luleå den 24-26 oktober.rum

Deltagare i seminariet förutom KASAM:s ledamöter 10-tal interna-ettvar - -
tionella deltagare från Finland, Nederländema, USA och Kanada, 30-tal del-ett

från berörda myndigheter såsomtagare Miljödepartmentet, Boverket,
Naturvårdsverket, Kommunförbundet, Kämkraftinspektionen, Strålskyddsinsti-

10-tal deltagare från Länsstyrelsernatutet, iett Kalmar, Västerbotten och
Norrbotten 30-tal politiker och tjänstemän från kommunernasamt Malå,ett

Östhammar.Oskarshamn, Storuman och Vidare miljöorganisationervar som
Folkkampanjen kämkraft-kämvapen, Greenpeace och Svenskamot natur-
skyddsföreningen SNF representerade antal högskolor och forslmings-samt ett
institut i Sverige. Kämkraftsindustrin företrädd sitt fö-var genom gemensamma

Svensk kämbränslehantering AB SKBretag bl.a. har till uppgift att tasom
fram underlag för kommande ansökningar tillstånd anlägga slutförvar.att ettom

Seminariet uppdelat i två avdehiingar. Den första avdelningen behandladevar
internationella erfarenheter och hölls engelska med simultantolkning till
svenska. Den andra avdelningen behandlade MKB verktyg i beslutsproces-som

i Sverige. Den delen hölls svenska och simultantolkades till engelska. Ensen
fullständig engelsk och svensk version med redovisningrapport både förbe-av
redda inlägg och diskussion från seminariet, planeras bli publicerad under hös-

1995 i serien Statens Offentliga Utredningarten SOU.
I det följande avsnittet 5.2 kort introduktion till MKB. Därefterges en ges

i avsnitt 5.3 sammandrag de presentationer gjordesett vid den interna-av som
tionella avdelningen seminariet. I avsnitt 5.4 följer sammandrag deettav av pre-
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verktygsentationer den avdelning behandlade MKBredovisades i somsom som

redovisningi beslutsprocessen Sverige. Avslutningsvis följer i avsnitt 5.5i en av
några intryck från KASAM:s seminarium.

5.2 Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen MKB-processen eng.bör processses som en -
Environmental innehåller antalImpact Assessment; EIA, steg.ettsom

i MKB-dokumentetResultatet brukar dokumentpresenteras ettav processen -
eng. Environmental Statement; EIS. MKB-processen kanImpact ses som cr.

utforma alternativ och fåi syfte identifiera miljöeffekter,systematisk attprocess
i första handtill stånd alhnänheten. MKB-dokumentetaktiv medverkan ären av
allmänhet.såväl beslutsfattarebeslutsunderlag ska kunna läsasett somsom av

Theamerikanska miljölagenför har sedan införandet i denIntresset MKB
olikaspritts till mängdNational Policy Act NEPA år 1969Environmental en

införts i lagstiftningen iorganisationer. Idag har krav MKBländer och över
internationella organisationertagits i antal100 länder. Vidare har MKB ettupp

är 1989;på MKBVärldsbanken forrnaliserade kravVärldsbanken.t.ex. sesom
ägde åruppdatering dessa kravOperational Directive 4.00, Annex A. En rumav

1991, OD 4.01.
1991 i bl.a.miljökonsekvensbeskrivningar infördes årBestämmelser na-om

regeringenminerallagen. Samma år utfärdadetunesurslagen, vattenlagen och en
olika verksam-på för antalMKB-förordning innehåller krav MKBs.k. ettsom

MKB-proces-direktiv hurheter. förordningen emellertid ingaI närmare omges
År MKB-förord-kompletterades1992skall utformas eller struktureras.sen

ochalternativa lokaliseringarredovisningningen med bestämmelser om en av
intesökta åtgärdendenutformningar uppgifter konsekvenserna attsamt om av

År innebäri plan- och bygglagenvidtas. 1994 korn också ändring attsomen
detaljplaner.bl.a. upprättandet vissaMKB ska ingå vid av

det199394: uttalas1994, prop. l 11,proposition till riksdagen underI atten
in isystematisktmiljökonsekvenser kommerangeläget beskrivningarär att av

Sådana beskrivningar börtidigt politiska närskede den görasett av processen.
Som all-viktiga samhällssektorer.och policyarbete idet gäller plan-program,

propositio-ingår imiljökonsekvensemagälla beskrivningarregel skamän att av
strategisk karaktär.övergripande beslutoch andra förslag till avner

tillämpning MKB. Deterfarenheter 25 årsInternationellt finns det avavnu
vidkommandeolika projekt. För svensktgäller främst MKB i samband med
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finns alltså MKB-arbetet få idéer, utveckla tankardet hel del lära i föratt atten

tydligareoch undvika misstag. år visat sig allt i fleraNågot harsenaresom
studier Economic Commission for 1992.se United Nations Europe,t.ex.
Application of Policies,Environmental Assessment Principles PlansImpact to
and tidigare stadium vadProgrammes MKB bör kommaär änatt ett som
vanligen fallet. börjat tillämpasAv den anledningen har MKB alltmerär en
tidigare introducerats,och strategisk nivå. Därmed har också termmer en ny
Strategic Environmental SEA.Assessment Någon motsvarande svensk term
för SEA finns inte. Terrnema policy-MKB, plan-MKB och program-MKBännu
har dock börjat komma till användning.

5.3 Internationella erfarenheter

frånErfarenheter Kanada

I Kanada regleras den federala MKB-processen förfarande kallasettgenom som
the Federal Environmental Assessment and Review Process EARP. Denna

tillämpas vid projektendast där den federala regeringen berörd. Förärprocess
övriga projekt tillämpas MKB-föreskrifter de provinsiellaupprättassom av re-
geringama.

EARP består i huvudsak två delar. I den första delen utför den myndighetav
för projektet på federal nivå översiktlig bedömning projek-som ansvarar en av

potentiella miljökonsekvenser. Om det medförprojektet få konse-tets attanses
kvenser kan det genomföras utförs.MKB Bedöms miljökonsekven-utan att en

då ska det denMKB. I andra delen EARP utformasgörasstora,sema vara en av
MKB utifrån riktlinjer oberoende s.k. granskningspanelupprättasen som av en

Miljöministeriet. Det färdiga MKB-dokumentet granskas all-utsessom av av
mänheten och panelen. Resultatet granskningen till den ansvarigarapporterasav
ministern.

Sedan med EARP introducerades år 1973 har ändrats vidsystemet processen
olika tillfällen. Dessutom har tillämpningen försvårats resultatett attsom av
flera rättsliga prövningar har gjorts. har i sinDetta skapat osäkerhetstortur

Årkring tolkningen EARP. 1990 presenterade den federala regeringen ettav
lagförslag the Canadian Environmental Assessment Act CEAA skanytt som

EARP. Den lagen trädde i kraft l januari 1995 innehållerersätta bl.a.nya som
tydligare regler för den första översiktliga bedömningen miljökonsekvenserav
och möjliggör bättre avstämning mellan provinsiella och federalaen processer.
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främst på EARP.erfarenheter presenterades på seminariet bygger dockDe som
i diskute-Géraldine från Ministry of Natural Resources KanadaUnderdown
fallstudiema be-rade tillämpningen EARP utifrån flera fallstudier. Treav av

prövadeshandlade för lågaktivt kämavfall. fallstudierslutförvar I dessaett
också tillämpning konsultativt och kommunbaserat tillväga-öppet,etten av mer

förgångssätt i beslutsprocessen lokaliseringen.
ståndfallstudiema viktigt få tillLärdomar kan dras detär är ettatt attsom av

innefattar getting the science right, d.v.s.acceptabelt tillvägagångssätt, attsom
förbli vetenskapliga innan försöker finna platsden grunden,överens man enom

tillväga-lokalisering. Själva lokaliseringsprocessen måste utföras med öppetett
förgångssätt i samarbete med de potentiella värd-kommunema. Inom ramen

sökan-för sådan diskussion mellanEARP finns det goda möjligheter öppenen
tvistefrågor.allmänheten, så det inte några olöstaden och länge är större

theTACordförande i Technical Advisory CommitteeShemilt,L.W. to
MKB-Limited AECL, historisk exposéAtomic Energy of Canada övergav en

tillämpningen i Kanada .
under-projektsyftar till säkerställaDen nuvarande EARP-processen attatt

åtgärdas ellereffekter antingengäller miljöeffekter och negativasöks vad att
flexibili-dengranskning. Styrkan i EARPacceptabla efter allmän är storaanses

sitt tillvägagångssätt,i EARPfinns inbyggd systemet.tet somanses genomsom
ändamålsenlig.effektiv ochmedverkan, rättvis,förutsätter allmänhetens vara

saknas lagliga kravberör främst detKritik riktats EARP-processen attmotsom
skainför beslut MKBsamråd detaljerade miljöstudierpå och ett genom-om en

föras eller ej.
från regeringen. DenkontrollGranskningspanelen har fördelen arbetaatt utan

formenicke-juridiskaregeringen, behöver inte order. Denkan få råd från tamen
trovärdig-kan ökaunderlättar vilkenför granskningspanelen öppenen process,

allmänheten.heten bland
faktor MKB-sam-Shemilt avgörande iSammanfattningsvis framhöll att en

nationella ide-ellermyndigheter och lokalamanhang allmänheten, lokalaär att
på-Vidarepå tidigt stadium.möjlighet medverkaella organisationer att ettges
tilli anknytningför allmänhetenpekade han vikten mötenatt som arrangerasav

bliri fråga och inteprojektet, begränsas till diskuteradet specifika ämnetatt en
miljöfrågor i allmänhet.plattform för

Ltd anlitaskonsultfinnan SENES ConsultantsGorber frånDonald M. avsom
möjligheter meddiskuterade problem ochi Kanada,Naturresursdepartementet

AECLTAC besE från publicerar bedöm-varje åroberoendevetenskapsmän ensomav
AECLs forskning kring kämavfallsprogrammet.ning av
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MKB utifrån antal frågeställningar. fråga gälldeEn hur på snabbtett ettman
och smidigt kan genomföra olika uppgifter i Det blir lätt förse-sätt processen.
ningar, mycket beroende underskattar den tid för all-äratt avsattman som
mänhetens medverkan i beslutsprocessen. behövsDet sålunda tid för all-mer
mänhetens deltagande. Dessutom behövs tid för förexperterna attmer samman-
ställa läsbara för allmänhet inte insatt iär alla tek-ävenrapporter ärsom en som
niska termer.

En fråga hur kan undvika konfrontation. Gorbertogsannan som upp var man
betonade i det sammanhanget betydelsen samarbete i Om allmän-av processen.
heten inblandad då studier och beslut fattasär vilka skastartas om som genom-
föra studierna medverkar vid granskningen studiema, kan förhopp-samt av man
ningsvis undvika vi-dom konfrontation och behovet andraatt startaav en om-
gång studier.

En tredje fråga ställdes varför kommun ska medverka frivilligt.som var en
Vid sitt ställningstagande måste kommunen bedöma miljöriskema till-ärom
räckligt små och de sociala vinsterna tillräckligt Ekonomiska vinsterstora. är
inte alltid tillräckligt för kommunerna medverka.övertyga Radioaktivtatt attom
avfall har negativ klang, både för allmänheten och media. Vissa kommuneren
visar emellertid benägenhet andra kunna tänka sigän hysa verksam-att attmer
het med anknytning till kämavfall.

Karaktäristiska drag för sådana kommuner diskuterades både Underdownav
och Gorber. De kommuner särskilt intresserade sådana där befolk-som var var
ningen redan väl medvetna riskerna och de möjliga fördelarna, liksomvar om
kommuner inom sitt område redan hade liknande verksamhet eller hadesom en
anknytning till sådan verksamhet. Dessutom det kommuner behövde åt-var som
gärder för miljön och såg möjlighet kombinera dessaatt medattrena en en ny
verksamhet kommuner redan hade riskavfall eller gruvverksanrhet.samt som

Avslutningsvis diskuterade Gorber möjligheterna frarngångs-att garantera en
rik Några sådana garantier kan givetvis aldrig utlovas. Däremot kan detprocess.
finnas möjligheter till socialt accepterad lokalisering också teknisktären som
acceptabel. Studien kan emellertid i ingen frivilligt ställerutmynna att upp.
Frågan då det risken. Alternativetär är värt söka den bästa tekniskaär attom
lösningen och bygga anläggningen allmänhetens vilket ocksåtrots protester,
medför många svårigheter. Det kan leda till rättegångar med förseningar och
ökade kostnader följd.som
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från NederländernaErfarenheter

tidsbegräns-formaliserad därnederländska MKB-processenDen är processen
väldefinierade. Processendokumentets innehållningar, rutiner och krav är

kortfattad be-innehållersökanden inlämnar anmälanmedstartar att som enen
för-indikation påeller planenskrivning föreslagna aktivitetenden samt enav

däreftermyndigheteneffekter miljön. Den handläggandeväntade upprättar
ochmyndigheterallmänhet,innehåll efter samråd medriktlinjer för MKB:ns

sammanstäl-Samtidigtsammanställs sökanden.MKB-dokumentetrådgivare. av
offentligförlämnastillståndsansökan. färdiga dokumentetsökanden Detler

till dokumentetsMKB-kommissionen ställninggranskning till den s.k. tarsom
statsförvaltning-fristående fråninstans,omfattning och kvalitet. Denna ärsom

tillståndsgi-MKB-dokumentet innanbedömningmåste sinpresentera enaven,
politikernaeventuellt tillstånd. Det beslutbeslutavande myndighet kan somom

utvärderingutvärderingsprogram. Dennaockså inkluderasedan fattar måste ett
genomförts.eller planen harföreslagna aktivitetenutföras efter denska att

för-efterår 1987introduceradesnederländska MKB-lagstiftningenDen en
ochMKB-procedurer500år. Sedan dess harsöksperiod på 10 än startatmer

inblandadeflestafattats med hjälp MKB. De200 beslut ärän parter somavmer
ochallmänhetenprivata företagare,både central och lokal,regeringeni MKB -

beslutsfattandet.bekräftar värdet MKB imiljögrupper av-
viktigMKB-kommissionenspelarnederländska MKB-processendenl en

sekretariatbestårgranskningsmyndighetoberoenderoll. Detta ettär som aven
forskning-universitet,vid bl.a.verksammapooloch ärexperter somen av

förberedelser-samband medråd iMKB-kommissionensinstitut och företag. ger
granskning MKB-dokument.riktlinjerna och avna av

MKB-kommissionen,i den nederländskageneralsekreterareJules Scholten,
MKB-kommissio-arbete.från kommissionensseminariet erfarenheterdelgav på

problemområden ochrelevantamening till fokuserabidrar enligt hans attnen
all-ochmyndighet, sökandenhandläggandemedlare mellankan fungera som

mänheten.
handläggningen olika MKB-pro-presentation diskuterade ScholtensinI av

avfall. MKB-liknanderadioaktivt Enmed lokaliseringi samband pro-avcesser
fördjupgeologisk formationlämplighetsprövninginförpåbörjades av enencess
ef-misslyckadesavfall.radioaktivt Dennaslutförvaring alla typer processavav

teknisktalltfördelvis beroendeuppstod allmän debattdet aldrig etttersom en
centralprojekteringhandladeprojekt,förfarande. I ett annat an-enavomsom

läggning lokaliserings-avfall, behandladeslåg- medelaktivtpå markytan för och
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frågan särskild kommission. Kommissionen undersökte alternativa lokali-av en
seringar utifrån markanvändnings- och policyförutsättningar. Någon MKB ut-
fördes emellertid inte under denna fas. Däremot gjordes MKB för utforrn-en
ningen anläggningen, efter lokaliseringsplatsen hade valts Detta förfa-attav ut.
rande resulterade i otillfredställande situation då miljöförutsätmingar och sä-en
kerhetskrav kom i bakgrunden vid valet lokaliseringsplats.av

Enligt Scholten kan dra antal lärdomar detta projekt.ettman av
Lokaliseringsfrågan bör ingår i MKBn vilket innebär MKB ska komma in påatt

tidigt stadium. I det nederländska projektet skedde inte detta påett delvis grund
MKB introduceras först år efter projektplaneringenatt startade.ettav attpar

Processen korn alltså i otakt. Den andra lärdomen allmänhetens deltagandeär att
bör organiseras på bra för ska kunna dialog.sättett att upprätta öppenman en

Hans viceCodée, VD för den Centrala Organisationen för Radioaktivt Avfall,
COVRA, presenterade sina erfarenheter MKB i samband med planeringenav av
anläggningen för låg- och medelaktivt avfall, den anläggning Scholten dis-som
kuterade. Ur COVRAs synvinkel har MKB varit effektivt strukturerasättett att
miljöfrågor i samband med anläggningen. MKB-kommissionens oberoende
granskning har dessutom bidragit till skapa förtroendegivande beslutsun-att ett
derlag.

Att vinna allmänhetens förtroende långsiktig verksamhet.är Det särskiltären
viktigt Ändrasskapa och behålla öppenhet hålla klaratt linje.samt atten en
målen under resulterar detta i allmänheten förlorar förtroendet.attprocessen,
Möten med allmänheten inte särskilt ändamålsenligaär de organiseradeärom
på sådant ochsätt beslutsfattareett sitter på upphöjdatt plats längstexperter en
fram i salen och allmänhetens möjlighet begränsas till ställa frågor. Detatt är
bättre bilda små diskussionsgmpper.att

Erfarenheter från Europeiska Unionen

Europeiska Unionen EU har utvecklat föreskrifter för MKB Directive
85337EEC the of the effects of certain public and privateassessmenton pro-
jects the environment. EU-direktivet kom 1985 och gäller minimikravon som

Årför medlemstatema. 1993 presenterades utvärdering EU-direktivet ochen av
ändring direktivet gång.ären av

Rob Verheem från den nederländska MKB-kommissionen, och tidigare knu-
till EU-kommissionens kansli iten Bryssel, påpresenterade seminariet resulta-

utvärderingen EU-direktivetten och de ändringar har föreslagits.av av som
Utvärderingen visar flera länder fortfarande i inledandeatt skede detär ett när
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harprojektens planläggning och utformninggäller användning MKB, attav men

ytterligare mil-utvärderingen konstateras ocksåpåverkats. I attrapporten om
följande skäl;jövinster uppnås, dessa inte har realiseratskan attmen av

tillräckligt tidigt, vilket innebär vissaMKB-processen inte attstartar-
alternativ utesluts

kvalitetskontroll och -dokumenten saknasMKB-processenav-
kompenserande åtgärder mitigating measuresförebyggande och av-

planläggningen.alternativ integreras sällan ibredare karaktär samt
genomfördauppföljningenMKB roll i beslutsprocessen och av:ns-

projekt så tydlig och effektiv den skulle kurmainteär vara.som
miljökonsekvensbeskrivningar och kvaliteten pådet gäller utfördaNär antalet

mellanvariationerinformationen i så uppvisarMKB-processen rapporten stora
vilkabåde antalet har utförts ochmedlemsländerna. gäller MKBDetta som

hållervissa medlemsländerprojekt omfattas krav MKB. Ityper avav som
kvalitet.MKB-dokument tillräckligt braenligt bara fåtalrapporten ett en

allmän-möjligheter för och erfarenheteröversiktRapporten även aven avger
granskningeninblandad iflesta länder allmänhetenhetens deltagande. I de är av

tidigtpåfåtal länder allmänhetenNIKE-dokumentet. Endast i ettett engageras
Ävenför innehållet i MKB-dokumentetstadium, riktlinjer upprättas.närt.ex.

mellan med-tillgång till information skillnadenallmänhetensdet gäller ärnär
kommenta-lämna skriftligaMöjligheter för allmänhetenlemsländema attstora.

organise-och i några länderfinns i alla ländertill MKB-dokumentet nästanrer
inklusiveoffentliggörs beslutet,alla länderhearings och allmänna Imöten.ras

miljöinformationen.tagits tillharöversikt vilken hänsynav somen
ak-gällerallvarliga brister detfinns i vissa länderEnligt det när ettrapporten

följande punkter:sammanfattas ibristertivt deltagande allmänheten. Dessaav
inträffar för i MKB-processen,allmänhetenKonsultation sentav-

för teknisk,Informationen är-
lokalbefolkningen.upplevs olämpligtin allmänhetenSättet draatt av-

EU-direktivet.förslag till ändringarUtvärderingen resulterat i antalhar ett av
tillmiljöinformation ochkvaliteten påförbättringarFörslagen syftar till attav

för-EU. Förska tillämpas inomklarhet hur MKB-systemetskapa attstörre om
detföreslagit krav påMKB-dokumentet har bl.a.kvaliteten påbättra attman

miljöstudier be-diskussion vilkaanordnasredan tidigt stadiumett somen om
hu-redovisning deställas krav påspecifika fallet. Vidare börhövs i det aven
tillde huvudsakliga skälensökanden skallvudsakliga alternativen och att ange

MKBkritik riktatsdensitt val utifrån miljöeffekterna. För möta mot attatt som
innebär miljöhänsyndirektivför diskuterasofta kommer in attettsent, somnu
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integreras på strategisk nivå. Enligt EU kommissions femteen mer
Miljöprogram förslag till anpassning EU-direktivet inomväntas denett när-av

framtiden.maste
Berit Balfors, Kungliga Tekniska Högskolan, avslutade första avdelningen av

seminariet med intryck från det 14:e årsmötet the International Associationav
for Impact Assessment IAIA i Quebec, Kanada. Sammanslutningen IAIA bil-
dades 1980 för sammanföra forskare, myndighetspersoner, konsulter m.fl.att
från olika delar världen för diskutera frågor i anknytning till MKB.attav

IAIA anordnar varje år seminarium det här året lokaliserat tillett som var
Quebec i Kanada. Huvudtemat 25 år med MKB. Se tillbaka och planera förvar
framtidenl. Vid IAIA seminariet det två presentationer särskilt be-var som
handlade MKB och kämavfall. I den första presentationen diskuterades lokali-
seringen slutförvar för kämbränsle i Yuccaanvänt Mountain i USA.ettav
Kommunen har i det fallet utvecklat olika innehåller strategier förprogram som
bl.a. allmänhetens medverkan, hälsa, säkerhet, miljö och socioekonomi. denI
andra presentationen redovisades datormodell för uppskatta miljöeffekteratten
vid behandling kämbränsle.använtav

En generell tendens kan utifrån de presentationer gjordes påsom ses som
IAIA seminariet initierasMKBär tidigare stadium. innebärDetatt ett att
MKB för policy, och planer kommer fortsätta utvecklas. Enatt attprogram
världsomfattande studie för granska och utvärdera de nuvarande erfarenhe-att

med MKB har initierats FEARO Canadasterna Federal Environmentalav
Assessment Review Office. De nordiska länderna deltog i studien genom en
workshop Nordic Effectiveness Workshop i Finland år 1994. Samman-
fattningsvis kan MKB har fått alltmer självklarsägas roll i planering ochatt en
beslutsfattande i många länder. Detta gäller i synnerhet MKB för projekt.

5.4 MKB iverktyg beslutsprocessen i Sverigesom

Carl-Axel Petri, Göta Hovrätt, inledde den andra avdelningen seminariet.av
Petri framhöll särskilt möjligheterna med MKB-process där diskus-öppenen en
sion kan ske företrädaremed för olika kunskapsområden och intressen samt att
det måste finnas villighet alternativa lösningar. påpekadepröva Han vida-atten

det särskilt viktigt det skerär erfarenhetsutbyteatt rörande MKB, medatt ettre
tanke på vad MKB bör innehålla varierar. Utbyte erfarenheteratt synen en av

också något fortsättningsvis kom karaktärisera innehållet i seminari-var attsom
et.
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Gunnar Falkemark, Göteborgs universitet, i sin presentation itog avstamp

avskräckande exempel beslutsprocesser, där nyckeltermer acceptans, to-som
lerans och delaktighet lyst med sin frånvaro. Han efterlyste därför särskilt att
konsekvensstudier måste offentliggöras och det därför inte får ske någotatt
hemlighetsmakeri. Dessutom framhöll han granskning förväsentlig deläratt en

uppnå fullgod MKB-process. I det sammanhanget betonade han ocksåatt atten
den holländska MKB-kommissionen, förefaller intressant lösning.vara en

Sökandens syn

Claes Thegerström SKB, redovisade SKB:s dvs. sökandens på MKB-syn,
i samband med slutförvaring kämavfall. Han tryckte särskilt påprocessen attav

innehållet i MKBn ska fram under Av den anledningen ansågväxa processen.
han det angeläget dels etablerar helhetssyn MKBn, dels fo-att attvar man en
kuserar arbetet på viktiga och relevanta frågeställningar för respektive kommun
och plats. förFokus arbetet kommer ligga miljökonsekvenser denatt av an-
läggning inkapsling eller djupförvar i första hand aktuell för lokaliser-ärsom
ing till Eftersom det finns uppenbara kopplingar mellan inkapsling-orten. en
sanläggning och slutförvar måste emellertid också beakta och beskrivaett man
dessa. Möjligheter till samlokalisering de båda anläggningarna behöver t.ex.av
belysas i MKBn.

När det gäller inkapslingsanläggningen har SKB föreslagit MKB-arbetetatt
genomförs i två förstudie och utredningsfas. Under förstudien förs-steg, görs en

genomgång vilka miljökonsekvenser projektet kan leda till, varvidta av man
befintlig kunskap och identifierar behov kompletterande utred-summerar av

ningar. Under detta skede sker samråd med berörda intressenter i syfteäven att
tillsammans vilka miljökonsekvenser bör behandlas i denavgränsa slutligasom
MKBn. Samrådet omfattar allmänheten. En möjlighet kan kommu-även attvara
nenlokala säkerhetsnämnden står för offentliga samrådsmöten.arrangörsom

Efter förstudien kommer utredningsfas. SKB för de utredningaren ansvarar
behövs för sammanställa den slutliga MKBn. Parallellt SKB:smedatt ut-som

förutsesredningar andra främst kommun och tillståndsgivande statligaatt organ,
myndigheter, också behöver MKB-frågor,utreda för förbereda försigt.ex. att
kommande granskning SKB:s ansökan. Det ska också finnas möjlighet tillav
genomlysning frågor under förstudien visat sig särskilt betydelse-av som vara
fulla. Formerna för detta förfarande kan variera lokala informationsmöten,men

arbetsgrupperseminarier och möjliga arbetssätt. Utredningsfasenär avslutas
med SKB lämnar in sina lokaliseringsansökningar med MKB-dokumentetatt
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Därefter följeroffentligtunderlag. samband med detta anordnasI möte.ettsom

den formella beslutsprocessen.
föreslageningen platsfrån inkapslingsanläggningen finnsTill skillnad ännu

Malå, för närvarande för-Storuman ochför djupförvaret. I två kommuner, görs
SKBförstudier har lagts fast i avtal mellanUppläggningen dessastudier. ettav

någonförstudiema genomförs inte inomrespektive kommun. pågåendeoch De
formellt definierad MKB-process.

Myndigheternas syn

Statens strålskyddsinstitutFrån myndigheterna Statens kämkraftinspektion och
preliminärSKI, SSI,presenterade Johan Andersson och Conny Hägg en ver-,,

slutförvaring kämbränslesion införMKB använtrapport m.m..en om avav
beståendeRapporten, 47 sidor, har utarbetats samarbetsgruppärsom av en

kämkraftinspek-för Riksantikvarieämbetet, StatensBoverket,representanterav
tion, Statens Statens strålskyddsinstitut. Efter seminariet harnaturvårdsverk och

Andersson Conny skrivit sammanfattning 7 sidor sittJohan och Hägg aven
föredrag i Luleå, dokumentationen frånkommer ingå i den slutligaatt se-som
minariet. fullständiga preliminära har publicerats i SSIsDen rapporten rapport-
serie, SSI-rapport 95-05.

När det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll rekommenderar sam-
arbetsgruppen bör så bred och ha sådan kvalitet den kanMKBnatt attvara an-
vändas såväl vid prövning enligt naturresurslagen övriga lagar. skaMKBnsom

inverkanredovisa på miljön, märmiskors hälsa och säkerhet hushållningsamt
förutsättsmed Beträffande redovisning miljö och hälsa in-naturresurser. attav

joniserande strålning, strålskydd,verkan orsakad d.v.s. säkerhet och analyse-av
ingående. samlade konse-För möjliggöra helhetsbedömning bör deattras en

kvenserna ingå iinkapslingsanläggning och slutförvar mil-transportsystem,av
jökonsekvensbeskrivningen. Vidare ska denna innehålla redogörelse för al-en
ternativa och utfommingar, alternativa lokaliseringar och s.k. noll-system ett
altemativ. Avslutningsvis bör ingående diskussion föras tillförlitligheten ien om
det underlagsmaterial används och graden osäkerhet i gjorda antagandensom av

utförda analyser. framgåDet ska ansvarig för bedömningamaärsamt vem som
och till ytterligare utredningskäl inte nödvändig.att ansettsev.

Samarbetsgruppen framhåller arbetet med MKBn bör integreradatt vara en
del i SKBs arbete frammed för slutförvaring käm-använtatt ta ett system av
bränsle från det detta påbörjats. påtalasDessutom vikten allmän-att attm.m. av
heten får insyn och möjlighet påverka projektet på tidigt stadium.att ettges
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till myndigheternasKommentarer syn

ombedd kom-hade blivitför miljörätt, IMIR,från InstitutetCarlman attInga
redovisadefrån myndigheterna. Honden nämnda ettrapportenmentera ovan

saknadeCarhnanNågot Ingaförändringar.förslag tillantal synpunkter och som
MKB-frågoma.behandlingsystematisksamlad ochbl.a.i rapporten avenvar

metodinledning ellermedkompletteradesföreslogHon att rapporten en
framhöll Ingagäller MKB-processeninledning. När detproblematiserande

allmänhe-stimulera tillförutsättningslösskaCarhnan den öppen, samtatt vara
också detpoängterade hon äranledningendeltagande. Av den att avtens

skilja mellansärskild vikt att
samråd-
information-

synpunkteratt avge-
beslutsunderlagpåpåverkan-

ställningstagande irespektivebeslutsunderlagtillställningstagande-
tillåtlighetsfrågan.

analysingåendeCarlmanefterlyste IngaBeträffande granskning aven mer
inne-gällerNär detinternationella utblickar.medgranskningsmomentet, gärna

mycketintelagstiftningenCarlmanenligt IngaMKB-dokumentethållet i ger
bedömningsamladska möjliggöradock MKB:nvägledning. Den utsäger att en

miljön, häl-inverkaneller åtgärdsverksamhetsanläggnings,planeradav en
lagen hardärtillförarbetenaIhushållningen med sägs attoch naturresurser.san
också skaCarlman slutsatsendrar Ingaförebild. Däravinternationell att manen

grundläggande kraven.dealtemativkriterierhålla fram ettsom av
därförperspektiv. Densvensktnågotunderströk MKBHon är nyttatt somur

be-svenskatraditionellaMKB-perspektiv och detmellaninte skillnaden ettser
gedi-vadrespektiveändras ärvad bördärför inteslutsperspektivet, somsomser
Ingaregelsystemet.nuvarandei detfinnsdetoch bör bevarasget somav

MKB-konceptet,inriktning påoinskränktrekommenderadeCarlman meren
från detkvarkan räddasfinns någothuruvida detoch därefter avgöraatt som

slutförvarsfrågan.förMKB-konceptbestående in i moderntett

Kommunikation

Örebro, perspek-skildaslutförvaretdiskuteradeUniversitetet iUlla Sjöström, ur
frågor-ställdeSjöströmdialog. Ullapå respekt ochbyggdtiv MKB-processen-

kon-beslutsunderlag,få bättreMKB-instmmentetvi med hjälpKan enavna:
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struktiv diskussion och beslut vilar på grund flertalet berörda kansom en som
respektera Och hur kommer vi i så fall dit

En förutsättning enligt SjöströmUlla kommunikation det verkligenär att-
uppstår dialog mellan sakligEn diskussion kan det bara bliparterna.en om sam-
talspartema beredda det samtalet handlar frånär den andresävenatt se som om
perspektiv. Och det kan bara känner sig i förvissningengöra tryggman om man

den andra inte kommer köra över Om räddatt parten ärattom atten. man en
eftergift, blotta i argumentationen, försök förstå den andre kommerett att atten
utnyttjas, värjer sig med alla medel den andres ochmot synsätt.argumentman
Man sig, lyssnar och försöker förstå, baraöppnar med respekt,mötsom man om

det på allvar och tilhnätssäger perspektivvet att tas att egetman man ens
vikt motpartens.samma som

Ulla Sjöström påpekade MKB-processens syfte inte undanröja elleratt är att
täcka motsättningar. Men det kanöver försöka förebygga tidigasättett attvara
läsningar och de bilder har varandra. Den avgörande förutsätt-nyansera man av
ningen för kommunikation dock kommunikativ intention finns hosär att en
båda vill föra samtal byggt på förtroende.öppetparter att ettman-

Ett kommunalt perspektiv

Företrädare för Oskarsharrm, Malå och Storuman redovisade utifrån sina erfa--
renheter synpunkter på MKB-process i samband med slutförvar.en-

Torsten Carlsson, kommunalråd från Oskarshanms kommun och ordförande i
Lokala säkerhetsnänmden ställde frågan: Vad krävs för lyckas med lokali-att att

de anläggningar nödvändiga för slutförvar vårtär högaktiva kämav-sera som av
fall Utifrån den frågeställningen diskuterade han sedan de möjligheter och pro-
blem han ansåg föreligga. Ett avgörande problem avsaknaden klarsom var av en
och tydlig beslutsprocess spelplan där aktörerna och deras roller definieradeär

där beslutens ordningsföljd och innehåll framgår.klartsamt
Torsten Carlsson efterlyste tydliga riktlinjer. Han förespråkade MKB-pro-en

där sökanden, berörda myndigheter och föreslagen kommun har omfat-cess ett
tande samråd och där kommunens invånare och tillfälle föraattgrannar ges
fram frågor bör belysas i MKBn. Vidare ville han tillfälleattsom attse ges
kommentera de utredningar och slutsatser kommer fram innan dokumentetsom
blir slutgiltigt beslutsunderlag. Allt detta innebär omfattandeett samrådatt ett
skall ske beslutsunderlagets omfattning och kvalitet innan sökande slutligtom
bestämmer sig för vad ansökan skall avse.

Oskarshamns kommun följandeställer krav för delta i den påbörjadeatt nu
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l MKB-processen:

förfo-medel från den s.k. kämavfallsfonden ställs till kommunensatt-
gande,

tydlig beslutsprocess etableras,att en-
ingårsamtliga sökanden, myndigheterna i det forumatt parter som-
samråd kringredan skapats i Oskarshamn för diskussion och MKB-

processen,
Länsstyrelsen deltar moderator i nämnda forum och stårävenatt som-

för de regionala frågorna blir belystagarant attsom
Carlsson presentation hänvisa till fotbollsare-Torsten avslutade sin med att

kraftindustrins i slutförvarstumeringen,Avspark har skett lag men reg-nan: av
jaglema för spelet inte fárdigskrivna. Med min lagledarens kanär ansvarsyn

för huvuddomaren jaginte delta i sådan turnering, jag kan bara påpeka huren
beredskap mitt lag.på läget och fortsätta hålla hög iser en

Från Malå redovisade Olof Sjölund kommunens synpunkter.kommun Carl
betonades måste utformas så kommunen fårDet MKBn attatt ensom var

framhölls kravet de-central roll i Något särskilt öppenvar enprocessen. som
skeende alltifrån inkaps-mokratisk med möjlighet följa innehåll ochattprocess

framhöll särskilt granskning iling, och själva slutförvaret. Han atttransporter en
form fristående kommission efter holländsk modell kunde intres-varaav en en
sant.

Sammanfattningsvis Malå kommun följande krav:presenterade
måste och demokratisk för skapaProcessen tydlig,göras öppen att ett-

konstruktivt så berörd möjligt,nära partengagemang som
Innehåll måste fastställas, så spelreglernaoch avgränsning i MKB atten-

blir tydliga,
måste fastställas lång tid MKB skall och den skallDet hur äganärtaen-

i förhållande till aktiviteter inom kämavfallsprogrammet.andrarum
Åke Storumans kommun.Sist i raden kommunpresentationer Gavelin,varav

Åke 1993Gavelin redovisade hur Storuman i kommunfullmäktige i juni beslutat
förbehåll. september 1993tillåta SKB genomföra förstudie med vissa latt att en

SKB lokalkontor i Storuman och i oktober 1993 inleddes förstudien.öppnade ett
redovisades i juni 1994 för kommunfullmäktige. Utifrån deEn lägesrapport er-

farenheter Storumans uttrycktes följandekommun krav:presenteratsom
få insyn och delaktighet i förstudiens genomförande,att-
ha fristående ställning SKB.att gentemoten-
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Ett regionalt perspektiv

Efter redovisningen kommunerna följde presentation Gunnar Brodin,av en av
landshövding i Norrbottens län. Gunnar Brodin kopplade i sin presentation ett

regionalt och problemen med atomkrisen itogmer grepp upp
Barentsregionen. Han påminde lagren med kämavfall i Ryssland, och dåattom
särskilt i nordvästra Ryssland, redan idag överfulla. Medan vi i Sverige siktarär
på slutförvaring utbränt kämbränsle kring år 2020 alltså behovetären av av
slutförvaring och mellanlager betydligt i nordvästraakut Ryssland.ettav mer
Gunnar Brodin manade till övergripande samarbete inom Barentsregionen.ett

Östeuropa,För vidare diskussion kämavfallsproblematiken i hänvisas tillom
kapitel 8 i denna kunskapslägesrapport.

Gunnar Brodin också den kunskapslänk Tekniska Högskolan i Luleåtog upp
i Norrlands och Barentsregionen.är Ett projekt spelar roll REKO-ärstorsom

Regional kompetensuppbyggnad omfattar geovetenskap, bygg-transporter,som
teknik i berg, miljö och säkerhet, samhällsplanering ekonomi närings-ochsamt
liv.

Miljöorganisationernas syn

Tre miljöorganisationer inbjudna redovisa sin på iMKB sambandattvar syn
lokaliseringmed slutförvar för kämbränsle.använtettav

Anders Fredriksson, Greenpeace, påtalade det viktatt yttersta attvar av
MKB-processen präglas öppenhet. Han diskuterade vidare värdet gransk-av av
ning och menade det skulle lämpligt inrätta särskild MKB-myn-att attvara en
dighet.

Kåberger,Tomas Svenska Naturskyddsföreningen, diskuterade skälen till att
genomföra MKB-process. Skulle MKB-processen verktyg förett atten ses som
förmå befolkningen redan fattade beslut verkställdes Eller föratt acceptera att

få till stånd beslutsunderlag och därefter beslut Kåbcrger ansågatt ett ett att
syfte med har åstadkomma bra beslutsunder-att ettman, om man som processen

lag, också har goda förutsättningar till stånd mycket bred för deatt acceptans
beslut MKB-processen leder fram till. fömtsätmingEn enligt Kåbcrger dockär

MKB-process skall genomföras innan besluten fattade. uppnåFöratt är atten en
och processtyming åtnjuter allmänt förtroende förordar han attprocess en som

något får för kvalitén förorgan ansvar processen.
Mats FolkkampanjenTörnqvist, kärnkiaftkämvapen, diskuterade särskiltmot

behovet och kritisk granskning sökandens framställning.öppenav en av
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Dessutom poängterade han behovet synpunkter från fristående sakkunnigaav
och andra intressenter också innefattas i MKB-dokumentet. Därutöver tryckte
Törnqvist särskilt på måste utformas så insyn och delaktighetatt attprocessen
blir väsentliga inslag. Vidare betonades vikten det slutliga omhänderta-attav
gandet det utbrända bränslet behandlas helhet i MKB-processen.av som

Några5.5 frånintryck seminariet MKB och dess rollom
i beslutsprocessen

Det deltagarantalet vid seminariet visade intressetstora för diskutera ochatt att
utbyta erfarenheter MKB i samband med lokaliseringen förslutförvarettom av

kämbränsle betydande.använt Av den anledningenär det också viktigtär att
fortsätta den dialog startades seminariet.undersom

Bland de internationella erfarenheter farmspresenterades mycket attsom
hämta, både vad gäller uppläggningen MKB-processen innehålletoch iav
MKB-dokumentet. I såväl Kanada Nederländerna finns lång erfarenhetsom av
MKB i samband med kämkraftsfrågor. Det särskilt betonades ide interna-som
tionella presentationema betydelsen ochupprätta öppenatt attvar av en process
lokala myndigheter, allmänheten ideellaoch organisationer möjlighet attges
medverka på tidigt stadium.ett

En fråga återkom under seminariet hur granskningsförfarandet kansom var
lösas i Sverige. Av den anledningen det därför särskilt intressant fåatt vetavar
hur Nederländerna och Kanada fråganlöst med granskning. oberoendeEn
MKB-kommission med granskande och rådgivande roll lösningen iären
Nederländerna medan Kanada har panel tillsatt Miljöministeriet meden av upp-
gift granska. Forrnema för granskningatt de frågor disku-behöverär en av som

vidare det gäller denteras när svenska MKB-processen.
Iden avdelning på seminariet behandlade i Sverige,MKB spelade erfa-som

renheterna från kommunerna roll. Många frågor och diskussionspunkterstoren
behandlade osäkerheten kring och vad ska redovisas i dokumen-processen som

Kommunerna ställde framförallttet. krav på tydliga riktlinjer för MKB-proces-
och de medverkande aktörernas roller definieras. Vidare uttrycktesattsen öns-

kemål delaktighet och öppenhet. Kommunernas krav bör på allvarstörstaom tas
och bli föremål för fortsatta diskussioner.

En viktig deluppgift för få till stånd dialog och delaktighet iatt en processen
finna formerär för allmänhetens deltagande.att Här krävs säkert nytänkandeett

och andra tillvägagångssätt tidigare. I anknytning till detta klingar Ullaän
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Sjöströms ord väl: Utan ömsesidig respekt ingen dialog. kon-Utan dialog inget
struktivt resultat MKB-process. Avslutningsvis medkan arbetetsägas attav en
MKB har tagit ordentlig fart Sverige.i Fortfarande återstår hel deldock atten

för till stånd bra MKB-process och kvalitetssäkra MKB-d0ku-göra att en
Det behövs till del utvecklingsarbete kräver fortsattärment. stor ettsom som

diskussion och samarbete.
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Konstruktion tillverkningoch av

kopparkapseln

6.1 Bakgrund

SKB anmälde i sitt FUD-Program 92 omfattande planeringförändringar i sin av
det fortsatta arbetet med slutförvaringen Enligt ti-det använda kämbränslet.av
digare planer skulle inkapslingsstationen börjaför det använda kämbränslet
byggas 2010. I den planen tiden för lokaliseringstillstånd ochansökanärnya om
koncession för inkapslingsstationen till årsskiftet 199697. Isatt programmet re-
dovisade SKB dessutom ändrad konstruktion bränslekapseln.en av
Huvudaltemativet för kapselkonstruktionen tidigare cylindrisk koppar-var en
kapsel blyfylldes efter nedsättning bränsleelementen. kon-I densom av nya
struktionen innesluts bränslet i tryckbärande stålkapsel. finns kvarKopparen

korrosionskydd i form kopparmantel stålkapseln.som av en som omger
I sitt yttrande FUD-Program 92 stålkop-stödde KASAM SKBs valöver av

parkonceptet huvudaltemativ för fortsatta undersökningar ansåg detattsom men
ofullständigt studerat. Kapselns dimensionering, framställning och uppträ-var

dande i tänkt slutförvar måste analyseras skallsystematiskt för detett att vara
möjligt verifiera kapseln uppfyller säkerhetskraven.att att

Eftersom kapseln viktig fö-del det flerbarriärsystem SKB harär en av som
reslagit för slutförvaringen ansåg KASAM och SKI tiden lämplig för genom-en
gång kunskapsläget vad gäller konstruktion kapslar föroch tillverkningav av

kämbränsle. I detta syfte Design andanvänt arrangerades seminariumett
Manufacturing of Copper Canisters for april 1994Nuclear Waste i slutet av
med deltagande 25 från förutomSverige, Finland, USAEngland ochexperterav

för KASAM SKI.och konceptProgrammet fokuserades detrepresentanter
till stålkopparkapsel tagits fram SKB Voima OY,och Teollisuudensom av
TVO, i samarbete. Detta kapitel fö-utgår ifrån utsträckningoch bygger i stor
redragen och diskussionerna vid detta publicerats iseminarium. Föredragen har
SKI Report 95:6.
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Konstruktionsförutsättningar6.2

Geometri

Kapselns geometriska dimensioner bestäms i sina huvuddrag bränsleelemen-av
form, resteffekt och gammastrålning. Längden bränsle-tens 5 bestämsca m av

elementens längd. Diametem bestäms indirekt i bentonitenatt temperaturenav
kring kapseln inte får överstiga 90 C. Avvägningen mellan antalet bränsle-ca
element, och därmed värmeflödet från kapseln, och kapselns värmeavgivande

har resulterat i ytterdiameter 880 Godstjocklekenyta behöveren av mm. vara
minst 5 för dämpa gammastrålningen från bränslet be-och därmedattca cm

spjälkningengränsar i och vilket skulle kunna initiera kraf-väte,vattenav syre
tig korrosion.

påkänningMekanisk

Kapseln måste dimensioneras så plastisk kollaps inte inträffar eftersom dettaatt
kan innebära bränslet blir frilagt. Den nominella belastningen bestäms detatt av
djup under markytan väljs för förvaret och hur mycket det litostatiskasom av
trycket överförs till kapseln den svällande bentonitbufferten. Vidsom av en ny
nedisning vårt land tillkommer hydrostatiskt fråntryck istäcket. Säker-ettav
hetsfaktom plastisk kollaps vid dessa belastningsfall har fast-intemot ännu
ställts.

Materialegenskaper och dimensioner måste också väljas så sprickbildningatt
undviks. Om sprickor initieras i kopparmantelns ytskikt finns risk brottmeka-att
nismer aktiveras på grund spänningskorrosion.t.ex.av

Kemisk miljö

Den kemiska miljön på aktuella djup i svensk berggrund har visats tämli-vara
enhetlig vad gäller surhetsgrad pH, 7-9, och redoxpotential Eh,gen svagt

negativ. Halter klorid, sulfat och karbonat varierar mellan kustnäraavsevärtav
förläggningar förläggningaroch ovanför högsta kustlinjen. Att pH-värdet är re-
lativt högt föravgörande kopparär skall kunna användas vid de relativt högaatt
kloridhalter kan förekomma.som
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6.3 Principutformning

SKBs referensaltemativ till utfonrming stål-kapseln kombinerad ochärav en
kopparkapsel fig 6.1, med stålbehållaren mekaniskt bärande element ochsom
kopparmanteln korrosionskydd. tidigare, blyfylldaDen kopparkapselnsom
kvarstår reservaltemativ.som

Stålkoppar-altemativet fördelaktigt mekanisk synvinkel eftersom ståletär ur
blir lastbärande. Det har fördelen gjutning bly vid högäven att temperaturav
kring de slanka bränsleelementen undviks. Denna gjutning skulle behöva igöras
strålskännat s.k. hot cell.utrymme, en

Kopparbly-altemativet har fördelen blyet bidrar till korrosionsskyddetatt om
grundvatten skulle läcka kapseln. Livslängden hos stålkopparkapselgenom en
minskas kraftigt in i kapseln. I bästa fall kan räkna medträngervattenom man
några hundra års återstående livslängd.

Stora restspänningar kan uppstå i stålkopparkapseln vid svalning från hög
på grund skillnad i längdutvidgningskoefficient. Detta problemtemperatur av

kan dock i huvudsak undvikas spalten mellan stålet och koppam görsattgenom
tillräckligt 2stor, mm.

:\\\\\\
3
z,rç.,

A111 E23Kupseinsnu mi 122muunknpsamt
Bel-unnavi ngt 3806Knonurknusel 950Lsxoumuset3 Kuusamo 11330
uränsleeletnam3640Fyllrig 8001

770famn 6

Fig. 6.1 Stålkoppar-kapsel ref. SKB
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6.4 Krypning

Om material belastas vid förhöjdett sker långsam deformation.temperatur en
Denna deformation kallas för krypning. Krypning betydelse förär renkopparav

75 Cöver och för stål 450 C. Detöver hydrostatiska tryck kopparcylindemsom
för upphovutsätts till krypning. För stålcylindem emellertidger är temperaturen

inte tillnärmelsevis tillräckligt hög för krypning skallatt äga rum.
Då kapseln placerats i förvaret kommer den omgivande bentonitleran att

gradvis svälla på grund insipprande Denna beräknas pågå ivatten.av process
flera decennier. Kapseln gradvis förutsätts hydrostatiskt tryck så små-ett som
ningom kommer uppgå till cirka 15 MPa. Dettaatt tryck leder till kop-yttre att
pardelen kapseln defonneras krypning och komprimeras.av Dennagenom
ihoptryckning pågår tills den spalt finns mellan koppar- och stålcylindramasom
helt eliminerats. Spalten cirka 2är och har till uppgift underlätta stål-attmm att
cylindem kan föras in i kopparcylindem fastna. Om koppam harutan att en
otillräcklig formbarhet kan deformationen leda till kopparrnaterialet spricker.att
Även i fall då spricka inte gårett igenom kopparcylindemtvärs denen utgör ett
problem eftersom den ökar risken för korrosionsangrepp.

Det material länge huvudkandidat för kapselns ytterdelsom högrenvar var
syrefri koppar OFHC, high conductivity copper. Föroxygen utrönaatt om
detta kopparmaterial har tillräcklig hållfasthet och duktilitet formbarhet har en
rad krypförsök genomförts. Eftersom krypdeforrnationen i kapseln kan förväntas
pågå i många hundra år kan inte försöken undergöra exakt beting-man samma
elser dem kapseln kommer för.utsättas Man måstesom kunnaatt drasom slut-

för de mycketsatser även långa tider under vilka krypningen sker. Tekniskt gör
detta utföra försök vid högreattman den kapselngenom temperatur än ut-som
för ochsätts detta påskynda krypningen.sätt Detta kallas extrapolation av

krypresultat. För många de försök viktigast för extrapolationen ob-av som var
serverades mycket låg duktilitet endast 0,1 0,2 %.en -

Elirnineringen mellan stål- och kopparcylindramagapet 2 mmav motsvaras
krypdeformation cirka l %. Dessutom kommerav spärmingaren uppståatt

vid tillverkningen, exempelvis vid svetsningen. Utlösning dessa så kalladeav
restspänningar leder till ytterligare krypdeformation på omkring 2 %, lokalt san-
nolikt med högre värden. Totalt måste materialet alltså kunna 3 % kryp-ta upp
deformation d.v.s. krypduktiliteten måste överstiga 3 för% materialet inteatt
skall spricka. Med tanke krypduktiliteten för mångaatt material minskar efter
långa tider spänningstillståndet i kapselnsamt att kan ha inverkanen ogynnsarn
måste koppam ha duktilitet på minst 15 %.en
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krypduktilitetsvärdenaOFHCsyrefria kopparmaterialetFör det högrena är

borde Riskenbråkdel vad deoacceptabelt låga, eftersom de endast är vara.aven
SKB har där-skulle försprickor skulle bildas på kapseln i förvaret stor.att vara

använda renkoppar le-för bestämt sig för byta materialet. Förslaget är attatt ut
fosfordes-kallasgerad med 50 miljondelar fosfor. Denna koppartyp avppm
viktigt ef-fosfom för binda Dettaoxiderad OFP eftersom utnyttjas äratt syret.

med Vattnetkan bilda vattenmolekyler tillsammans väte.tersom syret annars
kraftigt försämrar deporositet vid förhöjd vilketvätesjuka temperatur me-ger

kaniska egenskaperna.
tillmaterialFosfordesoxiderad koppar väl etablerat använtsär ett t.ex.som

svetsbar-hållfasthet, formbarhet ochtryckkärl under lång tid. Materialet har god
20 %. Ett antalHittills duktilitetsvärdenhet. utförda krypförsök visar goda
egenskapernafrågor återstår dock studera innan kan konstatera ärattatt man

ökad kristall-krypduktiliteten minskar medtillfredsställande. välkäntDet är att
50 100hittills studeratskomstorlek materialet. Den komstorlekhos ärsom -

till 1000 mikrometermikrometer förvänta sig komstorlekarmedan kan uppman
framförallt i svetsförbandeni färdig kapsel. korn återfinnsDessa stora somen

kapseln.kritiska delarnaalltså mekanisk synvinkel deutgör mest avur
spänningstill-InverkanKrypförsök för svetsförband pågår för närvarande. av

krypduktiliteten.inverkanståndet måste också studeras eftersom det har stor
föroreningsnivåVilkenHittills har tillstånd enaxligt undersökts.endast ett - -

krypdukti-lågklarläggas. Mekanismen för uppkomstkan böraccepteras avsom
därför angelä-metallograñska studierlitet bör också undersökas. Fortsatta är en

uppgift.gen

6.5 Korrosion

frånKorrosion utsidan

korrosions-1983 gjordes omfattandeInför redovisningen KBS 3-konceptetav
bekräftar i allt väsentligt degenomförts under åranalyser. De studier senaresom

korrodera iinte kunnatidigare antagandena och resultaten. Koppar verkar rent,
erhålls ipH-värden. Samma resultatsyrefritt vid aktuella närvaroävenvatten av

sulfathaltersulfathalter. risken vid högahöga klorid- eller Den största synes
med koppar.sulfat till sulfid, sedanbakterier reduceraratt som reagerarvara

de djup i berggrundenSulfatreducerande bakterier har observerats avsessom
finns närvarande kan bakterier-Om organiskt materialutnyttjas för förvaret.att
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aktiveras. Man material imåste alltså förvissa sig mängden organisktna attom

bentonitleran börbegränsad. Som påpekade vid seminarietEinar Mattsonär
dessutom de sulfatre-uppgifter studeras framkommit vissanärmarenya som om
ducerande bakteriers förmåga använda koldioxid och till och med sinaatt egna
utsöndringsprodukter för sin tillväxt.

Man bör kontrollera pyrit bentoniten,även disulfid, kan bildas iom som av
kan få någon lo-väsentlig betydelse. Disulfid, liksom sulfid, upphov tillkan ge
kala korrosionsangrepp i form punktfrätning. Det förefaller osanno-av gropar
likt några korrosionandra punktfrämingatt mekanismer för kan upphov tillge

kritisk omfattning. observationer arkeologiska föremål tyder attav av
punktfrämingsfaktom minskar ökar med tiden.änsnarare

Spärmingskorrosion iför förekommerhar inte observerats de miljöer som
slutförvaret Manmöjligen i begyrmelseskedet finns närvarande.utom när syre
kan dock inte bortse svårtfrån denna korrosion eftersom det är att extra-typ av
polera observationema långatill tider.

Både SKB och SKI de nämndafortsätter finansiera forskningatt om-ovan
rådena.

Korrosion inuti kapseln

Einar Mattson framhöll ochdet viktigt kapseln tömd kväve,är äratt att syre
Efter radiolys initieras i stålkapselnvatten. kan spärmingskorrosiont.ex.armars

varvid den mekaniska plastiskintegriteten kan gå förlorad. kan leda tillDetta
kollaps, eftersom koppam då fritt. gäller läckagekan krypa Detsamma om

kopparrnanteln kaninträffar, då relativt snabb korrosion stålkapselngenom av
uppkomma. Galvanisk korrosion förstärka denna effekt.kan

Att det inte ienkelt kväve, och framgårär attatt ut vatten manpumpa syre av
det amerikanska inte kanutgår ifrån tillräcklig evakueringprogrammet att en
ske demåste räkna med korrosion från insidan. Emellertid kanutan att man
amerikanska kapslama typiskt förväntas ha komplicerad ochmycket va-en mer
rierad bakgnmdshistoria eftersom det många kommer hanteraär attorgan som
dem. Det alltså verkli-är väsentligt för SKB visa tillräcklig evakueringatt att en

går åstadkomma.attgen
Det knappastär möjligt härförutsäga skeenden och tidsförlopp för denatt

händelsesekvenser. stålkopparkapselntypen Därför kan inte uteslutaav attman
kan upphöra fungera förhållandebarriär inom tidsperiod kort iatt ärsom en som
till kapselns tänkta livslängd. För förebygga sådan utveckling bör SKBatt en
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funk-kapselnsförstärkamaterial kankapseln med någotfyllaöverväga att som

tion barriär.som

Tillverkning kopparkapseln6.6 av

Problemområden

gällervadproblemtekniskainnebär ingaFramställningen stålkapseln nyaav
be-Dendimensionen.tillverkning i den aktuellakonstruktion, material eller

ägnadesdiskussionernavid seminariet. Föredragen ochhandlades därför inte
undantags-iendastkoppar tillverkasistället kopparmanteln. Komponenter av

kandimensionernafall i sig de för kapseln. Dedimensioner nännar gestorasom
problem i fyra avseenden:

för kop-användstillverkningsutrustningar deVäsentligt änstörre som nu-
stål.för Deutrustningarutnyttjakan lösaserfordras. Detta attgenompar

förefaller helt hanterbara.detta leder tillpraktiska problem
Detta utgörerfordras.för kopparde användsVäsentligt göt änstörre som-

hos koppar-nödvändigutvecklingsvårighet vissprincipiellingen ärmen
producentema.

oför-förmikrostrukturfinkornigmåste ha homogen och attKapseln en-
bliskallkrypduktilitetenförmöjlig ochstörande provning skall attvara

prefabriceradedeanvändas för provninghög. kantillräckligt Röntgen av
locket,ochsin bottenplattacylindriska manteln meddelarna, den men

efterläggasmåstelocketmellan manteln ochknappast för den tätsvets som
för de-användasUltraljudsprovning kommerbränslet.nedsättning attav

förutsätterDettai locksvetsen.tektering eventuella sprickor och porerav
till-påkravet0,25 Sannolikt kommerkomstorleken understigeratt mm.

komstorlek.litenkrypduktilitet ställa minst kravräcklig att samma
6.7.Svetsning, avsnittse-

Tillverkningsmetoder

ringfram-ochvid konventionelltillverkningsmetoder alla användsFem rör-som
för kopparkapseln.ställning kandidaterär
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A. Valsning och bockning

Valsad kopparplåt rullbockas till cylindersegment mantelnlängdav samma som
fig 6.2. Dessa sedan till cylinder med två ellersvetsas tresamman en en,
längsgående beroende hur bred plåt kunnat valsas till cylindrisksvetsar som
form. Detta den konventionella metoden för framställning tryckkärlär störreav
i stål. Fördelar med denna metod har god kontroll mikrostrukturenär att man av
vid valsning grovplåt metoden väl stålplåt.etablerad för Denärsamt attav
egentliga nackdelen den fordrar svetsning de längsgåendeär skarvama.att av

AT
COMPLETION

INTERMEDIATE
STAGE

Fig. 6.2 Rullbockning valsad grovplåt ref. SKI-Report 95:6av

ExtrusionB.

Ett koppargöt mellan 700 och 950 graders med kolvtemperaturav pressas en
ringformig dysa till cylinder de givna dimensionerna. Vid direktgenom en en av

extrusion fig 6.3 kolven hela framför sig och den cylindriskagötetpressar
manteln dysan i riktning kolven indi-sig. Vidut rörpressas genom samma som
rekt extrusion kolven så cylindermanteln igötet att utpressas genom pressas

riktning kolven.motsatt runt
Fördelen med extrusion cylindern formas i arbetssteg till sinär att ett nära

slutgiltiga form och därmed inga längsgående behövs. Nackdelen äratt svetsar
den bearbetning materialet extruderingen innebär inte räcker till föratt av som

den önskade mikrostrukturen överallt i materialet.att Dessutom finns detge en-
dast anläggning i Europa kan utföra extrusion i de aktuella dimensioner-en som
na.
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Fig. 6.3 Direkt extrusion koppargöt ref. SKI-Report 95:6av

C. Het isostatisk pressning

Het isostatisk pressning etablerad metod för övrigt demonstrerats iär en som
mindre geometrisk för efterskala solid kopparkapsel, d.v.s. kapsel somen en
nedsättning bränsleattrapp efterfyllts med kopparpulver och sedan pressatsav en
till massivt block.ett

fig 6.4.Lars Ekbom skisserade metod tillverka kompositkapselatten en
Finkornigt kopparpulver fylls i form inre stålcylindembildas denen som av
och cylinder stål eller koppar. Argon eller helium användsyttreen av som
skyddsgas 200och före pressningen. Formen vid 550 C ochutpumpas pressas
MPa under till timmar. Efter nedkylning avlägsnas formens yttervägg.treen
Kopparmanteln ursprungligakan behöva värmebehandlas för upplösa denatt
komstmkturen från kopparpulvret.

Furnzce
Liquidcopper

Smelcyündzr
synadeSmalcopperor

Cwperpovudu

Fig. 6.4 Principskiss fyllning formstycke för förekopparcylindemöver av
isostatisk pressning ref. SKI-Report 95:6het
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Fördelar vid het isostatisk pressning vid extrusion, cylindern fårär, attsom

sin slutliga form i tillverkningssteg och endast rundsvets behövs, förett att en
tätfogning locket. Provtillverkning objekt i mindre skala har visatav attav ma-
terialet fâr goda allmänna mekaniska egenskaper krypduktilitetenäven ärmuom

studerats närmare.
nackdel,En åtminstone för närvarande, det inte finns några tillräckligtär att

för cylindrar i full längd.stora En nmdsvets såatt behövs i fallpressar pressa
för foga ihop cylinderdelama, vilket sannolikt skulleatt metoden ointres-göra
sant.

D. Gjutning

Smält fyllskoppar i ringformig, nedtill gjutform fig 6.5. Gjut-öppenen
formen lyfts efterhand koppam stehiar. Alternativt kan smält kopparsom spru-

in i roterande gjutform där centrifugalkraften fördelartas kopparsmältan överen
gjutformens insida så den blir jämntjock.att

Fig. 6.5 Gjutning kopparcylinder ref. SKI-Report 95:6av
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för tillverkning iFördelen med denna metod den kan användas di-är storaatt

till storlekmensioner. En allvarlig nackdel den resulterar i och formär att en
tillämpning i dettaojämn komfördelning. En förutsättning för metodens fall är

därför gjuttekniken fin mikrostruktur erhålles.utvecklas sådant sättatt attett

SmidningE. ringar och ihopsvetsning till cylinderav

Ett centrumhål sedan smids tilli massivt koppargöt ringutett som enpressas av
önskad inner- och ytterdiarneter fig 6.6. Ringama ihop till cylindersvetsas en

full längd.av
denna smidningen det möjligt arbeta framFördelar med metod är gör attatt

tillverkningden önskade komstorleken. Metoden etablerad för i stål.är
Tillverkningsutrustning finns i Sverige.

därförNackdelen den fordrar många svetsförband. Det svårtär äratt att se
några fördelar i förhållande till metod A.egentliga

SKB prioriterar metoderna till C i angiven ordning vilket verkar logisktA
med erfarenheter och behov ytterligarehänsyn till metoderna utvecklings-avav
arbete för tillämpningen stålkopparkapslama.

finns beräkningsprogram hjälp kan förutsägaNumera med utveck-vars man
efterföljandelingen mikrostrukturen vid varmbearbetning och eventuell vär-av

mebehandling. dessa tillämpas för studeraDet angeläget deär attatt program
måste kopplasaktuella tillverkningsmetodema. Eventuellt dessa till
få framvarmbearbetningsförsök i laboratorieskala för de parametervärdenatt

behövs isom programmen.

I

Fig. 6.6 Smidning och svetsning ringstycken till cylinderav
ref. SKI-Report 95:6
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Fogning6.7

Cylinderdelen och bottnen fordrar enligt alla metoder C eller flerautom svet-en
Ävenmanteln fåttinnan sin form. med metod C måste åtminstone locketsar

till manteln sedan bränslet fyllts på. Svetsning koppar i den aktuellasvetsas av
tjockleken 50 förekommer inte idag. SKB har inriktat sig på elektronstråle-mm

fig 6.7.svetsning, EBW, Detta verkar riktigt val. Alla alternativ tillettvara
denna metod har allvarliga brister.

Bågsvetsning förutsätter kapseln förvärms vid i närhetatt temperaturen-
koppars smältpunkt vilket skulle leda till kornförgrovning och förstördav

mikrostniktur.
Även diffusionsbindning förutsätter kapseln hålls vid iatt temperaturen-

kopparsnärhet smältpunkt under lång tid med följder vidav samma som
bågsvetsning.

Friktionssvetsning erfordrar mekanisk energi sådan storlek denattav-
Ävenmöjligknappast uppnå i hot cell.är metodenatt möjligen om vore

inteskulle den acceptabel säkerhetssynpunkt.vara ur
Lasersvetsning går idag inte utföra i de tjocklekar aktuella ochatt ärsom-

förallra minst koppar reflekterar huvuddelen laserljuset.som av

LINEJOINT

LLEDFIVAPOUR
KEYHOLE

POOLTENMOL-

BEAMELECTRON

WALLCANISTERCOPPER

Fig. 6.7 Svetsning med elektronstråle ref. SKI-Report 95:6
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Allan Sanderson TWI Welding Institute, redogjorde för det utvecklingsarbete,

TWI gjort för SKBs räkning. EBW har fördelar i attsom
försnabb och kan användas såväl längsgåendeärsvetsprocessen som-

mndgående svetsar,
kontrolleras såunder kvaliteten hossvetsparametrama attprocessen-

fogen blir jämn,
fogen får väsentligen egenskaper godset.samma som-

Det problemet under processutvecklingen har varit avslutastörsta rund-att
skarvar få rotfel och där avslutasutan startsträngen.att svetsen motporer
Koppar förångas förskjutsunder svetsningen. Så länge elektronstrålen i sidled

osvetsad fog driver den ångan framför sig medan kopparsmältan bakommot
stelnar och sluter svetsfogen. När elektronstrålen kommer tillbaka till startpunk-

Ånganmåste avslutas den första delen fogen. tenderarten svetsen mot attav
inne i så fogenspalten där blir Man sig hastängas nått såporös.att anser nu

långt i utvecklingsarbetet den kvarstående porositeten inte innebär någonatt
oacceptabel försvagning fogen och detta kan kontrolleras på tillförlit-att ettav
ligt med ultraljud.sätt

6.8 Sammanfattning

Koppar-materialet, användas för studeratskapseln, har under mångaattavsett nu
år och resultaten har nått betydande grad mognad. Det gäller korro-t.ex.en av
sion och mekaniska egenskaper. De data hittills tagits fram tyder på denattsom
fosfordesoxiderade renkoppar utnyttja har tillfredsställandeattsom man avser
egenskaper. Emellertid finns rad frågeställningar måstedet studeras när-en som

mikrobiell korrosion, krypegenskaper svetsförbandhos och oförstö-t.ex.mare,
rande provning för upptäcka defekter.att

Flera alternativa tillverkningsmetoder ifråga,kan komma några beskri-varav
vits De två centrala problemen vid tillverkningen ärovan.

erhålla homogen och finkornig mikrostruktur ochatt en-
erhålla felfria svetsförband också fin mikrostruktur.haratt som en-

ñnkomiga mikrostrukturenDen krävs för krypegenskapema skallatt vara ac-
liksom oförstörandeceptabla för genomföra provning. Exakt hur liten kom-att

storlek erfordras inte klarlagt.är ännusom
För fogningen kapselcylinder elektronstrålesvetsningoch lock förär när-av

varande det enda realistiska alternativet. vissa fall har felfriaI erhållitssvetsar
mycket återstår erhållaarbete innan kan säker reproducer-attmen man vara



94
bara god kvalitet vid serietillverkning kapslama.svetsar av av
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Acceptanskriterier för berggrunden
slutförvaringvid djup geologisk av

kärnbränsleanvänt

7.1 Bakgrund

detdjupförvaring92 redovisade SKB sin planering förI sitt FUD-Program av
vid driftenkämbränsle uppkommerlånglivade avfall inklusive det använda som

deemellertid inte frågankärnkraftverken. KASAM ansågde svenska omav
lämpligaunderlag för valgeologiska kriterier och metoder skall utgöra avsom

Även myndigheternågra deslutförvaringsplatser tillräckligt utredd. somavvara
Därföravseende.framförde liknande kritik i dettayttrade sig över programmet

1994seminarium i septemberKASAM tillsammans med SKI initiativ till etttog
vidberggrundenuniversitet titeln Acceptanskriterier förvid Göteborgs med

seminarietviddjup slutförvaring kämbränsle. Deltagaregeologisk använtav
inbjudnaför KASAM och SKI, 40-tal särskiltförutom representanter ett ex-var,

slutförvar-förgeovetenskapliga ämnesområden med betydelseinom olikaperter
kapi-kristallina berggrund. Dettaing kämbränsle i vår prekambriska,använtav

diskussionernatel från i utsträckning föredragen ochutgår och bygger stor
rapponserie.publiceras i SKIsvid seminariet. Föredragen kommer att

för slutförvaringen7.2 Berggrundens betydelse

så långsamtradioaktivitet avklingar efterhand,Det använda kämbränslets men
tidsrymdmycket längremåste hållas isolerat från vår livsmiljö underdetatt en

skalldärför självklart demänniskans kända historia. Det närmastän är att som
slutförvaringenoföränderliga miljö förslutförvara kämbränsle söker den mest

slutförvarastår till förfogande. I alla länder harbränslet använtattsom somav
därför slutförvaring i den berggrunden.kämbränsle planeras egna

påfrest-för skydda avfallet deSlutförvaret lokaliseras och konstrueras att mot
dess tillslut-driften slutförvaret och efterningar det kan för underutsättas av

blipåfrestningar kommerning. kan med säkerhet beskriva vilka dessaIngen att
olikaföreställning hursikt efter förslutningen, vi kan få visspå lång omenmen

påfrestningar decenniemasförgången tid.har påverkat berggrunden i De senaste
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forskning rörelser i berggrunden och klimatets förändringar under deom om se-

hundratusen åren värdefulla underlag till förutsägelser möjliganaste ut-ger om
vecklingar förhållanden i berggrunden i framtiden.av

berggrundensEn uppgifter varaktigt skydda de tillverkade barriärer-är attav
kring bränslet, främst koppar-stålkapseln, från skadas påverkan.att yttrena av

påverkningarSådana kan mekaniska, eller böjningarbrytningar, ochstötarvara
kemiska, frätning och upplösning kapseln. Berggrunden har också uppgiftav en

förhindra eller fördröja den radioaktiva kan ske medatt transport ämnenav som
rörligt grundvatten i sprickor i berggrunden, läcker kap-ämnena utom genom

ochseln den lera packats omkring kapslama.genom som

påKrav7.3 berggrunden, geologiska kriterier för
platsval

nordiskaDe strålskydds- och säkerhetsmyndighetema inom kämavfallsområdet
publicerade 1993 skrift Disposal of High Level Radioactive Waste.en
Consideration of Some Basic Criteria. I denna redovisar myndigheterna sina

slutförvaringenkrav högaktivt avfall och formulerar bl.a. följande kvalita-av
tiva kriterier för berggrunden slutförvaringsplats.en

Berggrunden skall
a ha hydrogeologiska egenskaper innebär lågt grundvattenflöde isom
förvarets närområde, lång transpontid för grundvattnet från förvaret till
biosfären och utspridningsegenskaper dispersal Characteris-gynnsamma
tics,
b ha geokemiska egenskaper bidrar till låg korrosion materia-som en av
len i bränslekapslama, långsam upplösning bränslematerialet samten av

låg löslighet och effektiv fördröjning frigjorda radioaktiva ämnen,en av
c lokaliserad inom region lågmed tektonisk och seismisk akti-vara en
vitet,
d fri från brytvärda förekomster värdefulla mineral,vara av

hae lättolkad geologi.en
sin komplettering tillI FUD-Program 92 redovisar SKB kriterier och metoder

bildakan förunderlag val platser, lämpliga för djupt geologiskt slut-ettsom av
Utöverförvar. myndighetskriteriema betonar SKB vikten berggrundenattav
f varaktigt mekaniskt skydd de tillverkade barriärema,ger
g stabil och kemisk miljö för dessa barriärer.ger en gynnsam

allmänt formuleradeDessa kriterier behöver till detaljerade,översättas mer
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De kan i andrakan i vissa fall absoluta. fallhelst kvantitativa krav. Kraven vara

så bättre egenskaper vadinbördes kopplade till varandra änsätt attvara som
egenskaper ikan kompenseranödvändigt i avseende sämreär ett annatett avse-

de fastställasi förväg. Alternativt kan efter-ende. kan uppställdaKraven vara
bygger degång med stöd säkerhetsanalyser, datahand under arbetets somav

undersökningar plats. Vid varjeframkommer detaljerade ivid stegav ensom
krav ställasför slutförvaret kommerdet fortsatta arbetet med val plats ochattav

uttryckligen formuleradekriterier för beslut, antingen kriteriernaanvändas äratt
forskningsprogrameller tidigare yttranden SKBsej. KASAM har i uttalat,över

kravenförtroendet för valet slutförvaringsplatsdet viktigt för såär attatt av
långt förväg. huvudmoti-möjligt fastställda och publicerade i Dettaär ettvar av

för seminariet.ven
Seminariet sektioner:indelades i fyra

säkerhetsanalysenKoppling till
för i regionalt geovetenskapligtMetodik och kriterier platsval perspek-ett

tiv
byggnadsmaterial och utfallBerget som prognos-

berggrund,Geovetenskapliga kriterier för förvaringsplatsens
a mekaniskt skydd,

och stabil miljö ilåg grundvattenomsättning och kemiskt för-b gyrmsam
närzon,varets

migration radionuklider.krav berggrunden med hänsyn tillc av

7.4 koppling tillKriteriernas säkerhetsanalysen

avsnitt 7.3 väcker frågor med kopplingTolkningen de generella kraven i tillav
säkerhetsanalysen. inomVilka berggrundsegenskaper strukturgeologi,

lokaliseringsarbetethydrogeologi, viktigast i olikageokemi ochär stegm.m. av
säkerhetsanalysen utifrån säkerhetsanalysen identifieraKan geoveten-man

i skalor från landsskala och neråtskapliga lokaliseringskriterier olika Vilka
Påverkas dessakriterier för bergvolymen i synnerhetbör gälla den lokala av en

faktorer skall kriteriernasarnrnanvägning skilda geovetenskapliga Hur ut-av
undersökningar, hänsynitryckas storheter kan bestämmas närsom genom

räckvidd och tillförlit-måste till undersökningsmetodema har begränsadtas att
lighet

hittills gjorts i orienterande syfte har grundatsDe säkerhetsanalyser påsom
sådana framkommit vid referensunder-typdata den svenska berggrunden, deom
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sökningar på olika platser. De har påvisat betydelsen olika berggrundsegen-av
skaper för den totala säkerheten. Resultaten analyserna har i arbetetanväntsav
med formulera målsättningar för forskningen och för undersökningarna i fältatt

berggrunden.av
När det gäller formulera lokaliseringskriterier i det fortsatta arbetet medatt ett

slutförvar den geografiska skala används i de olikaär viktig.stegensom
Översiktsstudiema i landsskala. Förstudiema i regional skala.görs Ingagörs en
resultat finns tillgå från lokala undersökningar eller mätningar i borrhål.att
Bedömningama blir huvudsakligen kvalitativ karaktär. Kriterierna måsteav
också kvalitativ karaktär lik den de nordiska kriterierna har för när-vara av som
varande.

I samband med platsundersökningama blir den lokala skalan den viktigaste.
Inför platsundersökningama behövs information från säkerhetsanalysen denom
relativa betydelsen olika lokala egenskaper, och därmed också vilkaav om
egenskaper särskilt viktiga istudera undersökningsprogrammet. Detär attsom
behövs också samarbete mellan dem platsundersökningama ochgörett som
dem arbetar med säkerhetsanalysen, eftersom säkerhetsanalysens behovsom av
detaljerade data måste undersökningsmetodemas begränsningar,vägas närmot
det gäller tillhandahålla dessa data. Det ofruktbart formulera kvantitati-att är att

kriterier för egenskaper hos berggrunden inte kan bestämmas med denva som
noggrannhet kriterierna förutsätter.som

Detta kan exemplifieras erfarenheterna från hittills gjorda faltundersök-av
ningar berggnmden se Lågt grundvattenflöde avsnittunder 7.7. Dessa harav
visat det svårt kartlägga grundvattnets flödesvägar i detalj. Samtidigtäratt att
visar teoretiska anlyser grundvattenrörelser sprickas egenskaper har vä-attav en
sentlig betydelse för hur radionuklider med grundvattnet i sprick-transporteras

Detaljerade kunskaper sprickor har alltså värde. motiv för alltDettaan. om ger
ingående undersökningar med fler borrhål fleroch provtagningar. Menmer

borrhål skadar också det berg kanske skall användas för slutförvaringen.som
Det behövs alltså avvägning mellan värdet den information kanextraen av som
fås borrhål och de skador dessa borrhål medför.extraav

Den lösning denna motsättning SKB så mångaprövar är göraattav som un-
dersökningar berggnmden och dess sprickstråk behövs för statistiskav som en
beskrivning grundvattnets flödesvägar. Analysen radionu-transportenav av av
klider med grundvattnet måste då också med statistisk beräkningsmo-göras en
dell, d.v.s. modell kan utnyttja data i formden de kommer fram viden som en
statistisk bearbetning och sammanställning mätvärdena från platsundersök-av
ningen. En konsekvens detta kan bli, kriterierna förävenatt acceptansenav av
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grundvattenförhållandenplats med avseende dess måste uttryckas i statis-en

tiska mått specifikationmed den statistiska tillförlitlighet dataunder-en av som
laget måste ha.

7.5 Metodik kriterier för ioch regionaltplatsval ett geo-
vetenskapligt perspektiv

Claes SKBsThegerström redovisade arbeten med kriterier metoder för valoch
platser lämpliga för slutförvar. SKB genomför lokaliseringsstudiersina iettav

flera led. Ett dessa översiktsstudier skall bred bakgrund ochärav som ge en re-
dovisa förutsättningarnade generella hela landet. översiktligt be-De skallöver
lysa förhållanden intresse för bedömning vad kan olämpliga, in-av av som vara

respektive lämpliga fördelar landet lokalisering djupförvar.tressanta ettav av
De skall vidare förunderlag bedöma intresset för SKBs del förstudier iattge av
olika regioner eller kommuner föroch in kommande platsval i sitt natio-sättaatt
nella och regionala sammanhang. SKB i år 1995 samlad redo-attavser ge en
visning dessa översiktsstudier.av

Genom förstudier kartlägger SKB förutsättningama i potentiellt lämpliga och
intresserade kommuner, bl.a. vad gäller tillgång lämpliga platser för djup-ett
förvar. Lämpligheten bedöms därvid dels utifrån de geovetenskapliga kraven,
dels med hänsyn till andra intressen, exempelvis naturvärden. SKB planerar att

förstudier i 5-10 kommuner.göra
påBaserat resultaten förstudiema och berörda kommuners medgivandeav

kommer två platser väljas för platsundersökningar, innebäratt geoveten-som
skapliga undersökningar borrhål.bl.a. i djupa De skall platsspecifika datage

underlag för säkerhetsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar och preli-som en
platsspeciñk anläggningsbeskrivning.

När två kompletta platsundersökningar har genomförts sammanställs allt rele-
material från lokaliseringsarbetet till ansökan få genomföra detaljun-vant atten

dersökning på de två platserna. I denna ansökan skall bl.a. ingå miljö-en av en
konsekvensbeskrivning preliminär säkerhetsanalys alternativoch redo-samten
visas vad gäller lokalisering och utförande anläggningen. Det kan i det sam-av
manhanget visa sig viktigt motiveras jämförelseSKBs val kan mellanatt genom
uppställda kriterier och erhållna resultat. Dock kan uppfyllandet samtliga kri-av
terier för godkärmande slutförvaringsplats knappast visas i detta skede, närav en

iplatsen inte undersökts detalj.ännu
Om ansökan godkänns vidtar detaljundersökning platsen. Ett schakt ellerav
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kommer brytas ned till tänkt nivå för förvaret och mätningaratten ramp att

från tunnlar dennagöras nivå. Detta förutsättningar för mycket detal-ger mer
jerade kunskaper berget under platsundersökningama.än Den slutliga pröv-om
ningen platsens lämplighet för slutförvar först dessa resultatgörsett närav sam-
manställts, redovisats och värderats.

Sören Scherman, SINTAB, redovisade utredningar gjordes för dåvarandesom
Statens kämbränslenämnds räkning. De syftade till identifiera geologiskaatt ur-
valsfaktorer kunde användas tidigt i urvalsarbetet från landsskala tillnedsom
regional skala. De bygger indelning vårt land i mindre antal tekto-etten av
niska regioner, d.v.s. regioner skiljer sig med avseende sin grundläg-som
gande geologiska struktur. Varje region kännetecknas för berggnmdenssättetav
tillkomst och den geologiska utvecklingen. Bl.a. följande faktorer kanav senare
ha haft betydelse för berggrundens nuvarandestor egenskaper:

Temperatur och tryck bergarten bildades.när-
Senare inträngning bergarter gångar eller domer eller iav yngre som sam--

band med vulkanism.
Veckning berggrunden, d.v.s. plastisk deformation.av-
Uppsprickning berggrunden, d.v.s. spröd deformation.av-
Erosion, sedimentation och omvandling metamorfos sedimentenev. av-

till kristallint berg.
Dessa faktorer, geologiskt väl belagda,är har präglat de ingåen-som numera

de bergartemas egenskaper i avseenden kan viktiga för slutförva-som vara
ringen, såsom homogenitet, hållfasthet, sprickstrukturer och vattengenomsläpp-
lighet. Erfarenheter från underrnarksarbeten kan värdefull tilläggsinformationge

dessa egenskaper inom intressanta regioner.om
Detta slags karaktärisering landets berggrund belyser de geologiskaav egen-

skaper ingår i ovanstående geologiska kriterier. Den kan god vägled-som ge en
ning inte få utslagsgivande roll i platsvalsarbetet, eftersom berg-men ensam en
grunden lokalt kan ha påverkats kraftigt under sin långa historia på intesätt som
kan observeras vid lokala undersökningar.änannat

7.6 Berget byggnadsmaterialsom

Christer Svemar, SKB, redogjorde för olika aspekter byggprocessens roll vid
val kriterier. Inom de de geologiska förutsättningarnasätts kanav ramar som av
det finnas för byggnadsteknikem lösa sin uppgift,utrymme deävenatt om na-
turliga förutsättningarna inte de ideala. Den speciella lösningär väljs blir dåsom
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beroende vilka kriterier tillmäts betydelse.störstav som

Utfommingen djupförvaret antal frihetsgrader påverkakanettav ger som ac-
plats minska inverkan diskvalificerandeceptansen attav en genom av annars

egenskaper. Sålunda kan djupet varieras mellan i första hand 400 700och m,
och vid normala bergtryck och berghållfastheter något djup. Omännu större en
sprickzon oacceptabel karaktär det tänkta förvaringsutrymmet, kanövertvärarav
förvaret delas block läggs acceptabla avstånd på sidorömseupp som om
sprickzonen. Deponeringsområden kan placeras i flera plan deseparat yttreom

förgränserna det acceptabla bergpartiet detta nödvändigt.gör
Enligt Svemar bestäms därför acceptanskriteriema inte enbart platsav en na-

Äventurliga geologiskahydrologiska egenskaper. byggprocessens möjligheter
och begränsningar behöver beaktas.

7.7 Geovetenskapligt underlag till kriterier för
förvaringsplatsens berggrund

Berget långtidsstabilmekaniskt miljösom

I myndigheternas kriterier finns inte något direkt bergetskrav mekanis-annat
ka stabilitet förvaringsplatsen skall vara lokaliserad inom regionän medatt en
låg tektonisk eller seismisk aktivitet. SKB har för sin del kriterietuppställt att
berggmnden skall varaktigt mekaniskt skydd de tillverkade barriärema,ge
och angivit lokaliseringsfaktorer anknyter till detta krav:som

Förvaret skall förläggas i delar berget inte utgörsav som av zoner av upp--
sprucket berg i vilka framtida förkastningsrörelser betydelse skulleav
kunna utlösas och

platsspecifika analyser möjligheter till och effekten framtida ber-av av-
grörelser skall ingå i säkerhetsanalysen.

Ove Stephansson, KTH, konstaterade det mycket svår uppgiftäratt atten om-
dessa allmäntsätta hållna krav till specifika kriterier för berggrundens mekanis-

ka egenskaper. Eftersom slutförvaret skall kunna motstå olika former stör-av
ningar seismicitet, neotektonik, havsyteförändringar, glaciation, landhöj-som
ning så måste de kriterier ställs inbegripa effekterna dessaetc., stör-som upp av
ningar.

I det inledande skedet kämavfallsdebatten i mitten 70-talet hävdadeav av
många och bergtekniker skulle efterleta den allra bästa berg-geovetare att man
gmnden, d.v.s. det berg kännetecknas utbredning, homogent ochstorsom av var
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sprickfattigt hade hög hållfasthet. berget ochBara det bästasamt gott nogvar
sprickor i berggrunden skyddet harondo. Kunskaperna det mekaniskavar av om
visat det sprickfria berget farligare berggmnd,lagom uppspruckenatt är än en

tillåta deformationerkan ske längs befintliga sprickor. Den lagomattsom upp-
bergmassanspruckna har också andra egenskaper framför horno-gynnsamma en

isotrop, sprickfattig och höghållfast intebergmassa, exempelvis denattgen, som
lagrar höga interna bergspärmingar skulle defonnera hålmm ikunna deupp som
berget tunnlar och kapselgropar, för-skall återfyllas och förbli eftertätasom
slutningen förvaret.av

kvalitativtRent kan konstatera förde svensk berggrund normalaattman
bergspärmingama och värmeledningsegenskapema för bergetsär gynnsamma
stabilitet, lokalisering i homogen och lättolkad berggrund och isamt att en en
bergblock med få sprickzoner och låg spricktäthet tydligaomgivnamen av
svaghetszoner skulle Ogynnsamma faktorer anomala berg-ärvara gynnsam.
spänningsförhållanden eller hållfasthetsegenskaper, starkt heterogen och svårtol-
kad berggrund närhet till kända deformationszoner och postglaciala för-samt
kastningar.

kommaFör vidare i denna fråga bekostar SKI förstudie strategieratt omen
kriterieroch för varaktigt mekaniskt skydd. innehållaFörstudien kommer att

följande delar,
definition mekaniskt skydd för slutförvar,av-
tillämpning nyutvecklat RES, EngineeringRock Systemett systemav-

för insamling, utvärdering och presentation relevanta data,av
bergmassans egenskaper intakt berg, svagheter, bergspänningar,-
testmetodema fältundersökningama,och-
klassificering bergmassan,av-
noggrannhet, precision och upplösning hos data bergmassan,om-
belastningama till följd lokaliseringen under och efter förslutning,-av-

kriterier för mekaniskt skydd,
återkoppling till RES.-

ConterraBengt Leijon, AB, kompletterade Stephanssons föredrag med en ge-
nomgång sambanden mellan bergets naturliga egenskaper och slutförvaretsav
konstruktion och byggande. Det finns viktiga principiella skillnader mellan na-
turliga rörelser och rörelser kan uppkomma till följd den störning,som av som
förvaret i sig eller arbetet med detta Naturliga förekommer allarörelser iutgör.
skalor till den globala. Inducerade rörelser däremot begränsade till deärupp vo-
lymer belastningsmässigt förvarets d.v.s. till tunnelskalanstörs närvaro,som av
eller förvarsskalan. kanMan dock tänka sig undantag där lokal, in-mestsom en
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ducerad överbelastning fungerar stjälper lasset, d.v.s. utlöser rö-tuvansom som
relser i väsentligt volymer, redan tidigare högt belastade och be-större som var
fann sig instabili jämvikt.

Gemensamt för alla konstruktionsparametrar de påverkbara direktär äratt -
eller indirekt medan naturliga rörelser inte rimligen kan påverkas. Platsen, dju--

orienteringen tunnlama i förhållande till riktningen denpet, berg-störstaav av
spänningen och avståndet till betydelsefulla svaghetszoner i berget kan väljas
inom rimliga gränser.

Tidsperspektivet för bygg- och driftskedena innebär väl verifierad erfaren-att
het från bergbyggnad inom och anläggningsindustrin tillämpbar.ärgruv-
Tillsammans med resultaten successiva bergundersökningar bör dettaav ge
goda möjligheter till för inducerade bergrörelser och dessas konse-prognoser
kvenser för byggtekniken.

När det gäller potentialen för bergrörelser i det långa tidsperspektivet detär
uppenbart befintlig ingenjörsmässig erfarenhet har begränsad giltighet.att
Framtida bergrörelser i given bergvolym kan inte beräknas fullt med hjälputen

teoretiska modeller. Osäkerhet råder de framtida belastningstillståndenav om
och grundvattentrycken i samband med nedisning. Vidare ingångsparamet-ären

för modellerna, i form hållfasthets- och deforrnationsegenskaper förrama av
bergvolymer diskontinuiteter,och mycket svåra fastställa. Det därförstora äratt

angelägen forskningsuppgift fördjupa kunskaperna sambanden mellanatten om
olika bergstrukturers dimensioner och karaktär och storleken på de rörelser som
inträffat i dessa strukturer under tidigare geologiska epoker.

Sammanfattningsvis kan konstateras det i vårt land finns omfattande erfa-att
renheter från konstruktion och byggande anläggningar i berg med brukstidav en

något eller några århundraden och möjlighetmed till återkommande inspek-av
tioner och reparationer. Lokaliseringen och byggandet slutförvar ställerettav
emellertid för första gången krav berget skall så hållfast förhållandeiatt var
till belastningarna och anläggningen så orienterad och utförd, förvaret förbliratt
mekaniskt stabilt under mycket långa tidsrymder tillsyn.utan

Mycket arbete återstår sålunda innan bergmekaniska kriterier formuleraskan
för undermarksanläggning detta slag.en av

Geokemisk långtidsstabil och miljögynnsan

Berggrunden skall ha geokemiska egenskaper bidrar till låg korrosionsom en
materialen i bränslekapslama, långsam upplösning bränslematerialetav en av

låg löslighet effektivoch fördröjning frigjorda radioaktiva ämnen.samt en av
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grundvattenundersökningarfrånresultatIVO, presenteradeSnellman,Margit

sinområde harvattenkemin i varjekonstateradeFinland. HonSverige ochi att
utveckling.geologiskaområdetsbl.a.följdkaraktär en avsomegen
blandningenochmellan bergväxelverkanpåverkats vatten,Vattenkemin har av

Salthalten ochgeologiska utvecklingen.och denolikamedvatten ursprungav
avståndet tillhistorien,geologiskautifrån denuppskattaskandess ursprung

Saltaplatsundersökningar.frånkustlinjer och data vattennuvarandeforna och
reaktioner.hydrotermalaeller igammalt marintiha sittkan vattenursprung

nedisningarÄven från deglacialt smältvattenha spårkangrundvattendjupa av
området.fennoskandiskadrabbat detsom

djupa grund-från de provtagningardataredovisadeSKB,Wickberg,Peter av
tydliga skill-finnsvisar detDessapå 10-tal platser.gjortSKB attettvatten som

kust-ochkustlinjenovanför den högstaplatsergrundvattnetmellannader
variationema-idessutomgrundvattenbåda dessa ärplatser. Inom typernära av

mellanplatserenskildalikaungefärolikakemiska halter ämnen stora somav
Eh lig-redoxpotentialochpHsurhetegenskapernaviktigaolika platser. De

förförhållandeninnebärinomgenomgåendedock gränser gynnsammasomger
barriärema.tillverkadede

migrationenbetydelse förgeokeminsbehandladeSKI,Wingefors,Stig av ra-
grund-ellernuklidtendensen hosberggrunden. Detdionuklider i är snarareen

den ke-bestämmermineral i sprickväggama,tillbindasifrågaämnet att som
Dennarörelse.grundvattnetsnukliden relativt tillfördröjningenmiska egenav

nuklidens bestämsBåda dessaoch sorption.löslighetisig uttrycktendens avtar
närvarande.mineralfaser finnssammansättning och degrundvattnets som

löslig-grundämnesbetydelse förhar särskiltoch EhpHGrundvattnets ettstor
dess-aktinideroch vissa andratillstånd. äri löst Förkemiska formochhet uran
högaiförekommaanjoner kankarbonathalt viktig. Andravattnetsutom som
ellerobetydligendastsulfat, har däremotklorid ochgrundvattnet,halter i t.ex.
lig-pHså längegrundämnen,lösligheten intressantainverkanförsumbar av

7-9.förekommande intervallnormaltinom sitt cager
förekom-dessa anjonerpotentiell betydelse,fosfat harFluorid och större men

humin och fulvoämnen,Organiskalägre halter.mycket ämnen,i gengäld imer
och pluto-americiumframföralltförmåga binda trevärtsinviktiga attär genom

normalthalterberggnmden. För deinte sorberas iföreningarnium till somsom
docklitermilligramgrundvatten någothögstdjupaförekommer i synesper

betydelselös.inverkanderas vara
förändringarockså tänkbaramåstegeokemiska faktorerbedömningVid aven

grund-utsträckningvilkenistid. Isker underexempelvis de nästabeaktas, som
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förändras geologiberor den valda platsens och hydrologiska förhål-vattnet av

landen. Berggrundens förmåga reducera, buffra, sådana förhållandenatt yttreav
orsakade förändringar också betydelse.har

Även förståelsemed grundläggande de geokemiska sambanden detären av
svårt kvantitativa geokemiska kriterier. berorDetta mineralogin iatt attange
berggrunden varierar olika skalor och det oftast svårt eller omöjligtöver äratt

förutsäga förändring någonvad i enskild halt ellernärmareatt en annan pararne-
innebär. En samordnad utvärdering geokemi, hydrologi och strukturgeolo-ter av

nå förståelsenödvändig för djupare inför analys olika scenarier.är att en av
Det däremot lättare de geokemiska faktorer viktiga be-är äratt attange som

akta. För vissa går det ocksådessa vad generellt böratt rentav ange som vara
och mindregynnsamt gynnsamt.

pH och pH- buffertkapacitet

Norrnala pH-värden, d.v.s. inom intervallet 7-9 andra värdenär gynnsamma; om
uppträder bör först fråga sig varför. Som buffert inom detta intervall funge-man

i första hand karbonatsystemet, d.v.s. viktiga faktorer karbonathalt, löstärrar
C02, förekomst kalcit.av

Eh och redoxbuffertkapacitet

Systemet skall reducerande. Detta höga halter tvåvärt järnvara gynnas av av
både i grundvattnet och i fasta faser.

Komplexbildare

Förekomst höga halter kan bilda starka, neutralaämnen vattentrogna,av av som
eller negativt laddade föreningar med radionuklider syftarDettaär ogyrmsamt.
främst på humin- fulvoämnen karbonat.och ävenmen

Salthalt

Salthalten låg.bör varken hög ellervara
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Sorptionskapacitet

Förekomst mängder ler- och vissa jämmineralstörre är övervä-av gynnsamt,
gande kvarts och kalcit längs tänkbara mindretransportvägar är gynnsamt.

Kolloider och geogas

Förekomst höga halter kolloider Större mängder kanär ogynnsamt.av geogas
komplicera säkerhetsanalysen.

Lågt grundvattenflöde

Berggrunden skall ha hydrogeologiska egenskaper innebär lågt grundvat-som
tenflöde förvaretsi närområde, lång transporttid för grundvattnet från förvaret

biosfärentill och utspridningsegenskaper dispersal characteris-gynnsamma
tics.

Gunnar Gustafson, CTH, hade ställts inför frågan: Vad låg grundvatten-är en
omsättning Han konstaterade kan två båda relativa.sättatt ärman svara som

Den låg relativt allmänt förekommandeär värden, i Sve-t.ex. resten av-
rige. För kunna måste såledesvi ha uppfattning hur nonnal-att svara en om
situationen databas. Som relevantär, uppfattas sannoliktett atten svar
grundvattenomsättningen flera storleksordningar lägre normalvärdet,är än
eller statistiskt överträffas med sannolikhet mycketsett nära ett.en

De lägre något givetär gränsvärde. Vilket givetvis medförän vi måsteatt-
mycket plats för kunna uttala Man kan också påpekaveta att attom en oss.

bakom varje gränsvärde ligger överväganden, bygger på värderingarsom
vad acceptabelt eller inte.ärav som

Det går alltså inte i absoluta tal vad hög eller låg gnmd-avgöraatt ärsom en
vattenomsättning.

Grundvattenomsättningen bestäms bergets hydrauliska konduktivitet ochav
den hydrauliska gradienten. De korrelerade så där konduktivitetenär äratt
högre, gradientenär lägre och Om gränsvärden för såvältvärtom. sätterman
konduktiviteten för gradienten, blir de därför konservativa i den meningensom

grundvattenomsättningen blir lägre produkten gränsvärdena.att än av
Erfarenheterna från hittills genomförda faltundersökningar kan sammanfattas

så relativt låg hydraulisk konduktivitetatt en gynnas av:
Homogen berggrund.-
En bergart inte alltförsom sur.-
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sprickzoner.Få väldefinierade storamen-

klimatväxlingardjupet denförläggningsdjupEtt är större än av avsom-
påverkade zonen.

bidrarflack.naturligtvis Dessutomlåg gradientEn ärterrängenattavgynnas
blirsalthalt djupet till grundvattnetökad stagnant.mot att meren

förkvantitativaofruktban fastställakan flera skäl gränserDet övreattav vara
kriteriumför platsval. Ett sådantkriteriumgrundvattenomsättningen ettsom

vilken skallbergvolym förförutsätter relevant avgränsning den gränsenen av
sprickor ellerdomineras enstakagälla. Grundvattenomsättningen öppnaav

förvaret.vid detaljutformningensprickzoner, kanske kan undvikas avsom
olika punktervarierar kraftigt mellani vattenförande sprickaKonduktiviteten en

missvisande.borrhål bli Detfrån enstaka kani sprickans plan så mätvärdenatt
geohydrologiskai värderingen platsdärför bli svårt komma längrekan att av en

faktorer.kvalitativasammanvägning angivnaegenskaper än göraatt av ovanen
bestämmaerfarenheter metoderConterra AB, redovisadeOlle Olsson, attav

grundvattnet. Denradionuklider medför parametertransportenparametrar av
konduktivi-ledningsförmåganhydrauliskasvårast bestämma denär ärattsom
Mätningar ibergvolymen.transmissiviteten i dimensionerellerteten tre genom

volym.relativt litenrepresentativa förborrhål data endast ärett enger som
hydrauliskamedelvärdesbild deborrhålMätningar mellan två egen-avger en

volymhärleda vilkenofta svårtskaperna volymer, det äröver större attmen
hydrau-extrapolera datasåledes svårtmätvärdena Det är attrepresenterar. om

utvecklingkanhela modellerade volymen. Härlisk konduktivitet till den av
extrapolation.bättre grund förgeostatistiska metoder ge en

institutionen förvidredogjorde för de arbetenGylling, KTH,Björn görssom
radionuklidermodellerakemiteknikkemisk apparatteknik med att transport av

kanaler.nätverkmodellerasmed grundvatten. Transportvägama ett avsom
på kondukti-använda statistiska värdenModellen har formulerats så den kanatt

viteter indata.som

Sammanfattning7.8

formulera acceptanskriteri-diskuterades förutsättningarna förseminarietVid att
kämbränslet.användaberggrunden inför slutförvaringen detför aver

lågtställer stabilt berg, grund-efter förslutningen förvaret kravSäkerheten av
långgrundvattnet ochkemiska egenskaper hosvattenflöde, trans-gynnsamma

biosfären.från förvaret tillporttid för radionuklider
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Kriterier speglar den sakkunskap finns i nuläget. Inledningsvis måste desom

formuleras relativt grundatöppet, översiktlig kunskap ett systern,om men
med bristfällig kännedom detaljer. Godtyckliga kriterier skenom som ger av ex-
akthet inte trovärdiga.är Kriterier måste efterhand utvecklas och preciseras allt-
eftersom detaljkunskapen ökar.

Det konstaterades de mekaniska egenskaperna och spänningsförhållandenaatt
i den svenska berggrunden normalt är mycket arbete åter-attgynnsamma, men
står innan kraven i dessa hänseenden kan preciseras i form kriterier.av

Grundvattnets flödesvägar kan inte kartläggas i sina detaljer, arbetenmen
pågår med istället beskriva bergets hydrogeologiskaatt egenskaper med geosta-
tistiska metoder, grundade mätningar i nödvändig omfattning i de sprickor

lokaliserats i berget. När kriterium ställer krav på berggrunden, måstesom ett
det formuleras så det går kontrollera berggrundenatt att uppfyller kriteriet.om
Det förefaller därför angeläget dels formulera eventuellt kriteriumatt ber-ett om
ggrundens hydrologiska egenskaper i motsvarande statistiska mät-termer som
ningarna kan uttryckas dels fastställa säkerhetsanalys kriterietatt attgenom en
leder till den nödvändiga säkerheten.

De viktigaste kemiska egenskaperna hos grundvattnet dess pH och redox-är
potential Eh. På aktuella djup i svensk berggrund har dessa normaltparametrar
värden säkerhetsmässigtär Kunskaperna förhållandevissom ärgynnsamma.
goda övrigaäven geokemiska faktorers betydelse för olika radionuklidersom
löslighet och Det dock svårttransport. är kvantitativa kriterier för varjeatt ange
enskild halt i där komponenterna påverkarett system, varandra inbördes.
Förutsättningarna förefaller likväl goda vad gäller formulera kvantitativa kri-att
terier för de säkerhetsmässigt viktiga geokemiska parametrarna.
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i OsteuropaKärnavfall

8.1 Inledning

Den ökade för östeuropeiska reaktoremas säkerhet och frågor kring han-deoron
teringen avfallet i intresset fördet radioaktiva dessa länder har ökat samar-av

Östeuropa,bets- såväl Norden i andraoch biståndsprojekt med i västeuro-som
peiska länder.

De nordiska intresse för i synnerhet närområdenländernas samarbete gäller
St. Petersburg-områ-Murmansk län, Arkangelsk län, republiken Karelen,som

det, Estland, Lettland, Litauen Barents- och Kara-haven och ögruppensamt
Novaja SovjetunionenZemlija. Också avlägsna områden inom det tidigaremera

kontamineradeintresse för Till exempel ligger det mycket kraftigtär av oss.
området floderkring Majakkombinaten i Tjeljabinsk i avrinningsområdet till

i Karahavet.som mynnar
Vid svårigheter Ryssland påsidan finansiella tycks svårigheten istörstaav

kämenergiområdet det fattas lagkämenergilag styratt samt en somvara en
kämavfallshanteringen; till också ansvarsfördel-utkast lag finns dock. Därför är
ningen oklar. strategi för avfallshanteringen publicerats UnderIngen har ännu.
sovjettiden för kämenergiverksamheten splittrat flertal minis-ansvaret ettvar
terier. Nu har i Ryssland bildats kämenergiministerium, Minatom,det ett nytt

såväl civil militär kämteknik under ledning. Endast admi-samlarsom som en
nistrationen atomubåtar ryska atomisbrytare befin-flottans och statensav norra

sig utanför ministeriestruktur Andersson, 1993. Flottan ligger underdennaner
försvarsdepartementet ministerietoch isbrytama under för sjötransporter. I no-
vember för avfallshanteringen inom1993 fick Minatom koordineraansvaret att
alla ministeriema.tre

I också oberoende kämenergiinspektion, GosatomnadzorRyssland har en
GAN Safety,The Russian Federal Inspection of Nuclear and Radiation ny-
ligen för licensgivning inspektion alla anlägg-etablerats. GAN och avsvarar
ningar militäradär kämbränsle och radioaktivt material hanteras, dvs även an-

Organisationen lyderläggningar, verksamheten inte reglerad i lag.är ännumen
formellt sigdirekt under presidenten, har svårt hävdaatt gentemotmen
Minatom.

Kämkraften i Ryssland svarade i slutet 1993 för 12,5% elproduktionen,av av
vilket 70-75%.skall jämföras med vattenkraft 15% och fossilt bränsleca
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Kämkraften produceras i 29 reaktorenheter, vilka 15 RBMK-typs 13ärav av ,

VVER-440- eller VVER-lO0O-typ° snabb bridreaktor IAEA,ärsamtav en en
1994. Minatom har meddelat 12 enheter kommer i drift före åratt att tasnya
2007.

Använt frånbränsle VVER-440 reaktorema upparbetas, medanattavses
bränsle från VVER-1000 reaktorema kommer lagras vid upparbetningsan-att en
läggning, under uppförande. finnsDet inga planerär upparbeta bränsleattsom
från RBMK-reaktorema. Kapaciteten för lagring bränsle från RBMK-använtav
reaktorer mycket knapp. För VVER-100 bränsle finns lagringskapacitet förär

någon tid.ännu
Den militära delen rysk kärnteknik har hittills varit hernligstämplad,av men

efter de årens politiska förändringar har information spritts de tiosenaste om
s.k. atomstäder, där sig kämvapenproduktion, atomdrivna is-ägnatman om
brytare ubåtar,och avfallslagring inträffade olyckor. Informationsamtom om

kontarninering kring kämvapenprovområden och fredliga kämspräng-om om
ningar har kommitockså Problemet dock fortfarande få mycket allärut. att av
denna information kontrollerad och bekräftad.

I samband med de politiska förändringarna uppstod kämkraftstater,nya som
Litauen, Ukraina och Kazachstan, vilka Litauen speciellt intresse efter-ärav av

landet såligger Enligt litauiska och internationella bedömningarnärasom oss.
kommer tvåde RBMK-reaktorema i Ignalina spela central roll i den fram-att en
tida elförsörjningen i Litauen, Vitryssland och Lettland. Litauen har inte ännu
någon kämenergilag, säkerhetsmyndighet, VATESI, har bildats imen en sam-
band med Litauens självständighet. Estland har inga kärnkraftverk i drift, men
landet fick från Sovjetunionen avfallsproblem i anslutningöverta till uranfram-
ställning Sillamäe och två militära träningsreaktorer, dock bräns-är utansom
leelement. Salaspils iI Lettland finns civil forskningsreaktor Ries, 1993.en

Framställningen kommer huvudsakligen behandla vårt närområde iatt
Ryssland och i Baltikum. Avfallsproblemen den civila och militära sektorn
behandlas för sig.var

Situationen inom den civila sektorn kommenteras det gäller:när
uranbrytning och anrikning eventuellt andra i bränslecykeln föresteg re--

aktörerna,
låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk,-
upparbetning bränsle och högaktivt avfall,använtav-

RBMK grafitmodererad5 rysk reaktorTjemobyl-typ-
VVER,° ibland WWER sovjetisk reaktorkonstruktion, cooled, moderated,water water-;nergetic Kola-typreactor
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tidigare utförda fredliga kämsprängningar,-
produktion radioaktiva dessoch användning inom medicin, in-ämnenav-

dustri och forskning.
militäraInom den sektorn kommenteras

kämvapenproduktion,-
provområden,-
vapenplutoniumproblemet,-
ubåtar och isbrytare: avfallslagring och deponering olyckor.samt-

Situationen i övriga östeuropeiska tämligen väl känd. IAEA har nyli-ärstater
publicerat sammanfattning avfallssituationen i Bulgarien, Tjeckiskagen en av

republiken, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakiska republiken, Slovenien och
Kroatien Balek, 1994. Avfall 19uppkommer i de VVER-typ reaktorer, ärsom
i drift i dessa länder vid användning radioaktiva inom medicin,ämnensamt av
industri och forskning. Situationen kommer kort belysas.att

Tabellen på sida jämförelse mellan utsläpp radioaktivanästa ämnenger en av
vid olika planerade verksamheter i samband med olyckor.samt

Som jämförelse kan några siffror beskriver mängden avfalläven nämnas som
från det svenska kämenergiprogrammet Forsström, 1995:

För närvarande våren 1995 finns det totalt 3000 käm-använttonca-
bränsle. aktivitetsinnehålletDet totala i detta 200 000 TotaltPBq.är ca ger
det svenska kämkraftprograrnmet 8000 bränsle. Vid deponer-använttonca
ingen, d.v.s. efter 40 år, kommer detta innehålla 50 000 PBq.attca ca

Aktivitetsinnehållet i förbrukade härdkomponenter härdgaller, styrstavar,-
interna delar från reaktonanken, m.m. beräknas 100 PBq detnärvara ca

m3.deponeras omkring år 2040. Vol detta avfall 10 000ären av ca
Vidare finns f.n. 25 000 lâg- och medelaktivt avfall med totaltettca m-

aktivitetsinnehåll l PBq. Totalt förväntas 50 000 m3 sådantca ca av
avfall med totalt aktivitetsinnehåll år 2010 1 PBq. Därtill kommerett ca

m3140 000 rivningsavfall exkl. interna delar med ungefär to-ca samma
talaktivitet.

Sammanfattningsvis bedöms alltså det aktivitetsinnehållettotala i svenskt-
avfall omkring år 2040 50 000 PBq, 99,8% finns i detvara ca varav ca an-
vända bränslet, 0,2% i härdkomponenter och 0,001% i drift- och
rivningsavfall.
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Tabell: Jämförelse utsläppen radioaktiva vid olycks- haveri-ochämnenav av
situationer vid några planerade verksamhetersamt
UNSCEAR, 1988; UNSCEAR, 1993; IAEA, 1991; Aarkrog al., 1994et

Ut l TOTALT Cs- 37 Sr-901 I-131 106 Ce-Ru- 144sitisiaatiåns-
PBq PBq PBq PBq PBq

Olyckor

Tomsk-7
1993

Temobyl 1000- 8 630 63 96
86 20001

Mile 370Three 0,55
Island 1979 ädel gaser

K shtym 1000 50 40 700
1 57

Windscale 0,7 0,003
1957

Avsiktliga utsläpp

Techafloden 100
1949-1951

Karachayåjön4000 a
1951 l 96-

Majak 4 500 b
Normaldrift.
vattenburna utsläpp

Dumpningar l Bq enhetenför aktivitetär 1 sönderfallsekund

1TBq1012Bq10O00O0OOO000BqReaktorer i 50
Karahavet

10151PBq Bq
Annat avfall 1-2

1018Karahavet 1EBq Bq
Novaja Zemlija

Dumpnin 46av
andra län er

Sovjet ochän
Ryssland

Åra 1967 oförutsett 0,02spreds iPBq sambandmedåskväderoch starkavindarca
fabriksområdetb I tankar finns 35 000 PBqca
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våra närområden8.2 Avfallsproblem i

K árnenergi produkti on

Allmänt

Av de 29 landbaserade reaktorenhetema i Ryssland på nio platser och de två i
Litauen för de fyra VVER reaktorema Kola halvön, de fyra RBMKär oss re-
aktorema i Sosnovyi SLPetersburg tvåBor och de RBMK reaktorema inära
Ignalina i Litauen speciellt intresse IAEA, 1994. De åtta civila isbrytar-av
reaktorema och övriga fartygsreaktorer tillsammans medbehandlas de militära
fartygsreaktorema.

Uranbrytning, anrikning och bränsletillverkning

Urangruvoma, Sovjetunionenexploaterades fanns i de sydligamestsom av re-
publikema utanför nuvarandedet Rysslands territorium Andersson, 1993; isex
den europeiska USSR, tvådelen i Uralområdet, 18 i Kazachstan och centralaav
Asien och fyra i Sibirien Aarkrog al., 1994. enda plats,Den där för när-et man
varande utvinner i Ryssland ligger Bajkalsjön. Anrikningösteruran om av uran

åtminstone Sverdlowsk-44,på fyra ställen, Tomsk-7,görs Krasnoyarsk-45 och
Angarsk Irkutsk, Bajkalsjön. SverdlowskBara i och Angarsknäranorr om

kan tillverka uranhexafluorid yellow cake Grundfelt och Lindbom,man av
1994.

De olika i tillverkning reaktorbränsle olika fabriker: först igöresstegen av
UsV-Kamenogorsk Kazachstan där uranhexafluorid till urandioxid-göres om
pulver och pellets, sedan i Novosibirsk och fabrik Moskva, därösteren om
urandioxid till bränslestavar och bränsleelement för VVER 4401000,göres om
RBMK, skeppsreaktorer och forskningsreaktorer.

I Sillamäe i Estland, alldeles vid Finska viken viktigfinns anläggning fören
anrikning uranmalm och extrahering sällsynta metaller. delEn råmate-av av av
rialet loparit-mineral kom sovjettiden från fyndigheterunder på Kola halvön
där också har avfallsproblem med de och toriumrika minera-man nu egna uran-

Avfallsdeponeringsområdet Sillamäelema. i har nyligen undersökts est-av en
nisk-svensk-finsk forskargrupp. Gruppen har uppskattat den totala mängden iatt
depån 1 830 850 torium och 7,8 radium.kg Luftburet radon ochär ton tonuran,

Uranmalmen krossasoch lakar med Lösningensvavelsyra. koncentrerastillLex.man ur
fast, grusliknande innehålleryellow cake, 60-70% uransalter.en massa, som
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radondöttrar för delen stråldosen till invånarna i Sillamäe.störstasvarar av
Denna har uppskattats kunna stiga i storleksordningen 0,2 mSvår Ehdvalltill

al., 1994, vilket kan jämföras imed dosbidraget från radon och radondöttraret
vanlig inomhusluft, i Sverige i medeltal uppskattas till 2 mSvår.som

Sv [sievert] enhet för stråldos; mSv 0,001Sv1Joule kg; lper-

Låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk

Enligt Gosatomnadzors uppskattning 1994 Varjoranta al., 1994 finns detet
följande mängder låg- och avfallmedelaktivt i Ryssland:av

m3,flytande avfall, 150 000 103 TBq- m3,flytande avfall överfört i fast form, 12 000 70 TBq- m3fast avfall, 100 000-
1TBq1O12Bq1O00000000000Bq

Lagringskapaciteten flytan-har ursprungligen planerats för tio års behov. För
de avfall har lagringskapaciteten utnyttjats. Ocksåredan mellan 75 och 94 % av
lagren för fast avfall fyllda 38%hån utnyttjade och till mellan och 82%. Detär

uppenbart i akut behov lagringsmöjligheter vid åtskilligaär äratt man av nya
kärnkraftverk.

m3 m3Vid Kolaverket finns det 6 144 1992 flytande avfall 3 500 fastoch
avfall Grundfelt och Lindbom, 1994, vilket 75% respektive 62%motsvarar av
lagringskapaciteten Varjoranta al., 1994. finns varken bituminerings-Detet
eller cementingjutningsanläggningar för flytande avfall Kolaverket, men en
anläggning för cementingjutning planerad till 1995. fast avfall användsFörär
både askning och kompaktering Grundfelt och Lindbom, 1994.

m3Vid Leningradverket i Sosnovy finns 21 000 flytande avfall. Tills vi-Bor
dare det fasta avfallet kombinatet Sosnovytill i Lenspets. I Bortransporteras
finns två anläggningar tredjei drift för överföra avfallet i bitumen och äratt en
planerad till 1995. En anläggning för föraskning i drift 1995 ochundertas en
kompakteringsanläggning planerad under 1995 Grundfelt och Lindbom,är
1994.

Vid Ignalina i Litauen lagras de förbrukade jonbytannassoma i tankar. Den
m3lagrade mängden cirka 2 000 1994 årligaoch det tillskottet uppskattasär

m3.till 200 Någon anläggning för ingjutning i liknande finns inteellercement
det gäller förbereda avfallsmassoma för slutdeponering. Det finns docknär att

avtal mellan energiministeriet i Litauen och SKB i Sverige projekteringett om
och uppförande cementingjutningsanläggning.Projektet går emellertidav en
mycket långsamt framåt. Cirka 9 000 fast lågaktivt avfall produ-har hittillsm
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m3.och lagrats. Mängden ökar årligen med 000 500 Energirninis-l lcerats -

teriet i Litauen har uppdragit SKB i Sverige projektera kompakter-att en
ingsanläggning SKI, 1994.

Använt bränsle och avfall från upparbeming

I Ryssland upparbetas från VVER-440bränsle reaktorer, Kola-reak-använt t.ex.
i Majak-kombinaten i Tjeljabinsk. har däremot inte planeratsDettorema, att

upparbeta bränsle från RBMK reaktorer, Leningrad-reaktorema. bety-Dett.ex.
der bränslet måste mellanlagras och slutligen direktdeponeras.att
Mellanlagringen sker vid reaktorplatsema i till 30 år. Man har också disku-upp

centrallager med möjlighet till mellan 80 100 års lagringstid.och Detterat ett
iskulle så fall bli torrlager. För upparbetning VVER-lOOO reaktoremasett av

bränsle började bygga anläggning i Krasnojarsk, den har fått väntaman en men
på grund andra finansiella prioriteringar. På platsen finns mellanla-dock ettav

för bränsle Andersson, 1992; Grundfelt Lindbom, 1994;ochanväntger
Varjoranta 1994.al.,et

RBMK-typ,För Ignalinareaktorema, avsåg ursprungligenär attsom av man
bränsle skulle tillbaka till Ryssland, denna strategianvänt transporteras men

inte genomförbar. Därför lagras det använda bränslet i befintligaanses nu vara
vattenbassänger vid respektive kämkraftsblock. Den befintliga lagringskapacite-

vid block l har bedömts fullt utnyttjad i slutet 1994 och vid block 2ten vara av
år SKI, 1994. Det okänt planerat, skapat ytterligareärett senare om man, som

lagringskapacitet vid kärnkraftverket i Ignalina före november 1994.
Enligt de finska utvärdering upparbetningsanläggningen iärexperternas

Majak hög teknisk standard och fullt i klass med västerländska anläggningar.av
Speciellt för denna anläggning neptunium från bränslet förär att separeras sena-

användning. Avlägsnandet neptunium från bränsle också förhar betydelsere av
avfallsdeponeringen eftersom neptunium på lång sikt har betydelse i riskbil-stor
den. nedsmutsningenDen Majak-området härstammar frånstörsta vapenpro-

vätskeutsläppen från upparbetningsprocessen verkade onödigtgrammen, men
ändå. Utsläppenhöga dock mindre 000-del aktivitet för-l denänvar en av som

isvinner bassänger avklingning Laaksonen 1994.al.,etsamma genom
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Högaktivt avfall från upparbetning

Vid Majak-anläggningen lagras flytandemängder högaktivt avfall,stora som
härstammar från Avfallet överförs till fast form glas ivapenprogrammen. en

har fungerat i år med full kapacitet. Vitriñerat avfallöver lagrasugn, tresom nu
i tillfälligt förråd, kapacitetett har till 20%. Enanväntsvars annan ugn var
under byggnad, arbetet avbröts på grund finansiella svårigheter. Likasåmen av
har avbrutit undersökningarna för slutförvar för högaktivt avfall. Presidentman
Jeltsin i april 1993 förordning, bestämmer fjärdedel degav atten som en av va-
lutainkomster, erhålls från upparbetningstjänster bränsle skallanväntsom av an-
vändas till miljövård och ekonomisk och social utveckling inom området samt
till undersökningar säker behandling högaktivt avfall Varjoranta al.,etom av
1994. Av länder utanför Ryssland det bara Ungern och Finlandär harsom an-

dessavänt tjänster. Ungern använder dem inte för närvarande och Finland kom-
sluta 1996. I dag används anläggningenatt endast till cirka 25% sin ka-mer av

pacitet.

Sprängning kärnladdningar fredligai syftenav

Antalet fredliga sprängningar för olika ändamål mellan åren 1965 och 1988 var
cirka 115. De flesta gjordes i de nordliga och arktiska delarna Rysslandav som
på Kola-halvön tre stycken, Arkangelsk län och andra nordliga områden
ECONORD, 1993; Baarli, 1991; Aarkrog al., 1994. Sprängningama gjordeset
till exempel för bygga och kanaler, släckaatt vatten- gasreservoarer, gruvor,
eldsvådor och för seismisk forskning. Informationen kontaminationsnivåerom

omgivande områden mycket knapp. En ökning iär bakgnmden med alltifrån
enstaka hundradels uSvh till uSvh7 1 uSv 0,001 mSv har dock observe-

några dagar efter sprängningama,rats några tiotals kilometer ifrån spräng-
ningsstället Aarkrog al., 1994. Sprängningsmetoden år 1988 föret övergavs
kontamineringens skull.

Avfall från industri, forskning och sjukvård

Användningen Överradioaktiva mycket utbredd i Ryssland.ämnen är 0002av
användare producerar låg- och medelaktivt avfall, behöver ordentligbe-som
handling. Totala antalet användare i f.d. Sovjetunionen, utnyttjade radio-som
nuklidstrålkällor 130 000 200 000 Grundfelt Lindbom,och 1994. Denvar -
omfattande användningen radioaktiva bristen klara regler i fleraämnen,av av
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ef-de länder upprätthållaingick i f.d. Sovjetunionen svårighetenoch att ensom

risker.fektiv betydandeövervakning avfallshanteringen förenad medgör äratt
ochRadioaktivt be-avfall från industri, medicin och forskning samlas, lagras

dessa lig-handlas vid 16 anläggningar, drivs företaget RADON. Ensom avav
på Arkangelsk län.Kolahalvön har tagit avfall frånoch Murrnansk ochemotger

I början 1993 beräknades känneraktiviteten i lagret uppgå till 167 TBq. Manav
inte innehåller åt-till radionuklidsammansättningen, lagret bl.a.vet attmen man

americium-241.minstone cesium-137, tritium, tulium-170, iridium-192 och
GAN har anläggning-mottagningen avfall i 1993, eftersomslutetstoppat av av

icke uppfyllde vilketsäkerhetskraven. Nu lagras avfallet där det uppkommer,en
givetvis inte tillfredsställande detsikt. GAN har också rekommenderatär att
kunde mellanlagras vid Kolareaktorema Nilsen och Böhmer, 1994.

För 1962radionuklidanvändare i St. årPetersburg-området finns sedan ett
RADON-lager i Sosnovy LeningradBor Detta s.k. spetskombinat transporte-.

behandlar Petersburg-,och lagrar avfall från 200 organisationer i St.rar,
Novgorod- Kaliningrad-områdena har be-och från Karelen. Kombinatetsamt

m3handlat och aktivitetlagrat cirka 60 000 radioaktivt avfall med total aven
10 000 TBq. Kombinatet har hot-celler starkaför hanteringt.ex. tre gam-av
makällor. bituminerings-Behandlingsanläggning finns för radioaktiva vätskor,
anläggning för avdunstningsrester, flytandeförbrärmingsanläggning för fast och
brännbart avfall, mark,betongkonstruktioner för lagring fast avfall ovanav

Ruokola al., 1995.eto.s.v.

Militärt avfall

Atomdrivna ubåtar, isbrytare och andra fartyg

Det finns Ryssland, nämli-viktiga basområden för den atomdrivna flottan itre
Kola-halvön, avfallKamchatka-halvön och Vladivostok-området. Militärtgen

på och i den ryskaomgivningarna till Kola halvön härstammar helt frånnästan
marinens iflotta isbrytarflottan, Skeppskompanieteller undersorterarnorra som

med denMurrnansk. Den sistnämnda civil tillsammansbehandlas härår men
militära flottan.

Severodvinsk,De ryska ubåtama, åtminstone de från flottan, skrotas inorra
den nödvändiga infrastrukturen fattas förlär närvarande.men

operativa.Norra flottan har 100 atomdrivna ubåtar två Avoch kryssarenära
dessa cirka 30 ubåtar lig-strategiska ubåtar med kärnvapen Cirka 80ombord.är

Överupplagda 1995.inom området och bli upphuggna Forss,väntar attger
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hälften de sistnämnda har fortfarande kämbränsle ombord. Totalaanväntav an-
talet atomdrivna fartyg byggts Ryssland 238i och dessa har 457 reakto-ärsom

Norges utenriksdepaitement, 1994. Cirka 180 ubåtar bliväntar attrer upp-
huggna under de åren 1995.Forss,närmaste

Nästan alla ryska ubåtar har två PWR-reaktorer, sju dem har snabbamen av
reaktorer kyls med flytande metall. Varje PWR-reaktor innehåller cirka 200som
bräzzsleeenzønt. Bränsleelementen byts nonnalt två gånger under ubåtens livstid
Yablokov 1993.al., Man varje element innehåller omkring 1-1,5 kget attantar
uran-235. Av de cirka 50 000 använda bränsle-element, den flottansom norra
har har för närvarande 20 000 lagratsanvänt, vid flottans bas iöver norra
Zapadnaya Liza, 40 km från norska Forss, 1994. tvåLagren, betong-gränsen.
bassänger, fulla. Bränsleelement från PWR intakta, kanär reaktorer, ärsom
upparbetas Majak anläggningen. Kapaciteten hos Majak-anläggningen för att
behandla VVER-bränsleelement 400 uranår. Mängden bränsleär använtton
från fartyg ligger någonstans mellan 50 och 100 Varjoranta al.,ton eturan
1994. Ytterligare bränsle-element 560 st. lagras på pråm i Zapadnaya Liza,en
vidare i Murmansk vid Atomflottans förbas atomisbrytare 476 st. cch vid
Gremikha-basen delen Kola halvön okänd mängd. l Zvezdochkaöstra av
skeppsdocka i Severodvinsk vid Vita finnshavet pråmar för lagring cirkatre
1700 bränsleelement. Eftersom alla lagren fulla finns fortfarande 00024är
bränsle-element ombord ubåtar inte i drift. GAN för-har 1993ärsom mera
bjudit lagringen ombord dessa fartyg eftersom de inte uppfyller säkerhetskra-

det finns inga alternativa lagringsmöjligheter Nilsen och Böhmer,ven, men
1994.

Den civila atomdrivna flottan i Kola, omfattar sju isbrytare och con-ettsom
taineH-skepp, har l-2 PWR reaktorer vardera med 241-274 bränsleelement. De
15 reaktorerna har hittills producerat 12 000 använda bränsleelement Nilsen
och Böhmer, 1994. Cirka 40-50% har till Majak, cirkamedantransporterats
hälften lagras ombord på skeppen Imandra, Lotta och Lepse, Också deras
lagringskapacitet fullt använd Nilsen och Böhmer, 1994; 1994.är Forss,
Lepse det äldsta dessa avfallslagringsskepp och innehållerär också skadadeav
bränsleelement. Dessutom lagras ombord båten flytande och fast radio-annat
aktivt avfall utenriksdepartement,Norges 1994.

Den mängd låg- och medelaktivt avfall, den flottan ochsom norra
m3Severodvinsk dockan beräknas ha producerat årligen 10 000 flytandeär av-

m3fall och cirka 5 000 fast avfall. Totalt har den ryska örlogsflottan årligen
m3 m3producerat 20 000 flytande och 6 000 fast avfall Nilsen och Böhmer,

1994; Forss, 1994.
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m3lsbrytarflottan producerar årligen 30 flytande avfall fastisbrytare och

m3avfall totalt 100 närvarande 3600 avfall frånFör lagras fast denom ca m
m3militära flottan och 340 från civiladen flottan i Severodvinsk och troligen

också på andra ställen Kola halvön 1994.Bergman,
Lagring lâg- blivitoch nzedeakrivr avfall har problematisk efter det attav

slutade dumpa fast avfall i Karahavet. Enligt Yablokov-rapportenman
Yablokov 1993al., tänkte inte sluta med dumpningen flytandeet man av av-
fall i Barents hav förrän tidigast 1995. I november 1993 beslöt London-konven-
tionen LC definitivt förbjuda dumpning frånallt radioaktivt materialatt av
februari 1994 och framåt. Den ryska delegationen till LC deklarerade de inteatt
godkänner förbudet dumpning allt radioaktivt material, de kom-mot attav men

följa det gamla förbudet dumpning högaktivt avfall.att motmer av
Yablokov-rapporten Yablokov 1993al., bekräftar uppgifter delet om en

andra dumpningar och olyckor inom arktiska havsområden:
16 reaktorer från sju ubåtar och isbrytaren Lenin femdumpadeär-

ställen i Karahavet och dessa reaktorer innehåller också sina använ-sex av
da bränsleelement. Dessutom har bränsle från isbrytarenanvänt en av
Lenins reaktorer packats och dumpats 1993.Yablokov al., Iseparat et
International Arctic Seas Assessment Project IASAP kritiskthar man

informationengranskat i Yablokov-rapporten för bestämma källterrnenatt
för konsekvensberäkningar hittills kommitoch till den slutsatsen denatt to-
tala aktiviteten i de dumpade reaktorema med och bränsle 36 TBqärutan
IASAP, 1994; i Yablokov-rapporten 89 IASAPTBq.angavs anger
dessutom:

avfall till Barentshav: 450 flytande,TBq 1,5 TBq fast,annat-
till Karahavet 315 flytande,TBq 575 fastTBq: ca-
till Vita 3,7havet TBq flytande:-

Östersjön:till 0,0007 TBq flytande-
Numera behandlas och lagras isbrytarflottans låg- och medelaktiva avfall vid

Atomflottan på ovannämnda servicebåtar Imandra, Lotta, Lepse och
finnsnågra andra. Det också landbaserade lager vid Atomflottan.

Anläggningen för behandling flytande avfall vid Atomflottan har ka-av en
200pacitet 1 kubikmeter år. anläggningEn under konstruktion ochärav per ny

beräknas bli färdig 1995-96. finns likasåDet planer för anläggningen annan ny
till 1998. Vid Atomflottan finns också förbränningsanläggning fastfören av-
fall Bergman, 1994.

År 1989 släpptes 74 TBq i ubåtsolycka i Arabukten Kola halvön ochut en
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år sjönk ubåten Komsomolets i Norska havet med reaktor och tvåsamma en

kämvapenbestyckade torpeder ombord. Aktiviteten i vraket åruppskattades
10151993 till 2,6 PBq 1 PBq Bq strontium-90 och 2,8 cesium-137PBq

Ölgaard, 1994. Yablokov lägre värden, fick,Norge efterrapporten angav men
uppgifter, högre frånbegäran värden Ryssland nämligen 2,8 3,0ochom nya

för respektive strontium ochPBq cesium cirka 2 plutonium.kgsamt
Torpedema innehåller cirka 16 TBq omkring kg7 plutonium Norges uten-
riksministerium, 1994.

Andra olyckor med utsläpp låg- och medelaktivt avfall lär ha hänt olikaav
på Kolahalvön Nielsen och Böhmer, 1994.baser

Problemet med den slutliga deponeringen militärt radioaktivt avfall harav
lösts, det har kommit framinte planer, deponera låg- och medelaktivtattmen

kanske högaktivtavfall, avfall, i södra delen Novajaäven Zemlya Forss,av
1994.

träningsreaktorerMilitära och andra strålkällor

Paldisk, Estland har funnits två reaktorer 70I MWth i drift 1968-89 och 90
i drift 1983-89, för träningMWth personalen atomdrivna ubåtar. Estlandav

Ryssland har undertecknatoch avtal i juli 1994, innebär själva plats-ett attsom
överförs till Estland före 309, 1995, efter har tagit vissahandatten ryssarna om

specialkomponenter och konserverat reaktorkärlen bränsle Putnik,utan
1994. Reaktorema har tagits drift för fyra år sedan. Bränslet har transporte-ur

Östersjörådets1994-10-15 Olhovikov,bort 1994. kämsäkerhetsgrupp harrats
aktiv biståndvarit och till Estland. Flytande avfall dekontamineras förgett när-

i 1995varande början Imatran Voima, Finland med teknikav av samma som
m3i Lovisaverket.användes Totala mängden flytande avfall i Paldisk 790är

1995.Lahtinen,
närheten Leningrads kärnkraftverkI finns militära försöksreaktorertreav

100 vilkaunder MW, två i drift. Hatchina finnsI försöksreaktor i driftärav en
har varit under byggnad i 20 åroch Ruokola al., 1995.eten annan

ocksåRyssland använder fyrar drivna radionuklid-termoelektriska-genera-av
RTG. cirkaDet finns 500 i drift vilka 132 finns i Kola- och Novayatorer av

Östersjön.23 iZemlija-trakten De sistnärrmda har nyligen iavlägsnats. Desamt
tillverkade RT-generatoremaEstland lär innehålla 2-7 PBq strontium-90 varde-

Putnik, 1994, medan de moderna RTG kan innehålla till 13 stronti-PBqra upp
um-90.
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Tillverkning och kärnvapenprov av

De viktigaste de totalt sju ställena för produktion vapenplutoniumtre i ti-av av
digare Sovjetunionen Tomsk-7 vid Tom-floden, rinner tillär Ob-som
flodsystemet, Dodonovo vid Yenisey-floden 50 km nord-ost Krasnoyarskom
och Majakkombinatet i Chelyabinsk-40. TomskI exploderade 1993 tank,en

innehöll urannitrat. Spår niob-95 och rutenium-106 observerades vidsom av
detta tillfälle i Sverige. Under de 40 år,även Majak-kombinatenövernorra som
har varit i drift, har fem reaktorer enbart för produktionanvänts vapenpluto-av
nium och det funnits kemisk anläggning för plutonium från reak-atten separera
torbränslet Laaksonen al., 1994. Dessa reaktorer har under tidsperio-stängtset
den 1987-90 och bara tungvattenreaktor i drift, liksom anläggningär fören nu
plutoniumseparering Hauge och Nielsen, 1992. Cirka 40 EBq 1 EBq
lOlgBq radioaktivt avfall har samlats området. Av detta 25 EBq flytandeär
avfall och 13 EBq bränsle Aarkrog al., 1994.använt et

De problem finns har sin bakgrund i det kalla krigets intensivamestsom nu
perioder, de utsläpp och de stråldoser åstadkommits såväl vid nor-men som
mal verksamhet i samband med olyckor övergår vad skullet.o.m.som man
kunnat tänka sig i militärt Utsläppen långlivade fissionsproduk-ett program. av

Sr-90 Cs-137,och Pu-239 och andra aktinider tiotalster gångersamtsom av var
från Tjernobyl. Exponeringenstörre än anställda i kämvapenfabrikema ochav

de kringboende överskred de doser erhölls dem överlevde käm-av som av som
Hiroshima och Nagasaki Det framförallt fyraöver omständighetervapnen var

ledde till höga stråldoser till människor Akleyev and Lyubchansky, 1994:som
Framställning och hantering vapenmaterial i Majak, utsläpp till flodenstoraav
Techa, användes dricksvattentäkt många samhällen nedströmssom som av ut-
släppen, explosionen i tank med högaktivt avfall i Kystym 1957 och slutligenen
exponering för vinden uppvirvlat material från de strändema sjöntorraav av
Karachay 1967.under Sjön användes avfallslager för medelaktivtöppetettsom
avfall.

För kämvapenprov Semipalatinskanvändes testområdet i Kazakstan i två pe-
rioder. Mellan 1949-1962 gjordes huvudsakligen provsprängningar i atmosfä-

Av de 124 sprängningar åtta höghöjdssprängningar, 91 atmosfäriskaren. var
25 markdetonationer.och Mellan 1963 1989och gjordes enbart underjordiska

sprängningar, till antal 343. Från de atmosfäriska sprängningama frigjor-ett av
6,6des PBq cesium-l37 och 3,5 PBq strontium-90, i de underjordiska spräng-

ningama frigjordes på grund läckage cirka 1,3 cesium-l37PBq cirkaoch 1,4av
PBq strontium-90 Aarkrog 1994.al.,et
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På Novaja 87Zemlija har 132 sprängningar gjorts 1954. Av dessasedan var

atmosfäriska, 42 underjordiska Baarli, 1991. Frånoch gjordes under vattentre
de 87 atrnosfäriska cesium-137 370sprängningama har frigjorts 560 PBq och
PBq strontium-90 Grönhaug, från de underjordiska1991. Genom läckage
sprängningama strontium-89,90 ochuppskattas 0,18 cesium-l37, 0,06PBq PBq
0,11 PBq jodisotoper ha frigjorts Aarkrog al., 1994.et

Vapenplutoniumproblemet

Världens plutoniumproduktion Mängdendomineras den civila verksamheten.av
plutonium civilaockså snabbt 60-70 året. Huvuddelen detmedväxer ton om av
plutoniet finns kärnkraft-emellertid i det högaktiva använda bränslet från våra
verk, från vilket efter-plutoniet svårt extrahera. Denna svårighet minskarär att
hand aktiviteten hos bränslet Hittills har 130 plutoniumavtar. tonsom ca sepa-

från bränsle del har reaktorbränsle, räk-Enanvänt använtsrerats som men man
med plutoni-det finns 80-90 plutonium lagrat i separerad form. Detatt tonnar

vanligtvis användes i frånkärnvapen och plutoniumum som separeras an-som
reaktorbränsle emellertidhar olika isotopsarmnansättning. Man kanvänt göra

kärnvapen reaktorplutonium, komplicerat.det någotäven ärav om mer
Även såväl plutonium höganrikat HEUg kan utnyttjas för attom som uran

kärnvapen det två viktiga kan HEUskillnader mellan dem. För det förstagöra är
spädas med andra vanligt förekommande för åstadkom-uranisotoperut attmera

låg-anrikat inte kedjereaktion snabbakan underhålla den medma uran, som
behövs för explosion. Låganrikat LEU° användesneutroner, som en uran som

förbränsle de flesta världens kärnkraftverk. Plutonium kan däremot inte spä-av
das med plutonium för oanvändbart för kärnvapen.görasut annat att

Återanrikning låganrikat kräver komplex teknologiutspättav uran som po-
tentiella vapentillverkare förhoppningsvis inte har tillgång till medan att separe-

plutonium från andra element i reaktorbränsle endast kräver rättfram kemiskra
metodik. Att hantera plutonium kräver därför försiktighet hanterastörre än att
låganrikat uran.

Ett problem det dyrare köra kärnkraftverken plutoniumär ärannat att att
Ävenbränsle består låganrikat tillgängligt.än lättärsom av uran, som om

plutoniet gratis biprodukt det förenat med dyra säkerhetsåtgärderär är atten
Ävenhantera det med hänsyn till strålskydd och kemisk toxicitet. de flestaom

världens 400 reaktorer skulle kunna använda plutoniet i blandningav en av uran

HEU highly enricheduranium, höganrikat° med 20% U-235överuran-
LEU low enriched° uranium, låganrikat 2-5% U-235meduran-
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få det.MOX -bränsle detoch plutonium blandade oxider, s.k. görär som

användning pluto-förhindra otillbörligpå vilka skulle kunnaDe sätt avman
nium skulle kunna vara

befintliga eller modifieradeanvända plutonium bränsle iatt som-
reaktorer upparbetning,utan

avfall,förglasning tillsammans med högaktivt-
borrhål.deponering i djupa-

på MOX-lättvattenreaktorer ombyggnader körasDagens kan störreutan
köras3-4 reaktorer, kanbränsle i 13 bränsleelementen. I USA finns somca av

30-årsperiod omvandla 50till 100%. kan underMOX-bränsle En reaktor en
kämbränsle. teknikvapenplutonium till högaktivt Detta äranväntton somen

i betydelse.succesivt kommer ökaatt
MOX-för tillverkningnärvarande finns det i USA ingen anläggningFör av

bränsle.
i ryska VVER-IOOO reaktorer.Ryskt plutonium skulle kunna användas

Östeuropai övriga8.3 Avfallsproblem det

finnsrepubliken, Slovakiska republiken och UngernI Bulgarien, Tjeckiska
Sovjetunionen.konstruerade i f.d.tryckvattenreaktorer VVER-typav

ägdvidare i Kroatien och Slovenien EnKärnkraft finns gemensamt
JugoslavienVidare finns i dessa delar f.d.Westinghouse tryckvattenreaktor. av

Övriga f.d. Jugoslavien har mycket litenforskningsinstitut. republiker istora an-
material.vändning radioaktivtav

Bulgarien

sig i besvärlig situation med allaKärnkraftverket i Kozloduy befinner en
användaavfallslager Ryssland, bränslet vill detfyllda. levererat attnusom

intefem istället för år. harska lagras i år vid reaktorema Manbränslet ännutre
bristande lagringskapacitet.problemet medlöst

Polen

för1989. Det lager finns i dagkärnkraftverk skrinladesPlanerna somegna

MÖX plutonium anduranium,blandoxid plutonium ochmixed oxrdes° av uran-
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avfall från industri, forskning och sjukvård kommer under 1995 ochstängasatt

börjar bygga ett nytt.man

Rumänien

hellerInte Rumänien har något kärnkraftverk i drift. Man har emellertid fyra
CANDU -reaktorer under byggnad. Man har plats för icke-kämkraftgott om
avfall och räknar med bygga mellanlager för högaktivt avfall utnyttjaatt ett att
efter de använda bränsleelementen lagrats i tio år i anslutning till kraftverket.att

Slovakiska republiken

Man har fyra VVER-440 reaktorer i Jaslovske Bohunice och fyra liknande
under konstruktion i Mochovce. Använt bränsle lagras årundertemporärt tre
vid respektive reaktorstation. Därefter går det till vått mellanlager, lig-ett som

vid Jaslovske Bohunice. Man räknar med detta lager fullt under 1997.ärger att

Tjeckiska republiken

Kämkraftverket vid Dukovany den dominerande källan tillär kämbräns-använt
le. Detta transporterades tidigare tillbaka till Sovjetunionen, har sedan 1988men
och fram till 1992 lagrats i mellanlager i Republiken Slovakien. Man byggerett

tom mellanlager i anslutning till kärnkraftverketett nytt förvar-störrenu samt
ingsbassänger för bränsle.uttaget

Ungern

Ungern har kärnkraftverk i Paks, tio mil söder Budapest med fyraett om
VVER-440 reaktorer. På grund svårigheterna för Ryssland att garantera attav
kunna tillbaka det använda bränslet bygger mellanlager.ta ett egetman nu

Slutord8.4

ÖsteuropaDe politiska förändringarna i har gjort information detatt ny om
Östeuropa,ochradioaktiva avfallet specielltoch kontamineringssituationen i då i

f.d. Sovjetunionen blivit tillgänglig.
rium heavy water- uranium natural reactors
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hantering-Förändringarna också rutiner det gällerhar gjort etablerade näratt

Östeuropadet radioaktiva avfallet inom har brutits. Det lång tidtar attaven
bygga alternativa organisationer, kontaktnät regelverk.ochupp

Lagringskapaciteten för praktiskt olika radioaktivt avfallalla ärtaget typer av
helt otillräcklig och i dag sker lagringen ofta under provisoriska former, vilket
innebär dåliga strålskyddsförhållanden för personal arbetar i anlägg-den som
ningen inteoch risker för utsläpp till omgivningen. Ett problem ärstora att man
fullt kan utnyttja eftersom transportmöj-existerande upparbetningskapacitetut
lighetema otillräckliga.är

Vi också kärnvapenprogrammen i f.d. Sovjetunionen upphovvet att gettnu
till höga stråldoser till kontaminer-anställda orsakat lokalstora samtgrupper av
ing omgivningen i omfattning vi tidigare bara kunnatav en som ana.

Det intresse i forskare myndighetersamarbete med ochär ett gemensamt att
från berörda länder utnyttja all den information finns för öka förståelsenattsom
beträffande strålningens effekter lösningaroch inte minst fram tekniskaatt ta
och regelverk, för realistiska kostnader säkerheten det gällernärgaranterarsom
radioaktivt avfall och klyvbart material.
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Kärnavfallsforskning i Finland,
Kanada, Schweiz, USA inomoch
Europeiska Unionen

9.1 Inledning

Ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits i antal län-ett stort
der denunder gångna tjugoårsperioden. kämavfallKunskapen hur högaktivtom
och kämbränsle slutligen skulle kunna omhändertas tämligen begrän-använt var
sad vid sjuttiotalets början. En växande medvetenhet problemet och poli-om en
tisk debatt tvingade i de flesta kämkraftsländema gradvis fram finansieringsfor-

för och organisation målinriktad forskning och utveckling på kämav-mer av
fallsområdet.

Denna forskning har lett till antal systemstudier eller konceptuella studi-ett
i huvudsak slutförvaring i geologiska formationer. sådanaExempel stu-er av

dier de svenska KBS-studiema kämbränslesäkerhet, ref 3, finskadeär sä-
kerhetsredovisningama, i form den så kallade TVO 92 studien refsenastnu av
4 Projekt Gewähroch genomförts i Schweiz ref 5.som

I stället för först utveckla valde vissa länder inrikta arbetetatt ett system att
hitta plats, undersöka platsens egenskaper och därefter utveckla detal-mot att en

jerna i barriäremas utformning. Yucca Mountain i USA och Gorleben i Tysk-
land exempel på platser, undersöks parallellt med studierär attsom nu genom-
förs övrigahur delar förvarssystemet utformas.skallav av

Parallellt med huvudlinjen studera slutförvaring i fonnationergeologiskaatt
har mindre forskningsinsatser genomförts för studera exempelvis förvaring iatt
havssedirnent och under polarisarna. För närvarande studerar möjlig-ävenman
heten transmutation omvandla långlivat radioaktivt avfall till kortlivatatt genom
eller stabilt. Sådana studier framföralltbedrivs i USA och Trans-Japan.
mutationstekniken beskrivs översiktligt i KASAMs kunskapslägesrapport 1992.
Metoden inte något huvudaltemativ i något land och inteännu utgörses som
heller något alternativ för Sverige, eftersom denna metod bland skulleannat
kräva upparbetning det använda bränslet. På lång sikt kan dock forskningenav
kring transmutation värdefulla bidrag, och den följs intressedärför med visstge

både kraftindustri och i Sverige.myndigheterav
länder KASAMDe bedömts ha slutförvarsprograrn intressestörstsom av av
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för Sverige Finland, Kanada, USA och Schweiz.är Dessa harprogram en orga-
nisatorisk uppbyggnad och teknisk inriktning eller mindre liknaren som mer
den svenska. Eftersom Sverige inträtt i den Europeiska Unionen har ävennu
EU-samarbetet och den svenska anpassningen beskrivits översiktligt i slutet av
detta kapitel.

Sammanfattningsvis kan de huvudsakliga beröringspunktema med valdade
nationella beskrivas enligt följande:programmen

Finland studerar slutförvarskoncept, i medett överensstämmerstortsom-
det svenska, och har berggrund liknar den finskaäven svenska. Deten som
platsvalsprogrammet går från och med 1995 in i slutskede skallett som
leda till kraftindustrin år 2000 kan välja den plats skall bli föremålatt som
för detaljundersökningar, inklusive sänkning undersökningsschakt.ettav

Kanada studerar geologiska formationer liknande de svenska. Delar av-
det kanadensiska arbetet, kapsel- och buffertmaterialstudiema,t.ex.som
har flera beröringspunkter med det svenska på området. Manprogrammet
har initierat mycket ambitiös för miljökonskvensbeskñvning ien process
första hand för slutförvarskonceptet, och driver sedan tio år ettman ca un-
derjordiskt forskningslaboratorium, liknar den anläggning SKBsom som

Äspö.bygger
USAs skiljer sig något från det svenska. Det dock mycketärprogram mer-

intressant det tillgånghar till mycket omfattande forskningsre-attgenom
inom de nationella laboratorierna Los Alamos, Sandia, Lawrencesurser

Livermore och den amerikanska geologiska undersökningen. KASAMs ut-
byte med den kongressen instiftade Nuclear Waste Technical Reviewav
Board, NWTRB, har varit tämligen omfattande och mycket givande under
den gångna treårsperioden.

Det schweiziska studerar delvis geologiska formationer lik-programmet-
nande dem undersöks i Sverige. Platsundersökningsprogrammet, sä-som
kerhetsanalysarbetet, omfattande lokal delaktighet och den underjordiska
forskningsstationen vid Grimsel andra delarutgör ärprogrammetav som

intresse för Sverige.av
Genom Sveriges inträde i kommerEU samarbetet kämavfallsområdetrunt

inom unionen spela roll för Sverige i framtiden.större För närvarandeatt en
pågår inom departement, myndigheter och kraftindustri intensivt arbete medett

lagstiftning, samordna instruktioner och föreskrifteratt etableraanpassa samt
samarbete med de forskningsprogram sedan lång tid pågår inom EU. Visom
kommer nedan överblick den struktur kämavfallsfråganöver haratt ge en som
inom EU och det arbete för närvarande pågår.som
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Sammanfattning9.2 framtidaoch planer

Generellt har forskningen kring det slutliga omhändertagandet högaktivtsett av
avfall och kämbränsle under år kommit inriktas alltanvänt att motsenare mer
utveckling och demonstration och allt mindre grundforskning. Efterhandmot

flera ledande kämteknikländer fått fram konceptuella och erhållitsom system
vetenskaplig för de tekniska grunder geologisk förvaring byggeracceptans som
på, detta logisk utveckling.utgör I korthet kan bred interna-attnoteraen man en
tionell råder flerbarriärsystem med eller mindre långli-att ettsamsyn om en mer
vad kapsel omgiven buffertmaterial och placerad flera hundraett metersav
djup i mekaniskt och kemiskt stabil geologisk formation, konceptär etten som
verkar ha goda förutsättningar skydda biosfaren från långlivadede radionuk-att
lidema. Internationellt detta koncept det huvudaltemativ, börses som som un-
dersökas vidare och för vilket geologiska formationer bör lokaliseras och under-
sökas.

Utvecklingen metoder och modeller för beskriva dessa ochatt systemav ana-
lysera slutförvarets långsiktiga funktion har också kommit långt. OECD-I en
studie, så kallad collective opinion ref 6, framhålls för kommaatt attman,
vidare i utvecklingen säkerhetsanalysema, bör inrikta sig på utvecklaattav nu
platsspecifika säkerhetsanalyser baserade platsspecifika data. Slutsatsema
från denna studie således metodik och modeller finns för kunnaär att attnu ge-
nomföra meningsfulla platsspecifika säkerhetsanalyser. Det behövs detaljerad
kunskap från olika platser där djupförvar skulle kunna placeras, förett att man
skall kunna komma vidare i arbetet med visa säkerhetsproblemen iatt att ett
slutförvar kan lösas.

Det givetvis inte enbart platsens egenskaperär avgörande för djup-är ettsom
förvars säkerhet. Som exempelvis SKI påpekar i sin granskning 92 refFUDav
7, och tagits flertal nationella myndigheter och gransk-även ettsom upp av
ningsorganisationer, måste det också visas de tekniska barriärema och dåatt
främst kapseln går tillverka i industriell skala med sådan kvalitet sådanaochatt
långtidsegenskaper dess funktion i förvaret blir den avsedda.att

blir alltmerDet tydligt olika nationer väljer olika strategier och tidpla-attnu
för framtidadet arbetet med högaktivt avfall och bränsle. Flera län-använtner

der har intagit avvaktande hållning bygger på det finns tid föratt gotten som om
lösa avfallsfrågan exempel länder sådanamed Storbritannienatt ärprogram
Schweiz.och datum förEtt det sista högaktiva avfallet eller använda bräns-när

let kan deponeras har beräknats utifrån reaktordriften, och därefter har eko-en
nomiskt optimal deponeringstakt valts styrande för deponeringen börnärsom
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deponer-och beslutatanalysSchweiz har grunder gjortinledas. dessa atten

för tidigast avslutastill 2045behöver inledas förrän år 2020ing inte att unge-ca
länder valtockså dessatidplaner kanfär år 2065. En förklaring till dessa attvara

exempelvisskillnad fråndärmed, tillhuvudaltemativ ochupparbetning som
prioriterats.värmegenererande avfalllånglivatSverige, har ickeett som
demonstreraambitionendelvis baseradeMer forcerade attatt av-program,

exempelvis ikraftindustrinfallsfrågan har lösning, har presenterats aven
92 redo-i Finland. I FUD-Programfast politiska beslutSverige och lagts genom

och slutförvarar 5anvisar lösningprincipen vår generationvisar SKB att en -
generation kan sedanKommande10% använda bränslet etapp l. avgö-detav

förslutadenna metod ochavfallsmängden enligtvill deponera helara, om man
metod.välja någonslutförvaret etapp 2 eller avbryta och annan

i USA arbe-tjugo åren harUSA har speciella problem. Under de senaste man
förskjutningar iständigamellanlagring meddeponeringtidig utantat mot en

allt fleri situation därhar hamnattidplanen. amerikanskaDet programmet ennu
mellan-förlokala kapacitetenutnyttjande densig maximaltreaktorer närmar av

hotas.fortsatt drift kommaDärmed kanlagring kämbränsle. attanväntav av
ekonomiska in-årligaalltmer,djupförvarsprogrammetSamtidigt försenas trots

proble-amerikanskatvâ miljarder kronor. Demellan ochmotsvarandesatser en
USA, Nuclear Wastemotsvarighet iKASAMsframhållsär,men som av

organisatoriska och poli-till del legala,Technical Board NWTRB,Review stor-
tekniskt mycketocksåMountain,undersöks, Yuccatiska. Den plats ärsom

fortfarande olösta.säkerhetsfrågorkomplex, och antal ärett
tillvägagångs-ändringår gällerutveckling underEn påtaglig avsenareannan

Inledningsvis byggdeför kämavfallsanläggningar.för finna platsersättet att
syfteinformation medtekniskuteslutande utvärderingplatsval attnästan av

kriterier kundesäkerhetsmässiga och tekniskaantalidentifiera platser där ett
länder tillstrategi ledde i mångasannolikhet.uppfyllas med Denna storastor

och lokalbe-lokala myndigheteransvariga organisationer,motsättningar mellan
i det frans-till moratoriummotsättningar ledde exempelvisfolkning. Sådana ett

på frivil-organisation och strategi förka valt helt attprogrammet, som nu en ny
lokalisera slutförvaret.lig väg

förhind-motståndårtionde starktSom har under närmarenämnts ettettovan
Även SKBMountain i Nevada i USA.försenat undersökningar Yuccaochrat av

typområdesundersökning-så kallademotstånd flera platser därhar mött stort
genomfördes åttiotalet.underar

slut-för hantering ellerlokalisering anläggningarEn strategi, enligt vilken av
ellergenomförs platser i kommunerförvaring avfall endastradioaktivt re-av
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gioner dels säkerhetsmässigt lämp-undersökningarna och dels äraccepterarsom
liga, har på Schweizår utvecklats i bland Finland, Frankrike, ochannatsenare
Sverige. Parallellt har för ökad lokal delaktighet i lokaliseringsprojektmetoder
och beslutsprocess tydligt denna lokaliseringsmetodEtt teckenprövats. att
fått alltmer genomslag lagstiftningen i flera länder kompletterats vad gällerär att
krav på miljökonsekvensbeskrivningar MKB.-

MKB-lagstiftningen har medfört initiativ tagits flerahar iatt attprogram
redan i inledande skede inbjuda berörda intressenter till dialog kring projek-ett

I anslutning till denna utveckling har finansiellt till berörda kom-stödäventet.
regioner och intressegrupper för kompetensuppbyggnad och del-stater,muner,

aktighet kommit bli vanligare.att
I vissa länder tvåexempelvis Kanada har MKB-arbetet delats in i stegsom

där första syftar till fram för själva slutförvarskonceptetMKBett steg att ta en
och andra platser identifierats, till fram platsspecifik MKB.närett steg, att ta en
För svenskt vidkommande i viss mån arbetssättet i anslutning till de såutgör
kallade KBS-rapportema slags konceptuell- eller system-MKB ävenen om
dessa och granskningen formellt intedem har dennarapporter status.av

9.3 Finland

Organisation och bakgrund

I Finland liksom i Sverige kraftindustrindet för forskning,är ut-som ansvarar
veckling, projektering och byggande behövliga anläggningar för kämavfal-av
lets hantering och slutförvaring. Industrins kraft AB TVO, driver tvåsom-
kärnkraftverk, mellanlager för bränsle och slutförvar för reaktorav-använtett ett
fall på Olkiluoto, har för slutlig förvaring det använda bränslet sedan 1982av
följt statsrådsbeslut ställer redovisningskrav och föreskriver vid vilkaett som
tidpunkter redovisning skall ske.

Statsrådets beslut innebär följande:i korthet
Slutförvaring bör inledas år 2020. En plats bör därför väljas år 2000. Följande
etappmål bör därför uppnås:

utgångenFöre år 1985 på basis tillgängligtbör geologiskt ochav man av
forskningsmaterial framlägga utredning angående flertal områdenannat etten

ägnade för preliminära undersökningar vad gäller deras lämplighet förvar-som
ingsplatser komplettera och hålla tekniska utredningar ä jour vad angår för-samt
varing bränsle.använtav
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angåen-undersökningarnaFöre utgången år 1992 bör de preliminära görasav

dessaoch på basende dessa områdens lämplighet förvaringsplatser, un-avsom
studier,för detaljeradedersökningar bör lämpligaste områdena utväljasde samt

beaktande deslutförvar medkomplettering den tekniska planen förgöras avav
framkomna förläggningsaltemativen.

detaljerade undersök-områden utförasFöre utgången år 2000 bör dessaav
miljö-säkerhets- ochningar uppfylleroch slutförvaringsplats väljas, somen

slutförvaringsplan.tekniskvårdskrav. slutförvaringsplatsFör denna uppgörs en
reaktorinneha-syfte tillståndsinnehavamaI erhålla byggnadstillstånd böratt
tillsynsmyndig-förutgången år 2010 framläggavarna bereda sig på föreatt av

eventuell inkaps-slutförvarsutrymme ochheterna nödiga planer för byggaatt ett
lingsanläggning för bränsle.använt

Aktuell utveckling

statsrådsbeslutetbeskrivnaUnder 1992 TVO i enlighet med detlämnade ovan
undersökningar Refpreliminärasäkerhetsredovisning byggd genomfördaen

Ref 9.för slutförvaret8 tekniskaoch uppdatering de planernaen av
finska Strålsäker-internationellt och denUtredningen granskades nationellt och

finskarekommendationer till det1994hetscentralen, STUK, lämnade hösten
kom-redovisningen med vissaHandels- Industriministeriet godkännaoch att

Ref 10.mentarer
sammanfattandeSTUKs TVOs rapportering innehöll följandegranskning av

slutsatser:
funda-i sinaKBS-konceptet, kan inte kritiserasTVOs planer, baserade-

redovisadefunnits i detoch inga avgörande svagheter harmentala delar
materialet

inklusiveTVOs bygga på det nuvarande konceptetfortsatta arbete kan-
kopparstål kapseln

internationelltexempelvisaltemativstudier bör drivas parallellt genom-
samarbete

internationellgodplatsundersökningar TVO utförtdeäven är avom som-
borrhål, bristan-alltför grundastandard, förekommer antal brister såsomett

omfatt-alltför begränsadomgivande sprickzoner ochde karakterisering av
dessaSTUK betonarning användning geokemi i utvärderingen.och attav

ibeaktas det fortsattakommentarer bör programmet
föromfattning i Finlandförekomma alltför litenbasiska bergarter verkar i-

ingå i det fortsattaatt programmet
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säkerhetsanalysmetodiken väl förankrad använda modeller ochochär ex--

perimentella dagens kunskapsnivå. STUK påpekardata attrepresenterar
säkerhetsanalys måste platsspecifik validering beräk-ochnästa attvara av

ningar och data fortfarande krävs för säkerställa säker slutför-kunnaatt en
varing.

TVO genomföra STUK 1996, in-ombeds mellanrapportering tillatt en-
kluderande uppdateradde kompletterande platsundersökningama och en
säkerhetsanalys baserad det då uppdaterade förvarskonceptet.

Under 1994 har Finland antagit tidigare huvudal-kämtekniklag, där deten ny
temativet, försöka finna internationell kämavfallsfrågan,lösning på änd-att en

Lagen kräver det använda bränslet omhändertas inom landet. Dennarats. attnu
lagändring innebär realiteteni inte någon förändring förutsättningarnastörre av
för TVO, redan har avfallsprogram inriktat undersökning potenti-ettsom av
ella förvarsplatser i Finland och utveckling slutförvarssystem. För Imatranettav
Voima Oy, IVO, tidigare det använda bränslet till Ryssland försäntsom uppar-
betning, kommer måsteden lagen innebära inhemsk lösning sökas.att attnya en
IVO kommer därmed antingen TVOs ellerbehöva ansluta sig tillatt program

forsknings- och utvecklingsprogram slutförvaring detförstarta ett eget av an-
vända bränslet i regi.egen

IVO bygger för i i formnärvarande regi slutförvar för reaktoravfallettegen
bergrum vid Hästholmen Lovisa.av

9.4 Kanada

Organisation och bakgrund

Vid sekelskiftet räknar Kanada med ha 50 000 CANDU-bräns-använtatt tonca
icke anrikat bränsle. I Kanada kraftbolaget Ontario Hydro, driver hu-är som

vuddelen kärnkraftverken, ansvarigt för utredning mellanlagring och detav av
statliga Atomic CanadaEnergy Ltd, AECL, ansvarigt för forskning och utred-

ining slutförvarsfrågan.av
Ansvaret för den kommande licensieringen ligger hos Atomic ControlEnergy

Board, myndighetsföreskrifter kriterier, krite-rörande allmännaäven gett utsom
rier för förvarsplatsens egenskaper och övergripande säkerhetskriterier.

Policyansvaret inom den kanadensiska för kämavfallsfrågor liggerregeringen
hos Naturresursdepartementet, tid blivit aktivt efterhandsom senare mer som

beslut genomförande.signärmarprogrammet om
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kristallint berg.förvaring iuteslutandei Sverige studeras i KanadaLiksom

undersökningar platsergeologiskahar genomfört fleraAECL tidigare som
AECLåttiotalet harSedan mittenförutsättningar.ha lämpliga geologiskakan av

underjordisktislutförvarsfrågomaforskning kringbedrivit omfattande etten
lik-harLaboratory, URL,Underground Reserarchberglaboratorium storasom

Ãspö. Det kanbedrivs SKB vidmed den forskning nämnasheter attavsom
AECL påochforskningsprojektet vid URLinternationellaSKB deltar i det att

Äspö-projektet.deltar i det intemationellamotsvarande sätt

Aktuell utveckling

Ontariodelstatenfederala regering ochavtal slöts 1978 mellan KanadasEtt om
idémässig konceptu-för förstaAECL skullestatliga bolagetdetatt ansvara en

underinlämnadeAECLsig sin fullbordan.studie. studieell Denna närmar nu
tillsystem-MKBochförslag till slutförvarssystemenligt uppdraget1994 ett en

så kalladeföljt denfem år, harhar pågått iMKB-arbetet,regeringen. casom
EARP,and Review Process,Environmental AssessmentFederal som man

Mycketanläggningar riksintresse.miljöpåverkandelagstiftat för alla om-avom
panel-ochmängd offentligagenomförts medfattande procedurer har mötenen

scopingMKB-förstudiemedinledningsvis komma framförmöten att en
AECL läm-redovisning,för dendocument. Förstudien underlagutgör somnu

Kanada.iavfallskonceptetför det föreslagnai form MKB-dokumentnat ettav
Doku-sidor.omfattande fleraAECLs MKB-redovisning mycketär tusen

panel pånovember 1995 dennärvarande fram tillmentationen granskas för av
ministe-Panel, EAP,medlemmar, Environmental Assessmentsju utsetts avsom

SRG, medScientific Review Group,Till sitt stöd har EAPriet. expertgruppen
det tekniskttill EAP vad gälleryttrandemedlemmar, veten-tretton som avger

innehållet i AECLs rapportering.skapliga
MKB-redovisningenochställning till slutförvarskonceptetFörutom att ta

fortsattahur detmyndigheterna bestämmade kanadensiska federalamåste även
etappin-ellereventuella krav på tidplanorganiseras klarläggaarbetet skall samt

till för fortsatttroligaste kandidaternadelning för genomförandet. De att ansvara
OntarioAECL ellerbyggande slutförvaret tordeforskning, platsval och varaav

båda, exempelvisuppdelning mellan dessaHydro eller möjligen attgenomen
platsvalet läggsdrivs vidare AECL ochtekniskt vetenskapliga arbetetdet attav

till två årfrågor kommer troligen inomOntario Hydro. Beslut i dessa ett var-
regeringen och delstatenslutas mellan den federalaefter avtal kanett nytt

Ontario.
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9.5 Schweiz

Organisation och bakgrund

SchweizI liksom i Sverige det kraftindustrinär för avfallspro-som ansvarar
och den har för ändamålet bildat organisationgrammet, Nationaleen

Genossenschaft für Die Lagerung Radioaktiver Abfälle, NAGRA. Till skillnad
från Sverige delägare ochär även delfinansiär i NAGRA. Detta motiverasstaten

radioaktivt avfall från forskningatt staten och sjukvård.av genererar
Programmet övervakas säkerhetsmyndigheten HSK Hauptabteilung fürav

die Sicherheit der Kemanlagen, under energidepartementet.sorterarsom
Utöver HSK har energidepartementet samarbetsgrupp med andra myndighe-en

AGNEB Arbeitsgruppe dester, Bundes für die Nukleare Entsorgung, och en
specialistgrupp, KNE Kommission Nukleare Entsorgung, med geologer till sitt
förfogande.

HSK har övergripande kriterier för slutförvaring Schweiz:iangett tre
utsläppen från tillslutet slutförvar, baserat och händelserett processer-

har rimlig sannolikhet inträffa, skall inte vid något tillfälle in-attsom ge en
dividdos 0.1 mSvår.större än

den individuella radiologiska risken för dödlighet orsakat förslutetettav-
förvar får inte, på grund icke förväntade och händelserav processer som
inte beaktats under föregående punkt, överstiga millionen år viden per
något tillfälle.

efter slutförvar förslutits skall inga ytterligare åtgärderatt ett nöd-vara-
vändiga för förvaret skall säkert. Förvaret skall såatt konstruerat,vara vara

det kan förslutas inom några år efter det deponeringenatt avslutats.att
Till skillnad från i Sverige krävs i Schweiz licensiering platsundersökning-av
för platsval. Senare licensieras byggnation och drift påäven iar sättsamma som

Sverige.
Efter omfattande utredningar, geologiska undersökningar och forskning kring

olikade barriärfunktionerna redovisade NAGRA säkerhetsstudien Projekt
Gewähr 1985.

NAGRA har sedan 1987 studerat lämpligheten använda sedimentära berg-att
förvarsberg. Parallellt med den sedimentära studien har kompletteran-arter som

de studier kristallint berg och uppdatering säkerhetsstudien genomförts.av en av
Båda dessa studier bli publicerade under 1995.väntas
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utvecklingAktuell

mellanlag-utredningar rörandeåttiotalet prioriteratNAGRA har sedan slutet av
långlivatavfallmedelaktivtkortlivat låg- ochring och slutförvaring samt avav

harhögaktivt avfallSlutförvaringvärmegenerering.avfall med försumbar av
och prioritet.haft har lägre

byggnadstill-nyligen fåttavfall harZWILAG för förglasatmellanlagerEtt - -
EnligtInstitutet i Wettingcn.Paul Scheereruppföras vidstånd och kommer att

upparbet-från1998 avfalletklart förskall mellanlagretplanen att ta emotvara
i Frankrike.ningen utförssom

PianOberbauenstock, PizGlaive,fyra platser Bois deUndersökning av
avfalloch medelaktivt harslutförvar för låg-Grand och Wellenberg för ett ge-

tillöverlämnat denna rapporteringNAGRA harnomförts och rapporterats. nu
lokaliseringsansökan för Wellenberg.medmyndigheterna tillsammans en

kriteri-antal generellaWellenbergHSK kommer valetpröva mot ettatt avnu
för platsval:er

kvalitet förvarsbergarten,volym och-
hydrogeologiska egenskaper,-

framtida utveckling platsen,neotektonisk situation och av-
prognosbarhet platsegenskaper,undersöknings- och av-

byggnadstekniska egenskaper,bergets-
tämingsförmåga,förvarsbergartens-

tillgänglighet för transporter,tunga-
tunnelmynningen lavinfara, jordskred etc..risker vid-

HSKgranskasför Wellenberg kommerAnsökan lokaliseringslicens att avom
medunderlag till regeringen1995. därefter lämnaunder HSK kommer att re-

inte. HSK hargeneral licence skall ellerkommendation så kallad gesom en
fastställsfoga villkor sedantill sin rekommendationvidare möjlighet att avsom

regeringen.
rörande denHSK, tveksamheterrörande Wellenberg, enligtHuvudfrågoma är

med-användandet betong i slutförvaretpåverkan mycket omfattandedet avsom
m3200 000 kom-den kemiska miljön ca betongför, bl.a. förändringarstora av

med-komplexbildare kanförekomsten organiskaanvändasatt samt somavmer
till biosfaren snabbare vad NAGIUXnukliderföra kan än anta-att transporteras

for-geologiskaantal osäkerheter råder densin säkerhetsanalys. Ettgit i även om
mekanis-m.m. dehomogenitet sprickzonermationens utsträckning, samt om

information insamlatsi sambandmedden här harHuvuddelen° ettpresenterassomav
SKI.1994,bekostatbesöki Schweiz HSK och NAGRA underaugusti av
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grundvattentransporten forrnationen.styrmer som genom

Om NAGRA får lokaliseringenlicens för till Wallenberg kommer manen
omgående första inkluderaransöka byggnadstillstånd, i skedetatt ettom som en
undersökningstunnel för detaljerad kartläggning fonnationen.mer av

För projektering och byggande slutförvar vid Wellenberg har kraftin-ettav
dustrin bildat bolag, Gesellschaft für Nuclear Wellenberg,Entsorgungett nytt
GNW. GNW registrerat i Kanton Wellenberg, vilket öka kanto-kommerär att

totala skattebas verksamhetmed 50%. För få full insyn i bolagetsöver attnens
kommer kantonen bli delägare i bolaget.även att

Slutförvaring hö gaktivt avfallav

Inom forskningsprogrammet har slutförvaring högaktivt avfall lägre prioritetav
mellanlagring och slutförvaring låg- avfall. NAGRAoch medelaktivtän av pre-

senterade 1985 omfattande studie beskriveroch säkerhetsanalys huren en som
det radioaktiva avfallet kan omhändertas i Schweiz. Studien benämns
Gewähr. Det koncept för deponering det upparbetade för-presenterassom av
glasade avfallet deponering i tunnlar i kristallint berg 1000 djup.är ca m

Regeringen behandlade studien, för visa hur ochbegärts det hög-attsom var
aktiva avfallet från de schweiziska kärnkraftverken skulle kunna omhändertas,
och beslutade i princip godkänna studien underlag för fortsatt driftatt som av
kärnkraftverken krävde antal kompletteringar. Regeringens huvudfrågaettmen

NAGRA inte visat det fanns tillräckliga volymer med kristallint berg,att attvar
eftersom det under studiens gång visat sig Schweiz,delaratt stora norraav som
tidigare förutsatts potentiellt tillgängliga består sedimentärt tråg.ettvara av

Då lämpligt kristallint berg endast förekommer under sedimentära forrnatio-
i Schweiz förekomstenoch dessutom minimerats detta tråg, ärner norra av om-

rådet för platsval enligt det kristallina konceptet mycket begränsat. Regeringen
krävde därför utredning lämpligheten använda sedimentära bergarteratten av
för slutförvaring högaktivt avfall.av

Målsättningen med den inom kort kommer röran-rapport att presenterassom
de förvaring i kristallint berg Kristallin I enligt NAGRAär utvär-att nytt--
dera lämpligheten hos den kristallina berggrunden Schweiz förvars-i norra som

för högaktivtberg avfall användande mindre konservativa antagan-genom av
Studienden. syftar således, enligt NAGRA, till kvantifiera säkerhetsnivåeratt

och säkerhetsmarginaler, rimligen kan och kan användas medväntassom som
förtroende. NAGRA Gewähr utgår från alltför konservativaatt rapportenanser
antaganden. Vidare målsättningarna:anges
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geologiska bar-och deingenjörsbarriäremasförståelsen förförbättraAtt-

inklusivefunktion,derasanalyserkvantitativarollerriäremas avgenom
iosäkerheterkänslighetfunktionens systemet.studier gentemotav

bar-berggnmdenshospotentialengenomgångdetaljeradAtt göra aven-
för-påverkaregenskaperviktigasteidentifiera deriärfunktion och att som

spridning,viktigakartlägga desäkerhet, parametramas som envarets samt
platsundersökningar.ochinför val platserförberedelse av

säkerhetsanalysmetodik ochkomplett ettutveckla ochAtt testa meraen-
scenariometodik.inklusivepaket modeller,förbättrat av

förglasadedetKristallin planerasInyligen presenteradedenI rapporten av-
godstjocklek,250GS 40 medstålkapselinkapslat i gjutenblifallet mmcaen

kapsel ochbentonit mellankompakterad1350 buffert avomges av en mmsom
kapslar-och3700diameterDeponeringstunnlama hartunnelvägg. mmcaen

mellanrum.5000meddeponeras mmcana
stålkap-låg löslighet,glasmatrisen harpåLångtidsfunktionen bygger attatt

skall hinnacesiumstrontium ochförlängrei 1000 år ellerseln intakt att av-är
mycketnukliderfördröjer storabentonitbuffertenklinga, transportenatt av

vattenflö-lågterbjuderbentonitbufferten och bergetställs påfunktionskrav att
stabilitet.och mekaniskkemisk miljöde, god

följandeNAGRA, påenligtsig,används stöderreferensscenarioDet som
förutsättningar:

kristallintlåggenomträngligtlågpermeabeltlokaliseras iFörvaret ett-
permeabilitet, såmed högresedimentära bergarter attövertäcktberg, enav

frånnärområdeoch derastekniska barriäremadeeffektiv isolering sker av
ochgeologiska händelserochmänsklig verksamhetyteffekter, processer.

konstrueradedebeter sig göra.tekniska barriäremaDe är attsom-
dessabiosfären,nuklider når närfinnas där ut-Människor kommer att-

inträffar.släpp
vidareReferensscenariet förutsätter

förvaret,förslutningmed efterbentonitenåterrnättnad vatten avav-
tidigastfelaktighet skerkorrosion ellergrundkapsel pågenombrott avav-

ihar etableratsförhållandentenniskastabila kemiska ochefter 1000 år, då
bentoniten,

radionukliderupplösningglasmatrisen och kongruentkorrosion avav-
begränsa-elementenskoncentration i grundvattenivilka begränsas genom

förhållanden,under reducerandede lösbarhet
bentonitenssorption påochbentonitenradionukliderdiffusion genomav-

poryta,
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advektion transport radionuklider bort från bentonitbergytanav genom-

vattenledande sprickor, tillhörande den lågperrneabla kategorin. Matris-
diffusion och sorbtion i bergmatrisen,

relativt snabb radionuklider till och iutströrrming kvar-transport ytanav-
avlagringar vid Rhendalen,tära

i biosfaren via flera spridningsvägar och människan.transport upptag av-
I Schweiz har ingen bortre tidsgräns för hur långt in i framtidenman

säkerhetsanalysen skall sträcka sig för det högaktiva avfallet, varför analysen
omfattar miljontals år.

Enligt HSK det oklart kommerär granska Kristallin I med tankeattom man
på de licensansökningar föreligger. Då samtidigt måste behandla ansö-som man
kan rörande Wellenberg, de förfogar begränsade.är överresurser man

Möjlighet deponera sedimentâra bergarteriatt

Ett resultat granskningen Gewähr regeringen föreskrev komplet-attav av var en
terande redovisning från NAGRA förutsättningarna för deponera detöver att
högaktiva avfallet i sedimentär berggrund. NAGRA har genomfört studienu en

inom kort. Resultatet NAGRA rekommenderar undersök-ärrapporteras attsom
ningar lera Opalinus Clay, OPA. NAGRA kommer föreslå myndig-attav en
heterna undersökningar vid område i Benken, där leran finns på 800ett ca m
djup. De planerade undersökningarna omfattar ytundersökningar bland annat
med 3-D seismik och borrning djupaantal hål. förEn ansökan undersök-ettav
ningstillstånd kommer under 1995 överlämnas till regeringen.att

Resultaten de sedimentära undersökningarna planeras därefter slu-motatt,av
nittiotalet, leda till säkerhetsanalystet motsvarande Kristallin Därefterav en

kommer teknisk och säkerhetsmässig jämförande studie genomföras ochatten
Efter jämförandedenna säkerhetsstudie avslutats kommerrapporteras. att

NAGRA rekommendera vilken förvarsbergart bör föreslås för plats-att ettsom
val.

NAGRAs planer för årdet högaktiva avfallet fram till 2000

Både NAGRA och de schweiziska myndigheterna framhåller att attman anser
internationell lösning landets högaktiva avfallsproblem föredraatten av vore
förutseroch aktivt kommer arbeta för sådan lösning.att attman en

Schweiz måste dock parallellt med försöken finna internationell lösningatt en
utveckla alternativ. Projekt Gewähr genomfördes under första hälftenett eget av
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högaktivaslutförvara detlösningdet tekniskt finnsåttiotalet för visa attattatt en

ställdegranskningeni Schweiz. Vidavfall produceras rapporten reger-avsom
dettautredningar. En delkompletterandegälldeingen vissa villkor vad un-av

sedimentära bergartemasredovisning deKristallinderlag redovisas i En avnu
redovisningen för deomfattandeför slutförvaring, mindrelämplighet änänom

framtagning.underkristallina bergartema, är
slutförvaringförmed kunna välja konceptsekelskiftet räknar NAGRAVid att

högaktiva avfallet.detav
såledesavfallsprogrammet kommerhögaktivaNAGRAs arbete inom det

djupa borr-vinkladeborra antalinriktasunder de årennärmaste att ettattsex
bergvoly-genomföra undersökningarhål i kristallint berg för bland annatatt av

iochfrånTidigare undersökningarborrhålen vid Leuggem.mellan ettytanmer
undersök-planeradevid Dedjupt borrhål har redan genomförts Leuggem. nu

egenskaperbergetsdet kristallinasyftar till ökad kunskapningarna att omge en
förBenkenundersökningar viddimensioner. NAGRA planerar vidarei tre nya

OPA 800 djup.undersökaatt mca
kommereller regioningen platslokaliseringsarbetet innebär dettaFör attatt

dåNAGRA måstesekelskiftet.klar efterförrän redovisningutpekas, denna är
Standortsnachweis.vidareundersökaplats attavserange en som man

tidigaremed de planerförändring jämförtOvanstående innebär pre-somen
sedi-kristallint ochjämförande förNAGRAdå rapportangett attsenterats, en
HSKNAGRA ochskälredan 199495. Detberg skulle publicerasmentärt som

förmoratoriumSchweiz införtför planernadenna ändring är att ett nyaavanger
behovnågotinte föreligger2000, vilket innebär detkärnkraftverk fram till år att

licensiering förrännågon kommanderapportering i samband meddenna mo-av
efter sekelskiftet.ratoriet d.v.s.omprövas,

annan strategilångsiktigai NAGRAs planering denförändringEn är som
sista högak-för detbortre tidpunkt styrandevalts, där närsomanger enman nu

till årtidpunktskall deponeras. Dennativa avfallet eller använda bränslet anges
förhållandedrift ioptimera lokalisering, byggande och2065. Man attavser nu

någonAGRA lokalisering bör sketill tidpunkt, vilket enligt N innebärdenna att
år 2020 2045.gång mellan och
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9.6 U.S.A.

Organisation och bakgrund

USAI via Energidepartementet DOEDepartment of Energy,statenansvarar
för hela hanteringen det använda bränslet inklusive slutförvaring.av
Kraftindustrin och DOE har således tecknat avtal, där förbinder sigett staten att

bränsle från kraftbolagen med början 1998. Kraftbolagenanvänt betalarta emot
avgift kilowattimme till kämavfallsfond DOEsbekostaren per en som program.
Enligt amerikansk tradition finns detaljerade lagar, föreskrifter direktivoch

för 1982Under kom den gällande lagen för avfallsprogrammetprogrammet. nu
Nuclear Waste Policy Act of 1982 med för två slutförvar, iett ettprogram

och i USA. Efter omfattandevästra demonstrationer 1985-86östra i deett stater
i USA, föremål för undersökningar,östra ändrades 1987 tilllagen attsom var
endast omfatta namngiven plats i USA, nämligen Yucca Mountain ivästraen

Nevada. Nevada har därefter med alla tillgängliga försökt för-medelstaten att
hindra Yucca Mountain undersöks. Yucca Mountain beläget i Nevada-att är
öknen, inom området Nevada Test Site, där atombombsprov genomförts sedan
femtiotalet.

Yucca Mountain består vulkanisk aska, tuff.s.k. Bergarten tuff ärav en ur-
sprungligen lösa lager vulkanisk aska och konsolide-pressatsav som samman

Formationen ligger i område med mycket ringa nederbörd, och grund-rats. ett
vattennivån ligger 300 under markytan. Tekniskt säkerhetsmässigtoch ärca m
det framförallt fyra frågor diskuteras i anslutning till platsundersökningamasom

Yucca Mountain, nämligen:av
aktiv vulkanism och seismicitet i området,-
möjligheten till snabb upplösning bränslematrisen, eftersom miljön iav-

förvaret kommer oxiderande,att vara
svårigheten beräkna flöde och flödet övergår itill hu-omättatatt när att-

vudsak ske i eftersomsprickor formationen omättad,är
-bristen på kunskap hur sig i sprickor i formationen.rörvattenom

säkerhetsanalysperspektivI kan Yucca Mountain har fleraett säga att at-man
traktiva egenskaper, inte minst gäller detta områdets lokalisering mitt i Nevada-
öknen. Bristande kunskap denna formation det dock svårtgörtyp att ut-om av
värdera olika scenarier och dessas konsekvenser och därmed i bevis i säker-
hetsfrågan.

Nuclear Regulatory Commission, NRC, den organisation i USA skallär som
behandla ansökningar rörande mellanlagring och slutförvar och hartransporter,
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motsvarandejämfört medkriterier,föreskrifter ochför ändamålet gett ut som

ställerkriterierföreskrifter ochmaterial i Sverige mycket detaljerade. Dessaär
mångaochslutförvarssystemetpå enskilda delarbland kravannat anses avav

NRCs regleri domstol.för prövning äromöjliggöra bevisföring hålleren som
ProtectionEnvironmentali regiunder och omprövningdärför översyn av

ofNational Academytillsattmed hjälpAgency, EPA, expertgrupp, avav en
förelagdScience. Studien kongressen.är av

funktioner i dettvåtillkomändring år 1987 1982 års lagVid även nyaav
The Nuclear Wasteförhandlarenämligenamerikanska programmet, en

ReviewTechnicalNucleargranskningsorganisation WasteNegotiator och en
finna platsermöjlighetenskulleNWTRB. Förhandlaren,Board, pröva attsom

specielltvaritintefrivillighetens haroch slutförvarför mellanlager väg,
förfogandesig tillföreträdare, ställteller statligaframgångsrik. De lokala som

ochpolitiskundersnabbtdiskussioner med förhandlaren, harför satts stor press
lett tilldiskussionerdiskussionerna. endabacka De överens-tvingats somur

i USA har suveränamed indianreservat,kommelser har förts status somsom
omgivan-deblandblockerats i kongressen,avtal har dockDessa annatstater. av

avtalsförslagenligt deekonomiska förpliktelsemadede attstaterna, somgenom
inte godkänts.upprättats

Aktuell utveckling

bränslehantering och slutförvaringföramerikanska använtDet programmet av
kärnkraftnationerinsatser mer alla andraomfattande ekonomiskahar äntrots

politis-frågan, företrädesvislösning påtillsammans inte kommit närmare aven
drif-sig läge, därantal reaktorerskäl. Situationen har lett tillka närmaratt ettett
slut.därför lagringskapaciteten i bassängemamåste avbrytaseventuellt ärattten

kraft-inte medgerläget vissafaktum ytterligare förvärrarEtt är attatt statersom
inteeftersom slutförvarsprogrammetmellanlager, görbolagen bygger egna
försökanivåer pågår därför med syfteinitiativ på olikaframsteg. antalEtt att

bryta dödläget såsom:
mellanlager på Yuccalagstiftning etableraförsökerkongressen ettgenom-

Mountain,
DOE,stämningsansökningarvissa kraftbolag har lämnat in mot-

inteförslag påcommissions bevakar elprisema harantal rate attett som-
leder till någraavfallsavgiftema, eftersom integodkänna programmet re-

sultat.
Mountainforcera byggnadstillstånd för YuccaDOE försöker ett genom-
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stegvis licensiering. slutförvars-Detta innebär platsens lämplighetatt som

iplats första skede i bedöms befintligt underlag ochett stort sett attnu
Site Characterizationden Plan presenterades 1988 endast till vissasom

begränsade delar kommer genomföras före bygglovsansökan. Manatt en
också åteitagbarhet uppehållasskall under 100 år för tillåtasäger att att en

långsiktig utvärdering säkerheten.av
För DOE skall klara årbränsle 1998, föreslår DOEanväntatt att ta emotav
omfattande syftar till fram kapsel användas tillett att ta attprogram, som en

mellanlager och slutförvaring, så kallad Multi Purpose Canister.transporter, en
Parallellt med denna utveckling studeras hur bränsle skall från detransporteras
olika reaktonema till Nevada, enligt det nyligen lagförslagetpresenteradesom
skall stå värd för mellanlager.ettsom

Platsundersökningama Yucca Mountain består ytundersökningspro-ettav av
med omfattande borrningar borrhålsundersökningar.och Större delengram av

insatserna under jord byggande fullorts-turmelsystem medgörs ettgenom av
bonning. En för uppdraget specialgjord fullortsborrmaskin levererades till DOE
1994. Maskinen 100 lång och 720 Den skall borra tunnelär över väger ton.m en

8 i diameter. Totalt planerar med denna utrustning borraär över attsom m man
25 km tunnel. Berget har dock visat sigöver komplicerat borraattvara

Parallellt med DOE strategi dels för hur skall kunnaatt presenterar en ny man
klara bränsle 1998 och dels forcera undersökningarnaanväntatt ta emot av
Yucca Mountain begär ökade ekonomiska Ett förslag disku-man resurser. som

låta DOE fritt disponera avfallsfonden årligaär beslut i kongressenteras att utan
i samband med den federala budgetprocessen. Om denna förändring går igenom,
räknar DOE med kunna disponera 600 miljoner US dollar årligen föratt ca pro-

För uppnå ökad har DOE tagit initiativ tillgrammet. att ävenacceptans etten
skall leda till ökad delaktighet för olika intressenter till slutför-program, som en

inklusive lokalbefolkningen i Nevada.varsprogramrnet,
De åren kommer bli avgörande för mellanlager skallnärmaste att ettom

komma till stånd i USA inom rimlig tid, kan fåett transportsystem acceptansom
och Yucca Mountain kommer kvarstå huvudkandidat för slutför-att ettom som

Den tiden kommer bli avgörande förnärmaste DOEs trovärdighetäven attvar.
ansvarig organisation för slutförvarsprogrammet. DOE har historiskt utsattssom

kritikför omfattande för sin bristande öppenhet, och det kommer krävaatt stora
insatser förändra den bild allmänhet, kommuner och haratt staternasom av
DOE. Vissa och kongressmän ställer sig inte bakom de initiativsenatorer nya

och lagförslag går skall ifrån DOE finnstas, ut att ansvaret tassom nu som
hos kongressen.även
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Mountain,isig slutförvar YuccaStaten hela tidenNevada, motsatt ettsom
undersök-lagstiftning och debåde förändradförväntas försöka blockeraäven

iunder 1994KASAM träffadeningar Företrädare förDOE planerar. an-som -
Nevadaförföreträdareslutning med politiskatill NWTRB även statenmöteett -

uttrycktesVidundersökningarna. dessaoch de kommuner berörs mötensom av
ochökad öppenhetförtroende ochDOE. Ett ökatmycket misstro motstoren

ståndfå tillskall kunnavikt, på siktdelaktighet torde största enom manvara av
motståndarnafrågakring Denkonstruktiv dialog programmet. som pro-sersom

delsNevada såledestransportfrågan.akilleshäl är attgrammets genomavser
transitstaterberördasamarbete med andrainitiativ och dels stateregna genom

tilldärigenomtill Nevada ochförsöka från reaktoremablockera transporter se
till stånd.slutförvar kan kommavarken mellanlager eller ettatt ett

kärnavfallsområdetpåutveckling9.7 forskningEUs och

anpassningsarbetetDet svenska

kämteknik sker undergällersamarbetet inom EU vadDet huvudsakliga
situation dagensbildades under heltEuratomfördraget. Euratom änannanen

inträdet iSverige har vidkämtekniken i Europa.med syfte generellt bygga utatt
nämligen svenska företagförhandlingarna två huvudfrågorEU fokuserat att

bedrivaskall haländers Sverigeskall behandlas lika med andra rätt attsamt att
kämavfallsområdena. Speciellakämkrafts- ochsin politik inom överens-egen

för med-Sverige grundträffats mellan EU ochkommelser har således ettsom
Vadkämavfallet formuleringen:medlemsländemas förlemskap. För äransvar

kämbränslecykeln varje medlemsstatsbeträffar i detslutstegen är att ut-ansvar
politi .forma sin egen

hand sittår drivit linjen varje land skallSverige sedan flerahar egettaatt om
paragraf,kämbränsle. Kämtekniklagensradioaktiva och sitt användaavfall som

be-kärnavfall, haroch mellanlagring utländsktförbjuder slutförvaring ävenav
regelverk.kräftats förenlig med EUsvara

föreslårregeringen199495:l9 innehåller de lagändringarProposition som
blandanslutningen till vilketden svenska EU,riksdagen för i sakatt anpassa

Euratomfördraget.vi ansluter tillomfattar attannat oss
Generaldirek-kalladehandläggs inom det såKämavfallsfrågor inom EU

DGDG ochDG, där avdelningarna XIEU 22 Generaldirektorathartoratet -
för forskningför kämavfallsfrågor. DetXII har huvudansvaret ramprogram
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inom kärnavfallsområdet diskuteras nedan handläggs DG XH.som av

EU-kommissionen har direktiv rörande MKB Council Directive of 27gett ut
June, 1985, vilka framgår medlemsland skall fram miljökonsekvensbe-attav ta
skrivningar för public and private projects. Av direktivet framgår tillståndatt
skall only after prior of the likely, significant environmental ef-ges assessment
fects of these projects has been carried out. Vidare framgår thisatt assessment

be conducted the basismust of the appropriate information supplied by theon
developer which be supplemented by the authorities and by the people whomay

be concemed by the project in question. En miljökonsekvensbeskrivningmay
skall enligt l till direktivet alltid fram för waste disposal installa-tasannex
trons.

EUs för forskning och utveckling och möjligheter till samarbeteprogram nya
och samfinansiering

I de forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram FUD-program som
SKB redovisar tredje år och sedan granskas myndigheternavart ochsom av
fastställs regeringen fastläggs det svenska FUD-arbetet i femårsperioder.av
Denna FUD-verksamhet finansieras kämavfallsfonden administrerasav som av
SKI.

Genom Sveriges medlemsskap i EU finns möjlighet få samfmansieringatt en
forskningsprojekt från EU. Denna möjlighet föreligger både för kraftin-av

dustrins och myndigheternas forskningsprojekt för grundforskningsprojekt,samt
inte SKB, SKI eller SSI.stöttas Motfmansieringen i det första fallet kansom av

då medel från kämavfallsfondenutgöras och i andra fall traditionellaav av
forskningsfinansiärer i Sverige. Ett krav vid EU-finansierad forskning är att pro-
jektet genomförs i samarbete mellan organisationer i EU-land. Iän ettmer
Sverige har NUTEK fått regeringens uppdrag sprida information ochatt vara
behjälplig vid inledande kontakter med EU det gäller regler och kontakternär i
samband med uppslag till sarnfinansierade forskningsprojekt.

Organisation kärnaifallsforskningen inom EUav

EU-forskningen inom kämteknikområdet omfattande.är En del 675castor
MSEKår denna forskning sker inom fyra forskningscentra,av gemensamma
Ispra i Italien, Karlsruhe i Tyskland, Geel i Belgien och Petten i Holland. Vad
gäller kämavfallsforskning denna begränsad vidär dessa Dock finnscentra. en
hög kompetens inom materialområdet och viss forskning genomförs för kämav-
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område.inom dettafallssektom

kalladesåforskning inomforskning bedriver EUförde fyraUtöver centra
pågår1990-1994,fyraårsperioder. Föromfattande tre,ramprogramramprogram

fyra för när-forskningsprojekten enligtavrapportering, medan ramprogramnu
MSEK1400totaltomfattardefinieras och initieras. Ramprogrammetvarande ca

360 MSEK.avfallsdelen omfattarmedan ca
framgårför fjärdefram det att trede planer tagitsAv ramprogrammetsom

kämavfall,deponeringsäkerhetsaspekter förnämligenområden prioriterats, av
grundläggandeforskning kringforskningslaboratorier ochunderjordiska proces-

inomvälkomnasforskningsförslagrespektive huvudrubrikUnder attangesser.
deponeringsäkerhetsfrågorförforskningsområden och såledesspecifika anges

bränsle och återtagbarhet.använtav
och demon-forskningslaboratorierområdet underjordiskaInom testeranges

långtidsaspek-tätning förvar,återfyllnad ochdeponeringskoncept,stration avav
ochgrundvattentransportanalysocholika förvarskomponenterför trans-ter av

lösta änmen.port av
avfallsvolymer,reduktiongrundläggandeområdetInom avangesprocesser

avfall,avfallskapslar ochkvalitetskontrollavfallsmatriser,karakterisering avav
genereringberggrunden,ochtekniska barriäremadegeomekaniska aspekter

paleohydrolo-analogier,naturligaradionuklidtransport,och gastransport,av gas
mark-återställandeochanläggningarrivninggeoprediktioneroch samt avav

områden.
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slutförvaringenförbetydelseområdenolikainomsakkunskapende av
naturvetenskapteknik ochenbart inom utanavfall, interadioaktivtav

samhällsvetenskap.ochjuridikområden etik,också inom som
forsknings-föringår granska detuppgifterKASAMsI att program

kärn-slutförvaring använtbl.utvecklingsverksamhetoch ava.om-
år.tredjekämkraftföretagen upprättarsvenskadebränsle varsom-
förforumerbjudaverksamhetKASAMs är ettdelviktig attEn av

diskuteralandetochinomsakkunniga attoch föroliktänkande utom
skildaseminarierantalfrågor. Ettdärmed anknutnaochkämavfall

hållits.därförharteman
betänkandesärskiltår itredjeockså KASAMåligger ettDet att var
kämavfalls-kunskapslägetbedömningsjälvständigaredovisa sin av

regeringentillredovisningKASAMsskriftområdet. Denna utgör av
kämavfallsområdet 1995.Kunskapsläget
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