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STATENS
STRÅLSKYDDSINSTITUT 1984-02-16 Dnr 050/113/83

Regeringen
Industr idepar tementet

103 33 STOCKHOLM

Remiss av ansökningar 17 maj 1983 om t i l l s t å n d a t t t i l l f ö r a

reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn I I I kärnbränsle

(Bilagor: Gransknings-PM och konsul t rapporter)

SAMMANFATTNING

Stxäl6kyddi>in.ititiitet han gxamkat SKBfi undexlagimatexijal till

käxnk%a^t^cxetagen6 amckningax att {å titl^öxa xeaktoxexna

Foximaxk 3 och O&kax&hamn III käxnbxänsle mot bakgxand av lagen

om käxnteknvik vexfvsamhetit beAtämmeL&ex i 6 § andxa. itycket 1.

inAtituttt hax däxvid tunnÅÄ. att lagen* kxav att v-ösa zn metod

$öx hant&ting och ilut^öxvax av använt kÖLXnbxän&lt iom äx godtag-

bax med hän&ijn titt itXcLLikydd äx upp$yttt. Entigt lagen, tanrna

stycke 1. kxåv6 även xedovi&ning av ett ^oukningi- och utveck-

LtngApxogxam. Vetta pxogxam hax ännu. inte inlämnats.

BAKGRUND

Vid drift av kärnreaktorer uppkommer låg-, medel- och hög-

aktivt avfall. Det låg- och medelaktiva driftavfallet för
1 6det svenska kärnkraftprogrammet omfattar totalt 10 Bq av

huvudsakligen kortlivade radionuklider. En deponeringsanlägg-

ning för detta avfall, SFR-1, är under uppförande i Forsmark.

Utöver driftavfallet förväntas det svenska kärnkraftprogrammet
1 8

ge upphov till härdkomponenter innehållande 10 Bq och rivnings-

avfall innehållande 10 Bq. Även dessa typer av avfall domineras

av kortlivade radionuklider och skall enligt SKBFs planer depo-

neras i SFR-1 liknande anläggningar. Myndighetsgodkännande

for detta föreligger inte. Det högaktiva avfallet,
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representerat av använt kärnbränsle, omfattar efter 40 års
1 9avklingning, 10 B<

lång halveringstid.

1 9avklingning, 10 Bq av främst radicnuklider med mycket

Forsmarks kraftgrupp AB och GKG AB har ansökt om tillstånd

att få ladda de båda kärnkraftblocken Forsmark 3 och Oskarshamn

III. Som stöd för ansökan har man bifogat den vetenskapliga

rapporten KBS-3 som utarbetats inom Svensk Kärnbränsleförsörj-

ning AB (SKBF).

Strålskyddsinstitutet har i bifogade granskningsrapport

bedömt SKBFs förslag avseende direktdeponering av använt

kärnbränsle, KBS-3 rapporten, mot bakgrund av om metoden är

godtagbar från strålskyddssynpunkt. Bedömningen har gjorts

mot bakgrund av lagen om kärnteknisk verksamhet 6 § andra

stycket 1. vilket ersätter villkorslagens 2 § andra stycket

från och med den nya lagens ikraftträdande den 1 februari 1984.

Samma stycke 2. föreskriver att sökanden skall redovisa ett

program för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande

hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radio-

aktivt avfall. Enligt underhandsinformatior, från regeringen

kommer institutet att senare beredas tillfälle att yttra sig

över forskningsprogrammet.

För att sökandena skall få det erforderliga tillståndet att

tillföra reaktorerna kärnbränsle måste båda punkterna enligt

6 § andra stycket vara uppfyllda.

Institutet har i s m granskning beaktat hela KBS-3 rapporten

men lagt tonvikten vid de delar som berör sista leden i sprid-

ningen av radioaktiva ämnen från avfallsfcrvaret. Ett fler-

tal utomstående experter har utnyttjats för speciella del-

områden och två av dessa har dessutom givit allmänna syn-

punkter på hela rapporten. Institutet har haft fortlöpande

kontakter med statens kärnkraftinspektion som i s.\n gransk-

ning lägger huvudvikten vid barriärfunktionerna.



Institutets yttrande omfattar

o Institutets bedömningsgrunder

o Teknisk granskning av KBS-3 rapporten och underlags-

rapporterna

o Synpunkter på försatta forskningsinsatser

o Institutets slutliga ställningstagande

INSTITUTETS BEDÖMNINGSGRUNDER

Sett från strålskyddssynpunkt kan två olika skeden urskiljas

o Deponeringsskedet

0 Tiden efter förslutning av förvaret

DZPONERINGSSKEDET

Under den tid deponering pågår är anläggningen från strål-

skyddssynpunkt på många sätt jämförbar med centrallagret

för använt kärnbränsle (CLAB). CLAB har en mindre komplicerad

behandlingskedja men där hanteras större mängder radioaktiva

ämnen. För denna period är arbetarskyddsfrågorna dominerande.

Strålskyddsinstitutet har sedan länge ett väl fungerande

regelsystem som ytterst bygger på den internationella strål-

skyddskommissionens (ICRP) grundläggande rekommendationer.

1 regelsystemet finns såväl dosgränser som mer allmänt for-

mulerade strålskyddsrekommendationer vilka idag tillämpas

vid kärnkraftverken.

TIDEN EFTER FÖRSLUTNING AV FÖRVARET

Strålskyddsinstitutet bedömer i sin granskningsrapport att

förändringar i geosfären sker i en relativt långsam takt.

Vad som kommer att ske under längre tidsperioder kan därför

bedömas med viss säkerhet. Däremot anser institutet att för-



ändringarna i biosfären sker så snabbt att det inte finns

vetenskapligt underlag för bedömningar över längre tider

än 100 - 1000 år eller i vart fall bortom nästkommande istid.

Tabell 1 ger exempel på hur människan kan påverka omgivningen

på lång sikt. Påverkans betydelse minskar successivt genom att

förändringar sker i naturen. De angivna tiderna är endast

ungefärliga.

Beräkningar av händelser och effekter t ex transport av

radioaktiva ämnen i geosfären som inte påverkas av föränd-

ringar i biosfären kan vara berättigade att göra för längre

tidsperioder. Institutet anser därför att läckage av radio-

nuklider till biosfären kan vara en faktor i institutets

bedömningsunderlag för tiden efter nästkommande istid.

För tiden fram till nästa istid är det relevant att göra en

jämförelse med institutets ställningstagande vid behandlingen

av ansökan om tillstånd för uppförande av ett slutförvar för

reaktoravfall i Forsmark (SFR-1). Därvid angavs följande be-

dömningsgrunder för tiden efter förslutning (tider efter

10 000 år beaktades ej):

1 Alla individdoser nu och i framtiden skall ges samma vikt

och vara lägre än nuvarande planeringsgränsvärden.

(Det viktigaste av dessa är en årsdosgräns av 0,1 roSv).

2 Hänsyn måste tas till alla utsläpp nu och i framtiden.

3 Högre individdoser kan accepteras för extrema och osanno-

lika händelser, om doserna inte blir så höga att akut

strålskada kan inträffa (storleksordningen 1000 mSv).

4 De sammanlagda stråldoserna (kollektivdosen) skall inte

nämnvärt förändra dosbilden för hela kärnkraftcykeln.



Tabell 1. Tidsskala för förändringar i biosfären och

geosfären

Påverkan Naturlig föränd-

ring som gör att

påverkan minskar

i betydelse

Ungefärlig

varaktighet av

omgivningspå-

verkan (år)

Skogsbruk, jordbruk,

tätortsbildning

Aterväxt, nedlägg-

ningar

100

Förorening av

småsjöar

Igenväxning av sjöar 1 000

Miljöstörningar av

storskalig exploa-

tering av skog, mark

i öknens utkanter

och konstbevattning

Klimatändring i kom-

mande is t id

10 000

Utplånande av enstaka

art

Nya arter fyller den

uppkomna nischen

100 000

Förorening genom av-

fallsupplag

Slutlakat eller bort-

fört vid istid

100 000

Brytning av mineraler

i jordskorpan

Nya delar av jord-

skorpan blir åtkom-

liga genom geolo-

giska förändringar

100 000 000



Av dessa är de tre förstnämnda kriterierna relevanta även

för KBS-3 rapporten för tiden fram till nästa istid.

Kriteriet rörande kollektivdosen anser dock institutet inte

vara relevant för denna granskning. Dels är osäkerheterna

i framräknade kollektivdoser mycket stora, dels är det

fråga om en allmän studie varför optimering ej ingår.

Eftersom det inte finns internationellt accepterade bedöm-

ningsgrunder för mycket långa tider diskuterar institutet

avsikligt i granskningsrapporten ett flertal förslag till

bedömningsgrunder. Slutliga bedömningsgrunder kan efter

nationella och internationella diskussioner i bästa fall

vara framtagna om ett antal år.

Strålskyddsinstitutet anser inte att det finns underlag för

beräkning av stråldoser för tiden efter nästkommande istid.

Däremot finns det möjlighet att beräkna xnflodet av radio-

nuklider till biosfären. När det gäller att bedöma konse-

kvenser av stråldoser är det internationella kunskapsläget

tillfredsställande. Strålskyddsinstitutet har här goda

möjligheter att identifiera relevanta bedömningskriterier.

När det gäller att bedöma konsekvenserna av ett inflöde

till biosfären av farliga ämnen, vare sig dessa är radio-

aktiva eller icke, är emellertid kunskapsläget betydligt

sämre. Det finns heller inte några internationellt accepterade

bedömningsgrunder för detta. I avsaknad av sådana har institutet

i sin granskningsrapport diskuterat olika jämförelser som

skulle kunna vara användbara vid uppbyggnaden av kriterier.

Institutet anser således att beräknade individdoser efter

nästa istid inte kan utgöra något mått på förväntad framtida

inverkan orsakad av KBS-3. Däremot skulle doser kunna användas

som ett mått på vad framtida läckage skulle ha betytt om

läckagen skett till nutidens biosfär.



Vittring

I naturen finns naturliga radioaktiva ämnen och även andra

farliga ämnen som deltar i ett storskaligt kretslopp. Genom

vittring av berg frigörs ämnen från geosfären och tillförs

jordarna varigenom de blir tillgängliga för upptag i växter

cch djur. Genom vatten och vind förs delar av jordarna till

haven, varifrån ämnena med olika hastigheter förs ned i

sedimentbottnarna. Deras halt av naturliga radioaktiva ämnen

är av samma storleksordning som jordskorpans. I sedimentbott-

narna blir ämnena undandragna biosfären för en mycket lång tid.

De kan på nytt delta i kretsloppet efter stora omvälvningar

av typ jordbävningar, vulkanutbrott och bergkedjebildning.

En vittring av storleksordningen 1 m per 100 000 år är

baserad bl a på sedimentationshastigheten i de stora världs-

haven och utgör enligt institutets bedömning ett användbart

medelvärde för stora områden och långa tider. Uppehållstiden

för olika radionuklider i biosfären varierar självfallet. För

de flesta ämnen som starkt binds till partikulärt material i

vatten finns studier som tyder på att uppehållstiden inte

överstiger 100 000 år. En uppehållstid av 100 000 år överens-

stämmer även i storleksordning med tiden mellan början av

två på varandra följande istider. I samband med en istid kan

man förvänta sig att huvuddelen av lösa jordarter förs bort

och därefter successivt ersätts med nya via vittring och på-

verkan av isen.

Med en vittringshastighet av 1 m på 100 000 år tillförs och

bortförs från biosfären på 100 000 år följande mängder natur-

liga radioaktiva ämnen från an yta som motsvarar Sveriges

storlek

radium-226

torium-232

uran-238

3

3

3

• 1016

• 1016

• 1016

Bq

Bq

Bq

Summan av alfastrålande ämnen inklusive dotterprodukter

överstiger 10'' Bq. Ett tillskott av storleksordningen ytter-

ligare 1 % av radioaktiva ämnen, som från radiologisk syn-



punkt är jämförbara, kan inte förväntas påverka den bio-

logiska evolutionen på ett märkbart sätt.

Stråldoserna till människan idag från de i naturen före-

kommande radioaktiva ämnena är av storleksordningen 1 mSv

per år. Ett tillskott av ytterligare 1 % skulle öka dos-

belastningen med 0,01 mSv per år. Detta är en stråldos som

inte medför någon påtaglig ökning av individens risksituation,

Exempel på kriterium

Mot denna bakgrund anser institutet det vara möjligt och

lämpligt att som bedömningsgrund jämföra det beräknade

läckaget från KBS-3 med den naturliga omsättningen av

naturliga radioaktiva ämnen. Denna metod har ännu ej disku-

terats nationellt och internationellt varför institutet inte

nu avser att besluta om något numeriskt kriterium med avseende

på omsättningen i biosfären. I det följande ges dock en dis-

kussion som ett exempel på hur ett kriterium kan formuleras

och tillämpas.

Antag att varje års verksamhet (t ex kolförbränning och

drift av kärnreaktorer) i Sverige skulle högst få leda

till ett sammanlagt långsiktigt inflöde till biosfären

motsvarande 1 % av den naturliga årsomsättningen av radio-

aktiva ämnen på grund av vittring av svensk mark. Inflödet

skulle gälla medelvärden över omsättningstiden i bios-

fären för sedimentationsbenägna ämnen vilken uppskattas

till storleksordningen 100 000 år. Det skulle avse dels

ämnen som redan förekommer i naturen, dels andra ämnen

som har en uppehållstid i biosfären av högst storleks-

ordningen 100 000 år och är mindre farliga än de natur-

ligt omsatta, mätt med hjälp av idag tillåtligt års-

intag av ämnet för personer i strålningsarbete.

Det är uppenbart att en sådan målsättning skulle vara

utomordentligt sträng i förhållande till nuvarande praxis

beträffande de metaller och andra ämnen som är giftiga



eller kan vara cancerframkallande. Det finns i Sverige

sådana ämnen som för närvarande årligen tillförs bios-

fären med tiotusentals procent av den naturliga årsom-

sättningen genom vittring. I sådana fall skulle efter

några års verlcsamhet hela det utrymme som i detta exempel

står till förfogande för en period på 100 000 år ha

förbrukats. Den årliga tillförseln på lång sikt till

biosfären av radioaktiva ämnen från kolförbränning kan

också bli förhållandevis hög. Enligt det största alter-

nativet i utredningen om kolets hälso- och miljöeffekter

väntas denna tillförsel uppgå till ca 300 % av den år-

liga tillförseln genom vittring. Kolförbränning i denna

skala skulle vara godtagbar under högst några hundra år

av en period på 100 000 år. Vidare skulle tillförsel

av handelsgödsel till åkrarna vara godtagbart under några

tusen år under samma period.

En så sträng målsättning som den ovan angivna skulle

alltså starkt strida mot dagens praxis och kan enligt

institutets mening inte förverkligas på kort sikt. Men

det är viktigt att de närmaste årens inteckningar i

framtida miljö inte blir större än att en fastställd

målsättning kan uppfyllas på lång sikt. En bedömnings-

grund skulle därför kunna vara det sammanlagda långsiktiga

inflöde till biosfären som orsakas av de närmaste hundra

årens verksamhet i Sverige högst får motsvara 0,1 % av

den naturliga omsättningen av radioaktiva ämnen genom

vittring under en hundratusenårsperiod. Ett sådant krav

skulle ge tid till anpassning till kraftigt minskat till-

flöde till omgivningen från t ex kolförbränning och hanlels-

gödsel. Samtidigt skulle det inte stå i någon nämnvärd

konflikt med dan exemplifierade långsiktiga målsättningen

eftersom denna skulle kunna uppfyllas om inflöden som

orsakas efter 100 år skulle begränsas till 0,9 % av års-

omsättningen.

Av särskilt intresse kan vara ämnen som sedimenterar

mycket långsamt i de stora världshaven och har en hal-

veringstid väsentligt över 100 000 år främst jod-129
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och neptunium-237. För Np-237 är dagens kunskapsläge

otillfredställande. Därför är det motiverat att förut-

sätta att neptuniets uppehållstid i biosfären är den-

samma som dess medellivslängd dvs 3 miljoner år. Största

acceptabla läckage till biosfären skulle därför behöva

understiga det ovan angivna med en faktor 30.

Jod-129

Jod-129 är av särskilt intresse eftersom jod är mobil i geos-

fären och har hög radiotoxicitet vilket innebär att jod-129

kan bli den mest intressanta från strålskyddssynpunkt.

För 1-129 är utspädningen med naturlig jod så stor att även med

hänsyn till ett ökat globalt kärnkraftprogram kan 1-129 till

framtida individer endast förväntas ge stråldoser som är små i

förhållande till variationerna i den naturliga strålningsmiljön.

Någon numerisk bedömningsgrund behövs därför ej.

TEKNISK GRANSKNING AV KBS-3 RAPPORTEN OCH UNDERLAGSRAPPORTERNA

STRÅLSKYDD UNDER LAGRINGS- OCH DEPONERINGSSKEDET

Vad gäller lagrings- och deponeringsskedet, omfattar ansökan

transportsystemet, inkapslingsstationen samt deponeringsanlägg-

ningen.

CLAB har varit föremål för myndigheternas granskning och

strålskyddsinstitutet har i sitt remissvar daterat 30 mars

1979 godkänt de principer efter vilka anläggningen är konstruerad,

Transportsystemet består av transportbehållare, som är godkända

enligt gällande internationella regler, av ett specialbyggt

fartyg, M/S Sigyn, samt likaledes specialbyggda transport-

fordon för landtransporter till och från fartyget. Strålskydds-

institutet har tidigare granskat transportsystemet och då ej

haft invändningar mot detta.
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Inkapslingsstationen har uänkts konstrueras efter principen

att så inånga arbetsmoment som möjligt sker i strålskyddade

celler eller med vatten som strålskydd. Vid kvalificerad

radiologisk verksamhet skall ventilationsanläggningar med

ctyrd Ventilation, tryckdifferar.ser och filteranläggningar

användas. Enliyc institutets uppfattning är förutsättningarna

goda för att arbetet skall kunna genomföras på ett strål-

skyddsmässigt acceptabelt sätt. Den slutgiltiga bedömningen

kommer att göras när en detaljerad beskrivning föreligger.

Deponering av det använda kärnbränslet skall ske först efter

det att bränslet är inkapslat och kapslarna är kontrollerade.

Från radiologisk synpunkt förväntas därför deponeringsanlägg-

ningen inte ge upphov till några större problem.

De missöden som kan tänkas förekomma berör i huvudsak personalen,

men förväntade stråldoser är acceptabla i förhållande till

nuvarande gränsvärden.

Då bränslet endast innehåller en mindre mängd flyktiga ämnen

förväntar strålskyddsinstitutet inga omgivningskonstkvenser

som är allvarliga från strålskyddssynpunkt.

UTFLÖDE OCH VIDARETRANSPORT AV RADIOAKTIVA ÄMNE1J EFTER

AVSLUTAD DEPONERING

Det använda kärnbränslet utgör en mycket stor potentiell

risk för allt levande eftersom det avger intensiv joniserande

strålning.

Detta innebär att det är nödvändigt, att med långtgående

åtgärder isolera det radioaktiva avfallet. Även efter den

tid då endast långlivade radionukliaer återstår krävs att

förvaret har en förmåga att kvarhålla eller fördröja ämnena

så att de ej når biosfären i oacceptabla koncentrationer.
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Nedan redovisas institutets granskning av hela systemet:

mängd radioaktiva ämnen i avfallet, kopparkapseln, sprid-

ning i geosfären samt inflöde till och transport i biosfären.

Även extrema händelser och missöden har beaktats.

SKBF anger att KBS-3 rapporten visar, inte bara på en metod

att slutförvara det använda kärnbränslet från reaktorerna

Forsmark 3 och Oskarshamn III, utan även på en metod att slut-

förvara allt det kärnbränsle som erhålls från hela det

svenska kärnkraftprogrammet.

Enligt strålskyddsinstitutets bedömning är det viktigt att

beakta inte bara aktiviteten, "mängden", av radionukliderna

utan även nuklidernas halveringstid, dess uppträdande i

geosfären och biosfären samt dess radiotoxicitet.

Då endast mycket låga stråldoser kan orsakas av ett fungerande

slutförvar av KBS-3 typ behöver endast stokastiska dvs ej

akuta striiningsverkningar beaktas.

Under de första 10 åren efter deponering dominerar radiotoxi-

citeten av strontium-90 följd av cesium-137 (till skillnad

från aktivitet där cesium-137 dominerar). Efter något tiotal

år är toxicitetspotentialen för americium-241 likvärdig med

den som erhölls av strontium-90 och cesium-137. Slutsatsen

är att avfallets totala farlighet ej avtar efter något hundratal

år utan först sedan huvudmängden av americium-241 avklingat,

dvs först efter några tusentals år. Efter denna tid kan avfallets

farlighet sägas vara långsamt avtagande under miljontals år.

Den redovisade mängden radioaktiva ämnen är enligt institutets

bedömning acceptabelt uppskattad och alla från radiologisk

synpunkt intressanta radionuklider är redovisade.
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Slutförvaret enligt KBS-3 har konstruerats med avsikten att

allt använt kärnbränsle skall isoleras från biosfären under

lång tid genom att bränsleelementen innesluts i kopparkapslar

vilka i sin tur omges av en barriär av lera (bentonit) och

förläggs på sådant djup att berget bildar ytterligare en

barriär.

För att radioaktiva ämnen skall nå ut i geosfären krävs att

kopparkapseln, kopparmatrisen eller blyet samt zirkaloykaps-

1ingen är genombruten.

SKBF refererar i sin ansökan till en studie av korrosions-

institutet. I denna studie framgår att korrosionsinstitutet

anser sig ha belägg för att ingen genombrytning av en koppar-

kapsel med 10 mm godstjocklek kan förväntas under den första

miljonen år efter förslutning. Även under pessimistiska antagan-

den håller en kopparkapsel av denna tjocklek i minst 100 000 år.

SKBF räknar med en godstjocklek av 100 mm.

Den granskning av kopparkapselns beständighet som genomförts

av kärnkraftinspektionens konsulter ger även den vid handen

att en oskadad kopparkapsel placerad i ett förvar av KBS-3

typ kan förväntas vara beständig i miljontals år.

Med anledning av ovanstående accepterar institutet uppfattningen

att den yttre kapseln möjligen kan bli penetrerad efter någon

eller några miljoner år. Som grundprincip ser institutet dock

med en viss skepsis på metoden att extrapolera experimentella

eller in-situ erhållna resultat under kort tid till att gälla

för mycket långa tider.

Geosfären

Efter det att kopparkapseln, bly- eller kopparmatrisen och

zirkaloyhöljet har korroderat bort kan grundvatten nå fram

till bränslet. Detta medför att radioaktiva ämnen kan trans-
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porteras med grundvattnet till biosfären.

Eftersom kopparkapslarnas barriärfunktion i SKBFs centralfall

är säkerställd för tider vida överstigande dem för vilka

institutet genomför stråldosberäkningar har institutet endast

genomfört en begränsad analys av transportförloppen i geos-

fären. Analysen har delvis skett med hjälp av utländska kon-

sulter. En omfattande granskning görs av kärnkraftinspektionen.

Den aktivitet som, under försiktiga antaganden, kan tillföras

biosfären per år efter 100 000 år är låg i SKBFs centralfall,

av storleksordningen 10 Bq per år vilket motsvarar ca ett ALI.

ALI, Annual Limits of Intake, är den aktivitet av en viss

radionuklid som om den intas årligen ger en stråldos av 50

mSv per år. Det motsvarar ungefär den mängd som idag tillåts

av strålskyddsinstitutet att nedspolas i kommunala avlopp.

SKBFs antagande rörande den omedelbara frigörelsen av 1-129

kan diskuteras. SSI har vid analysen av kapselgenombrott

förutsatt att 100 % av 1-129 frigörs omedelbart i stället för

10 % som anges i KBS-3. Med institutets antagande blir inflödet

till biosfären 10 gånger högre. Antagandet att alla kapslar

korroderar bort inom 1 miljon år bedöms å den andra sidan

vara mycket pessimistiskt.

Institutet anser att samtliga ämnen utom de vilka har lång

uppehållstid i biosfären främst, jod-129 och neptunium-237

är jämförbara med eller mindre farliga än radium-226.

Naturlig tillförsel av alfastrålande radioaktiva ämnen till

biosfären genom vittring är ca 1012 Bq/år. Tillförsel till

biosfären genom handelsgödsel är ca 10 Bq per år och från

kol enligt det största alternativet i Kol Hälsa Miljöutred-

ningen 10^2 Bq per år efter många tusen års kolanvändning.

Från KBS-3 förvaret läcker det under en period av 100 000

år ca 10 Bq av radium och jämförliga eller mindre farliga

ämnen, räknat för varje års kärnkraftproduktion.

Mot denna bakgrund anser institutet att läckaget är godtagbart.
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Biosfären

Efter det att barriärerna upphört att fungera sker en trans-

port av de återstående radioaktiva ämnena till biosfären.

SKBF har i KBS-3 rapporten redovisat beräknade stråldoser

såväl till individer i kritisk grupp som kollektivdoser

(kollektivdosinteckningar). Individdoserna och kollektivdoserna

är redovisade som funktion av tiden efter deponeringen.

Strålskyddsinstitutet har med hjälp av konsulter genomfört

en omfattande analys av den metodik SKBF har använt vid dos-

beräkningarna. Av denna analys framgår att institutet ej är

tillfreds med den av SKBF utnyttjade metodiken.

Kritiken som institutet riktar mot SKBFs modellberäkningar

grundar sig bl a på att SKBF beräknat stråldoser till människa

för tidrymder och områden vilka vida överskrider de för vilka

ctrålskyddsinstitutet anser att stråldosberäkningar kan genom-

föras. Även för tidsperioder för vilka dosberäkningar enligt

institutets mening är meningsfulla finns svagheter i den

utförda analysen.

Några exempel är följande:

Någon egentlig validering av biosfärsmodellen har ej ut-

förts.

Det stora spann av möjliga värden för koncentrations- och

överföringsfaktorer som förekommer i naturen ger osäker-

het i beräkningsresultat. Detta har ej analyserats.

En analys av utströmningsområdens dynamik har ej genom-

förts.

Inverkan av landskapsförändringar t ex igenväxning av sjöar

har ej beaktats.
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Sedimenttationsprocfesser och inverkan på uppehållstiden

i biosfären är dåligt kända. Inverkan av detta har ej

diskuterats.

Det är dock institutets uppfattning att en beräkningsmodell

av Biopath-typ kan använcas för tider i nuläget och några

hundratals år framåt. För vissa fall kan modellen utnyttjas

tusentals år framåt om enkia översäkra antaganden utnyttjas

för att ge en uppfattning om vilken stråldos som skulle kunna

erhållas. Om dock händelsen, dvs inflödet till biosfären,

fortgår under långa tidrymder växer osäkerheterna så mycket

att beräkningsresultaten ej kan utnyttjas som bedömningsgrund.

Den tidsgräns efter vilken meningsfulla dosberäkningar ej längre

kan göras, är naturligtvis ej skarp utan resultaten måste betrak-

tas som osäkra redan efter några hundratals år och för tider

efter nästa istid saknar dosberäkningar helt mening som mått

på förväntad inverkan på biologiskt liv.

Extrema_händelser_gch_missöden

I granskningsrapporten har redogjorts för förutsättningarna

att förvaret skall fungera som avsett om ej extrema händel-

ser eller missöden inträffar. Det har därvid enligt insti-

tutets uppfattning framkommit att förutsättningarna måste

anses som mycket goda för att förvaret skall vara intakt

för tider långt bortom nästa istid dvs långt utöver de tider

institutet beaktar från stråldosberäkningssynpunkt.

Signifikanta stråldoser till människor skulle kunna erhållas

i samband med missöden eller extrema händelser.

SKBF har i KBS-3 rapporten belyst konsekvenser av missöden

t ex initial kapselskada men ej genomfört någon analys av

sannolikheterna för att händelserna verkligen kan inträffa.

Detta kan ses som att SKBF sätter sannolikheten till ett

för varje händelse, vilket är ett pessimistiskt antagande

som ger en onyanserad bild av riskerna.
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Initial kapselskada

Ett av de fall av missöden som SKBF redovisar i KBS-3 rappor-

ten är initial kapselskada. Av de radioaktiva ämnena i

bränslet är jod-129 den mest kritiska från radiologisk

synpunkt. Eftersom data saknas för långtidslagrat kärn-

bränsles förmåga att kvarhålla jod i urankutsarna antar SSI

att 100 % av jod-129 inventariet avges till bentoniten vid

det ögonblick vattnet når fram till kutsarna.

Genom att jod-129 diffunderar genom bentonitleran utsträcks

utsläppens varaktighet till några tusentals år. En dosberäk-

ning ger en stråldos i storleksordningen 10~ Sv/år till

individ i kritisk grupp. Värdet har på SSIs uppdrag beräk-

nats av NRPB. Denna stråldos utgör ca en tiotusendel av den

naturliga bakgrundsstrålningen och en tusendel av nuvarande

planeringsgräns 0,1 mSv/år för individer bland allmänheten.

SSI anser att konsekvensen från individdossynpunkt av en

initial kapselskada som inträffar under den tid institutet

anser det meningsfullt att beräkna stråldoser, inte är

oacceptabel. För detta fall uppfylls därmed institutets

bedömningsgrund nummer 3.

Andra extrema händelser

Sven andra extrema händelser har beaktats av institutet,

t ex att kontaminerat vatten från förvaret blir använt som

dricksvatten. Andra händelser är krigshandlingar med kärn-

vapen och större bergrörelser.

Förvaret innehåller stora mängder ädla metaller och kylv-

bart material. Det kan därför inte uteslutas att framtida

generationer väljer att återvinna detta material.

Beträffande större bergrörelser och krigshandlingar medför

dessa i sig så allvarliga konsekvenser att de helt över-
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skuggar den ytterligare påverkan som förvaret kan ge upphov

till. Fallet där kontaininerat vatten från förvaret blir an-

vänt som dricksvatten förutsätter dock att en initial

kapselskada har ägt rum. Även om en sådan sker» vilket tidi-

gare diskuterats, ger detta ej oacceptabla konsekvenser.

SYNPUNKTER PA FORTSATTA FORSKNINGSINSATSER

Sökanden har inte inlämnat något program för fortsatt forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet för hantering och slutför-

varing av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt

lagen om kärnteknisk verksamhet. Detta kommer enligt uppgift

snart att inlämnas till regeringen som stöd för kärnkraft-

företagens ansökan om laddningstillstånd. Strålskyddsinstitutet

har dock i granskningsrapporten gjort ett antal kommentarer

till fortsatta forskningsinsatser. Huvuddelen av institutets

kommentarer avser kompletterande insatser på utveckling av

spridningsmodeller för biosfären.

I samband med att institutet får forskningsprogrammet på

remiss kommer institutet att göra en allsidig genomgång av

behovet av fortsatta forskningsinsatser för att säkerställa

ett tillfredsställande beslutsunderlag för en framtida an-

sökan om slutförvaring av använt kärnbränsle. Institutet vill

redan nu anmäla att ett mer detaljerat tidsschema för för-

verkligandet av en anläggning är önskvärt, med t ex angivelse

av tidpunkter för olika pilot- och demonstrationsprojekt.

INSTITUTETS SLUTLIGA STÄLLNINGSTAGANDE

SKBF har på ett tillfredsställande sätt visat att personal-

strålskyddet med den angivna metoden bör kunna klaras med en

acceptabel dosbelastning av personalen.

SKBF har vidare gjort troligt att inga nämnvärda läckage

till omgivningen kommer att ske från lagret under överblick-

bar tid; dvs fram till nästa istid. Några stråldoser som ens
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kommer i närheten av de som institutet anger i de inlednings-

vis redovisade bedömningskriterierna uppstår inte. Detta

gäller även för de extrema händelser som institutet beaktat.

För tiden efter nästkommande istid är inflödet till biosfären

av radioaktiva ämnen långt under den storleksordning som

enligt institutets bedömning skulle kunna märkbart påverka

den biologiska evolutionen. Inte heller kan det ge någon

nu förutsebar oacceptabel allmän påverkan på biosfären.

Mot denna bakgrund anser institutet att sökandena har hänvisat

till en metod för direktdeponering av använt kärnbränsle som

är godtagbar med avseende på strålskydd.

Institutet har i denna bedömning utgått från att barriärerna

mellan bränslet och biosfären med enstaka undantag fungerar

som uppgetts i KBS-3 rapportens centralfall och redovisade

extrema händelser. Detta grundas på en egen bedömning av

konsultrapporter och på preliminära bedömningar från Statens

kärnkraftinspektion. Inspektionen kommer i sitt remissyttrande

att göra de slutliga bedömningarna av barriärfunktionerna.

Enligt lagen om kärnteknisk verksamhet 6 § andra stycket 2.

krävs även en redovisning av ett forsknings- och utvecklings-

program. Detta har ännu inte inlämnats.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom

undertecknad ordförande, deltagit ledamöterna Bäckström,

Hambraeus, Hubendick, Hörntänder, Persson, Rudhe, Tengberg,

Westlin och Wångby var jämte närvarit personalföreträdarna

Malmqvist och Svalstedt, byråcheferna Snihs och Valentin

samt förste strålskyddsinspektörerna Boge, Bergman och Johansson

de tre sistnämnda föredragande.

/

Hambraeus anmälde skiljaktig mening i enlighet med bilaga till

denna skrflvelse.

tunnar Bengtsson
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SVERICES RIKSDAG
Birgitta Hambraeus toko11 1984-0^-16

RESERVATION
till SSI:s yttrande den 16 februari 1984 över
REMISS AV ANSÖKNINGAR OM TILLSTÅND ATT TILLFÖRA
REA KTORKRHA PROSMARK 3 OCH OSKARSHAMN 3 KÄRNBRÄNSLE

SSI säger (Remissyttrandet sid.Il):
"Det använda kärnbränslet utgör en mycket stor potentiell
risk för allt levande eftersom det avger intens-iv joni-
serande strålning."

£n betydande del av radioaktiviteten finns kvar i hundra-
tusentals år. Det är inte möjligt att göra några säkra
uttalanden om så långa tidsrymder. Inga forskningsprogram
kan ändra detta faktum.
Jag anser att det är fel att utsätta kommande generationer
för risker. Det är en av anledningarna till att kärnkraften
inte är godtagbar.

SSI har genom olika jämförelser visat att också andra före-
teelser i vårt industrisamhälle medför belastningar på
människans hälsa. En fara kan naturligtvis inte urräkta en
annan. Men det är värdefullt att myndigheterna på detta sätt
visar behovet av ett djupgående omtänkande när det gäller
vårt sätt att försörja oss.

Det kärnavfall som produceras i Sverige måste tas omhand på
bästa sätt. Jag anser inte att kärnkraftindustrin genom KBS 3
lämnar ett godtagbart forsla g på metod, främst därför att
tidsschemat befriar samtliga nu verksamma beslutsfattare från
att visa att metoden kan fungera i verkligheten. Bränslet
kommer att föras till ett centralla#er i Oskarshamn (CLAB)
och man planerar inte påbörja inkapslingen och slutförvaringen
förrän om 40 år.
I USA krävs att industrin skall inlämna en ansökna om tillstånd
för konstruktion av en faktisk anläggning för deponering av
högaktivt avfall senast 1989. (SSI:s granskningsrapport kap.1.6).
KBS 3 räknar inte med att påbö-rja inkapsling och slutförvar
förrän långt in på 2000-talet.
Det är bra att SSI a nmäler att forsknings- och utvecklings-
programmet bör innehålla ett detaljerat tidsschema för pilot-
anläggningar m.m. (Remissyttrandet sid. 18) Jag anser att det
praktiska arbetet med att inkapsla utbränt bränsle bör utföras
av den generation som åstadkommit det. Det finns i dag bränsle
som har avklingat till en nivå som man räknar med som lämplig
för inkapsling. En sådan anläggning bör uppföras snarast. Förslag
på metoder som man inte önskar visa om de fungerar i praktiken
är inte trovärdiga.

Min slutsats blir att KBS 3 inte visar metoder utt hantera
och slutforvara använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
som kan godtas med hänsyn till strålskyddet.

Cv / - . .
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