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KASAM
kärnavfallsfrågorråd forStatens

RegeringenTill
Miljödepartementet

STOCKHOLM103 33

98FUD-programKärnbränslehantering ABsSvenskYttrande över
slutförvaringbehandling ochkärnkraftavfalletsför

sina direktivkämavfallsfrågor har enligtförrådStatensKASAM --
förregeringen desig tilluppgiftbl.a.l992:72 yttraatt om programsom

beträffandeFUD-programdemonstrationochutvecklingforskning,
kämkraftsforetagenslutförvaringbehandling ochkämkraftavfallets som

skallKämbränslehantering SKBABbolag Svensksitt vartavgegenom
tredje år.

yttrande 98,FUD-programKASAMsFöreliggande överutgörrapport
september l998.presenterade i slutetSKB avsom

medarbetare finnsoch övrigaledamöterförteckning KASAMsEn över
sist i denna rapport.

Stockholm i maj l999.

kärnavfallsfrågorråd forStatensKASAM -

OdhnofCamilla
Ordförande

Leif nderssonATor
Sekreterare
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Sammanfattning

frågor,specifika98ställer iSKB FUD-program tre ansersom man
önskar fåsynpunkter på. SKBfåsärskilt angelägetdet att

iKBS-3-metodenenligtdjupförvaring ävenklarlagt om0
prioriteras;den metodskallfortsättningen somvara

vi SKBdet underlagråd angåendesynpunkter och tarsom0
platsundersökningar;platser förfram infor valet av

i kommandeskall ingåvadsynpunkter och råd somom0
miljökonsekvensbeskrivningar.

ochkapiteli 3dessa frågorbehandlarKASAM rapportens

Helhetsbedömning

det SKBreaktorinnehavarna,bedömerKASAM att genom av
hartillfredsställande98, påupprättade sättFUD-program ett

kärntekniklagen. KASAMsenligtskyldighet 12 §fullgjort sin
med den harsålundahelhetsbedömning överensstämmer som

yttrande.redovisats i SKIs
projektnationelltkärnavfalletSlutförvaringen är ett menav

alltför höghittills ianläggningar,lokaliseringenvad gällerhar, av
kommunal nivå.angelägenhethanterasgrad kommit att som en

bevakarlöpanderegeringenangelägetdetKASAM attsomser
undersöker olikaochlokaliseringsprogramutvecklingen SKBsav

Iokaliseringsarbetet.istödja och kommunernamöjligheter SKBatt
vissa villkorställaregeringen börvidareKASAM attanser
vidare underplatsundersökningar seplatser förinför valSKBs av

platsundersökningar.Underlag förrubriken



prioriteradKBS-3 metoden-

Nollalternativet, inte vidta den planerade åtgärden, kan baraatt
i bli lösning.nollalternativ vår tid. kan inte slutligDetettvara en

Ett uppskov med motiveringen den internationella utvecklingenatt
inom och leda devetenskap metodik kan till bättre lösningar än

inom räckhåll, kan enligt åsikt inte försvaras.KASAMsärsom nu
KASAM vidare, det inte meningsfullt för SKBär attattanser

bedriva utvecklingsarbeten djupförvaring inågot änannategna
svensk berggrund. Transmutation avfallsnuklider före slutför-av
varingen kan lång sikt bli alternativ, i så fallett enmen som
biprodukt eventuell användning acceleratordrivna kärn-av en av
reaktorer energikälla. Transmutation förutsätter docksom en ny en
omprövning den landnuvarande inställningen i vårt tillav upp-

kärnkraftarbetning kärnbränsle och till användninganväntav av
överhuvudtaget. sammanställning arbetsläget inom områdetEn av
kan dock befogad, stående inslag i framtida FUD-ettvara som
rapporter.

valet mellan slutförvaring i byggt förvar inom denI överstaett
kilometem berggrunden och slutförvaring i djupa borrhålav

byggdakilometers djup, förordar bestämt detKASAMänmer en
forvaret. valet mellan olika utforma sådant förvarI sätt att ett
förordar KASAM KBS-metoden.

tillstyrker ochKASAM ändå SKB Systemanalysgöratt en en
säkerhets- och funktionsanalys slutförvaring i borrhål.djupaav

funktionsanalysenoch kommer emellertid inte bliSäkerhets- att
lika väl underbyggd, de säkerhetsanalyser redovisats försom som

ställasKBS-metoden, lika höga säkerhetskrav måste till sistmen
därföralternativ metod. enligt KASAMsDet äräven en

uppfattning viktigt i sin utredning också redovisarSKBatt
innehålletomfattningen och i det kommerFoU-program, attsom

för slutförvaring borrhål skall kunna analyserasbehövas i djupaatt
och bedömas på med KBS-metoden likvärdig grund. börSKBen
också uppskattningar tid och de krävs fördengöra av resurser som

genomföra detta och kostnaderna förFoU-programatt av
programmet.



platsundersökningarUnderlag för

möjligtkommerdet intekonstaterarKASAM attattatt urvara
vilkenbeträffandesäkra slutsatserförstudiematerialet dra några

forstudiematerialetutpekas ivilka de platsereller somsomav
eftersomdjupförvar,förförutsättningarnade bästaerbjuder ett

mycketdjupet kommerförhållandenainformationen att varaom
därförföreslårbegränsad. KASAM att

fältkontrollprogram,medkompletterassamtliga förstudier ett0
fortfarandeundersökningsprogram,detaljeratdvs. ett sommer

provborrningar;genomföraskan utan
i detutgångspunktmedplatsundersökningsskedetsjälva0 -

95-i FUD-programsjälv tidigareförslag SKB presenteratsom
översiktligtdärinledandei tvåindelas ettetappetapper; meren

därefterochtvå platsergenomförs flerborrningsprogram än
platsundersökningar påkomplettaomfattarandra etapp somen

platser.tvåminst

villkor införställerregeringenocksåföreslårKASAM att som
skalltill SKIplatsundersökningar SKBförvalet platser attav

skallföretagetsamlade underlag utgöraöverlämna det ansersom
platsundersökningar. Dettaförval platsergrund för SKBs av

98komplettering FUD-Programutformasunderlag kan avensom
motsvarandeoch påKASAM sättoch granskas SKI, SSI somav

granskningenresultatetDärefter börgäller för FUD-program. av
till regeringen.överlämnas

miljökonsekvensbeskrivningpåKrav

hur dediskuterarelativt utförligtanledningfunnitharKASAM att
miljökonsekvens-miljöbalken 1998:808ireglerna omnya

skall tolkasförkortningen MKBanvändsoftabeskrivningar --
komplexitetkärnavfallsfrågansAnledningenoch tillämpas. är att

och tydligkravställer högakontroversiellaoch öppennatur en
beslutsprocess.



Med miljöbalken har klarheten ökat hur arbetet medom
miljökonsekvensbeskrivningar, innefattande bl.a. formerolika av

utgångspunktsamråd mellan de berörda, skall bedrivas. KASAMs
detta regelsystem självfallet kommer tillämpas,är näratt attnya nu
förberederSKB ansökan få uppföra vissa anläggningaratten om

syfte slutförvara svenskamed det använda kärnbränslet från detatt
kämkraftsprogrammet.

strategiska miljöbedömningar

Det fors i internationella fora debatt behovet ett systemen om av
med s.k. strategiska miljöbedömningar. KASAM attmenar
kombinationen prövningde reglerna i miljöbalkennya avav om

medupprättade miljökonsekvensbeskrivningar, systemetsamt
särskilda granskningar kärnkraftsindustrins forsk-offentliga av

syftetnings- och utvecklingsprogram i det väsentliga motsvarar
med s.k. strategiska miljöbedömningar.

den innebörden begreppetHärtill kommer närmareatt av
miljöbedömning inte sig i svenskstrategisk finns definierad vare

regeringsuppdraglag eller i gällande EU-rättsakter. eventuelltEtt
sådanttill myndighet eller särskild kommitté driva ettatten

begreppförfarande skulle dels kräva innebörden dettaatt av
ansvarsför-klargörs uppdragsgivaren, dels skapa oklaraav

skyldig-hållanden och därmed reaktorinnehavarnasSKBgentemot
kärntekniklagen. skulle sannoliktheter enligt 12§ Förfarandet

den redan inledda platsvalsprocessen.fördröja och försvåra
sålunda inte det finns behov införaKASAM kan att att nyase av

aktualiserasformer för granskning och samråd kring de frågor som
98.FUD-Programgenom

regler "zztökat sanzråd medTillämpning miljöbalkensav om
miljökonsekvensbedömning"

vägledandevill peka på betydelsefullt område därKASAM ett
fortsattauttalanden från regeringens sida kan underlätta den

platsvalsprocessen.



MKB-förfarandeformelltgäller tidpunktenFrågan när ett
samrådutökatinkluderavilket kommerkap.enligt 6 4-5 att

inledas.miljökonsekvensbedömning börmed
formelladetförordarSKIkonstaterarKASAM attatt

miljökonsekvensbedömningsamråd medutökatförfarandet med
företagetlänsstyrelseaktuellanmäler tillSKBinleds attattgenom

länet. SKIsinomi kommunplatsundersökningpåbörja enavser
miljö-samrådsforfarandet kringbehovetuppfattning attavom

linje meditidigt liggerpåbörjaskonsekvensbeskrivningen
detleda tillförslag kanprincipiella SKIsKASAMs attsynsätt.

miljökonsekvens-medsamrådmed utökatförfarandetformella
tidplan fördenpåbörjas år 2001skulle kunnabedömning om-

följas.efter kanarbetarförstudierna SKBsom
regiskett iarbetedeterfarenheternabakgrundMot somavav

i Kalmarlänsstyrelsenochkommunhand Oskarshamnsi förstaav
Nationelledenerhållitserfarenheterdelän samt genomsom

föraemellertid KASAMkärnavfallsområdet villsamordnaren
samråds-formelladettatidigarefram tanken ännu start aven
SKBregeringen börförfarande. KASAM attatt uppmanamenar

län däri samtligalänsstyrelsernadiskussion medredan tanu upp
förfarandepåbörjaförutsättningarnaförstudier bedrivs ettattom

miljökonsekvensbedömning. Detmedsamråd väsent-med utökat
förutsättningarhuruvida praktiskaklarhetdet skapasliga är att nu

föreskriver.miljöbalkensamrådoch detför den insynfinns som

utvecklingsarbeteforsknings- ochVillkor för fortsattaSKBs

har KASAMplatsundersökningarförunderlagavsnittetI om
platsundersökningarplatser förgrunder valetvilkadiskuterat av

börregeringenföreslagithar därske.bör KASAM även att
förplatserkommande valetvillkor inför detutforma ett av

skallmed innebörden SKBplatsundersökningama presenteraatt
grund förskallföretagetunderlaget utgöradet samlade ansersom

valet.
iframskall SKBunderlagdettabör ingåvillkoretI tasatt av

förstudiekommunema,alltsåberörda kommunersamråd med



länsstyrelser och centrala statliga myndigheter. Till samrådet skall
företaget också inbjuda företrädare för allmänheten. Samrådet
skall långtså möjligt ansluter tillgöras vadsättett som som
uttalas i förarbetena till bestämmelserna i miljöbalken utökatom
samråd med miljökonsekvensbedömning. Det bör tydligt framgå

villkoret syftet säkerställa alla rimliga synpunkteräratt att attav
på underlagets fullständighet har kommit fram och tagits hand.om

beskrivningEn hur detta samråd har gått till bör därför ingå iav
företagets redogörelse. Villkoret bör innehålla konsta-även ett
terande vad åsyftas inte heltäratt utanav som nu en ny process en
komplettering inför viktigt beslutssteg i platsvalsprocessen.ett

förResurser olika frivilligorganisationer

bakgrundMot den betydelse samrådet med miljöorganisa-av som
tioner i miljöbalken, bör det bör skapasövervägasges nu om
former för stöd till dessa organisationer på nationell nivå så deatt
lättare ska kunna den roll de tilldelats i miljöbalken.utöva som
KASAM det politisk avvägningsfråga bedömaäratt attmenar en

miljöorganisationer på central nivå har sådanom en
representativitet och legitimitet fåde bör stöd med detta syfte.att

därför förDet tidigt för KASAM konkret föreslå hur fråganär att
bör lösas.

tekniska barriärernaDe

Med tanke korrosionsforskning kopparmaterial bedrivitsatt
under tjugoårsperiod det önskvärt SKBär att presenteraren en
bred vetenskaplig översikt uppnådda resultat.över

konstruktionskriterierDe för bränslekapseln redo-SKBsom
visat detaljerad lista kravpå kapseln skallrepresenterar en som
uppfylla. finnerKASAM kraven väl genomtänkta och rimligt
kompletta.



angeläget specificeraför kapseln detPå ärsätt attsamma som
dessakonstruktionskriterier buffertmaterialet och redovisa hurfor

uppfyllda.anses vara
tillgängliga i aktuellakompletta kapslar börjar bliNär nu

tillverkningsteknik, bördimensioner och framtagna med planerad
korrosion ochmaterialens bekräftas med avseendeegenskaper

möjligt.realistiska betingelsermekaniska egenskaper under så som
Ãspölaboratorietplanerade fullskaleförsöken i kommerDe att ge

värdefull information.
ochkänslighet för dimensionerHela konstruktionskonceptets

betydandetoleranser bör analyseras inte minst med tanke att ett
svälltryck erfordras for bentoniten ska fungera tänkt sätt.att

tillslutningen ovanförVidare bör inverkan packningsgrad vidav
bentoniten får givetvis inte relaxerabelysas. Svälltrycket genom

anslutande tunneln.bentoniten sig uppåt denröratt mot
bentonitendiffusionen i ochDet viktigtär att genom av

radionuklider frånochnaturliga komponenter i grundvattnet av
vattenmättnads-, tryck- ochbränslet studeras vid de temperatur-

med rimligaförhållanden kan råda i bentonitbufferten ochsom
tillståndsvariabler.variationsområden for dessa och andra Det är

kommalikaså viktigt undersöka hur sådana kan attatt processer
tidsskalanpåverka bentoniten i bufferten och i återfyllningen och

och denför etablerandet kemisk jämvikt mellan bentonitenav
omgivande berggrunden.

Berggrunden

till kriterier förkomplett förslagSKB att presentera ettavser
viktiga lokaliserings-berggrunden. gradering bör dåEn göras av

grund-faktorer/kriterier homogenitet, spricksystem,bergart,som
betydelse förvattentlöde geokemi m.fl. efter derasoch -kemi,

säkerheten.
forbasiska bör avskrivas värdbergartbergarternaDe ettsom

djupförvar framförallt referensperspektiv.sett ettur



kani tektonisk linsLokaliseringen djupförvar s.k.ett enav
kommandeeftersom eventuellaalternativ,övervägas ettsom

i svaghetszonernadeformationer kan komma runtatt tas ut
linserna.

jord-berggrund ochmellanFörhållandena i övergångszonen
aktiverasforskningsområde behöverlager försummatär ett som

ochutströmningför grundvattnets in- ochgrund dess betydelseav
grund-medradionukliderför utströmningen transporterassomav

vattnet.
tunnelsystemdriftperioden medlångaDen stortöppetett

förhållandena kringhydrokemiskainverka dedjup kommer att
övervaknings-för ochdjupförvaret. bör planeraSKB mät-ett

med uppgiftdriften och efter förslutningenunder attprogram
hydrokemiskagrundvattenegenskaper och detdekontrollera om

etableras isäkerhetsanalysenförutsatts itillstånd i djupberget som
förväntad takt.

imetalljoner ochkvarhållning radioaktivaInfångning och av
barriär-betydelsefullt inslag i djupforvaretssprickväggarna är ett

sorptions-undersökabörfunktioner. SKBKASAM attanser
framförallt medviktigaste metalljonernaför demekanismerna

sekundära faser och redoxprocesser.utfállningavseende på av
grund-i djupamikrobiell aktivitetforskning områdetSKBs

internationellt genomslag.fåttnivå och harhåller högvatten
forskningpåminna densammanhangetvill i detKASAM somom

mineraltekniken ochinomanvändningpågår mikrobers somom
forskningsområde.beröringspunkter med SKBshar

Biosfáren

deuppfyllakananalysera hurmåsteKASAM SKBatt mananser
iorganismeroch andramänniskankraven skydd avnya

framför fåsittbehöver ändrapraktiken, och hur attprogramman
behövs.det underlag som

98i sitt yttrande FUD-rapportkonstaterarSSI över att
förvar fortfarandeförslutetmoniteringen kring öppenärett en

det gällerviktig frågadettafråga. KASAM närär attatt enanser



angelägetinformation till allmänheten. Detsaklig är attge
sina krav.myndigheterna formulerar

Säkerhetsanalysen

de fyra delarnaindelar förvaret isin systembeskrivning SKBl
integeosfár. indelningkapsel, buffert och Dennabränsle, är

barriär, återfyllningenfinns ytterligareuttömmande. Det aven
inflytande förvaretskan fåtunnlar och schakt, stortsom

viktig delåterfyllningen såfunktion. KASAM utgöratt avenanser
skall behandlasden i säkerhetsanalysensystemet att som en

de fyradel förvaret med likvärdig betydelsesjälvständig somav
övriga delarna.

Äspölaboratoriet
Äspölaboratoriet tillgång i FUD-verksamhet. SKBSKBsär storen

inte gjortväl. finner SKButnyttjar denna tillgång KASAM att
utvecklings-forskningsuppgifter ochnågra förbiseenden i valet av

demonstrationförestående medarbeten. De nära avproven
få betydelse förbarriärfunktioner deponeringsteknik böroch stor

och för skapa tilltrofastställande kriterier for deponeringen attav
slutförvardriftentill förmåga genomföraSKBs ett utanatt av

missöden.
förbereda forvarsprototypenrekommenderar SKBKASAM att

Äspölaboratoriet tjugo årför längre tidsperiodvid än attgenomen
minst femtio år ochdimensionera utrustningen för livslängd aven

tids-provtagningar med så långtplanera deponeringar och ett
perspektiv.
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Allmänna kommentarer den vetenskapligaom

informationen

konstaterar omfattande forskning högKASAM det äratt en av
kvalitet bedrivs det svenska kärnavfallsprogrammet.inomsom

skulle fick komma bredareKASAM dock resultatengärna att ense
ökad publiceringkrets vetenskapssamhället tillgodo,av genom en

vetenskapligai internationellat.ex.
ökade krav ställsKASAM SKB ävennoterar utatt att ge

publikationer for bredare allmänhet ochanpassade SKBatten
kraven frånutforma sin rapportering så den tillgodoseratt attavser

alla mottagargrupper.
framhåller inte lyckatsSKB i 98FUD-program att man

djupforvar forförmedla realistisk beskrivning vilka risker ettaven
kärnbränsle skulle innebära för människor och miljö. KASAM

tillsaknar i analys orsakerna och förslagFUB-programmet en av
vad for åtgärda detta problem.SKB göra attavser



inledande kommentarer1

Bakgrund1

inrättades ârkärnavfallsfrågorråd forStatensKASAM som--
medMiljödepartementetvetenskaplig kommitté inom1985, är en

käm-avställningkärnavfall ochutreda frågoruppgift att avom
myndig-vissaregeringen ochoch lämnatekniska anläggningar att

heter råd i dessa frågor.
detill regeringensiguppgifter ingårKASAMsl att yttra om

demonstrationoch FUD-för forskning, utvecklingprogram
slutförvaringbehandling ochbeträffande kärnavfalletsprogram

Svensk Kämbränsle-bolagkärnkraftsföretagen sittsom genom
tredje år.skallenligt laghantering SKBAB vartavge

yttrande FUD-programFöreliggande KASAMs överutgörrapport
september 1998.presenterade i slutet98, SKB avsom

harYttrande till regeringen 98FUD-program ävenöver avgetts
har99:15. SKIkärnkraftinspektion SKI RapportStatens somav

yttrande från Statensyttrande infordratunderlag för sitt äveneget
remiss-fyrtiotal andraoch drygtstrålskyddsinstitut SSI ett

intresseradei april 1999. Deninstanser. yttrandeSKIs avgavs
yttrande.delrekommenderas SKIsävenatt ta av



l2

1.2 KASAMs yttrande

SKB ställer i FUD-program 98 specifika frågor, for vilkatre man
det särskilt angeläget få synpunkter. l F UD-program 98attanser

s. 22 det särskilt angelägetsägs fåäratt att
klarlagt djupförvaring enligt KBS-3-metoden iäven0 om
fortsättningen skall den metod prioriteras;vara som
synpunkter och råd angående det underlag fram infor0 tarsom
valet platser för platsundersökningar;av
synpunkter och råd vad ska ingå i kommande miljö-0 om som
konsekvensbeskrivningar.

Dessa frågor har diskuterats i varsin arbetsgrupp inomtre
KASAM och behandlas i kapitel 3 och i föreliggande4 rapport.

De övriga kapitlen i behandlar olika delar detrapporten av
föreslagna FUD-programmet, såsom det i huvud-presenteras

och i den underlagsrapport till FUD-program 98rapporten som
benämns Detaljerat for forskning och utveckling 1999-program
2004. För de specifika delarna harFUD-programmetmer av
arbetet delats så KASAM-ledamöternas specialkunskaperattupp
kunnat utnyttjas på bästa Ansvaret for framtagningsätt. av
underlag till de olika kapitlen framgår nedanstående listaav

Kapitel Huvudansvarig författarenr
2 Nils Rydell sammankallande i arbetsgrupp
3 Leif AnderssonTor sammankallande i arbets-

grupp
4 Olof Söderberg sammankallande i arbetsgrupp
5 Willis Forsling, Nils Rydell, Rolf Sandström
6 Willis Forsling, Gert Knutsson, Nils Rydell,

Jimmy Stigh
7 Sören Mattsson, Anneli Salo
8 Göran Andersson, Nils Rydell
9 Nils Rydell
10 Britt-Marie Drottz Sjöberg, Leif AnderssonTor
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dettasamtliga avsnitt ibakomstår dockHela KASAM
yttrande.

tillyttrandeprimärt skrivenDenna är ettrapport rege-som
utformahaft ambitionenringen. Samtidigt har KASAM att

läsbar förskallsådantpå sätt att rapportenrapporten ett vara en
för kärnavfallsfrågor.allmänhet med intressebredare

dock medblirtill 98kommentarer FUD-programKASAMs
diskussionsavsnittblandning allmänt hållnanödvändighet en av

frågor.specifikt tekniska Dettaavsnitt behandlaroch mersom
för densvårlästadelar vissa kapitel kanmedför att somvaraav

respektive teknikområde.inte insatt iär

Allmänt1.3 FUD-programmetsom

utveckling

förredovisat sitttredje århar sedan 1986SKB vart program
och övrigt långlivatdet använda kärnbränsletslutförvaringen av

första ochkärnkraftverken. två 1986avfall från de svenska De
har titelnFrån och med 1992hade titeln FoU-program.1989

arbetet övergått iför markeraändrats till FUD-program, att att en
konstruktion och ansök-detaljundersökningar,fas där plats- och

inkapslingsanläggninglokalisering och driftningar av enom
omfattade.infalla under de sexårsperioderskulle som programmen

tids-bedömde i sina yttrandenKASAM över attprogrammen
med tids-huvudsakliga problemetplanerna orealistiska. Detvar

yttrandesammanfattade i sitt FUD-planeringen KASAM över
tvåorden: kanmed "SKBs95 s. ll ses somprogramprogram

omfattar åtgärderutvecklas parallellt.delar behöver Den enasom
andrabefogenheter, denkan genomföra inom sinaSKB egnasom
drivasutomstående för kunnafordrar medgivanden attparterav

konstaterade också 95vidare." "FUD-programKASAM att:
i arbeten detta slag SKBsredovisar värdefulla framsteg egnaav

pilotverkstadprovtillverkats ocharbeten. Bränslekapslar har en
kapslaroförstörande provningför förslutning och ärav

Äspölaboratoriet produktiv."Verksamheten vidkontrakterad. är



omdömeDetta kan denna gång SKB-delenupprepas om av
med den skillnaden pilotverkstaden-programmet att som numera

kallas kapsellaboratorium i drift och arbeten harär att startats-
Äspölaboratoriet.förvarsprototyp i anslutning till andraDenen

delen har inte gjort framsteg,motsvarande på tidäven om senare
ökat intresse kan skönjas från kommuner delta iett attnya

lokaliseringsprocessen.
planerarSKB redan innevarande år 1999 ha tillverkat 8-9att

provkapslar och inom den period omfattar haatt programmet
Ãspö-deponerat sådana provkapslar i förvarsprototypen vid

laboratoriet. Dessa arbeten har betydelse for verifieringenstor av
slutforvaringsmetoden vad gäller de tekniska barriärerna, denmen
återstående verifieringen, berggrund erforderlig kvalitetatt av
finns tillgå och får användas för slutförvaringen måste ocksåatt
komma till stånd. Slutförvaringen nationell angelägenhetär en

har hittills i alltför hög grad kommit hanterasattmen som en
angelägenhet på kommunal nivå. KASAM det angelägetser som

regeringen löpande bevakar utvecklingen lokalise-SKBsatt av
ringsprogram och undersöker olika möjligheter stödja SKB ochatt
kommunerna i lokaliseringsarbetet.

1.4 KASAMs helhetsbedömning

bedömerKASAM reaktorinnehavarna, det SKBatt genom av
upprättade FUD-program tillfredsställande98, harsättett
fullgjort sin skyldighet enligt kärntekniklagen.12 § KASAMs
helhetsbedömning sålunda med den haröverensstämmer som
redovisats i SKIs yttrande.

SKB har i FUD-program ställt frågor98 återges isomtre ovan
avsnitt 1.2. KASAMs synpunkter med anledning dessa treav
frågor synpunkter i övrigt det framlagdasamt programmet
innehåller antal påpekanden bör beakta i sitt fortsattaSKBett som
arbete. börHär särskilt liksomKASAM SKInämnas att anser- -

i samlad formSKB bör det underlag liggaatt presentera som avses
till grund för val platser for platsundersökningar. underlagDettaav



godkännas regeringenbör granskas myndigheter och ettav av
valet dessalikartat gäller för innanFUD-programmensätt avsom
granskningplatser sker. lämpligt åstadkomma denna seEtt sätt att

använder sin möjlighet enligtvidare avsnitt 4.3.3 regeringenär att
för fortsattakärntekniklagen ställa villkor den12 § att upp

målsättningverksamheten. skall kunna uppnå sinOm SKB egen
välja platserna för platsundersökning under kanår 2001,utatt

underlaget tillsSKB knappast med FUD-vänta nästaatt presentera
villskall föreligga, dvs. den september KASAM30 2001.program

peka möjligheten regeringen erbjuder redovisningenpå SKBatt att
i form tilli stället sker komplettering 98FUD-.program somav en

kan färdigställas och granskas vid tidigare tidpunkt.en
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metodprioriteradKBS32 en-

Bakgrundl

kärnkraft-tvingadeshösten 1976villkorslagen tillkomNär
sluthanteringen detmetod förtill tidigt valföretagen ett avav

projektorganisationKraftföretagenskärnkraftavfallet.högaktiva
inventeringsnabbgjordeKärnbränslesäkerhet, KBS, aven

föll utformning medslutförvaringsmetoder. Valettänkbara en
vertikala hål i tunnel-placerade icylindriska avfallskapslar ett

berggrunden.djup i den svenskanågra hundrapå meterssystem
avslutadeföreslagits den just AKA-metod hade tidigareDenna av

utredningen.
tillståndden söktei villkorslagen påKravet att taatt en nysom
metod för hantering"helt säker"reaktor i drift måste redovisa en

kvarstodkärnavfalleti driften uppkomnaoch slutförvaring detav
från 1977,första KBS-rapportenoförändrat till 1984. Den som

bränslet,från upparbetninghögaktivt avfallgällde förglasat, av
tredjeoch 1983följdes andra 1978KBS-rapport omenenav

befintligt skick. Någonkärnbränslet islutförvaring det användaav
ifördes inte dessaalternativa metoderingående diskussion ommer

rapporter.
metod inomstadium måste väljatidigtSKBNär ettman som

från börjanteknikområde kunde inte göra systema-ett nytt enman

Del Kapitel l0, "Förut-och radioaktivt avfall, lI.kärnbränsleAnvänt
avfall i svenskhögaktivt fastförvaringsättningar för slutlig av

Aka-utredningen, Stockholm 1976.Betänkandeberggrund". av
SOU 1976:31.
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tisk genomgång olika strategier, metoder och utformningar.av
Kunskaperna olika tänkbara metoder skilde försig mycket.om
Kraven på bevis för metods säkerhet exceptionellt högaär nären
det gäller sluthanteringen högaktivt kärnavfall. Sverige hadeav
och har inte de vetenskapliga, tekniska och ekonomiska resurser

skulle behövas för driva flertal alternativ för sluthante-att ettsom
ringen till likvärdig kunskapsnivå. Internationellt samarbete
hjälper bara delvis, eftersom de deltagande länderna har olikamen
förutsättningar för avfallsarbetet.

enlighetI med den lagen kärnteknisk verksamhet 1984,nya om
har iställetSKB, för återkommande KBS 1-3,rapporter typav
redovisat sitt FoU-program tredje år med början 1986. SKBvart
har hållit fast vid KBS-metoden, gjort ingående utredningmen en

WP-Cave sedan den dåvarande Kämbränslenämnden gjortom en
preliminär utredning och rekommenderat SKB fortsättaatt
studien. WP-Cave förvaringsmetod ursprungligenär en som
utvecklades konsulter inom Företaget Widmark Platzer. Denav
beskrivs kortfattat i avsnitt 2.6.

Inriktningen KBS-metoden5 har medfört forsknings-att
koncentrerats kring sådana frågor haftprogrammet störstsom

betydelse för verifieringen denna metod. Eftersom forskningenav
gällt egenskaper hos berggrunden varierande djup och hos
möjliga barriärmaterial, resultatenså ändå i utsträckningär stor
tillämpliga på andra utforma byggt förvaräven inom densätt att ett

kilometern vår berggrund. Så länge forsknings-översta av

7 WP-Cave. Assessment of Feasibility, Safety and Development
Potential. SKB, Sept 89. SKB TR 89-20.
3 Performance and Safety Analysis of WP-Cave Concept. Kristina
Skagius, Christer Swemar. SKB 89-26.TR
4 Projekt.NAK WP-Cave theReport Research and Developmenton
Stage May 1984 October Boliden1985. WP-Contech AB, 85.Novto
SKN Report 16.
5 finnsDet olika upplagor KBS-metoden, 2 och Det skiljerav som
dem främst kapselkonstruktionen. Den kapselkonstruktionenär senaste är
den fjärde eller femte i ordningen. detta kapitelI används därför namnet
KBS-metoden numrering utom i citat.utan



i anläggningarinte innebar några investeringarstörreprogrammet
specialkonstruerade alternativfrågan inteför KBS-metoden var

kapsel-högaktuell, den inrättatdet SKBär när ettmen nu
ilaboratorium och i färd med bygga förvarsprototypär att en

Äspölaboratoriet. deanslutning till Härtill kommer att nya
miljö-bestämmelserna bl.a. miljöbalken upprättandei om av

konsekvensbeskrivning alternativredovisningar.innehåller krav
synpunkter påSKB ber också FUD-program 98mottagare av om

fort-frågan djupförvaring enligt 3-metoden iKBS ävenom
sättningen skall den metod prioriteras.somvara

för slut-Ursprungligen värderades olika möjliga metoder
hanteringen utifrån deras säkerhets-kärnbränslet enbartav

till kunskaps-egenskaper och hur tilltro kunde sättasstor som
beslutunderlaget. Efterhand tidpunktema för definitiva omsom

metod och lokalisering slutförvaringen ryckt så harnärmare,av
frågor fåttetik, politik, opinionsbildning och beslutsprocessom
ökad betydelse. val metod, projektorganisationen KBSDet av som

ochursprungligen gjorde utifrån huvudsakligen vetenskapliga
tekniska kriterier, därför granskas i belysning debehöver nyaav
krav tillkommit.som

och kriterier2.2 Krav

Valet strategi och metod kraven på avfallshante-avgörsav av
ellerringen. kan etiskt, politiskt, säkerhetsmässigtDessa vara

ekonomiskt motiverade. viktigaste överordnade kraven,De som
ställts diskussionernai strategi och metodval och KASAMom som
ansluter sig till, är:

2.2. använda kärnbränslet eller restproduktema från någonDet
behandling bränslet skall slutförvaras inom Sveriges gränser.av

radioaktiva2.2.2. kort- och långsiktiga isoleringen deDen av
får beroendei avfallet från biosfären inteämnena attvara av en

förutsatt måsteenstaka spridningsbarriär fungerar Detsätt.



finnas sådan kombination spridningsbarriärer isolerings-atten av
kravet tillgodoses någon barriärerna skadasäven om av
flerbarriärprincipen.

2.2.3. Hela för hanteringen det använda bränsletsystemet av
skall optimeras med avseende stråldoser generations-över

Allmänheten i vår tid hargränserna. till begränsningrättsamma av
och kollektivdoserna de bor i recipientområdet iperson- som som

någon framtid.

2.2.4. Slutförvaret får inte för sin säkra funktion efter förslut-
ningen kräva någon långsiktig tillsyn eller återkommande under-
hållsåtgärder.

2.2.5. Slutförvaringen skall genomföras med hänsyns-även
tagande till kostnaderna.

2.2.6. Hela sluthanteringen måste självfallet uppfylla de krav på
strålskydd och säkerhet uppställs myndigheterna ochsom av
fastställs regeringen.av

Ä tertagbarhet

KASAM tidigt till diskussion frågan etiskttog ettupp om
förhållningssätt till slutförvaringen. Kärnavfallet inteär ensamt om

innehålla långvarigt miljöfarliga radioaktiviteten iatt ämnen, men
avfallet skapar särskild Därför ställs särskilt höga kraven oro.
säkerheten i slutförvaringen, fullkomlig säkerhet är ettmen
ouppnåeligt mål i all verksamhet kan få konsekvenser isom
framtiden. Beslut slutförvaringen blir därför beslut underom
osäkerhet. fortgåendeDen utvecklingen inom vetenskap och
teknik kan reducera aldrig eliminera denna osäkerhet. vårHarmen
generation besluta och genomföra slutförvaringenrätt elleratt nu,

det riktigare överlåta beslutetär våra kunniga ättlingaratt mer
Å andra sidan har vi vältra och arbete vårarätt överatt ansvar-
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tillkomsti avfalletsdelaktigaefterkommande, eller vi ärär som
bortkomstsjälva for dessskyldiga helaatt ta ansvaret

siggenerationslutsatsKASAMS använtär att avsomen
enligtverifierautveckla ochkärnkraften har skyldighet att en

kärnavfalletfor sluthanteringentillgänglig kunskap säker metod av
den inte berövaSamtidigt börrättighet genomföra den.och att

ochkunskapermed sinafrihetenframtida generationer att
sådanti sitt intresse. Ettsitt ochvärderingar handla under ansvar

slutförvarettill kravförhållningssätt leder logiskt attett
möjligheterbedrivs såoch deponeringsarbetetutformas attatt
deponeradedetfor generationer återtaframtidabevaras att

åtgärder, fårfrånskall ha avståavfallet. Eftersom de också rätt att
inte försämrasskyddsförmågafunktionssäkerhet ochslutförvarets

återtagning.förbereds for eventuellförvaretatt enav
reparerbarhettankarhelt i linje med deliggerDetta synsätt om

KASAM framförde redan 1987.som

nivåerpå olikaAlternativ2.3

prioriteringciterade frågainledningsvispå SKBsEtt avomsvar
förutsätterslutforvaringendet fortsatta arbetet medmetod i en

lämpligtkan därvidalternativ.genomgång tänkbara Det attvaraav
ordning:i hierarkiskoch diskutera alternativensortera en

Strategiska alternativ.0
prioriterad strategi.Alternativa metoder inom en0

metod.utföranden prioriteradAlternativa av en0

alternativStrategiska2.4

Åtminstone internationellai detstrategier harfem olika övervägts
kärnavfall.högaktivtsluthanteringenidéutbytet avom

utskjutning i rymden.Kvittblivning2.4.1. genom
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2.4.2. Deponering i otillgängliga områden på vår planet, exempel-
vis under Antarktis istäcke eller i havsbottensediment på stort
djup.

2.4.3. Slutförvaring avfallet djupt i kontinental berggrund.av ner

2.4.4. Kärnteknisk omvandling, transmutation, avfallet för attav
reducera dess farlighet.

2.4.5. Långtidslagring det använda bränslet i övervakatettav
förvar i avvaktan den fortsatta utvecklingen andra strategiskaav
och tekniska alternativ, det s.k. noll-alternativet.

Kommentarer

2.4.1. Utskjutning i rymden kommer sannolikt aldrig bliatt en
riskfri kvittblivningsmetod, skulle kunna genomföras i någonsom

skala.större

2.4.2. Deponering under Antarktis istäcke eller i djupa havsbotten-
sediment skulle kräva internationellt samförstånd inteett som
verkar möjligt nå inom överskådlig tid.att

2.4.3. Slutförvaring i kontinental berggrund förstahands-är
alternativet i samtliga länder redovisat för slut-som program
hanteringen långlivat kärnavfall. Anledningen naturligtvisärav
dels berggrunden nedanför några hundra djup denatt ärmeters
långsiktigt stabila miljö finns tillgå inom landsmest att ettsom

jurisdiktion, dels den geovetenskapliga forskningenatt gettegen
inte fullständigt underlag förän analyser möjligaett gott om av

framtida förändringar i denna miljö. okunskapDen kvarstårsom
kan kompenseras "djupförsvar", dvs. berggrundens för-attgenom
måga isolera de radioaktiva i avfallet från biosfarenatt ämnena
kompletteras med serie ytterligare barriärer spridningmoten av
dessa ämnen.
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Bestrålning avfallet för eliminera, eller åtminstone2.4.4. attav
halve-minimera dess innehåll radioaktiva med långämnenav

förespråkare.ringstid, transmutation, alternativ har Enär ett som
metod skall bl.a. ingå iredovisning kunskapsläget för dennaav

ställning tillbeslutsunderlaget det franska parlamentet skallnär ta
ochslutförvaringsmetod år för närvarande ovisst2006. Det är om

någon sådan metod kan bli tekniskt genomförbar och vilkennär
förbättring avfallets åstadkommas.långtidsegenskaper kanav som

Forskning denna metod bedrivs i många länder, bl.a. USA,om
Ryssland, Frankrike och Sverige. Forskningen harJapan, ett
tillräckligt inomvetenskapligt värde motivera sinaförstort att

ikostnader. blir metoden skallLäget prövasett annat om
industriell skala. kommer sannolikt bli mycketDå kostnaderna att

värderas till,högre vad metoden kanän nyttan omav
transmutationen endast skulle användas för kärnavfallsbehandling.

forskningen innehållet långlivadeDessutom måste ha visat att av
radionuklider avfallet grad, ochi kan reduceras i väsentlig att
metoden exempelvisinte leder till andra svårbemästrade problem,

betydande mängder svårhanterligt kortlivat avfall,änger av om
eller fården personal sköter transmutationsanläggningenatt som

kollektivdoser de kollektivdoser kan hosstörre än man spara
framtida generationer. Transmutationens framtid ligger antagligen

deni kan bli energikälla behövs i sådana delaratt en som av
världen där förnyelsebara energiformer inte räcker för behoven.

Detta alternativ kan alltså endast komma i fråga i förening med
alternativ 2.4.5.

2.4.5. Långtidslagring bränslet övervakat förvar kani ettav
kombineras med de övriga Långtidslagringen kanstrategierna.
dock inte slutlig lösning, eftersom den förutsätter attses som en
framtida samhällen många generationer beslutsfattaregenom av

likakänner för kärnavfallet vår generation gör.ett stort ansvar som
kontinuerligt,måste sina samhällskriser ochDe oavsett egna

politiska för och denprioriteringar, sörja de ekonomiska resurser
myndighets- tillsynsstruktur för övervakadoch behövs, attsom en



lagring skall bli minst lika säker den slutforvaring vårsom
generation kan genomföra. FörutsättningenDen inte rimlig.är

Redan förlängd mellanlagring avvaktani på atten nya
kunskaper och teknologi skall leda till bättre metoder kanny en
allvarlig konsekvens. Utvecklingen fruktbar idé tillav en en

utprovad teknik decennier, tekniken skall fylla denärtarmogen,
anspråk ställs hantering och slutförvaring högaktivtsom av
avfall. Under tiden hinner den kompetens inom kärnavfallsområdet

finns hos myndigheter, kärnkraftföretag, SKB, universitetsom nu
och konsulter skingras. Om dessutom kärnkraften avvecklatsatt
under tiden och avfallsarbetet sparlåga blir arbetsområdetsatts
ointressant och får ingen nyrekrytering. överblickEngagemang,
och detaljkunskaper finns riskera avveckla dennaAtt attnu. resurs

dåligt alternativ.är ett

KASAMs slutsats strateginom

Slutsatsen sig själv. endaDet strategiska alternativ står tillger som
buds vår generation skall fullt För sitt kärnavfall ärta utom ansvar
slutförvaring djupt i berggrunden, och denna skall enligtner
kriterium ske inom2.2.1. vårt lands Omgränser. ansvaretovan
skjuts kommande generationer kan transmutation elleröver
förvaring i djuphavssediment inte uteslutas priori, detta fåra men
inte påverka prioriteringen metod i SKBs måsteSKBav program.
bedriva sitt så, möjligheten komma till beslutatt attprogram om
slutförvaringen inte uppskjuts längre vad för fåkrävsän attsom
underlag För och samförstånd beslutet.om
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Alternativa metoder inom den2.5

prioriterade strategin, slutförvaring i
berggrunden

olika principer för isoleringen de radioaktiva iTre ämnenaav
kärnavfallet från biosfären har i svenskaövervägts rapporter om
slutförvaring i berggrunden.

Slutforvaring2.5.1. i borrhål på djup.1000änmer ca m
2.5.2. Slutförvaring i byggt förvar till djup.på 400 1000ett m

Sluttörvaring2.5.3. i bergrum.torra

Kommentarer

lockandeDet med slutförvaring mycket djup2.5.1. på ärstora
Föreställningen det finns för grund-undre dengränsatt en
vattenrörelse drivs infiltration från markytan ochsom av av
höjdskillnader i Nedanför den skulle grund-terrängen. gränsen

i så fall stationärt, skulle finnasdvs. det inte någotvattnet vara
utbyte mellan det djupa grundvattnet och det rörliga grundvatten

infiltrerar, sipprar fram i bergsprickor och slutligen stigersom upp
till markytan igen. Alltså inga radionukliderkan fråntransporteras
avfallet till biosfáren. Slutförvaringen skulle bli säker.helt

Borrtekniken För diametern myckethossätter övre gränsen
djupa borrhål, för närvarande enligt800 SKB. Dettaca mm
begränsar för de tekniska barriärerna, samtidigtutrymmet som

För högre bergtryck, högre salthalter och högre omgiv-utsätts
ningstemperatur i det byggda förvaret. Säkerheten kommer iän

kanskehögre, avgörande, grad enbart berggrundensberoatt av
egenskaper. kan få karaktären enbarriärsförvar.Förvaret ettav

kärnbränslekapslarDe deponerats kilometerspå någrasom
djup i kan svårligenborrhål återtas i oskadat skick. Dettaett

också gälla högrekommer i eller mindre grad, de fastnar iatt om
borrhålet Deponeringstekniken visas såmåstevägen ner. vara
robust detta inte inträffar.att
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befararDe, det använda reaktorbränslet någon gång iattsom
framtiden kan komma tillgripas för tillverkning kärnvapen,att av
kan svårigheten återta bränslet avgörande fördel medattse som en
detta alternativ. Enligt uppfattningKASAMs dock redan ettger
byggt förvar på några hundra djup tillräckligt skyddmeters ett mot
tillgrepp i illegalt syfte. finns andra framställaDet klyvbartsätt att
material, antagligen lättare kan undgå internationell över-som
vakning och dessutom bättre råvara för kärnladdningar.som ger en

slutförvaring2.5.2. En i den del berggrunden, där grundvattnetav
kontinuerligt i sprickor, kräver de radioaktivaomsätts öppna att

i bränslet isoleras från biosfären med hjälp ellernågonämnena av
några barriärer, till bränslet för grundvattnetspärrar vägensom
och till biosfären för radionukliderna. Sådana "tekniska"vägen
barriärer underlättar lokaliseringen slutförvar. skallBergetettav

bra, det behöver inte felfritt.vara men vara
tekniska barriäremaDe anordnas i sådant antal och sådant

förvaret skall uppfylla säkerhetskraven eftersätt ävenatt en
allvarlig skada på någon barriärema.av

deponerade bränsletDet kan återtas från byggt förvarett
åtminstone förvarettills försluts och förseglas. några utförandenI
kan förvaret fungera mellanlager med luftkylning detettsom av
deponerade bränslet innan förvaret återfylls och försluts.

det inte2.5.3. Om finns grundvattennågot i bergrum därett
kärnbränsle förvaras, kan de radioaktiva inteämnena transporteras
därifrån. bergrum kanEtt hållas inträngandetom attgenom
grundvatten samlas och mark-till någon recipient iupp pumpas

metod kräverDenna naturligtvis löpande tillsyn och skötsel.ytan.
bergrum kan i principEtt också hållas dettorrt, om omges av en

s.k. hydraulisk bur, fångar tillrinnande grundvatten ochsom upp
avleder det till dräneringskanal, i sin tömsturen som genom
självfall till lägre liggande recipient. förutsätterDetta atten
förvaret placeras i berg, åtminstone på sida tillett gränsarsom en
mark ligger lägre bergrumsnivån. I så fall kräverän torr-som
hållningen ingen skötsel.
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godaegenskaper,svenska urberget har någraDet som ger
använda kärn-slutförvaring detförutsättningar för säker aven

Avfallsformen,utformar förvaret.hurbränslet, oavsett uran-man
påberggrund. berorDettadioxid, finns mineral i vår atttyp avsom

cirkulerargrundvattensvårlöslig i deturandioxiden är som
deflestadjupare.eller Deförvaringsdjupet, 400 ännumeter av

driftenbränslet undertillkommit iradioaktiva ämnen avsom
grundvattnet.djupasvårlösliga i detkärnkraftverken, ocksåär

deantingende radioaktivahar många ärämnena,Dessutom av
sorbera,häfta fast,benägenhetsvårlösliga eller lättlösliga, atten

i bergetsmåsprickorsig ieller letamineral i sprickväggarna
finnsgrundvattenfinns rörligtdär detinnanför sprickväggen. Men

frånradioaktivamöjligheter for deockså ämnena transporterasatt
svår-begränsasmängdernabiosfären,tillförvaret även avom

grund sorptionen.går långsamtlösligheten och transporten av

byggda förvaretDet

hindratidigareförvaretdet byggdaIdén med nämnts, attär som
förbyggaradioaktiva spärrarämnen atttransport genomav
ochtill bränsletinte skall kunnaså dettagrundvattnet trängaatt

till berget.skall kommainte kunnade radioaktivaså utämnenaatt
djupbränslet såplaceraborrhålenldén med de djupa är stortatt

uppåtinte sigeller åtminstonestationärtgrundvattnet rör motäratt
markytan.

radioaktivaisolera debyggda förvarets förmåga ämnenaDet att
ingående med KBS-analyseratsbiosfären harbränslet fråni

gjortsAnalyserna harunderlag.byggt förvarutförandet ett somav
berggrundendatabarriärer och medtilltänkta tillverkademed om

data fråntypområdesundersökningar ochvid SKBsuppmättssom
Äspö. nås,grad säkerhet kanhögtyderAnalyserna att omaven

någrakvalitet finnsdentillgång till berggrundfårSKB somav
fårbarriärernatillverkadeoch debättre typområdena,de omav

kvalitet.förutsatt
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djupaDe borrhålen

Det svårare bildaär sig någon uppfattning deatt djupaom
borrhålens motsvarande förmåga. finnsDet inga data från djup
mellan 2000 och 4000 i typisk svensk berggrund Siljansringenm

särpräglad och fåär data från djupa borrningar i berggrundannan
liknar vår. Det finns inte heller någon genomarbetadsom typ-

beskrivning sådant förvar. Därför måste diskussionenettav
begränsas till några principiella frågeställningar

Lika höga krav måste ställas bevisföringen för säkerheten i
djuphålsförvaret ställts KBS-förvaret. djuphålsförvaretlsom
ställs kravet i första hand bevis för grundvattnet kommeratt att

isolerat från biosfären under mycket lång tid, eftersom detvara är
svårare installera robusta, långlivade tekniskaatt barriärer i det
djupa borrhålet i det byggda forvaret.än Utrymmet i sidled är
mindre och omgivningen aggressiv.mer

Det måste finnas någon för hur djuptgräns vatten, som
infiltrerar från markytan, i berggrunden.tränger börDet ocksåner

längre tid för det rörliga grundvattnetta fullborda sitt kretslopp,att
längre ned det innan det vändertränger uppåt igen. Ju längre tid

grundvattnet uppehåller sig i berggrunden, tid har det sigmer
lösa saltbildande deatt omkringliggandeämnenut mineralen.ur

Men salthalten beror inte enbart uppehållstiden, den berorav
också bergarterna. När allmän regel observerarav attman som
grundvattenprover från djup saltaretagna grundaärstora än prov,
så bekräftar detta det allmänna räcker inte förresonemanget, men

fastställa hur gammalt ochatt det stillaståendeärvattnet ärom
eller i rörelse. finnsDet inget entydigt samband mellan ålder och
salthalt, och det integår långsam rörelsemätaatt en genom

Ävenkortvariga mätningar. gammalt grundvatten kan rörligtvara
och på uppåt.väg

Dessutom det deponerade bränslet resteffekt. Denavger stora
bergvolymen mellan borrhålen på 2-4 km djup kommer värmasatt

resteffekten. Värmen lyftkraft grundvattnet. Om grund-av ger
och jämnt stillaståendenättvattnet behövs inte mycket värmevar

för det i rörelse. fortsätta Hur detatt stiger beror drivkraftenav
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för-vidden, lutningendvs.hur framkomligoch samtvägen är,
grundvattnet följer.sprickorbindelsen mellan de

för detoch kostnadernaomfångetkan inte bedömaKASAM
genomföras förmåstegeovetenskapliga forskningsprogram, som

följdfrågorfrågor. och deprincipiellaklarhet kring dessaskapaatt
komp-iefterhandbrukar dyka tränger ettmansomuppsom
förunderlagfinnas gedigetmåstelicerat problem. Det ett en

förvartillstånd anläggafårsäkerhetsanalys, innan SKB ettatt av
till de plats-få lokalt samtyckeocksåmåstedenna SKBtyp.

sådant underlag.för framundersökningar behövs att etttasom
Än enligtslutförvaringvadmindre kan bedömaKASAM en

kosta.metod kommerdenna att

bergrumTorra

bergrummet dränerasförutsätterSlutförvaring i bergrum atttorra
före-självdränering. Detavlopp hjälpvia något utan av pumpar,

kommervisa, självdräneringenemellertidfaller svårt attatt att
igendräneringskanaleni tusentals årfungera sättsutan att av

omöjligt hävdablockeras, ocheller utloppetavlagringar attattatt
kommande istid. Torrafungerar under olika skedenden av en

använda kärnbränsletha, detkan utmärktabergrum att omvara
metod för slut-inte godtagbarlångtidslagras,måste ärmen en

förvaring i svensk berggrund.

utföranden byggtAlternativa2.6 ettav

djupforvar

för utform-förutsättningarmiljöer olikaOlika geologiska ger
Även har miljöden endastförvar.ningen byggt attett ensomav

utformanaturligtvisberg, kanfall hårt, kristallinti vårttillgå,
bygga säkertOlika möjligheterolikaförvaret på sätt. ettatt

Sverige,förutom iberggrund har i många år,i kristallinslutförvar
tid iochKanada och Schweizi Finland,studerats senare
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ytterligare länder. Från dessa studier kan exempeltre ges som
skiljer sig vad gäller bygga förvaretsättet och anordnaatt
spridningsbarriärer kring bränslet.

2.6.1. Förvar KBS-typav
2.6.2. Långa tunnlar
2.6.3. WP-Cave

Kommentarer

2.6.1. Förvar KBS-typ. Bränslet fördelatär många kapslar.av
Varje kapsel sin lerbarriär. Kapslarna integörsomges av egen
längre vad krävs förän bränslestavarna och fyllsattsom rymma
inte med bränsle än på understigeratt temperaturenmer ytan
100 C. Varje kapsel med sin lerbarriär placeras i hål borras isom
transporttunnlamas sidoberg.

2.6.2. Långa tunnlar. Bränslekapslama placeras längs transport-
tunnlarnas längdaxlar. Därigenom kan kapslarna tjockaregöras
och längre i KBS-typen.än Varje kapsel fler bränsle-rymmer

Kapslarna blir färre ochstavar. materialkostnaderna lägre.
Tunnlama återfylls med lera bildar barriär försom en gemensam

tunnel.alla kapslarna i en

2.6.3. WP-Cave.Bränslet fördelat kapslar,är placeras i ettsom
kanalsystem i bergvolym bäddas i lera. Bergvolymenutan atten
i sin helhet lerbarriär fungerar för helaomges av en som som en
förvaret grundvattenspärr. sinI hittills utveckladegemensam mest
form byggs WP-Cave-förvaret så, uttagstunneln föratt spräng-

bildar spiral och utanför lerbarriären och påruntmassoma en om
så fungerarsätt s.k. hydraulisk bur reducerarsom en som
grundvattenrörelsen innanför buren.
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bedömningKASAMs

måttligtslutförvarbyggthossäkerhetenlångsiktiga ettDen
förvarethurdelsberggrunden,delsberodjup kommer att avav

vilketväljabarriärer. Etttekniska sättmed attoch inredsutformas
meddemjämföraprioriteras,bör ärutförandenolika attsomav

berg-i vårförhållandenatillkanväl detill hurhänsyn anpassas
grund.

alla djup.påochuppsprucket vattenmättaturbergSvenskt är
medökarsprickordärför "torra"ochhoppressadeAndelen

grundvattenrörligtmedsprickordjup,ökande öppnamen
undersökt.hittillsSKBdjupdened tillförekommer största som

och byggskonstrueras ärförvaret attmålsättningarna närEn av
frånskyddasskallmöjligtså långtbarriärernatekniskade

och diameterlängdmindreJugrundvatten.påverkanskadlig av
har, destodemomkringlerbufferten/lerbarriärenochkapslarna

bergetpartieri ärdemplaceradetlättare bör att somavvara
grundvattenomsättningbetydandemed någonsprickorfria från

målsättning.dennauppfylladärmedoch att
iplacerasskall kunnakapslarnaförförutsättningEn2. attannan

layout,dessutformning,förvaretsbergpartiersprickfria är att
desådanai bergetförhållandenalokalatill dekan anpassas

ikartläggaskan inteAlltgång.arbetetsundersigvisar vara
detaljundersökning.förväg vid en

för hante-betydelsetyngd harochdimensionerKapslarnas
kapslardeponeringen. Lättarevidförvaretdem iringen gerav

hantering.och säkrareenklare

förordarförvarbyggtmetodutförandevalet ettl avav
metodKBS-metoden. DennaprioriteringfortsattKASAM aven

denMetodenfördelar.flera ärbedömningenligt KASAMshar
tör-tillutformningenmöjlighetgällervadbästa att anpassa
förplatsenpåsigde visarsådanaberggrundenihållandena vara

innesluts ibränsletMetoden byggerslutförvaret. att en
bentonit-omgivandemedkapselmodulkompaktutrymmessnål. -
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buffert. De små dimensionerna är det gällernärgynnsamma att
placera avfallsmodulen i homogent bergsparti.ett Bränslet upp-
delas många kapslar vilket fördel i ochär med mindreatten en
mängd bränsle för grundvatten och det går hålnärexponeras om

kapseln. Varje deponeringsmodul placeras strålningsmässigt
isolerad från alla andra moduler. Detta underlättar deponeringen i
angränsande hål och vilken åtgärd helst, exempelvis åter-som
tagning, kan behöva i efterhandgöras med redan depo-som en
nerad kapsel. Den inte minst betydelsefulla fördelen är att ett
slutförvar enligt KBS-metoden uppbyggtär antalett stortav
likadana moduler måttliga dimensioner. Detta underlättar till-av
verkningen kapseln, bufferten och hanteringsutrustningenav samt
demonstration och verifiering hanteringen avfallet iav av en
förvarsprototyp måttliga dimensioner.av

2.7 Slutsatser prioritering metod iom av

SKBs fortsatta arbeten

Slutforvaringssystemet måste i varje del och helhet uppfyllasom
högt ställda krav säkerhet och strålskydd. Något bästa
tänkbara samtliga aspekter dock orealistisktär föreställaur att
sig.

Nollalternativet, inte vidta den planerade åtgärden,att kan bara
nollalternativ i vår tid.ett Det kan inte bli slutligvara en

lösning. Ett uppskov med den planerade åtgärden kan bli
påtvunget, SKB får svårigheter med verifiera sin metodom att
eller det inte går komma till beslut i lokaliseringsärendena.att
Ett uppskov med motiveringen den internationella utveck-att
lingen inom vetenskap och metodik kan leda till bättre lös-
ningar dem inomän räckhåll,är kan däremot enligtsom nu
KASAMs åsikt inte försvaras. Väntan kommer bli fleraatt
decennier lång, och vinsten i form bättre lösning kanskeav en
inte faller den kompetensut, finns för hanteramen attsom nu
problemen riskerar förloras under tiden.att
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övrigt detförvaringsstrategier ioch ärhanterings-tänkbaraAv
tid bedrivaöverskådliginommeningsfullt för SKBinte att egna

svenskdjupförvaring inågotutvecklingsarbeten änannat
slutförva-avfallsnuklider föreTransmutationberggrund. av

i så fallalternativ,sikt blikan långringen ett som enmen
acceleratordrivnaanvändningeventuellbiprodukt avenav

förutsätterTransmutationenergikälla.kärnreaktorer en nysom
i vårt landinställningennuvarandedenomprövningdock aven

användningtillkärnbränsle ochupparbetningtill använt avav
arbetslägetsammanställningöverhuvudtaget.kärnkraft En av

stående inslag ibefogad,dockområdet kaninom ettsomvara
framtida FUD-rapporter.

denförvar inombyggtslutförvaring i överstamellanvaletI ett
. borrhåli djupaoch slutförvaringberggrundenkilometern av

detbestämtförordar KASAMdjup,kilometersänmer en
olikautformasförvar kansådant sätt,byggda förvaret. Ett

förordarmellan dessavaletavsnitt 2.6. Idiskuteras isom
verifieraför SKBåterstårKBS-metoden. Det attKASAM att

barriärernatekniskainstallera deochtillverkadet går att -
denna delsååterfyllningenochbentonitbuffertenkapseln, att-

förnödvändigade egenskaperfårbarriärsystemet är attsomav
avseendemedgodtasskall kunnai sin helhetslutförvaret
nyligen in-strålskydd. Detfunktionssäkerhet ochpåkraven

påbörjadeoch deOskarshamnkapsellaboratoriet ivigda
Äspölaboratorietiinreda förvarsprototypmedarbetena att en

arbete börverifrkation.sådan Dettaförförutsättningar enger
åren. Omdeunderiprioritet SKBs närmastehög programges
väsentligtibrister någotskulle visaverifikationdenna

åtgärdenförstabör denbarriärs funktion,avseende i någon vara
KBS-metodensinomproblemetlösaatt ram.

sedanändamångaifrågasattsKBS-metoden harEftersom av. fortfarande ifrågasätts,ochpubliceradesförstaden rapporten
metod,alternativredovisaunderlåtaknappastkan SKB att en

kravinnehållermiljöbalkendenallrahelst nyasom
miljökonsekvens-medi sambandalternativredovisning att en

byggtutförandenAnnorlundabeskrivning ettupprättas. av
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förvar kommer inte kunna ha några såatt annorlunda egen-
skaper de någraär egentligaatt alternativ. Djuphålsförvaret har
väsentligen annorlunda egenskaper och mekanism fören annan
säkerheten. SKB kommer under perioden 1999-2004 att
genomföra Systemanalys och säkerhets- och funktions-en en
analys slutförvaring i djupa borrhål FUD-programav 98,
underlagsrapporten 130. KASAM tillstyrker SKBs. göratt en
sådan utredning. Säkerhets- och funktionsanalysen kommer
emellertid inte bli lika väl underbyggd,att de säker-som
hetsanalyser redovisats för KBS-metoden, lika högasom men
säkerhetskrav måste till sist ställas på alternativäven metod.en
Det därför enligtär KASAMs uppfattning viktigt SKB i sinatt
utredning också redovisar omfattningen och innehållet i det
FoU-program, kommer behövas för slutförvaringatt isom att
djupa borrhål skall kunna analyseras och bedömas på meden
KBS-metoden likvärdig grund. SKB bör också göra upp-
skattningar den tid och de krävs förav attresurser som genom-
föra detta FoU-program och kostnaderna förav programmet.
Dessa uppskattningar behövs för de, har ställningatt att tasom
till frågan redovisning alternativ i MKB och i andraom av
sammanhang, skall få uppfattning vad det kommeren attom,
kosta få tvâ metoderatt välja mellan iatt ärende där detett
ställs så höga krav redovisningarna i detta fall.som
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förUnderlag3

platsundersökningar

förratillkommentarerKASAMs3.1

FUD-pro grammet

det förra FUD-program-granskning SOU 1996:101KASAMs av
platsvalsfaktorer-utmynnade vad gäller95,FUD-programmet, -

stil.med kursivnedanåtergesfyra slutsatser 40-41. Dessai s.
beträffandekommentarernågraEfter varje slutsats KASAMger

områdena sedan dess.aktuellaskett inom deutvecklingden som

efterhand alltöversiktsstudier tillvidareutvecklabörSKB sina mer
begränsade onzråden.

intressetframhållitsammanhanghar i flera olikaKASAM att
enstakageologiska regionerborde inriktas änsnarare

berömvärdatid gjortocksåharkommuner. SKB senare
länsvisaantal regionalai formkompletteringar över-ettav

inforbakgrundsinformationvärdefullsiktsstudier, som ger en
Även förstudier ifåansträngningarplatsvalet. SKBs göraatt

kärnkraftskommunemade aktuellatillkommuner gränsar tresom
Östhammar med dennaligger i linjeOskarshamn ochNyköping,

översiktsstudiernamedinte valtskommunernaambition, även om
underlag.som
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SKB bor diskutera olika huvudalternativ for lokalisering, som ex.
fördelar och nackdelar med lokalisering södrai respektiveen

Sverige, eller kustnäraforvar respektive förvarnorra ett iett
inlandet. r

SKB har nyligen givit den begärda Nord/Syd-Kust/lnland-ut
R-98-l6. KASAM värdesätterrapporten den diskussion förssom

i SKBäven återhållsamrapporten, är det gäller dranärom att
slutsatser diskussionen.ur

SKB bör lokaliseringsfaktorernaprecisera liksom vilken
information kan få dem efter olika skeden iman om
platsvalsprogrammet.

Lokaliseringsfaktorer behandlas i relativt nyutkommen SKB-en
R-98-20. Rapportenrapport lägesredovisningär vaden avser

geovetenskapliga värderingsfaktorer och kriterier för platsut-
värdering och behandlar främst bergmekaniska och kemiska egen-
skaper. KASAM innebär värdefulltnoterar att irapporten ett steg

riktning ochrätt god beskrivning for de delområdenger en som
täcks i Rapporten informationrapporten. förväntasavser som
komma fram stegvis resultat förstudier, platsunder-som av
sökningar och detaljundersökningar.

SKB bör formulera särskilda kriterier för kapselnärzonen, dvs. de
bergpartier där deponeringstunnlar skall inredas.

Vad gäller denna fråga har KASAM inte kunnat finna SKBatt
några insatser.rapporterat KASAM har i olikaom nya samman-

hang, i sina yttrandent.ex. SKBs FUD-programöver 92 och 95,
framhållit betydelsen berggrundens förmåga inte baraav att
erbjuda stabil omgivningsmiljö fungeraävenutanen att som en
god barriär. I yttrandet FUD-programöver 95 KASAM bl.a.säger
s. 40:
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säkerhetsfunktiongodabarriärernastekniskaför deförutsättning"En
SKBegenskaperde godabibehållalångvarigt kanbufferten somär att

skyddasbuffertenkrävsdettaden.tillskriva För attsig kunnaanser
förändrakangrundvattnetisådanapåverkanfrån ämnen somav

möjligt isolerasså långtbehöverbuffertendvs.egenskaper,buffertens
högasålundaställerförvarethosSäkerhetengrundvatten.rörligtfrån

kapselnärzonen,borras,kapselgropardärbergpartierde menkrav
skall haplatsenformuleringövrigt. SKBsi attbergetmåttliga krav

kanslutförvaringenförförutsättningarsäkerhetsmässigagodamycket
höginnehållaskallförvarsdjuppåberggrundenförtydligas så, enatt

med lågbergblockgedignautsträckta volymerellerfrekvens av
inredas."kandeponeringstunnlarkonduktivitet, därhydraulisk

förplatserVal3.2 av

platsundersökningar

planering,enligt SKBsskall,förstudier5-10genomfördaEfter
Pâ dessaplatsundersökningar.s.k.förväljasplatsertvåminst ut

fåskallgenomföras förborrningarskall bl.a. attplatser enman
förvarsdjupettilltänktadetförhållandena påuppfattningbättre om

skallplatsundersökningarnaUtifrånmarkytan.under500ca m
medfortsättaplatsernaundersöktadesedan på enavenman
förvars-ned tillschaktöppninginkl.detaljundersökning ettav

ställer,kravdeuppfyllerplatsendärefter,ochdjupet manom
där.förvaretbygga

val, inteviktigtplatsundersökningar ärför ettplatserValet av
de kommunereftersomkommunerna,berördaför deminst som

sannoliktförstudiekommuner5-10varithafrånväljs attut en av
håll harkommunaltFrånkandidater.tvåblikommer att aven

förplatservaletviktigtdetframhållitsdärför är attatt av
såunderlag,likvärdigtochbrabaserasplatsundersökningar ett

väljsförutsättningar ut.har bästde kommunerdet blir somatt som
kunnabordevaldettahävdatKommunföreträdare har även att

påpekatdockharSKImyndigheterna.frånmedverkanmedgöras
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det material finns i forstudierna inte den karaktärenatt ärsom av
med hjälp detta kan rangordna forstudiekommunernaatt man av

med avseende vilken säkerhet skulle kunna uppnås vidsom
bygge djupförvar i respektive kommun. instämmer iKASAMav
SKIs bedömning. heller harInte SKB hävdat tvâ platser med dcatt
bästa säkerhetsförutsättningarna skulle kunna plockas fram ur
förstudiematerialet.

sittI yttrande SKBs FUD-program 95 konstateraröver
KASAM s. 39:

inser"KASAM svårigheterna med grunda successivt ochatt ett
systematiskt val platser för platsundersökningar enbart förstudierav

geologiska och andra säkerhetsmässiga faktorer, eftersomav
förstudiema endast mycket begränsad informationger en om
egenskaperna på förvarsdjup inom studerade områden. vidFörst en
platsundersökning kan få information för platsspecifikaman
säkerhetsanalyser."

3.3 Diskussion förslag tillSKBsav

urvalsgrunder

innehållerFörstudierna mycket viktig och värdefull information
de aktuella kommunerna, den informationen gäller fram-om men

förallt de samhälleliga förutsättningarna och översiktligen
geologisk karakterisering baserad på befintliga geologiska kartor
och vad från markytan. de geologiska för-Omman ser
hållandena djupet har ingen direkt information i för-man
studierna i de fall SKB tidigare utfört undersökningar inomutom
kommunen ifråga. Bedömningar grundvattenforhållandenaav
baseras huvudsakligen uppgifter dels från översiktliga liydro-
geologiska kartor, dels från brunnsarkiv, vilketSGUs innebär att
informationen gäller grundvatten förvarsdjup.

diskuterar iSKB FUD-program avsnitt98 6.4 exempel
faktorer skulle kunna ligga till grund för urval minst tvåettsom av
platser för platsundersökningar. Nedan diskuteras och kommen-

dessa punkter i och ordning.teras tur
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Långsiktig .säkerhet

förstudierapporter,i de preliminäraAlla skuggade områden som
vidarelämpliga föridentifieratsföreligger, harhittills SKB somav

uppfyllaförutsättningarha godastudier och SKB attanses av
har gjortsinga borrningarlångsiktig säkerhet. Eftersomkraven

varierande gradfinns enligt 98-förstudierna, FUD-programi en-
förvars-egenskaperberggrundensosäkerhet beträffandeav

väljaskallframhållerdjupet ca 500 SKB närm. att manman,
förstudierna, måsteidentifierats iolika områdenmellan de som

och vilkaosäkerheterdessabedömning hur ärgöra storaen av
osäkerheter ocheliminera dessabehöver förinsatser göras attsom

framför fåkomma behövasvilka insatser kan ettattattsom
förligga till grundskall kunnatillräckligt bra underlag, ettsom

anfördetaljundersökning.plats för SKBval att ettav ensenare
väljasosäkerheter därvid börområde med fåhomogentstort

påpekarområde.och heterogent SKBframför mindreett mer
jämförelsematerial har relevanstillgången tillockså annatatt som

gjorda säkerhets-eventuellt tidigarerespektive områden ochför
för valet.bedömningar också kan ha betydelse

områdenaförstudierna identifieradede iKASAM ärattnoterar
tillräckligt brabygger påresultat SKBs attresonemang somav

varje svensk kommuntorde finna i såberg att gott somsom
förstudier, fort-urbergsskölden.den svenska Deligger som

erfarenhet kärn-kommuner medfarande har aktualitet, avavser
Östhammar Nyköpingochverksamhet Oskarshamn,teknisk

Hultsfred.Tierp ochgrannkommuner till dessanågrasamt
Även skulle gårimligt detfinner detKASAM attattatt anta

djupförvartillräckligt bra plats förlämplig ochfinna etten
tillgå. Dockdär urberg finnsmånga håll i landet, att anser

plats-för fullständigaunderlaget för valet platserKASAM att av
i följande två avseenden.undersökningar behöver kompletteras

kompletterandeutför delföreslårKASAM SKB mät-att en
genomförasdel dessa kanvad förstudierna.ningar gäller En av

gransk-föreslog i sinför s.k. fältkontroller, SKlinom somramen
och SKB redanavseende 95nings-PM FUD-program genom-som

aktuella platserna. sådantde Ettfört på några mätprogramav



40

omfattar detaljerad geologisk kartering områdena, inkl.en mer av
kartläggning sprickzoner. Därtill skulle viss informationav om
förhållandena djupet-på fortfarande borrhål behöverutan att tas

kunna erhållas geofysiska undersökningar, främstupp genom-
s.k. reflexions-seismik. Visserligen kan inte någon särskilt sofisti-
kerad information förhållandena på 500 djup påräknasom ca m
med denna teknik, viss information kan fås hur det utmen om ser
under markytan. En relativt enkeltparameterannan som man
kunde skaffa sig uppfattning uranhalten i berggrunden,ären om

har betydelse för byggbarheten underjordsanläggningensom av
mer detta nedan under avsnittet teknik och säkerhet underom om
driftskedet. Till del kan sådant kompletterandestor ett mät-

genomföras med mark- eller flygburen utrustningprogram som
utnyttjar geofysiska mätmetoder.

Därtill KASAM det fördel SKBatt storanser vore en om -
givetvis fortfarande med berörda kommuners medgivande kunde
genomföra inledande platsundersökningar så de tidigare harsom
beskrivits i FUD-program 95, avsnitt 9.4 på fler 2 platser,än
kanske på platser.3-5 Därigenom skulle valet minst tvåsnarare av
platser för fullständiga platsundersökningar bli bättre underbyggt.
Det från förstudier till platsundersökningarstora skullesteget
därmed kunna två mindre vilket borde fördeltas steg,som vara en
för de berörda kommunerna, samtidigt det skulle förbättra detsom
teknisk/naturvetenskapliga underlaget för urvalet. denl inledande
platsundersökningen ingår bl.a. FUD-program 95, 131 tvåatts.
borrhål, 700 respektive 1000 djupa, i det aktuellatasca m upp
området för något säkrare bild de geologiska ochatt ge en av
hydrogeologiska förhållandena vattengenomströmning m.m.

därtill god information desamt vattenkemiska förhållan-en om
dena.

KASAM inser tillfullo lokaliseringsprocessen för djup-att
förvaret fråga och blötts längeär i dialogstötts med bl.a.en som
förstudiekommunema, det mycket viktigt denäratt att processen

politiskt väl förankrad, inte minstär i de berörda kommunerna, och
därför inte skall ändringar i denatt göra KASAMsman processen.

förslag inledande skede platsundersökningarna skulleatt ettom av
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omfatta fler två platser, kan inte uppfattas frånän ett avstegsom
den för sin delKASAMär överens attprocess som man om. anser
Förslaget tekniskt endast innebär precisering i den tidigarerent en
Föreslagna KASAM inser emellertid det kan bliattprocessen. mer
tungarbetatju fler kommuner skall ställning till frågantasom om

tillåta platsundersökningar. KASAM ändå detta måsteatt attmenar
de fördelar kan förväntas med den här föreslagnavägas mot som

bredare platsundersökningarna, dels innebäransatsen av som en
minskad risk hamnar mindreavsevärt lämpliga platseratt man

med platsundersökningarna och dels det tydligare för samtligagör
förstudiekommuner varför vissa dem föreslås vidare tillav

i lokaliseringsprocessen.nästa steg
KASAM det också angeläget SKB, efter genomfördaattanser

platsundersökningar, har möjlighet visa väsentligt bättreatt att
egenskaper hos berggrunden inte kan påräknas håll iannat
landet. Detta viktig fråga trovärdighetssynpunkt både förär en ur
berörda kommuner och övriga, kommenteras ytterligaresom
nedan under avsnitt 3.4.

Teknologi och säkerhet under driftskedet

SKB förutsättningarna för byggbarheten kommeratt attanger
utvärderas tillsammans med möjligheterna lösaatt transporterna
till och från djupförvaret. Förutsägbarheten vad gäller byggbar-
heten för ovanjordsanläggningen relativt god utifrån befintligtär
material, medan förutsägbarheten byggbarheten för underjords-av
delen relativt dålig. I FUD-program 98är områdenattanger man

det redandär finns lämplig infrastruktur värderas högre änen
områden saknar sådan.som en

Säkerhet och strålskydd under och vid djup-transporter
Ävenförvarsanläggningen viktig aspekt. detär en annan om

förefaller osannolikt platserna kommer skilja sig särskiltatt att
mycket från varandra i detta avseende, framhåller SKB varjeatt

kommerplats analyseras i detta avseende.ävenatt noga
ÄvenhållerKASAM i med dessa bedömningar.stort om om

inteKASAM hyser några farhågor vad gäller säkerheten vid
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kapslar med bränsle till djupförvaret,transporter inseranväntav
det praktiskt kan fördel kan finnaatt rent storman vara en manom

plats där behovet på eller järnväg blir så litetvägtransporteren av
möjligt. Dessa frågor diskuteras i kapitel i KASAMsäven ettsom

kunskapslägesrapport SOU 1998:68.senaste
Det också KASAMs uppfattningär redan tidigt bordeatt man

försöka bedöma storleken de eventuella problem med radongasav
kan i underjordsanläggningväntas olika platser. Omsom en

djupförvaret läggs i berg med hög uranhalt, kan detta leda tillett
mycket hög ventilationsnivå måste hållas i anläggningenatt en av

arbetsmiljöskäl. Denna ventilation kan behöva upprätthållas under
lång tid, vilket också kan påverka den hydrokemiska miljön. En
tillräckligt bra ventilation går givetvis alltid åstadkomma tillatt
priset energiförbrukning, frågan tillräckligtstörre ärav en men
viktig för uppmärksammas redan vid valet platser föratt av
platsundersökningar.

Mark och miljö

SKB anför det det finns fåär konkurrerandeatt gynnsamt om
markanvändningsintressen och djupförvar i det aktuellaettom
området kan förenligt med kommunens översiktsplan.anses vara
Vidare det platsundersökningarna kangynnsamt görasanses om
med liten inverkan på miljön. SKB framhåller också områdenatt
med ringa och kulturvårdsintressen bör värderas högre frånnatur-
markanvändningssynpunkt, och områden inte kräver långaatt som

på allmänna eller järnväg bör värderas högre fråntransporter vägar
miljösynpunkt. Vidare bör områden med bra möjligheter han-att

bergmassorna värderas högre.tera
KASAM har inga invändningar detta minimumEttsynsätt.mot

allmänna eller järnvägar givetvis klartransporter vägar ärav en
Fördel, redan diskuterats under föregående delavsnitt.som
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.Samhälle

Under denna rubrik framhåller opinion i denSKB positivatt en
aktuella kommunen förutsättning för etableringär etten av
djupförvar. Vidare till arbetskraftdet med tillgångär gynnsamt

djupförvarets behov ochexempelvis bergarbetarepassarsom
personal med kärnteknisk samhälls-utbildning. därKommuner

pekar långsiktigt stabil tillgång till arbetskraft, ochprognoser en
där vill till djupförvarsetablering för lokal ochtaman vara en
regional utveckling, bör, enligt uppfattning, värderas högre.SKBs

framhållerSKB förstudierna i inlandskommunernaäven att
och visadeStoruman Malå eventuella framtidaatt transporter av

kärnbränsle allmän eller järnväg människoranvänt väg oroar
bor i närheten tilltänkta påpekartransportleder. SKB attsom av

denna inte sakligt befogad den reell och kanäven är ärom oro
informationsinsatserkräva vid förläggning till kust-änmer en

kommun. Andra samhälleliga frågor betydelse enligt SKB,är,av
påverkan besöksnäring fastighetspriser, psykosocialoch liksom
påverkan.

instämmerKASAM inte helt i vad anför i dettaSKB samman-
hang. hållerKASAM med positiv opinion i kommunenattom en

mycket viktig faktor, för inte nödvändig, i den påär sägaatten
frivillighet baserade lokaliseringsprocess pågår. Tillgången påsom
arbetskraft djupförvarets behov bör däremot, enligtsom passar
KASAMs mening, inte tillmätas någon nämnvärd betydelse ur
projektets synvinkel. Alla de förstudiekommuner ärsom nu
aktuella har kärntekniskt utbildad personal i denantingen egna

ellerkommunen i grannkommunen. Tillgången till bergarbetare
rimligen inte tillmätasbör någon betydelse alls vid platsvalet. Som

motivering för detta kan KASAM exemplen med kärn-ange
kraftverken i Oskarshamn, Barsebäck, Ringhals och Forsmark,

byggdes någon betydande initial tillgång till sigutansom vare
anläggningsarbetare eller kärntekniker fråga.iorterna

Djuptörvarsprojektet inte heller den storlek det heltär ärattav
beroende långsiktigt stabil tillgång arbetskraft iav en

ikommunen fråga. KASAM bedömer detta projekt kommeratt att
bli intressant,så både tekniska innehållsitt och singenom genom
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långa utsträckning i tiden, det kommer kunnaatt attraheraatt en
intresserad arbetskraftsstyrka i framtidäven då störreen en
konkurrens arbetskraften kan råda. En allmänt god utbild-om
ningsnivå i kommunen dock viktig,är eftersom anläggning ettav
djupförvar kan dra tillväntas sig internationell uppmärksamhet
och därmed leda till krav på god service på många områden.

Några ytterligare synpunkter beträffande urvalsfaktorer

KASAM hade SKB igärna sinsett Nord-syd/Kust-att rapport
inland R-98-l6 hade försökt dra fler slutsatser för- ochom
nackdelar med olika förläggning djupförvaret, inte minst rentav av

Ävenpedagogiska skäl. värdefull diskussion förs iom en
så den i det interapporten, gårutmynnar prioritera sigatt att vare

de eller de södra delarna landet med avseendenorra av
förutsättningarna för lokalisering. Samma slutsats gäller fören
jämförande värderingar lokaliseringsförutsättningar i kustom-av
råden respektive i inlandet. Det lätt förståär SKB inte villatt att
dra alltför definitiva slutsatser i denna,rapporten som men man
borde kunnat lyfta fram några frågort.ex. har bäring på valetsom

platser för platsundersökningar. I diskuteras viktigaav rapporten
områden berggrund, grundvatten, klimatförändringar t.ex.som
perrnafrost och glaciation och strandförskjutningar. Rapporten
borde kunnat tillhandahålla tabell visar för vilka fak-t.ex. en som

kustläge kantorer bättreett väntas respektive för vilkasom vara
faktorer inlandsförvar kanett bättre.väntas vara

Bland sina föreslagna värderingsgrunder SKB attanger en
kustlokalisering kan ha fördelar vad gäller minskat behovt.ex. av

på eller järnväg.transporter väg kritiskeDen läsare frågar sig om
det möjligen finns någon faktor där inlandslokaliseringannan en
skulle bättre SKBpoäng. själv i Nord-syd/Kust-inland-ge anger

sådana faktorer,rapporten nämligenett jämförelsevispar mera
föränderliga grundvattenförhållanden som effekt strand-atten av
linjen förflyttas och möjlig förekomst salta grundvatten iav
kustnära lägen. KASAM inte detta exempel heltatt ärmenar
avgörande faktorer, det viktigt SKB i samband medattmen anser



45

inför valetlokaliseringsunderlagetsamladeframtagningen detav
få fram någotförsökerplatsundersökningarförminst platsertvåav

debl.a. utifrånvärderingsgrunder,väldefinieradeallsidiga ochmer
Nord-syd/Kust-inland-nämndai denförsresonemang som

rapporten.

frånmaterialAnvändning3.4 av

typområdesundersökningar
understryka detsammanhangvill i dettaKASAM även stora

geologiskagjordes i åttaundersökningardevärdet somav
Klipperås,sedanför år Sternö,utvalda typområden 20grunder ca

Gideå ochFinnsjön, Svartboberget,Fjällveden,Kråkemåla.
99i 98 s.påpekar också FUD-programKamlunge. SKB att

"jämförelseunderlag"användasstudier kommer närdessa att som
platsundersökningar skall väljas.förplatser

djupamellan och 16enligt 3typområden har SKBdessal --
hål medTotalt finns 84område.borrhål borrats st en samman-per

harsamtliga typområdenIlagd längd 45 000över meter. manav
ned tillde flesta håll ändadjup, påtill minstned 600borrat meters

700 800 meter.-
skallviss rollmaterial kan speladetta närFörutom att manen

förefalleri förstudiekommunernavilka platservärdera mestsom
bli mycketdet kommaplatsundersökningar, kanlämpade för att

genomförts.platsundersökningarnaefterviktigt även att
styrkadetplatsundersökningar kangenomfördaEfter vara en

de under-platserväsentligt bättrevisakunna änför SKB attatt
kani landet. Dettapåräknas hållinte kanplatsernasökta annat

förhållandena djupetkarakteriseringdengöras att avgenom
karakteri-med dejämförsplatsundersökningarnagjorts isom

vissaEventuellt kangjorts.tidigaretypområdenaseringar somav
typområdenas gamlaimätningar behövakompletterande göras

grunder, fårgeologiskavaltstypomrâdenaborrhål. Eftersom
resultatenvilkentill "standard"tillgångdetta sätt motenman

fråganför få påkan jämförasplatsundersökningarnafrån att svar
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de undersökta platserna tillräckligt bra, dvs.är väsentligtom att
bättre platser inte står finna på håll.att annat

KASAM vill med detta påpekande framhålla vikten deattav
gamla borrhålen behålls tillgängliga vissa kansamt att resurser
komma behövas för del kompletterandeatt göraatt mätningar ien
dessa. Likaså kan borrhålen i några dessa områden lämp-av vara
liga för monitering vissa kemiska grundvatten-parametrar,av
nivåer för få fram tidsserier företc., jämförelseratt mellan
"ostörda" områden och platsundersökningsområden/lörvarsområ-
det.

KASAM har för övrigt SKBnoterat att att presenteraavser
säkerhetsanalyser for Finnsjön och Gideå del i densom en
kommande säkerhetsanalysrapporten SR97.

3.5 Form för komplettering underlagav
för platsundersökningar

SKI föreslår i sitt yttrande till regeringen SKI Rapport 99:15 över
FUD-program 98 kompletteringar beslutsunderlagetatt för valav

platser för platsundersökningar fram med remiss- ochav tas
samrådsforfaranden. lämpligEn form för redovisningen enligtär,
SKI, SKB åläggs sammanställaatt kompletteringatt FUD-en av

98. Härefter skulle remissbehandling och granskning skeprogram
gäller försätt F UD-program.samma som

detI kompletterande materialet föreslår SKI det bl.a. skallatt
en samlad utvärdering slutförda förstudier och övrigt plats-ges av

valsunderlag med bedömning lämpligheten de platseren av av
redovisas i de förstudier ingår i underlagsmaterialet försom som

val platser för platsundersökningar. Förslag komplette-av om en
ringsomgång FUD-program 98 i yttranden frånäven bl.a.av ges
SSI och Oskarshamns kommun.

KASAM också fördelar med sådant förfarande, kanettser som
tid för SKB och berörda kommuner de så finnerge att om-

lämpligt tillsammans bl.a. diskutera de tankar bredareom en
i platsundersökningamas inledandeansats skede, KASAMsom
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regeringsbeslut medföreslårSKI att ettpresenterat ovan.
föreligga denbordekompletteringsådananledning senastav en
föreslår KASAMyttrandedettaavsnitt 4.3.330juni 200l. l attav

fortsatta arbeteförvillkor SKBsställerregeringen att ensom
kompletteringsådan görs.

Slutsatser

möjligtinte kommerkonstaterar detKASAM attattatt urvara
beträffande vilkensäkra slutsatsernågraförstudiematerialet dra

förstudiematerialetiutpekasde platsereller vilka somsomav
informa-djupförvar, eftersomförförutsättningarbästaerbjuder ett

mycketkommerförhållandena på djupettionen att varaom
därförföreslårbegränsad. KASAM att

fáltkontrollprogram,medförstudier kompletterassamtliga ett0
fortfarandeundersökningprogramdetaljeratdvs. ett sommer

provborrningar;genomföraskan utan
i detutgångspunktplatsundersökningsskedet medsjälva0 -

i 95-tidigare FUD-programsjälvförslag SKB presenteratsom
översiktligtinledande däriindelas två etapp ettetapper; meren

därefterplatser ochgenomförs på fler tvåborrningsprogram än
platsundersökningar påomfattar komplettaandra etapp somen

platser.tvåminst

m.fl.i förslaget från SKIocksåinstämmerKASAM att
platser förvillkor inför valetställerregeringen avsom

skall överlämnatillplatsundersökningar SKB SKIatt en
slutfördasamlad utvärderinginnehållerkomplettering avensom

form förplatsvalsunderlag. Fråganförstudier och övrigt om
avsnittbehandlas i 4.3.3.komplettering närmare
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på4 Krav

miljökonsekvensbeskrivning

utgångspunkterVissa4.1

vadoch rådsynpunkter98begär i FUD-programSKB om som
22. Sommiljökonsekvensbeskrivningar s.i kommandeskall ingå

bifogatFöretagetsynpunkter harför sådanaunderlag en
vid lokali-miljökonsekvensbeskrivning"Innehållsförteckning till

innehåll i MKB-Förslag tilldjupförvar" inkl.sering ettettettav
f.193dokument s.

MKBÃförkortatMiljökonsekvensbeskrivning, ofta är ett
enligt vissatillståndansökanskall ingå idokument omensom

sökandenssålundamiljöbalken 1998:808. Detbestämmelser i är
trädde i kraftmiljöbalkendokument. Innanfram dettataattansvar

bestämmelser i äldremotsvarandefannsjanuari 1999den l

i vissa ordsamman-kortformen° används endast MKByttrandedettal
det blandvidarenedan. uppmärksammasjfrställningar Läsaren att

antal begrepp,MKB-frågor har vuxit frammedarbetardem ettsom
Exempel pådefinition.alltid har giveninnebärd intenärmare envars

legaltalltsåmiljöbalken ochanvänds i äroch begrepptermer som
och beslutsamrådmiljökonsekvensbeskrivning", tidigtdefinierade är
miljökon-samråd medutökatmiljöpåverkanbetydande samtom

miljöbedömningbl.a. strategisksekvensbedömning. Andra ärtermer
program.och lmiljökönsekvensbedömning planerochSMB av
betydelse dei dennämndade förstyttrande användsdetta termernatre

Övriga används ibegrepp1998:808.i miljöbalkenhar getts en
sammanhanget.framgåtordebetydelse avsom
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lagstiftning. De gällande bestämmelserna hurnu om en
miljökonsekvensbeskrivning skall fram och vad den skalltas
innehålla dock detaljerade.är mer

Sedan några år har MKB-processen ochtermerna MKB-
förfarandet kommit spela roll i diskussionen lämpligatt storen om
metod och plats för slutförvaring kärnbränsle ochanvänt annatav
kärnavfall. Båda uttrycken syftar på förfarandet för fram detatt ta
dokument en miljökonsekvensbeskrivning skall ingå isom en
framtida ansökan tillstånd enligt såväl miljöbalken tidigareom
enligt motsvarande äldre lagstiftning kärntekniklagensom
1984:3 for få uppföra de kärntekniskaatt anläggningar som
kommer behövas.att

MKB-processen kan del den omfattandeettses som av
beslutsprocessen kring det slutliga omhändertagandet detav
använda kämbränslet. Det detta perspektivär utgångs-ärsom
punkten for KASAMs diskussion i detta kapitel frågor kringav
upprättande miljökonsekvensbeskrivningar. Avslutningsvis görav
KASAM några påpekanden detaljkaraktär i direkt anslutningav
till det presenterade förslaget till innehåll i MKB-dokument.ett

4.2 Beslutsläget vad skall regeringen-
ställning tillta

SKB har jfr avsnitt i1.2 detta yttrande begärt klarläggande
uttalanden regeringen rörande frågeställningar. kanDessatreav
sammanfattas med nyckelorden metodval, underlag inför val av
platser för platsundersökningar miljökonsekvensbeskriv-samt
ningar.

De nämnda frågeställningarna flytertre delvis i varandra.
KASAM fokuserar i detta kapitel på problematiken kring miljö-
konsekvensbeskrivningar utifrån perspektivet kärnavfalls-att
frågans komplexitet och kontroversiella ställer höga krav pånatur

och tydlig beslutsprocess.öppen För uppnå sådan tydligen att en
beslutsprocess fordras bl.a. det står klart för alla intresseradeatt
vilka kriterier kommer avgörande vid val platserattsom vara av
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hur platsvaletklartplatsundersökningar. måste också ståför Det
fattasskalloch vilka besluttill i verkligheten, avsomavses

sannolikt iplatsundersökningar,innan påbörjaSKB kanvem,
frågor framgåruppfattning i dessaminst två kommuner. KASAMs

detta yttrande.kapitel 3 iav
liksomNaturvårdsverket,Boverket ochKASAM har noterat att

kärnkraft-i remissyttranden till Statensmiljöorganisationer,vissa
byggametodvalsfrågan börinspektion har uttalat beslut iatt

skulleVadform strategisk miljöbedömning.s.k.någon somav
miljökonsekvens-från upprättandetskilja detta förfarande av

i dessaintebeskrivningar enligt miljöbalken utvecklas närmare
förespråkarnaemellertid troligtyttranden. verkarDet att av en

förfarande skullestrategisk miljöbedömning föreställer sig ett som
metodvali frågaförutsättningslös bedömninginnebära omen mer

miljö-samrådsförfarande kringdetvad inomän som ryms
vidaremiljöbalkeni sekonsekvensbeskrivningar föreskrivssom

dels tillhänvisningarArgumentationen innehållernedan.
direktivtilldär olika förslagpågående arbete inom EU, ett om

inverkan miljön"vissa planers och"bedömning programsav
i Parlamentet ochdiskuteratsKommissionen ochutarbetatshar av

Sverige ratiñceradedentill artikel iMinisterrådet, dels 2.7i av
miljöföroreningar.gränsöverskridande lEsbo-konventionen om

skälig omfattningskall iartikelnnämnda "parternaden sägs att
miljökonsekvensbedöm-tillämpa principernaeftersträva att om

planer och program".politiska riktlinjer,påning även
önskemåleningåendediskuterar KASAMavsnitt 4.3.3I mer

Redan härskallmiljöbedömnings.k. strategisk göras.att enom
det sedanframhållaanledningemellertid KASAMfinner attatt

återkommandesketti Sverige hardecenniertvå ettänmer
forplanernaremissforfarande kringochoffentligt gransknings-

från reaktorer.kärnbränslet våradet användaslutlig hantering av
tredje årförfarandehar dettaMed början år 1986 ägt vartrum

innehållerFörfarandetkärntekniklagen.bestämmelser ienligt 12 §
nämndai detförutsätts ingåelementdemånga ovansomav

ochvissa planersbedömningEU-direktivförslaget till avenom
samråd.offentligtmiljön med tillhörandeinverkanprograms
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KASAM bestämmelserna i den miljöbalkenattanser nya om
olika former samråd i samband med miljökonsekvens-attav en
beskrivning utarbetas bör uppfattas vidareutvecklingsom en av
den svenska demokratiska och offentliga förvaltningstraditionen
med förfaranden möjlighetergoda till insyn ochsom ger
inflytande från alla berörda fråga.ärsom enav

harKASAM i kapitel i detta yttrande förordat fortsatt2 en
prioritering byggt förvar likartadKBS-typ. Enettav av upp-
fattning har SKl och vilkaSSL i sina yttranden FUD-programöver
98 redovisar bedömningen någon form slutförvaring i djupaatt av
geologiska formationer framstår den ändamålsenligamestsom
metoden för slutligt hand det använda kärnbränslet ochatt ta om
långlivat kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Dock
efterlyser både SKI och SSI kompletterande analyser och annat
material från SKB innan de båda myndigheterna för sin del är
beredda till ställningstagande i metodvalsfrågan. SKI uttalarett
särskilt eventuellt positivt till"ett ställningstagande KBS-3-att
metoden skall därvid inte slutligt godkännandeettses som av
metoden iled stegvis prövningsprocess där nästautan ettsom en

skulle bli prövning tillstånd till de anläggningar ingår isteg av som
systemet".

Särskilt delar och deKASAM SKI SKBs nuvarandenoterar att
forstudiekommunernas uppfattning det behövs tydligareatt ett
nationellt ställningstagande till KBS-3-metoden innan gårman
vidare med platsundersökningar.

beslutslägeDet regeringen står inför kan förenklatsom nu
sammanfattas enligt följande.

Såväl SKB förstudiekommunerna efterlyser tydligtettsom
besked från tillsynsmyndigheter och regering i metodvalsfrågan
for de, och sitt håll, skall fattakunna erforderligaatt var en
beslut i den fortsatta platsvalsprocessen. beslutsunderlagEtt

tillgodoser SKIs och krav for ställningSSls kunna iatt tasom
metodvalsfrågan kan förväntas föreligga tidigast försommaren
år 2000.
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FUD-till SKlsig överremissinstanserde yttratFlera somav
byggabörmetodvalsfråganibeslut98 ettattanserprogram

skullemiljöbedömning. Dettastrategisks.k.formnågon av
VarkenEsbo-konventionen.iåtagandenamedi linjeliggabl.a.

förfarandetsjälvaeller ärmiljöbedömningstrategiskbegreppet
införaförslagavstyrkersvensk lag. SKl attdefinierat idock

eller EU-lagsvenskgällandeistödförfaranden utannya
rättsakter.

ochregeringönskarförstudiekommunerna attSåväl SKB som
klarhetökadskapatillbidraskalltillsynsmyndigheter att om

för valgrundtillliggakommaskallkriteriervilka att avsom
platsundersökningar.förplatser

MKB-bedömningKASAMs4.3 av

iledförfarandet ettsom

beslutsprocessen

Inledning4.3.1

ÄrKASAMsförutgångspunkterfrågor utgör resonemang.Tre
MKB-samråd SKBs.k.detförformernai ochinnehållet som

Är detlämpligt98FUD-programavsnitt 6.2iförredogör av
arbeteSKBsstrategidenfrånMKB-samrådet utgårrimligt somatt

"kärnavfalls-Är påkravställarimligt attdetpå attbygger
miljö-strategiskslagsnågotföremål förskall bliprojektet"

bedömning
rubriken 6.2 MKB-under98i FUD-programFramställningen

finnsdetbilden80-83MKB-samråd atts.ochdokument avger
utarbetandetkringförfarandestruktureratvälrelativt avett

genomföras.påhållermiljökonsekvensbeskrivningar attsom nu
i allainvändningsfriinteframställningen ärdenKASAM attmenar

den klarabakgrundbörframställningen motdetaljer. Men avses
samrådaandra aktöreroch attbåde SKBfunnits hosambition som
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MKB-frågorna ligger i linje reglermed desättettom som som
från den januari finns.l 1999numera - -

följandel avsnitt redogörs för innebörden inärmast stort av
dessa regler, Redogörelsen förhållandevis fyllig förär attnya ge

bakgrund till KASAMs synpunkter i avsnitt 4.3.3.en

4.3.2 Gällande regler om

miljökonsekvensbeskrivningar enligt
miljöbalken m.m.

Grundläggande bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningarom
och beslutsunderlag finns i kap. miljöbalken6annat samtnumera

särskild förordning 1998:905. miljökon-Bestämmelseren om
sekvensbeskrivningar finns också i kärntekniklagen och i strål-
skyddslagen. Innebörden bestämmelserna i allt väsentligtärav
desamma: skillnaden ligger i miljökonsekvensbeskrivningaratt
enligt kärnteknik- och strålskyddslagarna utförligt sättett mer

enligt miljöbalken skall behandla kärnsäkerhets-än och strål-
skyddsaspekter.

bestämmelsernaAv i miljöbalken framgår miljökon-att en
sekvensbeskrivning skall och i samband medupprättas ges
ansökan tillstånd till anläggningar och verksamheter enligtom

och kap. miljöbalkenll 12 i samband med tillåtlighets-samt
prövning enligt kap.17 Vidare framgår anläggning för hante-att
ring, bearbetning, lagring eller slutförvaring kärn-använtav
bränsle, kärnavfall eller radioaktivt avfall tillåt-dels skallannat
lighetsprövas regeringen enligt kap.,17 dels tillståndspliktigärav
enligt bilagan till förordningen 1998:899 miljöfarlig verk-om
samhet och hälsoskydd. För sådan anläggning ocksågälleren reg-
lerna s.k. utökat samråd med miljökonsekvensbedömningom
enligt 6 kap. 5-6 §§ se vidare nedan. Regeringsärenden om
tillåtlighetsprövning skall beredas miljödomstol.av

Miljöbalkens bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningarom
har utformats med sikte frågor påverkan miljön skallpåatt om
komma så tidigt stadium möjligt beslutsprocessen.ett som av
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kapl 6 4 § föreskrivs sålunda alla bedriva sådanatt som avser
verksamhet skall tillåtlighetsprövas enligt miljöbalken tidigtsom
skall samråda med länsstyrelsen. skallDe enligt paragrafsamma

samråda med enskilda kan bli särskilt berördaäven ochantassom
det i god tid och i behövlig omfattning innangöra de ansökangör

tillstånd och den miljökonsekvensbeskrivningupprättarom som
krävs. Före samrådet skall den bedriva verksamhetensom avser
lämna uppgifter till länsstyrelsen och till enskilda särskiltsom

denberörs planerade verksamhetens lokalisering. omfattningom
utformningoch förutseddadess miljöpåverkan.samt

4 § framgårAv vidare samrådet syftar till underlag föratt att ge
länsstyrelsens bedömning viss verksamhet eller åtgärd kanom en

medföra betydande miljöpåverkan. länsstyrelsenOmantas en
detta fallet skall bestämmelser s.k. utökat samrådanser vara om

med miljökonsekvensbedömning kap.6 tillämpas.5-6 §§ l den
tidigare nämnda förordningen har regeringen föreskrivit att an-
läggningar för hantering kärnavfall alltid skall medföraav anses en
betydande miljöpåverkan. Bestämmelserna i 5-6 skall sålunda
tillämpas så eirlänsstyrelse har genomfört tidigt samrådsnart
enligt 4 § med sökanden och enskilda kan bli särskiltantassom
berörda.

Bestämmelserna i 6 kap. 5 § utökat samråd med miljökon-om
sekvensbedömning innebär i huvudsak följande Förfarandet inne-

7 finns6 § bestämmelserI utökat samråd med miljökonsekvens-om
bedömning verksamhet kan medföra betydande miljö-antasom en en
påverkan i land. KASAM ingen anledning i detta yttrandeett annat attser

kommentera innebörden dessa bestämmelser, vilka bl.a.närmare av
ansluter sig till vad Sverige förbundit sig till sitt deltagande igenom
Esbo-konventionen miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöver-ettom
skridande sammanhang. kan dockDet Finlands Miljö-noteras att
ministerium. med hänvisning till Esbo-konventionen, i 1998mars gav

tillfälleSverige deltaga i miljökonsekvensbedömningen planeratt av
slutförvar för finskt kämbränsle i Finland. Från finsk sidaanväntett

gjordes samtidigt bedömningen det uppenbart projektet inte kanäratt att
betydandemedföra menliga miljöverkningar inom svenskt territorium". l

sitt yttrande april till1998 Naturvårdsverket finskaden inbjudanöver
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bedrivamedsamråd jämfört 4 Denutökatbär ett avsersom
myndigheterövriga statligasamråda medskall sålundaverksamhet

organi-och deden allmänhetkommuner,länsstyrelsen, deutöver
verk-skallSamrådetbli berörda.kansationer antas avsesom
skallutformning.och Detomfattninglokalisering,samhetens

miljökonsekvens-utformningeninnehållet ochockså avavse
beskrivningen.

iutvecklasbestämmelserdessabakom närmareTankegången
följandehuvudsakiförfattningskommentaren till 5 Där sägs

59-60:1997/98:45 del 2prop. s.

myndig-miljökonsekvensbedömning skallmedförfarandetGenom
tillfälleallmänhet beredasochorganisationer, sakägareheter, att

verksamhetenplaneradepåverka densynpunkter och kunnaframföra
gälldemed vadJämförtmiljökonsekvensbeskrivningen.samt som

inflytande förförstärktträdde i kraft blir detmiljöbalkeninnan ett
förunderlagetplaneringsstadiet ochoch allmänhet undermyndigheter

miljökonsekvensbeskrivningen breddas.den skall upprättasom
skall fylla sinmiljökonsekvensbedömningmedförfarandetFör att

ienligt kommalikhet med samrådet 4funktion måste den, i ett
ekonomiskatekniska ochplaneringentidigt skede, parallellt med av

besluthar fattatske innan exploatörenSamrådet måstefrågor. om
harläsningaroch innan någraverksamheteninriktningen i stort av

övrigtprojektet iutformning ellerlokalisering ochgjorts beträffande
givetvissamrådetinnebärutfonnning.fått bestämd Det atten mera

miljökonsekvensbeskrivningenochtid innan ansökanskall ske i god
i varjesamrådutvidgade böromfattande dettaHurupprättas. vara

denblir beroendeskall utformasfall hur dettaenskilt samt av
förutsättasomfattning. kanverksamhetens och Detplanerade attart

isamråd alltid skall ske med kommunen.
i proposi-fall, uttalas detdet i mångadet gäller sakägare börNär

direktkontakt. dessamöjligt med Närpraktiskt utgörtionen, ettenvara
kanallmänhetenmeddet gäller kontaktenantal och närstörre

grannsämja ochför godsnarast uttryckdennatolkade KASAM är ettatt
kontroversielluppfattasöppenhet i fråga kan än sommer somen som

for svensk miljö.menlig
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ochrundskrivelseråtgärdermedfall inledasi mångasamrådet som
informations-kompletterade medannonsering i ortspressen, senare

därverksamhetenplaneradedenrundskrivelserochsammanträden om
demsynpunkter tillskriftligamuntliga ochbådelämnatillfälle attges

miljökonsekvensbeskrivningen.och förfor projektetansvararsom

kanallmänheti "denuttrycket §då med 5Vad sommenas
törfattningskom-citat hämtatFöljandebli berörd" ärantas ur

del 2 60:1997/98:45prop.mentaren s.

paragrafeniberördblikanallmänhet ett"Med den antas avsessom
delsi Detenskilda 4 ärvidare begreppbetydligt än avsessom

miljöpåverkanforblikanområdenallmänheten i de utsattantassom
närboendeåtgärden, dvs.eller ävenverksamhetenfrån annanmen

Någonsakägare.dessafall kanortsbefolkning. mångaI även vara
finnssamrådetdelta iallmänhetenangivnatill härbegränsning den att

allmänhetenbegreppettolkningvidsträcktdock intedet utan aven
miljö-berörda kankanorganisationer nämnasavses....Bland varasom

allt sådanaframförgäller ärnaturvårdsorganisationer. Detoch som
åtgärderna planeras".ellerverksamhetendärdenverksamma ort

medförfarandetvidare i kommentarenunderstryks attDet
planeradtillledamiljökonsekvensbedömning är attavsett att en
ochklarlagdordentligtblirmiljöpåverkan attverksamhets
påverka.skall kunnaverkligenm.fl.organisationerallmänhet,

flerasamrådsförfarande vidhalämpligtkan detDärför att ettvara
i projekt.med olikasambandeventuellt itillfällen, ettetapper

vadbestämmelserdetaljeradefinnskap. §6 7l enom
särskiltkaninnehålla. Härskallmiljökonsekvensbeskrivning

sådanaalternativa platser ärredovisningpåkrav omnämnas av
med delstillsammansutformningaralternativamöjliga samt en

beskrivningdelshar valts,alternativvarför visstmotivering ett en
inteåtgärdenellerverksamhetenkonsekvenserna attavav

nollalternativet.stånd det s.k.tillkommer
ärendeimiljökonsekvensbeskrivning har upprättats ettNär en

sigberedas tillfälleallmänhetenochkungöras att yttraskall detta



58

beskrivningen innan vederbörande myndighet ärendetöver avgör
3 §-

Vem då miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller deavgör om
krav ställs Svaret i kap. förvaltnings-6 9 Densom ges
myndighet eller domstol skall ansökan tillståndavgörasom om
skall också ställning till miljökonsekvensbeskrivningenta om
uppfyller "kraven i detta kapitel". krav innefattar sålundaDessa
både fram miljökonsekvensbeskrivningen 4-6 §§ ochsättet att ta
innehållet §.7

4.3.3 KASAMs synpunkter

de bestämmelserGenom miljökonsekvensbeskrivningarom som
finns i främst miljöbalken från den l januari 1999 har klarheten
ökat hur arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar inne-om -
fattande bl.a. olika former samråd mellan de berörda skallav -
bedrivas. KASAMs utgångspunkt detta regelsystemär att nya nu
självfallet kommer tillämpas, förberederSKB ansökannäratt en

tå uppföra vissa anläggningar med syfte slutförvara detatt attom
använda kärnbränslet från det svenska kärnkraftsprogrammet.

strategiska Iniljöbedözizningar

Grundläggande syften med bestämmelserna upprättandeom av
miljökonsekvensbeskrivningar MKB-förfarandet frågorär att om
konsekvenserna för miljön planerad verksamhet skallav en
belysas förutsättningslöst och på tidigt stadium. Vidare skallett
frågorna alternativa tillvägagångssätt for viss verksamhet,om en
eller alternativ till verksamheten sådan, analyseras undersom noga
planeringen projekt. Det KASAMs uppfattning dessaärett attav
syften också legathar bakom reglerna i kärntekniklagen l984:3

offentliga granskningar tredje år kärnkraftsindustrinsvartom av
forsknings- och utvecklingsarbete. Dessa granskningar har skett
alltsedan och föregicksår 1986 AKA-utredningens arbete årenav
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bestämmelserna imedenlighetgranskningar i1972-1975 samt
dåvarande villkorslagen 1977-1984.den

behovetdebattinternationella foraförs iDet ettaven om
miljöbedömningar. KASAMstrategiskamed s.k. attsystem menar

prövningmiljöbalkenreglerna ikombinationen de avomnyaav
medmiljökonsekvensbeskrivningar,upprättade systemetsamt

forsk-kärnkraftsindustrinsgranskningarsärskilda offentliga av
syftetväsentligai detoch utvecklingsprogramnings- motsvarar

miljöbedömningar.strategiskamed s.k.
för-utdragetgrad tveksamtvidare i högDet är nyttettom

genomföra s.k.förskulle behövassannoliktfarande, att ensom
under-väsentligttillföra någotmiljöbedömning, kanstrategisk nytt

forsknings- ochdetkommit fram underi sak vadlag utöver som
meddecennier ochunder tvåutvecklingsarbete pågått änmersom

granskningenochföregått 98alla FUD-programtanke steg som
detta.av

begreppetden innebördenHärtill kommer närmareatt av
varken i svenskfinns definieradmiljöbedömning intestrategisk

regeringsuppdrageventuelltEU-rättsakter.i gällande Ettlag eller
sådant tör-drivasärskild kommittémyndighet ellertill ettatten

klargörsdetta begreppinnebördendels krävafarande skulle att av
ansvarsförhållandenskapa oklaradelsuppdragsgivaren, gente-av

enligtskyldigheter 12§reaktorinnehavamasdärmedochSKBmot
försvårafördröja ochFörfarandet skulle sannoliktkärntekniklagen.

platsvalsprocessen.inleddaredanden
införafinns behovsålunda inte detkanKASAM attatt avse

de frågorsamråd kringgranskning ochförformer somnya
metod-gällersig det98,aktualiseras FUD-program varegenom

alltidnaturligtvisfinns detplatsvalsfrågan.eller Däremotvals-
förfarandenförbättring deutveckling ochförutrymme somav

nyligen har ändrats.lagreglernasärskiltredan har inletts, som

nationellt projektEtt

fått klarareharinnebörden MKB-processenfaktumDet att av
tillämpnings-allanaturligtvis inteinnebärtidigarekonturer än att
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utformad forproblem lösta. Miljöbalken med nödvändighetär är
för och åtgärdermiljöprövningen verksamheteratt ge en ram av

kan skilja sig i fråga omfattning ochstarkt storlek,som om
inriktning. Slutligt omhändertagande kärnbränsleanväntav m.m.
bör olika delprojektsammanhållet medett systemses som som var
for ochsig kräver miIjökonsekvensbeskrivningar upprättasatt

i samband med tillståndsgivning.prövas
frågan löses betydelse för kommande generationer.Hur har stor

nationelltSystemet helhet kan tvekan betecknasutan ettsom som
projekt. redan människor i landet.Detta Detruntengagerar nu om
kan i praktiken komma omfatta "aktiv" tidsrymd l00att aven ca
år från början det förberedande forsknings- och utveck-av
lingsarbetet uppförande1960 och l970-talen planering ochöver

erforderliga anläggningar l980-talet fram till kanske 2010-av
talet användning och demontering/förslutning dessa ensamt av
bit fram tillandra sidan år 2050. Om kommer attsenareman
demonterade och/eller förslutna anläggningar kräver någon form

övervakning, blir den "aktiva" livslängden for detta nationellaav
projekt kanske dennalängre, hundratals år. Detännu är mot
bakgrund förvånande, kan berörasinte de olika sättom som
ställer frågor miljöbalken skallhur viss bestämmelse ienom
tolkas och tillämpas ijust detta sammanhang.

Tillämpning miljöbalkens regler "utökat samråd medav om
miljökonsekvensbedömning "7

alltså regeringens handlande under denKASAM attmenar
tiden bör de intentioner ligger bakomnärmaste styras av som

miljöbalken och reglerna där miljökonsekvensbeskrivningarom
kap. reglerna i kärntekniklagen upprättande och6 12 §samt om

granskning de s.k. båda lagarnaFUD-programmen. l ärav
utgångspunkten det den bedriva viss verk-äratt attsom avser
samhet har erforderliga initiativ. skulle kunnaManatt tasom
uttrycka det så, denne har föra och därvid haratt att attprocessen
iaktta vad föreskrivet i olika författningar. ansökanNärärsom en
med miljökonsekvensbeskrivning i tillståndsärendeprövas ett
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bedömninginnefattaprövningen ocksåkommer att av omen
öppenhettillkommit med denharmiljökonsekvensbeskrivningen

har starkasökandeföreskrivet. Denoch insyn ärär somsom
sådantMKB-förfarandethantera sättincitament attettatt

ihar möjlighetRegeringenutfaller positivt.prövningen att sam-
"deställagranskningen FUD-programmenmedband uppav
ochforsknings-den fortsattaavseendebehövsvillkor som

Härtill kommerkärntekniklagen.utvecklingsverksamheten" 12 §
granskningenanledningmedi sina beslutregeringen avatt av

singjort uttalandentillfällen harvid fleraFUD-programmen om
bestämmelser ochvissainnebörden sättäven annatavsyn

och statligakommunerhurvägledning för SKB,kunnat ge
situationer.uppkommandekan hanteramyndigheter

uttalandenvägledandedennaförordar görsKASAM att typ av
granskningen FUD-programmedi sambandregeringen även avav

"villkorställasig behövaregeringenmånden98. I somuppanser
utvecklings-ochforsknings-fortsattaavseende denbehövs

utformasvillkorbör sådana sättverksamheten", ett som
kärntekniklagenigrundläggande reglernadetillansluter om

företrädda SKBreaktorinnehavarnas ansvar.av
där vägledandebetydelsefullt områdevill pekaKASAM ett

den fortsattaunderlättasida kanfrån regeringensuttalanden
platsvalsprocessen.

MKB-förfarandeformellttidpunktengällerFrågan när ett
samrådutökatinkluderakommervilketenligt kap. 4-5 §§6 att

alltsåskallinledas. Närmiljökonsekvensbedömning börmed
för "lämnaunderlagtillräckligtskall hapraktikeniSKB attanses

omfatt-lokalisering,verksamhetensplaneradedenuppgifter om
kapförutsedda miljöpåverkan" 6 4utformning dessochning samt

miljökonsekvens-utformningoch"innehålloch §§5 samt av
harske tidigare SKBdettakap § närbeskrivningen" 6 5 Bör än

till lämnakommit framalltsåplats ochsiginriktat att enen
kanplatsavseende denna Detdetaljundersökningansökan om

tidpunkten harvid denföretaget försthävdasgivetvis ettatt
uppgifterdeför lämnaunderlaggenomarbetattillräckligt att som

krävs.
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bestämmelsernatolkningKASAM sådanatt ommenar en av
intealltför ochmiljökonsekvensbeskrivningar skulle snävvara

tidigt samråd.bakomliggande motivenligga i linje med de om
innehålla i tidenprojekt måste"Kärnavfallsprojektet" är ettett som

ingåendeplaneringsskede under vilket bl.a.långt utdraget över-
arbetetUnder det hittills bedrivnaväganden lämplig plats.görs om

medhar det vuxit fram begreppsapparat över-termer somen
detaljunderochsiktsstudier, förstudier, platsundersökningar en
slutförvar iföljas utbyggnadsökning, tänkt ettattsenare av av

tagits kommunal nivå och påolika Olika initiativ haretapper.
till samråd i vadlänsstyrelsenivå nationell nivåäven man--

bakgrund härkalla "god MKB-anda". denskulle kunna Mot som
alltförskulle utslagredovisats KASAM det ettatt avvaraanser

bestämmelserna i miljöbalkenslångt driven formalism deom nya
skall påbörjaskap. tolkas det formella MKB-förfarandet6 så, att

skede då förbereder ansökanförst i det SKB om en
detaljundersökning.

for-förordar det formellakonstaterar SKIKASAM att att
miljökonsekvensbedömningfarandet med utökat samråd med

länsstyrelse företagetinleds anmäler till aktuellSKBatt attgenom
inom länet. Motivpåbörja platsundersökning i kommunavser en

syftet platsunder-för sådan anmälan skulle medattvaraen
detaljundersökning försökningen förbereda ansökanär att en om

anläggning i dessa kommuner.kärnteknisk någonen av
kringuppfattning samrådsforfarandetSKIs behovet attom av

linje medmiljökonsekvensbeskrivningen påbörjas tidigt ligger i
till detprincipiella förslag kan ledaKASAMs SKIssynsätt. att

med med miljökonsekvens-formella förfarandet utökat samråd
eventuellt ibedömning parallellt i minst två kommuner,äger rum

förfarande miljöbalken skulle kunnatvå olika län. sådant enligtEtt
den tidplan för förstudierna SKBpåbörjas år 2001 somom-

arbetar efter kan följas.
skett ibakgrund erfarenheterna det arbete regiMot somav av

ii första hand Oskarshamns kommun och länsstyrelsen Kalmarav
Nationellelän de erfarenheter erhållits densamt genomsom

emellertid förasamordnaren kärnavfallsomrâdet vill KASAM
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formella samråds-dettatidigarefram tanken ännu start aven
förfarande.

Nyköping,pågår f.n.där förstudiersamtliga de kommunerl
Östhammar omfattande kunnan-finnsochOskarshamn, Tierp ett

aktuella iför de frågeställningaroch intressede ärsomom
frågorställerFöreträdare för allmänheten"kärnavfallsprojektet".

skapat formerberörda länsstyrelser haroch önskar insyn. Samtliga
kombinationförhållanden, isamråd information.för och Dessa

miljökonsekvens-regelsystem kringmed det faktum att ett nytt
i kraft, enligt KASAMsbeskrivningar nyligen har trätt är upp-

bör SKBför regeringenfattning atttunga argument att uppmana
i samtliga län därmed länsstyrelsernadiskussionredan tanu upp

förfarandepåbörjaförutsättningarnaförstudier bedrivs ettattom
Motivet förmiljökonsekvensbedömning.medmed utökat samråd

pågårförstudieråtgärd givetvis desådan utgör ettär att som nuen
kärntekniskuppföraför eventuelltled i förberedelserna att en

länet.ligger i det aktuellaanläggning i kommun somen
berörda läns-aktualiseras hosdettafråganGenom sättatt

kärn-det nationellaskapas klarhet istyrelser kan det om
långt, MKB-har kommit såavfallsprojektet redan att ettnu

sådantbörja tillämpas.miljöbalken kan Ettförfarande enligt
olika i olikakomma utformasförfarande kan i praktiken sättatt

förstudie-hur långtförhållanden och påberoende på lokalalän
ligger i sakensolika kommuner.har kommit i Detarbetet attnatur

vid olika till-och behövasamrådet kan utdraget upprepasvara
emeller-väsentligaprojektet utvecklas.fällen, allteftersom Det är

huruvidaklarhetdet skapasuppfattning-enligt KASAMstid att-
och det samrådfinns för den insynförutsättningarpraktiska nu

miljöbalken föreskriver.som

8 maj beslutatHultsfred har i 1999Kommunfullmäktige i attacceptera
förstudie i kommunen.SKB gör en
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Villkor för fortsat/a f0r.sknirzg.s-SKBs och utvecklingsarbete

har i kapitel i detta diskuterat grunderKASAM 3 yttrande vilka
valet platser för platsundersökningar bör ske. Enligt KASAMsav
mening bör regeringen. med stöd kunna12 § kärntekniklagen,av
utforma villkor inför valSKBs platser för platsunder-ett av
sökningar med följande innebörd.

SKB skall till överlämna det samladeSKl underlag0 som
företaget skall grund för förSKBs val platserutgöraanser av
platsundersökningar. underlag kan utformasDetta som en
komplettering och granskasFUD-program 98 SKI, SSIav av
och KASAM motsvarande gäller för FUD-program.sätt som
Därefter kan resultatet granskningen överlämnas tillav rege-
ringen.

i föregående punkt nämnda underlaget skall framDet tas0 av
SKB i samråd med berörda kommuner alltså Förstudie-
kommunerna, länsstyrelser myndigheter.och centrala statliga
Till samrådet företagetskall också inbjuda företrädare för
allmänheten. Samrådet skall långtsågöras sättett som
möjligt ansluter till vad uttalas i författningskommentarensom
till miljöbalken kap. samråd med miljökon-6 5 § utökatom
sekvensbedömning del bör1997/9845 2 58-60.prop. Dets.
tydligt framgå villkoret syftet allasäkerställaär attatt attav
rimliga synpunkter underlagets fullständighet kommithar
fram tagitsoch hand. beskrivning hur detta samrådEnom av
har till bör därför Villkoretgått ingå i företagets redogörelse.
bör innehålla tydligt konstaterande vadäven ett att som nuav
åsyftas inte helt införkompletteringär ettutanen ny process en
viktigt beslutssteg i platsvalsprocessen.

finns inga avgörande förDet skäl regeringen föreskrivaatt en
viss tidpunkt redovisningen skall föreligga, hareftersom SKBnär
starka skäl inte dra detta arbete. emeller-finnsArgumentatt ut
tid för regeringen ändå viss tidpunkt,att attanger en ex. rege-
ringen fåönskar del redovisningen decemberden 31senastav

sådant2000. kan regeringenEtt vill visa denargument att attvara
fäster vikt vid frågan och dessutom vill medverka till destor att ge
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dessasakunderlagoch detden tidkommunernaberörda ansersom
eventuellställning tillbedöma ochfor självabehövasig taatt en

platsundersökningar.från SKBpropå om

fiirilligorganisationerför olikaResurser

i dettafrågafinns ytterligareAvslutningsvis att ta samman-uppen
frivilligorganisa-för olikafråganberörhang. Den resurserom

samrådsförfarandet.ideltamiljöorganisationertioner att
föreslagitharSSIsåväl SKIobserverathar attKASAM att som

gällersärskilt vadbehandling,tilldenna frågaregeringen tar upp
nationell nivå.organisationer

förtroendevaldapolitisktdelokal nivåKASAM ärattmenar
bedömalämpadebästdekommunerberördai är att repre-som

lokala frivillig-hoslegitimitetdemokratiskochsentativitet
redanbedömningar finnssådanagrundvalPåorganisationer. nuav

informationsinsatser istöd tillmedel förfördelamöjligheter att
Dessaoch beslutsprocessen.samråds-lokalasamband med den

erhållakanförstudiekommunerfrån de bidragmedel kan tas som
regelverk.gällandeKärnavfallsfonden enligtfrån

bakgrundmöjlighet.denna Motfinns interiksnivåpåMen av
miljö-miljöorganisationer imedsamrådetbetydelseden gessom

stöd tillformer forskapasdet börbörbalken, övervägas omnu
ska kunnade lättarenivå sånationellorganisationerdessa att

miljöbalken. KASAMtilldelats iroll deden attutöva menarsom
miljöorganisa-bedömaavvägningsfrågapolitiskdet attär omen

legitimitetrepresentativitet ochsådannivå harcentralpåtioner en
detankommeravvägningsyfte.med detta Dennafå stödbördeatt

fråga hardennaoch riksdag Förstregering närgöra.att
kan detutgångspunkterprincipiella närmarefrånövervägs

därförutformas. Detskulle kunnastöd ärsådanthuranalyseras ett
bör lösas.hur fråganföreslåkonkretför KASAMtidigtför att nu
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innehåll i MKB-Förslag till4.4 ett

dokument

presenteradetill detdetaljkommentarerföljandeharKASAM
MKB-dokument:innehåll iförslaget till ett

punkt 5miljöbalken kap. 7 §enligt 6erinrarKASAM attom
icke-innehållamiljökonsekvensbeskrivningskall även enen

sammanfattning.teknisk
vilketi"Sammanhangetpunktenrubriken "Inledning",Under
tydligmycketfinnaläsareningår" börMKB-dokumentet en

fattats,tidigare harbeslutredogörelse för vilka samt avsom
tydligtocksåRedogörelsen börsammanhang.vilkaoch ivem

däransökanoch denbeslutmellan dessasambandetvisa
ingår."miljökonsekvensbeskrivning"dokumentet

ingåförutsättsgenomförande""MKB-arbetetsrubrikenUnder
. till ihar gåttMKB-arbetetredogörelser För hurtydligamycket

sig iförloraläsaren skainteoch faser.olika För attsteg
framställningen utformasdet nödvändigtdetaljer, ettär att som

material.detaljerattillmed hänvisningarkondensat ett mer
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tekniska barriärernaDe5

Bakgrund5.1

Säkerheten hos slutförvar i vår kristallin, sprickig,ett typ av
vattenmättad berggrund bestäms i hög grad de tekniskaav
barriärernas förmåga innesluta de radioaktiva i bränsletämnenaatt

begränsaoch deras utläckage barriär skadas.någon SKBsom
konsekventa satsning kapsel höljemed koppar ochen av en
buffert bentonit, KBS-3-metodens kännemärken, visarärav som

SKB internt aldrig allvarligt ifrågasatt skulle kunnaKBS-3att att
slutförvaringsmetod.utvecklas till säker har haft iSKB stöden

uppfattningdenna metoden redovisats och remiss-attgenom
behandlats vid upprepade tillfällen, och därvid fått principiell
tillstyrkan remissinstanser. samtidigthar betonats iDettungaav
remissutlåtandena fortsatt forskning för verifiera debehövsatt att
egenskaper hos de tekniska och naturliga barriärerna, SKBsom
förutsatt i sina funktions- och säkerhetsanalyser förvarings-av
metoden.

harSKB i linje med detta utvecklat sitt kapselkoncept i flera
till den konstruktionen med bränslestativsteg ettsenaste av

massivt segjärn innanför kopparmanteln. SKB har också undersökt
bentonitbuffertens egenskaper tidiga i full skala igenom prov
Stripa och forskningsinsatser i laboratorieskala pågåttgenom som
under hela programtiden.

Även bränslematerialet fungerar spridningsbarriär tacksom en
den keramiska urandioxiden svårlöslig i det kemisktärattvare

passiva grundvatten förekommer forvarsdjup. Parallelltsom
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med studierna kapseln och bufferten har sålunda ocksåSKBav
Studsvik för radioaktivaanlitat mätningar på urlakninggöraatt av

urandioxid till hög utbränning ibestrålatsämnen ur som
kärnkraftverken.

säkerhetsanalyser gjort sedanSKBDe KBS 3-systemetav som
början 80-talet har visat de tekniska barriäremaattav ger
förvaringssystemet hög grad säkerhet, barriäremaen av om
långsiktigt har egenskaper antagits i analyserna.de SKBssom

forskningsprogram ochåterkommande redovisningar sittav
granskningarna dessa har i utsträckning behandlat frågorstorav

tillräckligtegenskaperna hos dessa barriärer, de har blivitom om
väl undersökta det finns förbiseenden ioch programmet.om

forsk-KASAM har samlat sina kommentarer till SKBs
ningsprogram de tekniska barriärema under gemensamom en

eftersom forskningen utsträckning gäller hur derubrik, i stor
och dessaenskilda barriärema fungerar under givna betingelser

tekniskabetingelser i flera avseenden just de andrages av
barriärema.

5.2 Bränslet

ochKunskap det använda kärnbränslets korrosion, lakningom
allmänna beständighet i grundvattenmiljö betydelse närär storav

djupforvaret.det gäller bedöma den långsiktiga säkerheten iatt
sammanfattar studerade undersökningar gjorts förSKB attsom

inverkan de viktigaste faktorerna lakning käm-på använtav av
bränsle. faktorer diskuteras upplösningsprocesserDe är somsom

effekt-funktion och redoxnivå, korrosion funktionpHav avsom
utbränning, radionukliddiffusion i effekttäthet och bentonitlera, av

radiolys, inverkan utfállnings-reduktanter vätgas,t.ex.av
reaktioner, fasomvandlingar och kinetik.

Halterna aktinider klyvningsprodukter normaltoch ärav
mycket låga. Mätmetodens känslighet därför mycket viktig.är

mätningar har induktivt kopplad plasmakällaDessa gjorts med en
tillsammans s.k. medmed masspektrometer ICP-MS. Men ävenen
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modern analysteknik kan komma till felaktiga resultat t.ex.man
beroende på analys radioaktiva isotoper isobarer,att störsav av

andradvs. stabila grundämnes-isotoper med atomvikt ochsamma
eventuellt också molekyljoner. Mätningarna med lCP-MS harav
hittills gjorts separation eller isotoputspädning. KASAMutan

det lovvärt arbetet med isobarseparation har påbörjats.attanser
Modeller för bränslekorrosion kan inte bli bättre vadän

kvaliteten på ingående data medger. Avvikelsen för mätningar
och Pu mellanU lCP-MS och konventionella metoder bör därför

förklaras. avvikelseDenna i Förhållande till resultatet av senare
mätningar på U och Pu, visat förluster Pu utfall-som av genom

och/ellerning sorption i arkivlösningar, bör utredas.
KASAM vill understryka behovet kvalitetssäkringav av

analysresultaten använda metoder för kalibreringsamt attav
beskrivs.

instrument finnsDet i Studsvik lCP-MS med kvad-ärsom en
massfilterrupolt dvs. lågupplösande instrument. Nyare "sectorett

field" instrument minst 100 gånger högre känslighet och minstger
gånger lägre10 detektionsgränser. Störningarna dessutomär

betydligt mindre inte den högsta upplösningenäven räckerom ens
till för isobarer instrumentellt. mättekniska insatserDeatt separera

behöverSKB i fortsättningen beror hurgöra noggranna
analyser kommer behövas för SKB ska uppfylla deatt attsom
övergripande krav ställs säkerhetsanalysen.som av

Bränslekorrosionstester under oxiderande förhållanden visar
upplösning metalliska partiklar. framgårDet inte någraav om
försök gjorts karakterisera de metalliska partiklarnaatt genom
upplösning och analys med lCP-MS. Detta torde stortvara av
värde i massbalansberäkningama.

Diffusionen aktinider och sönderfallsprodukter ben-av genom
tonitleran har studerats sedan 1985. villKASAM i detta samman-

pekahang på nödvändigheten dessa diffusionsförsök utförsattav
tryck-vid de och temperaturförhållanden kan förväntas råda isom

djupförvaret. Detsamma gäller temperaturförhållandena vid de
löslighetsundersökningar och de experiment beträffande upplös-
ningskinetik planeras.som
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Inkapslingen5.3

har konstruktionskriterier förEfter önskemål från bl.a. KASAM
detaljeradkriterierkapseln Dessa representerarpresenterats. en

uppfylla. finner kravenlista krav kapseln ska KASAMpå väsom
Med den aktuella utform-genomtänkta och rimligt omfattande.

de korrokopparkapselns väggtjocklek primärtningen bestäms av
minskakan förväntas.sionsangrepp SKB överväger vägg-attsom

tillverknings- och hanterings-tjockleken från till 30 Ur50 mm.
klart föredra.skäl tjock kapsel KASAMtekniska 30är atten mm

under förutsättningberedd tillstyrka denna minskningdärförär att
visar bentoniten begränsarkommande säkerhetsanalyser attatt

till kapseln i tillräcklig grad.tillförseln korroderande ämnenav
motsvarandeinnerkapselns dimensioner ökas iGivetvis måste

kapselns utsida.grad så radiolys undviks påatt
Ända konceptet inleddes, har densedan arbetet med KBS-3

material ibärande bakom valet renkoppartanken ytter-somav
miljökoppam termodynamiskt stabil i denkapseln varit äratt som

Även framkommitförvaret. inget hittillsförekommer i somom
uppfyllt, bör fortsatta korrosionsförsöktyder detta inte äratt

betingelserförsök under deutföras. Speciellt viktigt är görsatt
salthalt,aktuella i förvaret, dvs. relativt högförväntas varasom

och kontakt med bentonit. Med tanke påförhöjd atttemperatur
fortsattabuffertmaterialet kan ha jonbytande egenskaper bör

roll bedrivas.studier dessav
innerkapsel segjärn.arbetar medSedan år SKBett en avpar

tryckkärlsmaterial, ochbeprövad KASAMDetta är typ anseraven
tillverk-studierdetta bra lösning.alltjämt Fortsattaäratt aven

visa mängden defekter kanningstekniken angelägna förär att att
Kriterier förinnerkapselns integritet inte hotas.begränsas så att

ochkan tolereras börhur mycket gjutdefekter sättas uppsom
gjutjäms-mekanisk provningverifieras segmentav avgenom

kopparkapseln ochistrukturen. Om hål uppstår trängervatten
tänkbara. har redanolika händelseförlopp SKBtill gjutjämet, är

dessa, med tanke på demöda klarläggalagt viss på att menner
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relativt komplexa förlopp möjliga, fortsattaär studierärsom
angelägna.

Det kapsellaboratoriet i Oskarshamn SKB utökadenya ger
möjligheter kontrollera och förbättraatt und-Attsvetsprocessen.
vika defekter härstörre deär centrala målen.ett Fortsattmestav
utveckling metoder for oförstörande provning avgörandeärav av
betydelse. Detta gäller för defekter iäven gjutjärnsinsatsen.

Som nämndes för korrosion koppar det angelägetärovan attav
verifiera uppnådda forskningsresultat för de betingelser kansom
förväntas for handen i förvaret. Nu aktuellt material börjarnärvara
finnas tillgängligt i aktuella dimensioner och framtagna med
planerad tillverkningsteknik, bör materialets egenskaper bekräftas
med avseende korrosion och mekaniska egenskaper under så
realistiska betingelser möjligt. planeradeDe fullskaleforsökensom

Äspölaboratorieti kommer värdefull information.att ge
Med tanke korrosionsforskning för kopparmaterialatt

bedrivits under 20 års period det önskvärt SKBär atten presen-
bred vetenskaplig översikt uppnåddaterar resultat.över Dettaen

inte minst angeläget påär grund konstruktionsforut-attav
sättningarna successivt ändrats. SKI har framfört liknande önske-
mål.

5.4 Bentonitbuffert återfyllningoch

Allmänna frågeställningar

Bentonitbuffertens egenskaper det gäller sorption,närgynnsamma
svällning, kemisk stabilitet och ogynnsamhet miljö företc. som
bakterier har den nyckelroll i djupförvaret. Samtidigtgett ären
bentoniten enligt KASAMs mening det material i de tekniska
barriärerna minst rad viktiga punkter.vetsom man om en

På för kapseln detsätt angeläget specificeraär attsamma som
funktions- och konstruktionskriterier for buffertmaterialet, och
redovisa hur dessa uppfyllda. SKB bör också motiveraanses vara
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valda dimensioner. intressantEn fråga skulle kunnaär om man
öka buffertens dimensioner vilket skulle leda till minskad-
diffusion kapselns överskriderutan att temperatur vattnets-
kokpunkt.

Hela konstruktionskonceptets känslighet för dimensioner och
toleranser bör analyseras inte minst med tanke på betydandeatt ett
svälltryck erfordras för bentoniten ska fungera tänktatt sätt.
Betydelsen eventuella rörelser i berget bör beaktas. Vidare börav
inverkan packningsgrad vid tillslutningen ovanför belysas.av
Svälltrycket får givetvis inte relaxera bentoniten sigrörattgenom
uppåt den anslutande tunneln.mot

Bentonitens egenskaper uppenbarligenär starkt beroende av
tryck, och salthalt. Genom dettemperatur naturligt ler-äratt ett
material kommer den kemiska sammansättningen variera ochatt
därmed också dess kemiska och fysikaliska egenskaper, vilket i sin

påverkar dess buffertfunktion.tur KASAM det viktigt ochanser
lovvärt SKB undersökningaratt lerorgöra medattavser av annan
sammansättning MX-80 Volclay ochän sågöratt man en
fullständig kartläggning inverkan salthalttemperatur, etc.av av

möjligt.som
En vetenskaplig översikt kunskapen rörande bentonitensöver

långtidsegenskaper önskvärd.är KASAM har funnit det svårt fåatt
överblick detta område.en

Bentonitens kemiska och jj/sikaliska egenskaper

En avgörande fråga i samband med kemiska i djup-processer
förvarets barriärer, i dess närområde och i berget sorption iärute
bentoniten respektive på sprickväggar och i mikrosprickor i berget.
En forskningsinsats harstor åren också gjorts för attgenom
förklara och modellera relevanta sorptionsprocesser. Det dockär
enligt KASAMs mening angeläget skilja på sorptionsmeka-att
nismer i bentonitleran och i mikrosprickor i berget.

Bentoniten sväller absorberas mellan olikaatt vattengenom
skikt Ökningenvarvid avstånden mellan dem ökar kraftigt. beror i
sin på de ochtur tryckförhållandentemperatur- leran utsättssom
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sorberasde jonerstorleken påpådessutomberorför. Den som
isorptionsformågaBentonitensbentoniten.iinterkaleraseller

dessafunktiondärförkommerdjupförvaret att para-avvara en
centraltuppfattningenligt KASAMsdärför attDet ärmetrar.

förhållan-för deundersöksbentonitenhosdiffusionsegenskaperna
djupförvaret.iförväntasden som

innebärmineralytornaochi leranjonsorptionenEftersom en
fungerakommersorberadeanrikning attämnen ytorna somav

ochuttällnings-kemiskaradför t.ex.katalysatorer processer,en
skealltsåkanfaserutfällningSekundärredoxreaktioner. nyaav

påverkalångsiktigtkanvilketi lerankoncentrationökadgenom
uppfattningKASAMsenligtböregenskaper. Dettabentonitens

undersökas.
anjonerkommerdiffusionsmodell attnuvarandeEnligt SKBs

sorberas. Detbentoniten avsevärtdiffundera attutangenom
för-beroendekommerdennabetyder atttransport avatt vara

vattenmättadei denskiktenmellanavståndetmellanhållandet
defunktionförstnämndaden ärjonstorleken,ochleran avenvarav

djupförvaret. Detirådertemperaturförhållandenochtryck- som
Linderanjonemalättrörliga transportendeocksåbetyder att

katjonersorberadekoncentrationerhögreträffakommer att av
utfällningar.förfinns riskdetoch att

redox-katalysatorfunktionmineralytornasexempel påDe som
kanytsorptionenhurocksåvisarkemiprogrami SKBsgessom

anrikaradioaktiva ämnen attlöslighetenförändra genomav
medkandärigenomreduktanterochoxidanter reagerasom

varandra.
viktigastedenlångtidsstabilitetenkemiska ärdenSKB attanser

jämviktkemiskihar ståttBentonitenfrågeställningen.kvarstående
ifrån. Denkommerbentonitenplatsdengrundvattnetmed

kemiskavvikandemedgrundvattenmiljöiplaceras samman-ennu
jämvikt. Mankemisklångsamtoch kommersättning att anta en ny

illittillsmektitfrånomvandlingmöjligmedochtilldiskuterar en
ske ikansmektitpartiklarkontraktionoch permanent somaven

egenskaperdeHärvid bordetidsperspektiv.långamycket som
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godolika naturlig bentonit har vid brytningstillfállettyper ge enav
frågeställningar.vägledning med avseende på dessa

meka-med ökad förståelse olikahållerKASAM att avom en
nödvändig.bentoniten vid olika trycknismer for i ärgastransport

redoxreaktionerde utfällnings- ochKASAM ocksåattanser
bentonitensundersökas med tankekan ske i bentoniten börsom

långtidsstabilitet.

Sammanfattning och slutsatser5.5

lakning ochKunskap det använda kärnbränslets korrosion,om
allmänna i grundvattenmiljö vikt detbeständighet närär storav

i djupforvaret.gäller bedöma den långsiktiga säkerhetenatt
klyvningsprodukter normaltHalterna aktinider och är0 av

viktig.mycket låga varför analysmetodernas kvalitet mycketär
mätningar har gjorts med induktivt koppladDessa en

masspektrometer s.k.plasmakälla tillsammans med ICP-MS,en
separation eller isotoputspädning. detKASAMutanmen anser

isobarseparationlovvärt arbetet med har påbörjats.att
för bli bättre kvalitetenModeller bränslekorrosion kan inte än0

avvikelser efteringående data. De mät-rapporteratssom
och mellan och konventionellaningar på CP-MSU Pu

metoder bör därför förklaras.

på kortBränslekapseln har avgörande roll för säkerhetenen
radionuklider kan lakas bränsletoch medellång sikt. Inga ut ur

innerkapseln.förrän grundvatten i bränslekanalema iträngt
konstruktionskriterier för bränslekapseln SKBDe0 som nu

detaljerad lista krav kapselnredovisat representerar en som
genomtänkta ochska uppfylla. finner kraven välKASAM

rimligt omfattande.
i aktuellakompletta kapslar börjar bli tillgängligaNär0 nu

tillverkningsteknik,dimensioner och framtagna med planerad
bekräftas med avseende korro-bör materialens egenskaper

under realistiska betingelsersion och mekaniska egenskaper så

o
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Äspölaboratorietmöjligt. De planerade fullskaleforsöken isom
kommer värdefull information.att ge
Med tanke på korrosionsforskning för kopparmaterialatt0
bedrivits under 20 års period det önskvärtär SKBatten presen-

bred vetenskaplig översiktterar uppnådda resultat.överen

Bentoniten har nyckelroll i djupforvarets barriärfunktioneren
både buffert kring bränslekapslarna och tätandesom som
beståndsdel i återfyllnadsmaterialet.

På for kapseln detsätt angeläget specificeraär0 samma attsom
konstruktionskriterier för buffertmaterialet, och redovisa hur
dessa uppfyllda.anses vara
Hela konstruktionskonceptets känslighet for dimensioner och0
toleranser bör analyseras inte minst med tanke på att ett
betydande svälltryck erfordras för bentoniten ska fungeraatt
tänkt Vidare bör inverkansätt. packningsgrad vid tillslut-av
ningen ovanför bentoniten belysas. Svälltrycket får givetvis inte
relaxera bentoniten sig uppåt den anslutanderöratt motgenom
tunneln.
Det viktigt diffusionen iär och bentonitenatt0 genom av
naturliga komponenter i grundvattnet och radionuklider frånav
bränslet studeras vid de vattenmättnads-, tryck- och tempera-
turförhållanden kan råda i bentonitbufferten och medsom
rimliga variationsområden för dessa och andra tillstånds-
variabler.
Det likaså viktigt undersöka i vilkenär grad bentonitensatt0
egenskaper kan komma påverkas jonbyten och utfall-att av
ningar utifrån inträngande och tidsskalan for etab-ämnenav av
lerandet kemisk jämvikt mellan bentoniten och denav om-
givande berggrunden. Detta gäller såväl bufferten återfyll-som
ningen.
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Berggrunden6

Bakgrund6.1

avseenden.fleraidjupförvaretforbetydelseBerggrunden har
tekniskafor demiljöstabilavaraktigtdenBerggrunden ger

fyllaskall kunnalångvarigtdessaförbehövsbarriärerna, attsom
isprickorisiggrundvatten öppnaEftersom rörfunktion.sin

förtransportmediumfungeradennakommerberggrunden att som
samtidigtbarriärernatekniskaderadionuklider menpasserarsom

Radionuklider idennabarriärfungera transport.motävenatt som
de kansprickväggarna,mineral påfällaskangrundvattnet ut som

försprickväggamavidhäftakanoch desprickväggarnaitränga
isolerasantingendessanågot sätttid ocheller längrekortare av

biosfáren.tillpåfördröjasellerbiosfären vägenfrån
forsknings-del SKBsupptagitharBerggrunden stor aven

typområdesunder-Stripa-projektet,alltsedan starten.program
ochÄspölaboratoriet omfattandeharoch gett ettsökningarna

hittillsi deberggrundenmodelleringförunderlagvärdefullt av
SKBbeklagligtändåsäkerhetsanalyserna. Det attärgenomförda
medberggrundsundersökningarytterligarekunnatinte göra

aspekternytillkomnamedmätteknik,ochprovtagnings-forfinad
ibakteriefloranprovtagningundersökningsprogrammetpå avsom

tolkaförmodellerutvecklade attmedochdjupberget mer
mätresultaten.
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6.2 Strukturgeologi och bergets
mekaniska egenskaper

Ett KBS-3-liknande förvar förutsätter omgivande kristallinen
berggrund. FUD-program 98 liksom hela det svenska avfallspro-

har inriktatsgrammet magmatiska och metamorfa bergarter.
SKB har valt i första hand arbetaatt med magmatiskasura
bergarter granitiska bl.a. grund tillgången tämligenstoraav
homogena bergvolymer. Basiska magmatiska bergartstyper som

gabbro avfärdas enligtt.ex. KASAMs uppfattning alltförett
kortfattat i FUD-programmetsätt med motiveringen "det äratt
uppenbara svårigheter med hitta homogena bergvolymeratt stora
med basiska bergarter för djupförvar och vid jämförelse,ett som

hänsyn till hydrologi,tar geokemi, anläggningsteknik, visar det sig
några uppenbara fördelar med gabbro i relationvara till

granitiska bergarter." De basiska bergartema, förekommer isom
form väl avgränsade bergartskroppar och har bättreav sorptions-
egenskaper och förutsättningar för självläkning sprickor ärsamtav
mindre vattengenomsläppliga, döms på grund lågut värme-av
ledningsförmåga och förekomstenatt och homogenastoraav
basiska bergartskroppar enligt SKB starkt begränsad.är I ett
jämförande perspektiv KASAM de basiska bergarternaattanser
bör avskrivas i detta skede.

l övrigt sammanfattar F UD-program 98 väl urbergets
mekaniska egenskaper, dess geodynamiska och mekaniska

Nedisningsproblematiken med landhöjningprocesser. och
neotektoniska och postglaciala rörelser behandlas översiktligt med
hänvisningar till tidigare arbeten.

Verksamheten i förhållande till målen i FUD-programmet 1995
avseende berggrundens stabilitet redovisas i kort lägesbeskriv-en
ning. Målen och kvantifiera1999-2004 bådeprogrammet är att
och utreda konsekvenserna långsiktig tektonisk påverkanav
inkluderande bl.a. jordskalv och istidscykler. Sammanställningar

den tillgängliga kunskapen dessa frågorav och kon-om
sekvenserna för djupförvar i svensk kristallinett berggrund ochär
bör prioritering.vara en
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tolk-enhetlig och definieradutarbetamedArbetet att en
ii berggrunden FUD-diskontinuiteterningsmetodik För ges

regionalabetydelsenstudierprioritet liksomhög98 avavprogram
vikten dessainstämmer iKASAMplastiska skjuvzoner. av

oergrörelserhuruvida upprepadeStudier förarbeten. utrönaatt
varit vanligare i dessaeller harreaktivering änär zoner

Åldersdateringar Ar-Arutföras.annorstädes bör också t.ex.som
sammanhangdettaintressantaglimmrar kan lvita svar.ge

allauteslutasäkerhetsskäl börinteKASAM SKBatt avanser
anledningkan finnasskjuvzoner. Deti närhetenområden attav

eftersomalternativ,tektoniska linserstudera s.k.närmare som
ikan kommadeformationerkommandeeventuella utatt tas

linserna.svaghetszoner runt
förtill kriterierkomplett förslagSKB ettatt presenteraavser

betydelseberggrunden. R-97-03 "ParametrarSKB attrapporten av
platsundersökningar" läggergeovetenskapligavidbestämma

gradering dåbördiskussion.grunden För sådan En göras aven
homo-bergart,lokaliseringsfaktorer/kriterierviktiga t.ex.som

geokemioch -kemi,grundvattenflödegenitet, spricksystem, o.s.v.
sammanhangi dettasäkerheten.for Detderas betydelseefter är

definitioner behövsentydigaviktigt t.ex.poängtera attatt av
vattenforande spricka Dessutombergart,homogen ansero.s.v.

närbergs-kriterier,mellan geologiskaviktningKASAM att en
redovisas.bör Somsamhällskriterierkriterier och olika typer av

tillgångenKASAMkapiteli 3diskuteras att t.ex.ovan anser
medjämförtunderordnad betydelseheltkärnteknisk personal är av

skulle"rankning"sådanEngeologiska förutsättningarna.de
lokaliseringsfrågan.iställningstagandetunderlätta

Vattenñöde i berg6.3

centrali bergflödesvägarnaVattenflödet i berg ärsamt av
sammanhangoch i dettalöstaFörbetydelse ämnentransport av
löstafastläggningenoch/ellerframförallt ämnen.fördröjningen av

gjortsforskningsinsatser har ocksåframgångsrikaochStora av
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SKB under många år för dels bestämma de viktigasteatt para-
för dessa komplicerade dels utveckla såvälmetrarna processer,

begreppsmodeller beräkningsmodeller deprövasamtsom senare.
Under den pågående programperioden har dock insatsernanu

varit relativt måttliga. Intressant analytiska lösningarär att prövats
för studera regionala grundvattenrörelser med in-att och utström-
ningsområden för förvar på djup,500 varvid mycket längreett m
transporttider erhållits vid tidigare genomfördän numerisk
modellering. SKB:s förklaring det regionala flödet fram-att
kommer 500 djup lokala förhållanden där,utan att styrm
förefaller sannolik. Heterogeniteten i sprickigt berg såär stor att
regionala flöden sällsynta och svåra bevisa.är Anmärk-att
ningsvärt i projekt har såvälär de analytiska deatt ett annat som
numeriska beräkningarna överskattat de värdena sprick-mätta
öppningar med faktor två. fallenBägge talar sålunda för atten
olika beräkningar behöver genomföras och de måstetyper attav
verifieras med experimentella data.

SKB vidare data från brunnsarkivSGUs använd-att äranger
bara för karakterisera berggrundens hydrauliska egenskaperatt
regionalt djupberoendetmen svårt attutvärdera. nyligenEttatt är
genomfört examensarbete vid kommerKTH dock geostatistiska
grunder fram till data från brunnsarkivet bearbetasmåste medatt

försiktighet och i relativt små områden där det finnsstor tillfreds-
ställande antal jämnt fördelade uppgifter, uppgifter frånattsamt
energibrunnar måste från uppgifter från vattenbrunnar,separeras
då de förra utförs till djup och ofta i berg destörre tätare än senare.

KASAM vill framhålla angivna mål och föratt program
kommande period synnerligen angelägnaär uppnå respektiveatt
genomföra. Det gäller dels utveckla metoder för lösaatt att
problemet hur mätningar i viss skala kan användas ien en annan,

skala i modell,större dels studera de faktorer,t.ex. att ytnäraen
grundvattnets in- och utströmning. börDet här särskiltstyrsom

påpekas behovet studera den hydrauliska kontakten medattav
jordlager och berggrund helt försummat forsknings-nästanett-
område. Erfarenheter från forskningsprojektet Bolmentunnelnom
visar, i vissa jordlagerföljder och bergkontakter påverkasatt
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itunneltaket, medangrävda direkti brunnargrundvattnet överens
frånkilometertillpåverkassammanhang brunnarandra enupp

Äspö meddoktorandprojektenpågåendetunneln. tvåDe norra
Äspöstiftelsen dennabelyserkan del resultatstöd somge enav

Äspö andrabördå jordtäcketproblematik är extremt tuntmen
också studeras.typiska områdenmer

Paleohydrologi

SKB:sunder 90-talet tillutvecklatsharDetta ett mestavprogram
harHelt kunskapforskningsområden.intressanta genererats avny

säkerheten, bl.a. harlångsiktigaanalysen denbetydelse förstor av
till djup inedsmältvatten kanglacialtvisats storatransporterasatt

Ytterligareglaciationsfas landet.vid sannolikberget övernyen
tredimensionellbl.a.och tillstyrks KASAM,forskning planeras av

iLångtidsvariationerinlandsis.dräneringen imodellering enav
nästatilltidsperspektiv frammed något kortareklimat ettmen-

Biosfären i 98.kapitel FUD-programbehandlas också i 11istid -
områdearbetet inom dettafortsattafor detambitiöstEtt program

klimatforskningenangelägetfinner detKASAM attpresenteras.
Paleo-och detBiosfärsprogrammetkonsekvenser inomoch dess

programmet scenarierantalsamordnas bättre. Etthydrogeologiska
klimatsituationer-helt olikatänkbara, sättför några samma

ochborde utarbetasamerikanskadeti programmetsom -
utredas.djupförvaretdessa förkonsekvenserna av

och6.4 berggrundvattenKemi
,

utvecklingochgrundvattnetsmodellerDe somursprungav
huvudsakligen påkap. 9 baserasunderlagsrapportensibeskrivs

Äspö undersök-genomfördainsamlade vid sedan 1987. Dedata
tolk-och försvårarstörningarförorsakar naturligtvisningarna

förvarit nödvändigaändåobservationerna harningen attmenav
modeller.användbarahuvud kunna göraöver taget
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KASAM saknar diskussion dessa störningars inverkanen om
modellerna och hur denna inverkan i möjligaste mån kan

undvikas.
ÄspöOrsaken till tritium djup 4OO påatt uppmäts mstort

och Laxemar lämnas Troligen dessa tritiumhalteröppen. är
förorsakade kortslutningstörningar borrning ellerav genom
spolvatten.

SKB hävdar det inte finns något korrigera föratt sätt att
kortslutningar i samband med borrning och därigenom förorsakad
blandning olika KASAM håller med någon exaktvatten. attav om
korrigering kanske inte går däremot kangöra,att ström-men
ningsförlopp och i viss omfattning omblandning till av
borrning följas utföra spårämnesförsök under borrning.attgenom
Ett underlätta tolkning vilkasätt blandningarannat att av som

somförekommer antyds, iär några djupa borrhålatt, göra
regelbundna provtagningar olika nivåer Linder längre tid och
skapa tidsserier.

ÄspöSKB konstaterar vatteninflödet till tunneln haratt
påverkat hydrokemin och därigenom annorlunda fördelninggett en

de olika vilket åskådligörs i fig. 9-4 modellvattentyperna, 90av
och modell 96. Detta betydelsen utvecklaaccentuerar att ettav

för grundvattenkemiska mätningar isystem framtida djupförvarett
under drift och efter förslutning.

Slutsatsen mätningar ytvattenkemin inte kan föranvändasatt av
beskriva djupförhållanden får betraktasatt självklar,som

Begreppet ytvattenkemi brukar för övrigt endast användas för
vattenkemin i ytvattendrag och sjöar. Då analysuppgifter från
SGUs brunnsarkiv bearbetas bör begreppet "det ytliga grund-

kemi" användas.vattnets
Beskrivningen de vatten/mineral påverkarav processer som

grundvattnets sammansättning i huvudsak uttömmandeär och
relevant.

Diskussionen rörande redoxförhållandena i berget och grund-
visar ytterligare behovetvattnet skapa pålitligtatt ett över-av

vakningssystem för redox-nivån i förvaret under drift och efter
förslutningen.
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radionuklidertransportmedel forkolloiderBetydelsen somav
Kolloidalaitid diskuteratsplutonium hart.ex. pressen.senare
kan bildasgrundvatten,djupasällsynta inormaltpartiklar, ärsom

oxidationföljandedärigenomluftsyre ochvid inträngning avav
ikolloiderfrigörbentonitenmöjlighetFell. En är attt.ex. annan

bildningrisken förlerpartiklar. KASAMform att avanserav
särskilt bördriften djupförvaretmedsambandkolloider i av

beaktas.
naturligadenFörändringar ikemiskavilkabestämmaMålet att

grund-ochviktigtåstadkommakanförvaretmiljön ärsom
mål kandettabeskrivningenläggande. KASAM att avanser

projekt ochbeträffandefler detaljerytterligareutvecklas attgenom
metoder anges.

starka koncent-inför denfrågandesig någotställerKASAM
beskrivsi kalcitsystemetkinetikenfastlägganderation somav

utfällningochupplösningKalcitenskap. 9.6.flera ställen i som
adsorptionochkomplexbildande jonerjonstyrka,funktion pH,av

publicerade arbeten.antalkändtorde stortettgenomvara
grund-modelleringmultivariatanalys vidAnvändningen avav

modeller M3,Matematiskai 9.7.beskrivs kap.vattenkemin som
användas ochnaturligtvisskaANALYSTVOXELNETPATH,

beräkningar blirdessamycket lättdetutvärderas är att enmen
pålitligamed mycketinte försesdemed siffroravancerad lek om

ochvällovligtdärfördetindata. KASAMoch relevanta anser
andraochjämförsmodellernade olika prövasviktigt att

Finland.frånindatamed godaområden t.ex.

övrigtKemi,6.5

försetillsyftarundersökningarnakemiska attytterstDe
därföroch detunderlagmed olika ärsäkerhetsanalysen typer av

resultatenochkriteriervetenskapligautifråndeviktigt attgörsatt
ochinternationelltpublicerasde kansådan nivå attär en

bedömervetenskaplig kritik. KASAMfördärigenom utsättas en
bl.a.ochområdenfleranivå inomhåller högforskningSKBsatt
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olikamikroorganismerFörståelsen förochkunskapernahar
genomslag.internationelltfåttoch ocksåförbättratsdjup avsevärt

viktigastedekunskapernadet viktigtKASAM att omanser
del-delbibehålls och utökas.kemi Enradionuklidernas stor av

KASAMdiffusion.sorption och"Kemi" handlarprogrammet om
någraendastoch häri avsnitt 5.4kommenterat dettahar ger

redovisning SKBssynpunkter denkompletterande nu-av
underlagsrapporten.i kap. ilOvarande kunskaper gessom

svällandedebentonit bestårdelenverksammaDen avav
bestårmontmorrilonit. lerorDessalermineralen smektit och av

negativoftast harsiloxanskiktdels s.k.olika skikt, ensom
innehållerdessa skiktmellanoch dels kanternaytladdning som

lösning.omgivandeivarierar med pHladdningytgrupper vars
ochtemperaturberoendeochtryck-Avstånden mellan skikten är
heltskikten och på kanternamellanför sorption ärmekanismen

olika.
beakta dessamening, bättreenligtbör, KASAMsSKB para-

dessutomochoch diffusionför sorptioni sin modellmetrar
ochytladdningsförändringarhur sorberadebeskriva yt-ämnen,

långtidsegenskaper.bentonitenspåverkarutfállningar
visserligenomgivande bergmineralytor iSorptionen är

bör iochmekanismhartemperaturberoendeockså en annanmen
tryckberoende.mindre Denfall betydligtvarje typen avvara

kantytor,lermineralernasÖvrigt liknar den ärförsorption, som
ytkomplex-medmodellerasstuderad och kanbetydligt mer

olikamodeller typ.av
innebärmineralytornai leran ochjonsorptionenEftersom en

sorberade kommerkoncentrationsökning ämnen attytornaav
för rad kemiskakatalysatorerfungera t.ex.som processer,en

mineralytomasexempel påredoxreaktioner.och Deutfállnings-
visariredox-katalysator, SKBsfunktion program,som gessom

radioaktivaförändra löslighetenytsorptionen kanockså hur av
därigenomoch reduktanteranrika oxidanterämnen att somgenom

varandra.kan medreagera
mekanismen för sorptionkringdiskussion försDen avsom

hydrolysenoklar. "detmineralytor Attradionuklider ärär av



metalljoner kontrollerar sorptionen och bestämmer hur starksom
den blir" ingen förklaring mekanismenutgör visar barautan attav
det finns samband mellan sorption och metalljonernas hydrolys.ett

påståendetOm riktigt skulle sorptionen ochvore av en samma
metalljon lika alla mineraiytor och därigenomstor sortersvara

del dessa undersökningar onödig.göra Mineralytornasstoren av
egenskaper med avseende protonutbyte, ytladdning spelaretc
också in.

Dessutom sker metalljonernas hydrolys oftast flerai ochsteg
kan fråga sig vilket hydrolyskomplex utslagsgivande. lärman som

vissa fall hydrolysen så starkär oxokatjoner bildas tex.att
NpOfL CoOH+medan ColI bildar i vattenlösning. Bådatex.
jonerna har alltså laddning l+ styrkan hydrolysensamma men av

mycket olika och fråganär det laddningen, jon-är ärnu om
storleken eller hydrolysgraden bestämmer sorptionen.som

KASAM sorptionen de betydelsefullaste metall-attanser av
jonerna relevanta mineralytor bör undersökas framför allt med
avseende på utfällning sekundära faser och redoxprocesser.av

SKB tycks ha något kluven inställning till användaatten
ytkomplexmodeller för beskriva sorptionen. finnsDet radatt en
olika ytkomplexmodeller och skillnaden mellan dem ligger i hur

hanterarde strukturen och laddningstörhållanden i det s.k.
elektriska dubbellager mineral/vatten.utgör gränsytansom
Ytkomplexmodellerna kan användbara för beskrivaattvara
sorption på mineralytor och det fråga vilken deär mer en om av
existerande modellerna ska användas. dvs. hur mångasom

jonstyrka, specifik kapacitans. villetcparametrar ytarea man
kunna variera i modellen.

enligtDet KASAMs åsikt tveksamtär användaattmer en
ytkomplexmodell för beskriva sorptionen olika joner iatt av
bentonitleran eftersom mekanismen där mycket komplex ochär är

blandning interkalering, sorption kantytorna ochen av
utfallning sekundära faser.av

Beträffande den fortsatta forskningen mikrobiell aktivitet i
samband med djupförvaret vill peka denKASAM forskning

inom mineraltekniken.skersom



86

sammanhang sambandMikrober används i industriella i med
mineraler metallutvinning och det pågår livlig forskningoch en

bio-inom områden "bio-leaching, bio-beneñciation ochsom
remediation".

metoderförsta området beskriver bio-hydrometallurgiskaDet
för behandla lakning Au-malmer, komplexa sulfiderCu-, U-,att av

användbara metoder har utvecklats och används iochetc
onekligen det tänkaspraktiken. område kanDetta tangerar som

hända i djupforvaret.
Bio-beneficiation fortfarande på grundläggande forsk-är ett

ningsstadium. innebär mikroorganismer används forDet att att
hydrofila eftermineralytor hydrofoba eller behov vilket i singöra

påverkar partiklarnas agglomerering och anrikning. Det ärtur
troligt användning bakterier kan revolutionera mineral-att av
tekniken de årtiondena.inom närmaste

vissaBio-remediation innebär bakterier används föratt typer av
effektivt bryta industriellt organiskt och oorganiskt avfall.att ner

Även här finns beröringspunkter med djupförvaret.
Forskningen på mikrobiella inom mineraltekniken ärprocesser
tvärvetenskaplig rekommenderar följaKASAM SKBnatur. attav

forskningsutvecklingen inom området.
det gäller användning betong i djupforvaret villNär av

peka den utveckling sker olika betongtyper.KASAM som av
Trenden till OPC Portlandcement olika tillsatserär göratt man

fumesilica och kemisk och mekanisk behandlingt.ex. genom
vibrationsmalning cementmineralytornat.ex. gör att regerar

betydligt fortare med kan därigenom åstadkommaManvatten.
speciellaoch betong med de egenskaper vill uppnåcement man

hållfasthet, vattentäthet i djupförvaretc kärn-använtt.ex. ett av
bränsle, vilket torde intressant for SKB.vara
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6.6 Sammanfattning och slutsatser

KASAM saknar i FUD-programmet 1998 sammanställning ochen
diskussion de kriterier bergmassan skall uppfylla förom att ettge
säkert djupförvar. geologiskaDe lokaliseringsfaktorerna homo-
genitet, sprickegenskaper, vattenflöden, grundvattenkemi m.fl.
behöver relateras till de krav miljön ställs de tekniskasom av
barriärerna och krav härledda säkerhetsanalysen på respekt-ur
avstånd från deponeringspositioner till grundvattenledare.

basiskaDe bergarterna bör avskrivas värdbergart för ettsom
djupförvar framför allt referensperspektiv.sett ettur

Lokaliseringen djupförvar i s.k. tektronisk lins kanettav en
alternativ, eftersomövervägas eventuella kommandeettsom

deformationer kan komma i svaghetszonemaatt tas ut runt
linserna.

Förhållandena i övergångszonen mellan berggrund och jord-
lager försummat forskningsområdeär behöver aktiverasett som
grund dess betydelse för grundvattnets in- och utströmning ochav
för utströmningen radionuklider med grund-transporterasav som
vattnet.

Den långa driftperioden med tunnelsystemöppetett stort
kommerdjup inverka de hydrokemiska förhållandena kringatt

djupförvaret. SKB bör planera för och övervaknings-mät-ett
under driften och efter förslutningen med uppgiftprogram att

kontrollera de grundvattenegenskaper och det hydrokemiskaom
tillstånd i djupberget förutsatts i säkerhetsanalysen etableras isom
förväntad takt.

Infångning och kvarhållning radioaktiva metalljoner på och iav
sprickväggama betydelsefullt inslag i djupförvaretsär barriär-ett
funktioner. KASAM börSKB undersöka sorptions-attanser
mekanismerna för de viktigaste metalljonerna framförallt med
avseende utfällning sekundära faser och redoxprocesser.av

forskningSKBs mikrobiell aktivitet i djupa grundvatten
håller hög nivå och har fått internationellt genomslag. KASAM vill

deti sammanhanget påminna den forskning pågårom som om
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harochmineralteknikeranvändning inommikrobers som
forskningsområde.beröringspunkter med SKBs
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Biosfären.7 Strålskyddsaspekter

1 Bakgrund

SSl har publicerat föreskrifter SSI FS 1998:1 "skyddnya om av
människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av

kärnbränsle och kärnavfall". Som framgår titelnanvänt täckerav
författningdenna både skyddet människor och andraav orga-

nismer. I bakgrund och kommentarer till Författ-rapporten om
ningen SSI Rapport 99:03 har ytterligare klargjort hurman
principerna för skyddet människan och miljön skall tillämpas.av

det gällerNär skyddet människor skall slutförvar För använtav
kärnbränsle eller kärnavfall utformas så den årliga risken föratt
skadeverkningar förvaret,grund efter förslutning blir högstav

miljonen förpå representativ individ i den utsättsen en grupp som
för den risken. Med ICRP:sstörsta sannolikhetskoefficient För

och ärftliga skador på 0,073 sievert dennamotsvararcancer per
risknivå årlig Förväntad dos 15 uSv. SSI har ocksåen av ca nu
klargjort de tidsperioder under vilka avfallslagrets skyddsförmåga
skall redovisas.

SSI-författningen innehåller paragrafer miljöskydd ärom som
och aldrig tidigare har tillämpats. Dessa baseras Rio-nya

deklarationen från 1992. Varken SSI-Författningen eller kommen-
underlag För kvantitativa kriterier för skydd miljön,tarerna ger av

det pågår arbete med fram sådana. KASAM detatt tamen anser
svårt vidare med detta arbete innan först formuleratatt man

principer För skydd olika slags miljöföro-motgemensamma
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fråga förför miljöpåverkan. Dettareningar och olika ärtyper enav
regering och riksdag.

7.2 Kommentarer

tekniska ochförvar,radioaktiva frånOm trotsämnen ett
i biosfáren.de spridasgeologiska barriärer, når markskiktet kan

hittills varitbiosfärstudier harområdetinsatser inomSKB:s
material-inomgjortsbegränsade jämfört med de satsningar som

satsningar inomökadeteknik, geologi och hydrologi, även om
biosfár-viktigtunder år.biosfárområdet gjorts Det är attsenare

allmänhetenstydligt, inte minst på grunddelen redovisas av
intresse för denna.

övergripande mål SKBställer sig bakom deKASAM som
tilli Underlagsrapporten FUD-programredovisar på 103överst s.

98.
kunna bedömanödvändig förKunskap biosfären är attom

och vilkaeventuellt läckage från förvaretkonsekvenserna ettav
strålningssynpunkt. KASAMrisker detta skulle innebära anserur

redovisa dennödvändigt undersöka ochdärför det äratt att
försammansättning och egenskaperomgivande biosfärens att

möjlighetertänkt förvars skyddsförmåga ochkunna bedöma attett
undersökningar ochuppställt. Sådanauppfylla de krav SSIsom

för deredovisningar parallellt med demmåste görsgöras som
lämpligen ibarriärerna. kangeologiska och tekniska Detta göras

Betydelsenkompletterande FUD-redovisning.form avav en
utströmningsområden förlokala biosfärsförhållanden ochdagens

platsundersökningarställen förplatsvalet måste belysas. Valet av
alla lokaliserings-samlad bedömningbör utifrångöras aven

faktorer. inklusive biosfärens egenskaper.
strålskydds-grundläggandeåberopar deFUD-program 98

inter-vilka det råderprinciper för skyddet människor omav
publikationernationell konsensus och redovisas i ICRP:s samtsom

strålskyddsmyndighetenssvensk ochtolkas i EU-direktiv, lag
föreskrifter:SSI
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Berättigande nettonytta med verksamheten.
Optimerat strålskydd.
Dosgränser for personal och allmänhet.
Även flora och fauna skall skyddas.
Likvärdigt skydd för dagens medborgare och kommande
generationer, inom och landet.utom
Behovet långsiktig säkerhet i samband med djupforvar0 ettav
ställer krav regelverket.nya

detNär gäller skyddet nzännáskan finns,änannatav som
svårighet förnämnts, SKB, eftersom det saknas allmäntstoren

accepterade miljöskyddskriterier. Här räcker det inte uppskattaatt
stråldos eller -risk måste vad vill skydda ochutan vetaman man
hur.

KASAM SKB måste analysera hur kan uppfyllaattanser man
de kraven skydd människan och andra organismer inya av
praktiken och hur behöver ändra sitt for få framattman program
det underlag behövs. Detta gäller särskilt skyddet andrasom av
organismer. I FUD-program 98 endast i allmänna ordalagnämns
nödvändigheten skydda människa och miljöatt samt attav av
"utveckla metodik för hantera riskbedömningar for biota"att
Underlagsrapport, 107 och kravet på "inverkan djup-atts. av
förvaret på biologisk mångfald skall liten" FUD-program 98,vara

109. Enligt KASAMs uppfattning behöver framförallts. man
utveckla FUD-redovisningens miljöskyddsdel ytterligare. Om man
skall bevisa de krav SSl har ställt har uppfyllts, detatt ärsom
viktigt påpeka miljön inte automatiskt kommer skyddasatt att att

biprodukt till skyddet människansom av
Beträffande använda nzodeller för radionuklidtransport

BIOMOVS l och BIOMASS bör påpekas dessa äratt
generella modeller måste kompletteras med specifika datasom
från det aktuella förvarets omgivning. refererarSKB till
"systemekologiska principer", förklarar inte hurnärmaremen man
med hjälp dessa skulle kunna lösa problem angående "effekterav

miljön".på Radioekologiska modeller har, i till vad SKBmotsats
skriver underlagsrapporten, 104, i utsträckning foranväntsstors.
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flödenfördelning,anrikning,beskriva transport,att somprocesser,
tilldoserberäknatdessutomlbland harmiljön.i man

problemprincipiellafinnas mångakommermänniskan. Det att
andramed skyddetmodellermedproblemhandinte i första av

skyddatharbevisainnanorganismer är attatt manmogenman
resurser"biologiskanyttjandeoch hållbartmångfald"biologisk av

strålning.joniserandeverkanskadligmot av
frånresultatpåfortfarandeandasBeskrivningen övertro

detunderlagsrapporteniavsnitt ll.9.7modeller. l mananser
allmänhet,biosfären förarbetet inomviktigt "presenteraatt

kapitel skallframställningen i dettaoch studenter". Omforskare
förbättras. Idetinformationsmaterial behöverutnyttjas som

mångaargumentationochframställningföreliggande skick är
svårförståelig.punkter

frånfår intestrålskyddsaspekterna: ManSammanfattning av
förbereder sighuröversiktbiosfären någon övertexten manom

bevisasäkerhetsanalysen kunnaFör med attatt
ochmänniskanrisken tilla

radionuklid-frånorganismer/populationertill andrariskenb
acceptabel.blirbiosfärenkontamination i

således vidare-behöverarbetetför det fortsattaProgrammet
hittills.tydlighetdetaljeringsgrad och änocharbetas störreges en

övervakningkontinuerligBehov7.3 av

radioaktivaisolera deheltdjupförvaret ämnenaSyftet med är att
läckageeventuellamätningarkräverfrån biosfären. SSI att avav

underregelbundetgenomförsluftochtillradioaktiva ämnen vatten
förslutetmoniteringen kringdriftskedet, konstaterar ettattmen

98fråga. l FUD-programfortfarande nämnsfbrvar är öppenen
funktion. KASAMforvaretskontrollenmycket lite attanseravom

information tillsakligdet gällerviktig frågadetta när attär geen
sinaformulerarmyndigheternaangelägetallmänheten. Det är att

krav.
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8 Säkerhetsanalysen

har inteSKB publicerat någon säkerhetsanalys i anslutning tillny
denna FUD-redovisning, beskriver hur arbetet med denmen nya
analysen, SR 97, bedrivs.

KASAM med tillfredsställelse SKB, efter tjugonoterar ännuatt
arbeteårs med utveckla säkerhetsanalysen, fortfarande haratt

ambition vidareutveckla och Validera sina delmodeller.att
KASAM ansluter sig i till den redovisning kunskapslågetstort av

underlagen till delmodellerna, SKB i tabellsattom som upp
i14- underlagsrapporten.17s.

sin systembeskrivningl indelar SKB förvaret i de fyra delarna
bränsle, kapsel, buffert och geosfár, tillverkade och naturligtre en
barriär. Detta till hands liggande indelning, iär näraen om man
säkerhetsanalysen vill följa grundvattnets till bränslet ochväg
radionuklidernas från bränslet till biosfáren. Men dennaväg
indelning inte uttömmande. finnsDet fjärde tillverkadär en
barriär, återfyllningen tunnlar och schakt, kan få stortav som
inflytande förvarets funktion. På några ställen i texten,
exempelvis tabell i underlagsrapporten,2-1 kopplas bentoniten till
återfyllningen, i övrigt får återfyllningen underordnad roll imen en
beskrivningen systemet.av

Kapslarna kommer verkstadstillverkade i antalatt ett steg.vara
Varje producerad enhet kommer kontrolleras och konstateradeatt
felaktigheter kommer åtgärdas. gäller deDetatt samma pre-
fabricerade bentonitblocken och ringarna. Kapslarna och bento-
nitblocken kommer ha material- och tillverkningstoleranseratt av
olika slag, förutsättningarna bör bli goda samtliga enstakaattmen

konstruktionskraven.exemplar uppfyller
Återfyllnadsmaterialet kompakteraskommer lastas och påatt

vilketplats, innebär svårare arbetsförhållanden och varierandemer
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tillverkning ifor resultatlokala förutsättningar änett gott en
blandningdet blirändamålsenlig verkstad. Materialet, avenom

fårblanda detkan svårt såberg och bentonit,krossat attattvara
packningenhomogeniteten. Resultatetden eftersträvade av

kontrollera i efterhand.kommer svårt Detta sämreattatt gervara
harSamtidigtoch hög kvalitet.förutsättningar for jämnen

Bentonitenviktiga funktioner.säkerhetsmässigtåterfyllningen
med grundvatten. Omden återmättaskommer expandera näratt

for dess förutsättasvälltryck krävsbentoniten skall få det som
och inombromsas effektivtdess expansion uppåtfunktion måste

återfyllda tunnelsystemetåterfyllningen. Det ärsnäv gräns aven
kapslar.allafinns i närhetenstörning i forvaringsberget avsomen

bufferten och tilltill och frånbli grundvattenvägarTunnlarna kan
korsar förvaringsberget.och från sprickor som

arbeten återfyllnings-omfattandelägger förvissoSKB ner
blir länk itunnelsystemettekniken för förebyggaatt att en svag

for givet.inte felfritt resultatförvaringssystemet, får ta ettmen
24,kritiserade i sitt yttrande FUD-program 95,KASAM över s.

säkerhetsanalyser ha behandlat åter-för i tidigareSKB att
fanns idessa intetunnelsystemetfyllningen och som om

då, återfyllningenverkligheten. KASAM utgörattsomanser, nu
den skall behandlasviktig delså systemet att som enaven

de fyralikvärdig betydelsesjälvständig del förvaret med somav
delarna.övriga

säkerhetsanalysen användagrundfall iplanerarSKB att ensom
ostördafunktion underförvaretsdeterministisk beskrivning av

initialtillståndetmed variationer iförhållandenoch inreyttre men
grundfalloch sedan överlagra dettahos de olika systemdelarna,

huvud-välkomnar dettascenarier.med olika störningar, KASAM
tidigaretillräckligt väl utvecklat iinte varitspår i analysen. som

säkerhetsanalyser.
kansystembeskrivningenOsäkerheter ovissheter i vara av

gällerkvalitativa oftakvalitativa, där dekvantitativa ellertvå slag,
kommerbeaktade. SKBfrågan alla viktiga är attprocesserom

beaktas,kvantitativa osäkerheter kommerredovisa i hurSR 97 att
mycket svårarede kvalitativa.skriver mindre Detta är ettommen
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problem, behandlingen det mycket viktigär förmen av tro-
värdigheten hela säkerhetsanalysen. Det finns inom modernav
systemteori metoder for behandla kvalitativaatt osäkerheter som
kanske skulle kunna tillämpas i SKBs funktionsanalyser.

SKB driver arbetet med datorprogram enligt allmänt veder-
principer för hanteringtagna Erfarenheterstoraav programsystem.

med dessa har visat bl.a. det viktigt foratt är säkerställaatt
tillförlitligheten i indata ändringar data forsatt konsekvent,av
vilket kan göras användande databassystem.ettgenom av

Beräkningarna i säkerhetsanalysen utförs antal dator-ettav
med olika uppgifter. Dessaprogram ochär storaprogram

komplicerade och fordrar mycket arbete och underhåll for att
fungera tillförlitligt. Programmen måste tillräckligt flexibla såvara

de successivt kan modifierasatt för på enkelt inkluderaatt ett sätt
resultat forskning. Detta ställer och delvisav motsägandeny stora
krav på skallDe tillförlitliga och enklaprogrammen. vara att
använda samtidigt de skall flexibla snabbt kunnasom attvara nog
inkludera kunskap och erfarenheter. SKB börny prövanya
möjligheten tillämpa objektorienteradatt metodik, vilket också
antyds i FUD-rapporten.
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Äspölaboratoriet9

Ãspölaboratoriet tillgång iär SKBs FUD-program.stor SKBen
utnyttjar tillgången väl. KASAM finner inte SKB gjort någraatt
förbiseenden i valet forskningsuppgifter och utvecklingsarbe-av

De föreståendenära med demonstrationten. barriär-proven av
funktioner och deponeringsteknik bör få betydelse för fast-stor
ställande kriterier för deponeringen och för skapa tilltro tillav att
SKBs förmåga genomföra driften slutförvaratt miss-ett utanav
öden.

SKB påpekar särskilt förvarsprototypen relativt långatt trots en
försökstid inte kan användas för demonstrera den långsiktigaatt
säkerheten hos djupförvar. Det riktigt påpekande,ett är ett men

skall inte underskatta värdet provperiod till tjugoman av en upp
år. Redan tjugo år bör räcka för övergången från tillståndetatt
omedelbart efter deponeringen till vattenåtermättat tillstånd i
bentoniten och deponeringstunneln skall fullbordas. Tempera-

i kapsel, bentonit hinner inteturerna nå sina maximivärdenm.m.
temperaturgradienterna hinner bli fullt utbildade. Möjlighetenmen

följa denna tidiga utvecklingatt kring kapslarnanärzonen ochav
observera resultaten efter några decennier bör bli betydandeav
värde frågan förslutningnär förvaret skall Juavgöras.om av
längre observationsperiod desto bättre. Det slutförvaretstora
kommer inte förslutas förrän tidigast femtioatt år. KASAMom
rekommenderar därför SKB förbereda längre observa-att en
tionsperiod dimensionera utrustningen iatt förvars-genom

elpatroner, instrumenteringprototypen, för livslängdm.m. en av
femtiominst år och planera deponeringar och provtagningar med

långtså tidsperspektiv.ett
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10 Allmänna kommentarer denom

vetenskapliga informationen

KASAM konstaterar det omfattande forskningär mycketatt en av
kvalitethög bedrivs inom det svenska kärnavfallsprogrammet.som

KASAM har tidigare uttryckt önskemål delstörreattom en av
resultaten, vad sker, bordeän publiceras i vetenskapligasom nu
tidskrifter och inte bara i SKBs rapportserier. Eftersom det äregna

så och dyrbart så bordeett stort resultaten få kommaprogram, en
bredare krets vetenskapssamhället tillgodo. Ett kundesättav vara

publicera Översikter inom olika kunskapsområden.att På detta sätt
skulle också del SKBs forskningstörre förutsättasen av en
inomvetenskaplig internationell granskning. KASAM vill emeller-
tid det huvudsakligapoängtera skälet för önskemålatt ökadom
publicering i vetenskapliga tidskrifter den spridningär större av
kunskapen skulle kunna uppnås.som

Krav ställs från många olika vad gäller SKBs sätt attgrupper
publicera sina resultat. Mycket informationen, inte minst denav

hänger med säkerhetsbedömningar o.dyl. måstesom samman
kunna på begripligt för bredarepresenteras ett sätt även en
allmänhet. KASAM hade tillfälle diskutera denna fråga medatt

för SKB, myndigheter, forstudiekommunerrepresentanter och
miljöorganisationer vid seminarium hösten 1997 SOUett
1998:130. SKB beskrev då sina avsikter försöka framatt ta
informationsmaterial till olika kategorier läsare,anpassat av
alltifrån populärt hållna framställningar for bredare publikmer en
till vetenskapliga avsedda för de granskande myndig-rapporter
heterna m.fl. Viktigt den intresserade läsaren hela tidenär fåratt
information detaljerad information står finna.attom var mer
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idéer idessaSKBskulleKASAM omsattegärna att mer avse
praktiken.

detsåvetenskapsinformationområdetBeträffande som
viktigtsåfinner KASAMibeskrivs FUD-programmet ettatt pass
bordekanskeoch -policyinformationsprojektområde SKBssom

med tankesärskiltdetaljerat,ochfått större utrymme meravara
realistiskförmedlalyckatsinteframhållersjälvSKB attatt enman

skullekärnbränslefördjupförvarriskervilkabeskrivning ettav
intressekundemiljö.för människor och Detinnebära t.ex. vara av

sammanfattande analysbehovetmed, eller kommenteraatt ta av en
projektoch hurvarit lyckosamförmedling intesådanvarförav

Beskrivningenbrist.dennaavhjälpaRiskprojektett.ex. attavser
uppföljningarplaneradeinkludera någotkunnatborde även avom

framtid.projektetsliksom någotframgång,projektets om
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KASAM presentationen-

råd förKASAM Statens kämavfallsfrågor inrättades år 1985, ärsom- -
vetenskaplig kommitté inom Miljödepartementet med uppgift atten

utreda frågor kämavfall och avställning kämtekniska anläggningarom av
lämnaoch regeringen och vissa myndigheter råd i dessa frågor.att

Ledamöterna oberoende sakkunskap inom olikarepresenterar om-
råden betydelse för sluttörvaringen radioaktivt avfall, inte enbartav av

teknikinom och naturvetenskap också inom etik.ämnenutan som
riskkommunikationjuridik, och samhällsvetenskap.

uppdrag ingårI KASAMs bl.a. Dir 1992:72 redovisa sin själv-att
ständiga bedömning det för forsknings- och utvecklings-av program
verksamhet bl.a. slutförvaring kämbränsle deanväntom av som-
svenska kämkraftföretagen tredje år.upprättar vart

har f.n.KASAM våren följande1999 sammansättning

Odhnoff ordf., f.d. landshövding, fil.Camilla dr, växtfysiologi
ordf., prof.,Rolf Sandström v. materialteknologiKTH,

prof.,Göran Andersson, elektriska energisystemKTH,
Britt-Marie Drottz Sjöberg, prof., socialpsykologiNTNU, Norge,

prof., LuleåWillis Forsling, Tekn. univ., oorganisk kemi
prof.,Gert Knutsson, hydrogeologiKTH,
prof., Lunds univ,Sören Mattsson, radiofysik

f.d. avdelningsdirektör, Helsingfors,Anneli Salo, miljöstrålskydd
Stigh, prof., Göteborgs univ., mineralogiJimmy och petrologi

Anne-Marie Thunberg, teol. dr, Sigtuna, etik
prof., Göteborgs univ., offentligLotta Westerhäll, rätt

ÖverdirektörSakkunnig: MiljödepartementetOlof Söderberg,
Civ. ing. Nils tekniska frågorExpert: Rydell

Sekreterare: Docent Tor Leif Andersson
ÅhagenFil.Konsulter: dr och ing.Kjell Andersson Harald

Assistent: Inga-Britt Landman

Miljödepartementet,KASAM, 103 33 STOCKHOLM
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KASAM
RÅD FÖRSTATENS

uKARNAVFALLSFRÅGOR
SwedishNationalCouncil101NuclearWaste

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor inrättades 1985, ärsom- -
vetenskaplig kommitté inom Miljödepartementeten med uppgift att

frågorutreda kärnavfall och avställning kärntekniska anlägg-om av
ningar och lämna regeringenatt och vissa myndigheter råd i dessa
frågor.

Ledamöterna i utsträckning bestårstor professorer frånsom av-
svenska och nordiska universitet och högskolor representerar-
oberoende sakkunskap inom olika områden betydelse för slutför-av
varingen radioaktivt avfall, inte enbart inom teknik ochav natur-
vetenskap också inom områdenutan etik, riskpsykologi, juridik,som
och samhällsvetenskap.

I KASAMs uppgifter ingår årtredje iatt vart särskilt be-ett
tänkande redovisa sin självständiga bedömning kunskapsläget påav
kärnavfallsområdet.

En viktig del KASAMs verksamhet är erbjudaannan attav ett
forum för oliktänkande föroch sakkunniga inom och landet förutom

diskutera kärnavfallatt och därmed frågor.anknutna Ett antal semi-
pånarier olika har därför hållitsteman åren.genom
åliggerDet också KASAM granska detatt för forsk-program

nings- och utvecklingsverksamhet bl.a. slutförvaring använtom av-
kärnbränsle de svenska kärnkraftföretagen upprättarsom vart-

år.tredje Denna skrift KASAMsutgör tillyttrande regeringen beträff-
SKBsande F UD-program 98, Kärnkraftavfallets behandling och slut-

förvaring.
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